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Ani se tomu nechce věřit, ale je tomu tak. Za
pouhých osmnáct týdnů
tohoto roku registrujeme už šest sebevražd
lidí pocházejících z Prostějovska. A to se jedná
„jen“ o veřejnosti známé
zoufalé činy člověka. Je
nasnadě, že moou být i
další případy, které Policie ČR nezveřejnila.

➢

19050910534

19510105410

19041610462

19031910298

19050310523

PROSTĚJOV Během uplynulého týdne si sáhli na život hned další dva lidé! Bylo po sedmé hodině ráno, když se minulé úterý
7. května do ulice J. B. Pecky v Prostějově začala sjíždět policejní auta hlídkové i kriminální služby. V blízkosti již nevyužívaného železničního přejezdu vedoucího do Starorežné byl nalezen oběšený muž! Podle zjištěných informací byl jednatřicetiletý otec
pětileté holčičky nalezen mrtev poblíž bydliště své lásky, která jej měla opustit...
VÍCE SE DOČTETE NA STRANÁCH 13 a 15
Druhá sebevražda, tentokrát jednačtyřicetiletého muže, je hlášena z Tvorovic!

19051010542

Ranní šok
N-M:KHK>¨Gb

Číslo 19 • Ročník 23
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9HĀHUQtN
Houbaøi, zaèínáme!

MAJITELKA PLOTU

Prostějov (mik) – Pátrání prostějovské policie po pohřešovaném Ctiboru Vachovi je stále bezvýsledné.
Dvaašedesátiletý Prostějovan zmizel
z domova 20. února tohoto roku
a od této doby o sobě rodině nepodal
žádnou zprávu. „Tohoto muže stále
vedeme v databázi pohřešovaných
osob,“ potvrdil Večerníku František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje - Územní odbor Prostějov.

VEÈERNÍKU
Nikola FILIPENSKÁ

Cvièení i nad
Prostìjovem

Poøád jej nenašli!

FOTO

SHÁNÍ ZAMILOVANÝ PÁR

Velký Kosíř (mik) – Některým
houbařům se to může zdát předčasné, ale jejich sezóna už začala.
Při naší redakční procházce během
středečního svátku po Velkém Kosíři se to prokázalo! U cesty v trávě
jsme totiž nalezli několik májovek,
které bývají nejen symbolem jara,
ale tou pravou předzvěstí začínající
houbařské sezóny. A pokud ještě
pár dní vydrží pršet a následně se
oteplí, mohou v lesích na Prostějovsku začít růst i hřibovité houby.

Prostějov (mik) – Na zvýšenou hladinu hluku se musí připravit i Prostějované. Již od 9. května až do 3.
června se totiž na území České republiky koná mezinárodní vojenské
cvičení Dark Blade 2019 a jeho část
se odehrává i na Prostějovsku. Sama
činnost vojenských jednotek je prováděna ve výcvikových prostorech
Boletice, Libavá a Březina a v prostoru vojenského útvaru Bechyně,
přičemž přelety do těchto prostorů jsou prováděny z 22. základny
vrtulníkového letectva u Náměště
nad Oslavou. Právě nálety vrtulníků
směrem na Březinu potkají i obyvatele Prostějovska.

Pondělí 13. května 2019
www.vecernikpv.cz
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rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Prostějov nejlepší v ČR! Po absolutním vítězství v prestižní anketě
v rámci Olomouckého kraje se statutární město Prostějov ocitlo i na
samém vrcholu hodnocení Měst pro
byznys také v celé České republice.
Prostějov se tak stal nejlepším městem v celém tuzemsku, které dokáže
vytvořit ty správné podmínky pro firmy, podnikatele a živnostníky.
CO NÁS UDIVILO…
K výbuchu nic nového. Minulé
pondělí uspořádalo vedení Policie
ČR - územního odboru Prostějov
tiskovou konferenci, na které kromě
jiných kauz informovalo také o pokračujícím prověřování okolností
tragického výbuchu domu v Mostkovicích. Nic nového jsme se ale nedozvěděli, případ stále není uzavřen...
ZACHYTILI JSME

Agentura Na zastupitelstvu bude zakázána diskuse 23
Tolik žvanění a breptání o ničem už
v obřadní síni radnice neuslyšíme
a vykrucování se opozičníků před
kamerou už neuvidíme! Po zkušenostech z nedávného jednání zastupitelstva se primátor Prostějova
včetně všech členů rady města rozčílil
natolik, že přišel s návrhem zamezit
vopruzujícím diskusím opozičních
zastupitelů, kteří se do obřadní síně
přijdou vždycky očividně jen vykecat.
„Ruším právo dvou příspěvků pro
každého zastupitele k jednotlivým

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

•• Pondělí ••
Kde kvetou růže z papíru? „Na pouti jsem vystřelil růži z papíru, dala sis ji
do vlasů, kde hladívám tě já. V tomhle smutným světě jsi má naděj na víru,
že nebe modrý ještě smysl má,“ zpíval svého času Jan Nedvěd s kapelou
Brontosauři. Kdo chtěl růži z papíru, nemusel střílet, stačilo, kdy zašel na
tvořivou dílnu do Informačního centra mládeže v Komenského ulici.
•• Úterý ••
Rozsvícený Point. Říká se, že úsměv stojí méně než elektřina, ale dává
více světla. Rozsvítit světla i tváře diváků se po bezmála dvou letech podařilo členům divadla Point, které se přestěhovalo z legendárního prostoru
v Olomoucké ulici na Husovo náměstí. Věřme tedy, že světla Pointu budou ještě dlouho svítit.
•• Středa ••
Bojovali byste? „Nikdy nesmíte posuzovat situaci podle toho, kolik lidí
oslavuje vítězství, ale jedině podle toho, kolik jich je ochotno za ně bojovat,“ napsal někdejší prezident Václav Havel. Vítězství, které znamenalo
konec II. světové války, dnes již oslavuje jen velmi málo lidí. Člověk si přitom bojí položit otázku, kolik z mladých by za ně bylo ochotno bojovat...
•• Čtvrtek ••
Když chybí hvězdy. „Kdyby se lidé v noci setkávali pod hvězdami místo pod
lampou, mám za to, že by nemohli dobře mluvit o politice nebo o zatracených poměrech. Člověk se pod hvězdami může zbláznit nebo zamilovat, ale
nemůže se rozčilovat,“ napsal Karel Čapek. Bohužel ve městě hvězdy často
vůbec nevidíme, spatřit je lze alespoň na fotografiích. O skrytých příbězích
hvězdných portrétů vyprávěl na prostějovské hvězdárně Petr Horálek.
•• Pátek ••
Láska nebeská. Ani ten nejchytřejší telefon vám nezaručí, že se kdykoliv
dovoláte spravedlnosti. S mobilem v ruce mnozí z nás usínají, probouzí se
a společně s ním tráví i celé dny. Nelze se pak divit, že si k němu vytvoří
skutečně osobní vztah. Divadlo Point uvedlo premiéru hry slovenského
lékaře a spisovatele Viliama Klimáčka Miluji svůj mobil.
•• Sobota ••
Zpěvačky a oblečení. Pokud chce udělat zpěvačka kariéru, musí se naučit
pěkně svlékat. Teprve když se stane slavnou, může se teprve začít pěkně
oblékat... I takové zákony platily ve světě operety. Poslechnout si známé
melodie tohoto žánru mohli lidé v rámci Večera nejen s operetou, který se
konal v prostějovském Národním domě.
•• Neděle ••
Svátek vděčnosti. „Nekritizuj otce, matku, za život jim děkuj, spratku,“ napsala naprosto trefně spisovatelka Halina Pawlowská. Možnost poděkovat
svým maminkám jsme dostali v neděli, kdy z kalendáře zářil Den matek.

bodům. Jakákoliv diskuse se omezí
jen na vyjádření, zda někdo souhlasí s navrhovaným bodem jednání.
Každý ze zastupitelů bude mít tedy
možnost hovořit jen velice stručně
a může si vybrat pouze ze dvou možností. Buď řekne: ‚Máte pravdu, milý
pane primátore,’ nebo ‚Jděte do řiti,
Kopačko!’ Žádné jiné výlevy povoleny nebudou,“ informoval Agenturu
Hóser Francimór Kopačka, primátor
Statutárního města Prostějova.
Není třeba pochybovat o tom, že nové
nařízení, které ovšem nepodléhá žádnému schvalovacímu procesu, vzbudilo vlnu odporu právě mezi opozičními zastupiteli. „Na zastupitelstvo
chodím proto, abych se zde vykecal,
protože doma nemůžu. Manželka

mi nedovolí otevřít ani pusu. Proto
své jistě chvályhodné názory přednáším v obřadní síni. A teď se dozvídám,
že ani tady nesmím otevřít hubu.
Tak kde a s kým si můžu popovídat?
To je život, tohle to...,“ postěžoval si
po dotazu Agentury Hóser Petrouš
Ošťarný, jeden z opozičních prostějovských zastupitelů, z jehož výroků
běhá nejen primátorovi mráz po zádech. „Pokud je to tak, tož na jednání zastupitelstva nebudu ani chodit.
Prohlášení „Jděte do řiti, Kopačko“
si nahraju na magnetofon a nechám
ho pouštět po každém návrhu na
hlasování. To tam ani nemusím být,
když si na radnici nemůžu ani béknout,“ zamrzelo dalšího opozičníka Jana Nicnevrátila z hnutí Nic se

v Prostějově nezmění.
Rozhodnutí primátora a vůbec celé
rady konšelů však vítají jiní představitelé vrcholného politického orgánu
města. „Díkybohu se tak vrátíme do
nádherných dob před rok 1989, kdy
byli lidé zvyklí moc nekecat a radši
něco dělat. Bravo, soudruzi! Tohle
se nám líbí,“ sdělil Jarouš Brambor,
jeden z komunistických zastupitelů
Prostějova.
Za Agenturu Hóser Majkl

Už po třiadvacáté v řadě měli
Prostějované možnost na náměstí T. G. Masaryka sledovat
nádherné skvosty historických
vozidel. Nedělní přehlídku i následnou tradiční projížďku napříč městem sledovaly stovky
spokojených návštěvníků.
ZAUJAL NÁS...

VLADIMÍR ČÍŽEK

Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak
pravdivý a redakce
Večerníku se
od něj distancuje.
Foto: Michal Kadlec
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PÁTRÁNÍ

Vedení prostějovské policie
se na svém pondělním brífinku kromě jiného zmínilo
také o pokračující kauze,
při níž zásahové jednotky
v prosinci loňského roku na
mnoha místech Prostějova
pozatýkaly celý gang výrobců a překupníků drog.

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

1 143 000
Z nejaktuálnějšího vyšetřování pokračujícího případu
vyšlo najevo, že kriminálka zadržela další ženu, na
jejímž účtu bylo zajištěno
přes 1,1 milionu korun. Vyšetřovatelé se důvodně domnívají, že právě tato částka peněz pochází z prodeje
drog. Třiatřicetiletá dáma
z Prostějova již byla rovněž
obviněna a čeká ji soud.

PETR NOVÁK
se narodil 27. června 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 3. prosince
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 44 do 45 let, měří mezi 170 až 180
centimetry, má střední postavu, modré
oči a hnědé vlasy.

Řidič kamionu obdržel minulé pondělí ocenění z rukou šéfa prostějovské
policie i zástupce organizace BESIP
za to, že 5. března zablokoval svým
nákladním vozidlem provoz na
dálnici D46 u Prostějova a zabránil
tak fatálním následkům, které mohl
způsobit řidič jedoucí v protisměru.
ZASLECHLI JSME…

„POSEČKEJTE MI
PROSÍM, JÁ SE TOTIŽ
V SOBOTU VDÁVÁM!“
Večerník požádal ředitelku
Barboru Prágerovou
o odpovědi na otázky k tématu
fungování kina Metro 70,
obdrželi jsme však velice
roztomilou omluvu.
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

11/5 °C

¶WHUÙ

12/5 °C

Støeda

16/6 °C

Ètvrtek

15/8 °C

Pátek

14/5 °C

Sobota

15/8 °C

Servác

Bonifác
Žofie

FILIP BALOG
se narodil 3. března 2003 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 7. května
2019. Jeho zdánlivé stáří je 17 let, měří
v rozmezí od 170 do 172 centimetrů,
má hubenou postavu, zelené oči a hnědé vlnité vlasy.

Přemysl
Aneta
Nataša

Nedìle 18/12 °C
Ivo
Zdroj: meteocentrum.cz
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TROJICE MLADÝCH MUŠKETÝRU
ZACHRÁNILA
SENIORKU
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PROSTĚJOV Klobouk dolů, chlapci! V dnešní době, kdy ve společnosti převládá naprostá lhostejnost a neúcta ke druhým, je tento čin
naprosto jedinečným důkazem toho, že jsou mezi námi pořád i tací, kteří mají
charakter a vůli pomoci v nouzi. Přesně tak se zachovali tři mladí pánové v pátek 3. května, kteří
cestou do Kauflandu uslyšeli z pootevřeného okna domu v Tylově ulici sténání a zoufalé volání
<FGP÷MC4QDKP$WTK¾PMQXKURQNGéP÷UMCOCT¾FGO6QO¾wGO8[UVCX÷NGO ×RNP÷XNGXQ PG\VTCVKNKJNCX[
C\TCP÷PÆUGPKQTEGRąKXQNCNKRQOQE
ZHQVQ/KEJCN-CFNGETQFKPPÆCNDWOTQFKP[$WTK¾PMQXÚEJ
o pomoc. Mladíci se okamžitě snažili co nejrychleji zjistit, o co jde. Když přes záclonu v okně
zpozorovali zraněnou seniorku ležet na podlaze v kuchyni, okamžitě zavolali pomoc! Jejich čin
a
začal
s
paní
komunikovat.
Zjistil,
Oba
bratři,
se
kterými
měl Večerník mozřejmě odměním za jejich příkladjednoznačně stařence zachránil život, ta už byla na konci svých sil...

IVNĚ

Z
EXKLU

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

pro Večerník
Michal
KADLEC
Do redakce Večerníku přišel během
uplynulého týdne dopis od rodiny
stařenky, kterou se díky pohotovosti
tří chlapců podařilo nakonec lékařům zachránit. „V pátek třetího května došlo k nepříjemné situaci, kdy
naše maminka upadla ve svém bytě
v Tylově ulici a zranila se. Po několika
hodinách, kdy nemohla vstát, šli oko-

VNĚ
KLUZI

EX

lo domu tři chlapci a slyšeli její volání o pomoc. Díky jejich zásahu, kdy
přivolali hasiče a záchrannou službu,
nedošlo k nejhoršímu. Touto cestou
chceme chlapcům co nejsrdečněji
poděkovat, že se takto zachovali. Za
záchranu naší maminky jim moc děkujeme,“ uvádí se v příspěvku, pod
kterým je podepsána rodina Kalábova a Kučírkova.
Jak nám dále příbuzní prozradili, onou zmíněnou trojicí, která se
postarala o záchranu zraněné ženy,
jsou dva bratři Zdeněk a Robin Buriánkovi a Tomáš Vystavěl. „Šli jsme
něco koupit do Kauflandu a prochá-

zeli Tylovou ulicí. V tom jsme z jednoho pootevřeného okna v přízemí
domu slyšeli neurčité zvuky. Vůbec
to na první poslech nebylo poznat,
co to je. Až po pár vteřinách jsme
rozpoznali, že jde o volání o pomoc.
Popravdě řečeno, nejprve jsme si
mysleli, že si někdo dělá srandu.
Záhy ale bylo zřejmé, že jde o starší paní,“ svěřil se Večerníku starší
z bratrů Buriánkových Zdeněk. „Kamarád Tomáš Vystavěl tedy hned
vylezl na balkón a podíval se oknem
dovnitř. I přes záclonu rozpoznal, že
na zemi leží stará paní a je zraněná.
Hned nás s bráchou na to upozornil

že na zemi leží už od tří hodin od
rána, nemůže ani vstát, aby někomu
zavolala. Když si vezmu, že my jsme
šli okolo v sedm hodin večer, tak ta
paní tam musela takhle bezvládně
ležet asi šestnáct hodin,“ divil se.
Všichni tři chlapci jednali okamžitě
a pomocí svého mobilního telefonu
přivolal Robin Buriánek záchranku.
„Zatímco Tomáš neustále komunikoval s tou paní přes okno, já vytočil
tísňovou linku a s dispečerkou záchranné služby jsem probíral podrobně, co se děje. Pár minut nato přijeli
hasiči i policisté a hned za nimi sanitka,“ přidal další ze zachránců Robin
Buriánek.

díky souhlasu jejich maminky možnost hovořit, považují svůj čin na normální. „Jsme hrdí na to, že jsme takto
mohli někomu pomoci. Myslíme si
ale, že by takto jednal, nebo spíše měl
by jednat každý člověk. Bylo velké
štěstí, že ta paní měla pootevřené
okno, jinak bychom její volání o pomoc neslyšeli,“ podotkli Zdeněk
a Robin Buriánkovi z Prostějova.
Čin mladých zachránců života neprojde bez povšimnutí ani na jejich
školách. „Jsem opravdu pyšný na to,
že takové žáky vychováváme a máme
je na naší škole. Potěší to o to víc, že se
takové chování, zejména u mladých
lidí, dneska moc nevidí. Oba kluky sa-
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M. Sokolová:
„Nekrmte je!“
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PROSTĚJOV Případní nápadníci ředitelky prostějovského kina Metro 70 mají
smůlu. Barbora Prágerová se totiž Večerníku, zřejmě nechtíc, prořekla, že přespříští sobotu vstupuje do stavu manželského. A nebere si nikoho jiného než svého bývalého třídního učitele.

Michal KADLEC

Přiznání ke svatbě vymámil Večerník roztomilým způsobem, původně jsme po
Barboře Prágerové žádali vyjádření k provozu kina Metro. „Posečkejte s odpovědi prosím pár týdnů, mám teď několik náročných
jednání a pak svatbu,“ zamotala se
do omluvy mladá ředitelka.
/NCF¾ ąGFKVGNMC RTQUV÷LQXUMÆJQ MKPC
/GVTQWåQFRQéÊV¾X¾RQUNGFPÊFP[UXQ Večerník pochopitelně okamžitě „zavětřil“ a požádal aleDQF[
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW spoň o malou sondu do jejího soukromí.

PROSTĚJOV Jak již Večerník
informoval, na prostějovském
rybníku v Drozdovické ulici se
objevila kačení a labutí mláďát„Tak když to chcete vědět, svatbu mám se svým dřívějším ka. Mnohým se ale jistě vybaví
třídním učitelem Romanem Kucsou. Je to neuvěřitelně vzpomínka na minulý rok, kdy
sečtělý, vzdělaný a zásadový filosof a historik. Bereme se v důsledku krmení vodního ptacv sobotu pětadvacátého května, tedy přesně na sedmileté
výročí našeho vztahu. A na místě, ke kterému nás oba váží
vřelé vzpomínky,“ prozradila Večerníku Barbora Prágerová.
Jak vzápětí přidala, od společného života si slibuje hodně.
„Mimo jiného očekávám více společně tráveného času,
hlavně v přírodě s naším psem, na to se oba moc těšíme.“
Večerník samozřejmě oběma snoubencům přeje do
manželství hodně štěstí, lásky a vzájemného pocho(QVQ(CEGDQQM
pení.
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ný čin, který by měl být vzorem i pro
ostatní spolužáky,“ řekl Večerníku Roman Pazdera, ředitel Základní školy
v Melantrichově ulici v Prostějově.
Na tuto školu právě docházejí Robin
Buriánek s Tomášem Vystavělem.
„Také já jsem pochopitelně hrdá na
našeho studenta Zdeňka Buriánka. Je
to v dnešní době vzácné takto někomu zachránit život a být všímavý ke
svému okolí. Zároveň si cením toho,
že Zdeněk se svým bratrem a kamarádem neztratili hlavy a v těžkém okamžiku se rychle a správně rozhodli,“
uvedla Mária Zámostná, ředitelka
Střední odborné školy na náměstí
Husserla v Prostějově.

tva hned několik malých labutí
zahynulo. Tento rok se opětovné
situaci snaží magistrát zabránit,
k rybníku proto nechalo nainstalovat několik výstražných cedulí.
Jenže i přes výzvy k občanům se stále
opakuje stejný scénář. Někdo stojí
u rybníka a krmí vodní ptactvo rohlíky či jiným pečivem. „Nemyslím si,
že by se situace zatím nějak zlepšila.
Minulé úterý se byli na místě podívat pracovníci z radnice a řešíme, co
udělat, jakým způsobem zamezit,
aby lidé chodili do blízkosti hnízdění. I za přítomnosti dozoru lidé krmili vodní ptactvo pečivem! Byl jim
připomenut zákaz a fakt, že uvedená
činnost ptactvu ubližuje,“ prozradila Milada Sokolová, náměstkyně
primátora Statutárního města Prostějov. V těchto dnech už jsou u rybníka cedule s vysvětlením, proč nekrmit ptactvo. „Navíc s požadavkem,
aby se lidé nepřibližovali k místu
hnízdění. Chtěla bych apelovat, aby
byli skutečně odpovědní a od krmení upustili,“ vzkazuje.
„Nejenže jim to nedělá dobře, ale
také tím obyvatelé pomáhají krmit
potkany. Byla jsem se tam opětovně podívat a viděla celou labutí
rodinku, dokonce byla na břehu.
Tatínek hlídá, maminka se všemi
osmi mláďátky byla v pořádku, tak
doufám, že tomu tak bude nadále
a rodičům se podaří vychovat do
dospělosti a samostatnosti,“ přidala
Sokolová.
(nif)

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

PROSTĚJOV Statutární město Prostějov zaznamenalo fenomenální
a historický úspěch. Po vítězství v prestižním výzkumu Město pro byznys v rámci Olomouckého kraje triumfovalo i v celostátním finále! Velice
významné ocenění převzal primátor František Jura, se kterým na pomyslné stupně vítězů vystoupili také starosta Humpolce a primátor Brna.
(mik)
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PROSTĚJOV Tohle se už asi nezmění. Zhruba před
rokem vznikla petice za zprůjezdnění Kravařovy ulice
ve směru na křižovatku na Jiráskově náměstí. Podepsalo ji celkem 111 lidí bydlících či podnikajících v této
lokalitě. U vedení mgistrátu však úspěch neměla.
Kravařova ulice byla pro automobily uzavřena již před
třinácti lety. Lidé žijící a podnikající v centru města chtěli zhruba před rokem tuto situace změnit. Argumentovali zejména složitými dopravními situacemi, do nichž
se dostávali řidiči zásobovacích aut, kteří tam jako jediní
měli povolen vjezd.

Napsáno
pred
à
11. 5. 2009

„Nikomu přitom nevadí, že auta nyní projíždí třeba
úzkou uličkou U Spořitelny a přes chodník vyjíždějí na
Žižkovo náměstí,“ upozornil František Opavský, který
se dlouhodobě zasazoval o to, aby byla Kravařova ulice
zprůjezdněna stejně jako tomu bylo před rokem 2006.
Jeho iniciativa stejně jako aktivita všech dalších petentů
se však minula účinkem. Kravařova ulice stále coby pěší
zóna slouží zejména chodcům. Politici i odborníci v této
souvislosti argumentovali mimo jiné bezpečností dětí
ze základní umělecké školy, které by v případě obnovení
provozu z budovy vycházely přímo do silnice. (mls)

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV V roce 2012 se jednalo o pompézní změnu. Do té doby se
o správu biokoridoru Hloučela starali ochránci přírody, kteří od města na
tuto činnost dostávali dotace. Před
sedmi lety ale zažité zvyklosti „uťali“
tehdejší radní. Hloučelu si pod svá
křídla převzaly Lesy města Prostějova, které se o zelený pás kolem Prostějova staraly až do letošního roku. Proč
tuto správu nyní odmítli? Z peostého
důvodu, tato městská organizace totiž nemá lidi!
Jak co nejvíce ušetřit. To byl na začátku
roku 2012 důvod změny v pronájmu biokoridoru Hloučela. O lokalitu v rozloze zhruba 238 tisíc metrů čtverečních se
podle tehdejšího rozhodnutí radních začaly starat Lesy města Prostějova. Do té
doby Hloučelu spravovali ochránci přírody. Ve veřejné finanční podpoře stála
pokladnu magistrátu tato služba kolem
200 000 korun ročně. Novému „správci“
pak biokoridor připadl za nájemní cenu
jedna koruna za metr čtvereční. Magistrát tedy inkasoval za plochu v části mezi
ulicí Tichá až k mostu přes řeku Hlouče-

lu u Vrahovic 238 000 korun ročně.
„Lesy města jsou vysoce profesionální
společnost, což dokládají čtyři ocenění,
která v minulosti získaly. Nemáme tedy
obavu o to, jak se budou o biokoridor
starat. Určitě nedojde ke zhoršení stavu,
máme všichni zájem na tom, aby plnil
svůj účel,“ vysvětlil změnu ve správě
tehdejší primátor Prostějova Miroslav
Pišťák. „Lesům nepronajímáme území
proto, aby tam intenzivně hospodařily.
Pronájem má sloužit k tomu, aby se o lokalitu staraly. O nevýhodnost smlouvy
ze strany Lesů města se nemusíte bát.
Jedná se o nepříliš velkou plochu a výsledky činnosti této firmy napovídají, že
si mohou takovouto péči dovolit. Není
to tak, že bychom chtěli společnost dotovat,“ ujistil v březnu roku 2012 Miroslav
Pišťák.
Píše se květen 2019 a prostějovští zastupitelé nedávno projednávali další
změnu. Správu biokoridoru Hloučela
převzala společnost FCC Prostějov.
Proč? „Nyní se na nás obrátil jednatel
Lesy města Prostějova Tomáš Vrba se
žádostí o ukončení smlouvy. Vzhledem

ní a obchodu, Střední zdravotnickou
školu a Základní uměleckou školu
v Prostějově. Zároveň jsme rozhodli také o tom, který subjekt a jaký
prostor nemovitosti v Rejskově ulici
a částečně i na Vápenici bude využívat. Samozřejmě jsme museli řešit
i přechody školníků pod jednotlivé
subjekty, ale také platby za nájem,
kdo se bude starat o venkovní prostory, topení a tak dále. Jak jsem řekl,
jde o dosti složitý materiál. Trvalo
půl roku, než jsme ho vypracovali,“
uvedl Pavel Drmola.

Byla to hodně sledovaná kauza, při které tehdejší radní ťali přímo do živého. Učitelé z tehdy nejstarší prostějovské školy silně protestovali proti jejímu zrušení, ještě více se do vedení magistrátu opírali rodiče, kteří sepisovali
protestní petice. Pokud si dobře pamatujeme, ani přes dva tisíce podpisů
připojených k petici nestačilo k tomu, aby konšelé před deseti lety změnili
názor. Holt dětí už tehdy bylo málo a jedna prostějovská škola musela jít
takzvaně z kola ven. Proč ale zrovna ta z Rejskovy ulice, která byla nejvíce
zaplněna dětmi a neměla žádný problém získat si každý rok potřebný počet prvňáčků? Tak na tuto otázku dodnes nikdo neodpověděl. Už to ale ani
nemá cenu, protože ve staré budově funguje skvěle Střední škola podnikání
a obchodu, stejně tak jako „zdravka“. Kdo by se dnes už ptal na to, že tam
dříve skvěle byla oblíbená základní škola...
(mik)

k tomu, že rozsah požadovaných udržovacích prací v biokoridoru Hloučela
již přesahuje rámec zmiňované smlouvy a možnosti společnosti, navrhuje
ukončení spolupráce dohodou,“ uvedl
primátor města Prostějova František
Jura. „Nastalou situaci budeme řešit rozšířením Smlouvy pro správu a údržbu
veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť,
mobiliáře a botanické zahrady uzavřené
v roce 2016 mezi městem Prostějovem
a společností FCC Prostějov. Obsahem změny závazku formou dodatku
bude rozšíření rozsahu údržby zeleně
o předmětné části lesoparku Hloučela.
Roční náklady na údržbu zeleně v těchto částech lesoparku odhadujeme na
šest tisíc korun bez DPH,“ doplnil první
náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že
jde o dodatečné služby, které nijak nemění povahu původní veřejné zakázky.
„Pan Vrba nám mimo jiného také sdělil,
že za současného stavu nemá dostatek
pracovníků, kteří by se o Hloučelu mohli
plnohodnotně starat,“ vysvětlil všem zastupitelům při zasedání v úterý 30. dubna primátor Jura.
(mik)

4GLUMQXWwMQNWUKTQ\GDGTQWVąKUWDLGMV[

K poslednímu červnu tohoto roku
přestane existovat Základní škola
v ulici Rejskova. Rozhodlo o tom
i přes četné protesty pedagogů
a rodičů dětí z předmětné školy
Zastupitelstvo města Prostějova
už v závěru roku 2008. V těchto
dnech se už ale rozhoduje o dalším
využití více než staleté budovy poblíž centra města.
Rozsáhlý komplex nezůstane ani jediný den prázdný. Hned na začátku
letních prázdnin začne velké stěhování. Jak prozradili prostějovští radní

minulou středu, bývalou základní
školu si rozeberou hned tři subjekty.
„Na úterním jednání Rady města jsme
projednávali velmi složitý materiál,
kdy se jednotlivé nemovitosti komplexu dosud fungující základní školy
budou pronajímat třem subjektům,“
potvrdil Večerníku Pavel Drmola,
místostarosta Prostějova, do jehož
kompetencí patří školství ve městě.
Na naši otázku, o jaké subjekty jde,
odpověděl, že s tím město nebude
v žádném případě dělat žádné tajnosti. „Jde o Střední školu podniká-
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jak šel čas Prostějovem ...

Dobrovského ulice
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Příště: Demelova ulice
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Pište na predplatne@vecernikpv.cz
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Nebo volejte na 608 960 042
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Popíjeli na tržnici

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Předminulou neděli 5. května po
desáté hodině při vykonávání hlídkové služby zaměřené na veřejný
pořádek si strážnici všimli trojice
osob, která popíjela alkoholický
nápoj v prostoru městské tržnice.
Jednalo se o tři muže ve věku šedesát čtyři, padesát sedm a třicet osm
let. Dotyční konzumovali růžové
víno značky Klášterní sklepmistr
o obsahu dva litry. Zčásti zkonzumovaný alkohol byl hlídkou na
místě odebrán. Všichni zúčastnění byli poučeni o zákazu požívání
alkoholických nápojů na určitých
veřejných místech. Protiprávní jednání bude oznámeno správnímu
orgánu pro porušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova. Zde
za takové jednání může být udělena pokuta do výše 100 000 korun.

Močil, pak chtěl krást

Před půl sedmou večer v úterý
7. května bylo na tísňovou linku
156 přijato oznámení o pokusu
odcizit jízdní kolo nedaleko centra města. Na místo byla vyslána
ihned hlídka, která kontaktovala
oznamovatele. Ten uvedl, že viděl
neznámého muže, jak močí na plot
a poté se snažil přecvaknout zámek
na pánském jízdním kole opřeném
o dům. Po překonání zámku odcházel s kolem směrem do vedlejší
ulice. Oznamovatel na něj zakřičel,
ať toho ihned zanechá a vrátí kolo
zpět, a rozběhl se směrem k pachateli. Ten na to reagoval položením
kola na zem a utekl neznámo kam.
Hlídka provedla společně s oznamovatelem kontrolu okolních ulic
a restaurací, ale muže odpovídajícího popisu nenalezla. Kolo bylo
vráceno zpět jeho majiteli.

Kouření jej přijde draho
Ve středu 8. května po desáté hodině večerní strážníci řešili případ,
který se týkal poškozeného popelníku. Zaměstnanec firmy si všiml
přes kamerový systém, jak se pro
něj neznámý muž pokouší z nerezového popelníku umístěného
před budovou vytáhnout nedopalky cigaret. Jelikož se mu to nedařilo
normálním způsobem, protože
otvor byl úzký a popelník přišroubovaný k dlažbě, přistoupil k násilí.
Začal s ním cloumat z jedné strany
na druhou, což mělo za následek
uvolnění z ukotvení v dlažbě. Poté
začal s popelníkem tlouct o dlažbu
a snažil se vysypat obsah na zem.
Při tomto počínání došlo k uvolnění uzamykací části a popelník
se rozdělil na dva díly. V daný moment zavolal na muže pracovník
firmy, aby toho ihned nechal. Pachatel na to reagoval rychlým odchodem z místa. Ihned se za ním
vydali další dva zaměstnanci, kteří
jej zadrželi a vyčkali do příjezdu
hlídky. Bylo zjištěno poškození
popelníku v celkové hodnotě 2
500 korun. Jednačtyřicetiletý muž
na svou obhajobu uvedl, že si chtěl
pouze vybrat s popelníku nedokouřené cigarety. Svým jednáním
je podezřelý z přestupku proti majetku. Za ten mu u správního orgánu hrozí pokuta do 50 000 korun.

krimi
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OPILCI SE PORVALI KVŮLI MLADÉ ŽENĚ ÿ(51É
Starší z mužů se pak pustil do křížku i s policisty

.521,.$

KOSTELEC NA HANÉ Možná by se jednalo o běžnou pranici mezi dvěma zamilovanými muži, kteří se hádají o jednu a tutéž ženu.
Takových už všude na světě bylo... Jenže v Kostelci na Hané si to
přímo venku na náměstí rozdali dva opilí chlápci a všechno skončilo i potyčkou s policisty. Ti pak staršího z obou mužů spoutali,
protože ten nebyl schopen a hlavně ochoten prokázat svoji totožnost. Kromě vysněné ženy tak nyní u správního orgánu může
přijít díky pokutě o značnou částku peněz.

Michal KADLEC
Neuposlechnutí výzvy policistů
bylo zcela zbytečné. Teď už to ví i jeden z mužů, kteří se porvali na kosteleckém náměstí. Pokud tedy už vystřízlivěl. „V úterý sedmého května
před jednadvacátou hodinou došlo
v centru města Kostelec na Hané k incidentu mezi dvěma muži ve věku
devětadvacet a sedmatřicet let. Starší
z mužů měl mladšího fyzicky napadnout z důvodu sporu o náklonnost
mladé ženy,“ sdělil na úvod František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kra-

je pro Územní odbor Prostějov.
„Po úderu čelem do hlavy napadený
muž upadl na zem, ale zranění neutrpěl. Na místo přivolaní policisté staršího, zjevně opilého muže vyzvali
k prokázání totožnosti, ten však jakoukoliv spolupráci odmítl i po výzvě s výstrahou, že proti němu bude
použito donucovacích prostředků
a následně bude ke zjištění totožnosti předveden na obvodní oddělení,“
pokračoval Kořínek.
Tak se následně stalo. „S využitím
hmatů a chvatů policisté muže zajistili a předvedli na obvodní oddělení
Prostějov 2. Odtud byl po provedení

Čmajzl slunečník

V dosud přesně nezjištěné době
od 3. do 6. května vnikl dosud neznámý pachatel do areálu letního
občerstvení ve Vrahovicích. Po
vytvoření dvou otvorů v oplocení
pachatel areál prohledal a odcizil
z něj reklamní slunečník v barvách pivovaru Holba. Poškozením plotu a odcizením slunečníku majiteli provozovny způsobil
škodu předběžně vyčíslenou na
6 000 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádeže. Za
ten pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

&XCOWåKUGX-QUVGNEKPC*CPÆFQUGDGRWUVKNKMXčNKONCFÆåGP÷,GFGP\PKEJ
RCMUMQPéKNXRQWVGEJ
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

nezbytných úkonů po dvaadvacáté
hodině propuštěn,“ informoval policejní mluvčí.
Pro své jednání je nyní chlapík podezřelý z přestupků proti veřejnému

pořádku a proti občanskému soužití.
Za ty mu hrozí pokuta až do výše 30
tisíc korun. „K dořešení bude věc
postoupena příslušnému správnímu
orgánu,“ doplnil František Kořínek.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
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Rozbil si hlavu a zaplatí

Cizinci zdevastovali pokoj

PROSTĚJOV Zničeným zařízením pokoje penzionu u centra
Prostějova skončila v pondělí
6. května večer ostrá řežba mezi
dvěma ubytovanými cizinci. Zranění muži před strážníky konflikt
i způsobenou škodu nezapírali.
Vzápětí po prověření všech okolností případu je majitel penzionu
neprodleně vyhodil!
„Konfliktem mezi ubytovanými
hosty v penzionu u centra města se
zabývali strážníci ve večerních hodinách. Na místě kontaktovali recepční, která uvedla, že došlo k poškození
vybavení pokoje a hosté jsou cizinci,“ konstatoval Petr Zapletal, strážník Městské policie Prostějov.
Hlídka se okamžitě dala do prověřování celého případu. „Ubytovaní
muži ve věku osmatřicet a čtyřiatřicet let na pokoji nejdříve společně
popíjeli alkohol a vedli běžnou kon-

Ve čtvrtek 9. května po dvacáté hodině došlo na chodníku
v Okružní ulici k havárii čtyřicetiletého cyklisty. Ten zřejmě z důvodu své podnapilosti nezvládl
řízení a upadl na komunikaci,
přičemž si způsobil zranění hlavy.
Provedenou dechovou zkouškou
policisté u muže změřili hodnotu
1,87 promile alkoholu v dechu.
Opakovanou dechovou zkoušku
muž z důvodu podnapilosti nebyl schopen provést. Ze stejného
důvodu se pak nedokázal vyjádřit ani k množství a druhu požitého alkoholu. Ke zranění dalších
osob ani ke škodě na majetku při
havárii nedošlo. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření. Pro své
jednání je nyní muž podezřelý
z přestupku podle zákona o silničním provozu. Za ten mu v případě prokázání viny hrozí pokuta
od 25 do 50 000 korun.

verzaci. Poté však mezi nimi začala
hádka, což vyvrcholilo fyzickým napadením ze strany staršího z dvojice
mužů. Během konfliktu mezi oběma
zúčastněnými došlo k poškození
vybavení i nábytku pokoje a také
k rozbití skleněné výplně okna. Oba
měli v obličeji i na těle drobné oděrky, avšak lékařské ošetření odmítli,“
informoval dále Zapletal.
Majitel penzionu se s oběma cizinci vůbec nepáral. „Dotyční dostali
okamžitou výpověď z ubytování
pro porušení smluvních podmínek
daného penzionu. Jeho majitel byl
informován, jakým způsobem může
vymáhat náhradu škody za poničené
věci. Hlídky dohlédly na jejich odchod,“ uzavřel strážník Městské policie s tím, že celá událost byla zadokumentována a přestupkové jednání
oznámeno příslušnému správnímu
orgánu.
(mik)
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Proč Lukáš Navrátil z Bohuslavic
a Patrik Hájek z Baldovce podváděli?

PROSTĚJOV Žili si po svém. Splácení půjček považovali za
ztrátu peněz i času... Nelze se tedy vůbec divit, že sedmadvacetiletý Lukáš Navrátil a o rok mladší Patrik Hájek skončili před
prostějovským soudem. Obžalováni byli mimo jiné z úvěrového podvodu. Navrátil se dokonce nechal slyšet, že po něm
jeho věřitel měl vymáhat peníze s pistolí v ruce. Večerník byl
úternímu líčení přítomen.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Proficredit, Home Credit, Provident,
VATAonline a řada dalších. To je jen
velmi malý výčet společností, kterým
dluží Lukáš Navrátil. Peníze z těchto
půjček si měl s jeho vědomím a na
jeho jméno brát Patrik Hájek. Ten je
měl přeposílat na účet muže, jemuž
Navrátil dluží poměrně dost peněz.
On sám hovořil dokonce o 5,2 milionu korun, přestože mu podepsal
směnku „pouze“ na 650 000 korun.
Oba mladí muži si však přesto půjčovali vesele dál, přestože museli vědět,

že peníze už nikdy nevrátí. Z tohoto
důvodu skončili u prostějovského
soudu. Ani pro jednoho z nich to
nebyla první podobná zkušenost. Patrik Hájek již dokonce po čtyřech
odsouzeních musel začátkem letošního dubna nastoupit do vězení. Lukáši Navrátilovi se navzdory
dvěma odsouzením stále daří nepodmíněnému trestu unikat.
Oba se ke spáchání trestného činu
doznali. „Potřeboval jsem peníze na
vybavení domu a auto. Jednomu známému jsem měl složit počítač, což
jsem neudělal, a naopak jsem komponenty prodal. Patrik Hájek mi pak
doporučil další nebankovní půjčky,
které si bral na moje jméno a peníze
posílal tomuto mému věřiteli,“ popsal
Lukáš Navrátil z Bohuslavic, který
pracuje v Olomouci a své problémy

BYLI JSME
U TOHO
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se snaží řešit insolvencí. Ta mu byla
nejprve povolena, nicméně později
vyšlo najevo, že porušil její pravidla.
Nejenže zatajil auto, které vlastnil,
navíc si během řízení bral další a další
půjčky. Z těchto důvodů soud jeho
insolvenční řízení zastavil. „Známe
se od střední školy. Chtěl jsem
Lukášovi pouze pomoci, aby mohl
splatit dluh svému věřiteli. Kdybych věděl, jak to dopadne, tak se
do toho nikdy nepustím,“ vyjádřil
se Patrik Hájek, který byl v minulosti
mimo jiné odsouzen i za krádež.
Vše se začalo řešit až poté, co Lukáš Navrátil podal na svého věřitele trestní oznámení s tím, že po
něm měl vyžadovat peníze s pistolí v ruce. Držet ji měl u jeho spánku. Tato věc ovšem nebyla prokázá-

na a ani nebyla předmětem úterního
dokazování.
Soud nakonec uznal oba mladíky
vinnými. Zatímco Navrátil odcházel
s nejvyšší možnou podmínkou znějící na tři roky s odkladem na pět let,
Patrikovi Hájkovi soud prodloužil
jeho osmnáctiměsíční nepodmíněný trest o půl roku. „Lukáš Navrátil
má velké štěstí, že pracuje a zároveň
se trestného činu dopustil ještě před
svým prvním odsouzením. To ovšem není případ Patrika Hájka, který
se z předchozích odsouzení očividně nepoučil,“ odůvodnila soudkyně
Adéla Pluskalová.
Zatímco Lukáš Navrátil trest přijal,
Patrik Hájek si ponechal lhůtu pro
možnost odvolání. V jeho případě
tak není rozsudek pravomocný.

Rychle a pod vlivem
Minulou středu 8. května před polednem změřili dopravní policisté
na železničním přejezdu ve Vrahovické ulici překročení nejvyšší
povolené rychlosti jízdy osobnímu automobilu Škoda Octavia.
Třiačtyřicetiletý řidič, který přes
přejezd jel rychlostí 52 kilometrů
v hodině, čímž překročil povolenou rychlost o 22 kilometrů, při
následné kontrole navíc nadýchal
0,68 promile alkoholu v dechu. Se
změřenou hodnotou řidič souhlasil a přiznal vypití šesti desetistupňových piv během předchozího
večera. Téměř identickou situaci
na stejném místě pak zažili policisté i o čtyři hodiny později. Řidičem
rychle jedoucí Octavie (50 km/h)
byl tentokrát řidič ve věku 26 let.
Dechová zkouška u muže byla sice
negativní, ale u orientačního testu
na jiné návykové látky tomu tak
již nebylo. Test ukázal přítomnost
látky opiáty. S výsledkem testu
muž nesouhlasil a dobrovolně se
podrobil odbornému lékařskému
vyšetření. Kromě překročení rychlostního limitu a pozitivní zkoušky
na drogy se muž dopustil přestupku i tím, že při jízdě nebyl připoután. V obou případech policisté
řidičům zakázali další jízdu a oba
budou k dořešení postoupeny příslušnému správnímu orgánu.
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Nela PEKOVÁ
6. 5. 2019 49 cm 3,20 kg
Kralice na Hané

Matyáš KRÁTKÝ
6. 5. 2019 50 cm 3,40 kg
Dědice
František DOSEDĚL
7. 5. 2019 51 cm 4,05 kg
Prostějov
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EĂ ƉŽƐůĞĚŶş ĚǀĂ ĚŶǇ ƉƎĞĚ
ŽĚůĞƚĞŵ ďǇůĂ ƉƌŽ ŶĄǀƓƚĢǀŶşŬǇ
ǌ ,ĂŶĠ ŶĂƉůĄŶŽǀĄŶĂ ǀǉƉƌĂǀĂ ĚŽ
ŶĞĚĂůĞŬĠŚŽ ƉŽŚŽƎş ĐŚŝŶͲůŝŶŐ͕
ŬƚĞƌĠũĞǌŶĄŵĠƐǀǉŵŵŶŽǎƐƚǀşŵ
ďƵĚĚŚŝƐƟĐŬǉŵ ŬůĄƓƚĞƌƽ͘ WŽ
ƚƎşŚŽĚŝŶŽǀĠ ĐĞƐƚĢ ũƐŵĞ ƐĞ
ŶĂŬŽŶĞĐ ĚŽƐƚĂůŝ ĚŽ ŚŽƌƐŬĠŚŽ
ŚŽƚĞůƵ͘ KĚƚƵĚ Ɛŝ ǀǇƓůŝ ŶĂ
ƉƌŽŚůşĚŬƵ ĚǀŽƵ ĐŚƌĄŵƽ ǀ ŽŬŽůş͕
ďĢŚĞŵŶşǎũƐŵĞƐĞƉŽƉƌǀĠƐĞƚŬĂůŝ
Ɛ ēşŶƐŬŽƵ ƉƎşƌŽĚŽƵ͘ s  ŚŽƚĞůƵ
ƉĂŬ ďǇůĂ ƉƎŝƉƌĂǀĞŶĂ ƉƎĞĚŶĄƓŬĂ
ŽēşŶƐŬǉĐŚēĂũşĐŚĂēĂũŽǀĠŬƵůƚƵƎĞ
ƐƉŽũĞŶĄ ŝ Ɛ ŽĐŚƵƚŶĄǀĄŶşŵ
a debata s odborníkem na
ďƵĚĚŚŝƐŵƵƐ͘ dĞŶ ƚĂŬĠ ĚĂůƓş ĚĞŶ
ǀǌĂů ŶĂƓŝ ƐŬƵƉŝŶƵ ĚŽ ĚĂůƓşŚŽ
ďƵĚĚŚŝƐƟĐŬĠŚŽ ŬůĄƓƚĞƌĂ͕ ŬĚĞ
ŵŝŵŽ ũŝŶĠ ƉƌŽďĢŚůǇ ƉƎĞĚŶĄƓŬǇ
ďƵĚĚŚŝƐƟĐŬĠŚŽ
ŵŶŝĐŚĂ͕
ŽĚďŽƌŶşŬĂ ŶĂ ēşŶƐŬŽƵ ŵĂůďƵ͕
Ă ŶĂŬŽŶĞĐ ŵŝƐƚƌĂ ŬƵŶŐͲĨƵ͘ WŽ
ŶĄǀƌĂƚƵ ĚŽ ŵĢƐƚĂ ũƐŵĞ ǌĂƓůŝ
ŶĂ ēşŶƐŬĠ ƚƌŚǇ ƉůŶĠ ƐƵǀĞŶǉƌƽ͕
ƉşƓƛĂů͕ƓƚĢƚĐƽĂƉĂƉşƌƽŶĂŬĂůŝŐƌĂĮŝ
Ă ŽďƌĂǌƽ͙ :Ğ ƉƌĂǀŝĚůĞŵ͕ ǎĞ ƐĞ
ƚĂŵ ŵƵƐş ƐŵůŽƵǀĂƚ͕ ĐŽǎ ũƐŵĞ Ɛŝ
ƷƐƉĢƓŶĢ ǀǇǌŬŽƵƓĞůŝ͘ ƉĄƚŬǇ ĚŽ
ƓŬŽůǇ ƐĞ ũĞůŽ ŵĞƚƌĞŵ͕ ŬƚĞƌĠ ƐĞ
ƐǀŽƵ ƌŽǌƐĄŚůŽƐơ ǀƽďĞĐ ŶĞĚĄǀĄ
ƐƌŽǀŶĄǀĂƚƐơŵƉƌĂǎƐŬǉŵʹǀǎĚǇƛ
^ŝͲĂŶ ƐĄŵ ŵĄ ǀşĐ ŽďǇǀĂƚĞů ŶĞǎ
ĐĞůĄŶĂƓĞƌĞƉƵďůŝŬĂ͘
WŽƐůĞĚŶş ĚĞŶ ŶĄǀƓƚĢǀǇ ƉĂŬ Ƶǎ
ƐƉŽēşǀĂů ũĞŶ ǀ ƌǇĐŚůĠ ũşǌĚĢ ŶĂ
ůĞƟƓƚĢ Ă ĐĞƐƚĢ ǌƉĄƚŬǇ ĚŽŵƽ͘
şŶƐŬǉ ƚǉĚĞŶ ƐĞ ŶĂƓş ƐŬƵƉŝŶĐĞ
ǌ ':t ƉƌŽƐƚĢ ǀǇĚĂƎŝů͘ ƉĄƚŬǇ ĚŽ
ǀƌŽƉǇ ũƐŵĞ Ɛŝ ŽĚǀĞǌůŝ ĐĞƌƟĮŬĄƚ
ƉĂƌƚŶĞƌƐŬĠ ƓŬŽůǇ Ă ƉƎşƐůŝď ĚĂůƓş
ƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ͘ ^ƚƵĚĞŶƟ͕ ŬƚĞƎş
se v budoucnu rozhodnou
ŶĂǀƓƚĢǀŽǀĂƚ ƐĞŵŝŶĄƎ ŶĞƉŽǀŝŶŶĠ
ēşŶƓƟŶǇ͕ ũĞŶǎ ':t Ƶǎ ƉĄƚǉŵ
ƌŽŬĞŵŶĂďşǌş͕ŵĂũşƚĞĚǇĚǀĞƎĞĚŽ
şŶǇŽƚĞǀƎĞŶĠ͘

5QWé¾UVÊ\¾åKVMWD[NQKX[PKMCLÊEÊéÊPUMÆLÊFNQ

'XTQRCPÆLUQWXèÊP÷XGNOKRQRWN¾TPÊOEÊNGONQXEčUGNHÊéGM

7$WDPQXÆRCIQF[X5KCPW

èGUMQéÊPUM¾ UVWFGPVUM¾ UMWRKPC
X$QCK+PVGTPCVKQPCN5EJQQNX5KCPW

LGMQW\GNPÚMąÊåGPGEUVąGFPÊJQX\TčUVWXGX÷MWVąKCåéV[ąK
TQM[,GRą¾VGNUMÆCXGNOKMQPVCMVPÊRQXCJ[*NGF¾FQOQX
MFGDWFGLGFKPÚORGLUMGO8JQFPÚLCMFQD[VWVCMMFQ
OGéMW0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾8JQFPÚMF÷VGO
CNGPGMUNGRKEÊOCLKPÚO\XÊą¾VMčO

$1$ª-

SLIM

LGQUOKNGVÚMąÊåGPGERNGOGPGDWNNUVąGFP÷XGNMÆJQX\TčUVW
,GVQOKNÚCXGNOKRą¾VGNUMÚRGLUGMMVGTÚVQWåÊRQURQNGé
PQUVK éNQX÷MC 8JQFPÚ RTQ CMVKXPÊJQ éNQX÷MC UG MVGTÚO
DWFG RQFPKMCV RTQEJ¾\M[ iRCVP÷ UP¾wÊ DQWąM[ C \FQN¾
KFXQWOGVTQXÆQRNQEGPÊ0GXJQFPÚMF÷VGO

$.#%-

LG NCDTCFQT XGNMÆJQ X\TčUVW XG X÷MW \JTWDC QUOK TQMč ,G
VQMNKFPÚCX[TQXPCPÚRGUURą¾VGNUMQWRQXCJQWXF÷éPÚ\C
MCåFÚMQPVCMVUéNQX÷MGOCRQJNC\GPÊ8JQFPÚMFQOGéMW
UG\CJT¾FMQW,GFQDTÚJNÊFCé5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOW
UPGUGPCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾

/#4i.'-

LG éV[ąå Cå wGUVKNGVÚ MąÊåGPGE JWUM[ UVąGFP÷ XGNMÆJQ
X\TčUVW <G \Cé¾VMW RQVąGDWLG éCU PGå \CéPG P÷MQOW
PQXÆOWFčX÷ąQXCV/KNWLGRQJ[DLGXJQFPÚRTQCMVKXPÊJQ
éNQX÷MCMVGTÚUPÊODWFGRQFPKMCVXÚNGV[0CXQFÊVMWEJQ
FÊR÷MP÷UPGUGUGLCMUHGPMQWVCMKURGLUMGO

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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sĞĚŶĞĐŚϮϲ͘ĚƵďŶĂĂǎϯ͘ŬǀĢƚŶĂ
ϮϬϭϵ ƐĞ ēƚǇƎŝ ƐƚƵĚĞŶƟ sĞƌŽŶŝŬĂ
ZĂĚŝēŽǀĄ͕ dĞƌĞǌĂ dƵƌŶŽǀĄ͕
ŽŵŝŶŝŬ aƚĞŶĐů Ă ƚĂŬĠ ĂƵƚŽƌ
ƚŽŚŽƚŽ ēůĄŶŬƵ ƐƉŽůĞēŶĢ ƐĞ
ĚǀĢŵĂƉĞĚĂŐŽŐǇDŐƌ͘DŝĐŚĂůĞŵ
DĂƌŬĞŵ Ă DŐƌ͘ DĂƌŬĞŵ
ZŽŵĄƓŬĞŵǀǇƉƌĂǀŝůŝǌ'ǇŵŶĄǌŝĂ
:ŝƎşŚŽ tŽůŬĞƌĂ ǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ ŶĂ
ĞǆŬƵƌǌŝ ĚŽ ēşŶƐŬĠŚŽ ŵĢƐƚĂ ^ŝͲ
ĂŶ͕ ŬĚĞ ŶĂǀƓơǀŝůŝ  ƉĂƌƚŶĞƌƐŬŽƵ
ƓŬŽůŽƵ ŽͲĂŝ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
^ĐŚŽŽů͘
První den pobytu byl ve znamení
poznávání školy, jejího fungování,
ƐƚƵĚĞŶƚƽ Ă ĚĞŶŶşŚŽ ƌĞǎŝŵƵ͘ EĂ
ukázku byla nachystána nejprve
ŚŽĚŝŶĂ ŚƵĚďǇ Ă ƉŽƚĠ ůĞŬĐĞ
tai chi͘ sĞēĞƌ ũƐŵĞ ƐĞ ƉŽƉƌǀĠ
ƐĞǌŶĄŵŝůŝ Ɛ ƉƌĂǀŝĚůǇ ēşŶƐŬĠŚŽ
ƐƚŽůŽǀĄŶş ǀ ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝ ǀ ĐĞŶƚƌƵ
^ŝͲĂŶƵ͘ ƌƵŚǉ ĚĞŶ ďǇůĂ ǀ ƉůĄŶƵ
ŶĄǀƓƚĢǀĂ ǀǉǌŶĂŵŶǉĐŚ ƉĂŵĄƚĞŬ
ŵĢƐƚĂ Ă ŽŬŽůş͘ WƌǀŶş ƉƎŝƓůĂ ŶĂ
ƎĂĚƵƉƌŽƐůƵůĄƚĞƌĂŬŽƚŽǀĄĂƌŵĄĚĂ
ĂŚŶĞĚǀĞĚůĞƵŵşƐƚĢŶĠŵƵǌĞƵŵ
ĐşƐĂƎĞ ĐŚŝŶ a͚ͲĐŚƵĂŶŐͲƟ͘ dĂƚŽ

student GJW

Dominik
ZAJÍČEK

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

ƉƌŽŚůşĚŬĂǌĂďƌĂůĂĐĞůĠĚŽƉŽůĞĚŶĞ
ĂƉŽŬƌĄƚŬĠƉƎĞƐƚĄǀĐĞŶĂŽďĢĚƐĞ
ƉŽŬƌĂēŽǀĂůŽ ŶĄǀƓƚĢǀŽƵ ƵůŝĐĞ Ğŝ
ǇƵĂŶŵĞŶ͘dĂũĞƉŽŽďŽƵƐƚƌĂŶĄĐŚ
ůĞŵŽǀĄŶĂ ŬƌĄŵŬǇ Ɛ ƚǇƉŝĐŬǉŵ
ēşŶƐŬǉŵ ũşĚůĞŵ͘ hůŝĐĞ ũĞ ŶĂ ũŝǎŶş
ƐƚƌĂŶĢ ǌĂŬŽŶēĞŶĂ ƵďŶŽǀŽƵ
ǀĢǎş͕ ŬƚĞƌĄ ĐĞƐƚŽǀĂƚĞůƽŵ ŶĂďşĚůĂ
ǀǉŚůĞĚ ŶĂ ŵĢƐƚŽ Ă ŚƵĚĞďŶş
ƉƎĞĚƐƚĂǀĞŶş͘ƐŚƵĚďŽƵďǇůĂƉĂŬ
ƐƉũĂƚĂ ŝ ƐŽďŽƚŶş ǀĞēĞƎĞ ǀ 'ƌĂŶĚ
KƉĞƌĂ ,ŽƵƐĞ͘ dĂŵ͕ ŬƌŽŵĢ ƚŽŚŽ
ǎĞ ďǇůǇ ŶĂƐĞƌǀşƌŽǀĄŶǇ ƚǇƉŝĐŬĠ
ŬŶĞĚůşēŬǇ Ɛ ŵĂƐŽǀŽƵ ŶĄƉůŶş͕
ũƐŵĞ ǌŚůĠĚůŝ ƉƎĞĚƐƚĂǀĞŶş ƚƌĂĚŝēŶş
ēşŶƐŬĠŽƉĞƌǇ͘
^ŬŽƌŽ ĐĞůŽƵ ŶĞĚĢůŝ ƐƚƌĄǀŝůĂ ŶĂƓĞ
ēĞƐŬĄǀǉƉƌĂǀĂǀĞƓŬŽůĞ͕ĂďǇƐĞůĠƉĞ
ƐĞǌŶĄŵŝůĂ ƐĞ ƐǇƐƚĠŵĞŵ ǀǉƵŬǇ͘
KĚƉŽůĞĚŶĞ ƵēŝƚĞůĠ ǌ ŶĂƓĞŚŽ
ŐǇŵŶĄǌŝĂ ƉƌĞǌĞŶƚŽǀĂůŝ ƉƎĞĚ
ƐǀǉŵŝŬŽůĞŐǇǀǉƵŬƵĐŝǌşĐŚũĂǌǇŬƽ
ǀ ĞƐŬĠ ƌĞƉƵďůŝĐĞ Ă ƉƎĞĚƐƚĂǀŝůŝ
ƚĂŬĠ ǀǌĚĢůĄǀĂĐş ƉƌŽŐƌĂŵ ŶŐůŝƐŚ
ĨŽƌ ƚŚĞ &ƵƚƵƌĞ͕ ŬƚĞƌǉ ŶĂ ':t
ƉƌŽďşŚĄ͘ WŽŶĚĢůŶş ĚŽƉŽůĞĚŶĞ
ƉĂŬ ƐŬƵƉŝŶĂ ƐƚƌĄǀŝůĂ ƉƌŽŚůşĚŬŽƵ
ŵƵǌĞĂŵĢƐƚĂ^ŝͲĂŶĂƉŽŽďĢĚĢƐĞ
ŬŽŶĂůĂƉŽĚƉŝƐŽǀĄĐĞƌĞŵŽŶŝĞ͕ƉƎŝ
ŶşǎǌĄƐƚƵƉĐŝŽďŽƵƓŬŽůĚĞŬůĂƌŽǀĂůŝ
ŽĐŚŽƚƵ Ŭ ĚĂůƓş ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ͘ sĞēĞƌ
ƉƌŽďĢŚůĂ ƐůĂǀŶŽƐƚŶş ǀĞēĞƎĞ
ĂƉƌŽĐŚĄǌŬĂŽƐǀĢƚůĞŶǉŵĐĞŶƚƌĞŵ
ŶŽēŶşŚŽ^ŝͲĂŶƵ͘
s ƷƚĞƌǉ ƚĂŬĠ ŬŽŶĞēŶĢ ĚŽƓůŽ ŶĂ
ƉƌĞǌĞŶƚĂĐĞ ēşŶƐŬǉĐŚ ŝ ēĞƐŬǉĐŚ
ƐƚƵĚĞŶƚƽ͕ ƉƎŝ ŶŝĐŚǎ ďǇůŽ
ƉƎĞĚƐƚĂǀĞŶŽ ŚŽƐƟƚĞůƐŬĠ ŵĢƐƚŽ͕
ĂůĞ ƚĂŬĠ ĞƐŬĄ ƌĞƉƵďůŝŬĂ͕ ŶĄƓ
WƌŽƐƚĢũŽǀ͕ŶĂƓĞƐůĂǀŶĠŽƐŽďŶŽƐƟ͕
ƵŵĢůĞĐŬĄ ĚşůĂ ŝ ǀǉǌŶĂŵŶş
ĂďƐŽůǀĞŶƟ 'ǇŵŶĄǌŝĂ :ŝƎşŚŽ
tŽůŬĞƌĂ͘EĄƐůĞĚŶĢŶĂƓĞǀǉƉƌĂǀĂ
ŶĂǀƓơǀŝůĂ
ēşŶƐŬŽͲũĂƉŽŶƐŬǉ
ƐŬĂŶǌĞŶ͕ ǀ ŶĢŵǎ ƉŽĐşƟůĂ
ĂƚŵŽƐĨĠƌƵƐƚĂƌǉĐŚĂƐŝũƐŬǉĐŚŵĢƐƚ
ĂŬƵůƚƵƌǇ͘

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

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

Elena DOSEDĚLOVÁ
6. 5. 2019 47 cm 3,00 kg
Prostějov

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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PROSTĚJOV Ještě nestačily doznít
vášně z v pořadí šestého dvoudenního prodlouženého jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova, a už primátor František Jura
svolal sedmé. Komunální politici
se tak v obřadní síni radnice sejdou
znovu v pátek 17. května, a to už
v osm hodin ráno.
Na programu jednání je tentokrát
„pouze“ sedm bodů. Tím stěžejním bude zřejmě schválení delegace
zástupců města do dozorčích rad
obchodních společností řízených
magistrátem. V harmonogramu jsou
rovněž dotační programy na některé

investice, které město čekají v nejbližších termínech. „Mimořádné
jednání zastupitelstva jsem svolal
proto, že schválení některých dotací
nesnese odkladu kvůli termínům,
kdy hodláme začít se stavebními investicemi. Stejně tak rychle potřebujeme souhlas s návrhem delegací do
dozorčích rad našich společností,“
vysvětlil Večerníku František Jura
(ANO 2011), primátor statutárního
města Prostějova.
Večerník bude pochopitelně znovu
u toho a z jednání prostějovských zastupitelů přinese podrobnou reportáž
v příštím vydání.
(mik)

mimořádné zastupitelstvo

Zaměstnanci byli propuštěni,
další budoucnost je nejistá...

Provoz v Hotelu Grand byl v Palackého ulici v Prostějově zahájen v roce 1912. Objekt má za sebou slavnou
minulost, která je spjata zejména s rodinou Rolných.
Úspešný podnikatel v oděvnictví Arnošt Rolný jej odkoupil v roce 1936. Než vypukla druhá světová válka,
stihl jej zrekonstruovat, takže patřil k nejlepším na
Moravě. V roce 1948 byl znárodněn. Rodina Rolných
jej zpět získala v restituci v roce 1991 a opět se posta-

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Jedna z nejznámějších ikon
Prostějova už neslouží svému účelu.
Legendární Grand Hotel, který svého času patřil k nejlepším na celé Moravě, je od
1. května uzavřený a jeho zaměstnanci
byli propuštěni. Oficiálním důvodem je
plánovaná rekonstrukce. O tom, kdy by
měl být hotel opět otevřen, v tuto chvíli
ovšem není nikomu nic známo.

I

uplynulého týdne ovšem byl zcela uzavřen. „Drtivá většina zaměstnanců dostala výpověď,“ prozradila Večerníku
jedna ze čtenářek, která nás na situaci upozornila.
Na webových stránkách hotelu je uvedeno, že důvodem uzavření je rekonstrukce. Pokud ovšem člověk pozoruje dění kolem budovy, žádný čilý stavební ruch tam rozhodně nepanuje. „Opravy se zatím nerozběhly a nevím, kdy
se s nimi začne. Kdy bude hotel opět otevřen, tím pádem
rovněž není známo. Záležet bude na tom, kdy bude firma
hotová, a to není v tuto chvíli jasné,“ reagovala na naše dotazy žena, která pro hotel pracovala necelých deset let.
Večerníku se podařilo zkontaktovat přímo majitele hotelu. Zajímalo nás, jaké má s objektem další plány, mnoho
jsme se toho ovšem nedozvěděli. „Své podnikatelské záměry zásadně nevytrubuji na veřejnost. Pokud bych tak
rala o jeho kompletní rekonstrukci. „Tehdy to tam žilo. činil, mohl bych ohrozit probíhající obchody,“ zareagoval
Z té doby si pamatuji krásnou zahrádku s palmami, kde stroze Miloš Pour, který nám následně popřál příjemný
to vypadalo jako v Itálii. Jinak hotel měl vždy nezamě- den a rozloučil se. Co skrývá?
nitelnou atmosféru, která se nedala porovnat s ničím
podobným nejen ve městě, ale i na celé Moravě,“ prozradila Večerníku jedna z pamětnic Hana Koutská.
Hotel Grand postupem času měnil majitele a s jeho
skvělou pověstí to šlo pomalu, ale jistě z kopce. Z tohoto trendu vybočila pozoruhodná událost z dob, kdy
patřil Markovi Haasovi ze Slovenska. V roce 2012 tam
na pokoji č. 309 natočil svoje album „Tak mě tu máš“
slavný ostravský písničkář Jaromír Nohavica. Tím ovšem poezie v hotelu skončila...
V roce 2013 se jeho vlastníkem stal tehdejší majitel prostějovských sléváren Miloš Pour. Hotel se od té doby zaměřil
spíše na úzce profilovanou klientelu a jeho návštěvnost
postupně klesala. Přesto si stále uchovával svoji pověst
a atmosféru, kterou žádné jiné podobné zařízení nejen *QVGN)TCPFD[NUNCXPQUVP÷QVGXąGPRąGFNGV[/¾\CUG
v našem městě nemá. Naposledy v něm bydlely napří- DQWUNCXPQWOKPWNQUVPKEOÆP÷LGJQDWFQWEPQUVLGXGJX÷\
ZHQVQ/CTVKP<CQTCNC51M#
klad hráčky kanadského fedcupového týmu. Od poloviny F¾EJ
2ąGF UGFOK NGV[ X JQVGNW
PCVQéKNUXÆCNDWO6CMO÷
VW O¾w RÊUPKéM¾ą ,CTQOÊT
0QJCXKEC
 (QVQYYY[QWVWDGEQO
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GRAND HOTEL JE
ZAVRENY!
A

O případu v Melantrichově ulici Policie ČR neinformovala. „Hořelo zde ve čtvrtek o půl osmé večer. Byla to popelnice plná papíru u školního hřiště. Ani nechci domyslet, co
by bylo, kdyby u toho zrovna byly děti a nějak je to postihlo,“ zavolal do redakce koncem uplynulého týdne jeden ze
čtenářů, který se představil jako Luboš.
Už z předešlých případů je tak zřejmé, že v Prostějově jistojistě řádí nějaký žhář!
(mik, pk)
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Primátor svolal další

Pondělí 13. května 2019
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ze strany 3
PRAHA, PROSTĚJOV Prostějov se
podnikatelsky skvěle rozvíjí, což mu
zajistilo vítězství v celorepublikovém
srovnání výsledků výzkumu Město
pro byznys. Na finálových stupních
vítězů výzkumu ho následují stříbrný
Humpolec a bronzové Brno. Výzkum
již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelské prostředí a přístup veřejné
správy ve všech obcích s rozšířenou
působností v České republice.
Srovnávací výzkum jednoznačně ukázal,
že Prostějov je podnikatelsky nejatraktivnějším městem nejen v Olomouckém
kraji, ale i v celé České republice! Zasloužil se o to vstřícný přístup magistrátu
k podnikatelům i výhodné podmínky
pro podnikání. „Mám z tohoto ocenění
velkou radost a podle informací, které
jsme v Praze slyšeli, je město Prostějov
vnímáno velice pozitivně. Vyhlašovatelé

➢

mimo jiné ocenili i velmi kvalitní a rychlý postup úřadu při vyřizování podnětů
podnikatelů a živnostníků. Hodnoticí
komise osobně, coby mystery klient
(utajený zákazník - pozn. red.), úřady
navštěvuje, takže má možnost situaci
vyhodnotit přímo na místě,“ dmul se
pýchou prostějovský primátor František
Jura (ANO 2011). „Prostějov je výborné
místo pro život a podnikatelské prostředí
s tím naprosto souvisí. Město pro byznys
je velké ocenění, kterého si vážíme. Jsme
rádi za kvalitní podnikatelské prostředí
a také za to, že máme ocenění Přívětivý
úřad. Je to úřad, který dává jasné informace v dostatečné rychlosti a kvalitě. Náš
magistrát pracuje, a to nejen pro podnikatele, rychle a kvalitně. Aktuálně přemýšlíme o dalších pobídkách pro podnikatele
v malé průmyslové zóně,” uvedl primátor
Prostějova František Jura. Za město Prostějov se vyhodnocení výzkumu zúčastnil
i náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Prostějov podle hodnotitelů výzkumu vykazuje skvělé výsledky v aktuálním rozvoji
podnikatelského prostředí. Má velmi vysoký podíl právnických osob, vysoký podíl
malých a středních firem, stejně jako vysoký růst počtu ekonomických subjektů.
Pracovní trh zaznamenává velmi nízkou
nezaměstnanost, podnikatele láká dobrá
dopravní dostupnost města. V přístupu
veřejné správy boduje Prostějov zejména
výbornou komunikací s podnikateli. Má
velmi kvalitní webové stránky z pohledu
podnikatele, dále kvalitní elektronickou
komunikaci, která je v rámci výzkumu
ověřována mystery testováním. „Být první v rámci celé České republiky je velký
úspěch. Prostě je vidět, že dlouhodobě
město výborně funguje. Potvrzuje se, že
předchozí politická vedení města pracovala velmi dobře, a to současné vedení
určitě v nastoleném trendu pokračuje,“
sdělil Večerníku Jiří Pospíšil (PéVéčko),
první náměstek primátora Prostějova.

„Je to významné ocenění pro naše město, a to nejen pro jeho vedení, ale hlavně
pro všechny, kteří tady podnikají,“ myslí si
také další náměstkyně primátora Milada
Sokolová (ODS a Nezávislé osobnosti
města Prostějov).
Historické vítězství v prestižním výzkumu může mít pro Prostějov velice
významné důsledky. „Určitě. Toto hodnocení, že jsou u nás ve městě dobré
podmínky pro podnikání, může být
důležité pro nejrůznější investory, kteří
se rozhodují, kde založit nový podnik
a jistě přihlíží i k podobným žebříčkům.
V neposlední řadě se jedná o reklamu
a pozitivní zviditelnění našeho města,“ je
přesvědčena Sokolová. „Je to především
prestižní záležitost. Myslím si, že Prostějov tím potvrdil své kvality, o kterých
někteří neustále pochybují,“ upozornil
Pospíšil také na častou a naprosto neadekvátní kritiku některých opozičních
zastupitelů, kteří práci magistrátu či jeho

současného i minulého vedení zpochybňují.
Jak informují webové stránky Města
pro byznys, cílem výzkumu je vytvořit
diskusní platformu na téma možnosti
malého a středního podnikání ze strany
samospráv. Podstatou výzkumu je komplexnost a ojedinělost. Dosavadní projekty přinášely důležité informace, avšak
pro určení nejlepšího podnikatelského
prostředí mají jen dílčí vypovídající hodnotu – informují podnikatele o rozvoji
informačních služeb v regionu, aktivizují
obyvatele, nebo se zaměřují pouze na velká města. Srovnávací výzkum Město pro
byznys se od ostatních projektů odlišuje
nejen rozsahem, ale i množstvím sledovaných kritérií. Do výzkumu je automaticky
zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí města Prahy.
Město pro byznys zahrnuje všechny oblasti, které mají pro podnikatele a firmy
strategický význam.
(mik)
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MÌSTO PRO
BYZNYS 2018

Fenomenální úspěch Prostějova

PROSTĚJOV V předminulém vydání Večerník informoval o průběhu zápisů děti do prvních tříd základních
škol v Prostějově. K nim se dostavilo
597 dětí, následně došlo ze strany
odboru školství prostějovského magistrátu k odpočtu takzvaných „dublů“, tedy předškoláků, které rodiče
přihlásili do více škol.
„Do prvních tříd bylo nakonec přijato
482 žáků, což je o třiačtyřicet dětí víc
než v loňském roce. To je velice potěšitelné zjištění. Odklady školní docházky
jsme zaregistrovali ve 115 případech,“
prozradil Večerníku Jan Krchňavý, náměstek primátora pro školství v Prostějově. „Předpokládáme pro školní rok
2019/2020 otevření osmnácti prvních
tříd. Na ZŠ Valenty, Majakovského a RG
a ZŠ města Prostějova budou první třídy
velmi početné. Méně žáků než obvykle
se hlásilo na ZŠ v ulici Dr. Horáka, kde
otevřou dvě třídy a tradičně nejvíce, a to
asi sto dětí, přijme do čtyř prvních tříd
ZŠ Jana Železného. Naplněnost tříd je
tedy v různých částech města odlišná.
Snížil se ale počet odkladů,“ konstatoval
Krchňavý.
(mik)

než vloni

Více prvňáčků

prostějovských mateřinek a zda
mají šanci i mimoprostějovské
děti. „Některé mateřské školy mají
svoje kritéria pro přijímání dětí pro
případ, kdy počet žádostí o přijetí
překročí stanovenou kapacitu školy.
Předpokladem přijetí je trvalé bydliště dítěte. Podobně jako u zápisu
do prvních tříd základních škol jsou
i zde dva prostějovské obvody. Rodič
má však možnost zápisu na kterékoliv mateřské škole. Děti s trvalým bydlištěm mimo Prostějov jsou tedy až
ve druhé vlně a bude záviset na naplněnosti i kapacitě našich mateřinek,“
vzkázal náměstek prostěovského primátora Jan Krchňavý.

Nejen
v Øíèní ulici
shoøely
kontejnery
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PROSTĚJOV V polovině dubna došlo v Jungmannově
ulici a posléze i ve Vodní ulici k zahoření kontejneru na
tříděný odpad i popelnice. Žhář dosud nebyl odhalen.
A předminulou neděli někdo podobný udeřil znovu!
Tentokrát si někdo vybral umělohmotné kontejnery,
které shořely na popel. Jak Večerníku prozradil jeden
ze čtenářů, ve čtvrtek večer vzplál oheň i v Melantrichově ulici...
„V neděli pátého května krátce před půlnocí došlo v Říční ulici k zahoření dvou kontejnerů na odpad, které
s obsahem úplně shořely. Od žáru ohně došlo i k poškození přilehlé budovy,“ popsal František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR pro Územní
odbor Prostějov. „Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci,
za což dosud neznámému pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na jeden
rok,“ prozradil Kořínek. Jak dodal, výše škody způsobe2QFNG P¾O÷UVMC RTKO¾VQTC RTQ wMQNUVXÊ né zničením kontejnerů a poškozením oplechování bu,CPC-TEJÿCXÆJQUGRąKUVąGFGéPÊEJ\¾ dovy, dveří, osvětlení a vypínače nebyla dosud přesně
RKUGEJFQOCVGąUMÚEJwMQNF¾QéGM¾XCV vyčíslena.
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Prostějov (mik) - Už před třemi
lety vedení magistrátu deklarovalo
snahu revitalizovat pivovarský rybníček ve Vrahovicích. Dosud se nic
okolo této investice neděje a tak si
i mnozí vrahovičtí občané ptají, zda
město kromě investic do rozšíření
Říční ulice se hodlá vrátit k projektu
oprav rybníčku. „S touto revitalizací
se skutečně v budoucnosti počítá,
v současnosti nechaly Lesy města
Prostějova zpracovat studii. Zatím
tato akce není v rozpočtu města
Prostějova pro tento rok,“ uvedl Jiří
Rozehnal (ANO 2011), náměstek
primátora pro stavební investice.

Dojde i na rybníèek

Prostějov (red) – Měsíčník Moderní obec přináší praktické informace
pro fungování územních samosprávných celků a jejich další rozvoj.
Zaměřuje se na nově se prosazující
téma chytrých měst – smart cities.
A právě tato problematika, řešená
také v Prostějově, redakci zaujala.
„Prostějovští uchopili téma smart
city po svém, nespolehli se na cizí
síly, ale na svoje. Město vlastními
silami zpracovalo strategický plán
a stanovilo si cíle a horizonty jich
chce dosáhnout, a některé projekty
již provádí. Dobrých příkladů není
nikdy dost, proto chceme příklad
Prostějova představit i vám,“ dočteme se v přiloženém článku. Podobně jako v jiných případech, celý
projekt začínal rozhodnutím vedení
města, že se vydá cestou chytrého
města. Čili politická podpora je prvním a základním krokem. „Vývoj jde
dopředu a nelze jej ignorovat. Od
této strategie si hodně slibujeme
a mnohé už funguje. Jde například
o výstavbu fotovoltaické elektrárny
a využívání obnovitelných zdrojů,
bylo zadáno vypracování projektové
dokumentace na projekt Efektivní
hospodaření se srážkovou vodou.
Realizujeme projekt Kvalitní prostředí ve školách, kdy se žáci zapojují
do měření CO2 ve třídách, aby se
učili efektivně větrat i bez nutnosti
rekuperačních jednotek. Ve městě
již například fungují takzvané chytré
lavičky,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).

Chválí nás v èasopise

Prostějov (mik) - Zítra, tj. v úterý
14. května, od 10:30 hodin zasednou společně za jednací stůl místní
konšelé. A bude tomu na hodně netradičním místě - v jednací místnosti
lesní školy Seč, která spadá pod Lesy
města Prostějova. Program zasedání
Rady statutárního města Prostějova
je skutečně pestrý a rozsáhlý. „Patrně
nejdůležitějším bodem bude schválení závěrečného účtu města za rok
2018 a s tím spojené schválení účetních závěrek města za uplynulý rok.
Pokud se tak stane, vše samozřejmě
ještě předložíme ke schválení zastupitelům,“ uvedl prostějovský primátor František Jura (ANO 2011).
Radní kromě jiného dále budou
jednat o výsledcích auditu procesů přípravy rozpočtu na rok 2020,
o záležitostech odboru školství,
kultury a sportu, projednávat se budou rozpočtová opatření na stavební
investice včetně dopravního řešení
na silnici před Městským hřbitovem v Brněnské ulici. „Diskutovat se
bude rovněž o návrzích na prodeje,
pronájmy či výpůjčky městských
pozemků a budou také pověřeni
členové zastupitelstva k sňatkovým
obřadům,“ přidal první náměstek
primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). Ve
středu pořádají prostějovští radní tiskovou konferenci.

Radní v Seèi

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
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zení a sloužící obecnému užívání. Pan
Marák nyní požádal o výměnu, která
by chybu napravila, a při níž by při
drobné korektuře město získalo v dané
lokalitě do vlastnictví dva čtverečné
metry veřejného prostranství navíc.
K chybnému postavení plotu ze strany
pana Maráka skutečno došlo, ale pokud
větší rozsah pozemků v jeho vlastnictví
zůstává veřejným prostranstvím, těžko
lze věřit tomu, že by tuto chybu udělal
naschvál. Navíc se jedná o chybu v maximální šířce jeden metr, která nemá
žádný vliv na průchodnost mezi oplocením a břehem mlýnského náhonu.
Podobné případy byly v minulosti řešeny i na jiných místech města Prostějova, například v ulici V Polích, v ulici Kosířská a Na Okraji, v ulici Fanderlíkova
a také v ulici Domamyslická,“ objasnil
Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Prostějova. „Obrovská
bouře, kterou kolem tohoto materiálu
část opozice vyvolala, je zcela zbytečná.
A záměrné matení veřejnosti, při kterém se někteří zastupitelé snaží tvrdit,
že touto směnou dojde k zneprůchodnění pěšiny kolem náhonu, odmítáme,“
vzkazuje primátor Jura.

pozemků

,KąÊ/CT¾MUKX&QOCO[UNKEÊEJQRNQVKNUXčLRQ\GOGMCNGQO[NGO\CDTCNFXCOGVT[
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„Opozice m
ate veøejnost
,“
prohlásil pri
mátor
Prostìjova
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metrům

shrnul Jan Krchňavý s tím, že ještě
zdůraznil základní pravidla zápisů do
mateřinek. „Předškolní vzdělávání se
podle zákona organizuje zpravidla
pro děti od tří do šesti let, nejdříve
však od dvou let věku. Na to ovšem
není právní nárok. Přednostně jsou
přijímány děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky.“
On sám ve středu očekává stejný počet dětí u zápisů jako v loňském roce.
To bylo zapsáno celkem 452 předškoláků.
Před zápisy do mateřinek zbývá
ještě předem zodpovědět otázku,
podle jakých pravidel se budou
umisťovat děti do jednotlivých

ditelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Provedeným šetřením policisté skupiny dopravních nehod zjistili, že vozidlo je evidováno na sedmatřicetiletého muže z Prostějova a příležitostně ho užívá i jeho partnerka stejného věku. „Při
ohledání policisté na obou vozidlech nalezli stopy odpovídající popisu dopravní nehody. Žena
přiznala, že v době nehody vozidlo řídila, i to, že
to bylo na inkriminovaném parkovišti. Zavinění
nehody však nadále popírá,“ přidal k vyšetřování
banální nehody mluvčí prostějovské policie.
Ke zranění osob naštěstí nedošlo, výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena
na 35 000 korun.
„Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil ještě
František Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOV Opakovaně krást
se nevyplácí. Ve čtvrtek 9. května
těsně před půl šestou večer řešili
strážníci drobnou krádež, ke které
došlo v jednom z prostějovských
supermarketů.
" Jednalo se o třiadvacetiletého
mladíka. Ten si na prodejní ploše
obchodu vložil do batohu tři balení
kávy v celkové hodnotě 876 korun
a s tímto zbožím později prošel přes
pokladní zónu bez zaplacení. Hlídka
z místní znalosti věděla, že se jedná
o muže, který byl pravomocně odsouzen v posledních třech letech za
majetkovou trestnou činnost," uvedla Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
Z důvodů podezření na spáchání
trestného činu celou záležitost převzalo Policie ČR.
(mik)

Žena vinu na nehodě popírá... chmaták

ąLGLêNDPøODexNUWQRXWrRMLQÇDXWR Nepolepšitelný

přispěchali s vysvětlením celé situace.
„Rádi bychom uvedli na pravou míru
záležitost, kterou opozice na posledním jednání zastupitelstva prezentovala jako velké téma, byť fakta jsou ve
skutečnosti jiná. Jedná se o výměnu
dvou čtverečných metrů za čtyři mezi
městem a panem Marákem v Domamyslicích, při níž město ´vydělá´ dva
čtverečné metry a která nijak nezhorší
průchodnost po břehu náhonu,“ sdělil
primátor František Jura (ANO 2011).
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že
nejde o případ, kdy stejná osoba v minulosti uzavřela průchod kolem svého
pozemku podél náhonu v podobě demontovatelného oplocení. Po výzvě ze
strany magistrátu byla tato překážka již
dříve Jiřím Marákem odstraněna a nynější rozhodnutí zastupitelstva s touto
věcí nesouvisí ani ji zpětně v žádném
případě nelegalizuje. O co tedy jde?
„V minulosti byl plot pana Maráka nesprávně postaven kolem zahrady u rodinného domu tak, že tento částečně
dvěma metry čtverečnými zasáhl do
pozemku města a zároveň část pozemku v jeho vlastnictví zůstala veřejnou
zelení přístupnou každému bez ome-

PROSTĚJOV Jednalo se o banální nehodu,
kterých se mohou stát desítky. Řidička na
parkovišti u Kauflandu v Okružní ulici měla
škodovkou „škrtnout“ o jiné zaparkované
auto. Přestože ji viděli svědci, policistům nehodu stále nechce přiznat. Usvědčí ji vyšetřovatelé?
„V pátek 3. května po deváté hodině ráno došlo
na parkovišti u obchodního domu v Okružní
ulici k dopravní nehodě. Podle svědka události
měla řidička s osobním automobilem typu Škoda Superb při parkování poškodit již zaparkovaný
osobní automobil značky Hyundai. Řidička Superbu se k řešení situace údajně neměla, a tak ji
svědek upozornil, že poškodila cizí vozidlo. Žena
0CRQwMQ\GPÆOXQ\KFNG\čUVCN[wMT¾DCPEGiMQFCD[NC vystoupila, zkontrolovala poškození svého autoX[éÊUNGPC PC R÷VCVąKEGV VKUÊE MQTWP CNG MFQ LK \CRNCVÊ" mobilu a poté z místa opět odjela,“ konstatoval

(QVQ2QNKEKGè4 František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ře-

Padala hodně ostrá slova o podvodu,
krytí lumpárny a obcházení zákona.
Opozičníci dokonce napadali i šéfa
stavebního úřadu, prvního náměstka
primátora a rovněž tak samého Jiřího
Maráka. Útoky pak pokračovaly ze strany opozičních zastupitelů i na sociálních sítích. Minulý týden tak primátor
Prostějova František Jura a další radní

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Nechutná diskuse na
nedávném dvoudenním zasedání
Zastupitelstva statutárního města
Prostějova proběhla také při projednávání bodu, který se zabýval
směnou pouhých dvou metrů čtverečních pozemku mezi zdejěím magistrátem a Jiřím Marákem. Ten si
před třemi lety oplotil svůj pozemek
v Domamyslicích, ovšem omylem
zabral i inkriminované dva metry
travnaté plochy, které jsou v majetku
statutárního města Prostějova. Radní navrhli na uplynulém zastupitelstvu dodatečnou směnu bez jakýchkoliv sankcí, či dokonce správního
řízení. To se ale stalo trnem v oku
některým opozičním zastupitelům.

Bouře ve sklenici vody kvůli

Večerník zajímalo, v kolika prostějovských mateřinkách se uskuteční zápisy
a jak jsou jednotlivé školky připraveny.
„Zápisy proběhnou ve středu patnáctého května od 8:00 do 17:00 hodin,
a to ve všech devatenácti mateřských
školách. Pro mateřinky je zápis dětí
k předškolnímu vzdělávání malým
svátkem. Přichází ti, které poprvé připravuje a startuje do života někdo jiný
než rodina. A školky jsou na příliv dětí
samozřejmě dobře připraveny, ostatně jako každý jiný rok,“ zareagoval Jan
Krchňavý (PéVéčko), primátor statu-

Michal
KADLEC

pro Večerník

bilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo že se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Potvrzení se nevyžaduje, pokud se na
dítě vztahuje povinné předškolní vzdělávání. V další části zápisu je ověřováno, zda má dítě základní hygienické
návyky, zda je schopno se domluvit
na běžných potřebách, zda samo jí
a pije a podobně. Je potřebná účast
dítěte pro prvotní posouzení toho,
tárního města Prostějov.
zda nebude dítě vyžadovat nějakou
Připravuje se pro letošní rok nějaká speciální péči. Mateřská škola musí
novinka? „Naštěstí se do naší legislati- zhodnotit, zda je schopna zabezpečit
vy nedostal návrh povinnosti přijímat případné specifické potřeby dítěte,“
i dvouleté děti. Zápisy tak budou proYÙVOHGN\]½SLVÕGRPDWHÔLQHNYSURVWÈMRYÈ
bíhat klasicky. Více se zaměříme na to,
aby byla splněna povinnost přihlásit
počet zapsaných dětí
<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
k předškolnímu vzdělávání ´předškolápočet přijatých dětí
ka´. Nesplnění této povinnosti zákon609
ným zástupcem může být bráno jako
557
591
podezření ze spáchání přestupku. Spádová školka oznamuje zřizovateli toto
452
nesplnění povinnosti, které se pak vel429
394
mi přísně řeší,“ upozorňuje náměstek
primátora. Vzápětí popsal, na co by ve
středu měli být rodiče připraveni a jaká
skladba zápisů na jejích dítka čeká.
„V řekněme administrativní části se
většinou vyplňují formuláře související
se žádostí o přijetí do mateřské školy.
K tomu je třeba, aby si zákonní zástupci
přinesli občanský průkaz, rodný list dí2016
2017
2018
těte a potvrzení lékaře, že se dítě podro-

PROSTĚJOV Po nedávném zápisu dětí do prvních tříd základních
škol nás nyní v Prostějově čekají zápisy do škol mateřských. Už od
středečního rána budou do devatenácti prostějovských mateřinek proudit davy rodičů s dětmi od tří do šesti let. A jak Večerníku
potvrdil náměstek primátora Jan Krchňavý, školky budou jako
vždy přednostně přijímat takzvané předškoláky, tedy především
pětileté ratolesti. „Nepředpokládám, že dojde k rapidnímu poklesu dětí, které se k zápisům dostaví. A to ani vzhledem ke stále
klesající porodnosti, která je v Prostějově patrná každým rokem,“
poznamenal muž, který má v gesci mimo jiného právě školství.

3"01û"!20"20(21"ß+¡7-&06!í1¡!,*1"û&+"(
„Legislativa naštěstí už nepočítá s přijetím dvouletých dětí,“ říká Jan Krchňavý
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hlas mnoha činovníků, byznys si opět prosadil své.
Doufejme, že naopak definitivně není pryč stopa
českých tenistů v této věhlasné soutěži. Na nějakou dobu ovšem na světovou skupinu asi budeme
muset zapomenout. S koncem srdcaře Radka Štěpánka a blížícím se finále kariéry Tomáše Berdycha není na tomto poli nástupců Kodeše, Složila,
Šmída, Lendla, Kordy, Nováčka. Hodnocení nejlepších okolo sté příčky žebříčku ATP nevěstí pro
týmovou soutěž nic dobrého.
To dámy jsou na tom nepochybně lépe, i když na
obhajoby vítězství ve Fed Cupu to na, doufejme,
přechodnou dobu také moc nevypadá. Přesto se
stále dvě hráčky drží v první světové desítce, to ovšem automaticky neznamená, že je pokaždé uvidíme v reprezentačním týmu. Ten je celkem logicky
upravován podle síly soupeřek tak, abychom na ně
právě „stačily“. Tak se třeba stalo, že v Prostějově na
Kanaďanky nebylo třeba těch nejlepších hráček,
i když o tom v médiích byli našinci hojně ujišťováni, ale jakéhosi rezervního „B“ týmu.
Je vynikající, že právě v takových utkáních získávají
nástupkyně Mandlíkových, Novotných, Šafářových
a v nedaleké budoucnosti i Kvitových a Plíškových
cenné zkušenosti a sebevědomí. Markéta Vondroušová nebo Karolína Muchová prokázaly, že o ženský
tenisový „dorost“ máme postaráno. Možná to budou ony, které se budou v příštích letech radovat ze
zisku nejcennější ženské týmové trofeje.
A třeba přitom ani nebudou potřebovat vydatnou
„sváču“ a příjemné ubytování pořízené z poloviny
z městských a z poloviny krajských peněz.
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. března 1939 byl Antonín
Špaček přeložen do zálohy
a loučil se se svým snem být vojákem z povolání. Nicméně nebyl jediný, kdo hledal cestu z okupované
republiky, aby se mohl v zahraničí
zapojit do aktivit na obranu země.
Podařilo se mu dostat přes Slovensko, Maďarsko, Balkán, Sýrii a Egypt
až do Francie do města Agde, kde
se tvořily československé jednotky,
ovšem Francie brzy padla, a tak se
konečnou stanicí na delší čas stala až Anglie. Tam byl povýšen na
podporučíka. Protože absolvoval
zbrojní kurz ve Zbrojním učilišti
v Plzni, nebyl zařazen do pilotní nebo
navigační školy, jak si přál, ale poslán
na leteckou základnu Harifot, kde
montoval kulomety do křídel Hurricanů a Spitfirů. Postupně absolvoval
pyrotechnický kurz, prodělal další
kurzy a speciální výcviky, učil se anglicky. V té době se spřátelil s Jean
Thomasovou, kterou si v roce 1943
vzal. O rok později se jim narodil syn
Milan. Od léta 1944 do konce války
bojoval s československou samostat-

A

J

nou obrněnou brigádou při obléhání
francouzského přístavu Dunkerque.
Tam drželi Němce v obklíčení až do
9. května, kdy posádka ve městě kapitulovala. Tak proti původnímu přání účastnit se aktivně osvobození
Československa vstoupil Antonín
Špaček na území osvobozeného
domova až 23. května. Šťastný, že je
doma a že může plánovat přerušenou
vojenskou kariéru.
iž 9. června nastoupil k Hradní
stráži v Praze. V září 1946 byl
přijat na Vysokou školu válečnou,
kde studoval do 4. března 1948. Po
únoru 1948 byl ze studií vyloučen
spolu s dalšími posluchači. Sám
vzpomíná: „V červnu 1948 dostala
moje manželka čtyřiadvacet hodin
času na opuštění republiky, a tak odjela i s naším synem zpět do Anglie.“
V únoru 1949 byl zatčen a v následujícím vykonstruovaném procesu za velezradu odsouzen k 10
letům těžkého žaláře. Nejprve byl
vězněn na Pankráci, Borech, v trestnici v Opavě, nakonec byl poslán do
pracovního tábora do uranových
jáchymovských dolů. V roce 1969
byl v plném rozsahu rehabilitován,
v roce 1974 mu byla vrácena jeho
vojenská hodnost. V roce 1993 byl
jmenován generálem.
jako generál Antonín Špaček
byl na jaře 2001 zvolen předsedou Československé obce legi-

onářské. V dubnu 2004 byl zvolen
na další funkční období. V červnu
2004 byl v Normandii dekorován francouzským prezidentem
Jacquesem Chiracem důstojníkem Řádu čestné legie a v roce
2006 se stal držitelem Řádu bílého lva I. třídy vojenské skupiny.
Zemřel 3. dubna 2007.
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Všechno se dělá v Prostějově pro psy. Stavějí se pro ně nová hřiště, rozšiřují se místa, kde se mohou volně vyvenčit. Ale nezdá se vám to příliš? To nemá
město v plánu postavit hřiště pro malé děti nebo dospívající mládež, aby neseděly doma u počítačů nebo ti starší nebrali drogy? Proč povyšujeme zájmy
zvířat nad těmi lidskými?
Marie Ošťádalová, Prostějov

2SLOÙP\VOLYHFQDVLOQLFL
Reakce Veèerníku
Jsem pravidelný čtenář vašich novin. Snad v každém čísle píšete o cyklistech nebo řidičích Je skutečně pravda, že v poslední době nás policisté takřka
aut, kteří měli nepatrné množství alkoholu a nezpůsobili žádnou nehodu. Tímto se zabýváte denně informují o řidičích a cyklistech, které hlídky přistihi podrobně. Jezdím pravidelně do Němčic nad Hanou a tam buď 24. listopadu, nebo 8. pro- ly opilé za volantem vozidla nebo při jízdě na kole. Ovšem
since loňského roku v nočních hodinách jsem se setkal s tím, že pod mostem na silnici ležel o tomto konkrétním případě z Němčic nad Hanou jsme žáddo němoty opilý vousatý myslivec s puškou. Řidič, který jel chvilku přede mnou, jej málem né informace neobdrželi. Budeme se snažit potřebná sdělení
přejel! Volal policii, protože se s ním vůbec nedomluvil. Tento řidič mohl být celý život ne- co nejdříve získat od tiskového mluvčího Policie ČR - Územšťastný jen proto, že namol opilý člověk si ustele i s puškou na silnici pod mostem... Nechci ního odboru Prostějov Františka Kořínka a veřejnost tak
být kritický k informacím ve vašich novinách, je možné, že by policie měla zájem tento případ informovat. Budeme jenom rádi, pokud nás budou čtenáři
takzvaně zamést pod koberec, a proto vám nepodala žádné informace, nebo jste nechtěli ten- o podobných událostech i nadále informovat, případně upoto případ popsat v novinách vy? Jak je možné, že takový člověk vlastní zbrojní průkaz, a pokud zorňovat na další činy, které se v jejich okolí stanou.
nosí stále pušku, tak je asi někde něco špatně!
Josef Drápal, Prostějov
redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
Trocha ironie o psech...
DYÈRVWXG\YFHQWUX
Dovolte mi prostřednictvím vašeho Večerníku poděkovat prostějovskému Všechny ulice v Prostějově se rekonstruují nebo jsou jejich opravy v plámagistrátu za plánovanou stavbu nového hřiště pro naše pejsky v Dolní nu. Plumlovská, Brněnská, Wolkerova, Vrahovická. Ale nikde jsem nečetl
ulici. Bydlím v ulici Šárka a od roku 1979 jezdím tamním autobusovým nebo neslyšel, že by někdo měl v plánu konečně opravit vozovku na Váspojem číslo 2, ale vůbec mi nevadí, že do dnešních dnů nemám krytou za- penici. Copak si dosud ještě nikdo z radních nebo jiných kompetentních
stávku a v dešti musím moknout. Rád to budu ještě dlouhá léta akceptovat! osob na radnici nevšiml hlubokých vyjetých kolejí na Vápenici, hlavně
Hlavně že děláme všechno možné i nemožné pro naše roztomilé chlupaté v blízkosti obou přechodů pro chodce? A co Havlíčkova ulice, páni radkamarády! Vždyť v mnoha případech jsou mnohem důležitější a přednější ní? To je ještě větší ostuda, navíc poblíž centra města!
než naše vlastní potomstvo...
Ladislav Vodička, Prostějov
Jiří Spáčil, Prostějov
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arodil se 23. května 1917 a byl
nejmladší z dvanácti dětí.
Protože jeden z jeho starších bratrů byl ruským legionářem a po
první světové válce sloužil jako
důstojník v Československé armádě, chtěl být také Antonín vojákem z povolání. Jeho cesta k uniformě se však vlivem mezinárodní
a posléze i domácí politické situace velmi zkomplikovala. Po studiích na obchodní akademii v Prostějově vstoupil do Československé
armády a absolvoval důstojnickou
školu, jejíž příprava byla zkrácena
vzhledem k obsazení Rakouska
Němci. První setkání se sudetskými Němci zažil ve Frývaldově, kde
sloužil u 7. hraničářského praporu.
Květnová mobilizace roku 1938 jej
zastihla v opevnění u Domašova.
Když 7. září vykonal důstojnické
zkoušky a byl povýšen na četaře,
podal žádost o přijetí na vojenskou
akademii v Hranicích. Mnichovská dohoda a po několika měsících
obsazení českých zemí Němci vše
změnily...

N

Všichni slušní lidé si opět v květnu připomíjají konec 2. světové
války v Evropě a učiním tak i já. Čas od času dávám na tomto
místě prostor vzpomínkám na naše krajany, kteří bojovali za naši vlast na frontách druhé světové války. Je pravda, že přednost
jsem dával hlavně letcům, a tak tentokrát udělám výjimku, když
připomenu životní příběh rodáka z nedalekých Hradčan, který
za vlast bojoval u jiné zbraně. Jmenoval se Antonín Špaček.
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Tenisový fanoušek, jenž se svými idoly procestoval
kus světa, nemusel naposledy takřka vytáhnout
paty z domu. Prostějovští fandové, kteří o sobě
vždy dávali patřičně hlasitě znát, nemuseli za hráči,
hráči naopak přijeli za nimi. Tedy přesněji řečeno
hráčky.
Jak se zdá, v mužském tenise přišel konec oblíbeného a desítkami let prověřeného modelu tak akorát. Specifická atmosféra daviscupových víkendů,
při nichž fanoušek hltal po příchodu z práce jako
předkrm úvodní dvouhry nezřídka až do pozdních
pátečních nočních hodin, aby si pak sobotní odpoledne vyhradil pro zajímavou čtyřhru, často s důležitostí jazýčku na vahách, a v neděli si pustil tenis ke
svátečnímu obědu a třeba trnul až do závěrečného
fiftýnu s počínajícím večerem, je pryč. Přes nesou-
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TOMÁŠ KALÁB
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Zdravím všechny běžce a běžkyně
i pozorné sledovatele našeho seriálu,
už to bude měsíc od mého prvního vyběhnutí. A tak nejspíš očekáváte nějaké nové výsledky, takže v dnešním pokračování seriálu se s vámi ráda podělím o dosavadní zkušenosti. V dnešním
dílu s pořadovým číslem 4 se podíváme hlavně na mé pokroky
a myšlenky s nimi spojené. Dozvíte se, jaká strava mi napomáhá
k hubnoucímu procesu a také, že jsem přišla na kloub věci zvané
Granát. Opomenout nelze fakt, že moje srdce už neběží někde za
mnou, ale postupně mi zůstává na místě, kde by správně mělo
být, což je moc dobře. Společné vyběhnutí se totiž blíží rychlostí
blesku a trénink je na místě. V tomhle krátkém úvodníku patří dík
všem, kteří mě jakýmkoliv způsobem - ať už osobně nebo přes
sociální sítě - podporují: BEZ VÁS BYCH TO NEZVLÁDLA!
Připomeňme si, že už ve třech číslech (vždy se jedná o liché vydání), jsem vás z pozice redaktorky vyzvala ke společnému běhu, který vyvrcholí v červnu či červenci hromadným závodem.
Veškeré novinky a informace můžete sledovat také na www.vecernikpv.cz a facebookové skupině Běhám s večerníkem, do níž
se můžete kdykoliv zdarma připojit. Tak pojďme na to!
Než se dostaneme k těm novým
věcem, výsledkům a výčitkám, ráda
bych předeslala, že doufám, že vás
můj článek o prvním vyběhnutí alespoň trochu pobavil. Já, když si to
teď čtu zpětně, smát se musím taky,
i když po prvním zedření z kůže mi
do smíchu moc nebylo. Ráda bych
i podotkla, že mě nesmírně těší
vaše vzájemná podpora ke všem
ostatním i mně samé na naší facebookové skupině. Dodáváte mi
plno síly a energie, které mě nutí,
abych to nevzdala. Zjistila jsem,
že i podpora na dálku není vůbec
špatná, ba naopak mě překvapila
její síla.

Ze začátku jsem si myslela, že
když budu chodit běhat sama,
bavit mě to nebude. Opak je ale
pravdou. Baví mě to více, než kdybych chodila běhat s někým. Nasadím si sluchátka, běžím si svým
tempem a nemusím se na nikoho
ohlížet, ani nikdo na mě. Co se týká
nějakých pokroků a výsledků, tady
je to pořád trochu ošemetné. Místo
pěti kilometrů už dám sedm, ale co
se týče počasí, o nic lepší to není.
Zrovna teď v aktuálně pochmurných
dnech se mi vlastně vůbec nechce
vyběhnout. Zima, déšť a mokro mě
od toho odrazují. Nechci být přece
nemocná, že?

(QVQCTEJÊX0KMQNC(KNKRGPUM¾

Už v předminulém dílu jsem na sebe
práskla, jak nesnáším zimu a ona nesnáší mě. Postel je přece jen vždy v takovém
počasí lákavější. Ale pozor! To vůbec
neznamená, že pro sebe nic nedělám.
Vy, co jste četli moji předchozí část, víte
o další výzvě, takže aktuálně frčím v ní.
Můžu vám říct, že to není jen tak.
Co se týče planku alias prkna, je to těžké, ale nemám pocit, že by mě z toho

bolelo tělo. Ale ty dřepy? Au, au a au!
První tři dny jsem si říkala, že o nic
nejde. Po dalším dřepovacím výkonu
jsem si už myslela, že se po ranním
probuzení neposadím ani na záchod.
Nohy mě bolely fest a já se proklínala,
co že jsem si to pro vás zase vlastně
vymyslela. Nebo pro sebe...?
Co ale musím podtrhnout, jsou
viditelné výsledky. Váha už se na

-(/É6.<Ġ$6DSURWRSíLFKi]t
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Kvìten je mìsíc neodmyslitelnì spojený s láskou a tak se PROSTÌJOVSKÝ
9HĀHUQtNUR]KRGOY\KOiVLWYSRĨDGtĀWYUWRXOHWRåQtVRXWęçSUiYęNWRPXWRWpPDWX
Tentokrát jsme si pro vás pøipravili vìdomostní klání o zamilovaných básních
Y]HåOìFK]SHUSĨHGQtFKĀHVNìFKVSLVRYDWHOģ9DåtP~NROHPMHW\WRDXWRU\RGKDOLW
DGRSOQLWQi]Y\Y\EUDQìFK~U\YNģ2GSRYęGL]DVtOHMWHQDHPDLO
PDUNHWLQJ#YHFHUQLNSYF]1DWĨL~VSęåQpĨHåLWHOHĀHNDMtKRGQRWQpGiUN\
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d/¾LQX¾UQWV÷åqRTQDÊJ¾XVGT
OÊPWQFFWDPCFQ
MX÷VPC
5QWV÷åG UG OčåG \×éCUVPKV
RQW\G H[\KEM¾ QUQDC UVCTwÊ 
NGVUVTXCNÚORQD[VGOCFQTW
éQXCEÊ CFTGUQW PC ×\GOÊ è4
LGPå X VQOVQ VGTOÊPW RQwNG
RQwVQW GOCKNGO RTQUVąGF
PKEVXÊO UQEK¾NPÊEJ UÊVÊ PGDQ
QUQDP÷FQTWéÊQFRQX÷FK241
56ö,185-¦/78GéGTPÊMW
8wGEJP[ URT¾XPÆ QFRQX÷FK
DWFQW \CąC\GP[ FQ UQWV÷åG
8ÚJGTEK DWFQW X[NQUQX¾PK RQ
WMQPéGPÊCMEG

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!
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.

8[JT¾VOčåGVGLGFPW\GVąÊEGP

EGPC&¾TMQXÚRQWMC\PCCUJVCPIC[QIW2GVT[<CRNGVCNQXÆ
XJQFPQV÷-é41è0ªRąGFRNCVPÆ24156ö,185-¦*18GéGTPÊMW
EGPC&¾TMQXÚDCNÊéGMQąÊwMQXÚEJO¾UGN$#4'0765XJQFPQV÷-é
2Č.41è0ªRąGFRNCVPÆ24156ö,185-¦*18GéGTPÊMW
EGPC&¾TMQXÚRQWMC\PCOCU¾åG4CFKOC<CRNGVCNCXJQFPQV÷-é
è6846.'60ªRąGFRNCVPÆ24156ö,185-¦*18GéGTPÊMW

8ÚJGTEK DWFQW MQPVCMVQX¾PK VGNGHQPKEM[ C LGLKEJ LOÆPQ C HQVQITCHKG DWFQW \XGąGLP÷P[
XVKwV÷PÆOX[F¾PÊ24156ö,185-¦*18GéGTPÊMWPCYGDQXÆORQTV¾NWYYYXGEGTPKMRX
E\CPCUQEK¾NPÊEJUÊVÊEJURTCXQXCPÚEJRQąCFCVGNGOCMEG (CEGDQQM6YKVVGTC+PUVCITCO 

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

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

mě usmívá s krásným číslem, na kterém je skoro o osm kilogramů méně.
Nemusím při pohledu na ni každé
ráno utíkat s brekem, co se tam zase
ukáže. I když na váze není výsledek
nějak extra velký, o centimetrech se
to říct nedá. Skoro na všech částech
těla mi jich chybí už spousta a ten
pocit, že některé kousky oblečení
jsou mi velké, je nepopsatelně skvělý.
Ráda bych se ještě vrátila k tomu
Granátu, o kterém jsem vám již taky
něco prozradila. Měla jsem poté už
strach si ho dát, ale nakonec jsem
uposlechla doporučené denní stravování a vzala si před během pouze
jeden. No a nebudete věřit, výsledek již byl lepší a já mnohem více
spokojená. Nakopl mě, to ano, ale
už ne tak přehnaně. A taky musím
podotknout, že už nemám srdce až
za sebou, když běžím, ale na svém
místě pořád také ještě stoprocentně není. Také jsem už při jednom
slunečném dni vytáhla kolečkové
brusle a musím uznat, že mě to stejně prostě baví více než sám běh. Ale
po jednom „krásném“ pádu jsem na
nich poněkud opatrnější.
Co se týče stravy, objevila jsem způsob stravování s názvem Low-carb.
Kdo by tuhle stravovací metodu neznal, je to anglické označení způsobu
stravování, kdy je oproti běžným výživovým doporučením výrazně snížen příjem sacharidů, a naopak jsou
navýšeny tuky (bílkoviny zůstávají
v běžných číslech). Můžete se také
setkat s českým názvem nízkosacharidové stravování. Jedná se o velice

efektivní způsob jak upravit svou tělesnou hmotnost, nebo lépe řečeno
jak snížit obsah tuku v těle a změnit
své tělesné míry. Protože hmotnost
vážně není všechno.
Pokud se rozhodnete přejít na nízkosacharidovou stravu, začátky můžou být těžké. Člověk musí v hlavě
vypnout mnohá doporučení, která
dosud slýchal o zdravé stravě. Musí
se přestat bát tuku a nemyslet si, že
je to čisté zlo. Musí přehodnotit význam sacharidů a nutnosti jejich podílu ve stravě. Stejně tak zapomeňte
na doporučení jíst pět- až šestkrát
denně. Jakmile si vaše tělo zvykne,
že mu jako hlavní zdroj energie poskytujete tuk místo sacharidů, vydržíte mnohem déle sytí. Velká část
lidí postupně skončí na dvou jídlech
denně. Dejte tomu ale čas. Netlačte se do toho hned od začátku. Váš
organismus musí nejdřív „najet” na
nový režim, a to chvíli trvá. Cílem
nízkosacharidového stravování není
hladovění, v tom jeho fungování
nespočívá. Jde jen o úpravu poměru jednotlivých makroživin, který
má za následek změny ve fungování
organismu. Ať už je jím stabilnější
energie během dne, kvalitnější spánek, zlepšení zdravotního stavu,
vymizení nezvladatelných chutí. Za
tím vším je ukrytá stabilnější hladina
cukru v krvi, úprava produkce inzulinu a dalších hormonů, které ovlivňují fungování našeho organismu.
Nezbývá mi než vám zase popřát
mnoho zdaru. Na další díl se můžete těšit už za čtrnáct dní!

/KOQą¾FP¾R¾VTCEÊUQWV÷å
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$MHWRWDG\9SÔHGPLQXOÅPWÙGQXE\O\QDGYRX
PÉVWHFK Y 3URVWÈMRYÈ LQVWDORY½Q\ ELOOERDUG\
35267¨-296.¥+2 9HÄHUQÉNX DOH QDvH UHGDNFH
]DSRPQÈOD NGH MVRX XPÉVWÈQ\ 3RPR]WH Q½P
Y\ÔHvLWWXWRVLWXDFLQDMGÈWHDOHVSRÎ
MHGHQ]QLFKDQDSLvWHQ½PYMDNÅ
XOLFL VH QDFK½]É 6YÅ RGSRYÈGL
posílejte na e-PDLORYRXDGUHVX
PDUNHWLQJ#YHFHUQLNSYF]
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 
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¶ÄDVWÉYVRXWÈzLY\MDGÔXMÉVRXWÈzÉFÉVRXKODVVSUDYLGO\VRXWÈzH*'35D]DYD]XMÉVHMHSOQÈGRGUzRYDW
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9ÙKUXYVRXWÈzLQHQÉPRzQÅY\P½KDWSU½YQÉFHVWRXDQLDOWHUQDWLYQÈSOQLWYSHQÈ]ÉFK
3RÔDGDWHOVRXWÈzHVLY\KUD]XMHSU½YRNRQHÄQÅKRUR]KRGQXWÉVRXYLVHMÉFÉKRVNRQ½QÉPVRXWÈzH
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PROSTĚJOV Není to žádná novinka a už vůbec ne objev světa. Je to ale problém, který musí
PŮVODNÍ
prostějovský magistrát, jakožto vlastník Víceúelové haly-zimního stadionu řešit. A v tom lepZPRAVODAJSTVÍ
ším případě okamžitě, neboť již včera – čti před několika lety – bylo pozdě. Někdjší chlouba
Michal
Petr
Petr
a
pro Večerník
města totiž den ode dne chátrá a je prakticky otázkou času, kdy se na něm zub času podeKOZÁK KADLEC KOMAREK
píše takovým způsobem, že již nebude moct sloužit svému účelu. Pokud si vezmeme 21.
století, jde navíc při pohledu na jiné stánky bez přehánění o ostudu. Na „zimáku“ v Prostějově se totiž zastavil čas... Kdy se to konečně změní? Večerník
zjišťoval aktuální stav, přičemž v prvním dílu jsme se zaměřili na již dlouho avizovanou rekonstrukci zázemí pro mládež. V této kauze budeme rozhodně
pokračovat. Minimálně do doby, než se přestaneme stydět a všichni mladí hokejisté i krasobruslařky trpět...

Město zmodernizuje ZIMNÍ STADION
PROSTĚJOV Zázemí Víceúčelové
haly-zimní stadion je v hrůzostrašném stavu, který vůbec neodpovídá úrovni a požadavkům současné
doby. V katastrofálních podmínkách
se pohybují především mládežničtí
hokejisté z SK Prostějov 1913. Město jako vlastník stadionu bude situaci
řešit. Zázemí má postavit nové a moderní.
Statutární město Prostějov se prý už
opravdu chystá reagovat na zastaralé
a nevyhovující prostředí svého zimního
stadionu. Na konci chystaného projektu s již zajištěnou dotací bude nové, moderní zázemí pro hokejovou mládež,
oddíl krasobruslení, školy a školky. Včetně šaten, tělocvičny, střelnice, posilovny
a zázemí pro rodiče mladých sportovců.
„Jsme velmi rádi, že se městu podařilo
zajistit dotaci na stavbu slibovaného
zázemí pro mládež. Moc se na něj těšíme a děkujeme všem zainteresovaným

za realizaci slíbeného projektu,“ komentoval krok ke změnám k lepšímu
Marek Černošek, bývalý prostějovský
hokejista a současný předseda a trenér
mládežnického hokejového klubu SK
Prostějov 1913. Ten současnými zoufalými podmínkami na stadionu trpí ze
všech nejvíce.
Jak totiž Večerník informoval v minulém
vydání, primátor František Jura byl minulý čtvrtek 2. května v Praze na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
kde jej čekalo zásadní jednání ohledně
dotace na výstavbu nových šaten v rámci
areálu Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově. „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 tomu,
abychom na podzim tohoto roku začali
stavět,“ uvedl před pár dny Jura.
Tak snad se to už rozjede. Konečně...
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JAK TO VIDÍ
HLAS LIDU?

Radek PROCHÁZKA
„Je to téma na dlouhé povídání,
mohli bychom se bavit klidně dvě
hodiny. Je mi dvaačtyřicet roků a na
prostějovském zimáku jsem byl poprvé v pěti letech. Domovní správa
řeší vstup do haly nějakými posuvnými dveřmi, které jsou podle mě
absolutně nepodstatné. Podstatné
věci, které by se naopak měly řešit,
se neřeší. Sedačky na tribunách se
používají od té doby, co jsem na zimák přišel. Sedačky jsou ale asi to
poslední... Když přijdete do kabiny
<¾\GOÊPC\KOPÊOUVCFKQPW\GLOÆPCVQRTQON¾FGåPWVP÷RQVąGDWLGOQFGTPK\CEK-FQ žáků nebo jiných dětí, musíte nechat
JQP÷MF[XKF÷NPCXNCUVPÊQéKFQM¾åGUKWF÷NCVQDT¾\GMU¾O
(QVQ288GéGTPÊM pět minut odtéct vodu, aby přitekla
teplá. Jestli nikoho na městě nezajímá, že odteče x litrů vody?! Mezi
hospodárností dnes a před čtyřicet
lety je obrovský rozdíl, tehdy se to
asi neřešilo. Ale v dnešní době je to
zásadní věc. Nebudu se bavit o tom,
že v kabině s určitým počtem metrů
čtverečních je jedno topení, které
prostor není absolutně schopné
vytopit. Těch věcí je daleko, daleko
víc. Jednou za čas přijde na stadion
delegace z města. Paní uklízečky
a my uklidíme dvě šatny, kde je provedeme a poplácáme se po zádech.
Nakonec si řekneme, že je to dobré,
což mi také přijde úplně absurdní. Je
to jako za komunistů, když přijela
delegace a malovala se tráva na zeleno. Rozebírat nebudu návaznost
Domovní správa – hokejový klub
– město. Lidé ze zimního stadionu
nám neumožňují vstup na stadion.
Třeba ve středu 8. května byl státní
svátek, muži chtěli trénovat, já bych
chtěl také, děti, které měly volno,
také. Ale nikdo nemohl, protože
stadion byl zavřený a nikomu se nechtělo přijít ho otevřít. Je to absurdní. Stejně nesmyslný je i zákaz vstupu do „tělocvičny“. Lidé, co jsou na
zimáku, nám házejí klacky pod nohy.
2čXQFPÊRTQLGMVRQéÊV¾MTQO÷XÚUVCXD[UCOQUVCVPÆDWFQX[UGwCVPCOKKUTGCNK\CEÊ
FTWJÆNGFQXÆRNQEJ[XGFNGUQWéCUPÆJQ\KOPÊJQUVCFKQPW5VÊOLGCNGPCPGLDNKåwÊEJ Naprosto zcestné...“

„Jen mimo ledovou plochu,“ „S výstavbou šaten
na podzim,“
vzkazuje šéf Domovní správy počítáme
ujišťuje náměstek primátora Jiří Rozehnal

19051010546

PROSTĚJOV Tak si představte, že
dětem zakázali sportovat na zimním stadionu! Takové hlášky jsme
v redakci Večerníku zaznamenávali
během uplynulého týdne od rozhořčených rodičů malých hokejistů, které šokovaly cedule vyvěšené na stadionu Domovní správou. Její jednatel
Vladimír Průša Večerníku vysvětlil
důvody tohoto nařízení.
ZÁKAZ PROVOZOVÁNÍ HER
A SPORTOVNÍCH AKTIVIT
MIMO LEDOVOU PLOCHU.
Takto doslovně zní nápis na cedulích,
které Domovní správa nechala rozvěsit
na několika místech prostějovské haly.
„Na zimáku se totiž rozšířil nešvar,
že někteří hokejisté, obzvláště děti, si
pletli chodby se sportovištěm a kopali
zde míčem nebo stříleli pukem. Často
docházelo k rozbití oken nebo poškození jiného inventáře. Proto je na ceduli napsáno, že se sportování zakazuje,
ovšem mimo ledovou plochu,“ sdělil
Večerníku Vladimír Průša, jednatel
Domovní správy Prostějov.

Toto nařízení by se tedy z hlediska
ochrany majetku dalo chápat jako logické. Jenže na druhé straně je zde velký
problém, který není dosud městem
nijak řešen. Hokejová omladina se
totiž před zápasy či tréninky nemá
kde rozcvičit, žádná náhradní plocha na zimním stadionu neexistuje!
Proto zejména děti volí místo rozcvičky
mimo ledovou plochu. „To je bohužel

pravda, kterou však nejsme schopni
nyní řešit tím, že se bude kopat na chodbách. Proti tomu, že se tam děti rozcvičí, nemáme námitky, ale míčové hry
a střelba s pukem sem nepatří! Mimo ledové plochy jsou skleněné výplně a také
výmalba, která tím trpí,“ oponuje Průša.
Tak snad veškeré spory vyřeší výstavba nové budovy se šatnami, jejíž
součástí má být i tělocvična...

R÷VNGVWVTWO

<¾MC\QX¾ EGFWNG X[F÷UKNC P÷MVGTÆ TQFKéG OCNÚEJ JQMGLKUVč LGFPCVGN &QOQXPÊ
URT¾X[CNGX[UX÷VNKNRTQéF÷VGO\CM¾\CNURQTVQX¾PÊOKOQNGFQXQWRNQEJW
2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Nové vedení prostějovského magistrátu vzešlé vloni
z říjnových komunálních voleb už na
začátku svého čtyřletého působení
na radnici zdůrazňovalo, že jednou
z hlavních investičních priorit bude
výstavba nové budovy s moderními
šatnami na zimním stadionu v Prostějově. Má jít o komplex nových
samostatných šaten pro hokejová
družstva i krasobruslaře vedle zimního stadionu. Do dnešního dne se ale
o výstavbě pouze jedná, „do země“
se ještě nekoplo...
V únoru letošního roku zmínil náměstek primátora Prostějova pro stavební
investice jeden velký háček. Nové šatny
budou totiž potřebovat energie, které se
dají získat napojením na stávající technologické zařízení. To je ovšem staré
a moderním potřebám nevyhovující...
„Už jsme si podali žádost o dotaci na
výstavbu komplexu šaten vedle zimního stadionu (Večerník informoval
v minulém vydání - pozn.red.). Všichni
víme, že stávající technický stav šaten
pro mládežnický i seniorský hokej i krasobruslaře je dávno za svým zenitem
a v současnosti naprosto nevyhovující.
Zimní stadion v Prostějově si zcela jistě
zaslouží něco nového, kvalitně vybaveného a čistého. S tím souvisí náročná příprava výstavby. A pochopitelně
pokud chcete stavět nový objekt, který
bude stát vedle zimního stadionu, musíte ho technologicky napojit na přívod
tepla a dalších energií. Vedle zimáku
stojí již nyní technologická budova, ve

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

které je zařízení na chlazení i topení.
Toto zařízení je ale velice letité a je teď
potřeba zajistit, aby bylo připraveno na
přístavbu šaten. To znamená, že všichni
cítíme potřebu jeho modernizace,“ řekl
nám již na začátku února Jiří Rozehnal.
„Nyní jsme tedy v radě města vyčlenili
peníze na projektovou dokumentaci,
podle které bychom následně připravili toto zařízení na napojení k novým
šatnám. Technicky i kapacitně musíme
připravit toto vybavení,“ dodal tehdy
náměstek primátora.
Je začátek května, a o přípravách
výstavby nových šaten na prostějovském „zimáku“ se už dlouhou nehovořilo. Proto otázka na Jiřího Rozehnala směřovala právě na aktuální
vývoj v celém projektu.
„Předpoklad zahájení stavby je podzim 2019, v současnosti je zpracovávána projektová dokumentace a město
požádalo a dostalo přidělenu dotaci,
jejíž podmínky se upřesňují. Předpoklad ukončení stavby je nejpozději do
léta příštího roku,“ prozradil Rozehnal
s tím, že naopak se tak trochu upustilo od původních plánů s výstavbou
druhé ledové plochy. „S tímto projektem se v horizontu následujících
pěti let nepočítá,“ potvrdil náměstek
primátora. Jak ještě Jiří Rozehnal dodal, probíhá nyní také zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
technologického zázemí zimního stadionu, které je třeba zrekonstruovat
z důvodu doby užívání čítající několik
desítek let.

Vladimír GRYGAR
„Sami asi víte, jak to na zimním stadionu vypadá?! Zrovna dneska (v pátek
10. května – pozn. red.) jsme jeli do
práce s jedním tatínkem, jehož dítě
také hraje hokej, a okomentovali jsme
to prostředí, že je asi tak na úrovni
osmdesátých let minulého století.
Šatny jsou katastrofa, sociální zařízení, zázemí... Co je absolutně nevyhovující, je cosi jako rozcvičovna, nebo
něco na ten způsob. Je tristní, když vidím hráče Kladna rozcvičovat se mezi
auty na parkovišti. Hrůza. Je potřeba
si uvědomit, že zimní stadion, to není
pouze lední hokej. Jsou to i další sporty, jako právě například krasobruslení.
I členové tohoto oddílu si zaslouží zázemí odpovídající současné době. To
je zapotřebí zdůraznit. Krasobruslaři
mají právo na důstojné prostředí stejně tak jako hokejisté. Tento problém
se vyřeší mimo jiné zřízením druhé
ledové plochy, která je pro Prostějov
vzhledem k vytíženosti ledu naprosto
odpovídající.“
Roman RADKOVIÈ
„Zázemí je pro děti naprosto zoufalé,
tristní a nedůstojné. A nejen pro děti,
ale normálně pro člověka. Všude plíseň. To, že se to jednou utře čistou
hadrou, ještě neznamená, že to bude
schopné provozu. Jedním slovem zoufalé a nedůstojné. Měli jsme možnost
podívat se i na stadiony jiných klubů.
Nikde jsme nenašli plíseň, bylo tam
čisto. Prostějovský zimní stadion je
pravý opak.“
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Hlasovat v prvním kole můžete od pondělí 13. května od 8.00 hodin
do pátku 17. května 2019 do 12.00 hodin, a to těmito způsoby:

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
Výsledky druhého semifinálového kola zveřejníme v příštím vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyjde v pondělí 20. května.

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

'58+ê),1É/29ê3š/78&(7
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V průběhu uplynulého týdne jste mohli hlasovat v prvním semifinálovém kole soutěže
„O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku“. Z půltuctu kandidátů jste nakonec nejvíce hlasů poslali studentům 4.B
z Obchodní akademie v Prostějově, kteří se
nechali inspirovat atmosférou karnevalu
v Benátkách. Hned za nimi se umístila třída
4.V z RG a ZŠ města Prostějova, která sice
běhá ráda, přesto maturitě neuteče. Třetí
místo připadlo studentům SOŠPO a jejich
tablu plnému vtipných charakteristik. Tato
trojice postupuje do velkého finále o zajímavé ceny, které odstartuje už příští pondělí.
Postupují:
1. 4.B Obchodní akademie, Parfumerie,
náměstí T.G.Masaryka
273 hlasů
2. 4.V, RG a ZŠ města PV, OC Zlatá brána,
Dukelská brána
218 hlasů
3. 4TM, SOŠPO, OC Zlatá brána, Dukelská
3.
brána
39 hlasů
Nepostupují:
4. 4. A/AT, Švehlova SŠ, Fotoateliér Ševčík,
nám. E. Husserla
6 hlasů
5.4.A,SŠDaM,Výtvarnépotřeby,Pernštýnské
náměstí
3 hlasy
6. M2AC, SŠ Automobilní, OC Zlatá brána,
Dukelská brána
0 hlasů

CO MŮŽETE ZÍSKAT?

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

1. místo:

✓ 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 celkové
hodnotě 2 400 Kč

✓ ČTYŘIADVACET POUKÁZEK na konzumaci v hodnotě 100 Kč do restaurace ŠNYT
v celkové 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:

✓ 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:

✓ 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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zprávy z regionu
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko

region
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Po schválení transakce zastupitelstvem

VHREMHYLO\DQRQ\PQtVWtÿQRVWLQDVWDURVWX
NA VÁŠ NÁMÌT

SMRŽICE Hádky, obviňování,
výhrůžky a anonymní udání. To
vše už dorazilo i do Smržic. Situace vygradovala poté, co obecní
zastupitelstvo schválilo odkup starého domu nacházejícího se
hned vedle tamní radnice. Po vesnici se nyní šíří informace, že se
jednalo o předražený kšeft pro kamaráda místního starosty. Ten
však něco takového označuje za naprostou lež. „Pro obec se jedná o strategické místo a na jeho odkupu jsme se v koalici shodli.
Navíc to původně nebyl ani můj nápad, přišel s tím místostarosta,“
reagoval Aleš Moskal, jehož slova jeho koaliční partner v rozhovoru s Večerníkem potvrdil. Dle místních k podobným útokům
dochází čím dál častěji a souvisí se změnou ve vedení obce.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL

nou ředitelku školy a dal tam ženu,
která minulý rok neuspěla v konkurzu. Toto udělal na základě vymyšlené
stížnosti. Pak na ni křičel a vyhrožoval
jí,“ napsala nám jedna ze čtenářek,
která se podepsala jako Martina.
V celé záležitosti jsme samozřejmě
oslovili přímo starostu. „V první řadě
je třeba říci, že paní ředitelku jsme neodvolali, ale ze školy odešla na vlastní
žádost. Pravdou je, že předtím nás
obvinila, že odchází kvůli tlaku, který
jsme na ni vytvořili. To ovšem není
pravda. Skutečnost je taková, že jsme
obdrželi stížnost od jedenácti z celkového počtu šestnácti zaměstnanců této instituce, kteří upozorňovali
na její nevhodné jednání vůči nim.
Chtěli jsme, aby se k těmto stížnostem nějak postavila. Ona nám však
spolu s vyjádřením zaslala také rezignaci a výpověď,“ popsal Aleš Moskal.

Po loňských volbách došlo ve Smržicích ke změně. Hana Lebedová,
která stála v čele obce dlouhých dvacet let, se rozhodla již neobhajovat
svoji funkci. Žena, která si až na aféru
s pozemky vlastněnými jejím synem
vedla velmi zdatně, přenechala post
jedničky na kandidátce ODS Jiřímu
Přikrylovi. Přestože tato strana ve
volbách získala nejvyšší počet hlasů, uvolněným starostou se stal Aleš
Moskal, jednička kandidátky ANO
2011. Tomu se podařilo uzavřít koaliční spolupráci se zastupiteli zvolenými za Sokolskou jednotu a Veronikou
Přikrylovou z KDU-ČSL. Sokolové
,?FPKI@I<QMCG
přitom dlouho s ODS spolupracoNO<MJNO<
vali, nicméně po letech jim zejména
kvůli neutěšenému stavu sokolovny Nyní se ve Smržicích hojně diskutuje odkup starého domu s pozemkem
došla trpělivost.
nacházejícího se v samém centru
-MJàJ?@nG<
hned vedle radnice. „Pan starosta si
ü@?DO@GF<nFJGT
nechal o jeden hlas odhlasovat, že
Konflikty na sebe nenechaly dlouho obec koupí za 2,9 milionu korun
čekat. První rozbuškou se stala změ- přes osmdesát let starý neobyvatelný
na na postu ředitelky místní školy, dům, který v roce 2016 koupil jeho
k níž došlo na konci uplynulého roku. kamarád za 1,3 milionu a následně jej
„Nový starosta vyhnal mladou schop- neúspěšně prodával,“ upozornila nás
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v anonymním dopise paní Martina.
Faktem je, že ani v tomto případě se
samozřejmě nejednalo o rozhodnutí
jediného muže. „S nápadem na odkup pozemku přišel náš místostarosta v době, kdy jsem byl na dovolené.
V koalici jsme se pak všichni shodli
na tom, že do toho půjdeme. Nejde
nám ani tak o dům, který je skutečně
v havarijním stavu, ale o pozemek

Vřesovice (mls) - Letos šestým rokem funguje Radostná školička v opravené budově staré fary ve Vřesovicích.
Do nového školního roku ovšem
vstoupí s novým vedením. Ředitelka
Martina Zbořilová, která stála u zrodu
celého projektu, se rozhodla nepokračovat. „Řekla mi, že už je vyčerpaná,“
reagoval na dotaz Večerníku po důvodech jejího konce starosta Vřesovic
Josef Fica. Obec na uvolněnou pozici
vypsala výběrové řízení. Samu Zbořilovou, která do Vřesovic přešla ze ZŠ Dr.
Horáka v Prostějově, se nám na mobilním telefonu zastihnout nepodařilo.
'<FOJ
QD?ÁHÁNOIÁ
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nacházející se v samém centru Smržic. Můžeme jej propojit s pozemkem, na němž stojí radnice. Občanům bychom zde rádi v budoucnu
nabídli dům s byty pro seniory doplněné o zdravotní ordinaci a další
prostory pro vzájemné setkávání.
Přitom obec pozemek pro něco podobného v současnosti nevlastní,“
reagoval věcně Aleš Moskal, jehož
slova potvrdil i místostarosta Jiří
Peka. „Spouštěčem bylo to, že se již
objevil zájemce, který by dům koupil. Jsme rádi, že k tomuto prodeji
nakonec nedošlo,“ přidal.

Øeditelka Radostné
školièky konèí

nicméně vychází z aktuální situace
na realitním trhu. Ostatně jsme si
na nemovitost zahrnující dům s pozemkem nechali zpracovat znalecký
posudek. Koupili jsme to dokonce za cenu nižší, než byla původně
odhadovaná částka,“ argumentoval
Aleš Moskal, který přiznal, že původního majitele sice zná, ale rozhodně
není jeho blízkým kamarádem.
0JFJGJQI<
N@JKM<QÁ

První muž Smržic dále potvrdil, že
jednou z aktuálních priorit vedení
obce stále zůstává oprava místní
-MJà?JnGJ
sokolovny. „Obec v této souvislosti
F@U?M<Ü@IÁ
již vyčlenila půl milionu korun na
Starosta se vyjádřil i k ceně nemo- vypracování projektové dokumenvitosti. „Uvedená cena souhlasí. tace, následně budeme hledat možJsem si vědom, že není úplně nízká, nosti financování,“ ujistil Moskal.

Staví víceúèelové høištì

Ohledně celé záležitosti se Večerník
poptal i mezi místními občany. Ti
vesměs stojí za současným vedením
Smržic. „Něco podobného jsem
čekal. Lidé z bývalého vedení obce
si už totiž neví rady, jak současného
starostu a jeho kolegy znemožnit,
proto se uchylují k podobným věcem. Dlouho jsem vedení ODS, které tady vládlo dvacet let, podporoval.
Však taky ze Smržic udělali moc hezkou dědinu! Potom jim to ale nějak
stouplo do hlavy a začali se věnovat
jen vlastní slávě. O obyčejných lidech, kterých je tady většina, hovořili jako o póvlu, kterým se nemá
cenu zabývat. Docela mě tedy potěšilo, že po volbách došlo ke změně.
Kdyby uznali porážku a chovali se
normálně, mohli odejít a všichni
by je chválili. Oni se ale nemohou
smířit s tím, že už si tady nemohou
dělat, co chtějí. Měli nachystaného
nového starostu, který měl být jejich prodlouženou rukou, jenže jim
to nevyšlo. Hned po svém sesazení
řekli, že budou tvrdá opozice a dávají to všemožně najevo. Nejhorší je,
že všechny jejich argumenty jsou jen
záminky a překroucené lži,“ vyjádřil
se jeden z místních rodáků.

Němčice nad Hanou (mls) Nové víceúčelové hřiště s fotbalovým hřištěm s umělou trávou, běžeckou dráhou a prostory pro další
atletické disciplíny vzniká aktuálně
v areálu základní školy v Němčicích hned vedle tamní víceúčelové
haly „Suprovka“. Celkově by stavba
měla přijít na zhruba 8,5 milionu
korun bez DPH, Olomoucký kraj
na ni přispěje částkou 3 miliony
korun, zbytek doplatí město.

Chystají rekonstrukci školy
Smržice (mls) - Nedávno ve Smržicích otevřeli novou školku, jejíž výstavba byla součástí „Koncepce a rozvoje
školství“ vytvořené zastupitelstvem
obce v letech 2014–2018. Ta zahrnovala dřívější rekonstrukci budovy základní školy u pošty. Třetí a závěrečnou
akcí bude rekonstrukce druhé budovy
základní školy, se kterou by se mělo začít letos. Na všechny tři tyto akce získala
obec stání a evropské dotace.

Budují kanalizaci
Bílovice-Lutotín (mls) - Začátkem května se naplno rozběhly
práce na stavbě kanalizace v Lutotíně. V obci byla z tohoto důvodu
uzavřena silnice. Omezení potrvá
až do 15. července.
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Pište na predplatne@vecernikpv.cz
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Nebo volejte na 608 960 042
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ZASE SE NEDOHODLI! 6NítSRYD+UXñND]DPtítNXUQiPSRWíHWt
Opakované volby nic nevyřešily, zastupitelstva se opět rozpadla

zjistili jsme
SKŘÍPOV, HRUŠKA Tohle už
je na pováženou! Ani opakované
volby nepomohly vyřešit situaci
v rozhádaných obcích. Ve Skřípově a Hrušce se zastupitelstva
opět rozpadla. V obou obcích
tak zamíří voliči k urnám v krátké době již potřetí. V Hrušce by
to mělo být 14. září, ve Skřípově
datum zatím stanoveno nebylo.

Martin ZAORAL
Situaci ve Skřípově by mohlo pomoci zprůhlednit ustavující zasedání zastupitelů, které je plánováno na příští týden. Už nyní je však
jisté, že v obci budou nové volby.
„Co po nás druhá strana chtěla,
v tom jsme ustoupili. Přesto nedodrželi dohodu a odstoupili,“ prozradil Večerníku starosta Miroslav

8*TWwEGKXG5MąÊRQX÷NKFÆ\COÊąKNKNGVQUXDąG\PWMQRCMQXCPÚOXQND¾O<D[VGéP÷

Kadlec, jehož kandidátka v opakovaných volbách ve Skřípově získala
většinu čtyř mandátů, přestože po
řádných volbách byla v menšině.
Zajímaly nás důvody rezignace
„opozičních“ zastupitelů. „Ve vedení obce jsme byli pouze do počtu.
Je pravdou, že jsme se předběžně
dohodli na personálním obsazení,
ale co se týče konkrétních kro-

ků, tak v tomto ohledu si starosta
stále dělá, co chce. Bez předchozí
domluvy obchoduje se dřevem,
zařizuje zateplení bytovky a další,“
zdůvodnil rezignaci svoji i svých
kolegů zastupitel Otto Schölzl.
V Hrušce se zasekli už na personálním obsazení. „Stále tvrdím to
samé. Pokud mám být starostou,
potřebuji spolupracovat s někým,

komu mohu důvěřovat. Jenže protistrana trvala na tom, že chce pro
sebe post místostarosty. V takové
situaci jsme jim tedy navrhli, že se
vedení obce vzdáme a oni ať obsadí místa starosty i místostarosty.
Na to ovšem již nereagovali a rezignovali,“ vysvětlil starosta David
Barnet, jehož kandidátka získala
ve volbách většinu. Jeho oponent

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

vše viděl poněkud jinak. „Hned
po volbách nám řekli, že ten, kdo
vyhrál, ten by měl obec řídit. My
s tím souhlasíme, nicméně uvítali
bychom, kdyby starostou byl někdo jiný než pan Barnet,“ vyjádřil
své stanovisko Jan Vojtek. V Hrušce už alespoň znají termín třetích
opakovaných voleb, které se budou konat 14. září.

Kdo vede obce bez vedení?

Do doby, než je zvoleno nové zastupitelstvo, řídí obec rada obce.
Není-li rada obce zvolena, má tuto
pravomoc starosta. Není-li zvolen
starosta, vykonává tuto minimální
pravomoc jiný člen zastupitelstva
obce, kterého tím zastupitelstvo
obce pověří. Vedení obce však má
velmi okleštěné pravomoci, nemůže například rozhodovat o majetkoprávních otázkách.

19051010543

region

Předminulý čtvrtek 2. května
v době od 8:00 do 12:00 hodin
proběhla na Prostějovsku dopravně bezpečnostní akce zaměřená
zejména na dodržování pravidel
silničního provozu při přejíždění
a přecházení železničních přejezdů a dodržování ustanovení týkajících se vjíždění na železniční
přejezdy. Akce se v součinnosti
se Správou železniční dopravní
cesty zúčastnilo devět policistů
prostějovského dopravního inspektorátu. Během akce policisté
zkontrolovali 46 motorových vozidel a jejich řidičů. U těch zjistili
celkem 22 dopravních přestupků,
za které uložili pokuty v souhrnné
výši 11 100 korun. Nejčastějším
řešeným přestupkem bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti jízdy při přejíždění železničního přejezdu v sedmi případech.
Dále policisté řešili i dva přestupky chodců při přecházení přes
přejezd. Ty vyřešili uložením pokut v souhrnné výši 1 500 korun.

Rychle na přejezdech

Minulé pondělí 6. května před
šestnáctou hodinou v rámci hlídkové činnosti zjistili policisté dopravního inspektorátu mezi Smržicemi a Mostkovicemi jedoucí
nákladní automobil typu Renault
Midlum. Protože v místě platí zákaz vjezdu vozidel, jejichž délka
přesahuje 5,5 metru, bylo zjevné,
že řidič se dopustil porušení zákazové dopravní značky. Při kontrole šestapadesátiletý řidič po předložení ostatních dokladů přiznal,
že má vysloven platný zákaz řízení
všech motorových vozidel a že
mu byl zdržen řidičský průkaz.
Zákaz byl muži uložen rozhodnutím Městského úřadu Blansko
na dobu osmi měsíců až do září
tohoto roku. Muž je tak nyní pro
své jednání podezřelý ze spáchání
dopravního přestupku a přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za ten mu v případě prokázání viny a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na
dva roky.

Se zákazem do zákazu

Přes noc z úterý 7. na středu 8.
května se dosud nezjištěný pachatel vloupal do prodejny v Mostkovicích. Po násilném překonání
vstupních dveří obchod prohledal
a odcizil z něj finanční hotovost ve
výši téměř 44 000 korun. Škoda
způsobená poškozením vstupních dveří byla předběžně vyčíslena na dalších 500 korun. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
porušování domovní svobody
a přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

Vyloupil prodejnu
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PŮVODNÍ REPORTÁŽ
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objasnil Večerníku Michal Žampach
z Vojenských lesů.
Většina trofejí, která byla v sobotu 11.
května k vidění, pocházela z honitby
Březina, menší část pak z honitby Bílý
Vlk nacházející se u Slavkova u Brna.
Kromě jelenů byly v Protivanově k vidění také trofeje další spárkaté zvěře
ulovené v uvedených honitbách, konkrétně pak srnců, daňků, muflonů
a divokých prasat. „Mně se tady nejvíc
líbí parohy toho obřího jelena. Hodně
mě zaujalo i paroží devítiletého daňka,“

co všecchno byllo k vidděnní v prootivvanoověě...

pravidelně konané v Žárovicích, v roce
2016 se zástupci Vojenských lesů rozhodli osamostatnit. Na výstavě bylo
k vidění celkem 59 trofejí jelenů
evropských, jejichž rozložité paroží poutalo pozornost příchozích.
„Sedm jeleních trofejí bylo medailovýc,
mezi nimi je jedna stříbrná a šest bronzových medailí. ěk nejstaršího uloveného jelena byl odhadnut na jedenáct let,
ten se stříbrnou medailí byl desetiletý.
Při hodnocení trofejí záleží jak na věku,
tak i na měřených parametrech paroží,“
www.vecernikpv.cz

zhodnotil šestiletý Filip.
Dle zástupců Vojenských lesů byl
počet loni ulovených zvířat zhruba
stejný jako v předchozích třech letech. Večerník zajímalo, jak je to
v Březině s výskytem mezi myslivci nepříliš oblíbeného jelena siky?
„Ten je pro nás z pohledu chovu jelení
zvěře nežádoucí, protože je nepůvodní a teoreticky se může křížit s naším

původním jelenem evropským. Proto
se jeho stavy snažíme regulovat, což
se daří,“ zareagoval Žampach, který si
zázemí v Protivanově pochvaloval. „Je
tu pěkná restaurace a je fajn, že trofeje
mohou být vystaveny nejen uvnitř, ale
i venku. I proto se sem s největší pravděpodobností za rok opět vrátíme,“
vzkázal s poděkováním všem zainteresovaným.
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BYLI JSME
U TOHO

klikni na

FOTOGALERIE

Lidé mohli obdivovat trofeje zvěře ulovené ve Vojenském újezdu Březina

Ten nyní vzpomíná na minulou sezónu.
Skončila totiž hořkosladce. Hygienici
sice koupání v přehradě nezakázali, sinice
však přesto rekreanty odrazovaly. „Má
to vliv na návštěvnost. Lidé zaslechnou
pdobnou zprávu v rádiu nebo se něco dočtou v novinách, o interneru a sociálních
sítích nemluvě. A pak bez relevantních
informací ruší pobyty v blízkém kempu
Přehrada,“ posteskl si nad nemilosrdnm
chováním trhu Radek Kocourek.

Michal SOBECKÝ

MOSTKOVICE Sehnat obsluhu do
stánků, upravit trávníky, vyčistit pláže. A doufat, že počasí i kvalita vody
budou milosrdné. Koupací sezóna
pomalu klepe na dveře a provozovatelé pláží na plumlovské přehradě tak pilují a připravují. „Poté,
co jsme vyhráli výběrové řízení,
plánujeme i změny, ale nevím, jak
rychle se k nim dostaneme. Chystáme ale určitě úpravy kiosku, přístřešek na sezení či toalety,“ prozradil
Večerníku Radek Kocourek, provozovatel pláže U Vrbiček.

zjistili jsme

Přelom s kvalitou vody nastává obvykle před polovinou srpna. Hygienici už přitom vyrazí brzy do akce.
První odběr vzorků, které se opakují
každé dva týdny, je v plánu na příští
pondělí 20. května. Výsledky na svém
webu zveřejňuje Krajská hygienická stanice v Olomouci.
Podobně situaci vnímají také na protější
pláží U Lázničků. „Ve druhé části prázd-

nin nás pořád trápí sinice. Voda je celkově po opětovném napuštění lepší. Není
to ale pořád takové, jak jsme doufali,“
uvedl Miloš Láznička. Jeho areál prakticky otevírá už 18. května, tradičně diskotékou. S novinkami se tam pak rekreanti
příliš nesetkají. „Pořád nevíme, jak a kdy
se nás dotkne stavba cyklostezky,“ odkázal na dlouho slibovanou stavbu mezi
Mostkovicemi a Kostelcem na Hané.
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vé zatáčce vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Od něj se
motocykl odrazil na protější stranu silnice, kde zůstal ležet mimo vozovku,“
popsal kolizi Libor Hejtman, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje. „Motocyklista
se při nehodě zranil a byl letecky přepraven do Fakultní nemocnice Olomouc,“ dodal.
Alkohol byl u těžce zraněného motorkáře vyloučen dechovou zkouškou.
„Při nehodě vznikla hmotná škoda na
motocyklu a stromě, celkem za padesát tisíc korun. Policisté dále zjistili,
že motocykl nebyl zákonně pojištěn,“
konstatoval ještě Hejtman.
(mik)

KŘENŮVKY Uplynulou sobotu 11. května dopoledne plumlovští policisté mezi obcemi Křenůvky a Krumsín zastavili osobní vozidlo Škoda
Felicia. A záhy se divili, koho zrovna „načapali“...
„Řidič při kontrole předložil doklady a dále se podrobil testu na přítomnost
alkoholu v dechu s negativním výsledkem. Policisté u něj následně provedli
zkoušku na jinou návykovou látku, která byla pozitivní na amfetamin/metamfetamin,“ prozradil Libor Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Sedmadvacetiletý muž uvedl, že v pátek po třiadvacáté hodině vykouřil jednu
takzvanou skleněnku marihuany. Policisté jej převezli k lékařskému vyšetření
s odběrem krve a moči, další jízda mu byla zakázána. Je podezřelý z přestupku
o provozu na pozemních komunikacích, za který mu hrozí pokuta od 2 500 korun do 20 000 korun a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku.(mik)

Po „sklenìnce“ za volant

URČICE, PROSTĚJOV Během
sobotního odpoledne se na silnici
mezi Určicemi a Prostějovem stala
vážná havárie. Mladý motorkář ve
velké rychlosti nezvládl svůj stroj
a v zatáčce narazil čelně do stromu. Pro těžce zraněného mladíka
přiletěl vrtulník letecké záchranné
služby.
„V sobotu jedenáctého května před
patnáctou hodinou havaroval třiadvacetiletý mladík s motocyklem Kawasaki na silnici III. třídy ve směru od
Určic k Prostějovu. Řidič před Prostějovem pravděpodobně nepřizpůsobil
rychlost jízdy dopravně technickému
stavu vozovky a při klesání v levotoči-

Pro motorkáře přiletěl vrtulník

O STROM!

PØIZABIL SE

Pondělí 13. května 2019
www.vecernikpv.cz

MOSTKOVICE Podle věku by už měla být zkušenou řidičkou, ale jízdu Mostkovicemi po mokré kluzké silnici vůbec
nezvládla. Žena za volantem Fordu dostala v zatáčce smyk,
narazila do svodidel a pozadu se řítila na jiné auto. Muž ve
škodovce sice stačil v protisměru zastavit, ale srážce se již nedokázal vyhnout.
„Ve čtvrtek devátého května před třináctou hodinou došlo
v Mostkovicích k havárii osobního automobilu značky Ford
a jeho následnému střetu s protijedoucím automobilem značky
Škoda. Devětačtyřicetiletá řidička Fordu při jízdě směrem k Prostějovu nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu a povaze vozovky
a svým schopnostem a při průjezdu levotočivou zatáčkou dostala
na mokré vozovce smyk. Následkem toho vozidlo vyjelo vpravo
mimo komunikaci, kde narazilo do plechových svodidel. Při nárazu se vozidlo otočilo do protisměru a setrvačností pokračovalo
v původním směru jízdy, ale pozadu. Neovládané vozidlo takhle
přejelo částečně do protisměru, kde narazilo do přední části automobilu Škoda Superb, jehož řidič stihl zastavit, ale střetu tím nezabránil,“ popsal krkolomnou nehodu František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění osob nedošlo, výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 160 000 korun. „Alkohol u obou řidičů
policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami.
Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem
dalšího šetření,“ doplnil Kořínek.
(mik)
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se odrazila na stojící auto
PROSTĚJOVSKO Minulý čtvrtek
9. května ve dvacet hodin došlo na
17,5 kilometru dálnice D46 ve směru z Prostějova na Vyškov k havárii
nákladního automobilu Mercedes-Benz s přívěsem. Dálnice byla
šest hodin zcela uzavřena, hmotná
škoda se vyšplhala do závratné výše
dvou milionů korun! Zraněn nebyl
naštěstí nikdo.
„Šedesátiletý řidič vlivem rychlosti
jízdy nezvládl řízení a přívěsem sjel
mimo dálnici. Následkem toho dostal
nákladní automobil smyk, převrátil se
na pravý bok a narazil do středových
svodidel. Řidič při dopravní nehodě utrpěl lehké zranění. Ke zranění
dalších osob nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na dva miliony korun,“ informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Alkohol i jiné návykové látky u řidiče
policisté na místě vyloučili provedenými zkouškami. Jeho přestupek vyřešili uložením pokuty. „Po dobu šetření
okolností havárie a odklízení jejích
následků byl provoz v místě omezen.
Zpočátku byla dálnice ve směru na
Vyškov uzavřena zcela, od dvou hodin
po půlnoci byla možná jízda v jednom
jízdním pruhu. Před čtvrtou hodinou
ranní byla dálnice zprůjezdněna zcela,“ vyjádřil se Kořínek k dopravním
opatřením po nehodě.
(mik)
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všeho jej k tomuto zoufalému činu
donutilo jeho podlomené zdraví,“
míní zdroj Večerníku, který si nepřál být jmenován.
Na Prostějovsku tak v letošním
roce registrujeme už šestou sebevraždu. Dne 7. března byl ve
svém bytě nalezen oběšený velký
příznivec hokejových Jestřábů
Ivo Luža. Třiatřicetiletému muži
pak fanoušci prvoligového týmu
při mistrovském utkání vzdali
smuteční hold přímo na tribuně
zimního stadionu v Prostějově.
Tragická byla i sobota 23. března,

kdy dvě mladé dívenky ve věku 14
a 18 let položily své hlavy na koleje
u Pivína a v objetí počkaly na přijíždějící vlak.
Poslední březnový den pak na
Šumpersku skočil pod vlak jednatřicetiletý Jiří H., který podle
všeho neunesl trestní stíhání za
neplacení alimentů a rovněž svoji
těžkou zdravotní situaci.
Další dva případy oběšenců z minulého týdne pak dokreslují fakt,
že počet sebevražd lidí z Prostějovska povážlivě stoupá. A to zřejmě
zdaleka nevíme všechno... (mik)
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VÝŠOVICE Hned první den uplynulého týdne došlo přímo v křižovatce ve Výšovicích ke srážce osobního automobilu značky Škoda
s obytnou dodávkou Fiat. Zraněna
byla starší spolujezdkyně řidiče
škodovky a do nemocnice odvezla
sanitka i dvě malé děti.
„V pondělí šestého května po osmnácté hodině vjel osmasedmdesátiletý
řidič obytného vozu do křižovatky ve
směru od Vranovic-Kelčic proti dopravní značce ´Dej přednost v jízdě´
v době, kdy po hlavní silnici ve směru
od Prostějova řídila čtyřiapadesátiletá
žena osobní automobil. Došlo ke střetu přední části Fiatu s pravým bokem
Fabie, která byla střetem odmrštěna
a následně se převrátila na pravý bok,“
popsal kolizi František Kořínek, tisko-

řínek.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 80 000 korun. „Alkohol u obou řidičů policisté
na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření,“ dodal policejní tiskový mluvčí.
(mik)
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vý mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Při dopravní nehodě utrpěla zranění
pětasedmdesátiletá spolujezdkyně
z osobního automobilu, s nímž byla
převezena do prostějovské nemocnice. „K preventivnímu vyšetření tam
byly otcem převezeny i dvě malé děti
z osobního automobilu,“ doplnil Ko-
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TVOROVICE Úterní tragédie
z Prostějova nebyla bohužel jedinou v minulém týdnu. Další Večerníkem zjištěnou sebevraždou
je případ jednačtyřicetiletého Davida H. z Tvorovic, kterého během
konce uplynulého týdne nalezli
lidé v obci oběšeného.
Policie ČR však událost oficiálně
nepotvrdila a starosta Tvorovic
Jiří Petrovský nebyl během uplynulého víkendu k zastižení. „Podle

➢ z titulní strany
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PROTIVANOV Málokteré zvíře působí tak majestátně a zároveň tak
dokonale zapadá do naší přírody jako jelen. V prostějovském regionu
žije v lesích ve Vojenském újezdu Březina na Drahanské vrchovině,
kde hospodaří Vojenské lesy a statky (VLS). Kdo byl zvědavý na jejich
trofeje, tomu stačilo, aby uplynulou sobotu zavítal do penzionu Gril
Tour v Protivanově. Lákadlem byla i tradiční myslivecká kuchyně a vystoupení trubačů VLS. Večerník si tuto příležitost ujít nenechal!
Přehlídka trofejí spárkaté zvěře ulovené ze VLS nazvaných Březina a Bílý Vlk
v loňském roce 2018 v režijních honit- byla v Protivanově k vidění již počtvrté.
bách Vojenských lesů plumlovské divi- V minulosti byla součástí přehlídky

Martin ZAORAL

pro Večerník
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zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...
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rozhovor Večerníku
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Ze Seloutek může bubeník Petr Danyi vystřelit až do hvězdného nebe
PROSTĚJOV Už za necelý měsíc
se opět ukáží všem regionálním
příznivcům. Hvězda skupiny MINAMI letí strmě vzhůru a letošní
sezóna to má jen potvrdit. Vždyť talentovaní mladíci dělali předskokany řadě věhlasnějším hudebníkům
v čele s populárním seskupením
Mirai. Ostatně songy jako Optimista, Ztracený pádla, Vysněnej svět
nebo Růže přes inzerát se hrávají
již i v rádiích a ke shlédnutí nejen
prpstřednictvím
internetových
kanálů jsou také dva videoklipy.
Nejen o tom jsme si povídali s talentovaným mladíkem pocházejícím
ze Seloutek na Prostějovsku, který
se jmenuje Petr Danyi (na snímku)
a je bubeníkem MINAMI. Jaké jsou
plány mladé hudební skupiny a co
o ní Večerníku prozradil?

spolu mohlo fungovat. A tak Mira,
který mimochodem také studuje
bicí, ale i zpívá, oslovil svého kamaráda, který se ujal kytary, a MINAMI bylo na světě. (úsměv)
Náš název neměl ze začátku
nějak extra velký význam,
chtěli jsme něco, co nebude znamenat ‚NIC’, ale
bude se hezky vyslovovat
a dobře znít. Ovšem opak byl
pravdou, protože při

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

Nikola
FILIPENSKÁ

19050910533

yy Jak byste se představili našim
čtenářům?
„Jsme mladá, hudební, pop-rocková
skupina, která vznikla v roce 2016. Aktuální složení MINAMI je Mira Uher
(zpěv), Martin Petráš (kytara), Ondřej
Macek (baskytara) a já (bicí).“
yy Jak jste se poznali a následně
dali dohromady?
„Já a Mira Uher jsme se potkali na
Konzervatoři P. J. Vejvanovského
v Kroměříži a řekli si, že by nám to

Foto: internet

Největším zážitkem bylo vystoupení
před skupinou Mirai na plumlovské
přehradě, kde byli lidé úplně super,
panovala výborná atmosféra...
koncertu s Mirai nám řekl, že MINAMI znamená v japonštině JIH
nebo ve slangu ‚hezká dívka’, takže
jsme rádi, že to znamená tak hezké
věci.“ (smích)
yy Proč jste se rozhodl právě pro
bicí?
„Můj táta na ně hraje už hodně dlouho. No a já jsem je měl neustále před
sebou v pokojíčku. Od šesti let jsem
jezdil na různé akce, kde táta hrál jak
s Tenebrou, tak s ostatními kapelami. Díval jsem se, jak hrají a lidi tancují, byl jsem z toho nadšený a chtěl
jsem tohle zažívat taky. Šel jsem si
za tím a nyní se moje sny plní. Jsem
velice rád, že si mě kapely zvou na
záskoky a vystupuji se skupinou MINAMI na velkých festivalech po celé
republice.“
yy Od kolika let se tedy hře na bicí
věnujete?
„Už od čtyř, ale možná i dříve, bohužel to si už nepamatuji, takže se
dá říct, že patnáct let. První píseň na
zábavě jsem hrál v šesti letech a ten
zážitek si pamatuji dodnes. Bicí jsou
moje vášeň od mládí, usínal jsem
s paličkami v ruce, když jsem je neměl, nemohl jsem usnout a ve škole
jsem dostával neustále poznámky za
to, že bubnuji na lavici.“
yy Hudbu také studujete, jak
k tomu došlo?
„Cesta to byla trnitá, protože jsem
byl napřed na strojírenské škole, jelikož na konzervatoř mě nevzali. Ale
nevzdal jsem se a o rok později se
tam dostal, takže jsem přecházel na
konzervatoř, kde jsem už čtyři roky
a čeká mě maturita. Jsem za to rád,
hudba je lékem na trápení duše.“
yy Jaký byl váš první koncert?
„Odehrál se v ´Kasku´ před hudební skupinou Čechomor. Společenský dům byl k prasknutí, byl to
super koncert, neuvěřitelný zážitek
a děkujeme Petru Zlámalovi za to,
že nás tenkrát pozval a mohli jsme
si tuhle atmosféru užít. Právě tehdy
a tam jsme zjistili, že na sobě musíme jako kapela ještě hodně zapracovat a doladit detaily.“
yy Jak vznikají nové věci?
„Všechny písničky skládá náš zpěvák
Mira Uher. Přijde s nápadem, nahraje do počítače hudbu a poté se to učíme. Na zkoušce pak řešíme detaily.“
yy Máte nějaký vzor?
„Myslím si, že skoro každý má nějaký
svůj vzor, takže nejsem výjimkou. Od
mládí sleduji, jak hraje na bicí Klaudius Kryšpín (Stromboli, Pražský výběr
a další - pozn.red.), byl pro mě neuvěřitelný zážitek, když měl svůj workshop
v Prostějově a pak spal u nás doma!
Můj druhý vzor z České republiky je
Miloš Meier ze skupiny Dymytry, se
kterým se také znám. Je to super člověk, neuvěřitelně bubnuje.“
yy Co považujete za svůj největší
úspěch?
„To se těžko říká, máme radost z každého koncertu a z každé příležitosti,
která se vyskytne. Ale pro mě to bylo
asi vystoupení před skupinou Mirai
na plumlovské přehradě, kde byli
lidé úplně super, panovala výborná atmosféra. Momentálně se nám
rýsuje několik rozhovorů do rádií,

například Rádio Kroměříž nebo
FajnRock Music, takže můžu říct, že
úspěchy nás teprve čekají. Doufáme,
že naše muzika se bude hrát nejen
v těchto rádiích, ale i v dalších. Je to
náš sen.“
yy Jaké máte plány pro letošní
rok?
„Připravujeme se na všechny koncerty, které nás čekají. A momentálně
jsme vydali videoklip „Optimista“,
který hraje pár českých rádií, ke kterému jsme přidali další, který jsme
natáčeli v Praze s Patrikem Soldánem.
Jsme moc rádi, že nám ho točil právě
on, fanouškům se lbí. Chystáme určitě i videoklip na zimu, chceme, aby
byl opravdu propracovaný se vším
všudy. Letos chci ještě natočit pár
bubenických videí pro firmy Sonor,
PellwoodDrumsticks a Drums And
Art, které zastupuji. A samozřejmě
mě čeká řada koncertů i festivalových
vystoupení. Vystupujeme co nejvíce
a snažíme se o maximum jak po hudební stránce, tak vizuální. Čeká nás
například koncert s Poetikou a Lipem
v Hulíně, nebo hrajeme v Uherským
Brodě s Argemou, Reflexem. Představíme se také opět na plumlovské
přehradě. (8. června v rámci Fastfood
Rock – pozn.red.) A vystoupíme také
na náměstí v Prostějově, ale bohužel
ještě teď nemůžu říct před kým, ale
určitě se to dozvíte... Bude to velký!“
yy Kariéra hudebníka skýtá mnoho zážitků. Jaký vás doposud potkal ten nejzajímavější?

-CRGNC/+0#/+R÷MP÷RQJTQOCF÷

„Před necelými dvěma měsíci jsme
jeli do Prahy natáčet ten nový videoklip. Vstávali jsme ve čtyři hodiny
ráno, protože od devíti už vše mělo
probíhat. Vyjeli jsme Passatem,
avšak třicet minut před Prahou se
nám pokazilo turbo, a ještě k tomu
šel kouř z výfuku, takže jsme sjeli do
bočního pruhu a snažili se dojet do
nejbližší dědiny. Jenže po cestě v tom
bočním pruhu, asi sto metrů před
odbočkou na vesnici, se do onoho
pruhu těsně před nás dostalo ještě
jedno auto, které už dál ani nejelo,
takže jsme museli čekat hodinu, než
ho odtahovka odtáhne. Poté jsme
sjeli do vesnice a říkali si, co bude
dál, a jak stihneme natáčení videoklipu. Volali jsme Patrikovi Soldánovi, který přislíbil, že si někde půjčí
auto a přijede pro nás. Takže asi tři
hodiny sháněl vůz, aby mezitím náš
zvukař, který nám mimochodem
dělal řidiče, domluvil dodávku. Ale
aby toho nebylo málo, najednou vyšlo najevo, že někdo nechal zapnutá
světla, nejsou startovací kabely a tak
pro nás nepřijedou. Zase jsme volali
Patrikovi... Nakonec pro nás asi po
čtyřech hodinách stání ve vesnici
přijel společně s druhým autem,
které řídil Hanz Sedlář, bubeník od
Janka Ledeckého. Tak jsme se sice
dostali do Prahy, jenže asi ve tři hodiny odpoledne, natáčení videoklipu nemělo smysl. Byli jsme nuceni
přespat a domluvit videoklip na další den. Naštěstí vše vyšlo, jak mělo.“

Foto: www.minamiofficial.cz

vizitka
PETR DANYI
✓ narodil se 26. dubna 1999 v Olomouci
✓ vyrůstal v Seloutkách nedaleko Prostějova
✓ chodil na základní školu do Určic,
momentálně studuje 4. ročník
konzervatoře v Kroměříži
✓ své hudební začátky spojil se skupinou
Notion Deep, kterou založil s kamarády a s nimiž nahrál první CD
✓ z časových důvodů ale odešel, na nahrávkách je ale dodne spřes
90 000 zhlédnutí na YouTube * poté vystupoval s Drunk With Pain,
aby se stal členem skupiny Minami
✓ jeho současnými parťáky jsou: Mira Uher, Martin Petráš
a Ondřej Macek
✓ Minami společně vyhráli prestižní soutěž MetalGate Massacre
a zahráli si na Death Festu před několikatisícovým davem
✓ nahrál CD s Grande Moravia Ladislava Pavluše
zajímavost: jeho vzory jsou Klaudius Kryšpín (Stromboli, Pražský
výběr a další - pozn.red.), který při prostějovském pobytu
spal u něj doma, a Miloš Meier ze skupiny Dymytry
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PROSTĚJOV Minulé pondělí 6. května hodinu po
poledni uspořádalo vedení Policie ČR – Územního PŮVODNÍ
odboru Prostějov tiskovou konferenci, na které pre- ZPRAVODAJSTVÍ
zentovalo úspěchy při vyšetřování případů krádeží pro Večerník
pohonných hmot na Prostějovsku, zatčení další oso- Michal
by v pokračující kauze z prosince loňského roku, kdy KADLEC
ve městě bylo zadrženo a následně obviněno devět
výrobců i dealerů drog, a na přetřes přišla také problematika neurvalých fanoušků
na zimním stadionu při prvoligových utkáních. Novináři pak byli nejvíce zvědaví na
podrobnosti ohledně tragického výbuchu z 22. září loňského roku v Mostkovicích.
Jak se ale i Večerník dozvěděl, vyšetřování tohoto případu je stále otevřené. Vedoucí
odboru Tomáš Adam i šéf prostějovské kriminálky Leo Haluza jen potvrdili, že v domě došlo k explozi chemických složek, ze kterých majitel, profesionální hasič z prostějovské jednotky, vyráběl pyrotechniku. Ani slovo už ale o tom, zda se na výrobě zábavní pyrotechniky podílel někdo další, kdo všechno s ní obchodoval, a už vůbec se
nehovořilo o domovních prohlídkách, které policie podnikla v sídle prostějovských
hasičů. Zlatým hřebem tiskové konference pak bylo předání ocenění řidiči kamionu, který začátkem března na dálnici D46 svým pohotovým činem zabránil možné
tragédii. Další zprávy z tiskovky najdete v příštím čísle.
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TRAGICKÁ Policisté nesdělili nic
EXPLOZE: nového, co bychom už nevěděli...
PROSTĚJOV Byl to největší tahák pondělní
tiskové konference policistů. V pozvánce stálo, že vyšetřovatelé poskytnou informace ke
stále probíhajícímu šetření okolností tragického výbuchu v domě v Mostkovicích ze soboty 22. září loňského roku. Ostatně bylo už
na čase, řekli si mnozí z nás. Ovšem po ani ne
desetiminutové rozmluvě s vedením prostějovské policie se Večerník, stejně jako ostatní
média včetně televizních štábů, nedozvěděl
nic nového... Spousta otázek tak zůstává i nadále nezodpovězena.
Prostějovská policie zatím neinformovala o tom,
proč muž v domě shromažďoval látky pro výrobu pyrotechniky. Znalecké posudky, na které se
stále čeká, měly objasnit i množství uskladněného materiálu. „V domě v Mostkovicích, který exploze zcela zničila, nebyla prokázána přítomnost
trhavin a třaskavin. Předpokládáme, že výbuch
způsobil materiál, který se používá v pyrotech-

naznačila, že se snažíme vyšetřování tohoto
tragického případu zamést pod koberec. Ujišťuji celou veřejnost, že veškeré skutečnosti
a okolnosti exploze pečlivě prověřujeme. Vyslechli jsme už čtyřicet nebo padesát svědků
a další výslechy by měly pokračovat,“ vzkázal
šéf prostějovské kriminálky.
Podle vedoucího Policie ČR Územní odbor
Prostějov, není v případu přímý svědek, který by věc mohl objasnit. „Z výslechu osob,
znaleckých zkoumání a ohledání místa činu
s vysokou mírou pravděpodobnosti došlo
k neodborné manipulaci poškozeného s py#PKwÆHRTQUV÷LQXUMÆRQNKEKG6QO¾w#FCOPGUF÷NKNPCVKUMQXÆMQPHGTGPEK
rotechnickou složí. Látky, které explodovaly,
MXÚDWEJWFQOWX/QUVMQXKEÊEJPKEEQD[8GéGTPÊMKXGąGLPQUVWåF¾XPQ
nepodléhají prodejnímu oprávnění či zákoPGX÷F÷N[
ZHQVQ/KEJCN-CFNGECCTEJKX8GéGTPÊMW
nům o střelivu a zbraních. Šlo o materiály
nických složích (druh výbušniny – pozn. red.). uvedl Leo Haluza, vedoucí odboru obecné kri- veřejně prodejné. Bohužel se nám nepodařiDomníváme se, že tam byl chloristan draselný, minality prostějovské policie.
lo ustanovit, odkud konkrétně a jak dlouho
hliník a hořčík. Tedy běžné chemikálie, které Podle vyšetřovatelů nebyl nikdo v tomto je muž bydlící v domě odebíral,“ řekl Tomáš
dostanete volně k prodeji od několika výrobců,“ případě obviněn. „Nedávno některá média Adam.

Vedoucí činitelé prostějovské policie však nedokázali odpovědět na další otázky novinářů.
Spolupracoval někdo s profesionálním hasičem z Prostějova na výrobě a obchodování
s pyrotechnikou? Co našli policisté při domovních prohlídkách v sídle prostějovských hasičů? Na tyto otázky odpovědi nepadly. „Prověřujeme spoustu okolností, nemůžeme být nyní
konkrétní,“ pokrčil rameny Leo Haluza.
Po výbuchu v Mostkovicích zůstalo zhruba
šest desítek poničených domů. Škoda činí asi
30 milionů korun. V sutinách domu, který se
po výbuchu z velké části zřítil, záchranáři nalezli mrtvého třiatřicetiletého majitele nemovitosti. Výbuchem poničený objekt musel být
zdemolován a vážně narušenou statiku mělo
i několik domů v těsné blízkosti. Některé rodiny tak musely své domovy opustit. Postiženým
lidem nabídla pomoc také prostějovská radnice, která zajistila ubytování v městských bytech.

9¿FODYéËæHN]DEU¿QLOQDG¿OQLFLWUDJÇGLL

Kamionem zablokoval řidiče jedoucího v protisměru!

PROSTĚJOV Profesionální řidič každým coulem a rozhodně MUŽ
ČINU! Velkou duchapřítomnost, ale i dávku osobní odvahy prokázal
šofér kamionu Václav Čížek, který se v březnu dostal do situace, kdy
proti němu a dalším autům na dálnici D46 u Prostějova vyjelo v protisměru osobní auto. Zareagoval bleskově. Aniž by ohrozil auta řítící se
v jeho směru, svým tahačem dva pruhy dálnice zablokoval, a zamezil
tak možná velké dopravní nehodě. Vedení prostějovské policie společně se zástupcem organizace BESIP Václavu Čížkovi minulé pondělí na
svolané tiskové konferenci poděkovalo za jeho neohrožený čin.
K události došlo 5. března 2019. který se pohybuje po dálnici na Olo„Krátce po osmé ráno jsme přijali mouc v protisměru. Hlásilo nám to
oznámení o osobním automobilu, mnoho řidičů, policisté okamžitě

vyjeli na místo. Do médií šly naléhavé výzvy a upozornění,“ upřesnil
mluvčí prostějovské policie František Kořínek. „Všem bylo jasné, že jde
o velmi nebezpečnou situaci, která
mohla skončit tragicky,“ doplnil jej
vedoucí prostějovského dopravního
inspektorátu Vítězslav Matyáš.
Sám Václav Čížek se rovněž svěřil se
svým zážitkem a popsal svůj manévr,
kterým podle všeho zachránil lidské
životy. „Normálně jsem svůj kamion
zlomil skrz celou šířku dálnice. Ani
jsem o tom nepřemýšlel. Šlo o to zastavit provoz, aby se nikomu nic nestalo. Já jedu velkým autem a každý
si rozmyslí přetlačovat se se mnou.
Takže mám větší šanci zablokovat
cestu než nějaké menší auto. Těch
tam projelo hodně. Já jsem tahač,

ten se zohne a náklad stojí. V žádném případě jsem neohrozil vozidla,
která jela ve stejném směru jako já,“
vrátil se k horkým okamžikům. „Ten
řidiči Thalie v protisměru už stál, kolem mě nikdo nemohl projet, takže
on se otočil a pak už jel normálně
na sjezd z dálnice,“ doplnil Václav
Čížek.
Muže, který tahačem zablokoval
dálnici u Prostějova před autem
v protisměru, a zabránil tak fatální
nehodě až tragédii, nyní ocenili. „Je
to jedna z nejnebezpečnějších situací, k jakým může na dálnici dojít.
Auta se pohybují rychle, navíc to
bylo v táhlém méně přehledném
oblouku. To, jak to pan Čížek vyřešil,
si opravdu zaslouží uznání a poděkování,“ uvedl koordinátor BESIP pro

8GFQWEÊ2QNKEKGè4·\GOPÊQFDQT2TQUV÷LQX6QO¾w#FCORQF÷MQXCNąKFKéK8¾E
NCXWèÊåMQXK\CLGJQRQJQVQXÚéKP
ZHQVQ/KEJCN-CFNGEC2QNKEKGè4

Olomoucký kraj Miroslav Charouz.
„Na základě kamerových záznamů
a svědectví jsme řidiče vozu Renaultu Thalia, který se pohyboval dálnicí
v protisměru, zjistili. Šlo o dvaase-

dmdesátiletého muže z Prostějova,
k věci se přiznal. Hrozí mu sankce
pět až deset tisíc korun a zákaz řízení
na šest měsíců až jeden rok,“ doplnil
František Kořínek.

Mladý muž si sáhl na život kvůli ženě

➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Tragédie, která zřejmě poznamená osud celé rodiny.
V úterý 7. května ráno byl policistům ohlášen nález oběšeného
muže na stromě v ulici J. B. Pecky
v Prostějově. Podle zjištění Ve-

černíku si jednatřicetiletý Michal
K. sáhl na život demonstrativním
způsobem. Oběsil se totiž přímo
pod okny ženy, která jej opustila!
Bohužel po sobě zanechal pětiletou dceru...
Těsně po sedmé hodině ráno se ke
známému poniku na výrobu alkoholu Starorežná začala sjíždět po-

licejní vozidla. Záhy místo sanitky
dorazil pohřební vůz. „Mohu potvrdit nález mrtvého muže v ulici J.
B. Pecky. Okolnosti úmrtí šetříme,
byla nařízena soudní pitva,“ potvrdil Večerníku tragédii František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.

Jak jsme se dozvěděli ze zdrojů
blízkých k rodině sebevraha, jeho
čin měl prostý a nepochopitelný
důvod. „Nedávno jej opustila přítelkyně, což Michal velice těžce
nesl. Oběsil se v ulici, kde ta holka bydlí, přímo pod jejími okny.
Podle mě to takto udělal schválně,
prostě demonstrativně,“ prozra-

dil Večerníku kamarád nebohého
muže. „Nejhorší je, že tady nechal
pětiletou dceru,“ dodal smutně.
Michala K. našli náhodní kolemjdoucí oběšeného na stromě
v ulici J. B. Pecky v Prostějově minulé úterý 7. května před sedmou
hodinou ráno. „Šel jsem okolo,
když už tu byla policie. Zrovna

to tělo sundávali ze stromu, ten
chlap měl na hlavě nějaký igelit,
možná tašku nebo sáček,“ sdělil
Večerníku muž bydlící v okolí
místa tragédie.
Rodina i přátelé jej na poslední
cestu vyprovodí již zítra, tj. v úterý
14. května, v obřadní síni v Brněnské ulici, kde má pohřeb. (mik)
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Tentokrát se budou muset Prostějované maximálně zapojit do pracovního procesu. Nikoliv proto, že by je honila touha vydělat více peněz,
ale hlavně z toho důvodu, že poslední dobu spoustu času prolenošili
a je třeba dohnat ztráty.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Nedá
vám to, a s partnerem zabrousíte
do hodně vážných debat o vaší budoucnosti. Nedá se nic dělat, musíte
se dotknout i témat, která jsou vám
vzájemně nepříjemná. Ale rozhodně to nebude na škodu.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Prožijete
celkem poklidný týden bez toho,
že by vás něco vyhodilo ze sedla.
Dobře připraveni budete i na první
krizi ve vašem novém vztahu, což
povede ke zmírnění ztrát. O víkendu se ale romantika vrátí.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Poslední dobou si neskutečně vymýšlíte, což
vás nyní doběhne a potrestá. Okolí na
vás ušije boudu, na kterou naletíte jako
malí kluci nebo malé holky. Ostatní
z toho budou mít srandu, vy depresi.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Pár nocí
nyní probdíte, protože starostí
budete mít až nad hlavu. Nic vám
totiž nevychází podle představ, což
značně nelibě ponesete. Všechno se
obrátí o víkendu, kdy naopak na co
sáhnete, to se podaří.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Čeká vás návštěva příbuzenstva, které zrovna
nemáte v lásce. Nedá se nic dělat,
s partnerem se musíte domluvit
a včas utéct z bytu někam ven do
přírody. Dělejte prostě mrtvé brouky, to vám neublíží.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Hádky
v rodinném kruhu vystřídá období
klidu. Ten bude ovšem jen zdánlivý,
s druhou stranou se totiž nebudete
bavit a ona s vámi rovněž ne. Půjde
tedy o jakýsi klid před bouří. Ono
ale zahřmí, na to se spolehněte!
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Nadávejte
akorát tak sami sobě, protože v partnerském vztahu to skřípe kvůli vám!
Přestože byste chtěli spory co nejrychleji urovnat, tak rychle a jednoduše to určitě nepůjde. Buďte ale trpěliví.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Pomalu ale jistě si dáváte dohromady své
soukromí, které poslední dobou
trpí nedostatkem aktivit nejrůznějšího druhu. Jednoduše se dlouhodobě nudíte. To ovšem změní člověk, kterého brzy poznáte.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Vaše
prudká povaha dá o sobě zase vědět.
Při obyčejné pracovní komunikaci
vyletíte jako čertíci a kolegu či kolegyni osočíte ze lži nebo dokonce korupce. Brzy poznáte, jak jste přestřelili.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Je čas obnovit si svůj šatník, který
jste poslední měsíce a roky zanedbávali. Peněz máte dostatek, takže
si udělejte volné odpoledne a zamiřte do obchodů s oděvy. A sami,
výběr tak bude pouze na vás.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Dostanete geniální nápad, jak svého
partnera k sobě doživotně připoutat. Půjde sice o šílený plán, ale
v těchto případech se fantazii meze
nekladou. Jen tak pro úplnost, svatby se konají hlavně v sobotu!
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Náladu
vám hodně pokazí výplatní páska.
Nadřízený vám strhl opravdu značný obnos peněz, takže se logicky
budete ptát, za co to bylo. Odpověď
vás ještě více rozčílí, takže začnete
přemýšlet o výpovědi.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 352ą7<Ĥ12+e0,/Éą.<
3URSHVNRVGUĥEHætPKRYč]tP 99,90
(3kg)
D]HOHQLQRXNJ

-

-

369,90

379,90

249,90

3HGLJUHH9LWDO3URWHFWLRQGUĥEHæt 199,90
(2,6kg)
PDVRD]HOHQLQDNJ

-

-

184,90

134,90

44,90
(500g)

'DUOLQJPDVRYiVPčVNJ

-

399,00

181,00
(3kg)

499,90

499,90

-

)ULVNLHV%DODQFHNJ

199,90
(3kg)

-

-

539,90

329,90

-

&KDSSLVKRYč]tPDGUĥEHætP
PDVHPD]HOHQLQRXNJ

179,00
(3kg)

-

-

489,90

489,90

-

3ULYiWQt]QDÿNDNJ

127,90
(4kg)

39,90

129,00
(3kg)

-

149,00

-

Naše
4'57/¦

Jíst musí nejen člověk, ale i jeho zvířecí druh. Pro pejsky se všeobecně
dělá v dnešní době někdy až příliš, čemuž odpovídá i nabídka pokrmů pro čtyřnohé miláčky, kterí je skutečně bohatá. A tak je tuze dobré
vědět, že například Propesko s drůbežím, hovězím a zeleninou nabízí
nejlevněji Penny market, pro Pedigree Vital Protection drůbeží maso
a zelenina se vypravte do Albertu, masovou směs značky Darling a privátní značku nabízí nejlevněji Lidl, Friskies Balance pro změnu Tesco,
kde jsme objevili společně s Kauflandem i cenově nejvýhodnější Chappi
s hovězím a drůbežím masem a zeleninou.
Ať pejskům chutná!
Průzkum byl proveden ve čtvrtek 9. května
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OHK v Prostějově ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje pořádá v Národním domě
Prostějov v úterý 14. května 2019
od 9 hodin odborný seminář na téma
Pracovnělékařské služby z pohledu
zaměstnavatele v roce 2019.
S aktuálními novinkami všechny seznámí Robert Křepinský, člen Rady
vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předseda Stálého vý-

boru pro legislativu při Radě vlády
pro BOZP, předseda Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů v pracovním prostředí při Radě
vlády pro BOZP, odborný poradce
Pracovního týmu pro bezpečnost
práce Rady hospodářské a sociální
dohody České republiky, spoluautor novely vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Na semináři budou přítomni zástupci KHS Olomoucké-

ho kraje, kteří budou připraveni zodpovídat Vaše dotazy.
Nezapomeňte se včas registrovat. Bližší informace získáte na
www.ohkpv.cz.
POZVÁNKY

22. 5. Setkání manažerů a podnikatelů s představiteli statutárního
města Prostějova
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. Vypnutá oblast: bytový hodin. Vypnutá oblast: Švehlova
dům Kostelecká ul. č. 17 + řado- střední škola polytechnická - areál
vé garáže, J. B. Pecky č. 14, parc. č. na Určické ul.
589/3 (Pozemstav 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. Vypnutá oblast: Tomi - Rehodin. Vypnutá oblast: Staveb- mont a.s., areál ul. Hybešova.
ní podnik Prostějov s.r.o., Joštovo Obec: Prostějov
nám. 1. Odběratelská TS JATKY (č. Dne: 22. 5. 2019 od 14:00 do 17:00
300124).
hodin. Vypnutá oblast: Domov důObec: Prostějov
chodců Prostějov, Nerudova 70.
Dne: 20. 5. 2019 od 12:00 do 14:30 Obec: Vrbátky
hodin. Vypnutá oblast: restaurace Dne: 23. 5. 2019 od 7:30 do 15:00
KFC, Konečná 4.
hodin. Vypnutá oblast: oboustranObec: Ivaň
ně ulice od č. 45 a 115 po konec
Dne: 21. 5. 2019 od 7:30 do 15:30 obce s č. 279 a 103, dále č. 112,
hodin. Vypnutá oblast: č. p. 129, 202,203, 285, 181, 141, 144 a parc.
157, 182 - 190, 192, 199.
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. Vypnutá oblast: celá obec hodin. Vypnutá oblast: část obce
Držovice vč. podnikatelských sub- Smržice s ulicemi Blíšťka vč. objektu
jektů, Galva s.r.o, Nekr s.r.o, mýtné Mor. vodárenská, a.s. a ul. s nov. RD
brány, vysílače atd. - mimo Nature za objektem drůbežárny, Družstevs.r.o., Makovec a.s., ul. Svadůvky, ní, Trávníky vč. ul. sm. ke kostelu, J.
část ul. Olomoucká od ul. Svadůvky Kotka (mimo č. 1 - 9), Podhájí č. 2 po ul. Smržická, Anenská a dále část 10 + 625, Za Farskou, Příční (mimo
od ul. Olomoucká sm. Smržice.
řadovky od č. 512 po č.507 + 454),
Obec: Prostějov
Gegřice, Dr. Ondroucha, Za KoDne: 22. 5. 2019 od 7:30 do 16:00 várnou, Ve Stežkách, Jižní, fa. Laski,
hodin. Vypnutá oblast: Prostějov - s.r.o, FVE, ZD a objekt drůbežárny.
ul. Kotěrova vč. lokality novostaveb, Obec: Prostějov
Hybešova, J. Kuchaře, nám. Odboje Dne: 23. 5. 2019 od 7:30 do 15:00
č. 6 a 7, Barákova č. 51 a 53, garáže hodin. Vypnutá oblast: Kostelecká
Močidýlka.
č. 50, 52, 54 (autobazar, autoškola).

rekonstrukcí, oprav, údržbových
Obec: Držovice
Dne: 23. 5. 2019 od 7:30 do 14:30
hodin. 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: 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.
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OD 13. DO 19. 5. 2019 (ASTRONOMICKÝ VÍKEND)
Ɣ PŘEDNÁŠKA V RÁMCI MUZEJNÍ NOCI: Ing. Karel Trutnovský „MAPY MĚSÍCE A POZOROVÁNÍ
MĚSÍČNÍHO POVRCHU“ proběhne v sobotu od 20:00 hodin. Vstup zdarma.
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE: pondělí, čtvrtek, pátek od 15:00 do 16:00 hodin, vstupné 40 Kč a dále v sobotu
od 9:00 do 18:00 hodin, vstup zdarma.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ: pondělí, čtvrtek, pátek a dále v sobotu od 21:30 hodin. Vstupné 40 Kč, v sobotu
zdarma.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „MĚSÍC U KREJČÍHO“. Vstupné děti
20Kč, dospělí 40Kč.
Ɣ SOUTĚŽ PRO DĚTI: na téma „LETNÍ OBLOHA“ proběhne v sobotu od 14:00 hodin. Vstupn volný.
Ɣ Výstavy OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout na všech akcích.

Blokové îLÔWüQt
PüVWDYURFH
úterý 14. května: Plumlovská – K. Svolinského parkoviště Billa - 3 stání (mimo 2 stání u Penny a 4 stání u Billy),
A. Slavíčka – parkoviště + komunikace (K. Svolinského - vjezd k Penny)
čtvrtek 16. května: Josefa Lady (severní obslužná), U Stadionu, U Stadionu – parkoviště, Za Velodromem, Valašská, Polišeňského, Hacarova, Hacarova – 3 parkoviště, U Stadionu – cyklostezka

Pondělí 13. května 2019
www.vecernikpv.cz
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Milí čtenáři a čtenářky,
na tematické straně dnešního čísla se věnujeme venkovním posezením neboli zahrádkám a vůbec celkově zábavě mimo domov. Jelikož se blíží léto a s ním trávení volného času například s pěkně vychlazeným pivem, nebo
jen u kávičky, je na čase se trochu předpřipravit. Pokud
vám ke čtení nejen této strany přeje počasí, co si takhle
sednout právě na zahrádku, dát si právě jedno orosené
a s chutí se pustit do čtení Večerníku?
Texty: Nikola Filipenská

Jak jsem pracovala na zahrádce
Dříve, když jsem ještě nechodila do
práce a byla vzorným studentem, chtěl,
jsem si i vydělat nějakou tu korunu.
Dlouho jsem přemýšlela o brigádě, která by mi časově vyhovovala a která by
mě dokonce i bavila. Netrvalo dlouho
a nabídka přišla sama. Dělat servírku
na jedné letní zahrádce v Prostějově.
Hned jsem věděla, že si nesmím uvede-

sǇƵǎşǀĄƚĞ ƌĄĚŝ
ƉƎĞĚǌĂŚƌĄĚŬǇƌĞƐƚĂƵƌĂĐş
ĂŬĂǀĄƌĞŶ͍
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Nìkdo je miluje,

nìkdo nenávidí...
Velice kontroverzní věc. Ten, co se
řadí do skupiny milovníků letních
zahrádek, kam si zajde na dobré pivo
a grilovanou specialitu nebo klasiku
z udírny, si přicházející období užívá
trochu jinak než ten, kdo tomuto stylu strávení volného času neholduje.
Ba co víc, přímo jej nesnáší...

Jde především o ty, co u zahrádek či
rychlých občerstevní bydlí a musí tak
snášet hluk narušující nejen noční
klid. Ne každá zahrádka totiž zavírá
ve dvaadvacet hodin večer. Nejen
hluk, ale i kouř z udírny a cigaret nemusí být pro každého nutně akceptovatelné. Určitě mi dáte za pravdu,

když řeknu, že je dobře, že už se uvnitř
hospod nekouří, člověk vždy vyšel
nasáklý pachem cigaret, což nemusí
být každému příjemné. Na druhou
stranu ti, co chodí kouřit ven nebo
právě sedí na zahrádkách, si už neuvědomují, že pokud je zahrádka někde
na sídlišti nebo v obytné zóně, šíří se

kouř právě až k ostatním lidem domů.
Každopádně pokud jste právě milovníkem zahrádek, nemějte za zlé číšníkovi halasícímu už o půl desáté, že
čepuje poslední pivo. I on sám by jistě
šel rád už domů, ale dělá to hlavně
proto, aby podnik byl za dobře s lidmi
obývajícími zónu okolo zahrádky.

19051010547
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zumný systém.
Ten byl nakonec docela jednoduchý
a usnadnil nám práci. Jedna byla za
barem, čepovala pivo a umývala sklo,
druhá roznášela a odnášela. I když to
chvíli trvalo, byly jsme posléze docela
sehraná dvojka a vše nám šlo krásně
od ruky. Navíc nás těšila pochvala, že
úkoly zvládáme, a to pouze ve dvou.
Na konci směny mě nohy bolely tak
moc, že jsem myslela, že se na ně další
měsíc už nepostavím. A snad ani nemusím zdůrazňovat vtíravé myšlenky,
že tohle už nikdy... Ale protože i v tomto případě platilo ono okřídlené ráno
moudřejší večera, uznala jsem, že pokud s kolegyňkou dodržíme systém,
který jsme si zajely onoho večera, určitě
nám to v práci bude pěkně klapat.
A jak to dopadlo? Na zahrádku jsem
chodila dalších pět let s chutí, radostí
a potěšením, že si popovídám s lidmi,
kteří za námi pravidelně docházeli
na jedno či pár pěkně vychlazených
piveček!

19050610529

sĢƚƓŝŶĂ WƌŽƐƚĢũŽǀĂŶƽ
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nou příležitost nechat ujít, i když se říká,
že je někdy práce s lidmi to nejhorší, rozhodla jsem se o tom přesvědčit sama.
První den jsem byla doslova hozená
do vody. Pamatuji si, jako by to bylo
včera, že byl pátek. Co znamená tento den pro obsluhu zahrádky? Kopu
práce a plno lidí. Bylo to šílené a docela náročné. Hned jsem vychytala i živou hudbu, která zrovna doprovázela
hosty slastně si vychutnávající svá
vychlazená pivečka. Během začáteční
půlhodiny mé směny se zaplnila celá
zahrádka. A že těch lidí přišlo. Měla
jsem se co ohánět a vlastně nevěděla
co dřív. A opravdu nebudu přehánět,
když řeknu, že se jednalo minimálně
o sto lidí. A kolik nás tam bylo na takový počet? Pouze dvě servírky.
Po hodině, kdy jsme zjistily, že nestíháme točit pivo, míchat koktejly, vařit kávičky a ještě roznášet, odnášet,
umývat a kasírovat hosty, jsme si řekly dost a uznaly, že si budeme muset
ve všem udělat nějaký pořádný a ro-
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Kdo s Tebou žil, ten ví co ztratil...

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

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

Vyměním byt 3+1, družstevní, 69 m2,
na ulici Kostelecká s šatnou, sklepní kójí ve 4 patře s výtahem za 2+1
s doplatkem v podobné lokalitě. Dům
je revitalizován, se zaskleným balkónem, po celkové rekonstrukci. Ne
RK. Tel.: 606 825 911

Prodám míchačku na beton, domáSháním ke koupi dům na vesnici. Mobil: cí výroba, kvalitní, na dvoje kolečka, silnější motor. Cena 5 000 Kč.
604 635 527
Tel.: 773 919 167.
Koupím BYT v PV. Tel. i SMS (zavoProdejna Ivka, zdravotní obuv, Plum.
lám). 605 734 085
ulice, nabízí velký výběr krásných
Hledám chatu nebo chalupu max. do 15 a pohodlných botiček na tuto sezónu. Zboží i v nadměrných velikostech.
km od PV. 604 608 790
Tel.: 603 445 601
Pronajmu prodejnu v Němčicích nad
Hanou, v centru města. Prodejna
KOUPÍM
o ploše 45 m2, sklad 13 m2. Volné ihned.
Tel.: 777 940 710
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Stavební firma hledá pozemek pro Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitPronajmu byt 1+1, cihla, vlastní nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
topení. V centru Pv. Volný ihned. překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
Tel.: 775 758 775
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

FINANCE
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

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86
Půjčka Pv a okolí.
Tel.: 776 087 428

Dne 15. května 2019
vzpomeneme 27 let od úmrtí
pana Miroslava KUČERY
z Vícova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo, těžko
je bez Tebe žít, smrtí však láska
nekončí, v srdci ve vzpomínkách
ji na Tebe budeme mít.

Dne 8. května 2019
tomu byly 4 smutné roky,
kdy nás opustil
pan Zdeněk FTAČNÍK.
Stále vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.

Roky utekly jak voda,
zdá se to být jako dnes, v uších
zní ta bolestivá slova, že jsi odešel
a nevrátíš se zpět.

Dnes, tj. 13 května 2019
vzpomínáme 1. smutné výročí,
co nás navždy opustila
paní Jaroslava KOLÁŘOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Rodina.

Dne 19. května 2019
uplyne 1. rok, kdy odešel
pan Rostislav MAZAL
z Vrahovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Manželka Marta, děti
Martin, Markéta a Radek
s rodinami.

Dne 15. května 2019
uplyne 6 roků od úmrtí
pana Ladislava NAVRÁTILA.
Za vzpomínku děkují manželka
Ludmila, dcera Ladislava a syn
Pavel s rodinou.

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

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

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

Dne 17. května 2019
uplynou 4 smutné roky, co nás
navždy opustil náš drahý
a milovaný syn a bratr,
pan Kamil KRUTOVSKÝ.
S láskou vzpomíná maminka
a bratři Miroslav
a Svatoslav.

Dne 14. května 2019
uplyne 5. rok, kdy nás opustila
paní Marie ŠMEHLÍKOVÁ
z Vrbátek.
S láskou v srdci vzpomínají
a nikdy nezapomenou manžel
Josef, dcera Hanka s rodinou
a syn Josef s rodinou.

Čas plyne, ale bolest v srdci zůstává.

Dne 15. května 2019
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše
babička a maminka,
paní Františka NEDBALOVÁ
z Otaslavic.
S láskou vzpomínají vnučka Petra,
vnuk Michal, syn Petr s rodinami.

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

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

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

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

SEZNÁMENÍ

Dne 14. května 2019
vzpomínáme dlouhých 25 let,
kdy nás navždy opustil
pan František BUGIR.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka a dcery
s rodinami.

Štíhlý muž 59/173 mladistvého vzhledu, v důchodu, hledá hodnou a milou
kamarádku mezi 50-60 lety na kávu,
vzájemné návštěvy a dál se uvidí. Jsem
domácí kutil a motorista, mám své zázemí na vesnici, stěhovat se nechci. Potěšíš
mě? Tel.: 775 615 790

16011421482

Žena 56 hledá upřímného muže,
nekuřáka, k trvalému vztahu z Prostějova a okolí. Mám ráda tanec a přírodu.
Tel.: 608 946 334

Chci ještě milovat. Hledám ženu která je
OZNÁMENÍ
na tom podobně. Od 50 do 60 let. Může
se mi ozvat. Na společnou kávu, výlet do V pondělí 25. března se z Partyzánské ulice
přírody a vše hezké, co život nabízí. Oko- ztratil bíločerný, angorský kocourek Aramis.
lí Prostějova. Tel.: 732 705 222
Pokud ho někde zahlédnete, volejte prosím
na číslo 605 188 953. Za informaci, která
SLUŽBY
povede k jeho nalezení, nabízíme 1000 Kč.
Děkujeme.
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, Pv.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

Dne 2. května 2019
jsme vzpomenuli 21. výročí úmrtí
paní Marie HRUŠÁKOVÉ
z Budětska.
Za tichou vzpomínku děkují
syn a dcery s rodinami.

Dne 15. května 2019
vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Vlasta SALAJOVÁ
z Kostelce na Hané.
S láskou vzpomínají děti
s rodinou.

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji prac. Sezaka, kteří
3. května 2019
odpoledne na Sídlišti Svornosti
řešili ucpaný odpad v domě přes můj
byt za kvalitní a čistou práci,
velmi časově i fyzicky
náročnou. Frgálová
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Dne 18. května 2019
by se dožil 85 let náš drahý
a milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Jaroslav DOKOUPIL
z Brodku u Prostějova.
S bolestí v srdci vzpomínají
manželka, dcera a synové
s rodinami.

Dne 19. května 2019
uplyne 2. smutný rok, kdy nás
navždy opustil náš milovaný druh,
tatínek, dědeček a kamarád,
pan Karel MICHL.
Tvůj odchod nás stále moc bolí.
Za celou rodinu Ludmila.

Dne 12. května 2019
uplynuly 3 smutné roky, co nás
opustila naše babička,
paní Marie SVAČINOVÁ
ze Stařechovic.
S úctou a láskou vzpomíná Petra,
Terezka, Míša, David.

Časem se všechno změní i pláč ustane,
v srdci však bolest a vzpomínka
na Tebe zůstane.

Dne 19. května 2019
vzpomeneme 11. výročí úmrtí
pana Pavla ZNOJILA
ze Smržic.
S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka, synové
Pavel a Jiří s rodinami, syn Tomáš
a vnoučata Filip, Ema a Pavlík.

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

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

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Vladimír Šknouřil 1950
Vrahovice
Josef Bohanos 1950
Smržice
Žofie Křupková 1926 Malé Hradisko
Růžena Nejedlá 1944
Prostějov
Marie Mráčková 1931
Výšovice
Jiří Sacher 1939
Prostějov
Danuše Navrátilová 1930 Čechy pod
Kosířem
Alena Holubová 1958
Skalka
Vladimír Švancara 1955 Přemyslovice
Ing.VojtěchSekaninaCSc.1946 Otinoves

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

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

Poslední rozlouèení
Pondělí 13. května 2019
Rudolf Krychtálek 1952 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Zbyněk Coufal 1947 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Dadáková 1933 Lešany 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 14. května 2019
Michal Kopecký 1988 Prostějov 15.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 15. května 2019
Karel Hampl 1929 Otaslavice 11.00 Obřadní síň Plumlov
Pátek 17. května 2019
David Hepnar 1978 Tvorovice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 16. května 2019
Ing. Jakub Straka 1986 Ondratice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Květoslava Ambrozková 1926 Vrbátky
Magdaléna Marková 1938 Kobeřice

Poslední rozlouèení
Středa 15. května 2019
Alois Klíč 1938 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

19032020303

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marie Roháčková 1932
Prostějov

Poslední rozlouèení
Středa 15. května 2019
Mgr. Jaromír Hájek 1937 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
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V Prostějově je bez práce

3RGÉOQH]DPÈVWQDQÙFKRVRE
YRNUHVHFK2ONUDMHDY¤5NY
<FTQL·ąCFRT¾EGè4

užjen1585lidí
OLOMOUCKÝ KRAJ Na konci
dubna tohoto roku se celkový
počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji snížil
o 11,8 procenta na 12 231 osob,
počet hlášených volných pracovních míst se snížil o 1,8 procenta na 10 521 a podíl nezaměstnaných osob se snížil o 0,4
procentního bodu na 2,7 procenta. To jsou základní a směrodatné údaje z aktuální statistiky
nezaměstnanosti v našem kraji. V Prostějově je bez práce už
pouze 1 585 osob, což je historický rekord.

K 30. dubnu evidoval Úřad práce
ČR, Krajská pobočka v Olomouci celkem 12 231 uchazečů o zaměstnání. Tento počet byl o 1 492
nižší než na konci předchozího
měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku pak dokonce o 3 496 osob! „Z tohoto počtu
bylo 11 096 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15
do 64 let, což je o 1 476 méně než
na konci předchozího měsíce. Ve
srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší
o 3 490,“ přidala podrobnější čísla
Drahomíra Kvapilová, odborný

3RGÉOQH]DPÈVWQDQÙFKRVRE
YMHGQRWOLYÙFKNUDMÉFK¤5NY
<FTQL·ąCFRT¾EGè4

pracovník APZ Úřadu práce ČR,
Krajské pobočky v Olomouci.
V průběhu minulého měsíce bylo
nově zaevidováno 2 255 osob. „Ve
srovnání s předchozím obdobím to
bylo o 221 osob více; v porovnání s loňským dubnem o 192 osob
více. Z evidence během měsíce
odešlo celkem 3 747 uchazečů, což
je o 386 osob více než v předchozím měsíci a o 591 osob méně než
ve stejném měsíci minulého roku.
Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 567, to je
o 381 více než v předchozím měsíci
a o 572 méně než ve stejném měsíci
minulého roku. Celkem 590 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno
prostřednictvím Úřadu práce, což
je o 299 více než v předchozím měsíci, ale o 197 méně než ve stejném
období minulého roku, 1 180 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“
prozradila Kvapilová.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého kraje byl podobný
– ve všech došlo k poklesu nezaměstnanosti. K největšímu
absolutnímu poklesu došlo na
Olomoucku (o 432 osob), ale největší procentuální pokles nezaměstnanosti vykázal okres Jeseník
(20,3 %). „Ke konci měsíce bylo
evidováno na Úřadu práce ČR
– Krajské pobočce v Olomouci

20
Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!
6 496 žen a jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 53 procent. V evidenci bylo 2 265 osob
se zdravotním postižením, což
představovalo devatenáct procent
z celkového počtu nezaměstnaných,“ poznamenal odborný pracovník APZ Úřadu práce ČR,
Krajské pobočky v Olomouci.
Co se týká Prostějova, zde bylo
k 30. dubnu evidováno 1 585 klientů Úřadu práce, z toho 938 žen.
Na zdejší pobočce bylo hlášeno 2
234 volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných osob se zastavil na rovných dvou procentech.
Na konci dubna bylo na „pracáku“
v Olomouckém kraji evidováno
také 521 absolventů škol všech
stupňů vzdělání a mladistvých,
jejich počet se ve srovnání s předchozím měsícem snížil o 50 osob,
ve srovnání se stejným měsícem
minulého roku byl nižší o 56 osob.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 228 uchazečů o zaměstnání.
(red)

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

AKCE

.Ākvěten
Poloviční

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

8[FCXCVGNUVXÊ
*#024'55UTQ

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmu řidiče C, E na sklápěcí návěs.
Jízdy v Olomoucké kraji, denně doma.
Parkování Konice, popř. po domluvě.
Tel.: 777 99 00 22

Pondělí 13. května 2019
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Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
JNGF¾
PCRQ\KEK

Pozice
Učitel/ka střední školy
– odborného výcviku
Technici měření
Referent/ka sociálních věcí
na odboru sociálních věcí
Obsluha udíren
Operátor/ka logistiky
Prodavač/ka masa a uzenin
Obsluha CNC vertikální frézy
Agronomický/á ředitel/ka

plat

-é

19050920535

s1$%*1&0ª
/#0#ä'4-#

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

28 630 Kč
25 000 Kč

jednosměnný
jednosměnný

balakářské
ÚSO s maturitou

Střední škola Euroinstitut
vOlomouckémkraji,Němčicen.H.
LINAPLAST, Kralice na Hané

21 480-32 290 Kč
25 000-28 500 Kč
20 000 Kč
18 400 Kč
23 000-35 000 Kč
35 000-50 000 Kč

pružná prac. doba
dvousměnný
dvousměnný
dvousměnný
třísměnný
jednosměnný

bakalářské
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
ÚSO s maturitou

Statutární město Prostějov
MAKOVEC, Držovice
TorayTextilesCentralEurope,Pv
Uzeniny Zajíček
HANAKOV, Pv
Rolnickáspol.KLAS,Kralicen.H.

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

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

Pracovníci ručního
mytí a čištění vozidel
Úklidoví pracovníci

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

80 Kč/hod.
80 Kč/hod.

pružná prac. doba základní+praktická
jednosměnný
základní+praktická

Firma

Lenka Procházková, Pv
MW-DIAS – Nemocnice Pv

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

19042410493

19032210322

18072610772

19050210516

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

Pondělí 13. května 2019
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Také devatenácté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany,
při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 16. 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.
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URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Uprkova ulice
Jaroslav ŠTĚPÁNEK, Lutotín
Výherce získává:DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na Hanácké Benátky.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Marek Hýbl
Emílie KOUDELKOVÁ, Suchdol
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salonu.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
OLOMOUCI
Jarmila PŘIKRYLOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 1185 Kč na koncert.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
8, 9, 7, 8
Jindřiška KUČEROVÁ, Zdětín
Výherce získává:DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 580 Kč na koncert.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Nejnavštěvovanější motoristická akce v Olomouckém kraji.
Věra KALÁBOVÁ, Lešany
Výherce získává:DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 500 Kč na Velkou cenu Mohelnice.
19032260316

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

Výherce získá -('1896783(1.8

YKRGQRWČ.þQDNXOWXUQtDNFL

SUDOKU

OSMISMĚRKA

ONEN, JAKOST, DŘÍK, LVOUN, DRAK, KROS, ATOM, CENY, SNOB,
CHABR, ŠÍNA, OZÓN, OBEC, VNADA, BOUŘE, NAZE, SMRŽ, NOSNOST,
ARGALA, ADAT, UŠÁK, UNIKATI, RANDE, GANG, ANINA, SACHR, ZNAK,
VOSK, VSUN
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Výherce získá SLEVOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\

(OLãND
GRPiFN\
1RUVNp
PČVWR

1iã
3=2

'RXWQiN

'ČOD

%DUYLYR
QDYHMFH
ýHWED
VODQJRYČ

.DSDWODV
VYČWD]N
6WXGHQê
QČPHFN\
.D]LPtU
GRPiFN\

3UYQtWĜt ýHVUR]
2GtUiQt StVPHQQi KODV]NU
63=
3RWĜHED
3tVNX
RUiþH

2VWURYDQ
-LåQt
SORG
2OLYHU
GRPiFN\

5RERW\
NQLåQČ
1DWRWR
PtVWR

6\PHW
UiOD
2]YČQ\
2GVX]R
YDWL
/LGRYp
NXU]\]N

9Č]HQt
]DVWDU

0ČVWRYH
6OH]VNX
6HWLQD
KHNWDUX

GtO
WDMHQN\

3iQVNê
SDUIpP

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili nového asistenta trenéra
1. SK Prostějov, který naposledy působil v prvoligové
Sigmě Olomouc...
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BÁDEJTE, KDO SE
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NAKUPOVÁNÍ U...

Výherce získává DÁRKOVÝ POUKAZ
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zveme vás ...

TIP 9H îH UQ tku
KOTLÍKOVÉ GULÁŠE

KDY: SOBOTA 18. KVÌTNA, 9:00 HODIN
KDE: KOLÁØOVY SADY, PROSTÌJOV
Již popáté tu máme soutěž ve vaření
kotlíkových gulášů v Kolářových sadech u hvězdárny. Kromě voňavých
dobrot pro vás bude připraven bohatý
doprovodný program včetně hudby,
tance, výstav, ukázek nebo zasvěcení
do indiánsko-skautských tradic. Veškerý výtěžek z akce poputuje na pomoc
Zdeňce Kotyzové a Davídku Vítkovi.
Přijďte se tedy dobře najíst, pobavit
a současně podpořit dobrou věc.
Již tuto sobotu pořádají Okrašlovací spolek města Prostějova a majitel Maďarských

specialit Jiří Petricius pod záštitou Zdravého města Prostějova pátý ročník soutěže
ve vaření kotlíkových gulášů. Do ní organizátoři stále hledají soutěžní týmy. „Ty
se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu
j.petricius@seznam.cz, odkud budeme
rozesílat další informace,“ uvedl Jiří Petricius. Zápolící se dozvědí výsledky kolem
čtrnácté hodiny, kdy dojde na vyhlášení
výsledků soutěže.
Po celý den přitom bude zajištěn doprovodný program. Vystoupí hned sedm kapel, mezi nimi Levhard, Hard, Sarkonia,

Bezsoucitu, Hecrock, Doro & Warlock
Revival a Starý WeMenA. Dále uvidíte
taneční vystoupení Zumba s Veronikou
a skupiny The Cheers, výstavu teddy králíčků a naleštěných motorek nebo ukázku sebeobrany a zadržení pachatele. Na
indiánsko-skautském stanovišti si navíc
vyzkoušíte hod oštěpem na medvěda, hod
tomahavkem či střelbu na bizona. „Vstupné na akci je zdarma, výtěžek z ní bude
věnován Zdeničce Kotyzové a Davídku
Vítkovi z Ptení,“ potvrdila předsedkyně
Okrašlovacího spolku Milada Sokolová.
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Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 13. května
14:00 KUBÍK HRDINA
animovaná komedie Belgie
17:30 POKÉMON:
DETEKTIV PIKACHU
rodinný film USA
20:00 TRANZIT
francouzský thriller
úterý 14. května
14:00 KUBÍK HRDINA
17:30 SKLENĚNÝ POKOJ
české drama
20:00 AVENGERS: ENDGAME
sci-fi USA
středa 15. května
15:30 TERORISTKA
česká komedie
17:30 JE MUŽ, KTERÝ JE VYSOKÝ,
ŠŤASTNÝ?
francouzský dokument
20:00 ZRODILA SE HVĚZDA
romantické drama USA
čtvrtek 16. května
17:30 DADDY COOL
francouzská komedie
20:00 JOHN WICK 3
akční thriller USA
pátek 17. května
15:30 V OBLACÍCH
animovaná komedie Německo
17:30 DADDY COOL
20:00 AVENGERS: ENDGAME
sobota 18. května
15:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
animovaný film USA
17:30 LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
francouzská komedie
20:00 JOHN WICK 3
neděle 19. května
10:30 V OBLACÍCH
15:30 POKÉMON: DETEKTIV
PIKACHU
17:30 JOHN WICK 3
20:00 TRHLINA
mysteriózní thriller Slovensko

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
pondělí 13. května
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
MĚSTA PROSTĚJOVA
k poslechu hrají manželé Vyroubalovi
do 31. května
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

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

Zámek Plumlov

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
středa 15. května
19:00 PETR ZELENKA: VĚRA
Ironická komedie je sondou do zábavního
průmyslu a cynické doby, která pokrytecky
hlásá, že cynismus už není v módě. Příběh
o výsluní a pádu ambiciózních jedinců.
Hrají: Ivana Chýlková, Bolek Polívka,
Martin Pechlát/Roman Zach, Martin
Kubačák, Jana Stryková/Lucie Pernetová,
Marika Šoposká, Sabina Remundová
Režie: Alice Nellis
čtvrtek 16. května
17:00 SPLNĚNÁ PŘÁNÍ EVY
HRUŠKOVÉ A JANA PŘEUČILA
Hudební hosté: Pavlína Přikrylová – soprán, Miroslav Ondra – tenor, Milena Buriánková - klavírní doprovod
Večerem provází:Jiří Zbořil
pátek 17. května
19:00 SUE TOWNSENDOVÁ:
TAJNÝ DENÍK ADRIANA
MOLEA VE VĚKU 13 A 3/4
Hudební retro inscenace podle světového
bestselleru. Matka Pauline, otec George
a syn Adrian Moleovi. A také jejich babička May s radikálními názory. Na první pohled normální rodinka. A také spolužáci,
spolužačky, sousedé a známí. Rok a čtvrt
dospívání Adriana Molea, britského puberťáka. Nejtěžší okamžiky v životě, které
zažil každý z nás – dětství mizí v dáli, hormony se bouří, rodiče se rozvádějí a navíc
ty problémy s pletí…
Hrají: M. Matejka, P. Tesař, J. Pokorná,
M. Turková, E. Hacurová, J. Wohanka,
J. Meduna, M. Poulová
(Divadlo v Dlouhé Praha)

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

DIVADLO POINT

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 29. května
DRUHÁ SMĚNA
U příležitosti stého výročí založení Střední
školy designu a módy v Prostějově se koná
již druhá výstava pedagogů výtvarníků, kteří
na škole působí.

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 18. května
17:30 CESTA DO PRAVĚKU
dobrodružné fantasy Československo
20:00 CENA ZA ŠTĚSTÍ
české drama

PROSTÌJOVSKÉ
DNY HUDBY
27. ročník festivalu
středa 15. května
18:00 KONCERT UČITELŮ
vystoupení ZUŠ
čtvrtek 16. května
17:00 HUDEBNÍ VARIACE
koncert italských a prostějovských
žáků hudebních škol

Husovo nám. 91, Prostějov
pátek 17. května
19:00 V. KLIMÁČEK:
MILUJU SVŮJ MOBIL
Komedie s podtitulem Americká jízda
o ne/komunikaci s okolím i světem jako
následek života s technikou a na sociálních sítích místo reálného života se skutečnými lidmi.
Hrají: Martina F. Smékalová, Vítězslav
Lužný, Jakub Mojžíš Krejčí, Jan Šprynar,
Lukáš Kameníček a Aleš Procházka

Národní dùm
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
14. a 15. května
10:00 JARNÍ DNY ZDRAVÍ
Měření cholesterolu, TK BMI, poradenství zdravého životního stylu, konzultace
s odborníky na téma zdraví, Bez obalu
– konzultace na téma zdravá strava, problém celiakie, GEMINI – odborná konzultace

aneb, co se
kde děje…

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 13. května
17:00 RETROSPEKTIVA
vernisáž výstavy prostějovského konstruktéra, projektanta, výtvarníka a fotografa
Bohumila Olšanského představí výběr prací ze všech žánrů jeho tvorby – fotografie,
fokomgrafie, ilustrace, koláže, ale i slovesné
útvary – texty, říkanky a aforismy
úterý 14. května
9:30 PROMÍTÁNÍ PRO NEVIDOMÉ
Promítání speciální zvukové verze série
historických detektivních příběhů Četníci
z Luhačovic je určeno pro nevidomé a slabozraké čtenáře naší knihovny.
středa 15. května
17:00 KONEC VÁLKY
POD PROSTĚJOVEM
Další přednáška popularizátora vojenské
historie Jaromíra Vykoukala bude věnována konci druhé světové války v Prostějově
a v prostoru na jih a jihovýchod od Prostějova. Detailně se podíváme na krutou,
mnoho dní trvající bitvu, která skončila až
8. května 1945 a znamenala velké ztráty na
životech a majetku lidí žijících v okolních
vesnicích, jež se tehdy staly bojištěm.
čtvrtek 16. května
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam
se obrátit? Každý sudý týden, vždy ve čtvrtek, se v Městské knihovně Prostějov koná
„Poradna pro spotřebitele“. Odborní právní poradci Sdružení obrany spotřebitelů –
Asociace s Vámi budou řešit Váš konkrétní
problém.
17:00 Z HLUBIN OCEÁNU
NA AZORSKÉ OSTROVY
Cestovatel, dobrodruh, zkušený mořský
vlk a také jachtařský instruktor Tomáš Kůdela bude povídat o své plavbě na Azorské
ostrovy. Spolu s ním se vydáme na jedny
z nejkrásnějších ostrovů světa s množstvím
bujné vegetace, jeskyň, kráterů, horkých
pramenů a smaragdových jezer.

6SROHÄHQVNÙGÕP
Komenského 6, Prostějov
pátek 17. května
17:00 ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
představení pro děti „Jedeme na výlet!“
plné nejnovějších písniček

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

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

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

akce v regionu...
Smržické vandr 2019
Nejoblíbenější turistická akce v regionu je tu! V sobotu 18.
května od 7:00 do 10:00 hodin je do sportovního areálu za
kulturním domem naplánován start dalšího ročníku Smržického vandru. Připraveny budou čtyři trasy pro pěší (11, 20, 28 a 50km), z nichž většina povede na
Velký Kosíř, čtyři trasy pro horská kola (8, 30, 48 a 62km) a čtyři trasy pro silniční
kola (26, 33, 52 a 90km). Za úspěšné absolvování zvolené trasy potvrzené všemi
razítky kontrol dostane každý účastník cílové razítko, případně razítko IVV a diplom. Vyhodnocen bude též nejmladší a nejstarší účastník vandru.

Empírový den pod Kosířem

Synkopický orchestr v Plumlově

Jedinečná akce se bude konat tuto sobotu 18.
května na zámku v Čechách pod Kosířem.
Vstupte do doby před 200 lety a staňte se
z diváků účastníky! Připraven bude jedinečný zážitkový den pro všechny, kteří si chtějí na
chvíli vyzkoušet historii. Těšit se můžete na
taneční lekce, piknik, empírový ples, romantické fantazie hraběcích bratrů Silva-Tarouca,
projížďky kočárem a mnoho dalšího. To vše
v dobových kostýmech, budete-li chtít.

Nenechte si ujít mimořádný hudební
zážitek v nově zrekonstruovaném sále ve
čtvrtém podlaží plumlovského zámku.
Koncert Originálního pražského synkopického orchestru v Plumlově se bude
konat v sobotu 18. května od 19:00 hodin. Vstupenky možno zakoupit v místě
konání na pokladně zámku, v předprodeji už od 6. dubna.

Vycházka za bylinkami
Ekocentrum Iris - Český svaz ochránců přírody pořádá v sobotu 18. května Vycházku
za bylinkami na trase Dětkovice – Vincencov – Alojzov. Odjezd z nádraží v Prostějově do Dětkovic v 9:20 hodin (stanoviště č.
12). Projde se trasa přes louky na Plánivě,
přírodní památka Blátka s pozůstatky přirozených lesů a studánkou ve Vranovském
háji, obec Vincencov až k mokřadům do
Alojzova. Délka trasy asi 8 km. Návrat do
Prostějova v 16 hodin.

Legaři do Ptení
Spolek nadšenců pořádá tuto sobotu 18.
a neděli 19. května výstavu modelů a tradiční stavebnice lego, která se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Ptení.

HÁZENÁ:
neděle 19. května:
10:30 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK – SKKP Handball Brno „B“
(22. kolo 2. ligy mužů, sk. Jižní Morava, SH
Kostelec na Hané).

NOHEJBAL:
sobota 18. května:
14:00 TJ Sokol I Prostějov – TJ Spartak
MSEM Přerov (9. kolo I. ligy mužů, dvorec u sokolovny na Skálově náměstí).

Romantický klavír na zámku
V neděli 19. května od 17:00 hodin se
v obřadní síni vysokého zámku v Plumlově bude konat klavírní koncert Barbory Dostalíkové, která zahraje romantické
i populární melodie.

Za ptáky do Otaslavic
Vycházka s ornitologem spojená s pozorováním lesního i vodního ptactva
v okolí Otaslavic pod názvem Ptačí
štěbetání se uskuteční tuto středu 15.
května. Pořadatelm je Ekocentrum Iris
- Český svaz ochránců přírody, odjezd
autobusem z nádraží v Prostějově je naplánován na 7:03 hodin ze stanoviště č.
8. Návrat do Prostějova je plánován na
11:40 hodin. Délka trasy asi 5 km.

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 14. května od 18:00 hodin se
koná kurz „ZRALÝ MUŽ A AKTIVNÍ
OTEC“
* ve čtvrtek 16. května od 17:00 hodin se
koná tvůrčí dílna „KVĚTY Z PAPÍRU“
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* kurz šití na stroji pro začátečnice
a pokročilé švadlenky povedou opět L.
Křenková a S. Wantulová. Dle rozpisu
obou skupin vždy v pondělí 17:3020:30 hodin.
* individuální právní poradenství s A. Hálkovou dle objednání, korespondenční poradenství zdarma
* individuální poradenství v péči o dítě s I.
Halouzkovou dle objednání
* individuální poradenství v oblasti zdravého pohybu pro dospělé a děti - zdravý
pohyb, správný vývoj dětí, odstranění
bolesti a špatného držení těla cvičením,
aromaterapie, podpora zdraví přírodními prostředky apod. s H. Peterkovou dle
objednání

Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 13. května od 15:30 hodin se
koná „REKONDIČNÍ CVIČENÍ“
* ve čtvrtek 16. května od 9:00 hodin je na
programu „PLETENÍ Z PEDIGU“
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin se
koná dopolední program pro maminky
s dětmi
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin se
uskuteční první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je
na programu první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky
RÙZNÉ...
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

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
V ČR, z.s., Svatoplukova 15,
Prostějov 796 01, tel.: 775 549 777
oznamujeme všem klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově má změněnou provozní dobu:
úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00
do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro objednané
klienty.
Můžete využít služeb našeho zařízení v podobě odborného sociálního poradenství
a nabídky baterií do sluchadel a drobné
příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
čistící tablety, či ušní tvarovky různých
velikostí).
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Zubrùm beka!

Naleznete
uvnitř

KOLONA
VÍTĚZSTVÍ

ƔƔ Populární akci u příležitosti
74. výročí konce druhé světové války provázely tentokrát rozpaky...
strana 30

ESKÁČKO
ZACHRÁNĚNO
ƔƔ Prostějovští fotbalisté sice ztratili cenný skalp exprvoligisty, stejně
mohou slavit udržení ve F:NL
dvoustrana 32-33
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Prostìjovské Divadlo Point
otevøelo své brány
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strana 29
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Petr KOZÁK
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PROSTĚJOV
Ě
Nestává se moc často, aby hráči v rámci Prostějova a Přerova měnili dres. Hokejoví
příznivci Jestřábů tak mají zase o jeden důvod více k úsměvu. Vedení LHK Jestřábi se totiž podařil
husarský kousek, když od největšího arcirivala dokázalo přilákat obránce Martina Novotného!
Třicetiletý odchovanec šumperského hokeje se pro tuto variantu rozhodl. „Chtěl jsem se hokejově posunout a nezastírám, že mě lákají týmové ambice,“ říká ke svému pikantnímu přestupu.

DALŠÍ HOKEJOVÉ NOVINKY
ČTĚTE NA STRANĚ 43

➢

RAFTAŘI
NA LOVU

ƔƔ V tomto týdnu probíhá mistrovství světa v Austrálii a tým
Tomi-Remontu má opět ambice na
medaile
strana 39

JEDNOU Dnešní bonbónek, Olomoucko
2é0+1 ĀHNiNOtĀRYì]iSDVVHPLILQiOH
.
ŠLÁGR VEČERNÍKU - BASKETBAL

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.

vs

PROSTĚJOV
Netradiční termíny zápasů
patří k zápasům ve vyřazovací části ve všech sportech
a platí to také pro basketbal. Hned na začátku tohoto týdne čeká hráče BK Olomoucko čtvrtý semifinálový duel proti Nymburku. Začátek pondělního utkání je tradičně
v 18:00 hodin a hraje se v hale Sportcentra DDM.
„Každý zápas s Nymburkem je výjimečný. V jeho sestavě je celá řada reprezentantů, tým se opírá o celou řadu kvalitních zahraničních hráčů.
Pro každého je utkání s takovým soupeřem výzvou. V play-off to platí
dvojnásobně,“ láka příznivce do hledšiět sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.
Polabský celek dominuje českému basketbalu od roku 2004, kdy získal
svůj první titul a od té doby na ligový trůn nikoho nepustil. Získal patnáct
vítězných pohárů v řadě, dokázal se prosadit i v evropských pohárech.
„Právě proti takovým protivníkům potřebujeme hrát co nejčastěji. Takové měření sil může každého basketbalistu posunout. Výkonnost roste
vždy úměrně s počtem těžkých zápasů, které hráč absolvuje,“ připomíná
Pekárek.
Před týmem Olomoucka opět stojí český gigant, proti kterému se ovšem
již několikrát dokázali vyburcovat k velkému výkonu. Zcela jistě to bude
také v semifinálovém střetnutí číslo 4, které může být v sérii posledním.
Dosavadní stav je totiž 3:0 na zápasy pro favorita.
„Do každého utkání jdeme s cílem vyhrát, to platí absolutně vždy. Jsme
odhodláni předvést své maximum. Z tohoto pohledu je aktuální stav
série naprosto nepodstatný. Je před námi jenom následujících čtyřicet
minut, na nic jiného nemyslíme,“ přibližuje rozpoložení kabiny kouč
Predrag Benáček.
(lv)
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boje na zelených
trávnících aneb K A M

ZA F

➢

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 25. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 23. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 23. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
1.HFK OLOMOUC „B“
SOBOTA 18.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL URČICE
NEDĚLE 19.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

TJ SOKOL OTASLAVICE
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
SOBOTA 18.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Otaslavicích
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YL]QtæH
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6HPLÀQiOHSOD\RII]iSDV
6YLWDY\'čÿtQ  1HM
YtFHERGĥ2¶%ULHQ$LNHQ0DWČM6YRERGD
0DUNR$XWUH\.UDNRYLþâLãND
6HPLÀQiOHSOD\RII]iSDV
6YLWDY\'čÿtQ  1HM
YtFHERGĥ2 %ULHQ$LNHQ6OH]iN0DUNR
$XWUH\&DUOVRQ3RPLNiOHND/DQGDSR
-HåHN6WDYVpULH 1:1.
6HPLÀQiOHSOD\RII]iSDV
'čÿtQ6YLWDY\  1HMYt
FHERGĥ$XWUH\âLãND-HåHND&DUOVRQSR
$LNHQ0DUNR2 %ULHQ6WDYVpULH 1:2.
6HPLÀQiOHSOD\RII]iSDV
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NHWBURX6WDYVpULH 1:2.
%DUiæSOD\RIINROR
*%$(XURSH3UDKD-LQGĝLFKĥY+UDGHF
SRSURGO  1HMYtFH
ERGĥ3HNiUHN6LVRKR-DZDUD&KDFKD
VKYLOL)LOLS1RYRWQê  âWDIO/LSNLQV
=X]iNâRXOD6WHJEDXHU
%DUiæSOD\RIINROR
-LQGĝLFKĥY +UDGHF  +UDGHF .UiORYp 
 1HMYtFHERGĥ=X]iN
7RPDQHF/LSNLQV/RãRQVNêD6WDPHQNR
YLþSR3HWHUND0DUTXDUGW
7DEXOND
 -LQGĜLFKĤY+UDGHF     
 *%$(XURSH
    
 +UDGHF.UiORYp
    
.$03ĜÌã7Č
5GOKHKP¾NG2NC[QHH\¾RCU
MX÷VPCJQFKP
1NQOQWEMQ0[ODWTM 
5GOKHKP¾NG2NC[QHH\¾RCU
MX÷VPCJQFKP
5XKVCX[&÷éÊP
5GOKHKP¾NG2NC[QHH\¾RCU
MX÷VPCJQFKP
&÷éÊP5XKVCX[
5GOKHKP¾NG2NC[QHHRąÊR\¾RCU
MX÷VPCJQFKP
5XKVCX[&÷éÊP
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OLOMOUCKO
Foto: Marek Sonnevend
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3UHGUDJ%(1Èý(.WUHQpU2ORPRXFND

VWUDQD

(QVQ$-1NQOQWEMQ

.223(5$7,9$1%/²6(0,),1É/(=É3$6

OLOMOUCKO


VWDYVpULH

Å'ORXKRMVPHVHGUæHOLYHKĝH
YSRVOHGQtÿWYUWLQčQiP
RYäHPGRäO\VtO\´
3UHGUDJ%(1Èý(.WUHQpU2ORPRXFND

76 - 85

NYMBURK

5R]KRGÿt9\NOLFNê+UXãD9RãDKOtN'LYiFL724.
E 34/17:47/27. E 7:7. 7+
'RVNRN\ 37:45. $VLVWHQFH 17:17. )DXO\ 23:29.

6HVWDYD2ORPRXFND
-D'RXJODV-DYRQWH3HONR-XUH'XQDQV7KRPDV%RKDþtN3HWU
3DO\]D/XNiã'HGHN-LĜt6HKQDO0DUHN0LNXOLþ-RVLS9iĖD)UDQWLãHN
*RJD$GDP6\FKUD/XNiã1RUZD0LFKDO 7UHQpĝL3UHGUDJ%HQiþHN
6HVWDYD3URVWčMRYD
3XPSUOD%RKDþtN-:ULJKW3HWHUND/DZUHQFH'DYLV0\HUV
%HQGDâDIDUþtN.Ĝtå9\RUDO+UXEDQ
7UHQpU2UHQ$PLHO

VWUDQD

5,&+$5'%(1(â.28ý35267ċ-29$
VWUDQD

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

CYKLISTIKA

%RGRYë]iYRG²MXQLRĝL
7(87(1%(5*7LP1ČPHFNR
60e.$/5HQpþHVNiUHS

78)23$5'863URVWčMRY
.29$56WHIDQ5DNRXVNR
0h//(50D[LPþHVNiUHS

78)23$5'863URVWčMRY
6FUDWFK²MXQLRĝL
7(87(1%(5*7LP1ČPHFNR
.$50$=+$.296HUJH\.D]DFKVWiQ
+$1=<1$QGUL\8NUDMLQD
60e.$/5HQpþHVNiUHS

78)23$5'863URVWčMRY
0h//(50D[LPþHVNiUHS

78)23$5'863URVWčMRY&=(

najdete nás na

www.
vecernikpv.cz

ĠDNRYLFH%3URVWĨMRY

6:4
9ëVOHGN\ MHGQRWOLYëFK XWNiQt = .DORXV
6DGtOHN±/DG3tUHN/XN3tUHN  
0DFXUHN6FKQHLGHU±6YRERGD5RED 
 =.DORXV6DGtOHN9DFHN±6YRERGD
5RED3'HXWVFK .ODXG\   0DFXUHN
6FKQHLGHU1RYiþHN±/DG3tUHN/XN3tUHN
9DOHQWD  1RYiþHN.\UDO±.ODXG\
9DOHQWD 3'HXWVFK   =.DORXV
±5RED  =.DORXV6DGtOHN9DFHN
±/DG3tUHN/XN3tUHN9DOHQWD  0D
FXUHN6FKQHLGHU1RYiþHN±6YRERGD5RED
3'HXWVFK  9DFHN6DGtOHN±/DG
3tUHN/XN3tUHN  0DFXUHN6FK
QHLGHU±6YRERGD5RED 
7UHQpUþDNRYLF%-DURVODY9DFHN
7UHQpU3URVWčMRYD5LFKDUG%HQHã
5R]KRGÿt0DW\iãHNDâNRGD
'LYiNĥ

Å6RXSHĝGRVWäģDVWQč
]tVNDOGYDERG\´

5LFKDUG%(1(âNRXþ3URVWČMRYD

2VWDWQtYëVOHGN\NROD0RGĜLFH%±=UXþ
6HQHF3ĜHURY±ýDNRYLFH%ýHVNê
%URG±ýHVNp%XGČMRYLFH
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
=UXþ6HQHF
    
ý%URG
    
ýDNRYLFH%
    
3URVWčMRY
    
3ĜHURY
    
6. Holice
1 2 5 25:42 4
ý%XGČMRYLFH     
0RGĜLFH%
    

Å)DYRULWRYLMVPHQHGDOLQLF]DGDUPR´

2PQLXP²MXQLRĝL
7(87(1%(5*7LP1ČPHFNR
<$.29/(90\N\WD8NUDMLQD
:$)/(57LP5DNRXVNR
60e.$/5HQp78)23$5'863URVWčMRY&=(
0h//(50D[LP78)23$5'863URVWčMRY&=(
Ĝ(+É.0DUWLQ78)23$5'863URVWčMRY&=(

/,*$08åĤ

+ROLFH3URVWĨMRY 
YtFHYKODYQtPNXSyQX

0UiNDYD.UiWNê±/XN3tUHN9DOHQWD  .RQHþQê3ĜtKRGD±6YRERGD5RED
  0UiNDYD.RQHþQê3ĜtKRGD±6YRERGD5RED3'HXWVFK  
.UiWNê9RĜtãHN.RYiĜ±/XN3tUHN.ODXG\9DOHQWD  9RĜtãHN.RYiĜ±.ODXG\
3'HXWVFK  0UiNDYD±5RED  0UiNDYD.RQHþQê3ĜtKRGD±/XN
3tUHN.ODXG\9DOHQWD  .UiWNê9RĜtãHN.RYiĜ±6YRERGD5RED3'HXWVFK
  
7UHQpU+ROLF/XNiã.DãSDU
7UHQpU3URVWčMRYD5LFKDUG%HQHã

0-29$.&(1$

3ą('3/$71§
35267Č-296.e+29(þ(51Ì.8
6WDėWHVHDERQHQWHPQDNDOHQGiĝQtFKPčVtFĥ
SĝL]DSODFHQt.ÿ

2%'5åÌ7(+2'1271ê'É5(.YFHQč.ÿ
$=Ì6.É7(02å12676(=1É0(1Ì='$50$
9UHGDNFLYiVÿHNiNXSyQQDLQ]HUFLYXYHGHQp
UXEULFHYKRGQRWč.ÿ
3LäWHQDSUHGSODWQH#YHFHUQLNSYF]
1HERYROHMWHQD

7i'6Ąª6'-è

HÁZENÁ
'DOät YëVOHGN\  NROD 6RNRO 9 0H]LĜtþt 
6. .XĜLP  +%& 2ORPRXF   6+&
0DORPČĜLFH % QHKOiãHQR  %RKXQLFH  ,YDQþLFH
7HOQLFH7-'&HUHNHY6..3%UQR
%-XOLiQRY

NROR

675$1$
2VWDWQtYëVOHGN\NRODýHVNp%XGČMRYLFH
± $UHiO &OXE =UXþ6HQHF  01. 6LOQLFH
*URXS 0RGĜLFH % ± 7- ýHVNê %URG  7-
+ROLFH±7-6SDUWDN06(03ĜHURY
NROR

'LYiNĥ

6SULQW²æHQ\
67$5,.29$2OHQD8NUDMLQD8.5$,1
%$629$/LXERY8NUDMLQD8.5$,1
9(&(0LULDP,WiOLH9DOFDU&\ODQFH&\FOLQJ

NOHEJBAL
/,*$08åĤþ5



9ëVOHGN\MHGQRWOLYëFKXWNiQt

*5$1'35,;9ê6/('.<

7RPiãý(51Ëý(.NRXþ3URVWČMRYD

VWUDQD

6HVWDYD1\PEXUND
0\HUV%RKDþtN:ULJKW/DZUHQFH'DYLV3XPSUOD%HQGD+UX
EDQ.Ĝtå9\RUDOâDIDĜtN3HWHUND
7UHQpU2UHQ$PLHO

7-6RNRO+ROLFH²7-6RNRO,3URVWčMRY

%RGRYDFtMt]GD²æHQ\
'=('=,.$9$$QDVWDVL\D%ČORUXVNR

%(/$5861DWLRQDO7HDP
:$/',6$QGUHDâYêFDUVNR6:,7=(5/$1'
.$&=.2:6.$-XVW\QD3ROVNR

0DW$WRP'HZHORSHU

6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD+UXEê=0LFND±90LFND-*UHSO+DFXUD+RGDQ-XUtN
ýHORYVNê%HþLþND0LNXOND%RNĤYND.RVLQD-XUHþND 7UHQpU7RPiãýHUQtþHN
6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH1DYUiWLO0D\HU±93UiãLO-3UiãLO3RSHOND6PpNDO.QiSHN
3RGKUi]VNêětþDĜ/9DUKDOtN1HYUOD0*UHSO3RVStãLO3DOLþND
7UHQpU'DYLGâHYþtN

5R]KRGÿt9\NOLFNê+UXãD6DOYHWU'LYiFL

5R]KRGÿt.XþHUDD0RF

.HLULQ²PXæL
0DWHXV]5XG\N3ROVNR3RODQG
7RPiã%iQHNýHVNiUHS'XNOD%UQR
6YDMXQDV-RQDXVNDV/LWYD/LWYD
2PQLXP²PXæL
0D[%H\HU1ČPHFNR*HUPDQ\
7RPiã%iEHNýHVNiUHS7XIR3DUGXV3URVWČMRY
5DPDQ5DPDQDXV%ČORUXVNR%HODUXV
/XGČN/LFKQRYVNê7XIR3DUGXV3URVWČMRY
'HQLV5XJRYDF7XIR3DUGXV3URVWČMRY
 :RMFLH[K 36=&=2/$56., 7XIR 3DUGXV
3URVWČMRY
6FUDWFK²PXæL
'DQLHO%DERUýHVNiUHS7XIR3DUGXV3URVWČMRY
5DPDQ7VKLVKNRX%ČORUXVNR%HODUXV
)LOLS 3URNRS\V]\Q 3ROVNR .. 7DUQRYLD 7DUQRZR
Podgorne
36=&=2/$56.,:RMFLHFK

78)23$5'863URVWčMRY
/,&+1296.ê/XGčN

78)23$5'863URVWčMRY
58*29$&'HQLV

78)23$5'863URVWčMRY&=(
'2/1Ìþ(.0DUHN

78)23$5'863URVWčMRY
6SULQW²æHQ\
3,9$9$5$9$3DOLQD%ČORUXVNR

%(/$5861DWLRQDO7HDP
6$9(1.$,QD%ČORUXVNR

%(/$5861DWLRQDO7HDP
.h//0(5/LVD1ČPHFNR7HDP*HUPDQ\

5R]KRGÿtFlorián a Krauter. 9\ORXÿHQt 5:3.
þHUYHQiNDUWD/9DUKDOtN6HGPLÿN\
6/5:5/5. 'LYiFL
%UDQNRYë VOHG 2:1, 4:4, 9:4, 13:8, 13:11,
16:11, 17:13, 19:13, 19:16, 21:18, 23:18,
25:19, 25:21, 27:21, 29:24.

.223(5$7,9$1%/²6(0,),1É/(=É3$6

/,*$08åĤþ5².2/2

6

24


6HVWDYD1\PEXUND
%RKDþtN-:ULJKW/DZUHQFH'DYLV
 âDIDUþtN   .Ĝtå  +UXEDQ  %HQGD 
3XPSUOD0\HUV9\RUDO3HWHUND
7UHQpU2UHQ$PLHO

6HVWDYD2ORPRXFND
3UHGUDJ%(1Èý(.

WUHQpU2ORPRXFND 'XQDQDV 7KRPDV  'RXJODV -DYRQWH 
3HONR-XUH6HKQDO0DUHN%RKDþtN3HWU
VWUDQD
3DO\]D/XNiã1RUZD0LFKDO*RJD$GDP
9iĖD)UDQWLãHN'HGHN-LĜt0LNXOLþ-RVLS
7UHQpĝL3UHGUDJ%HQDþHN
(QVQ$CUMGVDCNN0[ODWTM

.223(5$7,9$1%/
²6(0,),1É/(

2

/,*$08åĤ-0.2/2

.223(5$7,9$1%/²6(0,),1É/(=É3$6

.223(5$7,9$1%/²6(0,),1É/(
STAV SÉRIE

BASKETBALL

Pondělí 13. května 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

výsledkový servis

TENIS
08å,
$L[HQ3URYHQFH²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NROR Veselý (2) - Halys (Francie)
4:6, 6:7.
ĜtP²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD ²  NROR Šafránek – Margaroli
(Švýcarsko) 2:6, 6:3, 6:4. NROR Pavlásek (14) –
%UNLþ %RVQDD+HUFHJRYLQD âDIUiQHN
– Horanský (Slovensko) 3:6, 6:4, 3:6. NROR Pavlásek – Bonadio (Itálie) 6:3, 6:1. þWYUWÀQiOHPavlásek – Majchrzak (5-Polsko) 6:3, 7:6. 6HPLÀQiOH
Pavlásek – Moroni (17-Itálie) 1:6, 1:6.
%UDJD
'YRXKUD ²  NROR .ROiĜ   ± &DFKLQ $U
gentina) 6:2, 5:7, 6:4. NROR.ROiĜ±7DEHUQHU
âSDQČOVNR þWYUWÀQiOH.ROiĜ±%ODQFD
neaux (Francie) 3:6, 6:3, 6:2. 6HPLÀQiOH.ROiĜ
±%DJQLV $UJHQWLQD 
å(1<
0DGULG:7$7RXU
'YRXKUD²NROR.YLWRYi  ±.HQLQRYi 86$ 
.DUROtQD3OtãNRYi  ±-DVWUHPVNi 8NUD
MLQD .ULVWêQD3OtãNRYi±.RVĢXNRYi
8NUDMLQD 6WUêFRYi±0ODGHQRYLFRYi
(Francie) 3:6, 1:6. NRORKvitová – MladenoviFRYi )UDQFLH .DUROtQD3OtãNRYi±.R
]ORYRYi 8NUDMLQD .ULVWêQD3OtãNRYi
±9HNLþRYi &KRUYDWVNR NRORKvitová
– Garciaová (Francie) 6:3, 6:3.ÿWYUWÀQiOH Kvitová
±%HUWHQVRYi 1L]R]HPt 
þW\ĝKUD²NROR6LHâXZHM6WUêFRYi 7FKDM
ZDQý5 ±0XWXRYi3DQRYi 5XPXQVNR5XVNR 
    NROR Sie Šu-wej, Strýcová –
%UDG\RYi 0RRUHRYi 86$$XVWUiOLH   
þWYUWÀQiOH Strýcová, Sie Šu-wej – Stosurová,
ýDQJ âXDM $XVWUiOLHýtQD    6HPL
ÀQiOH 6WUêFRYi 6LH âXZHM ± 9RVNRERMHYRYi
.XGČUPHWRYRYi .D]DFKVWiQ5XVNR   
)LQiOH6WUêFRYi6LHâXZHM±'DEURZVNi
6,IDQ .DQDGDýtQD 
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.$03ĜÌã7Č

NRORVRERWDNYčWQDKRGLQ
' &HUHNHY ² 3URVWčMRY .RVWHOHF ² %UQR %
QHGčOH     0DORPČĜLFH % ±7HOQLFH
 ,YDQþLFH±90H]LĜtþt.XĜLP±2ORPRXF
-XOLiQRY±%RKXQLFH QHGČOH 

LETNÍ BIATLON
ÈESKÝ POHÁR – ZDÌTÍN
9<759$/2671Ì=É92'
0XæLHOLWH-)UDQ] ětþDQ\
åHQ\HOLWH5&RXIDORYi 2VWUDYD
0XæL 0  3 .ROiĜ %ODQVNR   5 9HþHĜD
3URVWČMRY
0XæL00ýHUQê 3URVWČMRY
-XQLRĝL7*DENR 9VHWtQ%REUN\
-XQLRUN\  % +DODGHMRYi 2VWUDYD  «  +
ýHUQi 3URVWČMRY
'RURVWHQFL00.ROiĜ %ODQVNR «$
%iEHN/3ROiãHN RED3URVWČMRY
'RURVWHQN\:(9LWiVNRYi 9VHWtQ%REUN\
'RURVWHQFL0-)LDOD ětþDQ\
'RURVWHQN\:(0HOFURYi 3URVWČMRY
äiFL 0  3 .RYiĜ 9VHWtQ%REUN\     7
3ROiþHN 3URVWČMRY
åiN\Qč:$9DOFKDĜRYi 9VHWtQ%REUN\ 
$.ODSNRYi 3URVWČMRY
åiFL00.RFLiQ 9DODãVNp0H]LĜtþt 0
9ON 3URVWČMRY
åiN\Qč:00LNHãRYi +DOHQNRYLFH
åiFL02+XEiþHN +DOHQNRYLFH «-
.RXNDO60HOFU RED3URVWČMRY
åiN\Qč:(âYDQFDURYi 3URVWČMRY
åiFL07.RSHFNê 3URVWČMRY
åiN\Qč:0äHOH]QtNRYi +DOHQNRYLFH 
$.ODSNRYi 3URVWČMRY 
åiFL0-5R]NRãQê %ODQVNR
åiN\Qč:.%DURãRYi 9VHWtQ%REUN\
åiFL 02  2 9tWHN ětþDQ\   5 %iEHN
3URVWČMRY
åiN\Qč:253ORWLFRYi 2VWUDYD
635,17
åHQ\HOLWH-3iQNRYi %UQR
0XæL059HþHĜD 3URVWČMRY
åHQ\:/6ODEiNRYi ětþDQ\
0XæL 0  0 ýHUQê   9 8ĜLþiĜ RED
3URVWČMRY
-XQLRĝL7*DENR 9VHWtQ%REUN\
-XQLRUN\+ýHUQi 3URVWČMRY
'RURVWHQFL0$3DĢDYD 9DODãVNp0H]LĜtþt 
$%iEHN 3URVWČMRY
'RURVWHQN\://\ViNRYi 2VWUDYD
'RURVWHQFL059DãtþHN +DOHQNRYLFH
'RURVWHQN\:$-XĜLþNRYi 2VWUDYD
åiFL03.RYiĜ 9VHWtQ%REUN\ 
åiN\Qč:$9DOFKDĜRYi 9VHWtQ%REUN\ 
$.ODSNRYi1+iMNRYi REČ3URVWČMRY
åiFL00.RFLiQ 9DODãVNp0H]LĜtþt 0
9ON)âHYþtN RED3URVWČMRY
åiN\Qč:00LNHãRYi +DOHQNRYLFH
åiFL 0  2 +XEiþHN +DOHQNRYLFH    -
.RXNDO60HOFU RED3URVWČMRY
åiN\Qč:73HWURãRYi 9DODãVNp0H]LĜtþt 
(âYDQFDURYi 3URVWČMRY
åiFL0-)ODãDU +DOHQNRYLFH 7.R
SHFNê 3URVWČMRY
åiN\Qč:0äHOH]QtNRYi +DOHQNRYLFH 
$.ODSNRYi 3URVWČMRY
åiFL026ORYiþHN +DOHQNRYLFH 
åiN\Qč:.%DURãRYi 9VHWtQ%REUN\ 
åiFL 02  - -DNO &KRWČERĜ    5 %iEHN
3URVWČMRY
åiN\Qč:26)LVWURYi 2VWUDYD

Pondělí 13. května 2019
www.vecernikpv.cz
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6.3URVWčMRY²)&9\VRÿLQD-LKODYD

).9DUQVGRUI²6.3URVWčMRY

1



5R]KRGÿt9RMNRYVNê±.RWtN/DNRPê
Diváci:

1

Branky:9RãDKOtN]SHQDOW\±  âXOFåOXWpNDUW\9RãDKOtN±3HWUâXOF-DZR
Diváci:6WDWLVWLN\URKRYpNRS\VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\PLPR

Ä=DVORXåLOLMVPHVLWĜLERG\³
2OGĜLFK0$&+$/$NRXþHVNiþND

VWUDQD
(QVQ6QO¾w-CN¾D

0



.$03ĜÌã7Č

29MQNQUVąGFCMX÷VPCJQFKP
3URVWĨMRY-LKODYD    $TPQ6ąKPGEèGUMÆ$WF÷LQXKEG8CTPUFQTH
/CU6¾DQTUMQ5QMQNQX2CTFWDKEG*TCFGE

YtFHYKODYQtPNXSyQX -T¾NQXÆ2TQUV÷LQX%JTWFKO·UVÊP.,KJ
%UQR+UDGHF.UiORYp    NCXC<PQLOQ8ÊVMQXKEGäKåMQX8NCwKO
27. kolo:

Branky: 42. Štepanovský, 83. Štepanovský.
5R]KRGÿt Pechanec – Paták, Dresler. å. 14.
5ĤVHN6XNXS9UDãWLO±.RSHþQê
âtSHN-3RNRUQêþ.0DUWLQHF +.5 
Diváci:

3DUGXELFH6RNRORY



5R]KRGÿt'XEUDYVNê±$QWRQtþHN'RKQiOHN
å.  2 âHYþtN  +ODYDWê  9ROHVNê
YãLFKQL62. Diváci: 622.

=QRMPR7iERUVNR 

Branky: +DUPRQ&XNRYLü±.RSĜLYD
9DOHQWD+DVLO5R]KRGÿt)UDQČN±%ODåHM
+RFNå.&RQQHU.XQFDâPHK\O±
9DOHQWDå.'RVWiOHN'UDKRã±
âXĐD $GDPXãND þ.  'UDKRã Diváci:

þLÿNRY9tWNRYLFH   
Branky: 8UEDQHF SHQ 0DVKLNH6XNL
sa. 5R]KRGÿt2UHO±.RYDO0HOLFKDUå.
%DWLRMDâLPHN$QWO±+ROLã9
&YHUQD6XU]\QDiváci:

9ODñLP7íLQHF

 

Branky:  -DQRãtN  :HEHU  'HGLþ
5R]KRGÿt3HWĜtN±)LãHU3IHLIHUDiváci:

ÔVWtQ/9DUQVGRUI  

Branky: %DUDF6FK|Q5R]KRGÿt+D
QRXVHN±-.Ĝtå01RYiNå..RGHã 9') 
Diváci:

Ġ %XGĨMRYLFH  &KUXGLP
  
Branky: 7iERUVNê7iERUVNêýDYRã±
ýiS5R]KRGÿt+UXEHã±)OLPPHO9OþHNå.
0DVWtN/DQJU YãLFKQL&+5 Diváci:
28. kolo:

9DUQVGRUI3URVWĨMRY




YtFHYKODYQtPNXSyQX

&KUXGLP9ODñLP

  

Branky:  .HVQHU  5\ELþND ±  0L]HUiN
5R]KRGÿt 'XEUDYVNê ± 'UHVOHU 9RGUiåND
å.9DãXOtQýiS±3LãNR0LO
.DGOHF3DYOtNDiváci:

6RNRORY=QRMPR

 

Branky:&LKOiĜ YOD /LHQHU±&LKOiĜ
&XNRYLü5R]KRGÿt*LQ]HO±%DWtN.RåiU
å.0DFKHN2âHYþtN+ODYDWê±
&LKOiĜ&RQQHU0DFKDOtN0DNVLü
0XGUDDiváci:

7íLQHFþLÿNRY

 

Branky: 6DPLHF%XFKYDOGHN'HGLþ
 -DQRãtN 5R]KRGÿt 0DWČMþHN ± )OLPPHO
3RåLYLO å.  5RWKH  %D]DO  äHåXOND
YãLFKQL=,= Diváci: 468.

9tWNRYLFH%UQR

  

Branky:  0RW\þND  -DQXãND ± 
âWHSDQRYVNêâWHSDQRYVNêâXPEHUD
29LQWU5R]KRGÿt)UDQČN±9ODVMXN+RUiNå.
3DãHN&HOED±29LQWUDiváci:

7iERUVNR3DUGXELFH
 

Branky: $GýHUPiN+DVLO0XVLRO±
$)RXVHN3HWUiĖâHMYO5R]KRGÿt.
+UXEHã±='REURYROQê-9iĖDå./HH
6ROLO RED3&( Diváci:

-LKODYDĠ%XGĨMRYLFH
 

Branky:  9DFXOtN ±  /HGHFNê 5R]KRGÿt
2UHO ± 9LWQHU 9DĖNiW å.  3 1RYiN &(% 
Diváci:

+UDGHF.UiORYpÔVWtQ/
  

Branky:  9ONDQRYD  âtSHN 5R]KRGÿt
5HMåHN .RWDOtN 3HþHQND å.  /HLEO ± 
0DWČMNDþ.-3HWHUND 81/ Diváci:

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

   
   
   
   
  
   
   
  
   
  
  
   
   
   
   
   

&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

3ĝHGHKUiYNDNROD

ĠHUQRYtU.UDOLFH

 

Branky:  =DFKDU  *pF 5R]KRGÿt +HJHU 
+DEHUPDQQ 'RUXãiN å.  .URERW  'UDþND
þ..URERW'LYiNĥ
6HVWDYD .UDOLF +XĖND  1ČPþtN +ODþtN .URERW
1RYRWQê 5ĤåLþND ±%ODKRXãHN 7URQHþHN 
3URNRS1HþDV =DSOHWDO 6NDOQtN'UDþND&LEXO
ka.
+UDMtFtWUHQpU/XNiã.URERW

Å7HQWRNUiWWRQHE\O
nic moc zápas....“
/XNiã.URERWNRXþ.UDOLF


VWUDQD

'DOätYëVOHGN\NROD /LWRYHO²2SDWRYLFH
SN  0HGORY  /RVLQ\    [ 0X]LNDQW
9UED5\ED,QGUD0RKOHQLFH-HVHQtN  
[.XED[.RåHOD[%Ĝt]D.\VHOD9äHFKRYLFH
+).2ORPRXF%  [+UDERYVNê'OXKRã
åHODWRYLFH/XWtQ  [6NRSDOtN=iEĝHK
ãWHUQEHUN  7|JHO'UPROD.XEDýDSHN

NROR

ðWHUQEHUN.UDOLFH  

Branky:ýDSHN=LIþiN5R]KRGÿt.RXĜtOHN
±%Ui]GLO3HWUiVHNå.'UPROD±6NDOQtN
'LYiNĥ
6HVWDYD .UDOLF +XĖND ± 1RYRWQê  =DSOHWDO 
+ODþtN3URNRS1ČPþtN±6NDOQtN9LQFRXUHN'UDþND
1HRUDO&LEXOND±7URQHþHN /H[D 
+UDMtFtWUHQpU/XNiã.URERW

Å%RKXæHOFK\EčOR
äWčVWtÿNR´
/XNiã.URERWNRXþ.UDOLF


VWUDQD

'DOätYëVOHGN\NROD åHODWRYLFH²þHUQRYtU
   3.  =HKQiOHN 5RELQ ýWYUWQtþHN
7RPiã ± *URVVPDQ 3HWU 0HLVVQHU 3DYHO
2SDWRYLFH ² 9HONp /RVLQ\    /D]DURY
,YR0HGORY²0RKHOQLFH  5\ED'DQLHO
0X]LNDQW0LFKDO3RVStãLO3DYHO+).2ORPRXF
Å%´-HVHQtN  6WRNODVD3DWULN0DOHQGD
7RPiã+HQNO)UDQWLãHN±[%Ĝt]D$GDP0Ui]
-LĜt3OKiN3DWULN.\VHOD3DYHO=iEĝHK²/XWtQ
   7RPDQ /XNiã +\PU -DNXE ± âRXSDO
9RMWČFK/LWRYHO²'RODQ\  'UDJRQ3HWU
+HLQ]3HWU%RKDQRV6YDWRSOXN
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 9ãHFKRYLFH       
 /XWtQ
      
 0HGORY
      
 âWHQEHUN
      
 -HVHQtN
      
 0RKHOQLFH
      
 =iEĜHK
      
 9HONp/RVLQ\       
 äHODWRYLFH
      
/LWRYHO
      
2SDWRYLFH
      
.UDOLFHQ+      
ýHUQRYtU
      
+).2ORPRXFÄ%³      
'RODQ\
      
)*3678',2,$7ĜÌ'$6.$
21. kolo: 5DSRWtQ ² 1iPčäģ Q+   ,
.RFRXUHN0LFKDO%RãNR'DYLG%ĜH]LQD0DUWLQ±
0OOHU-DQ)LãDUD0LURVODYĜHWč]iUQD²0DOHWtQ
  2EãLO$GDP6FKQHLGHU'DQLHO.UDWRFKYtO
,YDQ ± )L]HU <XULL &KYiONRYLFH ² 7URXEHOLFH
   3.  0LIND 3HWU ± 2ãĢiGDO -DNXE
%RKGtNRY ² 3DVHND    [ *HLHU 0DUWLQ
%RKXėRYLFH²+OXERÿN\  [9\KQiOHN
$OHã [ )U\þiN 0DUWLQ )U\þiN $OHã ± 3XGLO
%URQLVODY +DėRYLFH ² /HäWLQD    &LQN
7RPiã 2WDYD /XNiã .RQLFH ² %čONRYLFH 
 3.%tOê/DGLVODY±9ROI=GHQČN
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %RKXĖRYLFH       
 &KYiONRYLFH       
 .RQLFH
      
 +OXERþN\
      
 %RKGtNRY       
 0DOHWtQ
      
 5DSRWtQ
      
 3DVHND
      
 %ČONRYLFH       
ěHWČ]iUQD       
+DĖRYLFH       
7URXEHOLFH       
1iPČãĢQ+       
/HãWLQD
      
$/($632576:($5,$7ĜÌ'$6.%
21. kolo/LSQtNQ%&KRPRXWRY  [
.RYDĜtN/XNiã1DYUiWLO0LFKDO.RYDĜtN0DUWLQ+XUWD
'DYLG+RWČN-DNXE6HGOiĜ/XERPtU YO ±.XGOLþND
'RPLQLN .XEtþHN 0DUWLQ 6ODYRQtQ ² 3OXPORY
   ýHUPiN 0LFKDO .RURO -DQ .XWQê 3HWU
YO [+ODGNê$GDP8UÿLFH²'XEQ0  ,
.DSUiO 7RPiã +DORX]ND 2QGĜHM .RE\OtN 'DYLG ±
3D]GHUD-DQ.DGOHF2QGĜHM.RMHWtQ²þHFKRYLFH
   3.  'RþNDO 0DUWLQ äĤUHN /LERU ±

5R]KRGÿt $GiPNRYi ± $QWRQtþHN
Dohnálek. Diváci:

0

åOXWpNDUW\.RGHã±äLNRO0DFK\QHN6XV

6HVWDYD9tWNRYLF

6HVWDYD3URVWčMRY

6HVWDYD9DUQVGRUIX

6HVWDYD3URVWčMRYD

/H *LDQJ ± 6ODQLQND 6FKXVWHU
-DQtþHN3HUQDFNLM 3DQþRFKiĜ 
±/XWRQVNê3ROiN9RãDKOtN3tFKDO
äLNRO ±.RXGHOND =DSOHWDO 
±.URXSD
7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD

9HVHOê±1RYRWQê&KOXPHFNê
7LMDQL 3HWU  âHIþtN  ±
=RXEHOH 9DFXOtN 0DFKXþD
 -DZR  -DYĤUHN  9H
GUDO ±.OtPDâXOF
7UHQpU5DGLP.XþHUD

3RUFDO±=EURåHN.RXĜLO0.XELVWD+HSSQHU±
.RGHã%OiKD±5XGQLFNLM %DUDF .RFRXUHN
'RUGLü  5XG]DQ  ± 2QGUiþHN  6FK|Q 
7UHQpU'DYLG2XOHKOD

0XFKD ± 6ODQLQND 6FKXVWHU -DQtþHN 
3DQþRFKiĜ 0DFK\QHN±/XWRQVNê3HUQDFNLM
9RãDKOtN 6XVäLNRO )OiGU .RXGHOND
±âHYþtN
7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD

Ä%RG]9DUQVGRUIX
MHKRGQČFHQQê³

FOTBAL
FORTUNA NÁRODNÍ LIGA

27

fotbalový sumář

.ROHþNiĜ)UDQWLãHN%ČKDO-LĜt%HėRY²3URWLYDQRY
  +UDEDO-DNXE0LND/XNiã±0XVLO3DWULN
%URGHN X 3ĝHURYD ² %čORWtQ    [ *OXFK
0LFKDOâHEHVWD)LOLS6ORåLO$OIUHG1ČPHFâWČSiQ
± [ %DUDQ 0LFKDO 3HFKD 5REHUW /RãĢiN $OHã
.RVWHOHFQ+/LSRYi  +UXEDQ'RPLQLN
3UHLVOHU'DYLG±1RYiN3HWU)LDOND7RPiã3HWUåHOD
5RPDQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /LSRYi
      
 þHFKRYLFH       
 %URGHNX3Ĝ       
 /LSQtNQ%       
 %HĖRY
      
 %ČORWtQ
      
 3URWLYDQRY       
 .RMHWtQ
      
 8UÿLFH
      
3OXPORY
      
.RVWHOHFQ+      
&KRPRXWRY       
6ODYRQtQ
      
'XEQ0       
60226,%7ĜÌ'$6.$
21. kolo0RVWNRYLFH²ÓMH]GHF  +DQiN
5DGHN âODPERU 0DUWLQ %XUHã -DQ ± 6WRNOiVND
-RVHI .OHQRYLFH ² 2WDVODYLFH    3\WHOD
0DUWLQ5R]HKQDO7RPiãÓVWtÅ%´7RYDÿRY
 [âHUê'DQLHO[äHUDYtN'DYLG3DODFNê
/LERU ± [ 3DV] 'DQLHO 5RXV 7RPiã 0DUWLQND
-DURPtU3LYtQ²+DQi3Y  7UDMHU'DYLG±
1RYiN-DNXE*iERU3DWULN+ODGNê0DUWLQ&LEXOND
7RPiã 1čPÿLFH Q+  .RYDORYLFH   ,
+RUiN -DQ .ROHþNiĜ 3HWU 6WXGHQê $GDP )UJiO
-DNXE±[.UþPiĜ-DNXEåHODWRYLFH²-H]HUQLFH
  3..OLPHN5RPDQ±%RViN'DQLHO
7URXEN\ ² 5DGVODYLFH    3. , 3x
6WRNOiVND/XERPtU.ROOHU0DUWLQ±[6WUQDG)LOLS
0DW\iãN-DNXEâLPHþHN3HWU
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 ÒVWtÄ%³
      
 .OHQRYLFHQ+       
 3LYtQ
      
 7URXEN\
      
 0RVWNRYLFH
     
 -H]HUQLFH
     
 ÒMH]GHF
      
 .RYDORYLFH
     
 7RYDþRY
     
2WDVODYLFH
     
äHODWRYLFHÄ%³      
5DGVODYLFH
     
+DQi3Y
     
1čPÿLFHQ+      
/,21633257,%7ĜÌ'$6.%
NROR2OHäQLFH²1RYp6DG\Å%´  3.
 .RORPD]QtN 3DWULN .RYiþ 0DUWLQ ± 3RãXVWD
3DYHO +ROXE 'DYLG =YROH ² 9HONi %\VWĝLFH
   [ 1HMHGOê 2QGĜHM [ +DYOtþHN 'DYLG
'YRUVNê2QGĜHM±[3RVStãLO%DUWRORPČM1RYRWQê
Petr, -HVHQHF ² 0RUDYVNë %HURXQ   ,
%XUJHW -DQ ± [ 0DOLQRYVNê 1LNRV [ /DFPDQ
'DYLG 3RKDQND 3HWU 'RORSOD]\ ² /RäWLFH 
 =iSDĜND3DWULN'UiEHN-RVHI±3OKiN9iFODY
ãWHUQEHUN Å%´  6ODWLQLFH    3HWUtN -DQ
+ODYiþHN9UDWLVODY±[3OKiþHN-LĜt'ROHåHO3HWU
6PUæLFH².RæXäDQ\  [.DODQGĜtN-LĜt
=ERåtQHN,YR±[6ODGNê3HWU[6WXFKOtN9iFODY
9\YiåLO3HWU%H]XKO\M-XULMRY\þ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2OHãQLFH
      
 1RYp6DG\Ä%³       
 .RåXãDQ\
      
 7ĜHãWLQD
      
 9HONi%\VWĜLFH       
 0RUDY%HURXQ       
 /RãWLFH
      
 -HVHQHF
      
 âWHUQEHUNÄ%³       
6ODWLQLFH
      
'RORSOD]\
      
6PUæLFH
      
=YROH
      
3Ĝ(%252)635267Č-29²,,7ĜÌ'$

21. kolo:

1H]DP\VOLFH'UÿRYLFH

  

Branky:9pYRGD0XVLO3DYHO
ND ±  .RONRS 5R]KRGÿt $QWRQtþHN ± 0LN
âSLþND%H]åOXWêFKNDUHW'LYiNĥ
1H]DP\VOLFH %XULiQHN ± 'RVWDOtN  .iĖD 
/DNRPê.UiO0DFKiOHN±6WHMNRUD3DYHOND 
0DMHU +iMHN3OXFQDU )ODM]DU ±9pYRGD 
6WUêþHN 0XVLO
7UHQpU9ODVWLPLO0LFKOtþHN
'UæRYLFH 0HQãtN ± .RONRS 9DOHQWD 6UEHQê
âWYHUiN  +UDGHþQê  ± )LIHUQD 3URFKi]ND
%RUMD&KOXS±9\PD]DO 3RSHOND âWČSiQHN
7UHQpU-LQGĜLFK6NiFHO

Å0XVHOLMVPH]DEUDW´



9ODVWLPLO0,&+/Ëý(.
WUHQpU1H]DP\VOLF



VWUDQD

21.kolo:9UFKRVODYLFH²9UDKRYLFH  , 2x
/LãND0DUWLQ.DQNRYVNê3HWU-XUþtN5HQp+RUiN
3DYHO $OH[\ 5XGROI YO   6WXGHQê -DQ 'YRĜiN
-DQ7LäWtQ²9ëäRYLFH  2XOHKOD=GHQČN
+DPDOD 0LFKDO ± 'XGtN 0LFKDO 8UÿLFH Å%´ 
6NDOND    9RGiN 3HWU +DORX]ND 2QGĜHM
ýDMDQ 3DYHO ± 3URNRS 5LFKDUG 'REURPLOLFH

² %URGHN X .    [ )LDOND 3HWU$EHOHV
2QGĜHM ± *UHSO 3DYHO %URGHN X 3Y ² +RUQt
ãWčSiQRY  [)RMW/XNiã1ČPHF/LERU
-DQtþHN.DPLOþHFKRYLFHÅ%´9tFRY  ,
-DQþtN-LĜt+RGXOiN3HWU±5R]VtYDO-DNXE7HVDĜtN
$GDP+XPSROtþHN7RPiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 9UFKRVODYLFH      
 +RUQtâWČSiQRY      
 'UåRYLFH
     
 'REURPLOLFH      
 9UDKRYLFH
     
 %URGHNX.      
 9tFRY
     
 7LãWtQ
     
 %URGHNX3Y      
6NDOND
     
8UþLFHÄ%³
     
1H]DP\VOLFH      
9êãRYLFH
     
ýHFKRYLFHÄ%³      
,,,7ĜÌ'$6.83,1$$
NROR%URGHNX3YÅ%´.UDOLFHQ+Å%´
  6PHMNDO0LORã.ORERXN3HWU&UKRQHN
(ULN±[6HGOiN0DUWLQ%HGLKRäģ²3DYORYLFH
  3..DãSDU7RPiã=GUiKDO/XGČN
+UXEê =GHQČN .RXĜLO 'RPLQLN ± [ (PSHUJHU
3ĜHP\VO 1DYUiWLO )LOLS %LVNXSLFH ² 2OäDQ\
   [ 0DUHN 9UDWLVODY +DOHQND 'DQLHO
)LOLFNê =GHQČN ± [ âHVWiN 0LFKDO 'UUEHFN
-DQ 2WDVODYLFH Å%´  1čPÿLFH Q+ Å%´
   âDWQê -DURVODY 5DNiã 3DWULN +RQ
7RPiã ± 0DOþtN 3HWU 2OHMQtþHN -DNXE åHOHÿ
² 1H]DP\VOLFH    [ 0DWRXãHN $GDP
0DWRXãHN2QGĜHM1DNOiGDO-DNXE
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %LVNXSLFH
     
 %URGHNX3YÄ%³      
 .UDOLFHQ+Ä%³      
 1ČPþLFHQ+Ä%³     
 2OãDQ\
     
 3DYORYLFH
     
 äHOHþ
     
 2WDVODYLFHÄ%³      
 1H]DP\VOLFHÄ%³     
%HGLKRãĢ
     
,,,7ĜÌ'$6.83,1$%
16. kolR=GčWtQ²þHFK\S.  +HF]NR
/XNiã .RYiĜ 2OGĜLFK 6RNRO 0DUWLQ .XþHUD
7RPiã ± 'REUDQVNê 7RPiã ätGHN 0DUWLQ
.RVWHOHFQ+Å%´.ODGN\  3.,
[/XåQê0LFKDO0HUWD3HWU±6ODYtþHN.YČWRVODY
.ĜHþHN'DYLGâHUWOHU-DQ%URGHNX.RQLFHÅ%´
2WLQRYHV  [.ROiĜ'DYLG[.RXGHOND
3HWU9LþDU0DUHN±6HNDQLQD7RPiãěH]QtþHN
-DQ +YR]G ² 3URWLYDQRY Å%´   , Švec
5DGHN
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 3OXPORYÄ%³      
 .RVWHOHFQ+Ä%³     
 .ODGN\
     
 =GČWtQ
     
 3URWLYDQRYÄ%³      
 2WLQRYHV
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MALÁ KOPANÁ

TÝM SK DŘEVNOVICE SLAVÍ NÁVRAT DO PRVNÍ LIGY,
NA DRUHÉ POSTUPOVÉ MÍSTO SKOČIL JUNIORS HLUCHOV
PROSTĚJOV Druhým jarním kolem a celkově šestým pokračovala 2.
okresní liga v malé kopané mužů ČUS
Prostějovska 2018/2019, hrálo se ve
Víceměřicích a Hluchově.
Především víceměřický trávník byl
výborně připravený, aby v rámci tamního bezproblémového turnaje oslavil
kolektiv SK Dřevnovice svůj návrat do
nejvyšší soutěže. Suverénní lídr tabulky
totiž jasně porazil dosud druhé Dřeváky
Čehovice/Hluchov 5:1 i papírově slabší
TTCE Klopotovice 4:0, čímž si s velkým
předstihem zajistil postup z prvního

místa! Ani není divu, když má na kontě
dohromady deset vítězství bez jediné
ztráty.
Na druhou postupovou příčku se posunul výběr FC Juniors Semos Hluchov
tím, že smetl družstva Béci Sokol 2 Prostějov i FC Zavadilka Prostějov shodně
5:1. O tři body zpět jsou poslední dobou
často klopýtající Dřeváci a do boje o první ligu se teoreticky zapojil také mančaft
SK Mexiko Víceměřice dvěma sobotními výhrami 3:1 právě nad Čehovicemi/
Hluchovem a 6:4 nad Klopotovicemi.
(kopa, son)

2.5(61©/,*$08lµ
6. KOLO
Hřiště Hluchov: TJ Ohrozim – FC Zavadilka Prostějov 1:7, FC Juniors Semos Hluchov
– Béci Sokol 2 Prostějov 5:1, J. Hluchov – Zavadilka PV 5:1, Ohrozim – Béci PV 3:1.
Hřiště Víceměřice: TTCE Klopotovice - SK Dřevnovice 0:4, Dřeváci Čehovice/Hluchov - Dřevnovice 1:5, Čehovice/Hluchov - SK Mexiko Víceměřice 1:3, Víceměřice
– Klopotovice 6:4.
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VÝZVA KLUBŮM: podávejte přihlášky!
Vedení malé kopané při Okresním sdružení České unie sportu Prostějovska vyzývá všechny oddílové zájemce o start v novém ročníku
okresních soutěží malé kopané 2019/20, ať podávají přihlášky na e-mail
cuspv@cuspv.cz k rukám předsedy Bohuslava Krátkého!

POINT ZAHÁJIL SEZÓNU
V NOVÉM KABARETEM
A MOBILNÍ KOMEDIÍ

kultura v Prostějově a okolí...

PROSTĚJOV Každý z nás, kdo má doma
malé děti, musí rozhodně znát legendární
slovenskou dvojici Smejko a Tanculienka. Ti
se za ratolestmi přijeli podívat předminulou
neděli odpoledne do Společenského domu
v Prostějov, aby jim vykouzlili úsměvy na
tvářích v panujících pochmurných dnech.
A jestli se jim to podařilo? O tom se Večerník
přesvědčil na vlastní oči...

žovat milostný vztah v SMS zprávách, kdy si dva lidé píší, i když se
nacházejí v jednom bytě. Nebo že
se lidé fotí za každých a někdy i nevhodných okolností – jak jedí, sedí
nebo kadí. Proto na závěr hry herci
vyzvali diváky, aby svá dálková mluvítka, jak mobily nazývali, odhodili,
případně zakopali…
A nebyl by to Point, kdyby v představení jeho aktéři neuvedli nějakou hravou scénku. Tentokrát jimi byla dvě
hudební a taneční vystoupení, v nichž
odhalovali pravdu o tom, jakým nesmyslným způsobem dnes telefony
používáme. „Kluci nezklamali. Dobře
jsem se pobavila stejně jako na každé
jejich hře. Ovšem i když byla evidentní jejich návaznost na Testosteron,
přece jen té originality, jakou je Point
pověstný, ve hře Miluju svůj mobil
mohlo být více,“ svěřila se Lenka
Macourková, jedna z návštěvnic.

na YouTube a má je moc ráda. Oba byli moc
příjemní a obecně bych řekla, že dětem se to
moc líbilo,“ neskrývala pozitivní dojmy jedna
z návštěvnic Monika Bláhová.

jící na příchozí SMS, fotografování
těch nejnesmyslnějších situací a událostí. Vše má společného jmenovatele – mobilní telefon. Žijeme v době
technologické, kde mobil přebírá
funkci zábavní, sociální, a někdy dokonce i vztahovou. V takovém případě může láska k mobilu přerůst
až v nomofobii, tedy v závislost na
mobilním telefonu. A právě o tom
pojednávala komedie Miluju svůj
mobil v podání Divadla Point.
Hra má podtitul Americká jízda
o ne/komunikaci s okolím i světem
jako následek života s technikou a na
sociálních sítích místo reálného života se skutečnými lidmi. Čtyři cestovatelé, jejichž život je spjat s tímto
fenoménem, se vydali na túru Severní Amerikou. Cestou spolu vedli
dlouhé dialogy a na povrch přitom
vyvstal nejeden postřeh týkající se
dnešní doby. Třeba jak je časté udr-
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se rozloučili se známou písničkou Pápá. Nechyběla ani autogramiáda a společné focení.
„Když jsem zjistila, že budou v Prostějově, byla to
jasná volba. Dcerka na ně kouká skoro každý den

přísady prdopeč nebo LSD uváděné
v receptech či jak vyzrát na úchyla.
Samozřejmě zazněla i spousta písní.
Mezi nimi improvizovaná skladba
herců, v níž se zpívalo o boloňských
špagetách nebo o kouření jointu. Ze
své produkce ovšem představila dvě
písně také nyní již pražská herečka
Nina Horáková a poté se na jevišti
objevila i stále známější hudebnice
Hurikán Seibertová.
Jak víme, herci z Divadla Point často
do svých scén vkládají notnou dávku
humoru, která nechyběla ani tentokrát. Nejvíce se přitom budova otřásala smíchem v základech ve chvíli,
kdy přinesli nový sloup. Z původního
působiště v Olomoucké ulici si totiž
odnášejí jedinečnou pověst jakožto
divadlo se sloupem přímo uprostřed
jeviště. Sloup však nakonec neprostrčili dveřmi, a tak si s úsměvem povzdechli: „Se sloupem i bez sloupu,
vždycky půjdem do Pointu!“
O představení Divadla Point je stále
velký zájem, proto byla místa na úterní zahájení sezóny takřka okamžitě
obsazená. Všichni přitom odcházeli
se spokojeným výrazem ve tvářích.
„Kluci jsou pořád stejní. Fórek se
sloupem je pro ně naprosto typický.
Velmi proto doufám, že budou mít
důstojné pokračovatele,“ nechal se
slyšet Martin Lakomý, který sedděl
hned v první řadě.
Už za tři dny se řada stejných tváří potkala znovu. Na programu
byla premiéra nové hry. Jaká byla?
Známe to všichni. Obličeje přilepené
k displeji, neustálé pípání upozorňu-

Prostějované tady setkat tváří v tvář,“ prozradil
Večerníku Jiří Zbořil, který bude celým večer
provázet coby moderátor, s tím, že během vystoupení proběhne i losování o zajímavé ceny
– vstupenky na muzikál Kvítek mandragory,
knihy, CD a další. Hudebními hosty budou
sopranistka Pavlína Přikrylová a tenorista Miroslav Ondra, jež bude na klavír doprovázet
Milena Buriánková. Vstupné činí 250 korun.
Ještě předtím v úterý 14. května od 19:00
hodin do divadla zavítá Městské divadlo
Mladá Boleslav s hrou Deburau vyprávějící
o nejslavnějším mimovi s českými kořeny.
Vstupné činí 300, 320 nebo 350 korun. Ve
středu 15. května pak uvidíte na divadelních
prknech známé tváře z Divadla Bolka Polívky v představení Věra. Na něj jsou vstupenky
však už bohužel vyprodány. Nakonec v pátek
17. května uzavře divadelní sezónu Městského divadla inscenace Tajný deník Adriana
Molea ve věku 13 a ¾, s níž přijede Divadlo
v Dlouhé z Prahy. Lístky i na tuto komedii
jsou už bohužel vyprodány.
(tem)

A zjistili jsme, že hodinové představení opravdu
vykouzlilo úsměv na tváři nejednomu děťátku.
Dvojice přinesla zcela nové představení Hip, hip,
hurá!, ve kterém se děti konečně dozvěděly, jak
se Smejko a Tanculienka poznali a skamarádili.
A prozradili i mnohem více svými novými písničkami a pohádkami. Například zda políbí Tanculienka žábu v pohádce Žabí princ, zda přemůže
Smejko velkou špínu Fúľu Bakanú, kdo je to Obor
Tatroš. Společně šli s Klubkem do světa, zahráli si
Človeče, nezlob se!, uhasili oheň s písničkou
Bim, bam, bom, zahráli si na Slepou Babu, rozveselili Tanculienku písničkou Usmej sa a na závěr

Nikola FILIPENSKÁ
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Přes libereckou Nemesis se prostějovské bojovnice srdnatě probily do
titulové série nejvyšší tuzemské soutěže, ovšem tam se proti papírově silnější Olomouci v podstatě na nic vážnějšího nezmohly. Pouze ve druhém
vzájemném utkání víc vzdorovaly
(1:3), jinak padly dvakrát hladce 0:3
a za celou sezónu krajské konkurentky ani jednou nezdolaly. Úpéčko tudíž slavilo vysněné a naprosto zasloužené zlato, ženstvo VK bralo konečné
druhé místo. Což s odstupem času po
opadnutí okamžitého zklamání nelze
hodnotit jinak než jako nesporný
úspěch.
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Během čtvrtfinále UNIQA extraligy
s Přerovem se Helena Horká, Veronika Bezhandolska, Petra Kojdová
a spol. dostaly do značných trablů. Ve
druhém dílu série inkasovaly venku
tvrdý direkt 0:3, ke zraněnému liberu
Tereze Slavíkové se pak na marodku
přidala i kapitánka. Bez ní favoritky
horkotěžko vydřely domácí mač číslo
tři poměrem 3:2, jenže poté u Zubřic
ztrácely v pátém setu 8:13. Zdánlivě
neřešitelný stav přesto úchvatně otočily závěrečnou šňůrou sedmi bodů
na 15:13 při suprovém podání Marie
Toufarové. A radost byla obrovská.
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koncovkami, kde nervy pracovaly na
plné obrátky. Zkrátka nic pro slabší
povahy. Leccos vypovídá prostý statistický údaj, že plných dvanáct extraligových utkání vékáčka dospělo až do
tiebreakového rozuzlení. Kardiaci si
užili své.
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Zatímco opera byla vždy poněkud
elitní záležitostí, opereta se od svého
vzniku vždy těšila obrovskému zájmu
velkého množství příznivců. Popularita skladatelů jako Jacques Offenbach

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

či Franz Lehár byla nesmírná. Když
zemřel Johann Strauss mladší, zúčastnila se jeho pohřbu většina lidí z celé
tehdejší Vídně. V čele průvodu jel na
vraníku černý jezdec s černým žezlem
v ruce, což mělo symbolizovat, že zemřel král.
Právě tvorbu těchto a řady dalších
autorů představili zcela zaplněnému
přednáškovému sálu Národního
domu tenorista Miroslav Ondra, sopranistka Pavlína Přikrylová a klavíristka Milena Buriánková. „V sále vi-

PROSTĚJOV Kdysi obrovská atrakce pro všechny vrstvy publika, nyní spíš okrajový žánr pro fajnšmekry. Přestože klasická
opereta v současnosti nezažívá právě nejlepší časy, v sobotu večer to v přednáškovém sále prostějovského Národního
domu vypadalo jinak. O akci Večer nejen s operetou byl mezi
návštěvníky až nečekaně velký zájem, nedlouho před jeho
zahájením se do sálu přinášely stále další a další židle. Stál za
tím zejména talent, nadhled i vytrvalost trojice interpretů.
Večerník vše sledoval pěkně zblízka.

díme řadu našich pravidelných diváků
i nějaké ty nové. Vám všem bychom
rádi řekli toto: zatímco naši kolegové
Štefan Margita a Dagmar Pecková společně vystupují v programu Začínáme
končit, my jsme se rozhodli, že definitivně končíme se začínáním,“ pobavil
publikum Miroslav Ondra.
Mnohostranně nadaný divadelník

a taktéž akordeonista klezmerové
kapely Létající Rabín tím narážel na
fakt, že Večer s operetou už má za
sebou řadu představení a postupně
se propracovává k čím dál profesionálnějšímu projevu i početnější
posluchačské základně. Nikoliv náhodou uvedená trojice před časem
vystupovala na zámku ve Stráži nad

-T¾VEGRąGF\Cé¾VMGOUGWM¾\CNQåGMCRCEKVCRąKRTCXGPÚEJOÊUVMUG\GPÊXU¾NG
LGPGFQUVCVGéP¾
Foto: Martin Zaoral
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Nežárkou, s nímž je nerozlučně spjato jméno Emy Destinové.
Večer nejen s operetou byl jedním
z řady koncertů pořádaných v rámci letošních Prostějovských dnů
hudby. Další akcí této přehlídky
bude již zítra, tj. v úterý 14. května
od 18:00 hodin vystoupení italského komorního dua, na němž se

v sále ZUŠ V. Ambrose představí
sopranistka Tiziana Guaglianone
a klavíristka Paola Volpe. Ve středu
15. května v 18:00 hodin zase můžete
zajít na tradiční koncert učitelů místní
ZUŠ a ve čtvrtek 16. května vám od
17:00 hodin Prostějovské dny hudby
nabídnou koncert italských a prostějovských žáků hudebních škol.

/KTQUNCX1PFTCXGURQNGéPQUVK2CXNÊP[2ąKMT[NQXÆOQJNMTQO÷\R÷XWPCRÐFKW
RąGFXÆUVNGFCEQU\GUXÆJQJGTGEMÆJQMWOwVW
Foto: Martin Zaoral
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Sobotní večer v Národním domě se nesl ve znamení Prostějovských dnů hudby

&HONRY½XzLWHÄQRVW

1. Prostějov +1260, 2. Olomouc +1210,
3. Liberec +1081, 4. Olymp Praha +906,
5. Šelmy Brno +876, 6. Přerov +750, 7.
KP Brno +631, 8. Ostrava +450, 9. Frýdek-Místek +322, 10. Šternberk +220

¶VSÈvQRVWSÔLKU½YN\

ƔƔ Jak vnímáte konečnou druhou pozici v nejvyšší
české soutěži?
„Když vezmu naši výkonnost a porovnám ji se všemi soupeři ve zdejší lize, tak je stříbro určitě úspěch.
Po příchodu do Prostějova jsem nějakou dobu poznávala úroveň místní soutěže, rozložení sil, kdo na
co má. A postupně mi bylo jasné, že Olomouc je
právem považovaná za největšího favorita, zatímco v našich možnostech určitě je boj o některou
z medailí. Nakonec jsme vybojovaly druhé místo
jak v národním poháru, tak v extralize, což je při tak
kvalitní konkurenci velice dobré. Jen škoda toho
úplného závěru...“
ƔƔ Máte na mysli finálovou sérii?
„Ano, finále nám po pravdě moc nevyšlo. Osobně jsem
věřila, že Olomouc dokážeme mnohem víc potrápit,

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

vyhrajeme některý zápas a tím celou sérii zdramatizujeme. Kdyby se nám podařilo favoritky
jednou porazit, mohly znejistět, a kdo ví, co by
se pak dělo. Jenže k ničemu takovému nedošlo, aspoň trochu víc vzdorovat jsme dokázaly
jedině ve druhém utkání doma. Jinak jsme
byly viditelně horší, což mě trochu zklamalo.
Připadalo mi, že nám po předchozím náročném průběhu play-off došly síly – fyzické
i psychické.“
ƔƔ Proniknout do titulových bitev bylo
hodně těžké, že?
„To tedy bylo. Už Přerov ve čtvrtfinále
nám dal pořádně zabrat, když jsme se
musely obejít bez zraněných Terky Slavíkové a potom i Hely Horké. Naštěstí jsme
se přes problémy semkly jako tým, společně zabraly.
A postup s trochou štěstí vydřely. Ještě tvrdší pak bylo
semifinále, protože na Liberec se nám během roku
opakovaně nedařilo zahrát, navíc nás pokaždé porazil
v tiebreaku. Což se dvakrát stalo právě i ve vzájemném
play-off, zvlášť domácí prohra za stavu 2:1 na zápasy
byla hrozně nepříjemná. V rozhodujícím okamžiku
jsme však ukázaly, jaký tvoříme mančaft. Způsob,
kterým jsme otočily rozhodující páté střetnutí venku
a postoupily do finále, beru za nejlepší moment celé
krásné sezóny, opravdový vrchol.“

Doby, kdy na tyto výběry zavítalo mnoho desítek
zájemkyň, jsou bohužel už dávno pryč, tentokrát
přišlo v doprovodu rodičů šestnáct děvčat. „Ale my
jsme přesto moc rádi za každou novou potenciální
hráčku. Holky hned od příštího týdne naskočí do
naší klubové přípravky, kde je začneme volejbal od
základů učit nejlépe, jak dokážeme,“ řekl sportovní
ředitel vékáčka Peter Goga.
Společně s ním vedli nábor kouč mladších žákyň
VK Jindřich Němeček a trenérky prostějovské přípravky, sestry Barbora a Kateřina Korhoňovy. Vypomáhaly i tři členky výběru kadetek. Akce sama
měla tradiční průběh, kdy všechny přítomné dívky
prošly interním testováním na čtyřech různých stanovištích. Šlo o slalomový běh s kotoulem vpřed
(rychlost, obratnost), skok daleký z místa (odrazová síla), jednoduchá cvičení s míčem (schopnost
ovládání balónu) a skok na trampolíně (koordinace
pohybů).

klikni na
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FCVXQNGLDCNQXÚOÊé
Foto: Marek Sonnevend
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hráček VK Prostějov (většinou z mládežnických výběrů) i TJ OP Prostějov
působí v Hanácké volejbalové lize smíšených družstev konané v hale RG a ZŠ
města PV ve Studentské ulici. Po mateřské pauze do HVL znovu naskočila
například někdejší nahrávačka ženského
„A“-týmu vékáčka Veronika Tinklová,
dlouhodobě v ní působí také Petra Zajícová z extraligového Přerova. Každopádně aktuální ročník hávéelky má za
sebou sedmikolovou základní fázi, která
určila pořadí dvaceti zúčastněných kolektivů pro závěrečné boje play-off. Ty
přijdou na řadu v sobotu 18. května od
8:00 hodin právě na reálce a skutečným
vrcholem soutěže se stanou bitvy v elitní osmičce nejlepších mančaftů včetně
odpoledního finálového zápasu.
HVL 2018/19 – pořadí po základní
části: 1. TJ Haná Metal Prostějov 118, 2.
Našrot 114, 3. Glauber A 111, 4. Sexmeralda Prostějov A 108, 5. SK K2 Prostějov
99, 6. Rumpeprda 99, 7. Glauber R 86, 8.
Vyškov 84, 9. Premiéra 83, 10. VK Vrbátky 71, 11. Reálka 55, 12. Sexmeralda Prostějov B 55, 13. Sokol I Prostějov 53, 14.
Fénix 47, 15. Renegades 35, 16. Galaxie
32, 17. Haluzáři 28, 18. Tučňáci 26, 19.
Kaktusáři 24, 20. Raubíři 15.

Prostějov (son) - Celá řada bývalých

9VRERWXY\YUFKROÉ
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Prostějov (son) - Blokařka prostějovských volejbalistek Veronika Bezhandolska, s níž přinášíme hodnoticí
rozhovor na jiném místě této dvoustrany, měla během finálové série UNIQA
extraligy žen ČR 2018/19 proti Olomouci rodinnou podporu. Z rodného
Bulharska za ní přijela její matka.
„Rodina pro mě mnoho znamená, právě maminka hrozně moc podporovala
celou moji sportovní kariéru. A nejen
proto jsem ji tady chtěla na finále mít.
Toužila jsem se s ní podělit o největší
úspěch svého dosavadního života,“
prozradila Veronika. Mrzelo ji jediné: že
tým VK všechny tři finálové duely prohrál, navíc převážně hladce. A stříbrný
úspěch tak poněkud přebilo zklamání
z příliš jednoznačného podlehnutí v sérii o zlato. „Mamka ale pochopila, jak
velkým favoritem olomoucké družstvo
bylo a že nám po velmi náročném semifinále i předtím čtvrtfinále nezbylo tolik
sil. Teď už se těším, jak společně vyrazíme domů,“ usmívala se Bezhandolska
končící své roční angažmá v Prostějově.
„Ráda bych moc poděkovala všem spoluhráčkám za to, jak bezvadně mě vzaly
mezi sebe a že mě vůbec nebraly jako
cizinku. Byly jsme opravdové parťačky,
super kolektiv. A zahrály jsme si fakt
dobrý volejbal. Díky za to,“ rozloučila
se Verča.

Při dnešním ohlížení za vyřazovací částí UNIQA extraligy žen
ČR 2018/2019 v našich pravidelných rubrikách připomínáme
touto fotografií nejvíc emotivní okamžik VK Prostějov po zázračně otočeném tie-breaku čtvrtého utkání (nakonec rozhodujícího) čtvrtfinálové série v Přerově. To si rozjařená Lucie
Polášková užila v náručí hrdinky zápasu MarieToufarové.

Nejemotivnější moment play-off

Foto: Marek Sonnevend

Foto: Marek Sonnevend

OBRAZEM

ZAUJALO NÁS -

ƔƔ Uspokojilo vás roční působení na Hané i z osobního hlediska?
„Mně se v Prostějově moc líbilo skutečně po všech
stránkách. Sice jsme měly ve hře často výpadky a naše
výkony se dost pohybovaly nahoru a dolů, což se týkalo
i mé vlastní hry, ale tohle prostě k volejbalu patří. Důležité bylo, že jsme stále držely všechny pospolu, uměly si
vzájemně pomoct, podpořit se. Takové výborné vztahy
v kolektivu rozhodně nejsou samozřejmostí, my jsme
se však o ně mohly opřít. A taky proto dopadl letošní
ročník úspěšně.“

PROSTĚJOV V předchozích letech spoléhal prostějovský volejbalový klub na mnoho zahraničních hvězd, zatímco během uplynulého ročníku byla jedinou klasickou cizinkou v hráčském
kádru žen VK Veronika Bezhandolska (na snímku). Šestadvacetiletá blokařka z Bulharska se okamžitě zařadila mezi nejčastěji bodující plejerky hanáckého družstva i celé UNIQA extraligy ČR.
Zatímco na hřišti často řádila, v soukromí je spíš tichá a ostýchavá, takže vydolovat z ní
alespoň několik odpovědí ke zhodnocení celé sezóny 2018/2019 dalo práci.

chyběla jen lepší tečka...“

a ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA,

„Z mého pohledu to byla krásná

PROSTĚJOV Nové malé adeptky hry pod vysokou sítí ročníků narození 2007 až 2009 dorazily
ve čtvrtečním odpoledni do tělocvičny ZŠ v ulici Palackého na nábor volejbalového oddílu VK
Prostějov.

Marek SONNEVEND
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1. Prostějov 512, 2. Liberec 363, 3.
Olymp Praha 349, 4. Olomouc 339, 5.
Šelmy Brno 300, 6. Přerov 280, 7. KP
Brno 274, 8. Ostrava 227, 9. Šternberk
163, 10. Frýdek-Místek 129

1. Olomouc 44 %, 2. Olymp Praha 36
%, 3. Prostějov 34 %, 4. Šelmy Brno 34
%, 5. KP Brno 34 %, 6. Liberec 33 %, 7.
Frýdek-Místek 33 %, 8. Přerov 32 %, 9.
Šternberk 32 %, 10. Ostrava 31 %

1. Olomouc 43 %, 2. Liberec 38 %, 3.
Šelmy Brno 38 %, 4. Prostějov 37 %, 5.
Přerov 37 %, 6. KP Brno 37 %, 7. Olymp
Praha 35 %, 8. Frýdek-Místek 35 %, 9.
Ostrava 33 %, 10. Šternberk 32 %

¶VSÈvQRVWÖWRNX
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1. Liberec 236, 2. Přerov 213, 3. Olymp
Praha 210, 4. Olomouc 201, 5. Prostějov
194, 6. Šelmy Brno 188, 7. KP Brno 180,
8. Ostrava 164, 9. Šternberk 124, 10. Frýdek-Místek 113

&HONRYÙSRÄHWERGÕ

1. Prostějov 2428, 2. Liberec 2224,
3. Olymp Praha 2098, 4. Olomouc
2027, 5. Šelmy Brno 1922, 6. Přerov
1746, 7. KP Brno 1683, 8. Ostrava
1461, 9. Frýdek-Místek 1139, 10.
Šternberk 1048

2VDPRFHQ¿FL]LQND9HURQLND%H]KDQGROVND

byť zde už se projevuje herní kvalita.
Rozhodně největší cenu však má suverénní triumf v množství vítězných
bloků jasně dokládající, že při obraně
na síti bylo vékáčko nezpochybnitelnou jedničkou soutěže. Naopak
v dalších činnostech od přihrávky
přes útok až po servis patřily svěřenkyně trenérské dvojice Lubomír
Petráš - Lukáš Miček jen k extraligovému průměru.
Většinu sledovaných parametrů ovládl nejkomplexnější i zaslouženě zlatý
výběr UP Olomouc, pouze ve výše
zmíněném blokování byla úspěšnější
prostějovská děvčata a na podání se
dařilo více pro změnu Dukle Liberec.
(son)

měly špičkovou jedinou činnost - blokování
PROSTĚJOV Kolektivní součet statistických ukazatelů za
všechny zápasy uplynulého ročníku UNIQA extraligy žen ČR
2018/2019 nabízí poměrně ucelený obrázek o tom, ve kterých herních činnostech bylo to které družstvo silné a kde naopak strádalo.
Co se týká volejbalistek VK Prostějov, vyhrály hned ve třech kategoriích, ale pouze jedna má plnou
vypovídací hodnotu. Prvenství v celkovém počtu dosažených bodů totiž
svědčí spíš o tom, že Hanačky odehrály nejvíc vyrovnaných střetnutí,
potažmo největší počet setů. S tím
souvisí i nejvyšší příčka v součtu užitečnosti veškerých členek mančaftu,

RYCHLÝ
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Pondělí 13. května 2019
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Týmové statistiky extraligy:ženy vékáčka

23(5(7$7É+/$æ,'/(96É/(1(67$ÿ,/< Proběhl volejbalový nábor VK Prostějov

PROSTĚJOV Divadelní sezóna v Městském divadle v Prostějově pomalu, ale jistě
končí. Poslední týden ovšem nabídne velmi bohatou směs kvalitních představení.
Mezi nimi Deburau Městského divadla
Mladá Boleslav, Věru Divadla Bolka Polívky, Tajný deník Adriana Molea ve věku 13
a ¾ pražského Divadla v Dlouhé nebo také
hudební večer Splněná přání v hlavní roli
s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou. Je
tedy rozhodně na co se těšit!
Čtvrtek 16. května bude patřit herecké dvojici
Eva Hrušková a Jan Přeučil. Prostějovské divadlo od 17:00 hodin poctí svým vystoupením
Splněná přání. „Diváci se mohou těšit na neopakovatelný zážitek s Janem Přeučilem a jeho
ženou herečkou Evou Hruškovou, která
v letošním roce slaví 50 let výročí od televizní
Popelky. I proto diváci uslyší zejména písničky
z pohádkové Popelky, ale i operetní melodie
v podání hudebních hostů a zajímavé historky
z hereckého prostředí. Navíc je to naposledy,
kdy se s těmito hereckými legendami mohou

Y\VWRXSt3íHXġLOV+UXñNRYRX Za dìtmi se pøijeli podívat SMEJKO A TANCULIENKA
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„Jestli začneme nějakou sračkou, už
se to s námi potáhne,“ těmito sloBYLI JSME
vy uvedli své vystoupení notoricky
U TOHO
známí herci prostějovského Divadla Point Aleš Procházka, Miroslav ,GFPQW\RQUVCXD[NKKMP÷\CRTCEQXPÊMCIGPVWT[$QDQMVGT¾EGUVQXCVGNčO\RTQ
(QVQ6GTG\C/CEJQX¾
Ondra, Vítězslav Lužný, Jakub Hyn- UVąGFMQXCNC\¾åKVM[
drich a Lukáš Kameníček. Program 2017 skončil – scénou s chicagskými Domeček, nebo Martina Smékalová
následně v úterý 7. května pokračo- tanečnicemi. Nechybělo však ani a její taška plná problémů. Tentokrát
val tím, čím v Olomoucké ulici v roce Divadlo Pointík, sitcom Divadélko se rozhovořila o tom, co znamenají

Tereza
MACHOVÁ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž
z obou akcí

Pondělí 13. května 2019
www.vecernikpv.cz
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milujeme vecerník
á

PROSTĚJOV Nový sloup, chicagský tanec, píseň o boloňských špagetách, taška plná problémů - tak vypadalo otevírání Divadla Point na nové adrese. Uplynulé úterý rozevřelo své brány
v nových prostorách bývalé základní školy na Husově náměstí v Prostějově a zahájilo tak svou
čtrnáctou sezónu. Diváci přitom byli zprvu svědky zábavného kabaretu, jaký umí připravit jen
prostějovský Point. A netrvalo dlouho a hned v pátek pak uvedlo premiéru nové hry Miluju
svůj mobil od Viliama Klimáčka. Inscenace humorným způsobem naťukla soudobé téma technologické doby, v níž jsme doslova zahlceni všudypřítomnými mobily, sociálními sítěmi, nesmyslnými fotografiemi a „appkami“ na všechno... A Večerník byl v obou případech u toho!
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Plný tucet utkání odehrály ženy
VK Prostějov v letošní vyřazovací části elitní české soutěže, což je
jejich rekordní počet za dvanáct
let existence klubu. V drtivé většině sezón stačilo minimálních devět duelů, pouze dvakrát (hned
v historicky úvodních dvou ročnících) jich bylo deset.

0/'©93´('

Už před několika lety jednou přišlo období, kdy vedení VK Prostějov rozhodlo
o částečné změně interní filozofie, úpravě směru klubové cesty. V tom smyslu,
že se začne víc sázet na mladší naděje a méně budou využívány ostřílené harcovnice. Tehdejší odklon od převážně zahraničních hvězd ve prospěch nastupující
generace však nebyl nijak razantní, navíc se týkal spíš druhé poloviny kádru
mimo základní sestavu. Ta tenkrát dál zůstávala hodně silná.
Druhá vlna tohoto procesu přišla po pár opětovně zlatých sezónách loni v létě.
A vzhledem k ekonomickému utahování opasků měla o poznání razantnější
rozměr i dopad. Do základu natrvalo pronikly mladé odchovankyně hanáckého
klubu Michaela Zatloukalová a Tereza Slavíková, kromě kapitánky – matadorky
Heleny Horké se všechny ostatní členky sestavy věkově pohybovaly hluboko
pod třiceti roky, některé i pod pětadvaceti. Přesto se povedlo heroicky vybojovat
stříbro jak pohárové, tak ligové.
Teď ovšem podle veškerých dostupných indicií nadchází třetí etapa omlazování, která bude totální. Věkový průměr soupisky ženského výběru vékáčka pravděpodobně přesáhne dvacet let jen o něco málo, finančně šetřit se totiž bude
fest. A je nabíledni, že takovým způsobem poskládané družstvo nezvládne
v kvalitativně dost nabité UNIQA extralize ČR žádné zázraky. Papírově silnější
tým totiž postaví už nejen Olomouc, Liberec, Olymp Praha či Šelmy Brno, ale
možná i KP Brno, Přerov nebo Ostrava.
Třeba to nakonec až tak radikálně nedopadne, leč třeba také ano. Ostatně vedení
VK hodlá od nynějška napřít všechny síly právě mládežnickým směrem, aby tuto
v posledních letech spíše strádající složku oddílu pronikavě pozvedlo. Nakolik účinně i rychle se to podaří a jak přesně bude tenhle kurz souviset s kolektivem dospělé
kategorie? Výchozí odpověď na dané otázky bychom měli dostat již velice brzy.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

PROSTĚJOV Před rokem volejbalový oddíl VK Prostějov premiérově
uspořádal turnaj v minivolejbalu pro školačky a školáky čtvrtých tříd ZŠ.
Letos je za dveřmi ročník druhý, který proběhne ve čtvrtek 23. května.
Dějištěm však už nebude hala prostějovského Sportcentra DDM, ale moderní prostředí Národního olympijského centra PV.
„Máme přihlášeno šest základních škol, každou budou reprezentovat čtyři dvojice. Tím pádem dáme dohromady celkem čtyřiadvacet deblů, jež rozdělíme do
základních skupin, kde se utkají každý s každým. Potom přijde na řadu závěrečné play-off o konečné umístění. Výsledky přitom nejsou rozhodující, podstatná je jiná věc: aby se děti co nejlépe pobavily aktivním pohybem a současně
si přirozeným způsobem vyzkoušely základy volejbalu,“ sdělil sportovní ředitel
vékáčka Peter Goga.
Pro všechny účastníky jsou připraveny diplomy a drobné ceny, ti nejlepší si odnesou i něco hodnotnějšího.
(son)

ovládne turnaj v minivolejbalu

Národní sportovní centrum

První personální novinky týkající se
hráčského kádru i realizačního týmu
„áčka“ žen VK Prostějov sice chce šéf
klubu Petr Chytil prozradit až během
nadcházejícího týdne, ovšem jméno
jedné posily už přesto bylo zveřejněno. Díky tomu, že daná plejerka se tuto
středu zúčastní slavnostního otevření
beachvolejbalového kurtu na Masarykově náměstí.
Onou novou volejbalistkou vékáčka
je mladá nahrávačka Barbora Bartošíková, narozena roku 1998. Jde o talentovanou odchovankyni TJ Ostrava,
která loni v létě po opuštění mládežnické kategorie juniorek přestoupila
do ženského týmu extraligového Přerova. U Zubřic kryla záda jedničce
na daném postu Lucii Zatloukalové
z Prostějova a ostřílené Petře Zajícové.
Nyní tedy zamířila k desetinásobným
mistryním republiky, čerstvě stříbrným z nedávno skončeného extraligového ročníku. A v téhle souvislosti zde
máme jednu spekulaci. Neboť ve VK
zůstávají i další dvě mladé nahrávačky
Nicole Šmídová a Klára Dvořáčková,
znamená to snad odchod odchovankyně Michaely Zatloukalové?

Prozrazena první nová hráèka:
mladice Barbora Bartošíková!

Z VÉKÁČKA "%*(!

ŽHAVÁ NOVINKA

Při vybírání nejlepší prostějovské volejbalistky v celém play-off UNIQA extraligy ČR 2018/2019 ukazujeme na možná
trochu nečekané jméno. Ale vězte, že pětadvacetiletá smečařka
se od špatného vstupu do sezóny postupně zlepšovala a na
konci uplynulého ročníku už většinou dokázala předvádět bodově dobré výkony, místy i výborné. Obzvlášť
v případě, kdy nedominovala kapitánka Helena Horká (kvůli zranění či únavě), to „Kojda“
brala hodně na sebe a navzdory nižší procentuální úspěšnosti v útoku i na přihrávce dokázala
družstvo táhnout.
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JEDNIČKA VK PODLE
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Nemalou novinkou byl rovněž fakt,
že mančaft VK z lavičky již nevedl
dlouholetý úspěšný trenér s mořem
zkušeností Miroslav Čada, který
přešel na post sportovního manažera. Funkci hlavního lodivoda předal
svému věrnému asistentovi Lubomíru Petrášovi, jemuž dělal pobočníka ještě mladší Lukáš Miček.
Jakékoliv obavy, jestli tahle dvojice
kočírování Hanaček zvládne, se naštěstí ukázaly být bezpředmětnými.
Z hlediska vedení týmu nevznikl za
celou sezónu jediný větší problém
a slovenské duo prokázalo, že na to
prostě má.
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Prostějovští fandové zvyklí na dekádu
absolutní tuzemské dominance si najednou museli zvykat na něco hodně
odlišného. Nižší hráčská kvalita obměněného kolektivu vedla i k tomu,
že dřívější výkonnostní stabilita na
vysoké úrovni byla minulostí a herní
projev vypadal dost jinak. Jeho hlavní
charakteristikou se staly značné výkyvy, kdy holkám se chvíli výborně dařilo, aby vzápětí spadly do hlubokého
podprůměru. A zanedlouho už zase
krásně válely, načež brzy přišel nový
propad. Stále dokola, bez větší jistoty
udržení hranice standardní výkonnosti.
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Po pravidelném účinkování v elitní
Champions League se české hegemonky rozhodnutím oddílové generality přesunuly do CEV Cupu,
tedy druhého nejvyššího evropského
poháru. Tam v šestnáctifinále smetly
viditelně slabý Levski Sofia z Bulharska dvakrát 3:0, načež se v osmifinále
dostaly do přesně opačné role – samy
byly za otloukánka. Narazily totiž na
rumunskou Albu Blaj, jejíž volejbalová síla byla opravdu enormní. A utrpěné debakly 0:3 tomu odpovídaly,
hlavně venku dostaly zástupkyně ČR
pořádně naloženo. Podobně jako dříve v Lize mistryň.
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Už v přípravných mačích Prostějovanky dvakrát podlehly Dukle 2:3. A tahle
série pak neradostně pokračovala celý
soutěžní ročník. V extralize postupně
následovalo dalších pět takových pětisetových porážek od Severočešek,
přičemž neschopnost vyhrát proti
libereckému souboru tiebreak vyvrcholila v semifinálové sérii dvěma
padnutími v páté sadě. Jediným účinným řešením ve vzájemných střetech
evidentně bylo zvítězit 3:0 nebo 3:1,
což se naštěstí povedlo ve třech soubojích druhého kola play-off. A proto
se nakonec zrodil postup do finále.
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Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

Příznivci, kteří si v minulosti často stěžovali na příliš jasné kralování Prostějova a chtěli větší vyrovnanost, mohli
být spokojeni. Za nových podmínek
totiž „jejich“ děvčata naprostou většinu zápasů celé sezóny odehrála takzvaně na krev, předchozí jednostrannost upadla v zapomnění. A spousta
bitev vrcholila doslova infarktovými
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Los Českého poháru 2018/2019 přál
ženám VK v tom smyslu, že se až do finále vyhnuly favorizované Olomouci
i dlouho prokletému Liberci. Na druhou stranu musely hned ve čtvrtfinále
překonat nadmíru těžkou překážku
v Šelmách Brno, které dokázaly vyřadit dvakrát 3:1. Stejným poměrem dopadlo i naprosto vyrovnané semifinále
s notně kousajícím Přerovem v rámci
brněnského Final Four, tahle řežba
vyzněla vážně o fous. Za odměnu si
Petrášovy svěřenkyně střihly vytoužený duel o trofej proti UP. Sice nestačily
1:3, leč pohárové stříbro i tak hřálo.

PROSTĚJOV V pátek večer vyvrcholí slavnostním vyhlášením
v MC Dlabačov na Praze 6 – Břevnově další ročník ankety O nejlepší
volejbalisty České republiky, tentokrát za sezónu 2018/2019. A jako
obvykle se mezi nominovanými objevili i zástupci oddílu VK Prostějov, byť tentokrát jen v počtu dvou.
V kategorii Nejlepší hráčka české extraligy znovu nechybí v top trojici prostějovská univerzálka Helena Horká, jež
o prvenství usiluje v konkurenci dvou
olomouckých rivalek a svých loňských
parťaček, smečařky Andrey Kossányiové + blokařky Veroniky Trnkové.
V kategorii Trenér družstva žen pak
do vybraného tria pronikl kouč vékáčka Lubomír Petráš, a to společně s lodivodem UP Olomouc Jiřím Teplým
i kormidelníkem Dukly Liberec Liborem Gálíkem.
(son)
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milujeme vecerník
á

stějov a statutární město Prostějov. I za
nepříznivého počasí byl zájem z řad veřejnosti ucházející, součástí programu
se stala i soutěž elegance.
Návštěvníky nadchly historické stroje
v centru města na náměstí T. G. Masaryka a při průjezdu ulicemi. „Tuším,
že se tady blýsklo kolem třiceti aut
i motorek. Radost všem udělaly nově
vystavované kousky,“ pochvaloval si
předseda klubu Petr Studený. Akce

se mohli zúčastnit pouze majitelé
historických vozidel skupiny A – E,
což znamená do roku výroby 1960.
Pokud se objevily případné výjimky,
musely být schváleny pořadateli.
Tradičně se jel prostějovský okruh se
startem v Trávnické ulici, pokračovalo
se přes Újezd, dolní Joštovo náměstí
a přes Blahoslavovu ulici vedla trasa
zpět na náměstí. Vedle divácké soutěže

BYLI JSME
U TOHO

hodnotila veterány
klubová komise, právě
ta ocenila Rolls-Royce účastnící se poprvé, takže to byla
repríza. „Celkově zde byla samozřejmě spousta krásných aut,“
přidal Studený pro Večerník
„Já jsem velký milovník těchto starých
aut, takže plán na nedělní dopoledne
byl jasný. Musím říct, že jako správný
chlap jsem vážně nadšený. A jak se lidově říká, pohladilo mě to na duši. Co ale
nesmí slyšet manželka, je to, že si chci
místo domácího mazlíčka taky nějaký
takový kousek pořídit domů,“ svěřil se
nám Petr Vrublovský.
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Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Nového parťáka
při pohybu má po pátku Božetěch
Zavadil. Muž pobývající v Domově pro seniory v Nerudově ulici
BYLI JSME
U TOHO
před rokem přišel kvůli ucpaným
cévám o nohu. Od té doby musel
0CCMEKRąKwNQP÷MQNKMPCFwGPEčMVGąÊUGURQNGéP÷PCUPÊFCNKXRCTMWRąGFMPK
JQXPQW
(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾ používat ruční vozík na přesuny.
„Byla to strašná námaha na ruce.
lu, dortíky od Canall cafe a tak dále. ho Jihu (zemí Afriky, Asie a Latinské A to jsem jezdil po rovince,“ poI lidé, kteří se přišli nasnídat, donesli Ameriky) možnost uživit se vlastní znamenal muž.
pár svých domácích výrobků. Je to prací za důstojných podmínek. Výve smyslu Fairtrade, což znamená robci v rámci systému Fairtrade docertifikace zboží, které splňuje určité stávají za svou práci výkupní cenu, Nyní získal automatický vozík, který
sociální, ekonomické a ekologické která odpovídá nákladům na pěstová- může ovládat pomocí páčky – joysstandardy. Smyslem této certifikace je ní či výrobu a zároveň umožňuje dů- ticku a sady tlačítek. „Je to úplně fanposkytnout pěstitelům, zaměstnan- stojné živobytí,“ prozradila Večerníku tastická věc. Celé je to hodně citlivé,
takže se s tím musím nejprve pořádně
cům a řemeslníkům ze zemí globální- knihovnice Pavlína Havránková.

naučit,“ rozplýval se po získání daru.
Ten obstaral prostějovský Rotary klub
v čele s prezidentem Ladislavem Langerem. „Zaplatili jsme celou částku,
tedy osmatřicet tisíc korun. Postaráme
se i o případný servis,“ uvedl pro Večerník s tím, že vozík je repasovaný. „Je na
něj záruka dva tři roky, ale může vydržet klidně sedm,“ dodal.
Rotary klub z této formy pomoci potřebným začíná pomalu dělat tradici.
„Je to už druhý vozík, který některému z našich klientů obstarali. Takže
mockrát děkujeme,“ uvedl ředitel
domova pro seniory Zdeněk Libíček.
Božetěch Zavadil i další lidé, kteří by
se v budoucnu mohli podobného

klikni na

Foto: Michal Sobecký

www.vecernikpv.cz

daru dočkat, pomoc oceňují. Ne vždy
se ale rotariáni setkávají se vstřícným
přístupem. „Posíláme jedno dvě děti
ročně do zahraničí na studijní pobyty.
Vracejí se obvykle velmi spokojené.
Klidně bychom tohle umožnili více
dětem, rodiče však nemají zájem nebo
na nás dívají s obavami,“ vysvětlil Ladislav Langer.
Rotary klub má svou pobočku i v Prostějově. Rotariáni působí přibližně ve
dvou stech zemích a jejich počet je
zhruba jeden a čtvrt milionu. Podílí se
na projektech, které mají za úkol vzdělávat či pomáhat, případně obojí. Jejich
heslo je Service above self, ve volném
překladu Služba bez ohledu na sebe.
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PROSTĚJOV Tuto sobotu 18.
května se můžete vydat na prostějovskou hvězdárnu do Kolářových
sadů. V rámci Muzejní noci tam
bude probíhat ve večerních hodinách přednáška věnovaná Měsíci
a později také jeho pozorování.
Letos se k tradiční akci pořádané Muzeem a galerií v Prostějově
poprvé připojuje i astronomické
oddělení, respektive hvězdárna
a přináší program věnovaný Měsíci. V sobotu nejprve od 20:00
hodin se bude konat přednáška
Karla Trutnovského nazvaná Mapy
Měsíce a pozorování měsíčního
povrchu. „Měsíc je jediný kus pevné země na nebi a věrný společník,
který nás odpradávna provází nocí.
Historie pozorování Měsíce a tvorba map jeho povrchu vypovídají
jednak o postupném vývoji našich
technologií, ale také o neuvěřitelných dovednostech našich předků.

Mapová díla jsou totiž někde na
pomezí vědy a umění a my můžeme být hrdí, že i naši selenografové
hráli v historii mapování Měsíce významnou roli. Ale přestože máme
nyní k dispozici podrobnější selenografické mapy než mapy naší
vlastní Země, a i když uplynulo už
téměř půlstoletí od chvíle, kdy se
první lidé dotkli Měsíce, i tak jen
stěží nacházíme odpovědi na některé základní otázky, nejen vědecké,“
napsal o ní Trutnovský.
Od 21:30 hodin pak bude přednáška, samozřejmě za příznivého počasí, doplněna pozorováním Měsíce a dalších zajímavých
vesmírných objektů astronomickým dalekohledem. Na obě akce je
přitom vstup volný. Přijďte se tedy
o Měsíci něco dozvědět a současně, pokud to počasí dovolí, si jej
také pěkně „zblízka“ prohlédnout.
(tem)

PROSTĚJOV Tradiční Hanácké
pivní slavnosti se měly původně
konat už v sobotu 4. května vedle
OC Albert. Bohužel kvůli nepříznivým předpovědím počasí byly
nakonec odloženy na sobotu 18.
května. V téměř nezměněné podobě se tak můžete těšit na více než
třicet pivovarů, pět skvělých kapel
a spoustu burgerů a dalších pochutin. Kromě toho bude připraven
také koutek plný zábavy pro děti.
Hanácké pivní slavnosti se každoročně konají první květnový víkend.
Dosud pořadatelům vždy vyšlo počasí, letos jim však nepřálo, a proto se
rozhodli celou 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,“ vyjádřil se tehdy
hlavní organizátor akce Petr Paníček.
Na sobotu 18. května hlásí dlouhodobé předpovědi kolem dvaceti stupňů,
a kdyby náhodou pršelo, akce se přesune do prostor Víceúčelové haly-

-zimního stadionu, což v sobotu
4. května možné nebylo.
Akce tedy započne ve 12:00 hodin a skončí o půlnoci. Protože jde
o Hanácké pivní slavnosti, nemůže
samozřejmě chybět zlatavý mok.
Kromě tradičních značek piv, jako
jsou Plzeň, Gambrinus, Holba, Radegast nebo Černá Hora, nadto budete
moci ochutnat i ty méně známé jako
třeba Jelpl, Helf, Květnice nebo Kotouč. K pivu budete moci také něco
zakousnout. Letos se můžete těšit na
jídlo formou „burger style“. Ochutnat
tak můžete šťavnaté burgery za příjemné ceny, ale i grilované sele, speciality na roštu, klobásy a další slané
i sladké pochutiny.
Několik změn je ve složení kapel
a časovém rozmezí, v němž vystoupí. Od 15:00 do 16:30 hodin zahraje
kapela Traktor, od 17:15 do 18:15
hodin skupina Quercus, od 19:00 do
20:30 hodin Bezsoucitu, od 21:00 do
22:30 hodin Komunál a nakonec od
23:00 do 24:00 hodin kapela Turbo.
Součástí akce bude i dětský svět včetně kolotočů, nafukovacích hradů nebo
aquazorbingu se vstupem zdarma.
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b) TRAKTOR

c) TURBO
Své odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „PIVNISLAVNOSTI“. Můžete nám ale ovšem
také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu
na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce
v ulici Vápenice.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 16. KVĚTNA, 12.00
hodin. Výherce bdueme ještě tentýž nebo následující den kontaktovat telefonicky, proto NEZAPOMEŇTE UVÁDĚT NA SEBE KONTAKTY. Vstupenky si budete moci vyzvednout hned následně v redakci Večerníku, ul. Vápenice 19 (u autobusové zastávky).
Předprodej vstupenek probíhá až stránkách www.smsticket.cz. V předdo středy 15. května v Hudebninách prodeji zakoupíte vstupenky za 150
Tyl v Kramářské ulici, kanceláři Fin- korun, na místě vás přijdou na 200
(tem)
sys v Palackého ulici a webových korun.

a) QUERCUS

KDO MÁ VYSTOUPIT JAKO POSLEDNÍ SKUPINA?

6287¨l1©27=.$=1©

Tuto sobotu 18. května proběhnou v Prostějově PIVNÍ SLAVNOSTI,
kde bude nejen co jíst a pít, ale také co poslouchat. Díky Večerníku
máte nyní „last minute“ šanci být u toho ZADARMO!
Jestliže odpovíte správně na níže položenou otázku, může se hned
pětice z vás těšit rovnou z DVOU VSTUPENEK!

VYHRAJTE
VSTUPENKY NA
PIVNÍ SLAVNOSTI

'RMGĚWHQDKYĚ]GiUQXNRQiVH 3,91§66/$91267,VVHEEXGRXNNRQDWWWXWRVVRERWX

Knihovnice tradičně připraví pro návštěvníky akce, jejíž název vyjadřuje,
že obchod byl uzavřen za spravedlivých podmínek, kávu, čaj, kakao
a citronovou limonádu. K zapůjčení
jsou i piknikové deky a nachystané
jsou také časopisy, které si mohli návštěvníci ponechat.
„Dostali jsme plno sponzorských
věcí například od prodejny Bez oba-

Nikola FILIPENSKÁ

PROSTĚJOV Minulou sobotu se
v Prostějově konala Férová snídaně, která je na celém světě zasvěcena podpoře asociace Fairtrade.
Vloni tento svátek dohromady
oslavilo 8 100 lidí na 172 místech
republiky. Knihovna hromadnou
piknikovou snídani organizuje už
poosmé. Počasí naštěstí jakž takž
přálo.

www.vecernikpv.cz
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,=à<I½N@NKJGPHJCGD POMOC V NOUZI. Muž získal
od Rotary klubu vozík
[#/,3íh
I<NIÁ?<O

pro Večerník
Nikola
FILIPENSKÁ
V neděli 12. května se v Prostějově
uskutečnil již 23. ročník setkání veteránistů s historickými vozidly. Akci jako
každoročně pořádaly spolek Hanácký
auto – moto – veterán klub v AČR Pro-

PŮVODNÍ
reportáž
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PROSTĚJOV Už potřiadvacáté uspořádal prostějovský Auto
Moto veterán klub setkání milovníků historických vozidel.
Prostor před muzeem zaplnily kromě aut i motorky. Naleštění
a nablýskaní veteráni neměli nouzi o obdivovatele.„Koukněte
na tu nádhernou aerovku,“ vzdychal jeden z kolemjdoucích.
„I když, já jsem spíš na motorky,“ dodal.
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V anketě O nejlepší volejbalisty ČR 2018/19
jsou z VK mezi nominovanými Horká a Petráš $6752120,&.ê9Ì.(1'

REFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL9.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX

Co se od předchozího ročníku naopak nezměnilo vůbec, to byla úžasná výkonnost nestárnoucí kapitánky
úřadujících mistryň republiky Heleny
Horké. Začátek měla možná trochu
pomalejší, ale brzy se dostala znovu do
ráže a v sedmatřiceti letech dál z postu
univerzálky terorizovala soupeřky zejména svými útočnými schopnostmi.
Mnoho zápasů tým urval jen díky ní,
dlouho sahala po zopakování osobního primátu nejčastěji bodující extraligové hráčky. Až ke konci Hele v náročném programu trochu docházely síly,
přesto celkově zasloužila absolutorium. Opět.

6.9¨/¥
9¹.21<+25.¥

K jednomu naprosto zásadnímu kroku došlo ještě dlouho před startem
soutěží. Podle už dříve prozrazeného
plánu snížilo vedení hanáckého klubu
finanční rozpočet natolik zásadně, že
odešly skoro všechny členky základní sestavy a omlazený hráčský kádr
nemohl mít reálné ambice navázat na
národně zlaté desetiletí. Top favoritem se stala rivalská, naopak posílená
Olomouc. A před vékáčkem složeným
nikoliv z hvězd, ovšem stále z kvalitních plejerek stál cíl získat v Českém
poháru i UNIQA extralize aspoň „nižší“ medaili, to znamená bronz či v optimálním případě stříbro.

8l1(1(-9¨7h©
)$925,7.<

PROSTĚJOV Co vás nejvíc zaujalo na uplynulé sezóně prostějovských volejbalistek? Vnímání sportu bývá hodně subjektivní, každého může výrazněji upoutat něco jiného – ať po herní stránce, či
jakkoliv jinak. My jsme se snažili vybrat desítku skutečně stěžejních
záležitostí, které hýbaly ženským družstvem VK během ročníku
2018/2019.

9.35267×-29
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úvodu v Bedihošti, kde měl být připraQ´WX 9,2EWEV]OEEF]PMNWQIMYG PI ven zajímavý program. Jenže avizovaZ0VEPMG GLRE-ER)VYLHIRYÐTVSF 
né zahájení akce a představení Rudé
a rumunské armády se tam nekonaly.
LEPHPITPRY4VKERM^XSÃMYWTSÃHEPMGI
Tradiční setkání fandů vojenské histoPSYYHPSWXYTÃ PIÐMXSWXMPIXSHOSRGI
rie tentokrát našlo hlavní zázemí v so..WZ´XSZZPO]RE5VSWX´NSZWOY
války přinesl na Hanou zkázu, kterou
PŮVODNÍ
region nezažil od napoleonských váreportáž
lek. Boje německé a sovětské armády
pro Večerník
za sebou nechaly řadu zničených vesnic i životů. O 74 let později byla přiMartin ZAORAL
pomínka těchto událostí o to příjemMichal SOBECKÝ
Nikola FILIPENSKÁ
nější... Tu jako každoročně uspořádal
i letos Klub vojenské historie DUKOhromná nejistota a strach. Boj o ži- LA, letos s podtitulem Po stopách
vot a řada obětí. Konec druhé světové hrdinů.

kolovně v Bedihošti, kde bydlí jeden
z hlavních propagátorů vojenské historie Zdeněk Bezrouk. Pro svého koníčka se mu podařilo ovšem nadchnout
jen několik málo spoluobčanů.
Na samotné zahájení programu k letošní Koloně vítězství jich v pátek 3.
května odpoledne dorazila k místní
sokolovně skutečně jen hrstka. Plánované představení Rudé a rumunské
armády se v daný termín vůbec neko-
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Foto: Martin Zaoral

nalo, lidé mohli na místě vidět pouze
rumunský tančík, historický automobil a posléze i několik zbraní. „Bohužel
příslušníci rumunské armády vůbec
nedorazili, dozvěděli jsme se to před
chvílí. Ostatní se teprve scházejí, musím je trochu popohnat,“ komentoval
situaci na místě Jaroslav Dvořák z po-

řádající KVH Dukla, který sám dorazil
až po jejím oficiálním zahájení.
Kolona vítězství pro letošek změnila
trasu jízdy. „Takové zázemí jako třeba loni v Obědkovicích tady v Bedihošti rozhodně nemáme. Letos
akci pořádáme v menším měřítku
i proto, že hned v neděli odjíždíme

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

do Běloruska, kde se nedaleko Minsku zúčastníme připomínkové akce.
Příští rok oslavíme pětasedmdesáté
výročí od konce druhé světové války.
Při této příležitosti bychom se rádi
vrátili na naši tradiční trasu zahrnující třeba Skalku, Čelčice a Klenovice,“
nastínil Dvořák.
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Už poosmé dorazila do Prostějova
Kolona vítězství. Akce nadšenců do
vojenské historie přivezla na náměstí
T. G. Masaryka dobovou techniku,
včetně velkého množství zbraní i uniformy předminulou sobotu. Do centra přijely desítky vojáků v historických uniformách rumunské, sovětské
i polské armády. „K vidění jsou také
uniformy americké, dorazili i četníci,“
prozradil Jaroslav Dvořák. Všechny
tyto složky se nějakým způsobem podílely na osvobození střední Moravy.
A naopak, tu a tam se v davu mihla
i uniforma nacistických jednotek SS.
Společně s kolegy potěšil řadu kolemjdoucích. „O akci jsem nevěděl,

šel jsem náhodou kolem. Technika
na náměstí mě překvapila. Zaujala
mě vozidla, zejména tančík,“ pronesl
na adresu menšího tanku Praga, který
doslova na koleně postavil Lubomír
Smolinský a Luděk Fiala z Bohuňovic
na Olomoucku.
Tank a auta pak nadchly hlavně děti. Ty
si mohly do vozidel sednout a takříkajíc si je osahat. „Jsme tady poprvé. Děti
se chtěly podívat do aut, sednout si do
nich. Já na to moc nejsem, přišel jsem
hlavně kvůli dětem,“ prozradil další divák Pavel Horelica. Starší osazenstvo
obdivovalo hlavně zbraně a techniku.
Prostějovsko na přelomu dubna
a května 1945 značně utrpělo. Ně-

mecká armáda se zde snažila zadržet Sověty a zabránit tak odříznutí
přístupových cest dále do Čech
pro ustupující jednotky. Okolo
Klenovic, Pivína a Tovačova se tak
strhla poslední větší tanková bitva
války v Evropě. Ani sám Prostějov
ale nezůstal ušetřen. „Hlavně okolí
staré nemocnice bylo blízko frontě.
Lidé trpěli především nálety. Město
nakonec zachránilo špatné počasí, boje na jih od něj i kapitulace,“
prozradil vojenský historik Zdeněk Bezrouk, proč se akce mohla
odehrávat na historickém náměstí
a Prostějov neutrpěl takové rány
jako třeba Fulnek.

Padlé osvoboditele uctili také v Ivani
IVAŇ Přestože letos nebyla obec
Ivaň na trase Kolony vítězství, neznamená to, že by se tam jako již tradičně nevzpomínalo při příležitosti
konce druhé světové války na padlé
osvoboditele. Zhruba srovnatelný
počet občanů jako na hlavním náměstí v Prostějově se v malé vesnici
shromáždil předminulou sobotu 4.
května v podvečer na krátkém pietním aktu.
Ještě čtvrt hodiny před začátkem to
přitom vypadalo, že nepřízeň počasí
vykoná své. „Letos jsme vzhledem
k plánům KVH Dukla zvolili pietní
akt komornějšího charakteru, ale příští
rok na pětasedmdesáté výročí osvobození chceme opět přilákat veřejnost na
přitažlivý program,“ vysvětlil starosta
obce Petr Cetkovský letošní průběh
akce.
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Nakonec přece jen nešlo o záležitost
pouze místních občanů. Pietního aktu
se zúčastnili i zástupci Vlasteneckého sdružení antifašistů z Prostějova.
„Památník v Ivani je na Prostějovsku
zcela výjimečný. Jsou zde pochovány
ostatky pětadvaceti vojáků Rudé ar-

mády, která se rozhodující měrou podílela spolu s Rumuny na osvobození
našeho kraje. Proto sem jezdíme uctít
památku padlých za naši národní svobodu každoročně,“ připomněl v krátké
zdravici předseda prostějovských vlastenců Tomáš Kaláb.
(red)

Oproti páteční koloně byla ta sobotní
bohatá. Kolona vítězství projela po
trase Bedihošť, Hrubčice, zmíněný
Prostějov, Kostelec na Hané, Smržice, Držovice s finišem v Kralicích
na Hané, kde byl také největší počet
diváků. „Tento rok je to již čtyřiasedmdesáté výročí ukončení druhé
světové války v Evropě, náš klub letos
uspořádal akci poosmé a určitě v tom
budeme pokračovat i nadále. Tedy,
pokud nás statutární město Prostějov
podpoří finančně,“ poznamenal Jaroslav Dvořák.
„Zajeli jsme tentokrát na místa, kde nás
lidé neznají, tak jich ani moc nepřišlo.
Účast je tedy určitě slabší, než byla
v minulých letech,“ přiznal předseda
pořádajícího KVH Dukla. „Když ale
dojedeme na místa, kde už jsme byli,
přijde i šest stovek lidí, má to vzestupnou tendenci. Obcí je bohužel hodně
a nedokážeme všechny uspokojit, tak
jezdíme, jak se lidově říká, na přeskáčku, různá kola. Příští rok při oslavách
pětasedmdesátého výročí pojedeme
po trase Pivín, Klenovice na Hané,
Skalka, Čelčice, kde bylo jádro bitvy,“
prozradil Dvořák.
Co pro něj Kolona vítězství znamená,
lze poznat na první pohled? „Pro mě

BYLI JSME
U TOHO

8*TWDéKEÊEJD[NCMQNQPCXčDGERQRTXÆ

8-TCNKEÊEJPC*CPÆUGOWUGNC
RKGVC XQL¾MčO UMN¾FCV PGLNÆRG

(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾

je to ztělesnění svobody, musíme si
připomínat, kdo nás osvobodil, jak se
říká – škrtat se dá v dějepise, ne v dějinách. Musí se připomínat, co se dělo.
Pokud historii nebudeme připomínat
a nepoučíme se z ní, tak se bude muset
zopakovat,“ připomněl na jedné ze zastávek v Hrubčicích předseda spolku
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vojenské historie.
Zakončení jízdy se konalo v Kralicích
na Hané, kam se přišlo podívat snad
nejvíce lidí ze všech uvedených míst.
Dokonce k tomu na hřišti pěkně vyhrávali, nachystané bylo občerstvení a i sluníčko vykouklo. „Jo, závěr už měl slušné
parametry,“ usmál se Jaroslav Dvořák.

Prostìjov si pøipomnìl obìti Hladové demonstrace
PROSTĚJOV V pořadí 102. výročí tzv. Hladové demonstrace si
u pomníku na náměstí Padlých
hrdinů připomnělo vedení města
a zástupci několika společenských
organizací. „Je vždy hrozné, když
umírají nevinní lidé,“ propojil
historickou událost s nedávnými
atentáty proti křesťanským kostelům na Srí Lance náměstek primátora Jan Krchňavý.

Tomáš KALÁB
Krátký pietní akt začal ve čtvrtek
25. dubna položením věnců a kytic
k památníku třiadvaceti obětí demonstrace, která byla v roce 1917
motivována především nepříliš ověřenými informacemi o omezení již
tak nedostatečného zásobování potravinami či nedostatku uhlí na zimní
období. Kromě delegace magistrátu
zastoupené tentokrát pouze na úrovni náměstků byl přítomen i krajský za-

stupitel Ludvík Šulda nebo zástupci
sokolské obce, Vlasteneckého sdružení antifašistů ČR a Českého svazu
bojovníků za svobodu.
V následujícím projevu připomněl Jan
Krchňavý průběh historických událostí, zejména nezvládnutí velení mladých rekrutů, kteří byli povoláni z Olo-

mouce na ochranu pořádku a majetku
ve městě. Právě jejich stresové jednání
se střelbou do vzduchu a dlažby zapříčinilo jistě nezamýšlený masakr.
Vzhledem ke smutným paralelám podobně tragických událostí v dnešním
světě je potřeba si historii stále připomínat.
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DO PRVNÍ LIGY!
Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Po šestnácti letech své obnovené existence sklidil basketbalový oddíl TJ OP Prostějov nejsladší plod dlouhodobé koncepční práce s vlastními odchovankyněmi. Dospělý „A“-tým klubu
zaměřeného na dívčí kategorii skončil druhý ve finálové
PÀ=?
skupině 2. ligy žen ČR 2018/2019 a tím postoupil do 1. liN?H;
Ní
ß
gy, tedy druhé nejvyšší tuzemské soutěže hned pod elitní
;Hí
NL
M
ŽBL!
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Hokejista Petr Kumstát
GiñDQFLPODGĄPQDGĨMtP
PROSTĚJOV Už za tři týdny se
naplno rozběhne 26. ročník challengeru Moneta Czech Open. Největší tenisový turnaj v České republice se bude hrát v Prostějově
od neděle 2. do soboty 8. června.
Po úpravách pravidel Mezinárodní tenisové federace si to o titul
premiérově rozdá hned osmačtyřicet tenistů!
„Čeká nás větší počet zápasů, což je
pro fanoušky dobře. Pro nás to znamená ještě větší pracovní zápřah, ale
všechno zvládneme. Bude to pěkný
týden s celou řadu atraktivních duelů,“ je přesvědčena ředitelka turnaje
Petra Černošková.
Vedení Moneta Czech Open
v těchto dnech finalizuje složení
atraktivního pavouka, počítá ovšem také s tím, že se bude snažit
dostat do hlavní soutěže co nej-

větší počet domácích nadějí. „Po
všech změnách je ještě těžší získávat
body do světového žebříku. Našim
talentovaným hráčům chceme v jejich úsilí co nejvíce pomoci. Kluci
jako Dalibor Svrčina, Jiří Lehečka
nebo Tomáš Macháč jsou budoucností českého tenisu. Předpokládám,
že některým dáme volné karty,“ prozradila Černošková s tím, že největší
hvězdy budou známy již brzy.
Přes větší počet utkání se finále odehraje v tradičním sobotním termínu,
přestože letos challengery končí pravidelně v neděli. „Naší výhodou je
zatahovací střecha. Díky ní můžeme
garantovat, že odehrajeme všechny
zápasy, i kdyby nám nepřálo počasí,“ zdůvodnila výjimku, kterou dostal turnaj od Mezinárodní tenisové
federace, ředitelka Moneta Czech
Open.
(lv)
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rubriky
Večerníku

XNRQĀLONDULpUX
PROSTĚJOV Jedním z nejkvalitnějších hokejistů narozených
v Prostějově a vychovaných místním klubem byl během třetího
tisíciletí Petr Kumstát. Slůvko byl
je na místě, neboť sedmatřicetiletý útočník začátkem minulého
týdne oznámil oficiální ukončení
své hráčské kariéry.
Narodil se 19. listopadu 1981 ve
známé sportovní rodině a jeho krůčky už odmala směřovaly hlavně na
prostějovský zimní stadión. Tam se
naučil hokej, prošel všemi mládežnickými výběry zdejšího oddílu a za
HC Prostějov nastupoval až do roku
2000, kdy byl tahounem jeho ligové
juniorky.
Tehdy před devatenácti lety přišel
přestup do extraligového Znojma,
tím i start cesty za velkými úspěchy.
Tím úplně NEJ je zisk mistrovského
titulu s Karlovými Vary v roce 2009,
kromě toho Kumstát přispěl ještě
ke třem dalším medailím v extralize
(stříbro Karlovy Vary 2008 a Sparta Praha 2016, bronz Sparta Praha
2014).
Se Spartou, v níž strávil závěrečných
šest let aktivní dráhy (předtím ve Varech dokonce deset sezón), postoupil až do finále evropské Champions
League 2016/17, kde rudé S těsně
v prodloužení podlehlo švédské
Frölundě. Také odehrál dohroma-

MAJSTRŠTYK:

dy 31 utkání za reprezentační
tým České republiky (mezi roky
2007 a 2012), v nichž zaznamenal 12 kanadských bodů za sedm
gólů a pět asistencí.
Na klubové úrovni nasbíral úctyhodných 983 extraligových startů,
čímž zůstal jen kousek od magické
hranice tisícovky absolvovaných
duelů. Jeho celkový bodový účet
se zastavil na čísle 571 (290 +
281), za pozornost určitě stojí
i 161 kladných bodů v hodnocení účasti na ledě.
„Petr udělal pro náš klub během šesti sezón pořádný kus
poctivé a spolehlivé práce,
za jeho působení ve Spartě
mu děkujeme. Bohužel
z extraligy tím pádem odchází jeden z posledních
hráčů staré školy, který
byl vždy vzorem oddanosti hokeji,“ řekl
spor tovní
manažer
HC Sparta
Praha Michal Broš ke
konci urost(QVQKPVGTPGV
lého, téměř
dva metry
vysokého a metrák vážícího forvarda. Večerníku, přineseme i obsáhlejší
Tématu se budeme podrobně vě- rozhovor s Petrem Kumstátem.
(son)
novat v některém z příštích vydání
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Pořádné psí kusy se poslední dobou dějí s českými hokejovými soutěžemi, suverénně největší
pozdvižení mezi zainteresovanými kluby i širokou
veřejností vzbudilo jak zrušení baráže o extraligu
mužů společně se zavedením přímého sestupu +
postupu, tak kontroverzní způsob zúžení nejvyšší
soutěže juniorů.
Změnami průběžně prochází také Chance liga dospělých už jen z toho důvodu, že předloni přišlo
vedení Českého hokeje s nápadem každoročně
rozšířit tuto soutěž o jednoho účastníka postoupivšího ze druhé ligy. Po mém soudu nesmyslné rozhodnutí, ovšem to teď ponechme stranou.
Každopádně teď vznikla situace, že při šestnáctičlenném startovním poli vlastně nikdo nevěděl,
jakým systémem se prvoligová soutěž bude hrát.
A po dlouhé době zvolila národní generalita ledového sportu konečně i jedno dobré řešení: nechala
rozhodnout samotné oddíly.
Ty dostaly na výběr ze tří variant, přičemž vyhrála možnost C, pro kterou hlasovali i prostějovští
Jestřábi. Díky tomu se fandové mohou v příštím
ročníku 2019/2020 těšit na 30 kol základní části,
28 dějství nadstavbové fáze i závěrečné play-off 10
nejlepších týmů, tedy včetně předkola.

Zdejší region má opravdu velice široké spektrum
zde existujících a přitom hodně aktivních sportů.
Momentálně se hlasitým způsobem přihlásila o pozornost dvě sice menší, ale neméně zajímavá, poměrně atraktivní i s přírodou spojená outdoorová
odvětví.
V notně zvelebeném zdětínském areálu proběhl
další ročník tradičních závodů v letním biatlonu,
v různých koutech Prostějovska se pak uskutečnilo
soustředění reprezentace České republiky v orientačním běhu. Pořádající oddíly KB Prostějov a SK
Prostějov teď navíc spojí síly při organizování jedné
společné akce.
Ve středu odpoledne od 16:00 do 18:00 na ploše
chátrajícího fotbalového stadiónu ve Sportovní ulici půjde o druhý ročník zábavné dvouhodinovky
pro širokou veřejnost, kde si každý zájemce může
vyzkoušet právě biatlon či orienťák.
Orientační běžci pak na letní prázdniny chystají dva
důležité mezinárodní závody: prolog Mistrovství
Evropy univerzit přímo v centru města se startem
ve vchodu prostějovské radnice (!) a sprintové
štafety Mistrovství světa neslyšících v Kolářových
sadech a na Sídlišti Svobody. Za takovou aktivitu
hlasitě tleskám!

Ocenění rozhodně zaslouží rovněž dlouhodobá
snaha statutárního města Prostějov o oživení hlavního náměstí T. G. Masaryka prostřednictvím konání
mnoha různých akcí, včetně sportovních.
Nejnovějším projektem je vybudování pískového
hřiště v prostoru před muzeem po vzoru převelice
úspěšné zimní verze v podobě veřejného kluziště.
Také beach kurt bude od této středy zdarma přístupný veřejnosti, aby si na něm každý po předchozí rezervaci mohl zahrát plážový volejbal či cokoliv jiného
smysluplného podle své chuti i uvážení.
Pilotní ročník dává zájemcům časový prostor se pískově vyřádit v trvání necelých čtyř týdnů, což je při
premiéře asi odpovídající doba. A pokud bude mít
akce úspěch, mohou se nadšenci v dalších letech
třeba dočkat ještě delšího úseku na beachové hrátky.
Z prostějovského kluziště v(e) (před)vánočním čase
se za poslední roky stal doslova hit nejen pro aktivní
bruslaře, ale též pro pasivní návštěvníky, kteří chodí
k ledové ploše na punč nebo jiné dobroty. Aspoň
trochu podobně by to teď mohlo vypadat i koncem
jara, byť atmosféra bude oproti svátečnímu dárkovému shonu dost odlišná. Nikoliv brzká chladná tma +
dárkový shon, nýbrž teplo + slunce + letní pohoda.
Pokud počasí dopřeje. Vyzkoušíte si to i vy?

Tomu se říká totální dominance,
která se hned tak nevidí v jakémkoliv sportu. Že se tak děje v tak globálním odvětví, jako je tenis, stojí za
dvojnásobnou pozornost. Obzvlášť
v případě malé země jakou je Česká
republika. Prostějovský klub může
těšit, že v první trojce světového
žebříčku ve čtyřhře je nově i hráčka
TK Agrofert Barbora Strýcová!
DEBAKL:
Nepříjemný zážitek za sebou mají
fotbalisté Čechovic. Uplynulou
středu se snažili o postup do finále krajského poháru, jenže domácí
Lipník nad Bečvou jim vystavil hodně drsnou stopku a pěti brankami
jediného regionálního vyslance přímo zdecimoval. Domů se svěřenci
kouče Koláčka vraceli s rukavicí...
ĠÌ6/2
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Dres s tímto číslem, který nosí Tomáš Nouza, uvidí prostějovští hokejoví fanoušci pod znakem Jestřába i v příštím ročníku. Věhlasný
kanonýr totiž podepsal s vedením
LHK novou smlouvu. Zkušený
útočník byl v základní části ligy
čtvrtým nejproduktivnějším hráčem, když nasbíral 48 bodů.
9ă52.

„STÁLE JSME
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Šestadvacetiletá blokařka z Bulharska Veronika Bezhandolska si
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník (čtěte na straně 45) pochvalovala
klima v týmu VK Prostějov.
.20(7$
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S příchodem bývalého asistenta hlavního trenéra u prvoligové Sigmy Olomouc
přišlo na prostějovské „ópéčko“ potřebné uklidnění. Realizační tým vedl už
i s tímto někdejším slovenským záložníkem tři důležité zápasy a ani v jednom
z nich nepoznal hořkost porážky!

fotbal

PODLE

ZNÁMKA

MINIŠPÍL

Prostějov (tok) Poslední dvě kola
Fortuna:národní ligy se odehrají, jak bývá
zvykem, v jednotných časech. Určena byla
vždy sobota od 15:00 hodin. V prvním
případě se eskáčko doma tuto sobotu utká
s Chrudimí, o týden později uzavře své
účinkovánívtomtoročníkunapůděVlašimi.

Poslední dvì kola
v jednotném èase

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

„Emoce na konci zápasu s Jihlavou
samozřejmě byly. To už k fotbalu patří.
Bohužel nám asi nebylo souzeno s tímto klubem uspět, jak na podzim u nich,
tak v tomto odvetném utkání. Jihlava
nás nijak nepřekvapila, v prvním
poločase jsme byli lepším mužstvem,
měli jsme šance, jenom škoda, že jsme
neodskočili na dvoubrankový rozdíl.
Ve druhém poločase se to trochu
otočilo, víc hrát začala Jihlava. Na
můj vkus jsme začali až moc hlídat
výsledek, čímž jsme soupeři přepustili
střed hřiště. Jihlava začala hrát totálně
na riziko. Jenže na její tlak reagovala
spolehlivě naše obrana. Za druhý
poločas si možná bod zasloužila, ale
asi se shodneme, že nikoli takovým
způsobem. Jedinou vyloženou brejkovou příležitost měl ve druhé půli
Koudelka, byly tam i další náznaky,
mrzí nás, že jsme je nedohráli.
Mančaft máme zkušený natolik, abychom závěrečné pasáže v nastavení
sehráli úplně jinak, podrželi míč
vpředu. Ovšem nebýt té chyby, tak
se o tom tady nebavíme. Musíme
ale zdůraznit, kolikrát nás gólman
v předchozích zápasech podržel. Je to
také jen člověk, určitě jej to v kariéře
zase posune o kousek dál. Já sám nic
podobného na hřišti nezažil, v televizi
jsou podobné situace občas k vidění,
ale přímým účastníkem jsem byl poprvé. Nepředpokládám nějaký špatný
vliv na psychiku týmu, s Jihlavou jsme
sehráli vyrovnanou partii.“
Karel KROUPA,
útočník 1.SK Prostějov

pohledem karla kroupy

aneb

OKÉNKO
KAPITÁNA
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ZNÁMKA

JAKUB
PETR

saa

čtyři žluté karty,“ připomenul trenér
Oldřich Machala, proč na toto místo
musel postavit Pernackého, který měl
zase ten handicap, že dlouhou dobu
kvůli zdravotním problémům nehrál.
V poločase měl problémy s podvrknutou nohou Polák, který sice utkání
dohrál, ale do Varnsdorfu už o víkendu nejel. Totéž se týkalo Kroupy,
který toho za celé jaro odehrál opravdu hodně. „Mám respekt k tomu, co
předvádějí hráči jako je Polák, Kroupa, Janíček a Schuster. V tomto věku
takhle zvládat velice náročné zápasy.
Jenže kromě zkušeností také ubývají
síly. Druhý poločas jsme soupeře mač-

jakýý byyl šlággr prooti jihhlaavě....

Už na utkání s Jihlavou nebylo snadné
poskládat sestavu, protože pro změnu eskáčko trpělo absencí pravého
beka. „Biolek má svalové problémy
a do toho Machynek musí vykonat
jednozápasový disciplinární trest za

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

ZHQVQ6QO¾w-CN¾D

kali a věřil jsem, že srovnáme,“ ocenil
zkušené hráče trenér Jihlavy Radim
Kučera, který jako bývalý fotbalista
dobře ví, o čem hovoří.
Víc než o vyrovnané hře se zcela pochopitelně po zápase s Jihlavou probíraly ze všech stran poslední vteřiny,
které se zle nepovedly brankáři Le
Giangovi. Ten měl ovšem ze všech
stran, jak hráčů, realizačního týmu
i klubového vedení, slova pochopení. „Patrik udělal chybu, což ví nejlíp
sám. Nevím, jestli malá koncentrovanost v posledních vteřinách, vyřešil to
špatně. Balón měl v ruce a zbytečně
jej pouštěl na zem, hráče jsem viděl.

&QMQPEGRTXPÊJQRQNQéCUWEJ[D÷NQR÷VOKPWVMF[åUGMRQMWVQXÆOWMQRWRQUVCXKNC\KOPÊRQUKNC,CP8QwCJNÊMC2TQUV÷LQXXGFN
PCFHCXQTKVGO\,KJNCX[
(QVQ6QO¾w-CN¾D

3ìÌ6/8ð1267

,KJNCXUMÚ<QWDGNGF÷N¾EQOčåGCNG-QWFGNMCUKLFG\C 8VQOVQOQOGPVWPCRTQUV÷LQXUMÆJQ-QWFGNMWPGUVCéKN <C OÊéGO UG X RTčD÷JW WVM¾PÊ FGTQW PGLONCF÷Ê U
DCNÐPGOF¾N(
CPKLKJNCXUMÚ0QXQVPÚ é 
PGLUVCTwÊO2ÊEJCNU-TQWRQW

" I NII L ? JII L N´´ Û

PROSTĚJOV Velice důležitý
týden prožilo eskáčko a výsledkem je radostné konstatování, že
prostějovští fotbalisté si na rozdíl
od svého předchozího působení
ve druhé lize zachovali příslušnost
v této profesionální soutěži i pro
další soutěžní ročník. Z tohoto
faktu se sice nemohli všichni
aktéři kolem týmu radovat už
ve středu po zápase s Jihlavou,
i když k tomu chybělo doslova
pár sekund. Stejně ovšem v
neděli jeli do Varnsdorfu s jistotou záchrany, čemuž odpovídala
sestava i výsledek. Dvě kola před
koncem Fortuna:Národní ligy
náleží eskáčku jedenáctá příčka
se sedmibodovým náskokem
na patnácté Táborsko a čtrnácté
Znojmo. Naopak v dramatickém
závěru se mohou Machalovi
svěřenci při shodě okolností vyhoupnout až do první poloviny
tabulky.

Formu potvrdily dvě remízy s favority
bojujícími o postup do baráže o F:L

(6.ÉĠ.26,=$&+29$/2'58+2/,*2928

milujeme

1:1

nebránit pasivně jednobrankový náskok, ale pokusit se vstřelit druhou
branku. K té měl už po pěti minutách
dobře nakročeno Koudelka, který si
posadil Vaculíka a zleva postupoval
na branku, jenže střelu z úhlu Veselý
odvrátil na roh.
Po dalších pěti minutách hlavičkoval
po rohu těsně vedle branky Zoubele. Domácí obrana stačila zblokovat
hodně jihlavských střel, mimo jiné
i nebezpečný pokus Vedrala. V závěru zaujal Šulcův průnik zakončený
Klímovou hlavičkou mimo branku,
nebezpečně pálil také Vaculík.
Bez problémů proběhly tři nastavené
minuty, v jejichž závěru přišel odkop

1.SK PV
FC JIH
POHLEDEM TRENÉRÙ

od domácí branky. Le Giang si pustil Prostějov tak v souboji s Jihlavou
míč na zem, jenže neregistroval za opět v závěru přišel o další dva body.
ním se pohybujícího Šulce, který míč
Statistiky z utkání
vypíchl a poslal do prázdné branky.
najdete na straně 26

„Spravedlivá remíza. Myslím si, že první poločas jsme prohospodařili, domácí měli gólové šance, jednu proměnili. Ve druhém poločase se zaměřili na
defenzivu, což je ošidné. Vytvořili jsme si Zoubelem a Klímou šance, které
jsme neproměnili. Věděli jsme, že domácí mají dobrý presink, chtěli jsme dávat míče za obranu, což se ovšem nedařilo, špatně jsme akce řešili, chtělo to
třeba nějakou narážečku. Domácí nám darovali na konci remízu za jakousi
poctivost, Šulc to výborně vystihl a vyrovnal.“

Radim KUÈERA-trenér FC Vysoèina Jihlava:

„Zápas se mi hodnotí špatně... Po velké hrubce, která by se vůbec neměla stávat, jsme ztratili dva body. Byli jsme lepší mužstvo a zasloužili jsme si vyhrát.
Jihlava měla také šance, ale my jsme mohli zápas rozhodnout ještě do přestávky. Po takovém průběhu hry a takovém bojovném a nadšeném výkonu, který
jsme dnes předvedli, jsme si tři body zasloužili. Fotbal takový je, ale zklamání
je o to větší, že s těmi dvěma body jsme mohli být zachráněni v soutěži.“

Oldøich MACHALA- trenér 1.SK Prostìjov:

PROSTĚJOV Přestože se v rámci
klubu 1.SK Prostějov věnuje Večerník především týmu mužů ve druhé
nejvyšší soutěži, neznamená to, že
se v mládežnických kategoriích nic
neděje. V době druholigové pauzy
přinášíme sondu do dvou kategorií
přípravek, z nichž vyrůstají fotbalové naděje.
Podzimní sezónu zahájili 18. až 25.
srpna 2018 devítiletí fotbalisté soustředěním v Hotelu Kamzík v Jese-

níkách. Soustředění mělo za úkol
poznat se blíže a vytvořit kolektivního ducha. „Vzhledem k možnostem
a tréninkovým podmínkám, které
nebyly úplně ideální pro fotbal, jsme
se věnovali rozvoji obecných pohybových dovedností, koordinaci a běžecké technice. V průběhu podzimu
jsme hráli v rámci OFS dvě soutěže,
pro mladší a zároveň i starší přípravky. Hlavně v rámci soutěže starších
přípravek nás kluci mile překvapili.

Přes dvouletý věkový handicap si
kluci vedli velmi dobře a fotbalově
soupeře většinou přehrávali,“ chválil
svěřence asistent trenéra Radim Derych.
Kaňkou na podzimní části sezóny
byla stopka v kvalifikaci Ondrášovka
cupu. Kluci podali dobrý výkon a v
zápasech byli vždy lepším mužstvem,
zápasy však nevyšly výsledkově. K
postupu chyběl jediný bod nebo dva
góly. I když v tomto věku se obvykle

nehraje na výsledek, mrzí neúčast na
finálovém turnaji, který si všichni loni
v Příbrami skvěle užili.
„Během podzimu jsme se snažili pracovat hlavně na koordinaci, individuálních a pohybových dovednostech.
U hráčů, kteří pravidelně tréninky absolvují, vidíme v těchto směrech velký
pokrok,“ poznamenal Derych.
Svěřenci trenéra Karola Dankoviče
absolvovali v rámci halové sezóny několik turnajů. V Moravském Berouně

zvítězili, sami pořádali dva turnaje v
Prostějově. Jeden vyhráli, na druhém
skončili v konkurenci MFK Karviná a
Baníku Ostrava druzí.
„V lednu jsme klukům připravili i soustředění na běžkách a setkalo se to s
obrovským úspěchem a nadšením,“
doplnil trenér Dankovič.
Kromě soutěží OFS se tým U9 snaží
absolvovat i další turnaje, které mají
zajistit konfrontaci s vrstevníky kvalitních mužstev.
(tok)

Fotbalisty ročníku 2010 mrzela neúčast na finále Ondrášovka cupu

„zahřívací“ hlavička směřovala přímo
do náruče brankáře Veselého. Pohledný fotbal bez vyložených šancí provedl
diváky až za první půlhodinku, když
se do odraženého míče za hranicí šestnáctky opřel Pernackij a míč letící pod
břevno musel Veselý vyrážet, o zbytek
se postarali obránci. O pět minut později rozehrávalo eskáčko přímý kop,
míč ovšem trefil nejen zeď, ale přímo
ruku Jakuba Petra, který za reflexivní
pohyb dostal žlutou kartu, a proti jeho
týmu se kopala penalta. Míč si postavil
na značku tentokrát Vošahlík a zkušeně střelou k tyči otevřel skóre zápasu
– 1:0. A do přestávky mohlo být ještě
veseleji. V poslední minutě první půle
totiž Polák našel napravo rozběhlého
Koudelku, který centroval pod sebe do
Tomáš KALÁB
šestnáctky, jenže Kroupa přízemní střePo úvodní oťukávací desetiminutovce lou z první trefil opět jen střed branky
odcentroval zleva Slaninka, míč si našel spolu s brankářem Veselým.
nikým neatakovaný Kroupa, jenže jeho Plánem do druhého poločasu bylo

PROSTĚJOV Domácí si na favorita z Vysočiny věřili a před zápasem vloženého středečního kola
Fortun:Národní ligy s pořadovým
číslem 27 hovořili o třech bodech.
Možná jako reminiscenci na podzimní utkání na Vysočině, kde bylo
eskáčko jasně lepší, ale padlo. A po
Vošahlíkem proměněné penaltě
opravdu mohly všechny body zůstat doma. Chyběly vteřiny. V nich
se stalo něco, co bývá k vidění spíše
na obrazovkách v rámci legrácek na
konec, v reálu to aktéři nezažili...
Šulc v posledních vteřinách překvapil rozehrávajícího gólmana Le
Gianga natolik, že mu sebral míč
a srovnal na konečných 1:1...

S Jihlavou opět smolný závěr, remíza je málo

vecernikpv.cz
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MARTIN
SLANINKA

Vzhledem k rozdílnosti sestav se pro oba zápasy minulého týdne hledal společný jmenovatel jen obtížně.
V zápase s Jihlavou si zasloužil pozornost zkušený plejer, který se iniciativně zhostil kritického momentu utkání, kterým byla odpískaná penalta. Jak může zápas
v případě jejího neproměnění dopadnout, máme z konce
podzimu ještě v paměti... Ve Varnsdorfu zase nastoupil
poprvé v mistrovském utkání v dresu Prostějova
v hiearchii eskáčka druhý gólman a hned si připsal
čisté konto. Pravda, nemusel čelit smršti vyložených
šancí, ale právě takové utkání bývá často ošidné.

JAN VOŠAHLÍK
& FILIP MUCHA

VEČERNÍKU

HRÁČI

32

41

„Všichni soupeři hráli ročníkově, takže měli ve většině případů jen hráče
ročníku 2008. Zareagovali jsme tím,
že jsme do áčka začlenili více klubů
z druhého týmu. Zápasy se tím sice
staly vyrovnanějšími, ale i tak jsme
v nich dokázali vyhrávat,“ všiml si
Smejkal.
Hokejisty narozené v roce 2007
mu z velké části sebrala zranění, jejich mladší spoluhráči se s tím však
parádně vyrovnali a své oponenty
předčili především kombinační
hrou. „Potěšilo nás, že se kluci, kteří
většinu zápasů hráli druhou soutěž,
začlenili do prvního týmu. Bezesporu byli jeho platnými členy,“ pochvaloval si Smejkal.

6RXSHÔHMVPHSÔHKU½YDOL
NRPELQDÄQÉKURX

3RGÈNRY½QÉ
WUHQÅUVNÙPNROHJÕP

Radek Procházka, dva bývalí extraligoví
hokejisté. „Podle mě to nebylo vůbec
na škodu. Každý trenér se může od toho
druhého něco přiučit. A samozřejmě
Od letošního ledna navíc vedl i pros- nejen trenér,“ glosoval Filip Smejkal.
tějovské starší žáky. Najednou měl tak
+ODYQÉMHSUDFRYDW
na starost hned tři kategorie, vedle těch
DKU½WNYDOLWQÉ]½SDV\
žákovských ještě čtvrtou třídu – ročník
2009. „Vést tři kategorie je asi i nereálné, ale kvůli klukům jsem do toho šel. Starší žáci Prostějova obsadili ve své
Každou hodinu ledu jsme se jim snaži- nadstavbě nakonec osmou příčku. Za
li dávat maximum,“ prozradil a vyzdvi- tři výhry v deseti duelech (za jednu
výhru se udělovaly dva body - pozn.
hl své trenérské kolegy.
U starších žáků jimi byli Libor Miškov- red.) si vysloužili šest bodů. Tréninky
ský a Adam Wind. Toho Smejkal označil starších a mladších žáků označil Smejza svého ´dobíječe baterek´. „Obrovsky kal za podobné. S tím, že se s věkem
mi s hráči pomáhal,“ prozradil. Wind hráčů zvyšuje jejich obtížnost. Hlavní
mu byl společně s Pavlem Kumstátem důraz klade se svými kolegy na spoa Radkem Vrbou k ruce i o kategorii lupráci, dravost nebo cvičení jeden na
níž, u mladších žáků. Ročník 2009 vedle jednoho. V novém ročníku bude Filip
Smejkala trénoval Simon Hejduk a pří- Smejkal opět působit jako hlavní kouč
ležitostně rovněž Marek Černošek či výběru starších i mladších žáků.

·UR÷wPÚMQWé(KNKR5OGLMCN PCUPÊOMWPCJQąGRTXPÊ\NGXC XGFNX\¾X÷TWWRN[PWNÆUG\ÐP[QDCå¾MQXUMÆXÚD÷T[5-2TQUV÷LQX
CVCMÆLGwV÷éVXTċ¾M[5ONCFwÊOKå¾M[QDUCFKNXPCFUVCXDQXÆUMWRKP÷RTXPÊOÊUVQ0CHQVQITCHKK5OGLMCNUGUXÚOKUX÷ąGPEK\TQéPÊMč
CVGF[UVCTwÊOKKONCFwÊOKå¾M[RQUMQPéGPÊVWTPCLGX-QRąKXPKEK2TQUV÷LQXwVÊVCOUMQPéKNKFTW\Ê (QVQ5-2TQUV÷LQX

„Chceme docílit toho, že prostějovští
kluci budou plně konkurenceschopní vůči hráčům z ostatních klubů
v Olomouckém kraji či odjinud.
Máme v úmyslu mládežnický hokej
v Prostějově vrátit do co nejrozsáhlejšího povědomí veřejnosti. Nejen
na Moravě, ale i jinde v Česku. Vynaložíme pro to veškeré své úsilí.“
Tak nějak zněla slova Michala Janečka, sekretáře a nového hlavního
trenéra juniorů SK Prostějov 1913,
v závěru rozhovoru o úspěchu s výběrem do 14 let na turnaji v rámci
projektu VTM. Prostějovští hokejisté sice na této akci scházeli, Janeček
udílel pokyny borcům z jiných moravských či slezských klubů. Do budoucna to ale se svými trenérskými
kolegy plánuje změnit.
Sám Michal Janeček je pro prostějovský hokej velkou perspektivou.
S řízením a trénováním mládeže má
nemalé zkušenosti z Havířova. Klubu, kde hráče z vlastní líhně zapracovávají do „A“-týmu. Klubu, jehož
historicky nejzářivějším klenotem je
bezesporu David Pastrňák. Havířovský odchovanec, který v současnosti
zaujímá pozici nejlepšího českého
hokejisty v zámořské NHL a dost
možná i nejlepšího českého hokejisty vůbec. Pasta la vista, tohle baby je
z Havířova….
Zkušenosti, které Janeček načerpal právě ve slezském městě, může
v rodném Prostějově do budoucna
zužitkovat. Eskáčku má rozhodně co
dát a je dobře, že kromě administrativy se ve velmi hojné míře věnuje také
trénování.
(kom)

=HâLYRWD
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PROSTĚJOV V SK Prostějov 1913 mu
připadla důležitá role. Dokonce ta snad
vůbec nejdůležitější. Milan Sedlo se v létě
2016 stal jeho předsedou, a tudíž čelným
představitelem. V současné době už ale
tuto funkci nevykonává. K polovině letošního března z ní z pracovních důvodů odešel. Jak Večerník informoval již v minulém
vydání, nahradil jej jeden ze členů výkonného výboru Marek Černošek.
Milan Sedlo se v prostějovském hokeji pohyboval deset let jako hráč, sedm let jako
trenér a třikrát byl v různých dobách ve vedení klubu. Když to pak v roce 2016 vřelo
v mládeži Hanáků, podílel se na založení nového klubu – SK Prostějov 1913. Společně

s Markem Černoškem, Radkem Mudrlou,
Pavlem Kumstátem a Martinou Markovou
zasedl ve výkonném výboru. Zároveň se
stal předsedou klubu. „Z jakého důvodu?
Na to byste se museli zeptat ostatních členů
výkonného výboru. Asi proto, že jsem nejstarší,“ glosoval Sedlo s úsměvem předloni
v listopadu v rozhovoru pro Večerník.
Že je vize eskáčka ta správná, se společně se
svými kolegy snažil přesvědčit širokou prostějovskou fanouškovskou obec, představitele
města i orgánů Českého svazu ledního hokeje. Povedlo se! Klub si získal přízeň veřejnosti
a počet jeho hráčů postupně vrostl až téměř
na 300. „Staráme se o děti ve všech kategoriích, které v českém hokejovém svazu existují.

náctiletí a mladší hráči před jeho očima nejprve zdolali své protějšky ze
„Západu“. Na výhře 7:3 se podílela
především dvojice útočníků Dominik Petr (Vítkovice) – Eduard Šalé
(Kometa Brno). Prvně jmenovaný
zapsal gól a dvě asistence, druhý
dva góly a tři gólové nahrávky. „Oba
hráli v prvním útoku, jsou to velice
talentovaní kluci. Pokud na sobě
budou pracovat, mohli by v hokeji
něco dokázat. Byla radost se na ně
dívat – jsou góloví, dobře bruslí, umí
to s kotoučem. Jedná se o rozdílové
hráče,“ chválil Janeček.
Oba tahouni se projevili i v duelu
proti výběru „Středu“. To pomohli
k úspěchu ve třináctibrankové přestřelce v poměru 7:6. Petr nasbíral
čtyři asistence, Šalé jednu trefu a dvě
přihrávky vedoucí ke gólům.

Prostějovský kouč si také liboval, že
hokejisté si utkání v Jihlavě patřičně
užili. Nemuseli se ohlížet na taktické
pokyny a ukázali, co v nich je. „Když
vyhrajete první zápas, jste na tom
hned psychicky lépe. Soupeře jsme
přehrávali hlavně v útočné fázi, všechny tři lajny měly dopředu obrovskou
sílu,“ uznal.
Hráči Prostějova s ním ale na turnaj
necestovali. „Byl to výběr z výběrů. Navíc i ve VTM Olomouckého
kraje byl jen jeden náš hráč, který
toho ještě k tomu moc neodehrál.
Prostějovští kluci zatím nemají kvalitu na to, aby na takové akci startovali. Do budoucna to ale chceme
změnit, uděláme pro to maximum
možného,“ slíbil Michal Janeček,
který v nadcházející sezóně povede
juniorku SK Prostějov 1913.

vystřídal jej Marek Černošek. Odešel také
z výkonného výboru i z celého klubu. „Vedly
mě k tomu pracovní důvody,“ vysvětlil stručně. Nedlouho po něm opustil „eskáčko“ i jeho
dobrý kamarád, ostřílený trenér Jaroslav Beck.
Sedlo kvitoval zlepšení kvality i prestiže SK
1913. „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,“
vzkázal jednašedesátiletý Prostějovan při
rozloučení s funkcí předsedy.

/KNCP 5GFNQ FPGU Wå DÚXCNÚ RąGFUGFC ON¾FGåPKEMÆJQ
5-2TQUV÷LQX
Foto: Bohumil Vincura

Seriál pøipravil Petr Komárek

Milan Sedlo

Pøedstavujeme osobnosti „eskáèka“:

V první jmenované dvakrát zvítězili
právě Janečkovi svěřenci a vysloužili si zlatou trofej. „Na turnaj jsem se
jako trenér dostal přes projekt VTM
v Olomouckém kraji. Vybrali mě
svazoví činovníci a zase mi to rozšířilo obzory,“ nezastíral Janeček s tím,
že stejnou akci absolvoval už sezónu
předtím a také v průběhu letošního
ročníku před Vánoci. To se turnaj
VTM konal rovněž na jihlavském
ledě.
I po něm se mohl radovat z prvního
místa, stejně jako nyní. „Navzdory většímu počtu individualit jsme
měli asi nejvyrovnanější tým ze
všech. Velice slušné výkony podali
brankáři, obránci i útočníci. V útoku jsme měli opravdu velkou sílu,
což bylo v zápasech vidět,“ podotkl
čtyřiačtyřicetiletý Prostějovan. Čtr-

Zatímco v roce 2016 měli mládežničtí Jestřábi
ve všech týmech 140 hokejistů, my jich nyní
máme více než jednou tolik,“ citovalo Sedla na
podzim nejčtenější periodikum Prostějovska.
Za svůj dlouhodobý cíl si Sedlo, který děti
sám skoro deset let také trénoval, vytkl pomoc SK Prostějov 1913 k co největší konkurenceschopnosti. Především vůči klubům ze
srovnatelně velkých měst, jako je právě Prostějov. „Chceme mít co nejvíce mladých hráčů
a o ty se pořádně starat. Všem nám velmi pomůže postavení druhé ledové plochy,“ uvedl
Milan Sedlo dříve.
Jako předseda prostějovského mládežnického
klubu pracoval přes dva a půl roku. Až do poloviny letošního března. To ve funkci skončil,

JIHLAVA, PROSTĚJOV V uplynulé sezóně jej Český svaz ledního
hokeje znovu zapojil do projektu Výchova talentované mládeže
(zkráceně VTM – pozn. red.). Michal Janeček, sekretář a člen trenérského štábu SK Prostějov 1913,
měl pak na závěr jako jeden z koučů na starost nejnadanější hráče
z východu Česka, a to v kategorii
do čtrnácti let. Na turnaji v Jihlavě 2TQUV÷LQXUMÚVTGPÆT/KEJCN,CPGéGM \EGNCXRTCXQ PCURQNGéPÆHQVQITCHKKUGUXÚ
Foto: Ronald Hansel
zkraje dubna s nimi nenašel pře- OK\NCVÚOKUX÷ąGPEKX,KJNCX÷
když v budoucnu budu moci vést Třince, Zlína či Havířova. Své zástupmožitele.
zase nějaký tým,“ řekl Večerníku.
ce v něm ovšem měly třeba i hanácký
Petr KOMÁREK
Nejlepší hokejisty ve věku maximál- Přerov, nebo další klub z OlomouckéUž dříve se Janeček nechal slyšet, že ně čtrnáct let z Olomouckého, ale i ho kraje – Šumperk.
jej účast na celorepublikovém svazo- Moravskoslezského, Jihomoravského Na turnaji, který hostil Horácký zimvém projektu Výchova talentované a Zlínského kraje trénoval na Vyso- ní stadion v Jihlavě, se výběr republimládeže obohacuje. „Je to pro mě čině společně s Petrem Rutarem a kového „Východu“ střetl s celky „Závelká zkušenost, trénování talentova- Otakarem Čajkou. Jeho výběr tvořili padu“ a „Středu“. Zápasy se odehrály
ných kluků mě navíc baví. Budu rád, mládežníci z Komety Brno, Vítkovic, v kategoriích do čtrnácti a patnácti let.

Janeček
Ovoce práce s talentovanými hráči: Michal
se podílel na úspěchu v Jihlavě

Vzhledem ke kategorii mladších žáků
se nesnažil ani nijak zastírat častou
přítomnost divokých a gólově bohatých výsledků. Jen ve druhé části
sezóny – nadstavbě, jež začala zkraje

'LYRNÅYÙVOHGN\"&KFHPH
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Při hodnocení týkajícím se mladších
žáků, které vedl od začátku sezóny,
neměl Filip Smejkal co skrývat. Mluvil upřímně a prohlásil, že s hokejisty
tvořenými především ročníky 2007
a 2008 se podařilo pracovat podle
jeho představ. Ocenil zejména přístup
týmu a vůli jeho jednotlivých členů
pracovat na sobě a zlepšovat se. „Kluků bylo v kategorii dokonce tolik, že se
musela vytvořit dvě družstva. Každé
hrálo své zápasy (oficiálně se započítávaly pouze výsledky „A“-týmu – pozn.
red.). Ke konci sezóny už někteří hráči
rotovali v obou týmech,“ řekl kouč.

Petr
KOMÁREK

ledna – nastříleli Prostějovští v deseti
zápasech 83 branek. Pro doplnění:
inkasovaných branek bylo o 40 méně.
„Je to dáno tím, že chceme, aby kluci
byli aktivní. Chtěli hrát a tvořit. Z toho
logicky padají branky, ale také vznikají chyby a góly v naší síti,“ vysvětlil
Smejkal, jenž zároveň podotkl, že jeho
cílem není žádnému hráči něco nařizovat, případně zakazovat. „U dětí to
takto nefunguje,“ zdůraznil následně.
Za chyby Smejkal na hráče naštvaný
není. Něco jiného je to, pokud jde
o jejich přístup. „Obecně si však myslíme, že kluci z ročníků 2007 a 2008
– a nesmím zapomenout ani na slečnu
a kluky z ročníku 2009, co jsou s námi
– mají velkou chuť a hokej milují,“ pochvaluje si bývalý útočník Prostějova či
Olomouce.
S mladšími žáky nasbíral od září do
prosince jedenáct vítězství a pět porážek. Na nadstavbovou část si pak Prostějov ideálně vyladil formu a skupinu
s Opavou, Šumperkem, Uničovem,
Třincem, Vítkovicemi, Přerovem,
Frýdkem-Místkem, Orlovou a Havířovem dokázal vyhrát. První místo
si vysloužil díky šestnácti získaným
bodům za sedm triumfů a dvě remízy.
Pouze jednou, ve Frýdku-Místku, poznal hořkost porážky.

PROSTĚJOV Heroický výkon. Takový v závěru letošní sezóny
předvedl trenér SK Prostějov 1913 Filip Smejkal. Jako hlavní kormidelník působil hned u třech kategorií - starších žáků, mladších žáků a ročníku 2009. Z prostřední z nich navíc
v soutěžní nadstavbě dokráčel až na pozici nejvyšší. Co na to
říct? Snad jen: klobouk dolů, „Smejky“!

Mladší žáky SK 1913 dovedl
na samotný vrchol

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

lední hokej
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yy Proč jste se po vašem loňském
konci v Sigmě rozhodl pro angažmá v 1.SK Prostějov?
„Hlavně kvůli Františku Jurovi, který mě oslovil. A k tomu rozhodnutí
přispěl trenér Machala. Známe se
z dřívějška, hrál jsem pod ním v olomoucké Holici. Pro mě taky je důležitá možnost se rozvíjet, což by mi
zde mělo být umožněno.“
yy Vrátil bych se zprvu právě ještě
pár měsíců zpátky. Váš odchod ze
Sigmy mnohé překvapil, množily
se spekulace. Proč se tak stalo?
„Stále je to pro mě citlivé téma, po-

Michal
SOBECKÝ

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Olomouckou Sigmu vyměnil za Prostějov, jako
ligový sešup ale tento posun nevnímá. Naopak. Pro Ladislava
Onofreje (na snímku) je podle
jeho slov eskáčko ideální možností sebeuplatnění a rozvíjení.
Na prostějovské lavičce tak je
v závěru sezóny poměrně živo:
k trenéru Machalovi a jeho asistentovi Aleksijevićovi se totiž připojil třetí člen týmu, což byl dost
možná klíčový krok vedneí klubu
k úspěšné záchraně ve druhé nejvyšší soutěži, která je už teď jistá.
Výzvou pak byla také záchrana
Fortuna:Národní ligy, k níž měl
přispět svými zkušenostmi trenéra i hráče.

rozšířit realizační tým. Záchranářské práce jsou tu, stejně tak vážnější
zápasy, důležitá část sezóny. K tomu
se budu snažit přispět i svými zkušenostmi. A jsem rád, že jsme si příslušnost uhájili. Smlouvu mám do

řád jsem z toho nevyšel. Seběhlo se
několik věcí a nejrůznějších situací.
A to, jak se řešily, mě přimělo dát
rezignaci. Víc bych to v tuto chvíli
ještě nechtěl komentovat. Možná
později...“
yy Litoval jste někdy tohoto rozhodnutí?
„Dostat se do takové situace, udělal
bych to zase! Jsem člověk, co se drží
zásad, a za okolností, co byly, bych
nebyl schopný fungovat. Na druhou
stranu, máte nějaký vztah k tomu
klubu i k hráčům. Přece jen jsem
s nimi strávil tři a půl roku. Je to pak
jiné, když s nimi jste tak dlouho...“
yy Nebylo to tedy lehké rozhodnutí?
„To rozhodně ne.“
yy Posuňme se do Prostějova.
Jaká je tady vaše náplň práce?
„Oslovili mě se záměrem, že chtějí

činnost. Nakonec jsme se tedy domluvili tak, že budu dělat trenérovi
prvního asistenta a Petar se bude
věnovat brankářům.“
yy Jak hodnotíte

konce sezóny. Pak se uvidí, co bude.“
yy Pracujete jako asistent Oldřicha Machaly. S jakými kompetencemi?
„Doposud byl jako jediný asistent Petar Aleksijević, který zároveň dělal trenéra
brankářů a i nějakou manažerskou

poslední výsledky týmu?
„Přišel jsem před utkáním s Táborskem a dá se říct, že jsme od
té doby neprohráli. (úsměv)
Teď máme za sebou důležité
dva zápasy, zejména právě ten
s Táborskem o pověstných šest
bodů. Ten jsme zvládli, stejně
jako další zápas ve Vítkovicích.
Pak jsme získali bod s Jihlavou
a následně i ve Varnsdorfu. Položili jsme dobrý základ pro záchranu a nyní už máme jistotu.“
yyZmínil jste zápas s Táborskem coby důležitý. Jak vidíte
zbývající zápasy?
„Už nám zbývají jen duely
s Chrudimí a Vlašimí. Je třeba
myslet i na to, že takové Teplice odehrály o ligu výše velmi
dobrou sezónu. V jejím závěru ale výbuchem ztratily tvář
a prestiž. Dále nás to nutí maximálně se soustředit na zápasy.“
yy V čem je jiný tým v Prostějově a ten, s nímž jste pracoval
v olomoucké Sigmě?
„Hlavně musím říct, že je tu di-

LADISLAV ONOFREJ

vizitka

✓ narodil se 20. září 1977 v Košicích
✓ bývalý slovenský fotbalista, středopolař,
nyní trenér
✓ v Košicích zažil začátek své profesionální kariéry, kterou z větší části strávil na Slovensku
✓ působil také v české nejvyšší soutěži, kder si celkem připsal 125
ligových zápasů, a Rakousku
✓ zažil prvoligové působení v Drnovicích u Vyškova, notnou část kariéry strávil v Sigmě Olomouc
✓ právě v Olomouci začal s trenérskou dráhou, v roce 2015 se stal
asistentem trenéra u „A“- týmu
✓ podílel se na úspěchu v podobě postupu se Sigmou do kvalifikace
o Evropskou ligu
✓ v týmu skončil po své rezignaci koncem roku 2018
zajímavost: v české lize debutoval v dresu FK Drnovice
7. srpna 2004 proti Zbrojovce Brno

v Prostějově. Tady člověk skočí do
něčeho, kde je hodně zkušených hráčů, možná až vyšší počet zkušených
borců. Jsou ale zase více vyspělí. Je
tak rozdíl v tom, že je třeba hráče
přimět, aby pokyny přijímali a akceptovali.“
yy Jaký je jejich postoj a přístup

ametrální rozdíl od toho, co jsem
zažíval v Sigmě. Tam se hráči
naučili určitou herní tvář
spojenou s taktikou,
byli přitom často
mladší jak

k mladším? Jsou to
spíše spoluhráči, kamarádi, nebo až mentoři?“
„Jsem tu dva týdny a kousek, ale
už za tu dobu jsem zjistil, že kabina je velmi přátelská. Jsou tu dobří
chlapi, Polák, Janíček... Pro mě bylo
překvapivé, jak dobře funguje jejich
spolupráce
s mladšími
hráči,
z nichž někteří
třeba do budoucna nebudou tak úspěšní jak oni. Ale
pomáhají jim, celkově ta atmosféra je hodně
nadstandardní.“
yy Bylo něco,
co vás po příchodu do Prostějova překvapilo?
„Velmi příjemně kolektiv, přístup
lidí taky. Jsou sice věci, které je potřeba zlepšit. A co můžeme, to se
změnit snažíme. Za tu chvíli jsem ale
měl možnost zjistit, že se tu kolem
fotbalu pohybují dobří lidé. Někteří
pak ukazují, že i když jim třeba chybí
zkušenosti, dohání to srdcem.“
yy Poslední dotaz pak směřuje na diváky. Prostějov
nemá úplně pověst bouřlivého stadionu při zápasech. Co s tím?
„To je otázka, kterou
si kladou snad všude.
V Prostějově proč
chodí jen tisíc diváků, v Olomouci
proč tři, a dokonce i na Slavii
proč pouze pět.
Společnost se
prostě nějak
vyvíjí. Lidé
musí mít
Foto: Michal Sobecký
víc
než
dřív vztah
ke klubu a hráčům, co za něj hrají.
A navíc musí naplnit i očekávání po
herní stránce. Lidé bohužel chodí
hlavně na zápasy, kde čekají atraktivního soupeře. My se samozřejmě
budeme snažit diváky přilákat. A to
jak stylem hry, tak příchody hráčů.
Snad se to podaří.“

Jsem tu dva týdny a kousek, ale už
za tu dobu jsem zjistil, že kabina je
velmi přátelská. Jsou tu dobří chlapi...

Nový asistent trenéra eskáčka Ladislav Onofrej
v Prostějově zapomíná na hořký konec v Sigmě...
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vs.
žených branek. Naopak osmatřicet
vstřelených branek je na spodní polovinu tabulky slušné číslo. V týmu nezáří žádné hvězdné posily, jeho základ
tvoří hráči z ČFL, přesto mají záchranu soutěže na dosah ruky.
V zatím posledním kole nastoupila
Chrudim v sestavě Mrázek – Řezníček, Vencl, Krčál, Hlavsa – Kesner,
Sixta – Dostálek (87. Čáp), Rybička,
Froněk (41. Langr) – Vašulín (76.
Ujec).
(tok)
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Zajímavý týden prožil druhý brankář eskáčka Filip Mucha. Jeho pravidelné zahřívání
lavičky sice platilo i v případě utkání s Jihlavou, přesto bylo toto utkání pro něj
specifické. Na vedlejší lavičce o pár metrů dál totiž seděl jeho otec, známý bývalý fotbalista a současný asistent trenéra Kučery Josef Mucha. No, a přestože se již po konci
tohoto utkání nemohla slavit záchrana soutěže, do kýženého cíle pomohlo až v sobotu rozehrané osmadvacáté kolo. V dalekém Varnsdorfu tak Mucha dostal konečně
příležitost. A je nutno zdůraznit, že rozhodně důvodem změny na postu brankáře
nebyla ona rozebíraná chyba v závěru utkání s Jihlavou.

TOMÁŠ KALÁB
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Utkání poznamenal fakt, že hosté už
nehráli ani pod sebemenším tlakem, což
umožnilo hrát do jisté míry otevřený,
ovšem nikoli bezstarostný fotbal. Porcalovu pozornost v bráně vyzkoušel už po
pěti minutách hlavičkou Ševčík, který na
hrotu nahradil Kroupu. Domácí gólman
si po čtvrthodině hry poradil i se střelou
Janíčka. Fotbal ve stylu nahoru, dolů se
sice musel líbit, jenže žádná zásadní šance diváky v hledišti nerozehřála.
V následujících pasážích si domácí vytvořili tlak na prostějovské polovině,
zkoušeli to centry do šestnáctky, ale
bez vytvoření si vyložené příležitosti.
Před přestávkou likvidoval Kouřilův
pokus po předchozí standardní situaci
Mucha, na druhé straně zasáhl Porcal
proti Koudelkově šanci. Domácí nebyli příliš srozuměni s Kocourkovým

pádem na hranici vápna, jenže sudí
Adámková raději poslala aktéry zápasu do šaten.
Po vstupu do druhého poločasu se
eskáčku podařilo rozehrát první rohový
kop, jinak Mucha bez problémů našel
v rukavicích balón po přímém kopu
domácích. Střelecky aktivní Janíček tentokrát mířil vysoko nad břevno. Domácí
stále opticky kontrolovali hru, jenže šance si nevytvářeli. Přesný nebyl ani Schön
na jedné straně, ani Lutonský na druhé,
přičemž jeho druhý pokus měl gólové
parametry. A protože ani závěrečné centry Rudzana a Koudelky nikoho spřízněného v šestnáctce nenašly, skončil
zápas bez vyložených šancí zaslouženě
bezbrankovou remízou.
(tok)
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

zkušený záložník

POHLEDEM TRENÉRÙ

1.SK
PROSTÌJOV
HLEDEJTE
TAKÉ NA
WWW.
VECERNIKPV.CZ

„S předvedenou hrou jsem spokojen. Byli jsme lepším týmem, pohyblivější, aktivnější, silní na balónu, vytvořili jsme si i první šanci utkání po centru
Ševčíkem. Bohužel trefil přesně místo, kde stál gólman. Později šel Lutonský
zprava sám na gólmana, jenže ani tuto šanci jsme neproměnili. Byla by to
pověstná třešnička na dortu, ale i tak jsem s výsledkem a především předvedenou hrou proti silnému Varnsdorfu spokojen. Samozřejmě bylo utkání
trochu ovlivněno faktem, že jsme se zachránili, takže jsme hráli uvolněněji,
a také dostali šanci někteří další hráči, kteří mě svým výkonem zcela určitě
nezklamali. Varnsdorf po celou sezónu prokazoval své kvality, proto je bod
z jeho hřiště hodně cenný.“

Oldøich MACHALA- trenér 1.SK Prostìjov:

hodnocení kouče domácích nebylo bezprostředně po utkání k dispozici

David OULEHLA – FK Varnsdorf:

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

VARNSDORF, PROSTĚJOV Je trochu paradoxní, že dlouhá a náročná
cesta na sever Čech až do Šluknovského výběžku nebyla kompenzována
důležitostí zápasu. V něm už ani jednomu ze soupeřů o nic zásadního nešlo. Domácí sice hodnou dobu přešlapovali na prahu barážových příček, o
ty se teď ale snaží Jihlava, Brno, Hradec
a do neděle i Ústí nad Labem. Hostům
z Prostějova šlo už jen o slušný výsledek a napravení si reputace z doby
před dvěma lety, kdy na městském stadionu v Kotlině obdrželi „sedmičku“.
Tentokrát udrželi čisté konto.

FK VDF
1.SK PV
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To se totiž svěřencům trenéra Oldřicha Machaly krutě nepovedlo a po asi
nejhorším výkonu podzimu v něm
podlehli 0:4. Duel dvou nováčků toho-

Tomáš Kaláb

to ročníku bude důležitější pro hosty,
protože ti ještě stále hrají o svůj hlavní
cíl, kterým je rovněž záchrana soutěže.
Jarní část sice Východočeši nezačali příliš zvesela, ale první důležitý krok k vytčenému cíli udělala nejtěsnější výhra
na půdě Sokolova. Následovalo vítězství
nad Táborskem a remíza ve Varnsdorfu,
po dvou porážkách pak senzační vítězství 4:3 doma nad Jihlavou. V důležitém
domácím utkání s Třincem sice Chrudim podlehla 1:2, stejným poměrem ale
vyhrála v zatím posledním utkání nad
Vlašimí. Los byl k Chrudimi milosrdný,
v posledním kole totiž přivítá doma zřejmě sestupující Žižkov.
Větší slabina týmu je v obraně, kde dostává poměrně dost gólů, výsledkem
čehož je druhý nejvyšší počet obdr-
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PROSTĚJOV Jedinečnou příležitost se rozloučit doma se zajímavými hráči, kteří se v prostějovském
dresu sešli na jarní sezónu s jediným úkolem, totiž udržet soutěž
i pro další ročník, mají všichni fandové fotbalu v našem městě už tuto
sobotu 18. května. Od 15:00 hodin
totiž začne domácí derniéra aktuálního ročníku proti Chrudimi. V ní
půjde o co nejlepší umístění a také
o napravení dojmu z prvního podzimního utkání.
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ƔƔ Zažil jste za svou bohatou kariéru podobný konec zápasu?
„Takový úplně ne. Podobný obrat
jsem si zažil s nároďákem při utkání
s Tureckem, tam jsme vedli 2:0 a od
Turků to byl dokonalý zvrat. Je to
smůla, ale stává se to, je to velká škoda.“
ƔƔZ reakcí hráčů byl znát absolutní
zmar, bylo zřejmé, kolik jste toho
do právě skončeného zápasu dali...
„Dali jsme do toho všechno. V případě vítězství bychom měli jistou definitivní záchranu. To se dařilo, bohužel
se v závěru stalo to, co se stalo. Na
druhou stranu je ale potřeba připomenout, že brankář nás v mnoha před-

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

chozích zápasech nejednou podržel.
Je to takový paradox i pro něj.“
ƔƔ Může se takový konec zápasu
projevit na nějakém negativním
psychickém zlomu do zbývajících
utkání?
„Poslední dobou jsme odehráli dobré zápasy, takže věřím, že se to nijak
neprojeví. Byl bych nerad, abychom
si mysleli, že teda hotovo, musíme
bojovat až do konce. Dokud nebude
potvrzené, že jsme se zachránili ve
druhé lize.“
ƔƔ Jihlava aspiruje minimálně na
baráž, tudíž na potenciální návrat
do první ligy. Jak se vám soupeř
jevil z tohoto pohledu?
„Zatím těžko říci, až se dostane do
baráže, pak se teprve ukáže, jestli dokáže soupeře přehrát. První poločas
tady byli takoví bojácní, měli jsme
více ze hry, jenom jsme měli více
využít možností, které jsme si vypracovali. I ve druhém poločase se nám
ještě šance naskytla, kdybychom je

PROSTĚJOV O přestávce středečního kola to s jeho podvrknutou nohou nevypadalo úplně nejlépe, ale Jan Polák
(na snímku) chtěl hrát i ve druhém poločase a pomoci
týmu svými zkušenostmi. To se sice dařilo, nakonec byl
i on svědkem nečekaného závěru utkání.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

zúročili, zápas by se dostal do jiných
dimenzí a k té závěrečné chybě nemuselo dojít. Anebo by k ní došlo, ale
asi bychom se o ní nebavili.“
ƔƔ O přestávce jste si nechal ošetřovat nohu, ozvaly se přetrvávající
problémy?
„Ne, to vůbec ne. Na konci poločasu
jsem skákal do hlavičky, soupeř mě
trochu postrčil a já špatně dopadl
na druhou nohu, která se mi trochu
podlomila. Takže mám trochu problémy zase jinde.“

Jan Polák

ƔƔ Jak hodnotíte zápas s Otaslavicemi? V čem bylo derby složité?
„Myslím, že jsme o trochu fotbalově
lepší než soupeř. Akorát my máme
vždycky problém, že jakmile se dostaneme do vedení a změníme tím
hru, tak se začneme bát o výsledek.
A za stavu 1:0 se třeba bojíme hrát.“
ƔƔ Jak byste popsal situaci, po níž
jste upravil skóre na 2:0?
„Byly tam dva odrazy, z toho jedna
teč. A mně takové situace vyhovují víc, že je to takové v rychlosti, že
u toho nemusím moc přemýšlet

Michal SOBECKÝ

KLENOVICE NA HANÉ Vítězství 2:0, postup na dosah. A také
gól a nahrávka na druhý. Zkrátka
vydařený zápas. Alespoň pro Martina Pytelu (na snímku), útočníka
domácích. Ten měl v utkání řadu
šancí nebo pološancí a z hráčů Klenovic byl mezi těmi, kteří byli nejvíce vidět.

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

a prostě vystřelit. Pro mě je to rozhodně lepší.“
ƔƔV čem byl soupeř nebezpečný?
„On má ne úplně fyzicky dobré hráče, ale takové, co jsou dobří na míči.
Oni když ho dostanou, tak jsou ten
gól schopní hrát bez týmové hry. Na
to jsme se snažili dát pozor a víceméně se nám to
povedlo.“

VPiOVH0DUWLQ3\WHOD

„Musíme bojovat až do konce,“ upozorňuje -VHPUiGNG\ÿX]DNRQġHQt
QHPXVtPSíHPĄñOHW´

V posledních vteřinách nastavení dostal Prostějov kuriózní
branku, která (naštěstí jen na
pár dnů) oddálila definitivu
záchrany.
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Ü½NGJ

Trochu jsem jej po zápase podpořil,
jedeme dál. Měli jsme samozřejmě
podržet míč daleko od branky, k této
situaci vůbec nemuselo dojít,“ shrnul za
všechny pocity na tiskové konferenci
trenér Machala.
Vzhledem k okolnostem, kdy o definitivní záchraně eskáčka rozhodla sobotní
remíza Znojma v Sokolově, dostali ve
Varnsdorfu příležitost další hráči. Z tohoto důvodu se mezi tyče postavil Filip
Mucha, který odehrál slušné utkání, na
hrotu nastoupil Ševčík, v záloze ukrajinská dvojice. I tito hráči potvrdili, že
eskáčko má opravdu široký kádr, přestože už samozřejmě hráli mnohem uvolněněji než v předchozích zápasech.
Prostějov se tedy může v klidu rozloučit s vlastním publikem sobotním utkáním s Chrudimí od 15:00
hodin a snažit se přece jen vylepšit
své postavení v konečné tabulce
soutěže.

www.vecernikpv.cz
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ZHLEDNA

ČECHOVICE VYFASOVALY V POHÁRU BÚRA „Dostali jsme
'HEXWDQW0DUWLQąHK¿N

LIPNÍK NAD BEČVOU Těsně pod vrcholem Poháru
)272*$/(5,(
klikni na
Olomouckého KFS skončila jízda Čechovic. Jediný regi- www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
onální zástupce zajížděl uplynulou středu k semifináU TOHO
lovému utkání na trávník Spartaku Lipník nad Bečvou,
konkurenčního celku ze stejné soutěže. A přestože duel
neměl vyloženého favorita, Prostějovska se finále týkat
nebude. Mužstvu Ladislava Koláčka se totiž tentokrát zápas vůbec nepovedl. Nejenže brzy prohrával, ale manko
postupem času stále narůstalo, až se zastavilo na potupné
rukavici. Čechovicím se nedařila zejména finální nahrávka,
vázlo také zakončení, které bylo až příliš často nepřesné.
Nepodařené klání dokresluje skutečnost, že hosté měli za /CTVKP%ÆUCT X\GNGPÆOXGX\FWEJW O÷NQRTQVKUQWRGąčOXGNMQWXÚJQFWXÚwMW
celé utkání jediný rohový kop. Čechovičtí se tak vraceli do- /÷ąÊVQVKåRąGUFXCOGVT[
Foto: Michal Sobecký
mů s hodně hořkou pilulkou...
ně tečoval bránící Řehák a bylo to 2:0. a to navíc v řadě za sebou. Vskutku
aktivitě, domácím naopak načas svázala nohy. Do konce poločasu se ale ještě
prosadil Lukáš Kovařík, který tak začal
své galapředstavení.
Michal
Druhá půle pak přinesla méně pohledný fotbal na straně domácích a marnou
SOBECKÝ
snahu o korigování stavu od Čechovic.
Ty si začaly vypracovávat slušné šance,
6WDYSÔHGYÙNRSHP bohužel pro ně však míče mířily mimo.
Lipník naopak dvě využil, k poslední
Oba týmy se běžně potkávají v mis- brance svým faulem přispěl i brankář
trovské soutěži, konkrétně v I.A tří- hostí Zapletal.
dě skupině „B“ Olomouckého KFS.
=½VDGQÉRNDPzLN\
I proto byly předzápasové šance soupeřů na postup do finále zhruba vyrovnané. V jarní části navíc disponují Poprvé se skóre mohlo měnit už ve 3.
Čechovičti i Lipník s dobrou formou, minutě. Hostující Navrátil byl připradařilo se jim sbírat body. Stejně tak oba vený na zpracování centru u tyče, ale
o předešlém víkendu vyhrály, v pří- na míč nedosáhl. Pět minut nato se
padě Lipníku navíc venku. Podle vý- dostal do úniku čechovický Kupka,
sledků obou mužstev se tedy dal čekat ale soupeř jej stihl dohnat a hostující
vyrovnaný boj i výsledek, pro Lipník trojka následně nenahrála přesně před
svědčila výhoda domácího prostředí. branku. Ve 13. minutě už ale branka
Čechovický kouč Koláček se navíc padla, jenže na druhé straně. Začátkem
rozhodl zamíchat se sestavou a dát šan- všeho byla střela zpoza šestnáctky, kterou Zapletal vyrazil na břevno. Hosté si
ci hráčům ze širšího kádru.
ale následně před brankou počínali důrazně a Hurta tak získal prostor k ukli9ÙYRM]½SDVX
zení míče do sítě – 1:0. Tři minuty poté
Utkání začalo pro Čechovice nešťast- mohli domácí zvýšit. Navrátil obral
ně. Nedařilo se jim od počátku dostá- Waltera o míč a nebýt blokujícího
vat do šancí, zejména k finální nahráv- Řeháka, byl by gólman Čechovic poce či přesnějšímu centru vždy něco kořený podruhé. Postupem času hosté
chybělo. Naopak Lipník začal hrozit. přece jen srovnali hru, avšak jejich zaPo necelé čtvrthodince se domácí ujali končení postrádala přesnost. Na druvedení, které na konci první půlhodiny hé straně mohl navýšit Kovařík, který
dokázali navýšit. Záhy ale snížil Frys zcela sám u tyče zaváhal. Hned nato už
a branka Čechovice povzbudila k větší ale domácí skórovali, když míč nešťast-

Hned z dalšího útoku však Čechovice
snížily. Po přenesení hry z levé na pravé křídlo následovala přesná střela ke
vzdálenější tyči od Fryse – 2:1. Lipník
jakoby ztratil nit, načas vypadl z tempa
a mohl pykat. Nicméně Spartak se ještě do poločasu stihl uklidnit a skórovat
zásluhou Kovaříka potřetí - 3:1.
Po přestábce tempo zápasu opadlo.
Zejména hostům se nedařilo dostat
do kloudné šance. Vázla taky kombinace, a to z obou stran. Rozhodující
okamžik přišel v 65. minutě, kdy po
krásné zpětné nahrávce Navrátila se
dostal k míči opět Kovařík a brankou
na 4:1 vzal Čechovickým definitivně
vítr z plachet. V 66. minutě pak ze hřiště odkulhal hostující Šebesta po nepříjemném střetu. Lakomý sice mohl
náběhem k tyči ještě trochu rozveselit
skupinku čechovických fanoušků, leč
nestalo se tak. Na nějaké drama už to
v té době nevypadalo, a jakékoli pochybnosti ukončil v 78. minutě Lukáš
Kovařík, který proměněným pokutovým kopem završil hattrick - 5:1.
Zbývající minuty pohárového mače
se už jen dohrávaly a nic zajímavého se
v nich neudálo.

EXKLUZIVNÍ reportáž

pro Večerník

LIPNÍK NAD BEČVOU Roli
benjamínka ve středečním pohárovém zápase obsadil čechovický obránce Martin Řehák (na
snímku). Teprve sedmnáctiletý
hráč v pohárovém duelu na půdě
Lipníku nad Bečvou debutoval
v „A“-týmu a v utkání měl plné
úctyhodný počin.
nohy práce. Dařilo se mu brzdit
útoky soupeře, zabránil nejméně
=DMÉPDYRVWGXHOX
dvěma gólům, avšak jeden naopak nešťastně zavinil. Přesto si
O tu fotbalovou se postaral domácí ze zápasu odnášel spíše pozitivní
Kubica. Ten se dostal na hřiště v 50. mi- pocity.
nutě, už při rozcvičce na sebe ale poutal
pozornost. Kubica se totiž po zranění Michal SOBECKÝ
vrátil do sestavy s ochranou hlavy, byť ƔƔ Jak hodnotíte pohárový záne tak výraznou, s jakou chytával repre- pas?
zentační brankář Petr Čech. Perlička se „Myslím si, že se nám herně i vcelku
pak váže k tribuně, v jejíž severní části vyvedl, ale dostali jsme zbytečné,
si totiž udělal hnízdo rehek. Fotbalově špatné góly. Výsledek tak proto vyzaloženému ptáčkovi pomáhají ke klidu znívá hrůzostrašně.“
během utkání organizátoři, kteří na rezi- ƔƔ Vzadu jste toho hodně zachytil. Třeba v prvním poločase, kdy
denta a jeho domov upozorňují.
jste zabránil v 16. minutě gólu.
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ Jak vznikla ta situace?
„Vzpomínám si, že jsem běžel dozaJedním slovem poklidná, příznivci se du, už v té chvíli byla prázdná brána tribuny zrovna nehnali. Výrazné na. Viděl jsem, že bude průšvih. Tak
fauly k vidění téměř nebyly, takže se jsem se postavil do bloku a vyšlo to.“
fandění ani nezvrhávalo. Dá se říct, že ƔƔ Byl jste nejmladším hráčem
diváci poslechli hlasatele, který před na hřišti. Jakou porci času obvykutkáním vyzýval ke slušnosti.
le v „áčku“ dostáváte?

Foto: Michal Sobecký

„Zatím jsem ještě nehrál, pouze přípravné zápasy. Byl jsem před tolika
diváky poměrně dost nervózní. Byl
to nezvyk, nevěděl jsem, co od toho
čekat. Ale užil jsem si to a jsem za
to rád.“
ƔƔ Dělalo vám něco při premiéře
problémy?
„Hlavní roli hrál ten stres. Ale jinak
spíše ta váhová převaha.“ (úsměv)
ƔƔ Jak zhodnotil po zápase váš
výkon trenér Lukáš Koláček?
„Trenér byl se mnou spokojen, což
jsem rád. Myslím, že zapas se mi
vyvedl.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
-DQ%('1´s
7-/LSQÉNQDG%HÄYRX

2VREQRVWXWN½QÉ
Kde byl, tam se něco dělo. Tvořil,
vymýšlel, napadal, ale hlavně střílel.
Lukáš Kovařík potvrdil, že si s míčem
rozumí. Aktuálně druhý nejlepší střelec I.A třídy, skupiny B Olomouckého
KFS se zapsal hned třemi brankami,

špatné góly“

„O vítězství rozhodlo, že jsme proměnili šance.
Čechovice mají velmi mladý mančaft, šikovný,
byli velice dobří na balonu. Ale rozhodly tři góly
v prvním poločase, pak už jsme si zápas zkušeně
pohlídali. Dá se říct, že už bylo rozhodnuto. Čechovice neměly sílu ten výsledek obrátit. Přidali
jsme dvě branky a zaslouženě vyhráli. Trápíme se
jinak v koncovce, ale jinak to vyšlo.“

/XN½v.2/¤(.s7-6RNRO¤HFKRYLFH
„Těžko se mi zápas hodnotí, protože prohra 1:5 se mi těžko skousává a já nesnáším prohry. Nicméně musím říct, že všechny góly jsme domácím darovali. Byl to asi nejhorší výkon, co jsme podali za mého angažmá v Čechovicích.
Nicméně musíme se z toho poučit, zaměřit se zpátky na ligu, pohár vypustit
z hlavy. V tom utkání strašně byly vidět individuální chyby, které by se neměly stávat. Nebudu alibista a říkat, že v jsme dali příležitost hráčům, kteří jinak
nejsou tolik vytížení. Ne, kádr máme široký a kvalitní na to, abychom tohle
utkání zvládli. Nicméně mi to u některých pootevřelo oči ohledně budoucí
spolupráce.“

TJ Sokol Čechovice
5 :1
POHÁR OLOMOUCKÉHO KFS - semifinále

Spartak Lipník nad Bečvou

Šebesta

Kovařík M.

Kupka

Muzikant

Lukáš
KOLÁČEK

Jan
BEDNÁŘ
Zacpal
Šváček

Machala

Navrátil

Hurta

Pospíšil

Walter
Zapletal

Lakomý
Dudík

Hotěk

Střely na branku:

3

Rohové kopy:

Matula

8
4

Řehák

Běhal

Lyko

Branky: 42., 65. a 78. L. Kovařík, 13. Hurta, 29. Řehák (v)

Střely mimo branku:

Kovařík L.

Zavadil

Frys

LIPNÍK N/B

5 : 1

ČECHOVICE

Branka: 30. Frys

( 3 :0)

Rozhodčí: Grečmal - Kundrát, Labaš

Žluté karty: 32. Machala, 38. Hotěk
Střídání: 50. Kubica za Hurtu, 72. Caletka za Navrátila, 76. Michna za Lyka

Žluté karty: -

Střely na branku:
Diváků: 110

Střely mimo branku:

4

Rohové kopy:

9
1

Střídání: 35. Kolečkář za Matulu, 46. Halouzka za Waltera,
68. Chmelík za Pospíšila, 85. Wolker za Fryse

Pondělí 13. května 2019
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DRŽOVIČANKY SMETLY V DERBY

'UæRYLFN¿=X]DQD+XE¿êNRY¿
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MOSTKOVICE

„První zápas

BYLI JSME
U TOHO

Vítězky zasypaly outsidera třicítkou střel!

MOSTKOVICE V nedělním souboji 15. kola Moravskoslezské
divize žen mezi omácími fotbalistkami Mostkovic a hostujícími
Držovic se střetly v průběžné tabulce poslední a předposlední
tým. Jak se však ukázalo, mezi týmy byl veliký rozdíl. Držovice své
soupeřky zejména ve druhém poločase téměř nepustily k míči
a výrazně je také přestřílely. Také výsledek nakonec vyzněl jasně
pro hostující tým hrající v modrém. Večerník sledoval tradičně jediné ženské regionální derby v mistrovské soutěži naživo.
EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
6WDYSÔHGYÙNRSHP
V Mostkovicích panuje herní i výsledková krize. Tým zatím ani jednou nepoznal vítězství, na svém
kontě má jediný bod, navíc vstřelil
dosud jen tři góly. V posledních
dvou utkáních zaknihovaly Mostkovice prohry 0:5 a 0:6. To Držovicím se vede lépe. Na jaře se oklepaly
z mizerného podzimu a začaly bodovat. V posledním kole porazily Mutěnice a v zápase byly i proto jasným
favoritem.

9ÙYRM]½SDVX
Zápas měl prakticky od prvních
okamžiků jasný směr. Držovice své
soupeřky tlačily, téměř neustále se
pohybovaly na jejich polovině hřiště.
Kombinační hrou a dlouhými centry se snažily zdolat bránící se domácí
fotbalistky. Už po první desetiminutovce se ale hostující hráčky prosadily díky penaltě. Do konce poločasu
bez potíží vedly rozdílem třídy.
Druhý poločas nabídl obdobný scénář. Zprvu sice přišla hluchá pasáž

bez šancí a fotbalové krásy. Posléze už se ale hosté opět rozstříleli.
Zejména Malinková a Hubáčková
byly v tomhle ohledu velmi aktivní.
Mostkovice postupně odcházely
fyzicky, přesto si ale ještě v 80. minutě vytvořily krátký tlak zakončený nepovedenou standardkou.
O vítězkách ale bylo jasno už dávno
předtím.

=½VDGQÉRNDPzLN\

jsme si užily víc“

/QOGPVMC \ TWwPÆJQ FGTD[ HQVDCNKUVGM /QUVMQXKE X \GNGPÆO  U &TåQXKEGOK
Foto: Michal Sobecký

tvrdilo okamžitě. Po střele z úhlu,
kterou Nováčková skvěle vyrazila, se
k míči dostala Malinková a zvýšila nechytatelně na 0:3. Následoval koncert
Hubáčkové, která pěti pokusy zkoušela uspět, leč zradila ji muška.
Druhý poločas zprvu stáli při domácích všichni svatí. Na jejich bránu se
záhy začal hrnout jeden útok za druhým. Další gól chtěla přidat Gripová,
ale dobrou střelu k tyči Nováčková
skvěle vyrazila. Domácí gólmanka
se vůbec rozchytala k perfektnímu
výkonu, snažila se dirigovat obranu a dařilo se jí vyrážet i těžké míče
zpod břevna. Zaskvěla se například
v 72. minutě, kdy vyrazila dobrou
střelu Hubáčkové směřující do Šibenice. Hned v následující minutě
ale kapitulovala počtvrté, nestačila
po zmatku před bránou na dorážku
– 0:4. Pět minut poté navíc Držovice
přidaly pátý gól. Soarezová poslala
vysoký lob od rohového praporku
k tyči a zde hlavou navýšila Malinková – 0:5. Mostkovice poté zvýšily
aktivitu a vynutily si několik balonů
i standardku. Chvíli to vypadalo, že
se jim podaří udělat aspoň čestný
úspěch. Nakonec ale slavily opět
Držovice, když Malinková dostala
nahrávku před bránu a zatočila střelu k levé tyči – 0:6. Zápas se poté už
dohrával, o vítězi bylo dávno rozhodnuto.

Hostující hráčky mohly vést už po
páté minutě. Hubáčková ale ze standardky těsně minula břevno. O pět
minut později už se ale skóre měnilo.
K míči se po nařízené penaltě za faul
na unikající hráčku postavila Benková a ta střelou po zemi proměnila
– 0:1. Následovala série centrů na
druhou tyč a do vápna, ale Držovicím se je nepodařilo proměnit v další
branku. Ve 20. minutě pak další ranou Benková minula břevno. Hned
na to si ale Frommlová povodila dvě
hráčky na lajně, nahrála před bránu
Benkové a ta střelou k tyči navýšila
skóre – 0:2. Ve 24. minutě se mohla
prosadit i Solange Soares, ale namířila
jen do gólmanky. Vzápětí pak Mostkovicím aspoň malou naději dala
Kaňáková, ale solidní centr nasměřo2VREQRVWXWN½QÉ
vala jen do rukavic brankářky. Vzápětí
Ošťádalová uvolnila Karafiátovou, ale Také mezi poraženými se občas nabyla z toho jen střela z hodně uctivé jde výrazná postava. Platí to tentovzdálenosti. Nedáš, dostaneš se po- krát o Veronice Nováčkové, brankář-

Mostkovice

ce Mostkovic. Ta musela čelit více
než rovné dvacítce střel, co mířily
mezi tři tyče, a dalšímu tuctu, který
se mezi ně nevešel. A počínala si velmi dobře. Zapsala několik skvělých
zákroků, nebála se lehnout do střely,
snažila se komunikovat se spoluhráčkami. Jednoznačně nejlepší domácí hráčka.

=DMÉPDYRVWGXHOX
Zejména skutečnost, že se jedná
o týmy sousedící místně i v tabulce,
dávala zápasu glanc. Některé hráčky
se mezi sebou dobře znaly. Na hřišti
to však nebylo znát. Místy probíhala skutečně zuřivá bitva. Především
domácí tým byl hodně nervózní až
podrážděný...

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Uvolněná. A taky plná hlášek. Diváky pobavil třeba výrok, když mostkovická hráčka nestihla pas od kolegyně: „Vždyť víš, jak na tom jsem...“,
nebo od diváka směrem k trenérovi
domácích: „Proč na ně řveš, vždyť
jsou to baby!“. Fanoušci, přestože
jich nebylo úplně málo, se však tentokrát téměř neozývali.

MOSTKOVICE Byla tam, kde se
něco dělo. Neustále rozrážela na
obranu soupeřek, před branku
poslala nespočet centrů, často velmi kvalitních a nebála se soubojů
jeden na jednoho. Zuzana Hubáčková (na snímku) podala na hřišti
Mostkovic neohrožený výkon,
jedna věc tomu ale chyběla: góly...

Michal SOBECKÝ

ƔƔ Máte za sebou vyhraný zápas,
jak ho hodnotíte?
„Musím říct, že první společný zápas
jsme si užili více všichni. Holky se
navíc mezi sebou znají, takže pro ně
je to velká výhra, když porazí někoho v derby. Já si užívám každý zápas,
protože mě to hodně baví. Jen by si
holky nemusely tolik nadávat. To
nechme chlapům.“
ƔƔ Co rozhodlo o vašem vítězství?
„Udělaly to ty tři góly. On je i celkem
jedno počet, hlavní bylo, že jsme
hrály skoro pořád na jejich polovině a ony se na naši skoro nedostaly.
Kdybychom ale daly jen dva a ony
snížily, mohly jsme znervóznět.“
ƔƔ V utkání jste měla velký počet
vydařených centrů ale také hodně
střel. Ty místy postrádaly přesnost, budete je pilovat?

Foto: Michal Sobecký

„Je to hodně o štěstí ty góly. Měla
jsem nějaké dát, když jsem měla
tolik šancí, ale je to opravdu hodně
o štěstí. Hlavní je, že je dal někdo
jiný, takže to ani tolik nevadilo.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
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s0RVWNRYLFH
„Myslím, že to byl zápas jednoho družstva. Mostkovice jsme jednoznačně přehráli ve všech aspektech.
K zápasu se bezprostředně po Naše hra se dostává po doplnění hráček jinou úroveň, což se potvrdilo v Mutěnicích, kde jsme vyhráli 3:2.
Očekávali jsme, že to potvrdíme, a stalo se. Pokud udržíme současný tým do příští sezóny, tak budeme
utkání odmítl vyjádřit.
dobrým soupeřem i pro výše postavené týmy. Budeme tak hrát, nebojím se říct, kolem středu tabulky.“

Držovice
0 :6
15. kolo MSDŽ skupina „B“

Holubová

Moravcová

Kostíková

Hubáčová

Robert
KARAFIÁT

Tomáš
JETEL

Soarez
Vaverková

Nováčková

Všetičková

Kaňáková

Benková

Jetelová
Langerová

Čislinská
Jančíková

Frommlová
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Branky: -

MOSTKOVICE
Střely na branku:

Střely mimo branku:

2

Rohové kopy:

1

3
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Malinková

0 : 6

DRŽOVICE

( 0 :3)

Rozhodčí: Slabý – Landa, Rek.

Diváků: 97

Branky: 11. z penalty, 21. a 74. Benková;
32., 77. a 86. Malinková
Střely na branku:
Střely mimo branku:

13

Rohové kopy:

Žluté karty: 70. Karafiátová

Žluté karty: -

Střídaly: Karafiátová, Vlková, Ošťádalová, Moravcová

Střídaly: Valouchová, Klimešová, Zbořilová, Krausová, Niklová

23
10

´
menicko

´
´
zapasove

fotbal

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:
25. kolo: Vítkovice – 1.SK Prostějov
(neděle 19.5., 12.45, Krupa – Boráň,
Mankovecký).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:
25. kolo: Vítkovice – 1.SK Prostějov (neděle 19.5., 10.30, Mankovecký – Krupa, Boráň).

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
l(16.c%p
16. kolo: Mutěnice – Mostkovice
(sobota 18.5., 12.00, Kolář), Držovice – Zlín (neděle 19.5., 17.00,
Zaoral).

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „B“:
18. kolo, neděle 19. května, 17.00
hodin: Otinoves – Kostelec na
Hané „B“ (sobota 18.5., 17.00), Protivanov „B“ – Zdětín (sobota 18.5.,
17.00), Hvozd volno, Ptení – Brodek
u Konice „B“, Kladky – Plumlov „B“,
Čechy pod Kosířem – Přemyslovice.

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „A“:
14. kolo, neděle 19. května, 17.00
hodin: Olšany – Želeč (sobota 18.5.,
17.00), Nezamyslice „B“ – Brodek
u Prostějova „B“ (10.00), Kralice na
Hané „B“ – Otaslavice „B“, Němčice
nad Hanou „B“ – Bedihošť, Pavlovice u Kojetína – Biskupice.

PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
22. kolo, sobota 18. května, 17.00
hodin: Brodek u Konice – Vrchoslavice, Držovice – Čechovice „B“, Skalka
– Nezamyslice (hřiště Pivín), Vrahovice – Brodek u Prostějova, Horní Štěpánov – Tištín (neděle 19.5., 17.00),
Vícov – Dobromilice (neděle 19.5.,
17.00, hřiště Krumsín), Výšovice – Určice „B“ (neděle 19.5., 17.00).

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
23. kolo: Slatinice – Jesenec (sobota 18.5., 15.00, Hampl – Foral, J.
Antoníček), Nové Sady „B“ – Smržice (neděle 19.5., 10.00, P. Pospíšil
– Pytlíček, Čampišová).

SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
23. kolo, neděle 19. května, 17.00
hodin: Otaslavice – Pivín (sobota
18.5., 17.00, Lepka – Molík, OFS),
Újezdec – Němčice nad Hanou (sobota 18.5., 17.00, Lizna – Hrbáček,
OFS), Tovačov – Klenovice na Hané
(Majer – Winkler, Lasovský), Radslavice – Mostkovice (Spurný – Lizna,
Šerý), Haná Prostějov – Troubky
(Dokoupil – Bašný, Hruboš).

ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
23. kolo, neděle 19. května, 17.00
hodin: Bělotín – Lipová (sobota
18.5., 17.00, Jílek – Rosskohl, Dokoupil), Plumlov – Brodek u Přerova
(sobota 18.5., 17.00, Vedral – Brázdil st., Čampišová), Protivanov –
Kojetín (Šrejma – Matulík, Labaš),
Čechovice – Určice (Sedláček –
Kašpar, Vedral), Kostelec na Hané –
Beňov (Samek – Jurčák, Vachutka).

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
23. kolo, sobota 18. května, 17.00
hodin: Náměšť na Hané – Konice
(M. Pospíšil – P. Pospíšil, Hruboš).

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR:
25. kolo, sobota 18. května, 17.00
hodin: Kralice na Hané – 1.HFK
Olomouc „B“ (rozhodčí: Kašpar –
Sedláček, Kaňok).

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
29. kolo: 1.SK Prostějov – Chrudim
(sobota 18.5., 15.00).
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krát ale přišla opět studená sprcha.
S výjimkou eskáčka nejvýše hrající
celek regionu tak musí nadále pracovat na 110 %. Záchranu totiž stále
nemá jistou.
Kralice potřebovaly ve středeční vložené předehrávce 30. kola Přeboru
Olomouckého KFS nutně bodovat.
A reálnou šanci měly: jarní část se
pro svěřence hrajícího kouče Krobota nevyvíjí úplně špatně, navíc měli
Kraličtí za sebou vítězství 2:0 nad
Opatovicemi.
Předpoklady ale tentokrát nepotvrdi-

ly. Hostující tým měl sice šance, proměnit je ale nedokázal. Jak pak sám
kouč přiznal, místy to byl spíše boj
než fotbal. Sucho nepřálo trávníku,
vítr zase přesnosti nahrávek. Hráče
tak nečekalo pouze jedenáct soupeřů,
ale ještě dvanáctý: počasí. Poločas nakonec skončil remízou. Zas až takové
překvapení to nebylo, protože Kralice
jsou vyloženě remízový tým. Na jaře si
připsaly plichtu hned čtyřikrát. Tentokrát však na ni nedosáhly.
Může je to mrzet hned dvakrát. I kvůli
tomu, že Černovír se před zápasem

nenacházel v dobrém rozpoložení.
Dostává hodně branek a měl za sebou
dvě utkání, v nichž inkasoval dohromady šestkrát a obě také prohrál. Ve
druhém poločase se však dokázal Černovír prosadit. Druhá rána pak pro
Kralice přišla v 78. minutě. Hrající trenér Krobot dostal druhou žlutou a šel
do sprch, navíc domácí proměnili následující penaltu. Nepodařené utkání
se pak již Kralicím zvrátit nepodařilo.
„Tentokrát to opravdu nebyl nic moc
zápas. V prvním poločase jsme měli
nějaké šance, ale jinak to byl ale boj,

2:0
(1:0)

ní už nedosáhnou, byť jen teoretické
hrozbě sestupu se dávno vyhnuli.
Nyní tak mohou hrát relativně v klidu.
V posledních pěti zápasech Konice
vyhrála, navíc si místy i s chutí zastřílela. Tentokrát se hody nekonaly,
přesto tomu hned ze začátku ledasco
nasvědčovalo. Třeba gól hned ze třetí minuty, který ale padl do konické
branky. Na další gólové šance se pak
nějakou dobu čekalo.
Ve druhé půli se ze zápasu stal usilov-

„Na to, že jsme jeli prakticky o jedenácti lidech, protože jsme museli dobrat
hráče z béčka, tak jsme předvedli jeden
z lepších výkonů. Položil nás trochu
smolný gól, naštěstí tím způsobem,
že jsme poté začali hrát. Musím poděkovat klukům za bojovnost. Bylo tam
nasazení, plnili taktické pokyny. Šance
jsme měli. Bohužel chybělo štěstíčko,“
zhodnotil střetnutí Lukáš Krobot, hrající trenér Kralic na Hané.
Jeho výběr nyní čeká zápas pravdy,

když na domácím trávníku hostí rezervu olomoucké Holice. Ta prožívá
ještě horší sezónu, zvýšit náskok nad
sestupovým ohrožením se Kraličtí
pokusí v sobotu 18. května od 17:00
hodin. „Teď nás čeká důležitý zápas,
který bychom už snad měli odehrát v plné sestavě,“ přeje si Krobot.
(sob)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku krajského
přeboru najdete na straně 27

(1:4)

1:7

Sokol
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Sokol
Újezdec

I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

Branky: 41. Bureš, 58. Šlambor, 78.
Hanák – 8. Stokláska. Rozhodčí: Lasovský – Perutka, Hruboš. Žluté karty: 44. Dadák – 31. Jiříček, 42. Mazur.
Diváků: 65
Sestava Mostkovic: Karafiát Š. – Dadák, Zapletal L., Doseděl (46. Šubert),

3:1
(1:1)

PROSTĚJOVSKO Týmům z Prostějovska v této grupě se tentokrát vůbec nedařilo. Na nečekanou výhru z Velké Bystřice nedokázal navázat tým Dzbelu-Jesence a vysoko prohrál. Trenérovi
opět chyběla celá řada hráčů a látá sestavu, co může. Nepříjemnou lekci pak po volném losu
z předcházejícího víkendu dostaly Smržice. Ty sice daly obstojné tři branky, stejně však prohrály.
Dostaly jich totiž stejně jako v posledním vystoupení hned šest a trenér Ivo Zbožínek posléze své
svěřence v pozápasovém hodnocení nešetřil...

Hatle – Šlambor, Hanák, Vojtíšek (82. předchozím výprasku výkon. Jsem
Hodnocení trenéra Pivína JaroSekanina), Zapletal O. (87. Zapletal za to moc rád.“
slava Svozila:
P.) – Krčal (84. Zbořil), Bureš. TreSokol
Y3LYtQđ
„Byl to zápas... Haná nad námi vyhrála
nér: Ivo Kroupa
1:4
(0:1)
zcela zaslouženě. Měli větší vůli po víTJ Haná
Hodnocení trenéra Mostkovic
3URVWđMRY
tězství. Dneska bychom neporazili ani
Iva Kroupy:
‚béčko‘ Víceměřic. První poločas byl
„Zápas nám na začátku zase utekl, už Branky: 83. Trajer – 17. Hladký, 79. z naší strany bez pohybu a bez důrazu.
poněkolikáté. Asi od dvacáté minu- Gábor, 88. Novák, 90+2. Cibulec. Druhý poločas se hrál na jednu půlku,
ty jsme ale byli lepší, srovnali jsme Rozhodčí: Valouch – Lizna, Horák. soupeři pomohly i dobré brejky.“
i gól. Hra se hodně přelévala ze stra- Žluté karty: 41. Pospíšil, 58. Vrba – Hodnocení trenéra Prostějova
ny na stranu, byla celkem pohledná, 43. Čermák, 85. Hladký. Diváků: 85
Daniela Koláře:
ale akcí bylo kromě vlastních gólů Sestava Pivína: Furst – Šišma, Popomálu. Chyběla kvalitní finální spíšil, Vrba T., Frýbort – Vrba S. (79. „Od začátku jsme byli lepší, zaslouženahrávka nebo centr, a to z obou Oršel), Novák, Svozil M., Valtr – Svo- ně jsme se dostali do vedení. Pak se
zlepšili domácí, ale do konce polostran. Druhý poločas se odehrával zil J., Trajer. Trenér: Jaroslav Svozil
v podobném duchu jako ten první. Sestava Prostějova: Lošťák – Ko- času se nám podařilo udržet vedení.
Změnili jsme trochu sestavu, pro- lář, Čermák, Trnavský, Světlík – Ve druhém poločase byla zprvu hra
míchali útok. Opět byl sice lepší Strouhal (46. Novák), Krupička, vyrovnaná. Po gólu na 2:0 nás soupeř
zpočátku soupeř, ale my jsme se po- Makowski, Hladký (84. Holomek) zatlačil, snížil a tlačil se za vyrovnáním.
stupně rozehráli. A zvítězili. Musím – Zatloukal (55. Cibulec), Gábor Podařilo se nám ale dát další dvě brankluky pochválit za to, jaký podali po (89. Jančiar). Trenér: Daniel Kolář ky a zvítězili jsme. Zaslouženě.“ (sob)

ný tlak konických hráčů. Ti se ne a ne
prosadit. Nakonec se jim ale po zásluze podařilo zvítězit, byť až na penalty.
Kdo by to čekal, zejména po posledním zápase. Tehdy si svěřenci trenéra
Ullmanna smlsli na Haňovicích 5:0.
„Začátek se nám nepovedl. Soupeř
nás zaskočil střelou z třiceti metrů pod
břevno. V dalším průběhu jsme si vytvořili nějaké šance, ale bylo to strnulé.
O přestávce jsem v kabině zvýšil hlas
a na hře se to projevilo. Z naší strany
už to bylo dobývání hradu, měli jsme
tři gólovky. Podařilo se nám vyrovnat,
ale vítězný gól už vstřelit ne. Naštěstí
jsme zvládli alespoň penalty. Mohli
jsme mít více bodů, i tak bych ale hráčům za zlepšený výkon chtěl poděkovat,“ uvedl po střetnutí Petr Ullmann,
trenér konických fotbalistů.
Další zápas sehraje Konice na hřišti
Náměště na Hané, a to tuto sobotu
od 17:00 hodin. Favorit je jasný:
domácí tým je předposlední a dělí
ho od Konice propastných 29 bodů.
(sob)

K. – Žouželka, Burian, Zajíček, Horák – Ošlejšek, Tichý, Laštůvka M.,
Burget – Poles, Kořenek. Trenér: Petr
Tichý

I.A třída skupina B

Branky: 11. Burget – 15., 54. a 61.
Hodnocení trenéra SK Jesenec1:1
Malinovský; 19., 42. a 76. Lacman,
PK 5:4
-Dzbel Petra Tichého:
(0:1)
13. Pohanka. Rozhodčí: Borůvka –
Študent, Bažant. Žluté karty: 60. K. „Co dodat, výsledek je, jaký je.... DoBranky: 70. Bílý – 3. Volf. Rozhodčí: Laštůvka. Diváků: 55.
stali jsme góly, nenavázali jsme na hru
Matulík – Kološ, Rosskohl. Žluté kar- Sestava SK Jesenec-Dzbel: Laštůvka v Bystřici. Musel jsem se obejít bez
ty: 60. Drešr, 87. Procházka – 34. Valtr,
87. Sklenář. Diváků: 91.
Sestava Sokol Konice: Vévoda (46. Zapletal M.) – Drešr, Procházka, Ošťádal,
Blaha(58. Bílý) – Krása, Kořenovský,
Širůček, Knoll (46. Cetkovský) - Paš,
Kamenný. Trenér: Petr Ullmann

Sokol
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Jesenec
-Dzbel
Moravský
Beroun

Branky: 59. a 84. Kalandřík, 89. Zbožínek – 5. a 17. Sladký, 8. a 47. Stuchlík, 51. Jurijovyč, 57. Vyvážil. Rozhodčí: Šerý – Lasovský, Hruboš. Bez
žlutých karet. Diváků: 50
Sestava TJ Smržice: Kollmann – Vařeka, Tomiga (50. Verner M.), Gottwald – Zbožínek, Klus, Kotlár, Verner
Š. (46. Kiška), Augustin (58. Studený
A.) – Pleva (46. Kalandřík), Luža (77.

„Když hrajeme proti takovému mančaftu, tak se nemůžeme prezentovat
výkonem, jako bychom byli přípravka. S mužským fotbalem to, co jsme
předváděli, nemělo nic společného...“
(sob)

Hodnocení trenéra Smržic
Iva Zbožínka:

Studený M.). Trenér: Ivo Zbožínek

PROSTĚJOVSKO Velmi vyrovnané výsledky přinesla I.A třída Olomouckého KFS, skupiny B. Víkend
vesměs patřil domácím mužstvům. Z regionálních zástupců tak neuspěly Plumlov ani Protivanov,
před svými příznivci navíc padl Kostelec na Hané. Čechovice mohou být spokojené se dvěma body,
které přivezly z Kojetína. Ještě lepší náladu měly po zápase Určice. V jejich případě právě platilo ‚Můj
dům, můj hrad’.

(0:3)

6PUņLFH
3:6 6RNRO.RņXÆDQ\

TJ

sedmi hráčů. To už je hodně znát a ti
hráči nejdou kým nahradit. Hlavně
nás tíží zranění. Byli jsme tak rádi, že
jsme vůbec utkání odehráli. Navíc do
čeho soupeř kopl, to mu tam spadlo.“

Konice zvládla důležitý souboj, -HVHQHFGRVWDOOHNFL6PUæLFHLQNDVRYDO\GDOätSŢOWXFHW
BERE DVA BODY

také potýká s problémy na soupisce.
Absence dělají trenérovi pořádné vrásky. Šternberk navíc není z nejslabších
týmů a podle toho také část zápasu vypadala. Přesto velmi mladý tým z Kralic bojoval a snažil se přispět alespoň
bodíkem k záchraně. Nicméně po polovině poločasu inkasovaly a poté ještě
jednou.
Šternberk zkrátka potvrdil kvality: je
aktuálně třetí a určitě se ještě bude snažit o útok na samu špici.

Sokol
.RYDORYLFH

Branky: 11. Frgál, 13. Horák, 31.
Kolečkář, 52. Studený – 70. a 80. Krčmář. Rozhodčí: Kašpar – Dokoupil,
Novák. Žluté karty: 37. Řezáč, 68.
Navrátil – 32. Rybovič, 40. Jarmer, 89.
Kravar. Červená karta: 78. Jarmer.
Diváků: 80
Sestava FK Němčice nad Hanou:
Chmelař – Jordán, Navrátil J., Navrátil
M., Řezáč – Frgál (85. Buček), Hrůzek, Horák, Pěnčík – Studený, Koleč-

4:2
(3:0)

„Zaplaťpánbů za výhru. Už jsme si ji
zasloužili. Konečně jsme do čkali!
Kluky musím pochválit, oddřeli to.
Vedli jsme 4:0, druhý poločas už jsme
ale hlavně odbránili. Chyběli nám čtyři zranění hráči a síly docházely.“

Hodnocení trenéra FK Němčice nad
Hanou Radovana Novotného:

kář. Trenér: Radovan Novotný

Němčice konečně zvítězily, Pivín opět neuspěl a Mostkovice stoprocentní

Trenér: Jiří Hon

VIDEO &
FOTOGALERIE
klikni na

Foto: Michal Sobecký

www.vecernikpv.cz

„Věděli jsme, že nás bude čekat hodně těžký soupeř, protože Klenovice známe už léta letoucí. Mají rychlé střely, rychlý přechod do útoku, hrozí i brejky.
Dávají si dobré nakopávané balony za obranu a dokáží se uvolnit do prostoru,
jsou rychlí. V prvním poločase ne že bychom nestačili, ale soupeř měl více
fotbalového štěstí, dal gól na 1:0. V šatně jsme si o přestávce řekli, jak by to
mělo vypadat. Přeskládali jsme trochu sestavu a chtěli srovnat. Myslím, že ve
druhé půlce jsme byli lepší my. Sice jsme dostali gól z chyby, to se nedá nic dělat. Nám chybělo akorát to fotbalové štěstí, že z těch šancí, co jsme měli, jsme
gól nedali. Projevilo se taky to, že nemáme hrotového hráče do zakončení.“

Jiøí HON - Sokol Otaslavice:

„Nechtěli jsme, aby chodili do plných, takže jsme nechávali více prostoru na
středu hřiště. Druhá polovina se nám nepovedla, tam jsme hráli špatně. Hru
nám ovlivnilo i to, že musel střídat Dadák. Máme tak sice tři body, ale musím
říct, že se štěstím. Lepší jsme kromě využívání šancí nebyli v ničem. Ve druhém poločase nás soupeř přehrával.“

Vladimír HORÁK – Klenovice na Hané:

32+/('(075(1¥5µ
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BYLI JSME
U TOHO
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Michal
SOBECKÝ
První šance zápasu přišla už ve 2. minutě, kdy Zapletal střílel z osy hřiště,
ale ani on, ani dorážející Pytela neuspěli. Vzápětí na druhé straně mohl zahrozit Drmola, který dostal namazáno
od domácího hráče, trestuhodně minul. Utkání mělo od začátku rychlost
i náboj. V 6. minutě se dostal o dobré
šance Dadák, domácí ale nevyužili
toho, že brankáři vypadl míč. Dvě minuty na to už se ale fanoušci radovali.
Pytela oslovil Drmolu míčem na druhou tyč a domácí sedmička doklepla
do brány – 1:0. Následovaly šance
obou aktérů u gólu, neuspěli však.
Ve 28. minutě pěknou střelou ze stan-

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

V 68. minutě dopadl neslavně také
Koudela. Hostím ubíhal čas raketovým tempem a ne a ne se dostat do
gólové příležitosti. Standardky se jim
příliš nedařily a když už se dočkaly
Otaslavice střely, většinou mířil balon mimo tři tyče. Navíc v 84. minutě
mohlo být hotovo – Pytela však brejk
neproměnil. A když hosté nevyužili
ani dvě nastavené minuty, museli se
smířit s trpkou realitou: přestože na
dardky minul Dreksler. Až do 32. mi- střely sehráli vyrovnané utkání, odjížnuty měli mnohem víc ze hry domácí. děli zpět pod Obrovu nohu s nulou na
Nicméně tentokrát se dostaly do tlaku kontě. A bez vstřelené branky.
.OHQRYLFH
Otaslavice. Měly v rychlém sledu dvě
na Hané
šance. Hodně vidět byl při nich Mer2:0
TJ Sokol
dita, ale štěstěna mu nebyla nakloně(1:0)
2WDVODYLFH
na. Těsně před přestávkou se v šanci
ocitl i Borovský, ale místo zakončení
se seznámil blíže s pažitem – uklouzl. Branky: 11. Rozehnal, 50. Pytela.
Druhý poločas zprvu neměl takové Rozhodčí: Pytláček – Hrbáček, Keluc.
tempo. Mohl ho trochu zvýšit Roze- Žluté karty: 77. Prášil, 79. Dreksler,
hnal, ale při pokusu o únik byl fau- 88. César - 11. Drmola, 19. Hrazdíra.
lován. Píšťalka zůstala němá, diváci Diváků: 100
naopak pořádně zahlučeli. Vzápětí ale Sestava Klenovic: Pokorný – César,
dali domácí uklidňující gól – Pytela Cetkovský, Prášil, Spálovský – Dadák
využil zmatků v obraně a střelou těsně (21. Borovský), Dreksler – Zapletal
nad zemí navýšil skóre. Od té chvíle (88. Drábek), Rozehnal, Popelka (63.
se dojem ze hry výrazně změnil. Ota- Grepl) – Pytela. Trenér: Vladimír
slavice se nehodlaly vzdát a bušily do Horák
obrany, co to šlo. Gerneš mohl v 53. Sestava Otaslavic: Sika – Ruszó, Kouminutě rychle snížit a zápas by se vyví- dela, Vogl, Tkáč – Gerneš, Drmola,
Hrazdira, Hon T. – Nejedlý, Merdita.
jel možná jinak. Jenže přestřelil.

KLENOVICE NA HANÉ Důležitý zápas v cestě za postupem měly
uplynulou sobotu před sebou ve SMOOS I.B třídě Olomouckého
KFS, skupině„A“ Klenovice na Hané. Ty přivítaly na svém hřišti nedaleké Otaslavice. Regionální derby nakonec zvládli lépe domácí
hráči. V prvním poločase to místy vypadalo, že na hřišti je jen jedno mužstvo a papírový favorit také zaslouženě vedl. Ve druhém
ale nováček srovnal hru a směle sahal po vyrovnání. To se díky
chybám v kombinaci a absenci střelby z delších vzdáleností nekonalo a domácí tak s početnými fanoušky mohli slavit.

FK
6ODYRQtQ
SOKOL
Plumlov

Branky: 14. Kaprál, 66. Halouzka,
88. Kobylík – 18. Pazdera, 79. Kadlec.
Rozhodčí: Kučera – Molík, Chládek.
Žluté karty: 74. Krajíček, 88. Halouzka – 57. Hronek, 87. Skopal. Diváků:
91
Sestava Určic: Navrátil – Kobylík,
Zelina, Frehar, Slezák – Kaprál, Bureš, P. Halouzka, Krajíček (76. Šnajdr) – Žáček (71. Sosík), O. Halouzka. Hrající trenér: David Kobylík.

3:2
(1:1)

TJ Sokol
8UćLFH
Sokol Dub nad
Moravou

6RNROĆHFKRYLFH

Branky: 7. Žůrek, 79. Dočkal – 63.
Kolečkář, 74, Běhal. Rozhodčí: Slota – Habermann, Šerý. Žluté karty:

pk 3:4
(1:0)

Branky: 11. Čermák, 22. Korol, 39. Kutný vlasní – 64. a 78. Hladký. Rozhodčí:
Kreif – Heger, Frais. Žluté karty: 67.
Skoumal - 41. Fabiánek, 55. Simandl, 57.
Spáčil, 67. Hladký. Diváků: 105
Sestava Plumlova: Simandl – Kotlán,
Kutný, Ševcůj, Vysloužil – Bureš, SpáHodnocení trenéra Určic Davičil, Aujezdský (75. Bureš), Fajstl (59.
da Kobylíka:
Kratochvíl) – Fabiánek (83. Voráč),
Hladký. Hrající trenér: Pavel Voráč „Chtěli jsme vyhrát a udělat krok ke
středu tabulky, což se povedlo. Kvůli
Hodnocení trenéra Plumlova
absencím jsem sám musel nastoupit
Pavla Voráče:
do hry. Hráči k zápasu dobře při„Do zápasu jsme nastoupili možná bojác- stoupili, vydřeli jsme tak výhru proti
ně, první střela soupeře šla do tyčky, do těžkému soupeři. Měli jsme i štěstí,
gólmana a do brány. Po individuální akci v samém závěru zápasu udělal soupeř
soupeře jsme prohrávali 0:2 a poté náš chybu a byla z toho pro nás penalta.
brankář poslal míč do hlavy stopera a bylo První půlku jsme zvládli dobře my,
to 0:3. Nedokázali jsme je více potrápit. soupeř měl naopak dobré brejky. Ve
Po poločase to v šatně trochu burácelo, druhé půli soupeř hrál velmi slušně
ale první střela od nás, která směřovala a my měli i trochu štěstí.“
mezi tři tyče, přišla snad v 63. minutě. Pak
.RMHWtQ
jsme se víc začali soustředit na střelbu, byli
.RYDORYLFH
2:2
jsme důrazní, ale na obrat už to nestačilo.“

3:2
(3:3)

2:3
(1:1)

6./LSRYi

Kostelec
na Hané

„Jsem rád, že se nám podařilo přivézt
dva body, ale s trochou štěstí mohly
být tři. Ale buďme pokorní. Nepodařil se nám vstup do zápasu, po šesti
minutách jsme prohrávali, a to po
jednoduchém nákopu. V prvním
poločase to celkově byl hlavně boj
ve středu hřiště. Ve druhém poločase to byla úplně jiná jízda. Hráči
to hráli, jak si představuji, vyhrávali
jsme souboje, všude jsme byli dřív.
Po zásluze jsme otočili. Potom dal
soupeř šťastný gól a náš Běhal bohužel nastřelil břevno. Body ale bereme. Na závěr bych chtěl pozvat
diváky na nedělní domácí zápas
s Určicemi. Budeme potřebovat jejich podporu.“

Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

31. Dočkal, 39. Jura, 66. Kantor – 72.
Muzikant, 78. Lakomý, 81. Klimeš.
Diváků: 125
Sestava Čechovic: Klimeš – Běhal,
Zacpal, Walter, Řehák (88. Kupka) –
Chmelík, Lakomý, Kolečkář, Pospíšil
– Halouzka, Muzikant (76. Frys).
Trenér: Ladislav Koláček

2:1
(0:1)
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na 2:1 a od zhruba šedesáté minuty
jsme si zasloužili podle mě vyhrát.
Vytvořili jsme si asi dvě tři šance
a něco proměnili. Myslím si, že jsme
měli více šancí než soupeř, a zasloužili si zvítězit.“

Branky: 52. Mika, 72. Hrabal – 10.
Musil. Rozhodčí: Frais – Molík,
Kreif. Žluté karty: 85. Suchánek –
35. Sedlák. Diváků: 100
Sestava Protivanova: Piták – PospíHodnocení trenéra Kostelce na
šil, Dvořák, Milar, Sedlák M. – Musil,
Hané Petra Merty:
F. Pospíšil (R. Sedlák), Kropáč (58.
„Zápas byl hodně rychlý, běhavý. Prv- T. Pospíšil), Sekanina, D. Sedlák (86.
ní gól jsme dostali po křižné nahrávce Nejedlý) – Grmela. Hrající trenér:
na střed hřiště. Pak jsme srovnali, Pre- Milan Piták
isler dal jubilejní stý gól. Chtěl bych se
ale vyjádřit k soupeři. Nepochopím Hodnocení hrajícího asistenta
trenéra Daniela Nejedlého:
Lipovou a její počínání. Jsme frustrovaní a naštvaní z toho, jakým způsobem se zápas vyvíjel, a z ‚iks‘ neodpís- „První půlka nabídla vyrovnaný fotkaných ofsajdů Lipové, případně bal, nedali jsme ale šest sedm šancí,
které jsme měli proměnit. Ve druhém
vyhodnocení nejasných situací.“
poločase byl soupeř běhavější, po záHodnocení trenéra Lipové Pavla
sluze vyrovnali. V 72. minutě si pak
Růžičky:
náš brankář nerozuměl se stoperem
„Byl to vyrovnaný zápas. Začali jsme a následně míč propadl do brány. Závelice dobře, ale po patnácti minu- věrečný tlak už z naší strany ke srovnátách jsme přestali hrát. Dali jsme pak ní nevedl.“
(sob)

Branky: 18. Preisler, 52. Hruban –
7. Fialka, 70. Novák, 73. Petržela.
Rozhodčí: Straka – Lepka, Šebesta.
Žluté karty: 24. Preisler, 58. Klimeš, 78. Lužný, 90. Zatloukal – 90.
Vybíhal. Diváků: 95
Sestava Kostelce na Hané: Zelinka
– Holoubek (87. Zatloukal), Chytil, Nóri, Synek – Vymazal, Klimeš,
Hruban, Grulich – Preisler, Lužný
(78. Keluc). Trenér: Petr Merta
Sestava Lipové: Holásek – Přikryl
A., Přikryl D., Abrahám, Žilka – Petržela, Drexler, Horák, Palla – Fialka, Dostál. Trenér: Pavel Růžička

Klenovice jdou za postupem. Doma zvládly derby 8UġLFHVHY\WiKO\3URWLYDQRYL.RVWHOHFSDGO\ĠHFKRYLFH]YOiGO\UR]VWíHO

KONICE, PROSTĚJOV Souboj
s celkem z poloviny tabulky druhé
nejvyšší krajské soutěže mají za sebou fotbalisté Konice. A mají z něj
nejspíše smíšené pocity. Velmi
brzy totiž prohrávali a pak museli
doslova dobývat soupeřovu branku. Povedlo se, ale jen napůl. Konice získala místo tří bodů dva.
Ve vcelku komfortní pozici se nyní
nachází fotbalisté Konice. Aktuálně
drží třetí příčku a nic nenasvědčuje
tomu, že by o ni mohli přijít. Na prv-

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

ŠTERNBERK, PROSTĚJOV Těžké časy jsou zpět. Zatímco nedávno
Kralice na Hané slavily první jarní
výhru, nyní už mají na kontě opět
dvě prohry v řadě. Podobně jako
ve středu s Černovírem padly totiž

(-i64
FC KNH

také v sobotním 24. kole Přeboru
Olomouckého KFS se Šternberkem.
Body jsou přitom pro tým trenéra
Krobota nesmírně důležité. Tým totiž stále nemá jistotu záchrany, soutěž
přitom chce udržet stůj co stůj.
Dvanácté Kralice na Hané však mají
zatím za sebou celkově těžkou sezónu. Zejména směrem dozadu to příliš
nefunguje. Tým má aktuálně druhou
nejhorší obranu v soutěži. Navíc se

I.B třída skupina A

míč hodně skákal, trávník byl dost suchý, ještě do toho foukal vítr. Do druhého poločasu jsme nastoupili špatně,
navíc jsme začali hrát proti větru. Soupeř byl lepší, dostával se do protiútoků a jeden z nich proměnil. Pak jsem
.OHQRYLFH
špatně rozehrál, namazal jsem soupeři
na Hané
2:0
a zfauloval ho. Za faul jsem dostal čer(1:0)
Sokol
venou, soupeř navíc z toho proměnil
2WDVODYLFH
penaltu. A bylo prakticky po zápase...,“
litoval ztráty Lukáš Krobot, hrající Více v exkluzivní reportáži
koiuč kralických fotbalistů.
(sob) na straně 36.
Statistiky z utkání
).1đPćLFH
najdete na straně 27
nad Hanou

9HãWHUQEHUNX.UDOLFtPFK\EĚOLKUiÿLLäWĚVWt

ČERNOVÍR, PROSTĚJOV Jako
na houpačce si nyní musí připadat
fotbalisté Kralic. Zatímco dva zápasy zpátky lovil brankář Huňka
ze sítě míč hned pětkrát, minule se
fotbalistům v čele s trenérem Krobotem zadařilo a vyhráli. Tento-

6,5è'4
FC KNH (0:0)

2:0

Kralice ve støedeèní pøedehrávce padly

PROSTĚJOVSKO Ve víkendovém dění nejnižší krajské soutěže se regionálním vyslancům
Prostějovska Tentokrát se absolutně nedařilo Pivínu, který dostal nakládačku a po minulém výpadku potvrdil úpadek z čela tabulky. Tam se naopak udržely Klenovice, které zvládly roli favorita a v nevyzpytatelném derby zdolaly nováčka z Otaslavic. Naopak překvapili fotbalisté Němčic nad Hanou,
kteří vzdor problémům nakonec svého soka díky skvělé první půli přehráli a po delší době se tak konečně dočkali tří bodů. Důležité body získaly také Mostkovice, které tak napravily předešlý debakl.
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MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
25. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Vítkovice „B“ (neděle 19.5., 10.15, Páral
– Zavřel, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
25. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Vítkovice „B“ (neděle 19.5., 12.30, Zavřel – Ol KFS, Páral).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
23. kolo, sobota 18. května: Chomoutov/Štěpánov – Čechovice
(14.45, Novák), Konice - Želatovice
(neděle 19.5., 10.00, P. Brázdil ml.),
1.FC Viktorie Přerov „B“ – Určice
(10.00, Matulík).
KRAJSK6287¨l
DOROSTU, SK. „A“:
21. kolo: Olšany – Loštice (neděle
19.5., 10.00, Konečný).
KRAJSKÁ6287¨l
DOROSTU, SK. „B“:
21. kolo, sobota 18. května:
Plumlov – Kozlovice (10.00, Dokoupil), Kojetín – Pivín (10.30,
Rosskohl), Nezamyslice – Ústí /
Opatovice (14.30, OFS), Otaslavice
– Lipník nad Bečvou (neděle 19.5.,
10.00, Kašpar), Bělotín – Němčice
nad Hanou / Brodek u Prostějova
(neděle 19.5., 14.30, OFS), Horní
Moštěnice – Protivanov / Brodek
u Konice (neděle 19.5., 17.00, OFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
l.296./,*$8
Dohrávané 19. kolo: Slovácko –
1.SK Prostějov (sobota 18.5., 10.00,
Kneisl – Jm KFS, Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
l.296./,*$8
Dohrávané 19. kolo: Slovácko –
1.SK Prostějov (sobota 18.5., 10.00,
Jm KFS – Kneisl, Jm KFS).
SpSM – U13 JIH:
23. kolo: Znojmo – 1.SK Prostějov
(sobota 18.5., 10.00).
SpSM – U12 JIH:
23. kolo: Znojmo – 1.SK Prostějov
(sobota 18.5., 10.00).
FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%2567$5h©&+l.µ
23. kolo, sobota 18. května: Dub
nad Moravou – Čechovice (9.30,
Slota), Nezamyslice / Němčice nad
Hanou – Konice (11.30, Petrásek),
Slavonín – Olšany (neděle 19.5.,
11.30, Kučera).
FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%250/$'h©&+l.µ
23. kolo, sobota 18. května: Nezamyslice / Němčice nad Hanou –
Konice (10.00, Petrásek), Dub nad
Moravou – Čechovice (11.15, Slota), Slavonín – Olšany (neděle 19.5.,
10.00, Kučera).
)/<81,7('.5$-6.6287¨l
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11. kolo, neděle 19. května: Smržice – Velký Týnec (14.00, OFS),
Kralice na Hané – Haná Prostějov
(14.30, OFS).
OKRESNÍ PØEBOR
67$5h©&+l.µ
14. kolo, neděle 19. května, 10.00
hodin: Brodek u Konice / Horní Štěpánov – Určice (sobota 18.5., 10.00),
Mostkovice – Protivanov (sobota
18.5., 10.00), Hvozd – Brodek u Prostějova, Kralice na Hané – Klenovice
na Hané, Pivín – Plumlov (14.30).
OKRESNÍ PØEBOR
0/$'h©&+l.µ
18. kolo, neděle 19. května: Otaslavice – Smržice „B“ (sobota 18.5.,
10.00), Přemyslovice – Vrahovice (9.00), Mostkovice – Určice
(10.00), Ptení – Horní Štěpánov
(10.30), Nezamyslice „B“ – Kostelec
na Hané (14.00), Výšovice – Lipová
(14.30).
KRAJSKÝ PØEBOR
PØÍPRAVEK:
17. kolo: 1.SK Prostějov – 1.HFK
Olomouc (neděle 19.5., 9.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
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KOLA

2.5(61«3ą(%25SRGOXSRX9HêHUQËNX

ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

2'6481&-

Někdejší kanonýr divizních kvalit se blýskl ve včerejším odpoledni,
kdy svému celku zařídil čtyři minuty před koncem vitězství. Běžela
totiž už 86. minuta duelu mezi rezervou Určic a Skalkou, když se
střelecky prosadil právě včas. Výhru pak pojistila ještě jedna trefa
určického „béčka“, ale „Vody“ byl tím hrdinou.

KOLA

SM LÍK
51-1.84#*18+%'
Z někdejší vládce nejvyšší okresní soutěže se v jarní části letošního
ročníku stává otloukánek. Svěřenci kouče Krče prohráli v Dobromilicích, body si z nedávno nedobytného areálu odvezl Vícov či Skalka,
tým padl například i v Brodku u Konice. O víkendu si pak na něm
smlsly Vrchoslavice, které Vrahovickým nadělily půltucet...

1(=É7.$´3ì('9('/$-$.6(%2-8-(2=É&+5$18
„Hráli výletníci proti zachraňujícímu se mužstvu...,“
posteskl si Jindřich Skácel, kouč někdejší štiky z Držovic
NEZAMYSLICE Soubojem kočky s myší mělo být dle předpokladů jediné sobotní utkání Přeboru OFS Prostějov – II. třídy mezi
zachraňujícími se Nezamyslicemi a podzimním lídrem z Držovic.
Nakonec průběh utkání i výsledek této premise odpovídal, jenže ve zcela obráceném gardu. Domácí vstřelili rychlý úvodní gól
a skóre pak jen navyšovali, ve druhém poločase jim vycházely i
brejkové situace. Nováček letošního ročníku tentokrát působil
odevzdaným dojmem a po podzimní štice v nejvyšším okresním
rybníku zůstali jen líni. Večerník sledoval utkání živě.

Tomáš
KALÁB

PROGNÓZA NA 22. KOLO
,KUMTC$TQFGMW-QPKEG5QMQN8TEJQUNCXKEG
6KR
VS.
Utkání má jasného favorita. Vrchoslavice bojují o postup, na- 8GéGTPÊMW
opak Brodek u Konice řadu zápasů prohrává a potácí se na
1:2
chvostě tabulky. Brodek nicméně nedostává moc gólů, výsledek bude těsný.
6KR
6,5QMQN&TåQXKEG5QMQNèGEJQXKEGd$q
VS.
Dá se čekat vyrovnaný zápas. Oběma týmům se poslední 8GéGTPÊMW
dobou vcelku daří. A oba předvádí, že na jeden gól se proti
2:3
nim vyhrát nedá.
5QMQN8TCJQXKEGVS.5QMQN$TQFGMW2TQUV÷LQXC
Buď hodně, nebo nic. Takovým heslem se řídí ofenziva
Vrahovic. Prostějovskému Brodku se pak nedaří vůbec,
hlavně defenzivní činnost nefunguje.

6KR
8GéGTPÊMW

(-5MCNMCVS.*CP¾0G\CO[UNKEG
Dá se čekat boj o každý metr. Nezamyslice nutně potřebují body, budou to mít ale těžké. Skalka dává v posledních
kolech hodně branek.

6KR
8GéGTPÊMW

2:0

3:1

6KR
(-8ÚwQXKEGVS.5QMQN7TéKEGd$q
Určice budou chtít po matných výkonech zabrat. Navíc 8GéGTPÊMW
disponují širším kádrem. Proti Výšovicím mluví i fakt, že
1:2
na jaře vyhrály jen jednou. TIP – 1:2

6,*QTPÊiV÷R¾PQXVS.6,6KwVÊP
Domácí ještě nevzdali snahu o ovládnutí ligy. Tištín to
ve větrném Horním Štěpánově rozhodně nebude mít
snadné.

6KR
8GéGTPÊMW

3:1

5QMQN8ÊEQXVS.(%&QDTQOKNKEG
6KR
Vícovu se daří hrát na málo branek. Většinou to stačí ale 8GéGTPÊMW
jen na remízu. V tomhle případě ale budou spokojenější
1:2
Dobromilice.

21Ą#&ª-#010º4Č
1. Libor Němec (TJ Horní Štěpánov) 20 branek
2. Borja Solano Valina (TJ Sokol Držovice)
Pavel Foret (Sokol Čechovice B)
4. David Abrahám (TJ Horní Štěpánov)
5.. Martin Dostál (Sokol Vrchoslavice 1946)
Jan Studený (Sokol Vrahovice)
7. Tomáš Hradil (Sokol Vrchoslavice 1946)
Radek Soldán (Sokol Brodek u Pv)
Jakub Kratochvíl (FC Dobromilice)
10. Petr Zahradníček (TJ Sokol Držovice)
Karel Gryc (TJ Horní Štěpánov)
12. Miroslav Musil (Haná Nezamyslice)
Jan Dvořák (Sokol Vrahovice)
14. Petr Vodák (Sokol Určice B)
Lukáš Konupka (Sokol Vrchoslavice 1946)
Bernard Bošek (Sokol Vícov)
17. Jiří Fojt (TJ Horní Štěpánov)
David Kolář (Jiskra Brodek u Konice)
Lukáš Fiferna (TJ Sokol Držovice)
Svatopluk Bukovec (Sokol Vrahovice)
21. Jakub Špaček (FC Dobromilice)
Josef Meluzín (Štěpánov)
Patrik Richter (FC Dobromilice)
24. Jan Typner (Sokol Brodek u Pv)
Petr Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
Zdeněk Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
Jiří Karásek (FK Skalka 2011)
David Bosák (TJ Tištín)
Martin Glouzar (FK Skalka 2011)
Jakub Kvapil (FK Výšovice)
Jiří Karásek (Skalka 2011)
Jan Typner (Brodek u Pv)

16
16
15
14
14
13
13
13
12
12
11
11
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7

33. - 39. Jan Bartoník (FK Skalka 2011), 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
40. - 55. Petr Stejkora (Haná Nezamyslice), Jan Machálek (Sokol Vrchoslavice 1946),
Robin Návrat (TJ Tištín), Jakub Mojtek (TJ Tištín), Josef Slavík (TJ Tištín), Jan Václavík
(FC Dobromilice), Jiří Jančík (Sokol Čechovice B), Marek Skoumal (Sokol Čechovice
B), Stanislav Filka (FK Skalka 2011), Luděk Olbert (FK Výšovice), Jakub Švarc (Sokol
Brodek u Pv), Lukáš Tyl (TJ Horní Štěpánov) všichni 5 branek.

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

www.vecernikpv.cz

iRCP÷N$QTLCD[NPGLNGRwÊOJT¾éGO&TåQXKE0GUVCéKNQVQ#VCMDTCPM¾ąFQO¾
EÊEJ$WTK¾PGMPGMQORTQOKUP÷WMNÊ\GNOÊéGFQDG\RGéÊ ZHQVQ6QO¾w-CN¾D

HA NEZ 5:1
51&4ä (3:0)

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

aneb Večerník předpovídá

BYLI JSME
U TOHO

Oba trenéři ještě ani nedorazili na své
lavičky, když se poprvé měnilo skóre.
K velké nevoli hostujícího kouče
Skácela, který přesně na tyto situace
hráče upozorňoval. Jenže pak se už
ve druhé minutě ocitl ve vápně nikým
neatakovaný Vévoda, který zakončil
k tyči Menšíkovy branky a poslal svůj
tým do vedení – 1:0. Držovice pak
sice držely míč, nikoli ofenzivní výpady soupeře. Po jednom z nich dostal
krásnou přihrávku za obranu Musil,
obhodil si brankáře a pohodlně do
prázdné branky vstřelil v konečném
účtování vítěznou branku – 2:0. Ještě
do poločasu vyrobila hostující obrana
vlevo u brankové čáry chybu, domácí odcentrovali a Pavelka opět k tyči
zvýšil náskok -.„Nezátek“ na trojbrankový – 3:0
Hned po změně stran měli hosté
šanci kopat nepřímý kop, po němž
Chlup hlavičkoval mimo. Za deset
minut využil ukázkový brejk Pavel-

ka, když přehodil vyběhnuvšího gólmana a bylo to 4:0. Po dalším Stejkorově brejku a centru hlavičkoval
v podstatě do prázdné branky Vévoda – 5:0! Naplnilo se tak skandování diváků požadujících pověstného
bůra v soupeřově brance. V poslední desetiminutovce už jen Kolkop
vstřelil padáčkem pod břevno se Držovice v tabulce zůstávají třetí, Statistiky z utkání a průběžnopu
šťastnou tečí čestný úspěch papíro- pro domácí znamená vítězství další tabulku Přeboru OFS Prostějov
najdete na straně 27
vého favorita – 5:1.
krůček k záchraně.

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
8NCUVKOKN/+%*.ªè'--*CP¾0G\CO[UNKEG
„Koncovka klukům vycházela perfektně. Kluci hráli výborně, bojovali, makali, nahrávali si, což bylo důležité. Vrátili se dva
důležití hráči po zranění a hned to bylo poznat, Král v obraně, uzdravený Musil v útoku. Museli jsme zabrat, podařilo se
nám vyhrát třetí zápas doma v řadě, pro nás jsou to důležité body. Zbraně neskládáme, musíme hlavně vyhrávat doma.“
,KPFąKEJ5-%'.t5QMQN&TåQXKEG
„Tentokrát hráli výletníci proti zachraňujícímu se mužstvu... Potýkali jsme se s nedostatkem hráčů, jeden přijel
až o poločase. Tomu odpovídala i nálada, se kterou jdete na hřiště. Podali jsme naprosto odevzdaný výkon, který
nejlépe vystihla už ta úvodní branka. Přitom si pořád říkáme, jak je úvodních deset minut důležitých. Pak musí
trenér uvažovat, jestli jej práce stále baví...“

21. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
Sokol Čechovice B
Sokol Vícov

2:3
(1:2)

Branky: 16. Hodulák, 47. Jančík
z penalty – 19. Humpolíček, 31.
Tesařík, 61. Rozsíval. Rozhodčí:
Němec – Dömisch, Klimeš. Žlutá
karta: 70. Vávra (V). Diváků: 80.
Čechovice B: Švéda – Vybíral (85.
Hanák), Koláček, Šťastný, Bilík – Žídek (65. Naicler), Hodulák, Jančík,
Frys (74. Rozehnal) – Bílý, Foret (46.
Klváček).
Trenér: Evžen Kučera.
Vícov: Drčka – Pliska, Adámek,
Humpolíček, Chytil – Šobr (89.
Trnečka), Tesařík, Světlík, Rozsíval
– Vávra – Ježek. Trenér: Miroslav
Krutovský.
Pohledem trenérů
Evžen Kučera: „Utkání jsme nezvládli. Ujali jsme se sice vedení, ale
neproměnili jsme další vytvořené
šance. Soupeři vyšly dvě standardní situace, další gól jsme mu hodně usnadnili. Vzhledem k marodce nám pomohli Koláček a Bilík,
přesto utkání neskončilo výsledkem, jaký bychom si představovali.“
Miroslav Krutovský: „V úvodu nás
domácí zatlačili, drželi balón, vytvářeli si šance a bylo otázkou času,
kdy padne branka. Pro nás bylo
podstatné, že jsme dokázali rychle
odpovědět, hra se postupně vyrovnávala, a ještě do přestávky jsme
otočili výsledek na svoji stranu. Na
začátku druhého poločasu sudí udělal penaltu, z níž domácí vyrovnali.
Byli jsme ale už lepším týmem a po
hodině hry vstřelili vítěznou branku. Důležitý byl návrat Vávry, který
vytvářel standardní situace, z nichž
padaly branky. Čechovice byly velmi
kvalitním soupeřem, který rozhodně
nepatří na poslední místo v tabulce.
Vítězství si velmi ceníme.“

42. Kvapil (V). Žlutá karta: 40.
Obručník (V). Diváků: 100.
Tištín: Koutský – Stančík, P. Hanák, Slavík, Sipěna – Oulehla (46.
Hýsek), Rud. Návrat, Hamala, Mojtek – Bosák (71. Cetkovský), Kyselák. Trenér: Radim Havlíček
Výšovice: M. Škop – Obručník,
Krajíček, Kozdas – M. Okleštěk –
Fildán, Krčmář, Pelikán, Burianský
(58. Škultéty) – Dudík, Kvapil. Vedoucí mužstva: Michal Dudík
Pohledem trenérů
Zdeněk Oulehla (vedoucí mužstva): „S výsledkem jsme samozřejmě spokojeni, i když druhý poločas
byl z naší strany trochu utrápený.
Vstřelili jsme brzy vedoucí gól, což
nás uklidnilo. Do poločasu jsme
přidali ještě druhou branku, vzápětí jsme začali hrát proti deseti, což
ale někdy bývá ošidné. Po hodině
hry jsme dostali branku, takže jsme
prakticky druhou polovinu poločasu už ubránili.“
Michal Dudík: „Byl to pro nás
smolný zápas, který se mi těžko
hodnotí. První poločas jsme příliš
nezvládli, dopustili jsme se chyb,
z nichž pramenily soupeřovy branky, navíc jsme si situaci zkomplikovali vyloučením. Musím před kluky
smeknout, jak odjezdili druhý poločas, měli jsme dostatek šancí na to,
abychom zápas dokonce otočili. Za
výkon ve druhém poločase by zápasu remíza slušela.“

Sokol Určice „B“
FK Skalka 2011

3:1
(1:1)

Branky: 21. Halouzka, 86. Vodák,
89. Čajan – Prokop. Rozhodčí: Vrážel – Procházka, Majer. Žluté karty:
-. Diváků: 30
Sestava Sokol Určice „B“ : Pospíšil –
Berčák, Hudský, Plišťák, Kadlec – Antoníček (59. Pospíšil), Zelinka, Vodák,
– Halouzka, Nakládal (65.
TJ Tištín
2:1 Hanzelka
Čajan).
Trenér: Karel Vlach
(2:0)
FK Výšovice
Sestava FK Skalka 2011: Glouzar A.
Branky: 14. Oulehla, 40. Hamala – Donát, Petržela, Slamenec, Spisar –
– 62. Dudík. Rozhodčí: Peřina – Khýr (71. Sedlák), Hyžďál, Glouzar M.,
Mašek, Štvrtecký. Červená karta: Prokop – Pinkava, Dostalík (79. Svo-

Trenér: Lukáš Mráček
Pohledem trenérů
Karel Vlach: „Pro nás důležité utkání a
ještě důležitější body. Taktika byla hrát
aktivně a té se hráči drželi. V závěru
jsme byli šťastnější.
Jiří Pinkava – asistent trenéra: „Zbytečně jsme prohráli, otevřeli jsme hru.
Byla to škoda. Domácí nicméně byli
lepší a vyhráli zaslouženě. Škoda, že
jsme si utkání nepohlídali, mohl být
dobrý bod.“
zil).

Sokol Vrchoslavice 1946
Sokol Vrahovice

6:2
(3:1)

Branky: 35. a 60. Liška, 3. Jurčík, 40.
Kankovský, 48. Alexy (v), 75. Horák –
25. Studený, 50. Dvořák. Rozhodčí:
Milar – Mlčoch, Klusal. Žluté karty:
35. Doležel. Diváků: 72
Sestava Sokol Vrchoslavice 1946: Jurčík – Kankovský, Dostál O., Jurčík M.
– Trávníček, Fialka, Horák, Machálek
(80. Klesnil) – Dostál M. (64. Horák
st.), Hradil, Liška (85. Dašek). Trenér:
Miroslav Panáček
Sestava Sokol Vrahovice: Krč – Mikulec, Doležel, Prucek, Alexy – Petík (71.
Mačkal), Bukovec, Dvořák, Varga – Farný, Studený.
Trenér: Vladimír Krč
Pohledem trenérů
Miroslav Panáček: „Hrál se výborný
fotbal, který se musel divákům líbit.
Vedli jsme, pak jsme si sami dali góla.
Zranil se nám bek, museli jsme přeskládat obranu. Dali jsme pak na 2:1 a
ve druhém poločase už jsme byli suverénní. Z obou stran to byl dobrý fotbal,
oceňuji soupeře za jejich hru.
Vladimír Krč: „Byl vidět výkonnostní
rozdíl, domácí si vytvořili převahu. Měli
hodně šancí. Vyhráli zaslouženě, pro
nás byl výsledek ještě milosrdný. Po té,
co jsme dostali na 5:2 už jsme jen čekali
na konec.“

44. Rochla – 38. Koudelka J., 43. Kováč.
Diváků: 55
Sestava FC Dobromilice: Nosek –
Šoc, Rochla, Ryška, Kubíček – Richter,
Šenkyřík, Václavík, Abeles (80. Slavíček) – Kratochvíl (82. Bako), Fialka
(70. Svozílek). Trenér: Michal Rochla
Sestava Jiskra Brodek u Konice: Kováč – Možný, Koudelka J., Svoboda,
Blatner – Hloušek, Koudelka P., Sekanina, Koudelka Z. – Grepl P. (43. Kolíř), Grepl M. (73. Grepl K.R.). Trenér:
Patrik Muller
Michal Rochla: „Z mého pohledu
jsme byli důraznější, herně lepší. Po
vstřelení gólu na 2:0 jsme mohli zvýšit,
ale neproměnili jsme další šance. Od
nás i tak povedený zápas.“
Patrik Müller: „Domácí vybojovali vítězství, dali nám tři góly. Po páté minutě
měli mít jednoho vyloučeného. Nehráli
ani tak tvrdě jako přímo zákeřně. A naši
se s tím neuměli srovnat, což se jim ani
nedivím.“

SokolBrodekuProstějova
TJHorníŠtěpánov

0:4
(0:2)

Branky: 35. a 80. Fojt, 29. Janíček,
86. Němec. Rozhodčí: Odehnal –
Kabát, Havránek. Žluté karty: 58.
Matoušek, 80. Pávek – 82. Rychnovský. Diváků: 80
Sestava Sokol Brodek u Prostějova: Vystavěl – Masař (69. Muller),
Matoušek J., Soldán, Matoušek P.
– Zatloukal, Pávek, Zlámal, Valenta
(75. Crhonek) – Piňos (79. Vlachynský), Švarc. Trenér: Tomáš Bureš.
Sestava TJ Horní Štěpánov: Šmíd –
Sígl, Janíček, Němec, Bašný, Klimeš,
Meluzín, Havlíček, Rychnovský, Fojt,
Červinka. Vedoucí: Adolf Langer
Pohledme trenérů
Adol Langer:
trenér domácích má z rozhodnutí
vedení klubu zákaz se k utkání vyjaFC Dobromilice
3:1 dřovat
Tomáš Bureš: „Výsledek 0:4 neod(3:1)
Jiskra Brodek u Konice
povídá hře. Potvrdilo se, že jsme
Branky: 12. a 15. Fialka, 35. Abeles – dobří fotbalisté, ale zcela impotent22. Grepl. Rozhodčí: Machourek – He- ní v zakončení.“
ger, Strachoň. Žluté karty: 4. Václavík,
(sob, tok)
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Kulečníkář z Prostějova
Zdeněk Galíček přivezl

RAFTAŘŮM DNES ZAČÍNÁ
„Doufáme, že to cinkne,“
přeje si Zbyněk Netopil

PROSTĚJOV Loni na podzim fenomenálním způsobem ovládli mistrovství světa v Argentině. Teď - o pouhého půl roku později - čeká
raftaře Tomi-Remont Prostějov reprezentující Českou republiku další světový šampionát. Konkrétně jde o MS 2019 v kategorii R6 (šestimístné čluny), a to v Austrálii na řece Tully. Vrcholný podnik letošní
sezóny startuje právě dnes, potrvá do soboty 18. května.
že jsme se dobře rozjezMarek SONNEVEND „Myslím,
dili během dvou prvních závodů
Z prostějovského Raft teamu vyrazi- na Sázavě a Kamenici. Po dlouhé
ly k protinožcům hned čtyři posádky zimní přestávce je vždycky potřeba
v tomto jmenovitém složení: muži co nejrychleji nabrat formu, teď to
(Aleš Daněk, Jan Havlíček, Václav vzhledem k brzkému termínu misKabrhel, Ondřej Pinkava, Ondřej trovství světa bylo dvojnásob důleRolenc, Jakub Vrzáň), ženy (Lenka žité. Proto jsme nijak moc netlačili
Bauerová, Michaela Kratochvílová, na výsledky, které se přesto povedPavla Procházková, Kateřina Vací- ly. Tím pádem věřím, že na tom
ková, Zuzana Valtrová, Lenka Van- v Austrálii budeme po výkonnostní
dasová), veteráni (Zdeněk Bozděch, stránce slušně,“ uvažoval před odleMichal Hric, Vítězslav Hric, Zbyněk tem na opačnou stranu zeměkoule
Netopil, Ondřej Pinkava, Jan Šťast- kapitán Tomi-Remont Zbyněk Nený) a junioři (Filip Jelínek, Václav topil.
Kristek, Jan Novotný, Vojtěch Při- Při tak dlouhé štrece čítající
kryl, Vojtěch Skořepa, Karel Šotola). tisíce kilometrů je hodně dů-

ležitá aklimatizace. Hanácká
výprava letěla rozdělená na
dvě části, jedna v úterý 7. května odpoledne a druhá o den
později dopoledne. „Na cestě
strávíme přibližně čtyřiadvacet
hodin. Máme dvě mezipřistání v Dubaji a na Bali, z cílového
letiště v Sydney pak pojedeme
autobusem ještě asi tři hodiny
do vlastního dějiště šampionátu.
Po takové pouti je člověk samozřejmě rozlámaný, takže se jeden
další den nějak dává dohromady.
Pak je potřeba se vyrovnat s jet
legem, což je individuální záležitost. Většina lidí prý lépe zvládá přesun na východ, to je i můj
případ, ale pro někoho je naopak
lepší letět na západ. Každopádně nás čekají tři tréninkové dny
přímo na místě, určitě se se vším
jako obvykle vyrovnáme. Musíme,“ pousmál se Netopil, než
s parťáky vyrazil do Oceánie.

Šampionát se otevírá právě v těchto okamžicích, pokud Večerník
čtete hned v pondělním ránu českého času. Na programu postupně
jsou čtyři disciplíny (sprint, slalom, head to head, sjezd), jejichž
výsledky se vyhlašují samostatně,
a navíc se sčítají do celkového
hodnocení. „Jsem si jistý, že naše
senzační dominance z minulého
mistrovství se opravdu nemůže
opakovat. Konkurence je rok od
roku tvrdší, spousta soupeřů nás
touží sesadit, a navíc musíme brát
v potaz jak brzký termín, tak vzdálené dějiště. Za největší favority
je tedy nutné považovat domácí
Austrálii a Nový Zéland, územně
bližší Japonsko nebo i zástupce
amerického kontinentu, uvidíme
co další Evropané. My samozřejmě chceme získat zase co nejvíc
medailí, v ideálním případě nějaký
ten titul. Budeme bojovat a snad to
opět cinkne,“ přál si Netopil.

sttřííbrrný kovv z MČR v trojbandu
PROSTĚJOV Hned dvě mistrovství republiky během dvou
po sobě následujících víkendů
absolvovali zástupci oddílu
Kulečník Prostějov. A svůj klub
reprezentovali nadmíru skvěle,
stejně jako v minulých letech.
Tentokrát se v Broumově
uskutečnil národní šampionát
v trojbandu, což je nejtěžší kulečníková disciplína ze všech.
<FGP÷M )CNÊéGM XNGXQ  RąGDÊT¾ UVąÊDTQ \C
Prostějovský Zdeněk Galíček
FTWJÆOÊUVQPC/è4XVTQLDCPFW
vybojoval vynikající stříbrnou
(QVQ+XQ%QWHCNÊM
medaili za konečné druhé místo, když ve finále po houževnaté bitvě prohrál s jedním z nejlepších současných
hráčů Ivo Gazdošem z Billiard Clubu Havířov.
O týden později se v Jablonci nad Nisou konalo MČR v nově se rozvíjející disciplíně 3band – scotch double. Prostějovské družstvo ve složení Zdeněk Galíček, Ivo
Coufalík skončilo na kvalitní sedmé pozici a k bojům o medaile mu chybělo málo,
konkrétně zdolat pozdější vítěze mistrovství z domácího Jablonce.
Oba hráči tímto děkují Exekutorskému úřadu v Prostějově, který je podporuje v jejich sportovní činnosti.
(cou, son)
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þHäWtGUiKDŐLVHYVLOQpNRQNXUHQFL1(=75$7,/,
PROSTĚJOV Prostějovská
Grand Prix Českého svazu
cyklistiky alias Velká cena
Olomouckého kraje je minulostí. Na zdejší velodrom se
sjeli zástupci hned šestnácti

států, když kromě Čechů se
představili například Slováci,
Rusové, Kazaši či Poláci. Ve
startovním poli dvoudenních mezinárodních závodů se představily i ženy.

9ÉWÈ]Q½YOQDWÙPX78)23$5'86
Y5RN\FDQHFKWULXPIRYDO7\USHNO
SURVWÈMRYVNÅEDUY\YO½O\LY3UHvRYÈ

/QOGPVMC\GUVWRÿčXÊV÷\č\¾XQFWèGUMÆJQRQJ¾TWX4QM[ECPGEJ-CVGIQTKK
7QXN¾FNRTQUV÷LQXUMÚ-CTGN6[TRGMN PCUPÊOMWWRTQUVąGF 
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ROKYCANY, PROSTĚJOV Třetí
závod Českého poháru na silnici ŠKODA CUPu v Rokycanech
absolvoval elitní tým TUFO-PARDUS Prostějov ve složení Karel Tyrpekl, Tomáš Bárta, Vladimír
Mikšaník, Marek Dolníček, Wojciech Pszczolarski spolu s juniorem
Maximem Müllerem. I přes jisté
oslabení si vedl velmi dobře, když se
Tyrpekl stal vítězem kategorie U23.
Deset z patnácti okruhů jel peloton
pohromadě a jeho tempu nestačilo
pouze pár jednotlivců. Aby však pořadatelé závod zdramatizovali, vypsali ve
třetím kole sprinterskou prémii, kterou
ovládl prostějovský Mikšaník. V desátém kole se ještě snažil získat jednu ze
dvou vrchařských prémií, na té byl ale
těsně druhý. Po desátém profilově náročném okruhu se začalo tempo hlavní
skupiny zvyšovat a peloton postupně
prořídl. Jeden ze zlomových okamžiků
pak přišel, když se hlavní skupina rozdělila na dvě části. V té první se podařilo udržet Tyrpeklovi, který udržel krok
s nejlepšími i ve třináctém okruhu, kdy
se od čelní skupiny odpoutalo osm
závodníků včetně. V předposledním
okruhu už ale tempu závodníků z Elkov Author nestačil, a nakonec proťal
cílovou pásku jako osmý, v kategorii do
23 let byl však suverénně nejlepší.
„Cítil jsem se dobře, podobně náročné
profily mi sedí. Rozhodujícím momentem byl únik osmičlenné skupiny,
ve které jsem nechyběl. Všichni jsme

dobře spolupracovali, ale v závěru jsem
neměl dostatek sil k odpovědi na hradecké nástupy. Náš tým odvedl skvělou práci, podařilo se nám získat rychlostní prémii a určitě jsme byli v závodě
vidět. Patří jim velký dík,“ vzkázal po
závodě Karel Tyrpekl.
Další z členů TUFO-PARDUS Tomáš Bárta skončil celkově patnáctý,
v kategorii U23 pak těsně pod stupni
vítězů, Mikšaník projel cílovou páskou
na 37. místě a Wojciech Pszczolarski
ještě o tři místa za ním.
Část týmu, konkrétně Luděk Lichnovský, Daniel Babor a Denis Rugovac spolu juniorem René Smékalem
startovali ve stejný den na dráhovém
mítinku Grand Prix Velodrom Prešov. Na závodě kategorie UCI CL2 se
sešla nabitá mezinárodní konkurence
a závodníci TUFO-PARDUS Prostějova ukázali, že jsou ve skvělé formě. Po
strhujícím boji se stal vítězem omnia
Luděk Lichnovský, kterého ve scratchi
napodobil Daniel Babor. Vynikající
výkony podal také junior René Smékal, když se radoval z vítězství v obou
disciplínách, tedy omniu i scratchi.
„Kluci podali skvělý výkon, spolupracovali, jeli týmově. Sešla se tu i poměrně silná konkurence, o to větší radost
máme z Luďkova vítězství, když v přímém souboji porazil medailistu z mistrovství Evropy,“ řekl sportovní ředitel
Michal Mráček. Kromě vítězství tak
závodníci získali také další body do
žebříčku UCI.
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Předminulý pátek a sobotu
odpoledne bylo opravdu co
sledovat, na oválu se proháněli olympionici i mistři světa! Jediným problémem se
stalo počasí...
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Na programu byly jak vytrvalostní, tak
divácky velmi oblíbené sprinterské disciplíny. Závody byly vypsány pro elitní a juniorské kategorie. Právě junioři přitom
měli na startu největší početní zastoupení. „Bylo skvělé, že se právě mezi juniory
sešla taková konkurence, ve startovní listině byli jezdci z celkem devíti zemí, což
je v rámci závodů v Česku rekordní účast.
Větší konkurence už se schází jen na mis-

trovsvžví Evropy či světa,“ mnul si ruce
spokojeností ředitel závodu Michal Mráček. A i v takovém poli se dokázali prosadit české naděje. Davit Vitner z Roman
Kreuziger Cycling Academy byl pátý
v omniu a prostějovský René Smékal byl
dokonce druhý v bodovacím závodě.
Velmi dobře se prezentovaly také české
ženy. Vůbec nejlepší byla členka Dukly
Brno Sára Kaňkovská dojela ve sprintu
pátá, avšak nejlepší mezi závodnicemi do
23 let. Většinu dámských závodů ovládly
Ukrajinky či Bělorusky.
Ve vynikající formě se předvedli také
muži. Ukázal se třeba domácí Daniel
Babor, který v hlavním vytrvalostním
klání omniu skončil druhý. „Na dvacet
let je to velmi dobré, k vítězství mu scházely pouhé tři body. Už nyní je velkým
příslibem pro českou cyklistiku,“ poznamenal k výkonu Mráček. V sobotu svůj
výsledek ale ještě vylepšil a dojel si pro
vítězství ve scratchi! „Potkal se skvělou
formou a úspěch v takové konkurenci

0CUVCTVWUGUGwNK\¾XQFPÊEK\GwGUVP¾EVK
\GOÊUX÷VC0GLXÊEGLKEJRąKLGNQ\XÚEJQF
PÊ'XTQR[
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

mu dává možnost pomýšlet na účast na
vrcholných akcích. Musím ale vyzdvihnout nejen výkon Dana, ale práci celého
týmu, která za jeho výsledkem stojí,“ říká
k výkonu českých závodníků Mráček.
Obdobně se vedlo Tomáši Bábkovi,
který skončil taktéž druhý. A to v keirinu,
disciplíně, kdy závodníci nejdříve následují motorku a během dvou tří kol je pak
čeká sprint do cíle.
Závodníci startovali v několika kategoriích. Kromě vytrvalosti je čekaly třeba
sprinty, nechyběly ani hromadné starty.
Pro některé účastníky to byly první větší
závody mezi muži. „Nevěděl jsem, co od
toho čekat. Takže jsem ani neměl žádné
velké ambice,“ uvedl třeba junior Jakub

)272*$/(5,(
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Šťastný. Nakonec se umístil zhruba v polovině startovního pole.
Pořadatelům však příliš nepřálo počasí.
Účastníci tak závodili v pátek až do pozdního večera, část sobotního programu se
musela dokonce zrušit. „Po pořadatelské stránce proběhlo vše bez problémů.
Děkujeme všem, kteří se do organizace
zapojili a samozřejmě také statutárnímu
městu Prostějov a Olomouckému kraji.
I díky jejich podpoře se sem každý rok
vrací zkušení profesionálové a jak vidíme,
tak už i mládež z celého světa,“ nechal se
slyšet Petr Šrámek, předseda prostějovského cyklistického klubu.
Výsledkový servis najdete
na straně 26

Závody v letním biatlonu ve

=GĚWtQĚVODYLO\þ7957672/(7Ì
ZDĚTÍN, PROSTĚJOV Půlkulaté jubileum oslavily tradiční
závody Českého poháru v letním
biatlonu, jejichž se ve Zdětíně
uskutečnil již 25. ročník. Tamní
areál Klubu biatlonu Prostějov
přivítal rekordní počty soutěžících v kategoriích žactva, dorostu i dospělých, akce se navíc
neplánovaně rozrostla z původního jednoho dne na dva. Záštitu
převzal primátor statutárního

města Prostějova František Jura,
přímo mezi závodníky zavítal také
předseda Sportovní komise Olomouckého kraje Petr Kudláček.
Celý areál prošel velkou rekonstrukcí, když v jeho blízkosti vyrostlo
nové parkoviště pro více než osmdesát aut a upravena byla rovněž plocha pro střelbu. Předseda pořádajícího oddílu Roman Večeřa vyjádřil
maximální spokojenost jak s těmito
vylepšujícími úpravami, tak s kvali-

tou akce. A zdůraznil, že nebýt obětavých členů Klubu biatlonu Prostějov M. Bábka, J. Švancary, R. Klapky,
P. Koukala i dalších rodičů mladých
biatlonistů, nikdy by se veledílo nemohlo podařit.
Šéf vyškovského oddílu dokonce při
pohledu na zmodernizované zázemí současného zdětínského areálu
vyjádřil operativní přání, aby závody
plánované na druhý den do Vyškova
přesunul sem. K čemuž po dohodě

8G<F÷VÊP÷VQQR÷VåKNQ\¾XQF[XNGVPÊODKCVNQPWLGåRQą¾FCN
RTQUV÷LQXUMÚMNWD
(QVQ#PVQPÊP&WwGM

s organizátory opravdu došlo. V sobotu (vytrvalostní závody) tak ve
Zdětíně zápolilo 170 aktérů všech
kategorií, v neděli (sprinty) 150. Což
byl v obou případech absolutní rekord za celé čtvrtstoletí konání akce.
S průběhem klání vyjádřili maximální spokojenost hlavní rozhodčí
Antonín Bůžek i předseda organizačního výboru Antonín Dušek.
„Rád bych všem poděkoval za krásné závody, hezký sportovní zážitek
a vynikající atmosféru. Myslím, že si
to skvěle užili nejen účastníci, jejich
trenéři, rozhodčí, pořadatelé, ale i diváci. Byl jsem nadšen účastí velkého
počtu biatlonových oddílů z Říčan,
Chotěboře, Ostravy, Orlové, Třebíče Vsetína, Valašského Meziříčí,
Vyškova, Halenkovic, Blanska či
Olomouce, jejichž zástupci se věnují
jednomu z nejpopulárnějších sportů
České republiky i Evropy. Speciální
poděkování pak zaslouží členové
Biatlonového klubu Prostějov za to,
že dokázali vybudovat tak nádherné
prostředí pro tradiční závody doslova uprostřed lesů. Díky sponzorům
navíc byli odměněni jak nejlepší jednotlivci každé kategorie, tak všichni
žákovští aktéři,“ uvedl k povedenému podniku Antonín Dušek. (son)
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HOLICE, PROSTĚJOV Prodlužující se šňůru zápasů bez vítězství
v 1. nohejbalové lize družstev ČR 2019 rázně uťali muži TJ Sokol
I Prostějov. Ačkoliv jeli na hřiště TJ Sokol Holice citelně oslabeni
(úplně chyběl jeden člen základní sestavy, druhý nastoupil při
zranění se sebezapřením), obdivuhodně zabojovali. A z východu Čech přivezli hodně vysoký i nesmírně cenný triumf 6:2!

Marek SONNEVEND

TJ HOL
sok pv

2:6

„Utkání jsme absolvovali bez Ladislava Pírka, který už dříve ohlásil
svou absenci z osobních důvodů,
a se stále zdravotně limitovaným
Kubou Klaudym. Navíc jsme prohráli hned úvodní dvojku proti bývalému mistrovi světa Mrákavovi, byť
až posledními dvěma míči,“ vrátil
se k nelehkému vstupu do střetnutí
lodivod prostějovských nohejbalistů
Richard Beneš.

„Naštěstí výborně zahrála druhá
dvojice Tomášů Svobody a Roby,
čímž okamžitě srovnala na 1:1. Celý
duel pak rozhodla série našich výher
v dalším průběhu. Trojka Svoboda,
Roba, Petr Deutsch těsně udolala
trio Mrákavy, následně uspěli i druhá trojice, vložená dvojka a taky Tom
Roba v singlu tím, jak skvěle přehrál
někdejšího reprezentanta ČR a stále
velmi kvalitního nohejbalistu Jakuba
Mrákavu. V ten okamžik za stavu
1:5 v náš prospěch jsem už věřil, že
na důležité dva body do tabulky dosáhneme. Což se opravdu stalo,“ byl
Beneš nadšený.
„Nerad v takto perně vybojovaných
bitvách určuji, kdo měl na vítězství
největší podíl. Všichni podali výbor-

né výkony a zraněný Kuba Klaudy,
i když zdaleka nemohl hrát své maximum, potvrdil jedno: jak důležité
jsou mnohaleté zkušenosti a nakolik
je pro tým potřebný. Já jsem v některých momentech pesimista, ale kluci
mě každým dalším zápasem přesvědčují, že máme na to poprat se o umístění v první čtyřce soutěže. Což by
bylo určitě víc, než jsem očekával. My
jsme v tom nohejbalu snad opravdu
velice dobří,“ prohodil Beneš s nadsázkou i spokojeným úsměvem.
Teď přichází jeden z vrcholů sezóny:
domácí derby s rivalským Přerovem!
Hraje se v sobotu 18. května od
14.00 hodin na kurtu u prostějovské sokolovny na Skálově náměstí.
„Znova budeme oslabeni, ovšem zároveň připraveni na svém hřišti opět
naplno bojovat a nezklamat naše fanoušky, které tímto zveme do hlediště,“ zdůraznil trenér Sokola I.
Statistiky z utkání, výsledkový
servis a přůběžnou tabulku
najdete na straně 26
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V Èakovicích padl Sokol I

smolnì o jediný míè 9VRERWXQDGHUE\
#8è#51-28

6:4

PRAHA, PROSTĚJOV Úvodní
polovinu základní části 1. ligy
družstev mužů ČR 2019 uzavřeli
nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
na dvorci druhého celku tabulky
TJ Avia Čakovice B. V městské
části metropole Prahy svedli další
krásnou a naprosto vyrovnanou
bitvu se spolufavoritem soutěže,
na jejímž sklonku sahali po cenné
remíze. Úplně poslední výměna
závěrečného souboje však rozhodla o těsném vítězství protivníka 6:4.
„V první dvojce bratři Ladislav a Lukáš Pírkové skvělým výkonem porazili jednoho z nejlepších českých
hráčů současnosti Zdeňka Kalouse
se Sadílkem. Navíc ve druhé dvojici měli Tomové Svoboda s Robou

mečbol a nahrátou smeč na vítězné
ukončení, ta však bohužel dopadla
mimo. Po trojicích to bylo zase nerozhodně, když Svobodova trojka
ztratila smolně zahajovací set a ve
druhém se již položila, zatímco trio
Pírků s Honzou Valentou výborně
kontrovalo srovnáním na 2:2,“ přibližoval skoro čtyřhodinové drama
trenér Sokola I Richard Beneš.
„Do třetí dvojky už částečně naskočil Kuba Klaudy, ale po zranění žeber byl limitovaný velkými
bolestmi. Přesto si kluci nakonec
poradili s částečně nenohejbalovým pojetím domácího páru. Následně jeden z nejlepších singlistů
republiky a úřadující mistr ČR Kalous přehrál Robu, po vyrovnané
úvodní sadě mu ve druhé už nedal
dýchat. Pak jsme podlehli v obou
obrácených trojkách, byť ta druhá
probíhala úplně vyrovnaně a opět
rozhodly až poslední míče. Vzápětí sice dvojka Svoboda, Roba díky

kvalitnímu výkonu snížila na 5:4,
ale v závěrečné dvojici nám v obou
setech chybělo štěstí při dlouhých
výměnách a soupeř dost šťastně
získal dva body do tabulky,“ rozvedl
Beneš své hodnocení středečního
mače na státní svátek.
Zklamání z nejtěsnější porážky musel dlouho překonávat. „Musím říct,
že se mi tenhle zápas hodnotí těžko,
stejně jako předchozí prohry. Kluci
totiž letos vytvořili tým, který navzdory posledním výsledkovým neúspěchům je na vysoké herní i morální
úrovni. Oproti některým bezbarvým
výkonům třeba z loňska jde o něco
úplně jiného, všichni borci pokaždé
nechávají na hřišti veškeré síly. Přesto
bych tentokrát vyzvedl Lukáše Pírka
skvěle hrajícího v útoku i v poli, ačkoliv od přísného rozhodčího dostal
žlutou kartu,“ připojil kouč prostějovských nohejbalistů.
(son)
Statistiky z utkání najdete
na straně 26
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ŘÍM, PROSTĚJOV Na loňské vítězství nedokázal
na challengeru v Římě navázat prostějovský tenista Adam Pavlásek, přesto postupem do semifinále
dosáhl na nejlepší výsledek v sezóně. To samé platí
rovněž v případě Zdeňka Koláře. Také on v portugalské Braze postoupil mezi čtyři nejlepší.
„V Římě se mi daří. Teď by to chtělo, abych udělal
podobných výsledků víc. Odehrál jsem tři dobré
zápasy. V tom posledním to už nešlo,“ nechal se slyšet Pavlásek, který po vyřazení odstoupil ze čtyřhry,
kde měl hrát finále.

Kolář na turnaji v Portugalsku předvedl kvalitní výkony, v utkání o postup do finále mu už ale
chyběla energie a s druhým nasazeným Bagnisem
z Argentiny uhrál pouze dvě hry. Z prostějovských
tenistů se na challengerech nejméně dařilo Jiřímu
Veselému. Daviscupový reprezentant byl v Aix en
Provence jako turnajová dvojka nasazený rovnou
do 2. kola, v němž ale překvapivě prohrál s domácím Halysem.
(lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 26

PROSTĚJOV Po výborném vstupu do letošní sezóny se nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov poslední
dobou výsledkově zasekli. Naposledy však prodlužující se šňůru
střetnutí bez vítězství rázně uťali
triumfem 6:2 v Holici, na který teď
chtějí i potřebují navázat v 9. kole
1. ligy družstev mužů ČR 2019.
Půjde o prestižní derby proti TJ
Spartak MSEM Přerov v domácím
prostředí kurtu u sokolovny na
Skálově náměstí, kde se hraje v sobotu 18. května od 14:00 hodin.
Hráčsky obměněný tým „jedničky“
vletěl do nového ročníku druhé nejvyšší tuzemské soutěže ve velkém stylu, z úvodních tří dějství vytěžil plný
počet šesti získaných bodů včetně výhry 6:4 právě na přerovské půdě. Od

té doby ale na další triumf
marně čekal, vinou různých okolností následovala série čtyř duelů
s jediným urvaným
bodíkem. Což mělo za
následek pokles z vedoucí pozice tabulky
na čtvrtou příčku.
Leč tu si Hanáci
upevnili o uplynulém
víkendu na východě Čech.
„Předtím jsme narazili na nejsilnější prvoligové soupeře Zruč-Senec,
Čakovice B a Český Brod. Navíc
přišlo oslabení sestavy hlavně vinou
zdravotních problémů Jakuba Klaudyho. A přidalo se i odvrácené štěstí
ve vyrovnaných koncovkách, které
nám předtím přálo. V Holici však
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kluci parádně zabrali
a věřím, že i s Přerovem budou
zase bojovat jako lvi, abychom důležité derby proti rivalovi zvládli,“ řekl
trenér prostějovských nohejbalistů
Richard Beneš s pozvánkou všem
sportovním fanouškům do hlediště
zrekonstruované tribuny.
(son)
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PROSTĚJOV V rámci World Orienteering Day (Světového
dne orientačního běhu) se i v Prostějově uskuteční během tohoto týdne zábavná akce pro širokou veřejnost, zejména pro
děti a mládež.
Půjde o propagační projekt orientačního běhu a biatlonu, který
se uskuteční ve středu 15. května od 16:00 do 18:00 hodin na
bývalém fotbalovém stadiónu Železáren ve Sportovní ulici.
„Jsme rádi, že na Prostějovsku funguje spolupráce vyznavačů
těchto dvou moderních outdoorových sportů na výbornou.

Proto srdečně zveme úplně všechny, ať si přijdou vyzkoušet orienťák i biatlon,“ uvedl za organizátory Dušan Vystavěl.
Příznivci orientačního běhu se pak v průběhu letních prázdninových měsíců mohou těšit na dva významné mezinárodní
závody, jež opět přivítá Prostějov. „Nejprve to bude v úterý 23.
července prolog Mistrovství Evropy univerzit přímo v centru
města, následně v pondělí 19. srpna sprintové štafety Mistrovství světa neslyšících v Kolářových sadech a na Sídlišti Svobody,“ prozradil Večerníku Vystavěl.
(son)
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MADRID, PROSTĚJOV V první
polovině prestižního turnaje v Madridu se zdálo, že Petra Kvitová může
dosáhnout na čtvrté vítězství ve
španělské metropoli. Jako nasazená
dvojka poměrně snadno přehrála
francouzské duo Mladenovicová,
Garciaová a bez ztráty setu postoupila do čtvrtfinále. V něm ale narazila. Nad její síly byla nizozemská
ranařka Bertensová, která české tenistce povolila pouze pět her.
Pětkrát jsem přišla o podání. To proti
takové soupeřce nemůže stačit na dobrý výsledek. Navíc se mi nedařilo ani
při podání soupeřky. Tentokrát byla

nad mé síly," uznala po porážce Kvitová,
kterou vyřazení hodně mrzelo. "Mám to
tady ráda. Vyhrála jsem tady už třikrát,
takže to je skoro jako můj druhý domov
a cítím se tady dobře. Škoda, že jsem na
Kiki Bertensovou narazila už ve čtvrtfinále. Loni to bylo až v zápase o titul. Ale
turnaj je skvěle obsazený, už ve čtvrtfinále nebyly žádné lehké soupeřky,“ uvedla
Kvitová.
Barbora Strýcová se rozloučila hned v 1.
kole, když prohrála s Mladenovicovou,
o kolo později skončil turnaj pro Karolínu Plíškovou i její sestru Kristýnu. Překvapením byla především porážka nasazené pětky od Ukrajinky Kozlovové.

Strýcová si spravila chuť ve čtyřhře,
kde získala svůj druhý titul v sezóně.
V Madridu triumfovala s Tchajwankou
Sie a celkově získaly již pětadvacátý triumf v deblu na okruhu WTA. „Děkuji
mé parťačce za výborný týden. Tenis si
s ní moc užívám,“ řekla Strýcová, která se v žebříčku čtyřhry posunula na
skvělé třetí místo na světě. První dvě
nadále zůstávají v moci dua Siniaková
– Krejčíková, což znamená historický
a neuvěřitelný pohled, kdy hned všechna první tři místa mají u sebe vlaječku
České republiky!
(lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 26
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Nouza i Žálčík zůstávají,

posilou je Novotný
a Volf do Vsetína

MarekSONNEVEND

Za velké pozitivum rozhodně lze
považovat, že na soupisce Jestřábů
pro příští soutěžní ročník zůstane
osmadvacetiletý útočník Lukáš Žálčík. Ten patřil k nejproduktivnějším členům mužstva v Chance lize
2018/2019, kde v celkem 52 utkáních (základní část + play off) posbíral 58 kanadských bodů za 32 gólů
a 26 asistencí, navíc se stal s bilancí
+20 nejlepším plejerem týmu v hodnocení účasti na ledě. Až dosud prý
zvažoval i jiné nabídky včetně návratu do kmenové pražské Sparty, ale
nakonec se rozhodl setrvat v prostějovských službách.
Stejné zvolání můžeme použít pro
jiného ofenzivního borce a ve třiceti

šesti letech nadmíru zkušeného matadora Tomáše Nouzu. S elhákáčkem totiž čerstvě podepsal novou
roční smlouvu a v součtu s ní tak
v Prostějově stráví dohromady už tři
sezóny. Rovněž Nouzikovi minulý
ročník vyšel velice dobře, navzdory
nepříjemné zlomenině čelisti dosáhl
v 51 střetnutích 48 bodů (24+24).
Jak je z připojené fotografie patrné,
nový kontrakt Tom signoval v maximálně pozitivní atmosféře a pohodě,
kterou si snad přenese i do prvoligových bojů následující sezónní edice.
Na Hané už naopak nebude pokračovat další forvard, třiadvacetiletý
Lukáš Volf. Ten mezi ptačí dravce
zamířil z Ústí nad Labem až koncem
zimy těsně před uzávěrkou přestupů, načež po doléčení zdravotních

➢ ze strany 3

PROSTĚJOV Hned čtyři pro vás zajímavé zprávy týkající se hráčského
kádru hokejistů LHK Prostějov v nové sezóně 2019/2020 spatřil v minulých dnech světlo světa. Tři přitom jsou nadmíru příznivé, ta čtvrtá
už poněkud méně. Jak informujeme na titulní straně druhé knihy dnešního vydání Večerníku, novou posilou se stal obránce
Martin Novotný, jenž přestoupil z konkurenčního HC ZUBR
Přerov! Pozitivní informací je také fakt, že zůstává produktivné
duoTomáš Nouza - Lukáš Žálčík. Naopak klub nevyužil dalších
služeb Lukáše Volfa, který si nakonec vybral nabídku Vsetína.

problémů stihl jen deset zápasů a během nich 5 kanadských bodů (4+1).
Vedení elhákáčka o tohoto hráče
nejevilo dál nijak přehnaný zájem,
na rozdíl od ambiciózního Vsetína.
A tak Valašský hokejový klub Volfa
zlanařil do svých řad. „O Lukášovi
jsme přemýšleli už v lednu. Byl tedy
pro nás již dříve předmětem jednání,
tehdy to ještě nějak nedopadlo a Lukáš hrál proti nám play off za Prostějov, kde se nám také líbil. Věříme,
že svým důrazem, zaujetím pro hru,
týmovostí a fyzickými parametry
naplní to, v čem si myslíme, že jsme
dřív trochu pokulhávali. Měl by být
jedním z těch, který dá týmu impuls při dohrávání soupeře. Věříme,
že Lukáš do mančaftu zapadne. Je
to mladý, perspektivní kluk a vše je

-LĆË9\NRXNDO])ORULG\Y86$

„Nejvíce volných míst máme ještě v obraně,

nyní už na něm,“ řekl jednatel VHK
Daniel Tobola.

Zadák
1RYRWQÙVHFKFH
KRNHMRYÈSRVXQRXW
Martin Novotný se narodil 13. března 1989, má tedy třicet let. Měří 185
centimetrů, váží 80 kilogramů a hůl
drží vlevo. Narodil se v Šumperku, kde
v dětství započal kariéru, prošel tam
všemi mládežnickými kategoriemi
a pokračoval i v týmu mužů střídavě
v první a druhé lize. Až do roku 2015,
kdy šumperské áčko sestoupilo do třetí
nejvyšší soutěže ČR, načež odešel do
Přerova. Mezi tury strávil uplynulé čtyři sezóny a patřil k nejvytěžovanějším
bekům, navíc během posledních dvou
let občas naskakoval formou střídavých

(QVQ-QN¾å8GéGTPÊMW

startů i za extraligový Zlín (celkem 16
utkání, bodová bilance 0+1). V Chance
lize absolvoval dohromady 451 zápasů
a nasbíral v nich 88 kanadských bodů
za 23 gólů a 65 asistencí, 608 trestných
minut a +13 v hodnocení účasti na ledě.
Není obvyklé, aby hokejista vzhledem
k velké rivalitě prostějovského a přerovského klubu přímo přestupoval
mezi těmito dvěma subjekty. Novotný se k tomu přesto odhodlal. Proč?
„Chtěl jsem se hokejově posunout
a nezastírám, že mě lákají týmové ambice,“ vysvětlil stručně a jednoduše.
Příchod zajímavého plejera okomentoval i marketingový manažer elhákáčka.
„Martin patří do střední generace, která
by se měla připojit ke starším hráčům

typu Tomáše Nouzy a měla by pomoci
mladým klukům hokejově růst. Zároveň se nachází v nejlepších sportovních
letech a hlavní trenér Jiří Vykoukal na
něho bude spoléhat ve vypjatých situacích,“ uvedl Štefan Žigárdy.
Minulý ročník vyšel Novotnému výborně, neboť si vytvořil osobní rekord
19 kanadských bodů (2+17) ve druhé
nejvyšší tuzemské soutěži a jeho přínos na obou koncích kluziště dokládá
i statistika pravdy +19 při účasti na
ledě. Po podpisu smlouvy v Prostějově podstoupil fyzické testy pod dohledem kondičního trenéra Jestřábů
Davida Skřivánka, načež se vrhnul do
individuální suché přípravy sestavené
na míru právě tímto koučem.

Nový systém Chance ligy:

která bude velice mladá“ více zápasů a návrat předkola play off

PROSTĚJOV Sportovní manažer a hlavní trenér hokejistů LHK
Jestřábi Prostějov sice momentálně pobývá v USA, přesto prostřednictvím e-mailu alespoň stručně zodpověděl několik našich aktuálních otázek. Co tedy Jiří Vykoukal v krátkém interview prozradil? Například že se snaží leccos odkoukat v South
Hockey Academy na Floridě.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Dojde k nějakým změnám v realizačním týmu Jestřábů?
„Ano. O všech, stejně jako o příchodech nových hráčů, bude náš klub informovat prostřednictvím svých internetových stránek a sociálních sítí.“
yy Můžete prozradit, z kolika procent už je hráčský kádr momentálně
poskládaný?
„Brankářský post už máme obsazený,
útočné řady z větší části složené. Jen v obraně ještě zůstává hodně volných míst.“

yy Kdo rozhodoval a rozhoduje
o změnách na soupisce?
„Snažíme se všichni společně z vedení
klubu shodnout na skladbě týmu. A finální slovo má majitel Jaroslav Luňák,
který celý chod organizace zajišťuje.“
yy Bude probíhat společná suchá
příprava, alespoň části mužstva?
„Suchá příprava už probíhá zčásti společně v Prostějově, zčásti individuálně.
Tahle tréninková fáze je v kompetenci
kondičního trenéra Davida Skřivánka.“
yy Výsledkové ambice a cíle LHK
budou podobné jako v uplynulém
ročníku?
„Tým bude dost obměněný, obrana
pravděpodobně velice mladá a útok
částečně složený ze zkušených hráčů,
ale na rozdíl od minulé sezóny víc

doplněný o několik mladíků. Vše se ale
může do začátku nového ročníku změnit. Střízlivě vzato si nejprve budeme
muset v první řadě vybojovat postup
do play-off.“
yy Váš pobyt v Americe se nějakým
způsobem týká i hokeje?
„Ano. Jedu na Floridu navštívit South
Hockey Academy, kterou založil Olli
Jokinen, jedním z majitelů je Tomáš
Vokoun a v organizaci pracuje Radek
Dvořák. O manažerskou činnost se tam
stará bratr Matěje Bažanta Jakub. Rád
bych poznal vše, co s chodem SHA
souvisí, a chci načerpat nové
zkušenosti v oblasti tréninku,
především individuálních dovedností.“

PROSTĚJOV Hlasování zúčastněných klubů rozhodlo o konkrétní
podobě nového hracího systému
hokejové Chance ligy mužů ČR.
Ten následně schválil Výkonný
výbor Českého hokeje. V základní části, která odstartuje tradičně
v polovině září a skončí 7. března příštího roku, sehraje každý
z účastníků celkem 58 utkání. Jak
tedy druhá nejvyšší tuzemská soutěž bude
v příštím ročníku
2019/2020 probíhat?
O novém systému
rozhodovaly samy
kluby, které hlasovaly
pro tři možné varianty. Ve hře bylo
rozdě-
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lení do dvou skupin či nejjednodušší
varianta, že by se hrálo čtyřkolově
každý s každým. Šestnáctce účastníků Chance ligy se však nejvíc líbila ta
poslední.
Startovní pole Chomutov, České Budějovice, Jihlava, Vsetín, Přerov, Havířov, Prostějov, Litoměřice, Frýdek-Místek, Třebíč, Slavia Praha, Poruba,
Benátky nad Jizerou, Ústí nad Labem,
Kadaň, Sokolov se nejprve utká každý s každým doma - venku (30 kol
základní části). Poté se první liga rozdělí na dvě skupiny o 1. až 8. místo a 9.
až 16. místo, v nichž se celky střetnou
dvakrát každý s každým doma - venku (dalších 28 kol nadstavbové fáze)
se závěrečným dějstvím 7. března.
Následně přijde na řadu předkolo
play-off, ve kterém změří síly na tři vítězné zápasy sedmý s desátým a osmý
s devátým po nadstavbě. Vzápětí budou vyřazovací boje pokračovat čtvrtfinálem (zapojí se do něj přímo postupující družstva z 1. až 6. příčky po

nadstavbě), semifinálem a nakonec
i finálovou sérií, vše na čtyři vítězná
utkání. Vítěz bude znám nejpozději
29. dubna 2020.
Celkový triumfátor Chance ligy
postoupí do extraligy, sestupovat
nebude na základě svazového rozhodnutí z března 2017 s perspektivou juniorského mistrovství světa
2020 v Česku, nikdo. O dalším osudu soutěže do budoucna se pak rozhodne během sezóny, vyřešit se hlavně musí právě sestupovost, potažmo
počet účastníků v dalších letech.
V táboře hokejistů LHK Jestřábi Prostějov každopádně panuje
s novým systémem soutěže spokojenost, neboť pro vítěznou variantu C vedení hanáckého klubu
hlasovalo. Fanoušci se už teď mohou
těšit na osmapadesát duelů dlouhodobé části a snad i na play-off, z hlediska proniknutí do něj bude klíčové
skončit po základní fázi do osmé pozice.
(son)

Někteří hokejisté LHK teď trénují společně,
většina se věnuje suché přípravě individuálně
PROSTĚJOV Stejný model květnové
a červnové přípravy jako loni zvolil hokejový oddíl LHK Jestřábi Prostějov.
Někteří hráči tak od pondělí 6. května
makají společně, zatímco většina jich
maká individuálně podle stanovených
tréninkových plánů.
Na prostějovském zimním stadionu se před
týdnem sešli brankáři Daniel Dvořák, Kryštof
Rochla, obránci Petr Krejčí, David Chujac,
Jakub Muška a útočníci Václav Meidl, Adam
Popelka, Dominik Hrníčko a Tomáš Nouza.
Posledně dva jmenovaní na sobě pracovali
v rámci této skupiny jen několik dnů, poté
přešli do individuálního módu. V něm nabírají fyzický základ pro novou sezónu gólman
Jakub Neužil, bek Jakub Husa plus další hráči,
jejichž jména bude elhákáčko prozrazovat postupně. Celou tuto specializovanou přípravu
má na starost kondiční trenér hanáckého klubu David Skřivánek, který k danému tématu
poskytl kupu zajímavých myšlenek.

2PLQXOÅVH]ÏQÈ
„Kluci, co trénovali loni na přelomu jara a léta
v Prostějově, odmakali suchou přípravu podle
mých představ. Bylo tam sice pár výpadků,
ale celkově si na pracovní morálku nemůžu
stěžovat. Příprava se skládá z několika částí
a je potřeba absolvovat všechny. Pak je výkon
optimální a hráč se může posouvat dopředu.“

mi tohle zůstalo. Snažil jsem se najít cestu, jak
mít víc energie, kvalitnější spánek a díky tomu
udělat víc kvalitní práce. Často se potkávám se
stejně starými kolegy, u kterých vidím to velké
zaujetí, vášeň a touhu se neustále zlepšovat. To
mě žene dopředu, protože se jim chci vyrovnat.
Je to stejné jako u hráčů. Ti také chtějí přeskočit
svého konkurenta a být nejlepší. Já vidím své rezervy a vím, že abych dosáhl vyšších cílů, tak ty
rezervy musím odstranit a neustále se vzdělávat
i hledat nové informace.“

i v době, kdy má volno. To ovlivní, jestli se
zlepší, bude stagnovat anebo se zhorší. Zmíním takové pravidlo: strava nebo spánek mohou trénink buď podpořit, nebo ruinovat.“
2FKXWLKU½ÄÕGRGUzRYDWSUDYLGOD
„Řekl bych, že mladší kluci jsou otevřenější než starší. Ti mají své návyky, které jim
fungují. Můžeme to přirovnat k českému
pořekadlu: starého psa novým kouskům
nenaučíš. Takže s nimi je to těžší, ale záleží
na každém hráči, jestli se chce ještě zlepšit,
nebo naopak udržet ve svém věku výkonnost. Já klukům předám všechny informace,
které mám k dispozici dle svého nejlepšího
uvážení. Jestli tyto informace využijí a zlepší
se, či se uspokojí a zůstanou na místě, to je
pouze na nich.“

2VYÅPPO½GÉDDXWRULWÈ
„Myslím, že je velice důležité vysvětlit hrá2Q½SOQLVYÅSU½FH
čům, proč jednotlivé cviky dělají a na co se
zaměřují. Jakmile znají principy a účel tré- „Někteří hráči si myslí, že kondiční trénink
ninku, tak mají tendenci dělat cvičení správ- je pouze o tom, co dělají v posilovně nebo
na tréninku mimo led. Mým cílem je hráče
ně a posouvat se. Dělají to sami pro sebe.“
posouvat i ve znalostech péče o vlastní zdra2VHEHY]GÈO½Y½QÉ
ví a tělo. Strava, regenerace, suplementační
„Už v době své hráčské kariéry jsem hledal mož- doplňky a spánek jsou faktory, které mohou
nosti, jak bych se mohl zlepšit. Zaměřoval jsem jejich výkon posunout mnohem dál. Pokud 2SRGREÈVRXÄDVQÙFKWUÅQLQNÕ
se na oblast regenerace, stravy a tréninku mimo hráč odvede maximum na tréninku, je velmi „Suchou přípravu mám rozdělenou do něled. Poté, co jsem skončil s aktivním hokejem, důležité, aby tu samou precizní práci odvedl kolika fází. V první pracujeme na odstranění

dysbalancí, zlepšení rozsahu pohybu i posílení oslabených svalů, které hokejista v průběhu sezóny tolik nevyužívá, ale mohou limitovat jeho výkon a budování základní síly.
Ve druhé fázi zařazuji vícekloubové cviky,
aby hráči získali základ síly i svalové hmoty.
Po nabrání svalové hmoty se ve třetí fázi zaměřuji na výbušnost a rychlost. Tady už se
používají cvičení, která imitují pohyb hráče
na ledě.“
2GÕOHzLWRVWLVXFKÅSÔÉSUDY\
„Velice důležitá je hlavně první fáze. Zaměřit se během ní na plný rozsah pohybu,
protože hráči v pozicích, které v hokeji nepoužívají, ale mohou se do nich dostat, jsou
zranitelní. A je potřeba se zaměřit i na oslabené svalové skupiny. Ty mohou hrát velkou roli v prevenci proti zranění a zároveň
limitovat hráčův výkon. Jak se říká: řetěz je
tak silný, jako jeho nejslabší část. Stejné je
to i u lidského těla.“
(son)
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HRÁČ

VEČERNÍKU KROK ZA KROKEM. TÝM JDE PO SPRÁVNÉ
Semifinálová série s Nymburkem startuje ve středu

THOMAS DUNANS
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CESTÌ

PROSTĚJOV Bez ohledu na konečný výsledek probíhajícího semifinále
play off Kooperativy NBL je jisté, že oproti předchozí sezoně udělali basketbalisté BK Olomoucko výrazný krok dopředu. A nejen kvůli tomu, že
postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. Ve srovnání s minulým ligovým ročníkem vylepšili svůj herní projev, a přestože zůstali hodně ofenzivním
týmem, dokázali přidat i v obraně.
užitečnějším hráčem Kooperativa
Původní zpravodajství
NBL, velkým lídrem se stal kapitán
pro Večerník Lukáš Palyza, který je tahounem
v zápasech i na tréninku. Zlepšili
Ladislav VALNÝ
se mladí domácí hráči, i ti přispěli
„Před minulou sezónou bylo všechno k progresu týmu. „Postupně se to
hektické, na všechno bylo strašně málo skládá. Pokud to jde, jdou na hřiště
času. Snažili jsme se udělat maximum, i mladí, aby získali zkušenosti. Kvaale některé věci prostě chtějí svůj čas, litních českých hráčů je málo, na
nedají se přeskočit. Složit nový tým trhu prakticky žádní volní nejsou.
a hned vyhrávat, to by se líbilo každé- Potřebujeme si je vychovat. I v tom
mu. Tak to ale ve sportu nefunguje. jdeme po správné cestě,“ míní BePřed touto sezónou už jsme přece jen náček.
nebyli úplně na začátku. Věřil jsem, že Už ve druhé sezóně bojují basketbaFoto: www.bkolomoucko.cz
budeme lepší, což se potvrdilo,“ ohlíží listé reprezentující Olomoucký kraj
se za předchozími měsíci kouč Haná- o ligovou medaili. Vzhledem k předků Predrag Benáček.
váděným výkonům v play-off by soutěži. „Olomoucko má kvalitní se- finále,” shodující se basketbaloví odOlomoucku se povedly posily. Ja- jim slušela. V Českém poháru se to stavu, hráči mají velký útočný talent. borníci sledující podrobně nejvyšší
vonte Douglas byl vyhlášený nej- povedlo, šance je také v dlouhodobé Série s Nymburkem je předčasné domácí soutěž.

Přestože má proti sobě ty nejlepší rozehrávače nejvyšší tuzemské soutěže, rve se Jure Pelko
o své místo na slunci a trápí Nymburk ze všech sil.
Celkově rozdal devatenáct asistencí ve třech zápasech, v tom druhém navíc získal devět faulů a proměnil osm trestných hodů
z jedenácti. Ve všech zápasech
zaznamenal dvouciferný počet bodů a v průměru odehrál
téměř třiatřicet minut.

MICHAL
NORWA
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PETR
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Finále 1: Mistr získal první bod náporem po pauze

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì. B NYM 103:80
PP
BK OL

Deváté místo
z Festivalu U13
Litomyšl (lv) - Startem na Národním festivalu zakončili sezónu
minižáci BCM Orli Prostějov U13.
V konkurenci dvanácti týmů obsadili deváté místo s bilancí tří výher
a dvou porážek. V základní skupině
se týmu nedařilo. V prvním utkání
prohrál s pražskou Spartou 49:65
a poté nestačil na Opavu. Se slezským celkem Orli prohráli 45:69,
přestože první čtvrtinu vyhráli
a dostali se do skupiny hrající o 9.
až 12. místo. Tam se karta obrátila.
Děčínské Válečníky porazili 66:42
a rozstříleli Svitavy 90:43. V posledním utkání s Pískem si výhrou
89:37 zajistili první místo ve skupině o umístnění.

Vyrovnaná bitva
Turù s Váleèníky
Děčín (lv) - Přestože se hráči BK
Olomoucko soustředí především
na své zápasy, po očku sledují také
výsledky druhého semifinálového duelu, z něhož vzejde poslední
soupeř hanáckého týmu v sezóně.
V sérii mezi Svitavami a Děčínem
je zatím stav vyrovnaný 2:2, přičemž každý tým dokázal jednou
vyhrát na půdě soupeře. Tuři zatím
v semifinále dvakrát vedli, Válečníci ovšem vždy dokázali odpovědět
a série bude mít ještě minimálně
dvě pokračování. Páté střetnutí
uvidí Svitavy 14. května, o tři dny
později se bude hrát v Děčíně.

STAV SÉRIE: 1:0

NYMBURK Naprosto vyrovnaný
poločas (46:46) sehráli basketbalisté BK Olomoucko v úvodním
semifinále s Nymburkem, které
se odehrálo ve středu vpodvečer
v Podlabí. Přesto prohráli 80:103,
když nezachytili nástup úřadujícího šampiona po návratu z kabiny.
Třetí čtvrtinu Nymburk ovládl
v poměru 28:13 a získal klíčový
náskok.
Olomoucko stejně jako soupeř postoupilo ze čtvrtfinále nejrychlejším

možným způsobem 4:0 na zápasy.
A svou sílu ukázalo i na nymburské
palubovce, kde velmi dobře začalo.
Přesně střílelo a dlouho favorita trápilo. Dařilo se zejména dvojici Thomas Dunans, Javonte Douglas, kteří
se podělili o 20 z úvodních 23 bodů
svého týmu.
Mistra vrátil do hry Bracey Wright,
který na rozehrávce zastoupil Tomáše Vyorala, jehož v přípravě limitovala pauza kvůli problémům
se zuby. Wright hrál dobře v útoku
a pomohl i přibrzdit Dunanse. Ze
stavu 11:21 nymburští otočili na
34:32, jenže následoval další únik
hostů na 34:42.
Pak ale svěřenci trenéra Orena

Amiela zapnuli na vyšší level, do po- chal Norwa, jehož košem se Hanáci
Statistiky z utkání najdete
ločasu srovnali a do třetí části vstou- dostali na osmdesát bodů.
na straně 26
(lv)
pili šňůrou 19:2 a zlomili tak odpor
soupeře. Hosté už se nedokázali vrátit do hry, zvláště když se rozstříleli
Jaromír Bohačík, s 22 body nejlepší
Oren AMIELè'<$CUMGVDCNN0[ODWTM
střelec zápasu, a Eugene Lawrence. „Play-off vyhrává obrana a my v první půli neměli play-off obranu. Nebylo to
Ten k 17 bodům přidal i sedm asis- o taktice, ale o přístupu jednotlivých hráčů. Do druhé půle jsme to změnili a už
tencí a pět doskoků. Wright nakonec jsme bránili dobře proti možná nejlepší ofenzivě v lize. Olomoucko hrálo velměl 21 bodů, pět doskoků a sedm mi dobře. Je to talentovaný tým a opravdu z nás vymáčkl to nejlepší. Hodně
asistencí. Blýskl se i parádním blo- nám pomohly snadné body po přestávce, které nám dodaly sebevědomí.“
kem na Dunanse. Oba američtí
2TGFTCI$'0è'-$-1NQOQWEMQ
rozehrávači tak byli nejužitečnější- „Nymburk odehrál skvělý druhý poločas. Pokud s ním chce v naší lize někmi hráči zápasu. Za rozhodnutého do hrát vyrovnanou hru, musí mít čtyřicet minut maximální koncentraci.
stavu duel dohrávaly kombinované My to dokázali jen první poločas. Měli jsme problém s útočným doskosestavy. Nymburskou stovku trefil kem soupeře, Nymburk měl dvaadvacet útočných doskoků a přes dvacet
z trestného hodu Vojtěch Hruban, útoků víc než my. My měli i jedenadvacet ztrát, z toho Dunans devět. To
úplně poslední slovo měl ovšem Mi- se nesmí stávat, pokud chceme vyhrát s Nymburkem.“

&2=$=1÷/2

Finále 3:.YtWĨ]VWYtQHYHGORDQLYHGHQt

GORXKpġW\íLDGYDFHWPLQXW
BK OL 76:85
B NYM STAVSÉRIE:1:3

PROSTĚJOV Ani na třetí pokus
se basketbalistům BK Olomoucko
nepodařilo v ligovém semifinále porazit Nymburk. Opět byli
hodně blízko, dokonce vedli více
minut než soupeř. Ten ovšem v posledních deseti minutách ovládl palubovku a po výsledku 85:76 získal
postupový mečbol.
Už po dvou minutách nedělního duelu v semifinálové sérii play off Koo-

perativy NBL s pořadovým číslem 3
domácí vedli 6:0, když navíc dali dva
efektní koše. Nymburk se rozjížděl pomaleji a nedokázal bránit především
Douglase, který měl na svém kontě už
po čtyřech minutách devět bodů. Na
začátku 6. minuty byl při úspěšné trojce
faulovaný Palyza a po trestném hodu to
bylo dokonce 19:8. V závěru čtvrtiny
mistr potrestal některé ztráty na útočné
polovině, přesto domácí vedli 27:20 po
deseti minutách.
Krátká pauza vychýlila domácím střeleckou mušku, podobně na tom byl ale
také soupeř. Až čtyři body Pelka v řadě
znamenaly, že se Hanáci od soupeře
opět odpoutali – 34:24. Po dalším bo-

dovém suchu hosté snížili na 31:34,
bodovou pauzu pak z trestných hodů
ukončil Petr Bohačík. Nymburk v poslední minutě sice dokázal vyrovnat,
po koši Dunanse ale domácí přece jen
odcházeli do kabiny s vedením 40:38.
Hned po pauze úřadující šampioni výsledek otočili a ve 21. minutě poprvé
vedli 42:40. Po dalších třech minutách
a trestných hodech Douglase domácí
opět překlopili skóre, v té době měl ovšem MVP sezóny čtyři osobní chyby.
Musel na střídačku a i díky tomu ve 28.
minutě Hanáci prohrávali o čtyři body
(51:55). Dokázali ovšem odpovědět
a před poslední čtvrtinou vedli 64:60.
Střelci Nymburka obstarali prvních

&2=$=1÷/2
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PROSTĚJOV Ani jeden první poločas neprohráli v semifinálové
sérii s Nymburkem hráči Olomoucka, přesto ve třech duelech
nezískali ani bod.„Nejlepší je vedení na konci zápasu. To průběžné nic neznamená,” posteskl si po třetí porážce Jiří Dedek (na
snímku), který v posledním duelu dal soupeři dvě trojky, ani ty
k úspěchu nevedly.
půdě soupeře. První čtvrtina byla
EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník výborná, v té další jsme trochu pole-

vili a ta třetí byla opět kvalitní. V té
jsme hráli, jak jsme chtěli.“
ƔƔƔ Jak jste vidět třetí semifinále? ƔƔ Koncovka už ale nebyla podle
„Bylo podobné jako to druhé na vašich představ. Co se stalo?

Ladislav VALNÝ

„Rychle nám docházely síly. Některé střely i chyby pramenily z únavy. I v tom to bylo podobné jako
v Nymburce.“
ƔƔ Ve vedení jste byli čtyřiadvacet
minut. I tak to nestačilo...
„Bohužel. Drželi jsme se, co to jen
šlo. Na Nymburk to ale bylo málo.
Musíme na to zapomenout a koncentrovat se na další zápas.“
ƔƔ Čtvrtý duel se hraje necelých
čtyřiadvacet hodin po tom třetím.
Je vůbec možné nabrat v tak krát-

NA TISKOVCE...

2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ

„Bylo to podobné jako ve druhém utkání série. Dlouho jsme se drželi ve hře,
v poslední čtvrtině nám ovšem došly síly. Je těžké hrát proti soupeři, který
má osm reprezentantů a čtyři kvalitní Američany. Je to vidět i na bodech,
které dávali hráči ze střídačky. Soupeř dal padesát bodů, my osm. I to je jeden
z důvodů, proč se nám opět mistrovský Nymburk nepodařilo porazit.“

Oren AMIELtè'<$CUMGVDCNN0[ODWTM

„Především si přeji, aby se co nejdříve zotavil Martin Kříž, který odstoupil
kvůli zranění, vypadá to na problém s achilovkou. Sám zápas nebyl příliš
pohledný. Šlo spíše o takové šachy, každý trenér se snažil něco vymyslet,
aby získal pro svůj tým výhodu. Olomoucko je kvalitní tým, proto máme
z výhry pochopitelně radost. Musíme se však rychle koncentrovat na další
zápas, ještě není hotovo.“
jedenáct bodů závěrečné periody by Douglas a bylo rozhodnuto. (lv)
Statistiky z utkání
a nasměrovali svůj tým ke třetímu
najdete na straně 26
bodu. Pět minut před koncem se po
diskusích dopustil páté osobní chy-

[+@EG@KnÁQ@?@IÁE@I<FJI>D hKJNO@NFGND!@?@F
ƔƔvíce informací
ƔƔYtFHIRWRJUD¿tYLGHt

NA TISKOVCE...

kém časovém úseku nové
síly?
„Věřím, že ano. U každého
je to individuální. Stejně jako
regenerace. Každý hráč už ví, co
u něj platí. Uděláme, co půjde a ve
čtvrtém utkání zase dáme do hry
všechny síly. Chceme ještě sérii vrátit do
Nymburka.“

Pondělí 13. května 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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OD STØEDY BUDE NA PROSTÌJOVSKÉM NÁMÌSTÍ
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PRAHA, PROSTĚJOV O jednu
příčku vylepšili své loňské postavení
mladí basketbalisté prostějovských
Orlů v extralize juniorů U 19. Opět
postoupili do finálového turnaje čtyř
nejlepších týmů a nakonec vybojovali bronz, když po semifinálové porážce s mezinárodním týmem GBA
Europe Praha 81:97 porazili v utkání o 3. místo 110:99 písecké Sokoly.
„Je to rozhodně kvalitní výsledek. Po semifinálové porážce hráči podali výborný výkon především na útočné polovině. Od začátku šli za medailí,“ potěšilo
Michala Műllera, předsedu BCM Orli
Prostějov.
Mladí Orli se prosadili také v individuálních statistikách. Dvoumetrový křídelník
Juraj Páleník se s jednašedesáti body stal
nejlepším střelcem finálového turnaje,
rozehrávač Štěpán Borovka se dostal do
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nejlepší pětky Final Four. „Zasloužil si to,
protože během dvou zápasů rozdal hned
šestnáct asistencí. Takovou bilanci neměl
žádný jiný hráč,“ uvedl Műller.
Ve finále nakonec překvapivě GBA
porazilo domácí USK Praha 78:69 po
prodloužení. Tým navázal na své mužské klubové kolegy, kteří vyhráli play-off první ligy a ve finále přetlačili hráče

Lions Jindřichův Hradec a bude tak
pořádat baráž o postup do Kooperativa
NBL.
Dodejme, že prostějovský tým mladých mužů U23 získal v 1. lize mužů po
základní části třetí místo, ale podle rozpisu soutěže jsme nemohli postoupit
do play-off, což je omezující pravidlo
pro vrcholová centra mládeže.
(lv)
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NYMBURK, PROSTĚJOV Naprosto vyrovnanou partii sehráli
basketbalisté Olomoucka ve druhém semifinále s mistrem, které
bylo na programu ve čtvrtek před
televizními kamerami ČT SPORT.
Svěřenci kouče Benáčka opět bojovali jako lvi a šampiona dostali po
výsledku 73:73 v normákní hrací
době dokonce až do prodloužení.
V něm se už favorit prosadil. Porážka 78:88 však byla až příliš krutá.
Skóre otevřel trojkou Palyza a od té
chvíle hosté vedli. V průběhu čtvrtiny
získali náskok osmi bodů (11:3), když
dokázali potrestat sedm ztrát svého
soupeře. Nymburk míchal sestavou
a zásluhou Myerse snížil až na rozdíl tří
bodů v osmé minutě. Hanáci ovšem
okamžitě dokázali odpovědět, především zásluhou Petra Bohačíka ovládli
zahajovací periodu v poměru 20:13.
Stačila však jediná minuta, ve které
hosté třikrát přišli o míč a domácí
sedmi body snížili na 19:20. Ve 13. mi-

➢ ze strany 31
PROSTĚJOV Ženský basketbal
v Prostějově zaznamenal již několikrát během své historie vzestup a následný pád. V roce 2003 se znovu po
pětadvaceti letech obnovila činnost
dívčí složky basketbalového oddílu
v TJ OP. Postupným vytvářením mládežnických družstev až na sedm týmů
došlo posléze i k oživení dospělé kategorie před sezónou 2012/2013.
Po tříletém působení v krajském přeboru se ženy posunuly roku 2015 do
druhé ligy, kde bojovaly další čtyři sezóny. Aby teď na jaře – poprvé za celé
klubové dějiny – vybojovaly postup
do celostátní první ligy.
„Hráčský kádr jsme sestavili pouze z odchovankyň našeho oddílu, které v minulosti nastupovaly za zdejší žákovská
a mládežnická družstva. Druholigová
soutěž odstartovala loni v září a až do
prosince jsme během základní části
odehráli čtrnáct utkání s jedinou po-

nutě šli po trestných hodech Pumprly
poprvé do vedení (23:22), zápasili ale
s nepříliš přesnou střelbou a o čtyři
minuty později si Olomoucko těsný
náskok vzdalo zpět. Přestože Jaromír
Bohačík ještě jednou trojkou dokázal
vyrovnat, vyhráli hosté první poločas
o tři body – 31:34!
Hned po návratu z kabiny sice Davis
vyrovnal, Pelko s Palyzou vzápětí zařídili hostům opět náskok šesti bodů
a o malinký kousek vepředu byli po celou čtvrtinu, byť Nymburk několikrát
snížil na rozdíl jediného bodu. Solidně
k tomu přispěl Mikulič sedmi body

během několika minut. Dvě sekundy
před koncem čtvrtiny však proměnil
těžkou trojku domácí Bohačík a do
poslední části se vstupovalo za stavu
56:54 pro hosty.
Velké drama vrcholilo v závěru. Sedmdesát sekund před koncem domácí
vedli o čtyři body, Pelko i tak dostal
zápas do prodloužení. V nastavení se
favorit už prosadil. Olomoucku v užší
rotaci došly síly, dvě minuty před koncem prohrávalo 75:83 a nemělo už
energii na obrat.
(lv)
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

PROSTĚJOV V zimě si už řadu let
můžete na hlavním prostějovském
náměstí T. G. Masaryka zabruslit
na veřejném kluzišti. Teď koncem
jara premiérově vznikla na stejném
místě u muzea nová možnost sportovního vyžití pro širokou veřejnost
v podobě beachvolejbalového hřiště. Po náročných přípravách začne
fungovat ve středu 15. května.
Jde o pilotní ročník nového projektu
města Prostějova, přičemž vybudovaná plocha s písečným povrchem bude
využitelná kromě plážového volejbalu
i k jiným sportům, které se na písku
mohou hrát jako například k fotbalu,
korfbalu, nohejbalu či florbalu.
Hřiště bude v provozu více než
tři týdny až do neděle 9. června.
„Dopoledne bude sloužit školám,
odpoledne a o víkendech veřejnosti. Uskuteční se také různé turnaje
nebo exhibiční utkání třeba volejbalistek či fotbalistů. Provoz hřiště
bude denně od devíti do třinácti
hodin – ve všední dny v tuto dobu
pro školy – a následně do dvaceti
hodin pro veřejnost,“ prozradila náměstkyně prostějovského primátora
Milada Sokolová, jež má celý projekt
na starost.

Zasportovat si ZDARMA na
pískovém dvorci může každý,
kdo si dopředu zarezervuje svůj
hrací čas na telefonních číslech
582 345 463 nebo 607 798 018.
Kalendář s rezervacim hřiště najdete na www.prostejov.eu.
Součástí hřiště budou i odpočinková zóna, veškerý komfort spojený
s provozem jako šatna na převlékání
či WC a sprchy, rovněž občerstvení.
A chybět nebude ani zábava pro děti,
dojde například i na tvoření pískových soch včetně workshopu.
„Konkrétně vznikne socha hráček volejbalu od sochaře Mariána
Maršálka, s výškou zhruba 180 až
190 centimetrů. A chystáme také
workshop pro děti, kde si budou
moci tvoření z písku také vyzkoušet.
Workshop se bude konat po dobu
tvoření soch, tedy od šestnáctého
do jedenadvacátého května s délkou
trvání osm až devět hodin denně,“
informovala Sokolová.
Slavnostní zahájení provozu obstarají ve středečním odpoledni profesionální plejerky extraligového oddílu
VK Prostějov. Patnáctého května po
třetí hodině odpolední předvedou
přítomným divákům hned dva ex-

hibiční zápasy. „Nejprve proti sobě
nastoupí ženské dvojice Tereza Baláková - Barbora Bartošíková a Nicole Šmídová - Klára Dvořáčková, po
nich se představí naše juniorky Adéla Sovíková, Nikola Sedláčková, Patricia Opatřilová a Veronika Vykopalová,“ prozradil Večerníku sportovní
ředitel vékáčka Peter Goga. Mladé
naděje tohoto úspěšného klubu obstarají odpolední zábavu též o den
později, tedy ve čtvrtek 16. května.
„Znovu po patnácté hodině celé
naše juniorské družstvo předvede
veřejnosti, jak vypadá a co všechno
obnáší beachvolejbalový trénink,“
doplnil Goga.
Jak se Večerník ještě dozvěděl, počítá se i s následným využitím písku.
„Část poslouží na dosypání v aquaparku, část na hřiště v blízkosti Reálného gymnázia a základní školy
města Prostějova, zbytek uloží domovní správa k případnému využití
v příštím roce,“ přidal ještě primátor
František Jura s tím, že náklady na
zřízení a provoz plážového hřiště
jsou propočítány na zhruba 430 000
korun včetně DPH plus 65 000 korun za pískové sochy a workshop.
Pokud máte rádi plážový volejbal
či jakoukoliv jinou aktivitu na písku, můžete si ji nyní naplno užít
přímo v centru Prostějova. Klíčový
faktor? Samozřejmě přízeň počasí.
Tak ať je v nejbližších čtyřech týdnech co nejvíc krásně! (son, mik)
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Pozápasové
hodnocení trenérù
Oren AMIEL – ÈEZ Basketbal Nymburk:
„Nebyl to asi nejkvalitnější zápas a nejpohlednější, ale byl to zápas, na který
může být liga pyšná. Dva týmy se rvaly o vítězství. Byl to dobrý zápas, nebyl
snadný pro trenéry, ale fanoušky musel bavit. Doufám, že liga bude pokračovat tímto směrem a všechny týmy se do toho zapojí. Tohle je play-off a musíš
umět vyhrát. My to nakonec dokázali, ale stále potřebujeme ještě dva body.“

Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:
„Nic jiného mi nezbývá než pogratulovat Nymburku. Vyhrál zaslouženě, protože měl lepší koncentraci v prodloužení, my už ho nedokázali odehrát tak koncentrovaně jako předchozích čtyřicet minut. Oproti prvnímu utkání jsme se
poučili, vydrželi jsme v koncentraci po celý zápas, ale to prodloužení už jsme nezvládli. Škoda protože jsme snížili počet ztrát a omezili útočné doskoky soupeře.“

rážkou od Nymburka. Tím se podařilo
proniknout do finálové skupiny, kam se
započítávaly výsledky ze základní fáze,
a čekalo nás dalších osm zápasů. Cílem
bylo zkusit zabojovat o jedno ze dvou
postupových míst do prvoligové soutěže, ale přišla nepříjemná komplikace,“
ohlížel se startem sezóny trenér úspěšného výběru ópéčka Pavel Švécar.
„První dvě střetnutí finálové skupiny jsme
museli odložit kvůli nemoci a do dalších
soubojů pak holky nastupovaly ještě
nedoléčené i v nekompletní sestavě, což
znamenalo dvě prohry. Zdálo se, že nebudeme schopni s úzkým kádrem soutěž
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PROSTĚJOV Návštěvy volejbalového oddílu VK Prostějov na
všech základních školách města
Prostějova během sezóny (zároveň i školního roku) 2018/19 finišují. Předposlední zastávkou se
stala ZŠ v ulici Kollárova.

Hlavní trenérka klubové přípravky Barbora Korhoňová společně
s manažerem vékáčka Peterem
Gogou předváděli tamním čtvrťákům i jejich učitelkám jednoduchá
volejbalová cvičení, do kterých se
děti okamžitě zapojily a samy si je

Foto: Marek Sonnevend

aktivně zkoušely. Aby se k nim pak
mohly alespoň někdy vracet v hodinách tělesné výchovy. Což může
do budoucna v součtu veškerých
prostějovských základek přivést víc
mladých talentů ke sportování pod
vysokou síť.
(son)

DO PRVNÍ LIGY! 'DOñt]íDG\SíHGYiGĨFtFK

ani dokončit. Místo toho však všechno
dopadlo skvěle. Navzdory problémům
jsme dokázali zvítězit ve Strakonicích, v Liberci i v Benešově a tím oživit své naděje
na postup. Ten jsme následně potvrdili
v posledních domácích zápasech přesvědčivým zdoláním jak Chomutova, tak Liberce. A uhájení kýžené druhé příčky bylo
definitivně na světě,“ zrekapituloval kouč
radostný průřez povedenou sezónou.
Pro své svěřenkyně měl jen slova chvály. „Holky zaslouží velké ocenění za to,
co společně dokázaly. Teď doufám, že
naše fanoušky i sponzory nezklameme a dáme dohromady ještě silnější

Koneèná tabulka finálové skupiny 2.
OLJ\zHQ

1. Chomutov
2. OP Prostějov
3. Strakonice B
4. Benešov
5. Poděbrady
6. Liberec
7. Bruntál
8. Vysoká n. L.
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956:784
966:805
874:810
918:815
740:840
831:973
997:1045
786:996

26
25
23
22
19
19
18
16
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družstvo pro příští ročník 2019/20.
Abychom byli v první lize schopní konkurence, dobrých výsledků a úspěšné
reprezentace našeho města,“ přál si Pavel PROSTĚJOVAlespoň krátce se vracíme k další ukázkové hodině volejŠvécar.
(son) balu, kterou vyslanci VK Prostějov připravili na další z prostějovských
základních škol. Tentokrát šlo v pátek 5. dubna o ZŠ Majakovského ve
Hráčský kádr basketbalisVrahovicích, kde s dětmi volejbalové základy zkoušeli manažer hanáctek TJ OP Prostějov
kého oddílu Peter Goga a šéftrenérka přípravky Barbora Korhoňová.
ve 2. lize žen 2018/2019
Renata Fialová (zápasů 21, Jak vyučovací hodina tělesné výchovy zaměřená na míčový sport vypadala, to
průměr bodů 13,5, průměrná si můžete prohlédnout na snímcích ve fotogalerii na www.vecernikpv.cz.(son)
užitečnost 9,6), Terezie Frgalová (Z 20, B 9,4, U 6,1), Martina
Kalábová (Z 6, B 5,7, U 2,7),
Jana Kozáková (Z 13, B 8,0,
U 4,0), Michaela Krátká (Z 20,
B 10,6, U 7,9), Ivana Melková
(Z 14, B 2,4, U 1,1), Kristýna
Mináriková (Z 7, B 2,9, U 1,3),
Adéla Neubauerová (Z 22, B
17,7, U 12,8), Růžena Slivečková (Z 12, B 3,4, U 2,9), Eva
Šmeráková (Z 2, B 9,0, U 7,5),
Veronika Švécarová (Z 22, B
9,0, U 6,0), Markéta Urbanco8QNGLDCNRQFVCMVQXMQW8-2TQUV÷LQXUKPC<i/CLCMQXUMÆJQX[\MQWwGNCXÊEGPGå
vá (nenastoupila), Tereza ZboéV[ąKEÊVMCwMQNCéGMCwMQN¾Mč\GéVXTVÚEJVąÊF(QVQ
Marek Sonnevend
řilová (Z 14, B 0,9, U 0,5)
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Sokol II porazil rivalský Kostelec poprvé
po mnoha letech, a to naprosto zaslouženě

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Domácí potřebovali aspoň remízu exkluzivní
k definitivnímu obsazení sedmé pozice a hosté zase reportáž
vyhrát, aby měli jistotu obsazení páté příčky. Hlavně pro Večerník
však chtěly oba týmy nejvíc ze všeho jedno: vítěz- Marek
ství v prestižním derby dvou regionálních rivalů, jež SONNEVEND
bylo součástí předposledního 21. kola 2. ligy mužů
Jižní Morava 2018/2019. Plán vyšel házenkářům TJ Sokol II Prostějov, kteří na
vlastní palubovce vedli od začátku až do konce a k přesvědčivému triumfu
29:24 (16:11) nad TJ Sokol Kostelec na Hané HK dospěli zcela po zásluze.

SOK PV
HK KNH

29
24

Viditelně nahecovaní borci „dvojky“
vstoupili do střetnutí velice agresivně,
jejich tvrdost dělala soupeři problémy. Přesto mančaft HK v úvodu
čtyřikrát vyrovnal jednogólovou
ztrátu, než se mu zranil nejlepší
kanonýr soutěže Smékal. A vzápětí
prostějovský soubor prudce udeřil.

Rozchytal se Hrubý mezi tyčemi,
k produktivnímu Kosinovi se přidali
další parťáci, především z rychlých
protiútoků se zrodila pětibranková
šňůra ze 4:4 na 9:4.
Rychle získaný náskok Černíčkovi
svěřenci deset minut udržovali,
načež zabrali pro změnu kostelečtí
plejeři navzdory červené kartě pro
L. Varhalíka za nesportovní faul.
Zlepšili obranu, postupně našli
i s obětavě se vrátivším kapitánem
Smékalem alespoň trochu recept na

¸67<75(1§5č
Tomáš ÈERNÍÈEK - TJ Sokol II Prostìjov
„Utkání splňovalo všechny atributy derby. Bylo hodně bojovné, snaživé i vyhecované z obou stran, což je dáno dlouholetou rivalitou klubů. Přesto vše proběhlo
v duchu fair play - sice tvrdě, ale korektně. A veškerá zranění byla nezaviněná, spíš
nešťastná. My jsme celou dobu kontrolovali vývoj zápasu, i když se to pohybovalo
u nás tradičně ve vlnách. To znamená, že jsme větší náskok dvakrát skoro ztratili
a pak zase získali zpět. Každopádně jsme pořád vedli o dva až šest gólů díky výbornému kolektivnímu výkonu celého mančaftu. Nedělali jsme tolik technických
chyb jako obvykle, kluci si na to dali pozor. Těžili jsme z maximální bojovnosti
každého hráče, vysunuté obrany i schopnosti prosadit se útočně, vepředu nás
brankově táhl opět Jirka Kosina a skvěle fungovala spolupráce na pravé straně mezi
sehranou dvojicí Kristián Bokůvka – Honza Čelovský. Navíc zachytal znovu výtečně Jirka Hrubý, celkově jsme potvrdili velice dobrou jarní formu. Máme čtvrté
vítězství za sebou, a protože se jej podařilo vybojovat právě v derby nad Kostelcem
před diváky zaplněnou halou v bouřlivější atmosféře, je naše radost tím větší. Já
osobně jsem naprosto spokojený.“

vysunutou defenzivu soka. Aby ve
26. dotáhli na 13:11. Leč odpověď
Sokola II byla před přestávkou
hodně razantní, měla podobu
tří tref do šatny na poločasových
16:11.
Brzy po přestávce domácí utekli
dokonce na 19:13, ovšem vzápětí si
nešťastně přetrhl achilovku Bečička.
A jeho otřesení spolubojovníci na
chvíli vypadli z role, čehož hosté
využili k opětovnému přiblížení
ve skóre (19:16). Ovšem jakmile
se muži v modrém vzpamatovali,
získali znovu herně navrch. Na pravé
straně opakovaně skvěle zafungovala
spolupráce sehrané dvojky Čelovský
+ Bokůvka, což vedoucí partu vrátilo
do pohody (23:18).
Po gólově hluché pasáži s kvalitními zákroky strážců svatyň
Hrubého i Mayera se Kostelečané
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dostali nejtěsněji na rozdíl čtyř
branek (25:21 v 53. minutě), víc
jim rozjetí Prostějované prostě
nedovolili. Závěr měli plně pod
kontrolou a zaslouženě si jak na
konci mače, tak zejména po jeho
vypršení užívali aplaus svých
fanoušků v zaplněném hledišti
haly RG a ZŠ města PV ve Studentské ulici. Po dlouhé době totiž
zlomili výsledkové prokletí derby
– 29:24!
Statistiky z utkání a ostatní výsledky s průběžnou tabulkou a dalším
programem najdete na straně 26

David ŠEVÈÍK – TJ Sokol Kostelec na Hané HK:
„Bylo to opravdové derby, mělo náboj i dobrou diváckou atmosféru. Hrálo a fandilo se
korektně, po téhle stránce vše v pořádku. Nás pochopitelně rozhodilo zranění Honzy
Smékala hned ze začátku, stejně jako klukovská chyba Lukáše Varhalíka po dvaceti minutách, kdy dostal červenou kartu za zbytečný faul, jenž do současné házené už nepatří.
Tyhle personální výpadky dopadly na celý tým, protože nám zůstaly jen tři spojky včetně
Honzy, který se sice do zápasu obětavě vrátil, ale nemohl hrát na sto procent. Pořád jsme
pak doháněli ztrátu několika gólů a ve druhé půlce nám nefungovalo bránění pravé strany
Prostějova zrovna ve chvíli, kdy se šlo na domácí ještě víc dotáhnout. Místo toho soupeř
zase víc odskočil, potom si náskok pohlídal až do konce. Prohra v derby samozřejmě mrzí,
Sokol II nás porazil po mnoha letech našich vítězství ve vzájemných utkáních. I tentokrát
jsme tady chtěli uspět, ale bohužel to nevyšlo, vlastně za celých šedesát minut jsme se dnes
k bodovému zisku ani víc nepřiblížili.“
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Jedeno ze zranění je VÁŽNÉ!

PROSTĚJOV Házenkáři Prostějova a Kostelce na Hané svedli tradičně
tvrdé vzájemné utkání
v rámci druholigové soutěže, které se navzdory
červené kartě pro hostujícího Lukáše Varhalíka
obešlo bez jakýchkoliv
excesů v podobě napří- /CTVKP$GéKéMCOWUGNURTCXF÷
klad příliš hrubých faulů RQFQDP÷RąGVTåGPQWCEJKNQXMQW
QMCOåKV÷FQPGOQEPKEG
či přehnaně vypjatých
Foto: Marek Sonnevend
konfliktů mezi rivaly.
Přesto férovou bitvu bohužel poznamenala řada zdravotních problémů.
Hned v úvodu si po jednom ze soubojů nešťastně zvrtnul kotník kapitán HK
Jan Smékal, kterému členové realizačního týmu pomáhali ze hřiště. Obětavý
Honza si však poraněnou nohu nechal zatejpovat a ještě během prvního poločasu se vrátil na palubovku, kde vydržel až do konce střetnutí. Klobouk dolů!
Ještě před svou přímou diskvalifikací se třikrát otřesený ocitl na zemi po důrazných zákrocích protihráčů výše zmíněný Varhalík. Během druhé půle odběhl
na lavičku s bolestivě naraženými prsty David Palička, vzápětí si v mlýnici na
brankovišti narazil lýtko o soupeře Rostislav Podhrázský.
Jednoznačně nejvážnější zranění však utrpěl domácí plejer Martin Bečička. Paradoxně vůbec nešlo o nějakou srážku s kosteleckým protivníkem nebo faul, nic
takového. Prostějovský nešťastník několik minut po přestávce prostě najednou
zůstal bez cizího zavinění ležet a podle všech indicií bylo brzy jasné, že to bude
něco horšího. Bečičkovi úplně ochabla levá noha, neboť si s největší pravděpodobností přetrhl achilovku. Nejprve podpírán parťáky doskákal vedle hrací
plochy, za chvíli byl kamarády dopraven do auta a odvezen na vyšetření do nemocnice. Kde už má teď nejspíš za sebou operaci.
Martine, přejeme co nejrychlejší uzdravení!
(son)

Lukáš Říčař: „Prohra v derby hodně -DQ¤HORYVNÙc=DKU½OLMVPHWÙPRYÈYÙERUQÙ]½SDV
mrzí, ale byla
zasloužená...“ YÉWÈ]VWYÉQDG.RVWHOFHPSRGORXKÅGREÈVLXzÉY½PHp
PROSTĚJOV Proměnil všechny
čtyři sedmičky, které házel. Jinak
Lukáš Říčař (na fotografii) za Kostelec v Prostějově až tolik nehrál,
většinu mače strávil na lavičce.
A víceméně tak sledoval, jak hostům protéká vždy maximálně důležité derby mezi prsty. Konečnou
porážku o pět kusů se navzdory
veškeré snaze nepodařilo odvrátit.

Marek SONNEVEND
yy Co říkáte na předposlední duel
sezóny?
„Derby je vždycky vyhrocené, částečně bylo i dneska. Soupeř hrál tentokrát
líp než my, víc se prosazoval z křídel
i ze spojek, de facto mu všechno vycházelo. My jsme naopak měli velké
problémy se spojkami, když Honza
Smékal si brzo zvrtnul kotník a Lukáš
Varhalík dostal ještě v prvním poločase
červenou kartu. Za téhle situace jsme
to měli hodně těžké, chyběla úderná
síla střelců z dálky. Honza se pak sice
obětavě vrátil na hřiště, ale v podstatě
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nemohl pořádně vyskočit ani vypálit.
Celkově nám zápas nevyšel.“
yy Domácí mi od úvodních minut
připadali o dost agresivnější než
vy. Souhlasíte?
„Spíš byli víc nahecovaní. My jsme

zůstali takoví zaprdnutí, nabrali ztrátu a to se pak do utkání těžko vrací,
zvlášť při takovém oslabení. Naši mladí kluci v sestavě mi připadali míň vyhecovaní, než by na derby být mohli
i měli.“
yy Rozhodl únik Sokola II ze 4:4
na 9:4?
„Myslím, že tohle ještě ne. Potom
jsme se totiž dokázali zlepšit a dotáhnout na rozdíl dvou gólů, bohužel vzápětí přišla série ztracených
balónů, zbytečně uspěchané až
zbrklé střely z nepřipravených pozic
i chyby v obraně, kde jsme docela vyhořeli. Prostějov znovu víc utekl a už
vývoj nepustil. Z naší strany prostě
špatný výkon.“
yy Mrzí porážka v derby víc než
v případě jiných střetnutí?
„Mrzí samozřejmě moc, to je jasné.
V posledních letech jsme rivala mnohokrát za sebou porazili, tentokrát to
vyšlo lépe jim. A jak už jsem řekl, zaslouženě. Domácí byli dnes opravdu
lepší než my.“

PROSTĚJOV Svůj nejlepší výkon ve druhé polovině sezóny vystřihl včera
odpoledne Jan Čelovský (na snímku). Zejména díky parádní spolupráci
s dlouholetým parťákem Kristiánem Bokůvkou nasázel v derby osm branek a výrazně pomohl prostějovským házenkářům skolit v regionálním
derby kostelecké rivaly. Možná až nečekaně jasným způsobem.
yy Jaké jsou pocity z prestižní bitvy hned váš agresivní nástup do střetnus Kostelcem?
tí. Kde se v mančaftu taková tvrdost
vzala?
exkluzivní
„Instrukce od trenéra zněly jasně: začít
rozhovor
co nejvíc agresivně, aby si rozhodčí zvykli
na naše pojetí a nebyli jsme pak zbytečně
pro Večerník
často vylučovaní. Sice jsme hned v prvMarek
ní minutě dostali první dvouminutový
SONNEVEND
trest, ale jinak tahle taktika zafungovala
dokonale. Agresivní obranou jsme si
„Velice dobré, zahráli jsme výborný hodně pomohli, dali do toho všechny
zápas. Myslím, že se nám dařilo úplně síly a rychle získali klíčový náskok.“
všem. A po pravdě nám pomohly výpad- yy Vlastně celý duel jste měli pod
ky úderných spojek soupeře, když Hon- kontrolou, že?
za Smékal se hned v úvodu zranil a Lukáš „První půlka ještě byla chvílemi trochu
Varhalík potom dostal červenou. Bez nejistá, ale po přestávce jsme zase víc
těchto dvou opor nebyli hosté v útoku utekli a potom už zápas, dá se říct, kontolik nebezpeční, my jsme navíc slušně trolovali. Gólově nás táhl Jirka Kosina,
hráli vysunutou obranu. Radost z vítěz- skvěle chytal Jirka Hrubý a vyzdvihnout
ství bohužel kalí vážné zranění Martina musím i Kristiána Bokůvku, se kterým
Bečičky, který si asi přetrhl achilovku.“
jsme na pravé straně dobře spolupracoyy Z mého pohledu dost rozhodoval vali. Hrajeme spolu od staršího dorostu
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a jsme na sebe zvyklí, dneska mě fakt perfektně uvolňoval do křídla.“
yy Vy máte před maturitou. Povzbudí takhle povedený osobní výkon na
hřišti?
„Tentokrát jsem se sebou docela spokojený. (úsměv) Samozřejmě tam byly
momenty k vylepšení, ale celkově se mi
dařilo úspěšně zakončovat a z utkání
mám super pocit.“
yy Je triumf v derby nejvíc, co může
být?
„Určitě. Sice jde pouze o druhou ligu, ale
tenhle náš souboj s Kostelcem vždycky
přináší nějaké emoce a oba týmy moc
chtějí vyhrát. Nám se to po dlouhé době
konečně povedlo a vítězství v derby si
hodně užíváme.“

