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PROSTĚJOV To působí podezřele. Minulé pondělí 16. května u základní školy v ulici E. Valenty v Prostějově byl
viděn muž s bílou hůlkou, který chtěl po dětech, aby ho doprovodily ke keřům vymočit. Podle svědectví jedenáctileté dívky údajný „slepec“ sledoval displej svého mobilu. Muž silnější postavy měl prý batoh na zádech
a cyklistické brýle. Vedení školy o celé záležitosti ví a upozornilo na ni všechny své žáky, na policii však událost
nahlášena nebyla. Zanedlouho se však objevilo svědectví, že stejný muž obcházel i další prostějovskou školu...
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RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Pršelo, ale málo
Prostějov (mik) - Během uplynulého
týdne se počasí v Prostějově střídalo
jako na houpačce, ovšem převládaly
nadprůměrné teploty s jasnou oblohou. V úterý ovšem konečně i na
Prostějovsku zapršelo, což uvítali nejen
zahrádkáři. Podle zpráv z meteorologické stanice hvězdárny napršelo přímo v Prostějově za celý den 12,2 milimetru srážek, což je na první pohled
dost. „Pomohlo to, ale při současném
suchu je to opravdu málo. Už ve čtvrtek
jsem měl záhony zase suché a musel
jsem zalévat,“ posteskl si zahrádkář
z Vrahovic. Úterní celodenní déšť pak
také zcela nespravil náladu houbařům,
kteří i tak stále poukazují na výrazné sucho v lesích po celém regionu.

Pøestupek pod kamerou
Prostějov (mik) – Přejít přechod pro
chodce na červenou? Pro tři mladé
slečny, které se na Vápenici u křižovatky s Havlíčkovou ulicí ani nerozhlédly
a vkročily na bílou zebru, to nebyl
žádný problém. Z velmi dobré nálady
a chichotání nevyvedlo zhruba třináctileté dívenky ani troubení řidičů. Slečinky ovšem zřejmě nevědí, že se přestupku dopustily přímo po kamerou
městské policie...

3RNDzHQÙUHOD[
Prostějov (mik) – Není nad to se při
krásném jarním, až letním počasí posadit na náměstí na lavičku a relaxovat.
Přesně to měla v úmyslu osmašedesátiletá seniorka, která se minulé pondělí
s kávou v kelímku posadila na lavičku
poblíž Zlaté brány v Prostějově. „Za
chvíli si ke mně přisedli dva mladí Romové a začali do mě hustit, ať si od nich
koupím nějaké voňavky nebo prášek
na praní. Bůhví kde to ukradli, říkala
jsem si. Ti zhruba patnáctiletí kluci ale
byli tak otravní, že jsem vstala a utíkala
od nich pryč. Chvíli pohody jsem měla
úplně pokaženou,“ svěřila se Večerníku
paní Jarmila z Prostějova.
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Místo propadáku úspěch.
Konšelé už Večerníku poskytli
první informace o výsledku hospodaření města Prostějova za rok
2021. Přestože rozpočet počítal
s rekordním deficitem až 248 milionů korun, konečný „sčot“ vyzněl
ve zcela opačném gardu. Radnice
uzavřela loňský rok s přebytkem
ve výši 19 milionů korun!

Jan FREHAR

&21É68',9,/2

PLUMLOV Rytíři na zámku
v Plumlově provedli dějinami, ale také pobavili všechny
přítomné a dokázali do akce
vnést i velmi netradiční prvky.
Kuriozitu představovala vdova
po místním lékaři, která to sice
s mečem neovládala tak bravurně jako její mužští kolegové, zato dokázala bravurně složit svého soka náčiním, jemuž
přivykla v domácnosti.

Rozpad Jestřábů. Prostějovští hokejisté dosáhli v uplynulém soutěžním
ročníku Chance ligy 2021/2022 na
historický úspěch své pořád ještě krátké historie. Očekávalo se tak, že žádné
tradičně převratné změny v hráčském
kádru se dít nebudou. Jenže, ouha.
Kabinou LHK se prohnal neuvěřitelný vítr, v tuto chvíli evidujeme sedmnáct odchodů!
=$&+<7,/,-60(

Agentura %H]GRPRYFL]DORæLOLY3URVWĚMRYĚRGERU\
Ve víru událostí, které se nyní odehrávají v Prostějově, se dalo čekat
všelicos, ale toto... Skutečností ovšem
je, že ve městě registrujeme vzpouru
lidí bez domova! Jak totiž uniklo
z mimořádného jednání konšelů, ti
teď řeší s delegací prostějovských bezdomovců jeden problém za druhým.
„Bezdomovci si založili odborové
sdružení. Jeho nový předseda Waldemar Vožungr nám přednesl požadavky těchto odborů a můžu vám říct, že
z toho mám zamotanou šišku,“ prozra-

cGQÕ9HÄHUQÉNXYNRVWFHp
<CWRN[PWNÚOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí ••
Bolely ho zuby, vykopl dveře. „Ještě nikdo nebyl takový filozof, aby trpělivě snášel bolení zubů,“ povšiml si William Shakespeare. Na sto procent to
platilo i pro agresivního muže, který se začátkem týdne dobýval na zubní
pohotovost ve Fakultní nemocnici Olomouc. Když jej sestřička poslala
domů, začal sprostě nadávat a vykopl i sklo ve dveřích.
•• Úterý ••
Půjčky dělají nepřátele. Peníze se mohou darovat, ale nikdy by se neměly
půjčovat. Když peníze věnujete, vděku se sice nedočkáte, ale aspoň kvůli
tomu nebudete mít nového nepřítele. Peníze si půjčil i Michal Pelíšek, který je však od počátku rozhodně nehodlal vracet. Kvůli tomu skončil před
prostějovským soudem.
•• Středa ••
Americký klavírista. Mladá studentka si hraje doma na klavír. V tom zazvoní zvonek a u dveří stojí policista. „Bylo nám hlášeno, že v tomto bytě
někdo týrá jakéhosi Dvořáka.“ Poslechnout si špičkového amerického klavíristu Kennyho Broberga mohli návštěvníci Prostějovských dnů hudby
v sále prostějovské ZUŠ.
•• Čtvrtek ••
Vítání na radnici. „Děti musejí snášet hlouposti dospělých, dokud nejsou
dost veliké, aby je opakovaly,“ napsal poměrně trefně francouzský dramatik Jean Anouilh. Nové občánky v doprovodu jejich rodičů vítali v průběhu celého dne na prostějovské radnici.
•• Pátek ••
Kecy a politika. „Dobrý politik má mít schopnost předvídat to, co se stane, a vysvětlit, proč se tak nestalo,“ uvědomoval si Winston Churchill. Do
prostějovského DDM na Vápenici dorazili šéfkomentátor časopisu Reflex
Bohumil Pečinka a Petros Michopulos, kteří společně vytvářejí známý
webový podcast Kecy a politika.
•• Sobota ••
Pochod za lepší náladou. Ten, kdo nerad pěšky, tomu bude život těžký…
Přestože je dokázáno, že díky chůzi budeme mít lepší náladu, posílíme
svaly i imunitu a prodloužíme si život, děláme vše pro to, abychom chodit
nemuseli. Pro všechny, kteří na přirozený pohyb nerezignovali, byla připravena největší turistická akce v regionu Smržické vandr.
•• Neděle ••
Duhoví brouci. „Až ti bude v životě nejhůř, otoč se čelem ke slunci
a všechny stíny padnou za tebe,“ doporučoval zpěvák John Lennon. Právě melodie slavných Beatles použil pro písně ze svého muzikálu Duhová
perla Karel Foltin. Další kus v podání jedinečného Ptenského dětského
divadla měl premiéru v sále tamní školy.
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Foto: Jan Frehar

dila Agentuře Hóser Alena Rašáková,
náměstkyně primátora pro socialismus
a bezďáky v Prostějově. Ona sama se
nechtěla zatím svěřovat, co vlastně odbory bezdomovců požadují, ovšem i ze
zelenavých obličejů ostatních radních
se dalo vyčíst, že požadavky lidí bez domova jsou opravdu drsné.
Vše nám nakonec objasnil sám předseda odborů. „Už dlouhá léta jsme v Prostějově vykořisťováni, nuceni k pobytu
v azyláku, vyhazováni ze supermarketů, nádraží a pomalu se už nemůžeme
v klidu vyspat ani pod mostem. A co se
nás nejvíce v posledních letech dotklo, že
nám město nechalo zbourat velký barák za místním nádražím a také vyká-

cet nádherný lesíček u nájezdu na dálnici. Tam se panečku stanovalo! Dějí se
nám tak různá příkoří, takže v rámci
lidských práv jsme primátorovi a jeho
pohůnkům vznesli oprávněné požadavky,“ mluvil jako o překot Waldemar
Vožungr, nově zvolený předseda odborového hnutí bezdomovců v Prostějově.
Brzy ze sebe za pouhou dvacetikorunu a jedno krabicové víno vysypal,
o jaké požadavky vlastně jde. „Máme
pět hlavních bodů, a pokud nebudou splněny do komunálních voleb,
přikročíme k defenestraci radních!
Chceme zbourání azylového centra,
volný přístup a neomezenou konzumaci ve Starorežné, pro každého

našeho bezďáka tisíc korun na den
společně s kartonem cigaret, možnost
chrápat přes noc kdekoliv v Prostějově a pro jednoho z nás také jedno místo v radě statutárního města Prostějova. Požadujeme ještě další věci, ale
ty už nejsou tak zásadní,“ uvedl pro
Agenturu Hóser Waldemar Vožungr.
A co na to vedoucí představitelé města?
„Asi je na čase předat vládu v Prostějově opozici,“ šokoval viditelně vystrašený
primátor Francimór Kopačka.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných

Ü½NGJ

Původně se mělo jednat o běžnou silniční kontrolu, ovšem nakonec si policisté mladého šoféra
odvedli rovnou na služebnu! Policejní hlídka zastavila v Držovicích jednatřicetiletého muže,
který řídil osobní vozidlo Škoda
Octavia. Test na drogy byl v jeho
případě pozitivní na marihuanu, ovšem to nebylo ani zdaleka
všechno.

650
Uvnitř auta totiž navíc policisté
našli igelitový pytel s 650 gramy marihuany, a dále digitální
váhu, skleněnku a krabičku s nepatrným množstvím další drogy.
Muž strážcům zákona všechno
dobrovolně přiznal a teď jej
čeká soud kvůli trestnému činu
přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých
místech nebo se nacházejí na neznámém místě.
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.

DOMINIK DOSTÁLÍK
se narodil 22. května 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 17. května
2022. Jeho zdánlivé stáří je 28 let, měří
okolo 174 centimetrů, má hubenou
postavu, modré oči a hnědé vlasy. Nosí
knír a bradku.

Květnová PROMĚNA IMAGE
měla slavnostní ráz, nesla totiž
jubilejní pořadové číslo. Už právě
sedm desítek vítězek či vítězů prošlo svojí změnou zaštítěnou PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem.
=$8-$/$1É6

Foto: internet

ORLICE
Prostějovský mužský pěvecký sbor
slaví 160. výročí svého založení
a v sobotu vystoupil v Městském divadle v Prostějově.
=$6/(&+/,-60(

„MÝM
NEJVĚTŠÍM
FANOUŠKEM
JE MAMINKA“
Dvaatřicetiletý Jiří Hemelka pocházející z Kostelce na Hané a žijící nyní v Prostějově se probojoval
do celosvětového finále stejnojmenné soutěže, které se konalo v polovině letošního března v Thajsku.
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Jana
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SÁRA POLHOŠOVÁ

Filip

se narodila 19. června 2009 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 6. května
2022. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
16 do 18 let, měří okolo 160 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči
a černé rovné vlasy.

Valdemar
Vilém

Maximilián
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Říká se, že charakter člověka se pozná i podle
toho, jak se chová ke zvířatům.
A ke svým domácím čtyřnohým
miláčkům obzvlášť. Pokud to tak
skutečně je, tak osmadvacetiletá žena z Prostějova je naprosto
bezcharakterní osobou… Na ulici
totiž nechala svého jorkširského
teriéra zcela napospas osudu. Malého kňučícího pejska se nakonec
ujali strážníci, kteří se několikrát
snažili uvedenou paničku přimět
k tomu, aby si svého čtyřnohého
kamaráda vzala zpátky domů.
Marně. Strážníci se o malé štěně
několik dní starali sami na své
služebně, poté jim ale nezbylo nic
jiného než ho odvézt do útulku.

Michal KADLEC
Celý smutný příběh začal výjezdem
strážníků v neděli 15. května před
devátou hodinou večerní a týkal
se volně pobíhajícího psa, kterého
našla kolemjdoucí žena. „Hlídka
po příjezdu do nahlášené lokality
převzala od oznamovatelky jorkšir-

ského teriéra. Z dostupné evidence
se podařilo zjistit majitelku, kterou
byla osmadvacetiletá žena. Hlídka ji
kontaktovala v místě trvalého bydliště, ale na zvonění nikdo nereagoval,“ pustil se do popisu událostí Petr
Zapletal, vrchní inspektor Oddělení
prevence Městská policie Prostějov.
Malého kňučícího pejska si strážníci zatím odvezli na služebnu,
přičemž se opakovaně snažili spojit s jeho paničkou. Ta se
ovšem nejdřív zřejmě zapírala.
„S majitelkou se nepodařilo spojit
ani přes mobilní telefon, jelikož byl
nedostupný. Hlídka tedy zanechala
zprávu, že její pes je umístěn na služebně městské policie a může si jej
kdykoliv vyzvednout. Pro malého
chlupáče ale nikdo nepřišel a tak
o dva dny později byla opět kontaktována majitelka v místě bydliště. Tentokrát byla doma zastižena
a hlídce přislíbila, že ještě téhož
dne si přijde psa vyzvednout,“ dával
chvilkovou naději šťastnému konci
příběhu zastupující tiskový mluvčí
prostějovských strážníků.

PROSTĚJOV Komunální volby
se nezadržitelně blíží a politické strany a hnutí v Prostějově už
pečlivě „zbrojí“. V kontextu příprav na boj o hlasy voličů v by ale
neměla zaniknout zpráva o tom,
že předseda prostějovské KSČM
Ludvík Šulda (na snímku) byl
v neděli 15. května zvolen místopředsedou celé Komunistické
strany Čech a Moravy.
Šulda v komunálních volbách v Prostějově za své „třešničky“ nekandiduje, neboť má trvalé bydliště v Seloutkách. Předminulou neděli ovšem
6GPVQOCNÚEJNWRCVÚPCNG\GPGEUGFQUVCNFQPGOKNQUVKUXÆRCPKéM[MVGT¾JQQRWUVKNC uspěl se svojí kandidaturou na celo4Q\VQOKNÆ\XÊą¾VMQVCMPCMQPGEUVT¾åPÊEKQFXG\NKFQRUÊJQ×VWNMW (QVQ/22TQUV÷LQX

Strážníci s malým chlupáčkem
čekali den, pak další. Jeho panička si pro svého „jorkšírka“ ale
nepřišla vůbec! „Pravděpodobně o svého čtyřnohého kamaráda
ztratila zájem, protože znovu pro
něj nepřišla. Hafan byl následně
převezen do útulku pro opuštěné
psy a majitelka byla o všem infor-

mována. Stejně tak i o finančních
nákladech, které jsou účtovány za
umístění psa. Všechny zjištěné skutečnosti byly oznámeny správnímu
orgánu k projednání pro porušení
zákona na ochranu zvířat,“ uzavřel
velice smutný příběh Petr Zapletal.
Nebo to není konec a v majitelce
se hne svědomí?

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

státním sněmu KSČM v Brně, kde
byl zvolen místopředsedou českých
komunistů pro odborné zázemí.,
V této pozici nahradil Leo Luzara.
„Svého zvolení si moc považuji a pokládám to také za ocenění svého úsilí
pro stranu, pro kterou pracuji už čtyřiadvacet let. Samozřejmě je to také
výzva změnit vývoj na politické scéně,“ uvedl exkluzivně pro Večerník
Ludvík Šulda.
(mik)

I v tomto vydání pokračujeme v rozjetém seriálu
KOMUNÁLNÍ VOLBY. Dnešní třetí díl je opět zaměřen na přípravy všech stran a hnutí, které budou usilovat o přízeň voličů a místa v městském zastupitelstvu.
A zjistili jsme první jména lídrů i dalších předních
ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 16-17
kandidátů!
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V příštích dnech nás čekají dva velké sportovní svátky. Od 30. dubna do 4. června
proběhne v Prostějově největší český mužský
tenisový turnaj UniCredit Czech Open.
Klání na antuce se v našem městě koná už
od roku 1994 a v minulosti se z celkového vítězství radoval například Radek Štěpánek,
Jiří Veselý a Jan Hájek. Trojnásobný vítěz
turnaje Jiří Veselý se před prostějovským publikem představí i v letošním roce a společně
s ním několik dalších úspěšných českých tenistů. Věřím, že se bude na co dívat, a sám si
některý ze zápasů rozhodně nenechám ujít.
Poslední květnový den bude vyhrazen pro
Zlatou tretru, nejvýznamnější český atletický mítink s více než padesátiletou tradicí.
Koná se samozřejmě tradičně v Ostravě,
nicméně Prostějov se na něm opakovaně
prezentuje a dává o sobě velmi výrazně vědět jako město zaslíbené sportu. Závěr května proto můžeme prožít jako diváci jedinečných sportovních soubojů a radovat se ze
skvělých výkonů mužů i žen z celé planety.

MOSTKOVICE Tady už jim došla trpělivost. Mostkovice se staly
jednou z prvních obcí v regionu,
které se po vzoru Prostějova rozhodly zakázat noční parkování
kamionů. Na odstavená nákladní auta si stěžuje řada místních,
v obci mimo jiné komplikují dopravu.

Martin ZAORAL
V dohledné době budou na příjezdových silnicích do Mostkovic
umístěny značky upozorňující na
zákaz stání vozidel nad 3,5 tuny na
celém území obce v době od 20:00
do 6:00 hodin. „Přes noc nám tu
pravidelně parkuje minimálně pět
kamionů. Bývá to třeba přímo v centru obce u kostela či v Ohrozimské
ulici,“ popsal Večerníku starosta
Mostkovic Jaroslav Peška, který se

NDPLRQţPSőHVQRF
v této souvislosti od místních setkával s řadou podnětů. „Každý provozovatel autodopravy by měl mít zaplacené parkoviště, kde může nechat
svůj vůz stát. Tímto způsobem se
snaží šetřit, místním lidem se to však
nelíbí. Odstavené kamiony mnohdy
překáží v provozu, navíc zbytečně
navyšují provoz v obci,“ vysvětlil zákaz nočního stání Jaroslav Peška.
K podobnému kroku už v roce 2007
přikročil také Prostějov, učinil tak
na základě stížností obyvatel třech
desítek ulic, kde kamiony pravidelně
parkovaly. Na dodržování zákazu od
té doby dohlížejí prostějovští strážníci. Řidičům, kteří by jej porušovali,
hrozí pokuta až do výše 2 000 korun.
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PROSTĚJOV Tak to byl fofr! V minulém
vydání Večerník informoval o kosím párečku, který se usídlil na balkóně seniorky
Zdenky Steuerové na Sídlišti Svobody. Oba
ptačí rodiče se poctivě střídali při sezení na
vajíčkách a výsledek? Velice rychlý, vylíhlo se pět kosích mláďat!
(mik)
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PROSTĚJOV Štáb TV
Prima vyrazil do Prostějova natáčet populární kulinářskou show Prostřeno.
Projíždějící vozidlo budilo pozornost mezi lidmi. Hlavní otázka zněla,
u koho tentokrát proběhne „šmejděníčko“?
Konkrétní jméno se pravidelní diváci oblíbeného pořadu
Prostřeno dozvědí zhruba
za necelé tři měsíce, kdy by
měl být daný díl ke zhlédnutí
na televizních obrazovkách.
Místní detektivové však již ledacos vypátrali. „Je to už zhruba dva týdny, co jsem toto
auto viděla stát v Drozdovické
ulici. Tuším, že to bylo vedle
pneuservisu,“ naznačila jedna
z Prostějovanek.
Tak se nechme překvapit...
(QVQ(CEGDQQM
(mls)
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Pytláci od Myslejovic kuchali jelena

PROSTĚJOV I ve ztrátách lze objevit naději. Své
o tom určitě ví Zdenka Kotyzová, která se po nehodě stará o svoji nyní osmadvacetiletou dceru.
Mladá žena před sedmi lety havarovala na náledí
na neudržované silnici ve směru z Olšan do Držovic. Následně byla s velmi vážnými zraněními převezena do nemocnice, kde bojovala o život. Jediný
okamžik zcela změnil život obou žen. Díky nebývalé dávce víry v lepší budoucnost i spolupráci
s řadou spřízněných duší se jim oběma podařilo
ujít až neuvěřitelný kus cesty. Pomohli i četní dárci, díky nimž mohly obě dámy nedávno pořídit
nové masážní křeslo.
Nyní osmadvacetiletá Zdenka Kotyzová před sedmi
lety měla vážnou autonehodu, při které si těžce poškodila mozek. Téměř tři měsíce prožila v kómatu
a probudila se jako miminko. Stalo se z ní velké malé
dítě a téměř vše se musela učit od začátku. Do celodenní a velmi náročné péči si ji vzala její maminka.

7ǭǱǜǧȕǫȢțǠ
Přestože mentálně mladá žena zůstává zhruba na
úrovni osmiletého dítěte a pohybovat se může hlav<FGPKéMC-QV[\QX¾RQEGNÆąCF÷TGJCDKNKVCEÊCEXKéGPÊKFÊM[ ně díky invalidnímu vozíku, tak pokrok, který doUGVTXCNÆRÆéKUXÆOCOKPM[LKåFQM¾åGWF÷NCVRTXPÊUCOQUVCV kázala udělat, představuje i pro mnohé odborníky
PÆMTQM[5EJQFÊVMGOLKEJRąKOCZKO¾NPÊO×UKNÊ\XN¾FPGCå téměř zázrak.
FXCEGV
Foto: Facebook
>>> pokračování na straně 19 >>>
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MYSLEJOVICE Skutečnost, jež před šesti
lety vzbudila bouřlivé reakce a rozpoutala
vlnu vyhrožování i mstivosti. Do redakce Večerníku tehdy doputoval dvacetiminutový
videozáznam, na kterém bylo možné vidět
gang pytláků kuchajících obrovského jelena,
jehož s největší pravděpodobností nezákonně zastřelili. Dle výpovědí svědků se tehdy
nejednalo o nic výjimečného. Stejná parta
měla řádit v lesích okolo Dětkovic, Myslejovic
a Křenůvek už pět let. A to i přesto, že stejné
video i řadu indicií měla k dispozici již několik
měsíců prostějovská policie. S výrazným odstupem času Večerník zjišťoval, zda se aktéry
podařilo potrestat a zda myslivce tento výrazný STÍN MINULOSTI trápí i nadále.
Sami pytláci měli na videozáznamu odhadovat
cenu mrtvého jelena na více jak sto tisíc korun. Přitom měli v té době zvěřinou zásobovat restaurace
po celém Prostějově a okolí. Zabít měli stovky kusů
zvěře – jeleny, srnce, daňky i kance. „Přijedou v noci
velkým terénním autem se světlomety, k dispozici
mají i speciální vojenské přístroje na noční vidění.
Auto postaví na okraj pole nebo na lesní cestu. Rozsvítí světlomety a hned střílejí. Během několika minut mají vyděláno, naloží zastřelenou zvěř a zmizí,“
popsal v roce 2016 Josef Hýbl, starosta Dětkovic,
který byl a stále je také starostou Honebního společenstva Určice-Myslejovice.

Nepomohly ani pádné důkazy,
černí lovci aspoň dali pokoj

0CRQTEQX¾PÊLGNGPCUGRQFÊNGNCéVXGąKEGOWåč<G\¾\PCOWD[NQEGNMGO
LCUP÷RCVTPÆQMQJQUGLGFPCNQ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Právě on tehdy ostře kritizoval nečinnost policie, která měla mít veškeré
důkazy k dispozici. „Co se divím? Vždyť šéfem celého gangu je bývalý policista! Jeho totožnost je zřetelná i z videozáznamu,“ dodal Hýbl, jehož
jsme se s odstupem času zeptali, jak se celá situace vyvinula. „Vyšumělo
to úplně do ztracena, nikdo konkrétní nebyl ani obviněn ani potrestán,
což je vzhledem k předloženým důkazům nepochopitelné...,“ posteskl si
muž, který se po zveřejnění materiálu setkal ze strany nejrůznějších lidí
s vyhrožováním i osobními útoky. Pozitivní však bylo, že se plundrování
lesů přece jen podařilo zastavit. „Občas ještě něco najdeme, ale už je to
mnohem lepší. Ono to může být i tím, že zvěře celkově výrazně ubylo,“
srovnal Josef Hýbl. S tímto stavem se ovšem myslivci nehodlají smířit, do
přírody vypouštějí zejména drobnou zvěř, ale všechna zvířata musí čelit
mnohým nástrahám. „Úhyny jsou stále velké zejména kvůli dravcům
a škodné. Zásadní problém představují také srážky s auty, odhaduji, že
v honitbě dojde tak až ke dvaceti střetům se zvěří ročně. Často k nim jezdíme v noci, mnozí z řidičů to však vůbec neohlásí a my pouze najdeme
(mls)
zdechlinu v příkopu,“ uzavřel smutně Josef Hýbl.

Prostituce po cikánsku?1HVRXORçLO\WDNNUDGO\
Na prostějovském nádraží se občas dějí věci. Divit se nestačila
například dvojice slovenských
dělníků, kteří do Prostějova dorazili za prací. Vytipovaly si je
dvě mladé cikánky a za úplatu
jim nabídly sex! Když muži odmítli, tak je okradly o peněženku,
ve které starší z nich měl osm set
korun. K celé záležitosti došlo za
okolností, které se jen tak často
nevidí...
Už cesta Slováků do Prostějova se
neobešla bez komplikací. „Můj kamarád z Černé nad Tisou si spletl
Pardubice a Prostějov. Svůj omyl si
uvědomil až v Pardubicích, tak jsem
na něj v Prostějově musel počkat,“

vypověděl u prostějovského okresního soudu přibližně třicetiletý Silvestr Jaš. Soudkyni Ivonu Otrubovou zajímalo, jestli byli oba „bratia“
v době, kdy se potkali s Romkami,
opilí. „Ani ne. Dali jsme si tak tři
piva a několik panáků, prostě normálka, když se dva Slováci potkají…,“ reagoval bezprostředně Jaš.
V této náladě se slovenští občané
v jedné z restaurací nedaleko prostějovského nádraží setkali s dvojicí
cikánek. „Napřed chtěly, abychom
je pozvali na pivo. Pak se nás ptaly,
jestli bychom neměli chuť s nimi
souložit. Odmítli jsme, přesto se
s námi stále bavily,“ popsal vývoj
dalších událostí Silvestr Jaš. Celé

setkání vyvrcholilo tím, že jedna
z cikánek staršímu z mužů v hospodě sebrala peněženku. „Jednu jsem
stihl chytit za vlasy, ale ta, co peněženku ukradla, nám bohužel utekla,“ dodal Jaš. K soudu se tak podařilo dostat pouze Alici Lakatošovou
z Prostějova, která však jméno své
kolegyně neprozradila.... V tomto
případě se tedy Alice Lakatošová
mohla radovat, za tuto krádež jí
trest nehrozí. Přesto z vězení hned
tak nevyjde. Za jiné „čórky“ totiž
už byla pravomocně odsouzena
a žaloba za další ji teprve čeká. Vykutálená prostějovská Romka by se
tak z vězení neměla dostat dříve než
v květnu 2014...

$.78/1« .20(17ą
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Také dnes se na prostějovském nádraží dějí zajímavé věci, i když nedávné usídlení obvodního oddělení Policie ČR v budově hned vedle
nádražní haly mnohé kriminální živly z hlavního nádraží vypudilo.
Když ovšem máte během cestování čas na pozorování situace uvnitř
i v těsném okolí hlavního nádraží, určitě spatříte pár věcí, které se vám
nebudou pozdávat. Skupinky mladých Romů nebo bezdomovci neustále kontaktují kolemjdoucí. A to z různých příčin. Buď žebrají o drobné, mladé snědé dívky nabízejí milostné povyražení, podezřelé osůbky
doslova vnucují k prodeji různé věci. O jejich původu by se s úspěchem
dalo pochybovat, většinou se totiž jedná o zboží ukradené v supermarketech a dalších obchodech. Ne, ani dnes není na prostějovském hlavním nádraží stoprocentně bezpečno...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Březinova ulice
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PRACOVNÍ AGENTURA PAVLÍNA DUJKOVÁ
20040910555

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE
na celoroční práci v Prostějově

SVATOPLUKOVA 60a, PROSTĚJOV

21080910986

ulice Tetín
TEL.: 603 218 526

NABÍDKA VÝHODNÝCH VÍKENDOVÝCH BRIGÁD
PRÁCE VHODNÁ JIŽ OD 16-TI LET y DŮCHODCŮM POMÁHÁME S NAVÝŠENÍM DŮCHODŮ PŘES ČSSZ

LZE NAPLÁNOVAT POUZE NĚKTERÉ DNY A SMĚNY V TÝDNU
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Peníze měl, přesto kradl

Vandala čeká soud, spáchal trestný čin

PROSTĚJOV Určitě žádnou radost
nemají majitelé rodinného domu
v Určické ulici a osobního vozidla
stojícího před ním. Předminulý víkend se totiž dům i auto staly terčem
vandalského činu, který dosud není
objasněn. Zatím neznámý sprejer
vytvořil šedou barvou různé obrazce a způsobil zatím nevyčíslenou
škodu. Pokud se policii podaří sprejera zjistit, čeká ho soud.

Michal KADLEC
(QVQ/22TQUV÷LQX

Absolutně zbytečné komplikace
si přidělal dvaapadesátiletý muž
návštěvou obchodu. Během nakupování v pondělí 16. května dostal
nápad, jak ušetřit nějaké peníze.
Později se ukázalo, že dobrá myšlenka to rozhodně nebyla. Na prodejní ploše v oddělení potravin si
vybral zboží, které následně vložil
do připravené tašky. Nepoctivé
chování však neuměl dobře maskovat, a proto byl spatřen ochrankou obchodu, která jej při pokusu
odejít bez zaplacení zastavila.
Přivolaná hlídka zjistila odcizené
mléko a tři sýry v celkové hodnotě
64 korun. Překvapení pro všechny
bylo, že muž měl u sebe finanční
hotovost a odcizené věci si nakonec odkoupil. Domů odešel nejen
s lekcí správného chování, ale také
s udělenou pokutou za přestupek
proti majetku, kterou na místě
uhradil.

Popíjeli u rybníka
V odpoledních hodinách předminulé soboty 14. května vykonávali
strážníci dohled zaměřený na veřejný pořádek v okolí městského
rybníka v Drozdovicích. Pozornost
hlídky na sebe upoutaly dvě osoby,
které seděly na lavičce a popíjely
alkohol. Na místě byla zjištěna
dvojice mužů ve věku jednašedesát a pětačtyřicet let. Oba konzumovali červené víno z dvoulitrové
plastové lahve. Strážníci je upozornili, že se nacházejí v lokalitě, kde
je požívání všech alkoholických
nápojů zakázáno obecně závaznou vyhláškou města Prostějova.
K popíjení vína se dvojice na místě
přiznala, avšak s proviněním proti
zákonu nesouhlasila. Částečně vypitá láhev byla konzumentům odebrána a všechny zjištěné okolnosti
byly oznámeny správnímu orgánu
k projednání.

„Prozatím nevyčíslená škoda zůstala po
neznámém vandalovi, který posprejoval dům a vozidlo. O skutku, který se
stal v Určické ulici v Prostějově, jsme se

Pro sekačku přes plot

<CVÊOPG\P¾OÚURTGLGTRQwMQFKNPGLGPHCU¾FWFQOWX7TéKEMÆWNKEKCNGVCMÆXQ\K
FNQUVQLÊEÊRąGFPÊO
ZHQVQ2QNKEKGè4
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Během předminulého víkendu
se vloupal do chatky v Říční ulici v Prostějově neznámý pachatel. Nejprve musel přelézt plot
vysoký 160 centimetrů, aby se
dostal na pozemek, kde se objekt nacházel. Poškodil kovovou
mříž na okně, kde pozohýbal ozdobné kování a poškodil i vstupní dveře, kterými se dostal
dovnitř. Uvnitř našel a odcizil
benzínovou sekačku v hodnotě
4 500 korun a místo opustil. Na
poškození dveří a okna způsobil
stejnou hmotnou škodu jako na
sekačce. Po pachateli trestného
činu krádeže v současné době
pátrají prostějovští policisté.
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PROSTĚJOV
Prapodivná
existence se má podle několika svědků pohybovat kolem
prostějovských škol. Jednat by
se mělo o obtloustlého muže
s bílou holí, batohem a cyklistickými brýlemi. Na tom, že
je člověk nevidomý, určitě nic
zvláštního není. Pokud však
chce údajný „slepec“ od nezletilých dívek, aby ho doprovodily do křoví a asistovaly mu
u močení, tak to už určitě stojí
přinejmenším za pozornost. Je
však zarážející, že nejen děti,
ale ani nikdo z rodičů na celou
věc neupozornili městskou či
státní policii...

K případu mělo dojít v pondělí
16. května. „Upozorňuji na muže
s bílou hůlkou, který se pohyboval
u základní školy E. Valenty. Dělá ze
sebe slepce a chce po dětech, aby
ho doprovodily ke keřům vyčůrat.
A přitom se chvíli předtím díval do
mobilu. Byl trochu silnější postavy,
měl batoh na zádech a cyklistické
brýle,“ vyťukala příspěvek do skupiny Prostějov Bez Cenzury jedna
z maminek, které celou záležitost
měla popsat její jedenáctiletá dcera.
Jednalo se o úchyla, nebo došlo
k nějakému nedorozumění a následnému zkreslení? „Ten muž
věděl, že za rohem jsou keře. A kamarádce mé dcery se stalo, že ji pak
tahal právě tam,“ doplnila žena, která však celou záležitost neohlásila

na policii. „Děti to hlásit nebudou
a myslím, že některé to doma ani
neřeknou,“ reagovala na námitku, že
tak měla učinit.
Neudělal to ovšem ani nikdo jiný.
„Vámi zmiňovanou událost nám
nikdo neoznámil,“ potvrdil ředitel
Městské policie Prostějov Libor
Šebestík. Nejinak tomu bylo také
u Policie ČR. „Takovéto jednání
neznámého pachatele neevidujeme. Případný svědek této události
ať nás kontaktuje a věc oznámí na
obvodním oddělení Prostějov 1,“
vyzvala Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
ČR Olomouckého kraje.
Na ZŠ E. Valenty přitom o celé
záležitosti už také vědí. „Přímo na
mě se sice nikdo neobrátil, nicméně

V autě mu našli drogy!
DRŽOVICE Původně mělo jít o zcela
banální silniční kontrolu. Nakonec se
policisté ale nestačili divit. V Držovicích
zastavili jednatřicetiletého řidiče
škodovky, který měl pozitivní test na
drogy. A nejen to! Následnou prohlídkou našli strážci zákona ve vozidle
značné množství marihuany a mnohé
další věci svědčící o tom, že následně
zadržený muž je dealerem drog.

„V neděli 15. května navečer
zastavila policejní hlídka v ulici
Za Olomouckou v Držovicích
jednatřicetiletého řidiče ve vozidle Škoda Octavia, u kterého
provedla orientační test na návykové látky, který byl pozitivní na
canabisové látky. Při kontrole auta
policisté uvnitř našli igelitový pytel, ve kterém se nacházelo cca

v rámci prevence jsme všechny žáky
naší školy prostřednictvím jejich
třídních učitelů v průběhu týdne
opět poučili o případných rizicích
i o tom, jak se v podobných situacích
zachovat,“ potvrdil ředitel Radim
Weisser.
Že se zřejmě nejednalo o ojedinělou
záležitost, dosvědčují i další svědectví. „K večeru se někdo takový potuloval u školy v ulici Dr. Horáka. Utekl,“ upozornila rovněž na Facebooku
Majka B.
Muže se tedy dopadnout nepodařilo a dá se předpokládat, že
navzdory tomu, že případ policie
nešetří, medializace celé události
jej od dalších pokusů může odradit. Otázkou však zůstává, na jak
(mls)
dlouho?
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650 gramů marihuany. Dále tam
objevili
digitální
váhu,
skleněnku a krabičku s nepatrným
množstvím marihuany,“ sdělila
Miluše
Zajícová,
tisková
mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Mladého chlapíka teď čeká soud
a hrozí mu několikaleté vězení.
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Provinil se hned
dvakrát
Minulé pondělí 16. května zastavila policejní hlídka v Olomoucké ulici v Prostějově pětatřicetiletého řidiče osobního
vozidla Toyota Yaris. Kontrolou
se zjistilo, že má okresním soudem vysloveny dva zákazy řízení, z toho mu jeden končí až na
konci května roku 2026. Dál se
přišlo na to, že řídil vozidlo, které vzal bez vědomí jeho pokrevně spřízněné majitelky. Z těchto
důvodů se bude zodpovídat a je
podezřelý ze dvou trestných
činů, a to konkrétně z maření
výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání a neoprávněného
užívání cizí věci.

„Podezřelý s policisty spolupracoval a uvedené věci dobrovolně
vydal. V současné době je případ
v prověřování a muž je podezřelý
z trestného činu přechovávání
omamné a psychotropní látky
a jedu,“ konstatovala mluvčí krajské policie.
(mik)
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Vulgární soused
V sobotu 14. května odpoledne
řešili strážníci spor mezi uživateli
v zahrádkářské kolonii ohledně
elektřiny a vulgárních urážek.
Čtyřicetiletý muž nejprve chodil
kolem všech objektů a následně
zkoušel otevřít rozvodové skříně
s elektroměry. Správce kolonie
spolu s dalším uživatelem pozemku upozornil dotyčného, aby
nemanipuloval s rozvodovými
skříněmi. Místo vysvětlení, proč
k tomuto jednání dochází, přišly ze
strany muže pouze vulgární urážky.
Hlídkou bylo zjištěno, že dochází
k opakovaným problémům tohoto
druhu. Dotyčný však nedokázal
ani strážníkům rozumně vysvětlit,
z jakého důvodu chtěl nahlédnout
do elektroměrů. Jako hlavní příčinu uvedl pouze účtování vyšší
částky za odběr elektřiny než ostatním. Vyúčtování od energetické
společnosti za dodávky energie
však prokázalo, že je všem fakturována úplně stejná cena za odebrané
kWh. Zjištěné protiprávní jednání
projedná příslušný správní orgán.

od oznamovatele dozvěděli v sobotu
14. května. Hlídka na místě provedla
fotodokumentaci a zjistila, že pachatel
k poškození použil šedý sprej a na domě
vytvořil obrazec o rozměru 93 krát 80
centimetrů a jeho pozornosti neušlo ani
nedaleko stojící vozidlo značky Ford,
které posprejoval na prahu, dveřích
a pneumatice,“ konstatovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Pokud se policistům podaří pachatele vandalského činu zjistit, rozhodně
to nespraví jen pokuta. Čeká ho totiž
soud. „Případ evidujeme a šetříme pro
trestný čin poškození cizí věci,“ potvrdila Zajícová.

1(=$0ę671$1ê5(&,',9,67$
PROSTĚJOV „Naše smlouva je srozumitelná a pro lidi!“
hlásá motto jedné z nebankovních společností. Právě
jejímu obchodnímu zástupci
v Prostějově podepsal smlouvu
na půjčku v té době nezaměstnaný Michal Pelíšek. Na místě si
převzal 18 000 korun, přičemž
se zavázal, že během následujících pěti let splatí 32 400 Kč.
Dopadlo to tak, že kvůli úvěrovému podvodu mu soud
minulé úterý o pět měsíců prodloužil původní trest vězení.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL

Podle obhájce Michala Pelíška
byla smlouva neplatná
BYLI JSME
U TOHO
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nasekat dluhy za zhruba půl milionu
Je svobodný, bezdětný, dodělal pou- korun. Devětadvacetiletý Michal
ze základní školu, přesto už dokázal Pelíšek je příkladem člověka, kte-

rý by rád přišel snadno k penězům,
vzhledem k jeho rozhledu to však
ve finále dopadne tak, že se na něm
a posléze i na jeho nejbližších ostatní
spíše napakují. „Moje dluhy vznikly
tak, že jsem se zapletl do nějakých
obchodních pyramid. Také dlužím
na sociálním i zdravotním pojištění
a za telefon,“ prozradil Pelíšek, který
je dlouhodobě nezaměstnaný, přesto
se podle svých slov snaží přivydělávat
na brigádách jako zedník.
S prací to ovšem nepřeháněl, raději si půjčoval. Jeho „kamarád“
vymyslel, jak oblafnout „férovou“
nebankovní společnost. Sehnal mu
padělaný mzdový výměr a tři výplatní
pásky, které Pelíšek předložil na schůzce s jejím obchodním zástupcem. Na
základě nich inkasoval 18 tisíc korun.
Zároveň se zavázal, že příštích pět let
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bude měsíčně splácet 540 korun tedy,
že ve finále zaplatí pěkných 32 400
korun! Nic takového zřejmě neměl
Pelíšek v úmyslu, o peníze se rozdělil
se svým parťákem a čekal, co se bude
dít dál.
A dělo se. Vše skončilo na policii a Pelíšek
byl obviněn z úvěrového podvodu. Mezitím skončil za mřížemi, neboť opakovaně řídil bez řidičského průkazu,
o nějž přišel kvůli řízení v opilosti.
Před soudem z úvěru splatil alespoň 2
500 korun, které získal od svého tatínka.
„Kontaktoval jsem úvěrovou společnost
s tím, že smlouva mezi ní a mým klien-

tem je s ohledem na zákon o spotřebitelském úvěru neplatná. Její zástupce totiž
dostatečně nezkoumal schopnost mého
klienta splácet poskytnutý úvěr. Žádnou
reakci jsem však neobdržel,“ uvedl u soudu právní zástupce obžalovaného.
Michal Pelíšek nakonec od soudu
odcházel s mírným trestem osmi měsíců. Jednalo se o souhrnný trest, který
obsahoval už i předchozí tři měsíce za
řízení bez řidičáku. „Jako polehčující okolnost posloužilo doznání viny
i uhrazení části způsobené škody,“
vysvětlila soudkyně Ivona Otrubová.
Rozsudek je již pravomocný.
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galerie miminek na www.vecernikpv.cz
Posílejte svá
miminka

BLAHOPØEJEME!!!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník
život provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.

Vítejte na světě, děťátka!

Štěpán HARTL
16. 5. 2022 | 51 cm | 3,60 kg
Hroní Štěpánov

Bára RAJTROVÁ
11. 5. 2022 | 50 cm | 3,75 kg
Prostějov

Viktorie RYBOVÁ
18. 5. 2022 | 46 cm | 2,05 kg
Ptení

Nikolas KIRCHNER
5. 5. 2022 | 54 cm | 4,15 kg
Oplocany
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Měření rychlosti odhaluje

Vítejte na svìtì

23. května 2022
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také
Døív dojde
k uzavírce
ky“
„Wolkrov

VÁŽENÍ RODIČE,
Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici
Nemocnice Prostějov. Pokud již miminko na pokojinezastihneme a máte zájem, aby snímek miminka byl zveřejněn
na této straně Večerníku v rámci rubriky „Vítejte na světě“, zašlete fotografii
na adresu miminka@vecernikpv.cz
a dodejte k tomu údaje: jméno a příjmení miminka, datum narození, výška
a váha při narození a také adresu bydliště, na kterou vám pak zašleme jako
dárek graficky redakčně zpracovaný
obrázek.
Děkujeme! Redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

PROSTĚJOV Páni řidiči, také
už máte dost takového
množství uzavírek, které
aktuálně svírají dopravu
v Prostějově? Pak pro vás
máme alespoň jednu dílčí
dobrou zprávu. Rekonstruovanou Vrahovickou ulici otevřou
s předstihem! Ovšem něco za něco...
Aktuálně rekonstruovaný úsek
Vrahovické ulice má být podle plánu uveden do plného dopravního
provozu do konce června. „Už teď
ale mohu říct, že úsek mezi křižovatkou s Janáčkovou ulicí a náměstím Padlých hrdinů bude otevřen
mnohem dřív. Práce na tomto úseku jdou mnohem rychleji, než se
původně očekávalo. Kdy přesně
bude Vrahovická plně zprovozněna, upřesníme do konce května,“
uvedl Jiří Rozehnal (ANO 2011),
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pečné situace. Pokud by policie upozornila na nové možné
nebezpečí, určitě bychom to
řešili. Další radary v tuto chvíli
ale neplánujeme.,“ ujistila náměstkyně primátora pro dopravu v Prostějově.
Jak ředitel městské policie,
tak i náměstkyně primátora se
ale shodují v tom, že měření
rychlosti v Prostějově přispělo k větší bezpečnosti. Hlavně co se
týká preventivního působení na řidiče. „Měření rychlosti určitě přispívá
k zlepšení bezpečnosti a zklidnění dopravy ve městě. Svědčí o tom počet naměřených přestupků překročení rychlosti. Měli jsme za to, že dlouhodobá
instalace měřiče přiměje řidiče k jízdě
podle předpisů. Zatím však počet přestupků neklesá,“ míní Libor Šebestík.
„Měření potvrdilo, že řidiči opravdu
nedodržují předepsanou rychlost, že
místa, která byla vytipována společně
s Policií ČR, byla vytipována dobře.
Jsou to opravdu místa, kde k překračování rychlosti a tím i možnosti vzniku
nebezpečných situací dochází. Samozřejmě jsme rádi, že radary zapůsobily,
že došlo k poklesu počtu přestupků,
a doufáme, že tento sestupný trend
bude pokračovat,“ uzavírá optimisticky
Alena Rašková.

Adam LOBODÁŠ
16. 5. 2022 | 51 cm | 3,80 kg
Víceměřice

náměstek primátora Prostějova
pro stavební investice ve městě.
Ovšem abychom se neradovali příliš...
Naopak celková rekonstrukce Wolkerovy ulice byla v plánu až od 1. července, ovšem nyní je jasné, že k celkové
uzavírce této frekventované ulice dojde
dřív. „V souvislosti s tím, že Vrahovickou ulici otevřeme dřív, chceme
uspíšit také práce ve Wolkerově ulici.
Tím rekonstrukce také dřív skončí.
Dá se odhadnout, že k úplné uzavírce
´Wolkrovky´ může dojít už v polovině
června. Není na co čekat,“ prozradil aktuálně Rozehnal.
(mik)
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PROSTĚJOV Když předloni
v prosinci zastupitelé schválili
rozpočet města na rok 2021 s naplánovaným deficitem 248 milionů korun, mnohým vstávaly
hrůzou vlasy na hlavě. Právem se
hovořilo o rekordním finančním
propadáku, který v historii prostějovských ekonomických plánů
neměl obdoby...

zprávy o nich jsou naopak velice
příznivé! Z rekordního propadáku
se nakonec zrodil „plusový“ rozpočet. „Závěrečný účet města za
loňský rok dopadl výborně! Místo
předpokládaného deficitu ve výši
bezmála čtvrt miliardy korun skončilo hospodaření města za rok 2021
naopak přebytkem devatenácti milionů korun! Velice dobře jsme vloni
hospodařili,“ pochvaloval si první
Michal KADLEC
náměstek primátora Prostějova Jiří
Minulé úterý ale prostějovští radní Pospíšil (PéVéčko).
probírali konečné výsledky hospo- Jak je ale možné, že z naplánovadaření města za rok 2021 a první ného rekordního deficitu je na-

jednou kladné saldo mezi výdaji
a příjmy města? „Některé investice
se v roce 2021 přibrzdily, a to zejména kvůli omezením během pandemie
covid-19. Naopak jsme ale během
loňského roku zaznamenali mnohem
vyšší příjmy jak ze sdílených daní, tak
z daní právnických a fyzických osob.
Navíc jsme od státu obdrželi vysokou částku jako kompenzaci nákladů
během pandemie,“ vysvětlil základní
důvody úspěchu v hospodaření města
Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora pro stavební investice
v Prostějově.

PROSTĚJOV Těžko někomu ve třiasedmdesáti letech stále opakovat,
že pod vlivem alkoholu se ani na
kole jezdit nesmí! Bohužel tuto věc
bral na velmi lehkou váhu senior,
který po vypití několika piv v hospodě sedl na jízdní kolo a vydal se
směrem k domovu. Daleko ovšem
nedojel, na Poděbradově náměstí
v Prostějově se po pádu z kola zranil...
V úterý 17. května kolem desáté hodiny večerní jel na jízdním kole po přechodu pro chodce třiasedmdesátiletý
senior na Poděbradově náměstí v Prostějově ve směru od centra města. Na
konci přechodu jízda nevyšla podle
představ cyklisty, spadl na chodník

a zranil se. „Z místa byl převezen sanitkou do nemocnice. Důvodem jeho
pádu nebylo jen nezvládnutí jízdy, ale
jistě k tomu přispělo i vypití několika
piv předtím, než sedl na kolo. Dechovými zkouškami mu policisté naměřili
hladiny 1,07 a 1,16 promile alkoholu
v dechu, se kterými byl podezřelý srozuměn a souhlasil s nimi,“ prozradila
Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Jakmile se senior vrátí z léčení v nemocnici, bude muset své počínání
vysvětlovat u správního orgánu. „Havárie je šetřena jako přestupek proti
zákonu o provozu na pozemních komunikacích,“ přidala Zajícová. (mik)
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„Budeme hledat zlatou střední cestu,“ odložili plány radní

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<
Kdo z nás by neměl rád psy? Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si
tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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PROSTĚJOV Vítěz architektonické studie nové podoby celé
jižní části centra Prostějova je
už dva roky znám, zastupitelé
dokonce v roce 2021 schválili
možnost města vzít si bankovní
úvěr ve výši 180 milionů korun
na pokrytí nákladů rekonstrukce budovy Společenského
domu. Už letos tak měla být
jedna z finančně nejnáročnějších investic města za poslední
léta zahájena. Neděje se ale nic.
I když město díky soudnímu
rozhodnutí vyrvalo „Kasko“ ze
spárů developerské společnosti Manthellan, jeho kýžená
rekonstrukce se odkládá na
neurčito. Proč, to se prostějovští radní snažili vysvětlit na středeční tiskové konferenci.
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>>> dokončení ze strany 4 >>>
„Po nehodě byla prognóza taková, že
Zdenička zůstane natrvalo ležákem.
Nyní už nejenže zvládá sedět, obejmout
mě či vyrazit na tříkolce do Kolářových
sadů, ale dokonce udělá i pár samostatných krůčků,“ zvěstovala přes Večerník
dobré zprávy Zdenka Kotyzová, jejímž
původním cílem bylo, aby se její dcera
jednou v budoucnu dokázala osamostatnit. „Už jsem se musela smířit s tím,
že to tak nikdy nebude, že jí budu
trvalou péči poskytovat, dokud budu
moci,“ konstatovala Kotyzová, která
však má velkou oporu také ve své starší
dceři a zeťovi. „Obrovský pokrok jsme
udělaly díky Aleši Melkovi a jeho mobilním masážím, výrazně nám pomáhají
rehabilitace v prostějovské nemocnici.
Díky tomu Zdenička už loni udělala své
první krůčky. Jenže pak v létě přišel další
neobyčejně silný epileptický záchvat
a my jsme byli skoro zase na začátku,“
ohlédla se mírně posmutněle maminka.

1ǪǱȢǨǜǮȕɩǩȰǦɋǠǮǧǪ
Nyní už její dcera zvládne udělat
s chodítkem až dvacet kroků. Něco,
co je pro většinu z nás naprosto
samozřejmé, v jejím případě znamená velké vítězství. Ke zlepšení
stavu kromě vytrvalého cvičení
přispělo také zakoupení masážního
křesla, na něž přesně před rokem
probíhala veřejná sbírka. „Křeslo
pomáhá uvolňovat silná svalová
sevření, jimiž Zdenička stále trpí
a jichž se zřejmě už nikdy zcela nezbaví. Nejvíce nám pomáhají koupele
ve slané vodě, vyzkoušely jsme již
i zajímavou pomůcku v podobě
jakési robotické ruky,“ vysvětlila
Zdenka Kotyzová, která doufá, že
i díky tomu jednou se svojí dcerou
vyrazí alespoň na krátkou procházku.
(mls)

původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal KADLEC
Důvod je ovšem jasný, a to současné ceny stavebních prací. „Vzhledem
k enormním nárůstům cen, které
nastaly za poslední dva roky, se z původní odhadované ceny za kompletní
rekonstrukci budovy Společenského
domu ve výši 200 milionů korun aktuální náklady vyšplhaly až k hranici
350 milionů korun. A to je vysoko

na rámec možností rozpočtu města
Prostějova v oblasti stavebních investic,“ objasnil odklad celé rekonstrukce
Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora pro stavební investice
v Prostějově.
Magistrát tedy nyní hledá cestu, jak
zajistit skutečně efektivní opravy.
„Zadali jsme studii proveditelnosti, která bude zpracována do konce června.
Má nám ukázat cestu, které části budovy ‚Kaska‘ jsou v tuto chvíli nezbytně
nutné rekonstruovat. Poté to nastavíme tak, abychom rekonstrukci spojili
dohromady v těch oblastech, které
nebudou vyžadovat opětovné bourání
či otvírání některých částí budovy. To
by bylo mnohonásobné zřizování staveniště,“ nastínil záměry vedení města
Rozehnal. „Musíme si uvědomit, že
v budoucnu chceme řešit celou lokalitu jižní části centra města, tedy
parkoviště po bývalé sodovkárně,
další plochy u Společenského domu
a pochopitelně také tržnici. A ceny
za stavební práce narostly za poslední dva roky natolik, že toto komplexní řešení by nás mohlo přijít i na půl
miliardy, možná i víc...,“ pokrčil rameny náměstek primátora pro stavební
investice v Prostějově s tím, že takovou
sumu peněz si v tuto chvíli radnice nemůže dovolit investovat. „Samozřejmě
v plánech na rekonstrukci ´Kaska´
počítáme s různými dotacemi. Ovšem
i v tomto ohledu nastal problém. Obecně se objem jak z evropských fondů,
tak i z českých ministerstev a rovněž
Olomouckého kraje ztenčuje, protože
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ekonomická situace není dobrá, navíc
se stále zhoršuje. Nemůžeme tedy nyní
čekat, že dostaneme takové dotace,
které jsme si přáli. A to je rovněž jeden
z důvodů, proč jsme rekonstrukci budovy Společenského domu odložili,“
přidal Jiří Rozehnal.
V tuto chvíli tedy není vůbec jasné,
kdy přesně se magistrát pustí alespoň do té nejnutnější rekonstrukce
budovy, která je stále víc v dezolátnějším stavu. „Ještě vloni jsme si
nechali zpracovat odhad nákladů při
třech variantách oprav ‚Kaska‘. Ta první byla za sedmdesát milionů korun,
ovšem v tomto případě by šlo jen o jakési ‚flikování‘ těch nejzávažnějších
věcí nutných k rekonstrukci. Střední
varianta počítala s náklady ve výši sto
padesáti milionů, třetí ‚nejluxusnější‘ pak ve výši tříset milionů korun.
Upozorňuji ale, že tyto odhady byly
provedeny na základě cen stavebních

prací v loňském roce. V letošním jsou
ceny už minimálně o polovinu vyšší! Budeme ale v blízké budoucnosti
hledat zlatou střední cestu. Obávám
se ale, že to už bude úkol pro nové vedení města, které vzejde z podzimních
komunálních voleb,“ vyjádřil se také
první náměstek primátora Prostějova
Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Večerník na tiskové konferenci
rady města položil také otázku,
zda by nebylo mnohem levnější
stávající budovu Společenského
domu zbourat a postavit na jejím
místě nový kulturák?! „Možná by
to levnější bylo. Ovšem zase jsme
u cen. Za poslední dva roky také neuvěřitelně rychle vzrostly ceny za demoliční práce a zároveň za ekologickou likvidaci stavebního materiálu.
A výstavba nového kulturáku by také
nebyla za hubičku,“ odvětil náměstek
Rozehnal.

Ceny mìsta?
Zase tajnosti
Prostějov (mik) – Prostějovští radní schválili v úterý 17. května během
svého jednání držitele prestižních
Cen města Prostějova za rok 2021.
Stejně jako v předchozích letech
jsme se ovšem konkrétních jmen nedočkali. „Držitele Cen města Prostějova za loňský rok bude schvalovat
městské zastupitelstvo v září. Buď
se schválí radou navržený seznam,
nebo ho některý ze zastupitelů může
ještě rozšířit. Zveřejňovat tak už nyní
konkrétní jména by nebylo fér,“ uvedl první náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil (PéVéčko). „V tuto
chvíli můžeme snad jen prozradit, že
námi schválený návrh čítá pět jmen,“
dodal další z náměstků primátora Jiří
Rozehnal (ANO 2011).

Cyklostezka
GR6HORXWHNRGORzHQD
Prostějov (mik) – V regionu měla
podle plánů vzniknout další „dálková“ cyklostezka spojující Prostějov
se Seloutkami. Což o to, vedení prostějovského magistrátu je se selouteckým starostou a dalšími zástupci
obce na celém projektu dohodnuto,
z plánů ovšem sešlo! „Já věřím, že jen
dočasně. Cyklostezka z Prostějova do
Seloutek se již letos mohla začít stavět, ale v projektu nám brání někteří
majitelé pozemků, kteří je nechtějí
prodat. Zejména v městské části Domamyslice,“ vysvětlil Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora
statutárního města Prostějov.

23. května 2022
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Také jste na Velikonoční
neděli potkali Mesiáše?

také
Døív dojde
k uzavírce
ky“
„Wolkrov

Michal
KADLEC
Hned na úvod musíme na základě Večerníkem získaných výsledků měření
sdělit, že radar již od listopadu loňského
roku „nachytal“ méně řidičů, kteří v daném měřeném úseku v Brněnské nebo
Dolní ulici překročili rychlost a spáchali
tím přestupek. „Zlepšení chování řidičů se začalo projevovat už v listopadu
a prosinci, ovšem aktuálně s příchodem
teplejšího počasí se začíná opět zvyšovat
počet přestupků překročení rychlosti,“
konstatoval Libor Šebestík, ředitel Městské policie Prostějov.
Už před znovuobnovením měření rychlosti měli prostějovští radní

Život si cestu vždycky najde. I když občas
úplně jinak, než bychom čekali. Navzdory
našim zkušenostem i vzdělání, nás vždycky může ledacos překvapit.
Mně se něco takového přihodilo na Velikonoční neděli. Jak je všeobecně známo, jedná
se o největší svátek křesťanského církevního
roku, kdy si věřící připomínají Zmrtvýchvstání Páně a vítězství života nad smrtí.
Celé náboženství je přitom založeno na
opětovném očekávání opětovného příchodu spasitele čili mesiáše.
A právě živého Mesiáše jsem v tento významný den potkal! Stalo se to poprvé

řením rychlosti? A je pravda, že
na Vápenici budou brzy umístěny i dva radary Policie České
republiky? Na obě odpovědi
šéf městské policie odpověděl stejně... „Bez komentáře!“
To náměstkyně primátora
Prostějova Alena Rašková, v jejíž gesci je doprava
ve městě, byla alespoň
trochu sdílnější. „Jak jsme
říkali už vloni, brzy dojde

PŮVODNÍ
zpravodajství
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k umístění radaru na Vrahovickou
ulici, kde se čeká na dokončení rekonstrukce vozovky. Další radar pak
bude na Vápenici. Zde je ale jiný způsob měření než na ostatních místech,
proto došlo ke zdržení. V případě této
ulice tady došlo asi k nedorozumění.
Všechna měření spadají pod Městskou policii a nikoliv pod Policii ČR.
Na Vápenici se bude měřit takzvaná úseková rychlost, kdy zde budou
fungovat dva snímače, které omezují
měřený úsek. Na ostatních místech
se měří takzvaná rychlost okamžitá,“
vysvětlila Alena Rašková (ČSSD)
s tím, že další počet měřených úseků
už vedení města neplánuje. „Všechna
uvedená místa, tedy ulice Brněnská,
Dolní, Vrahovická a Vápenice, byla
konzultována s Dopravním inspektorátem Policie ČR a byla vytipována
jako potenciálně vytvářející nebez-

Květen lásky čas a také vzpomínek na padlé osvoboditele
z druhé světové války, ať už byli z jakýchkoliv států, tak nějak
si tento měsíc představí normální soudný člověk. A co na tento kvetoucí čas říkají prostějovské kroniky?´
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a asistovala u ní i záchranná služba
z důvodu zranění třináctileté nezletilé
účastnice nehody,“ potvrdila Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ře-

ditelství policie Olomouckého kraje.
A co se tedy v osudný okamžik
stalo? Přestože je nehoda i nadále
v šetření, vina je zřejmě na mladinké cyklistce. „Mladá slečna jela od
ulice Daliborka a chtěla pokračovat
v přímém směru, přitom ale přehlédla
osobní vozidlo přijíždějící po hlavní
silnici z levé strany a jela dál. Následoval střet s pravým bokem auta a pád
na komunikaci. Řidič ihned zastavil
a zjišťoval zranění malé cyklistky, která
byla posléze převezena do nemocnice
na vyšetření,“ popsala událost mluvčí
krajské policie.
Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 3 000 korun. „Požití alkoholu
bylo vyloučeno u obou účastníků nehody. Ta je nadále v šetření policistů
dopravního inspektorátu,“ konstatovala Zajícová.
(mik)
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nebral si servítky
QiPěVWHN5R]HKQDO
„nájezdu“ vandalů. „Během druhého květnového víkendu nějací lotři
zase vytrhali polystyrenovou ochranu stromů a naházeli ji přímo do
rybníčku. Už dvakrát jsem hovořil
s provozovatelem sousedního občerstvení, zda by nám pomohl identifikovat pachatele. Nyní případně
také uvažujeme o nasazení kamery
do tohoto prostoru. Zároveň jsme
dali úkol strážníkům městské policie,

přesvědčen, že to aktuálně platí pro řadu
těch, kteří často naprosto nezištně pomáhají
lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Během uplynulých týdnů se u nás podařilo na
humanitární pomoc těžce zkoušené zemi
vybrat již přes 3 miliardy korun. To nás
v absolutních číslech řadí na třetí místo na
celém světě hned za Velkou Británii a Holandsko.
Pochopitelně se i u nás najdou lidé, kteří „těm
úkáčkům“ nikdy nic nedají a snad jim závidí i kulky, neboť i ty se přece dají odvézt do
sběrny a zpeněžit. Jejich volbu je samozřejmě třeba respektovat a mít pro ni pochopení.

V

květnu 1951 se poprvé biřmovalo v Husově sboru, v Národním
domě vystoupili zpěváci opery slovenského Národního divadla Beno Blachut,
Václav Bednář a Ludmila Červinková
a v prostějovských železárnách se konal monstrproces se zaměstnancem,
který spálil dokumentaci k výrobkům, čímž se tehdy vlastně dopustil
sabotáže. Dostal čtyři roky natvrdo.
Byl zrušen Spolek pro ochranu a okrašlování domoviny a ze zbytku jeho finančních prostředků byly pořízeny lavičky do
parku. Tři chlapecké školy měly zajistit
42 žáků do hornictví v rámci tzv. Lánské
akce, ale přihlásilo se jich jen 17... Lánská
akce byl plán celostátního organizovaného náboru pracovních sil, především
mládeže pro učební obory těžkého průmyslu. Akci vyhlásil v červenci roku 1949
prezident Klement Gottwald na setkání
s hornickými učni na zámku v Lánech,
po kterém nese akce jméno. Reagovala
na tehdejší nárůst těžkého průmyslu
a orientace na něj a byla vyhlášena kvůli
zajištění přísunu pracovníků především
do hornictví a hutnictví. Zahrnovala
nejen nábor, ale později probíhala v jejím rámci i výstavba učilišť a hornických

domovů (internátů). Nábor se týkal
nejen učňů, ale i sezónních brigádníků,
zahrnoval také získání ženských pracovnic – hornic nebo zednic. Do akce byly
zapojeny školy, byl proveden průzkum
nezaměstnaných, kterým byly v případě
odmítnutí odebrány potravinové lístky.
omníky se staví, ale také časem boří.
V květnu 1972 došlo tehdejším
náměstí Rudé armády v Prostějově
k odhalení pomníku s názvem Družba
od sochaře Jana Habarty, který pak za
to dostal Cenu města Prostějova. Jan
Habarta v letech 1939 až 1943 studoval
sochařství na zlínské Škole umění, absolvoval u profesora Vincence Makovského.
V letech 1947 až 1952 vyučoval kamenosochařství na Střední uměleckoprůmyslové škole ve Zlíně (postátněné Škole
umění) a poté do roku 1980 na Střední
uměleckoprůmyslové škole v Uherském
Hradišti. Z jeho rané tvorby je známo několik dětských portrétů (včetně plastiky
tzv. Pískajícího chlapce, 1946, což je podobizna Josefa Abrháma, syna mecenášů).
Později se zabýval veřejnou monumentální sochou (Matka Vysočiny) a pomníkovou plastikou, přičemž většina realizací se
nachází v Jihomoravském kraji. Zejména

P

monumentální tvorba byla rozeznána
vládnoucím režimem (byl několikrát oceněn, včetně titulu národní umělec roku
1985).
květnu 2012 bylo ve městě „veselo“. Město Prostějov obdrželo vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže k podnětu na přezkum postupu při uzavření smlouvy o smlouvách
budoucích mezi městem a společností
Manthellan. Úřad nezjistil žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že
město nepostupovalo v souladu se zákonem. Z toho důvodu neshledal ani
žádné důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední. V průběhu
dvou měsíců to bylo druhé úřední
stanovisko, které město obdrželo –
v březnu přišlo podobné vyjádření
Ministerstva vnitra, které rovněž neshledalo žádné rozpory se zákonem
v postupu města. Kritikům vadilo, že
Manthellan nemusí stavět nové společenské centrum. Plán podporovala
prostějovská radnice, která si od nové
obchodní zóny slibovala především oživení centra města. Opozici v prostějovském zastupitelstvu a některým zdejším
aktivistům se však nelíbilo, že v rozporu
s původními podmínkami výběrového
řízení ve smlouvě s městem chybí závazek vybudovat sál pro pět set lidí, kde by
se mohly pořádat například plesy, velké
koncerty nebo různé společenské akce.

V

V souvislosti s uzavírkou Vrahovické ulice si často
všímám, jak si někteří řidiči nákladních vozidel ulehčují situaci a porušují dopravní předpisy. Velice úzká
komunikace v Říční ulici vedoucí takzvanou „myší
dírou“ je jednou z hlavních objízdných tras. A právě
tato silnička se v posledních měsících stala opravdu

Kdo „stopne“ náklaïáky?
hodně frekventovanou. Ale je určena výhradně pro
vozidla do 3,5 tuny, což je řidičům zcela zřetelně dáno
na vědomí dopravními značkami. Jak je ale možné, že
po této úzké silnici často jezdí i nákladní automobily?
Přitom tady často vidím stát vozidla Policie ČR i městské policie, ale ještě nikdy jsem neviděl, že by nějakého

Èím døív, tím líp
Pořád se teď mluví o činnosti radarů na měření rychlosti v Prostějově. V prvopočátku se uvažovalo také o měření
rychlosti
ve Vrahovické ulici, ale zatím jsem
Michal
KADLEC
si tady přístroje nevšimla. Právě tento bič na řidiče by se v dané ulici enormně
hodil! Nikdo si nedokáže představit, co tady například ve večerních hodinách
prožíváme. Jde o rovnou komunikaci, která obzvláště po její rekonstrukci svádí
řidiče k vyšší rychlosti, což se také velice často děje. Mnozí si Vrahovickou pletou se závodní dráhou. Já osobně se těším, až zde radar bude – čím dřív, tím líp.
Markéta Dvořáková, Prostějov
5VGLP÷LCMQRąGFVąGOKVÚFP[UGVGTéGOXCPFCNčUVCN[RQN[UV[
TÆPQXÆFÊN[MVGTÆEJT¾PÊUVTQO[W2KXQXCTUMÆJQT[DPÊéMWRąGF
RQwMQ\GPÊO
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

+ RąGU TWwKXÆ GNGOGPV[ X RQFQD÷ FXQW XCPFCNUMÚEJ éKPč
RQMTCéWLÊ RT¾EG PC TGXKVCNK\CEK 2KXQXCTUMÆJQ T[DPÊéMW RQFNG
JCTOQPQITCOW
Foto: Michal Kadlec

Nápadně často jsou to navíc lidé, kteří sami
využívají všech možných státních podpor. Jejich lenost má jednu zásadní výhodu. Právě
díky nim u nás mnohé Ukrajinky bez problémů práci nachází, neboť ty se na rozdíl od
nich pracovat nebojí.
Ani na Velikonoce prostě není v našich silách
vzkřísit ty, kteří zemřeli kvůli nesmyslné ruské agresi. Nemůžeme lidem přicházejícím
z Ukrajiny vrátit jejich mrtvé příbuzné či
kamarády. Ale určitě spolu s nimi můžeme
prožívat naději, že když se o to trochu přičiníme, tak nejen život, ale i spravedlnost si
cestu nakonec vždycky najdou…

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
Zastupitelstvo města Prostějova na
svém posledním jednání schválilo uvolnění částky 2,5 milionu korun na rekonstrukci smuteční síně na hřbitově. Opravy se dočkaly také nefunkční vstupní
prosklené dveře v severovýchodní části
objektu, mramorové obklady pylonů
u vstupu do obřadní síně a část průčelí
hlavního vstupu do obřadní síně.
Tak takový byl květen v minulosti a už
teď se těšme na červen.

+/$6/,'8+/$6%2æÌ

aby hlavně během víkendů důsledně
a osobně kontrolovali pohyb opilých
osob, které odcházejí z občerstvení
směrem k rybníčku. Já jenom doufám, že revitalizaci pivovarského rybníčku zvládneme včas i přes uvedené
ničivé zásahy nekalých živlů. A to je
nazývám slušně, i když bych mohl
být sprostý. To si ale nemůžu dovolit,“ pokrčil smutně rameny náměstek
prostějovského primátora.
(mik)
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PROSTĚJOV To se nemělo stát! Třináctiletá dívka na jízdním kole v úterý 17. května dopoledne se dopustila
obrovské chyby, když při průjezdu
křižovatkou ulic Daliborka a Rejskova v Prostějově nedala přednost.
Výsledkem byla srážka s osobním
vozidlem Opel, které jelo po hlavní
komunikaci. Střet si vyžádal zranění nezletilé dívenky, kterou sanitka
okamžitě převezla do nemocnice.
„Od úterního dopoledne 17. května se
prostějovští dopravní policisté zabývají nehodou, která se stala na křižovatce
ulic Daliborka, Rejskova a Šafaříkova

PROSTĚJOV V březnu tohoto
roku byla zahájena revitalizace pivovarského rybníčku ve Vrahovicích, která má toto zákoutí přeměnit z nedůstojného a zanedbaného
místa v nádhernou relaxační zónu.
Práce sice pokračují podle harmonogramu, ovšem již podruhé je
přibrzdili vandalové. Prostějovští
radní jsou tak hodně nazlobení...
Před třemi týdny Večerník informoval
o činu zatím neznámých vandalů, kteří od stromů vytrhali polystyrenové
obklady chránící tuto zeleň před poškozením a zároveň ucpali odtokové
koryto z rybníčku. Předminulý víkend
byl bohužel na staveništi zaznamenán
další vandalský čin.
„Udělali to hodně zvláštní lidi, dno
rybníka se muselo znovu zdlouhavě odvodnit, aby mohla pokračovat
těžba sedimentu,“ vrátil se ještě k původnímu incidentu Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora statutárního města Prostějova.
Právě on vzápětí informoval o dalším

v mém životě a bylo to setkání opravdu
nečekané…
Vracel jsem se právě od kontejneru na sídlišti
Šárka, kam z naší domácnosti vynášíme
bioodpad. A v tom jsem to uslyšel: „Mesiáši, Mesiáši, co děláš? Pojď sem!“ Ano, dva
zhruba dvanáctiletí chlapci venčili malé
štěně, které dostalo skutečně pozoruhodné
jméno. Právě tento pejsek zvěstoval, že život
vždy zvítězí nad smrtí. I když možná trochu
jinak, než bychom právě čekali.
Samozřejmě že mesiášem čili spasitelem se
nemusí vždy stát pouze pes. V jisté omezené míře se jím může stát každý z nás. Jsem

.9Ě7129e 32+/('< '2 .521,.
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1üDIµ>ODG@OJP>TFGDNOFP Revitalizaci pivovarského
Dívenka nedala předn
ost,
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MARTINA ZAORALA

„Další radary přidáme na Vrahovickou ulici a Vápenici,“
prozradila náměstkyně primátora Alena Rašková

pro Večerník

23. května 2022
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stovky přestupků
v plánu umístit radary do více lokalit
ve městě. Večerník má zatím informace jen o tom, že jediný přístroj
„pendluje“ mezi Brněnskou a Dolní
ulicí. Šéf prostějovských strážníků zatím
nechce sdělit, zda se už rychlost měřila
i jinde. „Místa se střídají podle aktuálního stavu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a také podle pohybu
chodců, zvýšeného průjezdu vozidel
a podobně,“ uvedl stroze Šebestík.
A ptali jsme se dál. Počítá městská
policie s rozšířením počtu míst s mě-

WWW.VECERNIKPV.CZ
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Měření rychlosti odhaluje
PROSTĚJOV Zd 4. října loňského roku se v Prostějově začala po desetileté pauze opět měřit rychlost vozidel. Doposud
vzhledem k vysoké finanční náročnosti je strážníkům městské policie k dispozici pouze jediný měřicí přístroj, který však
v pravidelných intervalech mění svoji působnost. První dva
měsíce „číhal“ radar na nesvědomité šoféry překračující předepsanou rychlost ve městě v Brněnské ulici a první výsledky byly skutečně šokující. Během onoho října zde bylo zjištěno přes tisíc přestupků a nebylo výjimkou, že se řidiči po
Brněnské ulici proháněli rychlostí i vyšší než 100 kilometrů
v hodině! Zlepšila se situace v roce letošním?

25

PUBLICISTIKA

řidiče náklaďáku policejní hlídky zastavily. To samé
platí o objízdné trase po Janáčkově a Svatoplukově
ulici. Tudy často projíždějí také kamiony, přestože pro
taková vozidla platí objížďka přes Průmyslovou a Dolní ulici. Myslím, že by policie tyto řidiče měla daleko
tvrději pokutovat.
Jindřich Karas, Prostějov

Pohozené nedopalky
Pokud vím, tak na autobusových zastávkách je zakázáno kouřit.
Jak je tedy možné, že na mnohých zastávkách, a dokonce i v malých
čekárnách je na zemi pohozeno tolik nedopalků cigaret? A když už
si někdo na autobusové zastávce zapálí cigaretu, proč „vajgla“ neodhodí do koše, který stojí opodál každé zastávky nebo přímo u ní?
Jednou jsem se snažila kouřícího muže upozornit, že se na zastávce kouřit nesmí. A to si nedovedete představit, kolik na mě vychrlil
sprostých nadávek. Co s tím?
Jitka Sequensová, Prostějov

Proè to trvá tak dlouho?
Jestliže Správa železnic nakonec hodlá městu nabídnout budovu místního pominu fakt, že se mu nedá věřit, protože v krátké době už počtvrté změnil
nádraží bez rekonstrukce, tak proč to neudělá hned? Proč se na to bude čekat své rozhodnutí o osudu místního nádraží. Copak vyklizení budovy trvá tak
až do roku 2027? Dost dobře nechápu postup majitele této nemovitosti, a to dlouho, že ji chce městu prodat až za čtyři roky?
Pavel Hájek, Prostějov
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V průběhu uplynulého týdne mohli nejen samotní studenti
a jejich příbuzenstvo, ale také všichni čtenáři hlasovat
ve druhém semifinálovém kole soutěže
„O nejlepší tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“.
Z další představené šestice kandidátů jste nejvíce hlasů jednoznačně
zaslali studentům 4.A ze Střední zdravotnické školy. S velkým odstupem
za nimi se umístila třída 4.B z Obchodní akademie, třetí místo připadlo
studentům 4.NG z Art Econu.Tato trojice tedy postupuje do velkého finále
o zajímavé ceny, které startuje právě dnes, tedy v pondělí 23. května.
Za čárou postupu skončila Oktáva B z Gymnázia Jiřího Wolkera,
na páté příčce se umístilo tablo Střední školy veřejnoprávní Trivis
a takřka bez zájmu zůstala ukázka třídy 4.A z Gymnázia Jiřího Wolkera.
Zajímavostí je, že všichni tři nepostupující obdrželi dokonce méně hlasů,
než poslední z prvního kola. A to je fakt ostuda…
Takže, teď vzhůru do velkého finále! Hlasujte o zajímavé ceny,
zapojte rodinu, kamarády i známé, ty zážitky stojí to za to!

3oVWXSXMt

1. 4.A, Střední zdravotnická škola, Ráj drogerie, náměstí T.G. M.
2. 4.B, Obchodní akademie, OC Atrium, Hlaváčkovo náměstí
3. 4.NG, Art Econ, Výtvarné potřeby, Pernštýnské náměstí
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592 hlasů

33 hlasů
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4. Oktáva B, Gymnázium JiříhoWolkera,T-Mobile, náměstíT.G. M.
5. Trivis SŠ veřejnoprávní, Drogerie Teta, náměstí T.G. Masaryka
6. 4.A, Gymnázium Jiřího Wolkera, hračky Wiky, náměstí T.G. M.

8 hlasů

Studenti GJWVLXãLOL
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BOJ O PRIMÁTORSKÉ KŘESLO
A MÍSTA V ZASTUPITELSTVU ZAČAL!

34.200,-
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vás
podle
blo je
Které ta ovedenìjší?
nejp

CHCETE SE PREZENTOVAT? STAČÍ ZAVOLAT 608 706 148 nebo NAPSAT
NA E-MAIL: REDAKCE@VECERNIKPV.CZ A PROSTOR BUDE VÁŠ!

16 hlasů
12 hlasů

černíku Petr Sokol, předseda oblastního sdružení ODS v Prostějově.
O lídrech tedy ještě občanští demokraté jasno nemají, přesto jejich
předseda Večerníku něco naznačil.
„O pořadí rozhodnou členové na zmíněném sněmu, ale předpokládáme,
že na nejvyšších místech budou naši
úspěšní zástupci z vedení radnice, tedy
náměstkyně Milada Sokolová a radní
Tomáš Blumenstein. V čele kandidátky ale nebudou chybět ani mladí kandidáti a výrazné nezávislé osobnosti,“
potvrdil očekávané lídry Sokol.
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67 hlasů

WXGFNwÆH1&52GVT5QMQN

Ve finálních přípravách na předvolební kampaň je také prostějovská ODS,
která stejně jako před čtyřmi lety sestavuje kandidátní listinu společně
s nezávislými osobnostmi města Prostějova.
„Domluvili jsme se proto s řadou nezávislých osobností, za kterými stojí
silné prostějovské příběhy, což místní
rada nedávno schválila. Každý z nich
udělal něco konkrétního pro naše
město a bude posilou společné kandidátky. O pořadí kandidátů rozhodne
místní sněm na konci května,“ řekl Ve-
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16.000,-
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PROSTĚJOV Parádní recesistickou akci uspořádali
v pátek 13. května studenti
na Gymnáziu Jiřího Wolkera. Do školy vyrazili bez
školních tašek, své učebnice
i sešity nosili ve schránkách,
v nichž byste je normálně určitě nečekali.
Proutěný kufřík, vozítko z Lega
Duplo, zednické necky, basa
piv, odpadkový koš, nákupní
košík, kolečka, kýbl, přepravka
na kočky, či dokonce popelnice. Tyto všechny a mnohé další předměty nahradily během
pátku třináctého školní tašky
na Gymnáziu Jiřího Wolkera.
Současní studenti GJW si akci
náramně užili a ti z ostatních
škol se třeba mohou nechat inspirovat. „Proč tohle nebylo za
nás,“ posteskl si jeden z bývalých studentů.
(mls)
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Rovněž i novinku z řad prostějovské SPD už čtenáři Večerníku znají. Před měsícem jsme jako první zveřejnili, že
u politické strany Svoboda a přímá demokracie dochází
k výměně lídrů pro komunální volby v roce 2022. Jedničkou je vrahovický patriot Pavel Dopita, který si vyměnil
místo s dosavadním lídrem Martinem Křupkou. Právě
Dopita poslal redakci vyjádření o přípravách na komunální
volby do zastupitelstva. Z materiálu vyjímáme to nejpodstatnější. „Na komunální volby se připravujeme pečlivě
a dá se říct, že vlastně již od těch posledních. Lidé nás mohou potkávat na akcích i u petičních stánků, dáváme o sobě
vědět v Radničních listech i na Facebooku. Podle mě tyto
komunální volby ale budou specifické v tom, že budou dle
mého i určitým referendem o neschopné vládě. Občané se
podívají na nová vyúčtování za plyn, pokud tedy v tu dobu
nějaký bude, přeletí cenovky v obchodech, podívají se kolem sebe, aby zjistili, kdo ze známých chytil otevřenou tuberkulózu nebo žloutenku, a jediná možnost, jak dát najevo nesouhlas s tím, co uvidí kolem sebe, bude poslat strany
pětikoalice tam, kam patří,“ poznamenal tak trochu svérázně Pavel Dopita. „My se na komunální úrovni zaměříme
především na bezpečnost tak, jako jsme to dělali uplynulé
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čtyři roky. Náš návrh na bezdoplatkovou zónu nám smetl
ze stolu Ústavní soud, ale není všem dnům konec. Podívejte se, co se děje ve velkých městech, jaké jsou problémy
s ukrajinsko-maďarskými nepřizpůsobivými Romy. Sledujete tu snahu je přesídlit jinam, na Moravu, do menších
měst? Za nás mohu říct, že budeme chtít ‚Náš‘ Prostějov
podobných hrůz uchránit,“ uvedl nový lídr prostějovské
SPD, který následně hodně podrobně odhalil jména dalších kandidátů strany do komunálních voleb v Prostějově.
„Kandidátku máme na stole již asi dva měsíce, a přestože
zatím není z centra potvrzená, neočekáváme žádné změny.
Stavíme na osvědčené dvojici prostějovských zastupitelů
Dopita - Křupka. Na třetím místě máme Radovana Kouřila, majitele autodopravy, ale zejména válečného veterána,
chlapa do nepohody a věříme, že zejména silové složky se
na něj budou s důvěrou obracet. Na čtvrtém místě nám
jako růže mezi trním vystupuje Máša Komínková, kterou
jste mohli dlouhé roky potkávat v butiku Paula mode. K ní
budou mít blízko zejména ženy a podnikatelky. Čímž vidíte, snažíme se pokrýt všechny skupiny našich občanů. Především se ale snažíme dát dohromady úžasnou partu lidí,
která táhne za jeden provaz. Na pátém místě je hudebník
Radovan Moudrý, na šestém je Michal Krupík, na sedmém
Kamil Frei, osmý Zdeněk Coufal, na devátém místě Honza Tabery a na desítce Pavel Smetana. Co mě obzvlášť těší,
že i s náhradníky máme na kandidátce asi 40 lidí a další se
nám každý týden hlásí. Poctivá práce pro lidi a upřímnost
se vyplácí,“ prozradil pro Večerník Dopita s dodatkem,
že cílem pro prostějovskou SPD v komunálních volbách
bude zdvojnásobit současný počet dvou zastupitelů. „A co
bude navíc, udělá mi velkou radost. Jako předseda oblastního klubu SPD si myslím, že na to máme!“ Co ale z výše
uvedeného vyplývá je, že minimálně na předních příčkách
není poslanec a prostějovský podnikatel Radim Fiala, místopředseda celého hnutí!
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PROSTĚJOV Možná se to někomu nezdá, ale komunální volby
jsou již velice blízko. Pečlivě se na
ně připravují také politické strany
a hnutí v Prostějově tak, aby v pátek 23. a v sobotu 24. září„uhranuly“ co nejvíce voličů. Zatímco v minulém vydání se Večerník velice
podrobně zabýval situací uvnitř
prostějovské ČSSD společně
s ambicemi předního kandidáta
třiaosmdesátiletého exprimátora Miroslava Pišťáka, v dnešním
třetím dílu seriálu KOMUNÁLNÍ
VOLBY dává redakce prostor
ostatním politickým subjektům.
Tedy těm, které projevily zájem
o to, aby se podělily o novinky ze
svého středu. Jsou totiž pořád tací, kteří nereagovali ani na opakované výzvy Večerníku a zaslané
otázky ponechali stále bez reakce. I dnes přidáváme první pozvánky na blížící se akce a názory
dvou koaličních stran či hnutí.
Z došlých odpovědí předsedů či
lídrů jednotlivých stran či hnutí
vyplývá, že každý má vysoké
cíle, kterých chce při přesvědčování voličů a hlavně při vlastních
volbách dosáhnout. A padla už
i první konkrétní jména, jež se
objevují na jednotlivých kandidátních listinách.
Další novinky z politického prostředí vám budeme postupně
přinášet v příštích číslech až do
začátku letních prázdnin. A nejen z města, ale zabrousíme také
do regionu.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
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Prostějovské hnutí ANO 2011 bude
bezesporu opět patřit k favoritům komunálních voleb v Prostějově. Také
uvnitř tohoto politického subjektu již
probíhají žhavé přípravy, a navíc už
má ANO 2011 v Prostějově také jasno
o kompletní kandidátní listině. „Přípravou programu se zabýváme už řadu
měsíců. Analyzujeme končící volební
období a vybíráme vhodná témata pro
nadcházející kampaň. Kromě tradičních komunálních problémů chceme
reagovat také na aktuální vývoj v České
republice i celé Evropě. Na naše občany
začíná tvrdě dopadat zdražování energií a s ním související růst cen zboží
a služeb. Válka na východě Evropy to
ještě zhorší. Prostějov se musí k problémům svých obyvatel postavit čelem.
Máme zde ohroženou nejen skupinu
nízkopříjmových obyvatel, ale i seniory, osamělé občany i samoživitele. Do
voleb jdeme s jasným závazkem podat
pomocnou ruku každému, kdo to
bude skutečně potřebovat. Podobně
jako při covidu chceme být pevným
bodem, na který se obyvatelé města
mohou za všech okolností spolehnout,“
uvedl primátor Prostějova František
Jura, který prostějovské hnutí ANO
2011 povede podle předpokladů do
komunálních voleb jako jeho lídr.
Současný první muž Prostějova se taktéž zmínil o přípravách na zářijové volby
a krocích, které hnutí uspořádá. „Pokud
jde o předvolební kampaň, začínáme už
počátkem června velkou akcí v Národním sportovním centru, kam přijede
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někdejší kapelník orchestru Karla Gotta
Pavel Větrovec, populární moderátor
Petr Salava a skvělý olomoucký zpěvák
Jakub Rousek. Pozdravit naše občany
přijede také bývalý předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. České
i světové evergreeny budou střídat soutěže o ceny, Petr Salava zde představí
i svou knihu. Pro příchozí chystáme
dárky, aby nikdo neodešel s prázdnou.
Akce je určena především pro naše seniory, kterým chceme vynahradit dlouhé
měsíce bez kontaktu se svými vrstevníky
a bez možnosti užít si zábavu. Další akce
budou samozřejmě následovat, chystáme například sportovní odpoledne pro
děti a hudební vystoupení v Kolářových
sadech,“ vyjmenoval František Jura.
Ten také vzápětí Večerníku už prozradil
i konkrétní jména z kandidátní listiny
pro komunální volby 2022 v Prostějově. „Naše kandidátní listina už byla
schválena na všech úrovních s výjimkou

centrální, která o ní dosud nejednala. Její
obsazení především na prvních místech
není žádným překvapením, naši lidé
dlouhodobě pracují pro město v prostějovské samosprávě, ve svých občanských
profesích nebo v rámci volného času.
Lídrem kandidátky jsem já a na druhém
místě je můj kolega náměstek primátora
Jiří Rozehnal. Další pozice patří Marcele
Župkové a Miloši Sklenkovi, kteří působí v Radě města Prostějova. Následují
Alena Pagáčová a Dagmar Faltýnková,
které odvádějí spoustu práce v městských komisích, kolegyně Faltýnková
navíc také v zastupitelstvu. V první
„desítce“ je pak ještě náš dlouholetý
člen Jaromír Hruban, skvělý prostějovský ortoped René Kloc, dobrá duše
zdejšího nohejbalu Richard Beneš
a ředitel ZŠ E. Valenty Radim Weisser,“ informoval primátor Prostějova
a lídr kandidátky ANO 2011 František Jura.
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Jak Večerník již s předstihem informoval, Piráti na únorovém jednání zastupitelstva oznámili založení samostatného politického
klubu uvnitř nejvyššího politického orgánu města,
čímž vystoupili z koaličního uskupení Na rovinu! Už
od té chvíle tedy bylo zřejmé, že vstoupí do komunálních voleb letos na podzim jako samostatný politický

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Ten se ovšem prozatím zdráhá zveřejnit
více jmen z připravované kandidátní
listiny. „Kandidátku dolaďujeme a myslím, že tak jako v minulých letech na ní
máme známé a velmi kvalitní osobnosti. Co mohu prozradit ke kandidátce?
Po dohodě budu lídrem za naše PéVéčko v letošních komunálních volbách
já,“ prozradil stručně Jiří Pospíšil.

subjekt. A mají také nového lídra! „Zahájení kampaně usilovně připravujeme a diskutujeme v rámci
týmu. Do témat zařazujeme i podněty, které nám
v průběhu let dodávali
občané města. Přesný
termín zahájení kampaně
v Prostějově nemáme zatím stanovený. Ale určitě bude v souladu s oficiálním
zahájením kampaně pro celou ČR,“ napsal Večerníku
Jan Mochťák. Právě on povede prostějovské Piráty do
podzimních komunálních voleb. K dalším jménům
na kandidátce se ovšem nechtěl vyjadřovat. „Již nyní
máme určena první místa kandidátky. Ale její oficiální
zveřejnění lze očekávat až v nejbližších týdnech,“ uvedl pouze Jan Mochťák.
Současný prostějovský zastupitel za Piráty Petr Kapounek ovšem Večerníku přece jen poslal pár jmen, která se
objevují na kandidátní listině této strany. Další v pořadí
za Mochťákem je Petr Lysek, Petr Kapounek, Ondřej
Moskal, Adéla Čečmanová a Filip Pecha.
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O lídrovi pro komunální volby mají už
jasno také prostějovští komunisté. Jejich
předseda Ludvík Šulda Večerníku však
zdůraznil, že, prostějovská KSČM půjde
do voleb jako součást širších levicových
sil. Toto nové uskupení povede do boje
o hlasy voličů podnikatel Tomáš Kaláb.
Krýt záda mu budou bývalí dlouholetí
zastupitelé Josef Augustin s Ivanou Copkovou, kteří se po čtyřleté pauze opět
zapojují do komunální politiky. „V této
chvíli na podrobnějších obrysech našeho volebního programu pracujeme, rádi
bychom oslovili i prostějovskou veřejnost, aby nám s programem pomohla
a sama si řekla, co je potřeba v našem
městě změnit a s čím by potřebovala pomoci. Chceme jít do voleb jako zástupci
širší levice v našem městě. To bude reflektovat i vlastní název kandidátní listiny. Co se týká volební kampaně, chceme
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se jednak soustředit na sociální sítě, ale
i na kontaktní kampaň. Chceme být
vidět, oslovit občany a vyvolat v nich zájem k volbám jít,“ svěřil se se Večerníku
Ludvík Šulda, předseda Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Prostějově.
A které osobnosti povedou prostějovské
komunisty a širší levicové síly do komunálních voleb? „Na definitivní podobě kandidátní listiny se stále pracuje, v tuto chvíli
máme jasno zcela určitě o čele kandidátky
i dalších jménech v první desítce. Vedoucím kandidátem bude podnikatel Tomáš
Kaláb, na druhém a třetím místě naleznete
bývalé zastupitele Josefa Augustina a Ivanu
Copkovou. V první desítce pak budou
i dva současní zastupitelé Jaroslav Šlambor
a Václav Šmíd, ale i další známé osobnosti
našeho města z řad nestranické veřejnosti.
V letošních volbách bychom chtěli nabíd-
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Vyhrajte pro celou třídu vstupenky NA FESŤÁK U PŘEHRADY,
VÝLET NA HRAD, poukazy na útratu v restauraci, na bowling či pizzu,
lístky do kina, vstupenky na olomouckou Floru či„drogerii“…

CO MŮŽETE ZÍSKAT?
Tři nejlepší třídy obdrží od redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
zajímavé a hodnotné ceny.
I. místo
volný vstup pro třídu na dvoudenní festival

34.200,-

Přehrady fest v hodnotě 22 000 korun (prehradyfest.cz)
balíček z drogerie dle počtu lidí ve třídě v hodnotě 5 000 korun
představení pro celou třídu v kině Metro 70 v hodnotě 4 200 korun
(www.metro70.cz)
voucher na konzumaci pro celou třídu od restaurace Šnyt v hodnotě 3 000 korun
(www.snytpv.cz)

II. místo

16.000,-

výlet na hrad Šternberk autobusem společnosti Konečný v hodnotě

10 000 korun (www.hrad-sternberk.cz a www.autobusykonecny.cz)
pizza pro celou třídu (cca 15 ks) od společnosti Vosíme.cz v hodnotě
3 000 korun (vosime.cz)
představení pro celou třídu v letním kině Mostkovice v hodnotě 3 000 korun
(www.letnikino.cz)

10.000,-

bowling pro třídu v Bowling Palace v ulici Újezd v hodnotě 4 000 korun
nout voličům skutečně levicové občany
Prostějova, neboť jak ukázaly zkušenosti
z nejvyšší politiky, skutečná autentická
levice je v zastupitelských sborech třeba.
Pokud totiž není, mohou si různé stranické
slepence dělat, co chtějí, a to bez ohledu na
zájmy nás občanů,“ míní Šulda. „Je potřeba
zdůraznit, že se nebude jednat o kandidátku KSČM jako takové, jak bylo zvykem
v minulých volbách, neponese ani takový
název. Dáváme dohromady kandidátku
vlastenecké levice Prostějova, na níž dostávají prostor také členové KSČM,“ upřesnil
Večerníku Tomáš Kaláb.
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Máme za sebou už i druhé dějství populárního klání a od dnešního dne můžete
hlasovat ve finálovém kole naší tradiční soutěže„O nejlepší tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“.
Kdo vystoupí na samotný vrchol? A kdo se bude radovat z dalších hodnotných cen?
Ve dvou uplynulých číslech nejčtenějšího regionálního periodika jsme vám postupně představili celkem 12 tabel.
V dnešním vydání najdete už jen ten nejlepší půltucet a nyní je pouze na vás, abyste zvolili to ze všech nejzajímavější.
Máte na to bezmála celé dva týdny! Boj o konečné umístění a bohatou nabídku cen právě začíná.
Startujeme VELKÉ FINÁLE!

III. místo
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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„Samozřejmě přípravy jsou v plném
proudu. Připravujeme jednak volební program, který je už téměř hotový,
a pracujeme na dalších potřebných
materiálech. Předvolební kampaň
probíhá již od konce minulých voleb.
Pro město pracujeme naplno celé
čtyři roky. Pro všechny zájemce jsme
připravili několik soutěží – kvízů, které běží na našem facebooku. Musím
říci, že zájem je velký. Všichni úspěšní
účastníci soutěží postoupí do závěrečného slosování. Odměnou budou
hodnotné ceny, které předáme na závěrečném koncertu na náměstí dne
20. září. V sobotu 28. května pořádáme také Den dětí U Rockyho vedle
krasického aquaparku. Děti se mohou těšit na hry, odměny i na diskotéku,“ uvedl první náměstek primátora
Prostějova a lídr hnutí PéVéčko Jiří
Pospíšil.
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(www.bowlingpalace.cz)
voucher pro jednorázový vstup do prostějovského aquaparku pro celou
třídu v hodnotě 3 000 korun (www.dsp-pv.cz)
vstup pro třídu na výstaviště Flora Olomouc v hodnotě 3 000 korun
(www.flora-ol.cz)

Hlasovat můžete od pondělí 23. května, 6:00
hodin až do pátku 3. června 2022 do 12:00
hodin, a to těmito pěti způsoby:

1. prostřednictvím www.vecernikpv.cz
(z každé IP adresy lze hlasovat jednou
za dvě hodiny)
2. výstřižkem tabla z tištěného Večerníku
osobně doručeným na adresu redakce
Vápenice 19, Prostějov (platí za 10 hlasů)
3. e-mailem na adrese editor@vecernikpv.cz
(z každé adresy se počítá jeden hlas)
4. na telefonním čísle 582 333 433
5. SMS zprávou na 608 960 042
V pondělí 30. května vám přineseme
průběžné výsledky hlasování velkého finále.
Konečné výsledky pak zveřejníme
v pondělí 6. června.
Slavnostní předání cen plánujeme
na středu 15. června.
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Pro většinu pracujících
rodičů a jejich ratolesti
jsou neodmyslitelnou
součástí velkých prázdnin
letní tábory. Dospělí doufají, že si děti na táboře
najdou nové kamarády
a přivezou si mnoho nezapomenutelných zážitků. V rámci dnešního vydání PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku se na této tematické straně dočtete,
na jak různě zaměřené
tábory můžete děti poslat nebo jaké zkušenosti
na nich mohou vaše děti
načerpat. Přidáváme také
jednu osobní zkušenost...
Texty připravila: _
Tereza Zaoralová_
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Foto: internet
Většina rodičů se snaží zpestřit dvouměsíční volno dětem tím, že je pošle Zaměřují se třeba na chemii, zvířata
alespoň na jeden letní tábor. Ale jak poznat, který je právě pro jejich špunta nebo vesmír.
ten správný? Určitě tábor vybírejte primárně podle jeho tematického zaměření. Děti si nejvíce užijí program, který bude podporovat jejich zájmy.
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Pokud je vaše ratolest akční, tak
právě tento typ tábora je správnou
volbou. Konkrétní zaměření je různorodé – obecně sportovní, tenisové, plavecké, cyklistické, fotbalové,
parkourové, in-lineové, lezecké.
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Ujíždí váš potomek na nějakém konkrétním filmu či seriálu? Existuje
mnoho kempů orientujících se právě
na aktivity spojené s určitým snímkem či postavou. Vyrazit tak může
třeba na tábor s tématem Harryho
Pottera, Pána prstenů, princezny Sofie, Avengers, Fantastických zvířat
a kde je najít, Hunger Games a další.

3í!" (±

Chce se vaše dítě zdokonalit v oblasti jazyků? Klasika je anglický tábor. V nabídce je ale i francouzský,
německý či španělský.

7'*,3±
Možná má vaše ratolest nějaký
koníček a vy se poohlížíte po takovém táboře, který bude právě dané
hobby rozvíjet. I takové existují.
Na výběr je například koňský tábor, kuchařský, vojenský, rybářský,
vodácký.

mněla na nočního návštěvníka. Rychle
jsem vstala a podívala se na kdysi krásně čisté světle modré prostěradlo. Teď se
na něm nápadně vyjímala hnědočerná
šmouha dlouhá skoro dvacet centimetrů. Kolem ní se válely zbytky pavoučích
nožiček. Moje pyžamo bylo podobného
ražení – na jeho pravém rameni se nacházela stejná směs jako na prostěradle.
Otřásla jsem se znechucením. Když
jsem se v noci neklidně pohnula, svého
nočního návštěvníka jsem rozmázla.
Říká se, že každý za rok sní ve spánku
průměrně osm pavouků. Je to samozřejmě nesmysl, protože osminožkové
se lidí zpravidla bojí. Člověk při spaní
oddechuje, chrápe nebo se otáčí, což
pavouky většinou bezpečně odradí
od jakéhokoli bližšího kontaktu. To
se nicméně může změnit, pokud spíte
v přírodě, kde jsou pavouci zpravidla
oprsklejší.
Takže určitě posílejte své děti na letní
tábory, odkud si odvezou mnoho zážitků, které si budou pamatovat ještě
dlouho poté. Osobně na tuto zkušenost
s pavoukem vzpomínám již patnáct
let, což samo o sobě vypovídá o tom,
jak silný zážitek to pro mě byl. I když
roli v tom nejspíš může hrát i fakt, že
trpím arachnofobií…

22052010901

22051910885

22051710866

22051810878

Má vaše dítě kreativní duši? Pak
jsou pro něj vhodné tábory zaměřené umělecky, a to třeba na muzikály, tanec, výtvarku, herectví Máte doma malého vědátora? Neváhejte a pošlete jej na vědecký tábor.
nebo kytaru.

'76(,3±

Když rodiče posílají své děti na letní
tábory, dělají to s vědomím či představou, že si z nich jejich ratolesti odvezou
spoustu silných zážitků. Mně se tohoto
„potěšení“ dostalo.
Většina letních táborů se odehrává
v přírodě. Děti jsou ubytované v chatkách nebo stanech. Pokud se navíc takové tábořiště nachází uprostřed lesů,
lze očekávat návštěvy drobného zvířectva v příbytku. Brouci, mravenci, mouchy, pavouci jsou na denním pořádku.
My tehdy na táboře spali v chatkách po
dvou. Uvnitř se po stranách nacházela
dvě dřevěná lehátka sbitá z několika
prken. Na ně se položila karimatka,
která se předtím potáhla prostěradlem.
Pro klidný spánek pak už stačilo na
lůžko položit jen spacák.
Než jsem se jednou po náročném dni
plném hravých aktivit zahrabala do
své táborové postele, nenapadlo mě, že
ta noc bude něčím výjimečná. Nicméně
uprostřed noci jsem se napůl probudila
a v polospánku vnímala, že kolem mé
hlavy něco malého cupitá. Nervózně
jsem se zavrtěla a ucítila, jak pod tíhou
mých zad cosi křuplo. Pohyb ustal,
a tak jsem zase spokojeně usnula.
Když jsem se ráno za zvuků budíčkové
hudby probouzela, hned jsem si vzpo-
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Nikdo ze svědků se dvaapadesátiletého muže
bohužel nepokusil vylovit
MOSTKOVICE Věřil ve své schopnosti, ale tělo jej zradilo.
Slunečné a teplé počasí vylákalo v pátek 20. května po druhé
hodině odpoledne dvaapadesátiletého muže, který se rozhodl přeplavat ještě ne zcela vyhřátou plumlovskou přehradu. Jen pár metrů před cílem na pláži U Vrbiček se ale začal
topit. Hasiči už vytáhli pouze jeho bezvládné tělo. Oživit se
jej nepodařilo...

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Na pláž U Vrbiček kromě Jednotky
SDH Plumlov uplynulý pátek bleskurychle vyrazili také prostějovští
profesionálové. Na místě už v té
době byli tři muži v loďce, kterým se
bezvládného muže podařilo objevit
pouhopouhých 10 metrů od břehu.
„Voda byla čistá, tělo bylo dobře vidět u dna v hloubce asi jen půldruhého metru. Událost byla ohlášena
minutu před půl třetí, jeden z profesionálů jej o osmnáct minut později
vylovil a společně jsme jej vytáhli
na břeh. V takových chvílích je však
důležitá každá vteřina. Pokud se
tělo skoro dvacet minut nacházelo pod vodou, pak se dalo čekat, že
následné pokusy o resuscitaci bu-

dou marné,“ popsal okolnosti velitel
JSDH Plumlov Ctibor Kocourek,
jehož mrzela zejména skutečnost, že
se nikdo z přítomných ani nepokusil
muže z vody co nejdříve vytáhnout.
Okamžitý zásah hasičů totiž v tomto
případě přišel pozdě.
Utonulý muž byl nepochybně
sportovec, který krátce před smrtí
prakticky celou přehradu přeplaval. Jeho osobní věci se totiž dle
svědků našly na druhém břehu
v prostoru mezi Hotelem Plumlov a Bistrem na Špici. Další okolnosti úmrtí dvaapadesátiletého
muže nyní prověřují policisté,
přesnou příčinu úmrtí určí nařízená pitva.
K události došlo téměř na den dva
roky poté, co se v Podhradském
rybníce v Plumlově utopil čtyřiatřicetiletý muž. Ne vždy ovšem
podobné případy končí tragicky.
„Vzpomínám si na jednadvacetiletou dívku, která se před lety vsadila,

Kolem høištì
neprojedete
Určice (mls) – Oprava průtahu
Určicemi zcela uzavře silnici v centru obce v okolí místního fotbalového hřiště. Úplná uzavírka je
naplánovaná od pondělí 23. května, tedy ode dnešního dne až do
konce června. Spolu s tím bude
probíhat částečná uzavírka silnice
vedoucí ve směru od Prostějova
přes křižovatku do Seloutek.

7UK\YH6PUzLFÉFK
]DK½MÉWUDGLFL
Smržice (mls) – Smržice zažijí
premiéru. Nadcházdjící sobotu
28. května od 8:00 do 12:00 hodin
se na farním dvoře ve Smržicích
budou konat Sousedské a farmářské trhy, které pořádá Spolek rodičů Smržice. V nabídce bude ovoce,
zelenina, květiny a další přebytky
ze zahrádek od místních pěstitelů
či regionálních farmářů. Za prodejní místo se platit nebude. Přihlásit
se je možné na telefonním čísle
603 256 886. Akce se bude pravidelně konat každou poslední sobotu v měsíci, a to až do října.

91ÈPÄLFÉFKY]QLNQH
2VWURYSRNODGÕ
7RąGJTCF[\CUCJQXCNCVCMÆJCUKéUM¾\¾UCJQX¾LGFPQVMC\2NWONQXC

že v noci přeplave přehradu. Zhruba v polovině jí došly síly. Tu se
však naštěstí podařilo včas zachytit
a z vody vytáhnout živou,“ ohlédl se
do minulosti Kocourek.

3¿WHNWĆLQ¿FWÇKRKOHGDêH
eSRNODGĎrY\VWUDxLO

V lese našel
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Němčice nad Hanou (mls) – Na
základě setkání představitelů města s rodiči na sídlišti vznikl v Němčicích nad Hanou návrh na dětské
hřiště nazvané „Ostrov pokladů
na Dukelské“. Ten se u lidí setkal
s kladným ohlasem, a tak město
v nejbližší době vypíše výběrové
řízení na dodávku jeho vybavení.
Nové hřiště by se tak v Němčicích mělo objevit zhruba na konci
prázdnin.

%H]HOHNWÔLQ\
VHRUGLQDFHX]DYÔRX
Přemyslovice (mls) – Na elektřině je závislé úplně všechno. Bez ní
se komplikuje i dostupnost lékařské péče. Kvůli přerušení dodávky
elektrické energie nebudou dnes,
a sice v pondělí 23. května, ordinovat lékařky ve zdravotním středisku v Přemyslovicích. Stejná situace
nastane také v pátek 27. května
a příští pondělí 30. května.

Y½OHÄQÙJUDQ½W
SLATINKY Muž z Čelechovic na
Hané se už několik let baví tím, že
pomocí detektoru vyhledává kovové
předměty pod zemí. Jak je patrné z
videozáznamu, který muž redakci
poslal, při jedné takové výpravě našel
v lese poblíž Velkého Kosíře munici
ze druhé světové války. Neváhal a svůj
objev okamžitě nahlásil policii.
„V pátek 13. května byla policejní hlídka
vyslána do katastrálního území obce
Slatinky, odkud jsme přijali sdělení o nálezu předmětu připomínajícího munici
ze druhé světové války, kterou zde našel

11

oznamovatel detektorem v lesním porostu. Na místě bylo zjištěno, že uvedený
předmět leží zhruba šedesát metrů od
příjezdové cesty směrem na Velký Kosíř,“ potvrdila Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Po ohledání předmětu policisty byl na
místo přivolán pyrotechnik, který uvedl,
že se jedná opravdu o válečnou munici,
konkrétně o dělostřelecký granát ráže
10 milimetrů. „Na místě si ho také ihned
převzal a převezl k bezpečnému zneškodnění,“ dodala Zajícová.
(mik)
VIDEO
klikni na

22052070905
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Zloděj si přišel na své
Přišla o firemní mobil
V úterý 17. května ve večerních hodinách zjistila mladá žena, že jí chybí firemní
mobilní telefon, který jí buď
někdo ukradl přímo z kapsy
vesty, kterou měla na sobě,
nebo ho vytratila při nákupu
v obchodním domě v ulici Sabatiniho v Držovicích. Tím,
že o IPhone přišla, způsobila
škodu ve výši 23 000 korun
prostějovské
společnosti.
Událostí se zabývají policisté
a šetří ji pro trestný čin krádeže.

Zhřešilo 35 řidičů
Minulé pondělí 16. května
v době od 5.00 do 9.00 hodin proběhla po celém prostějovském regionu dopravně
bezpečnostní akce zaměřená
především na dodržování zákazu požívání alkoholických
nápojů a jiných návykových
látek ze strany řidičů vozidel.
Do akce bylo nasazeno celkem
16 policistů, kteří zkontrolovali 327 vozidel a odhalili
celkem 35 přestupků. Z toho
33 přestupků bylo vyřešeno
blokovými pokutami v příkazním řízení v celkové částce 11
300 korun. Ve dvou případech
bylo zjištěno požití alkoholických nápojů řidiči motorových a nemotorových vozidel,
které byly oznámeny příslušnému správnímu orgánu.

aneb jsme s vámi u toho...
3RWYU]HQR3REOËæ0RĆLFY\URVWHQRYÛ0F'RQDOGqV

SMRŽICKÉ VANDR PŘEKONAL HRANICI 9ËPHNG\SĆLYËW¿SRGQLNSUYQËKRVW\ ŏLGLÿSRÿW\ŐHFKSLYHFK
NAPÁLIL DO STROMU
20 TIS
TISÍC
SÍCC ÚČASTNÍKŮ
ÚČČASSTNNÍKŮ
VANDROVNÍ
STATISTIKA





Nejstarším účastníkem akce byl opět Jaroslav
Punčochář, který letos oslaví své 92. narozeniny

SMRŽICE Uvolnění, šťastní, zbaveni stresu a s vyhlídkou výborného PŮVODNÍ
spánku. Právě takoví opouštěli uplynulou sobotu 21. května Sportovní reportáž
areál ve Smržicích účastníci 18. ročníku Smržického vandru. Letos se
pro Večerník
jich tu ve slunečném, teplém, nicméně poměrně větrném počasí sešlo celkem 755, a to včetně 45 organizátorů. Nejstaršího a nejmladšího Martin
vandrovníka přitom od sebe dělilo neuvěřitelných devět dekád. Za 18 ZAORAL
ročníků se akce zúčastnilo neuvěřitelných 20 501 lidí.
i horských kolech, které možná odradil
Letos byly na Smržickém vandru připraveny pěší trasy dlouhé 5, 11, 18, 28 a 50
km, cyklotrasy pro horská kola na 8, 35,
48 a 62 km a cyklotrasy pro silniční kola
na 26, 33, 52 a 95 km. Po dvou covidových letech, kdy se vandru zúčastnilo
shodně „jen“ něco přes 200 lidí, se letos
návštěvnost zvedla, rekordních čísel však

" I NII L ? J I LN´´ Û
"INIL?JILN´Û

zdaleka nedosáhla. Například v roce 2016
se na startu sešlo 1 738 lidí. Jedná se tak
jen o další potvrzení faktu, že mnozí z nás
během nejrůznějších lockdownů zřejmě
zpohodlněli.
„Pěších turistů dorazilo přes tři sta, což
je slušné. Citelně méně než v minulosti však bylo cyklistů na silničních

silnější vítr,“ uvažoval Zdeněk Balcařík
z pořádajícího KČT Smržice, který
připojil i jednu zajímavost. „Právě kvůli
naší akci opět po čase otevřela hospoda
v Kapli, díky čemuž jsme v ní mohli mít
opět kontrolní stanoviště. Jinak je totiž
už zavřená,“ zmínil se hlavní organizátor, kterého potěšil i fakt, že největší

jjaká
akká byla
byylaa vandrovní
vanndrrovvní nej…
nej…
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6UD]LODPRWRUNiŐH
motocyklistu, který jel od Smržic na
Dubany a došlo ke střetu. Motocyklista
byl po kolizi z preventivních důvodů
převezen do nemocnice na vyšetření,“
popsala nehodu Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje. „Požití alkoholu
se ani u jednoho z účastníků nepotvrdilo provedenou dechovou zkouškou.
Hmotná škoda byla předběžně stanovena na padesát tisíc korun,“ dodala
mluvčí krajské policie.
(mik)

   

turistické akci v regionu se za uplynulých 18 ročníků podařilo překonat
magickou hranici 20 tisíc účastníků.
„Konkrétně je jich po tom letošním
20 501,“ zdůraznil Balcařík, jenž mimo
jiné vyniká i svojí zálibou ve vedení nejrůznějších statistik.
ZHQVQ/CTVKP<CQTCN

5GPKQTMC\CXQNCPVGOXQ\KFNCiMQFC(GNKEKC
UKEG\CUVCXKNCPCdUVQREGqQXwGORQTQ\LGVÊ
UTC\KNCOQVQTM¾ąGLGFQWEÊJQRQJNCXPÊMQOW
PKMCEK
ZHQVQ2QNKEKGè4
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Smržické vandr si nenechávají ujít lidé
z regionu, ale i z celé republiky. „Vyrazil
jsem z Javorníku ve Slezsku a na koloběžce cestou do Smržic přejel Jeseníky,“ zmínil se bývalý voják Petr Litera, jenž se na
svoje putování vydal už ve středu. Na startu vandru tak už měl dvaasedmdesátiletý
muž za předchozí dny ujeto přes 200 km.
Vůbec nejstarším účastníkem akce však
byl opět Jaroslav Punčochář, který letos
oslaví své 92. narozeniny. I tentokrát na silničním kole ujel trasu 33 km, když přitom
na svém bicyklu do Smržic přijel ráno
z Kelčic, kde žije. „Sám jsem překvapený,
že jsem to ještě zvládl. Ale zpátky domů
se asi už nechám zavézt dcerou, která vandr absolvovala na kole také. Jezdí i druhá
dcera, jenže ta kvůli nemoci letos vynechala,“ svěřil se v cíli Jaroslav Punčochář.
Na opačném konci věkového spektra
se mezi účastníky objevil Jakub Opluš-

Motorku „poslal“ do křoví
PROSTĚJOVSKO Na motorce vezl
svoji přítelkyni, tak měl být mnohem opatrnější. Ale nebyl. Řidič
motocyklu nezvládl na silnici mezi
Dubem nad Moravou a Prostějovem
rychlou jízdu a se strojem skončil
v křoví mimo vozovku. Oba zranění
byli převezeni do nemocnice.
V sobotu 14. května po čtvrté hodině
odpolední byla na Polici ČR oznámena
nehoda mezi obcemi Dub nad Moravou
a Prostějov. „Řidič na motocyklu Kawasaki jel se spolujezdkyní ve směru na
Prostějov a po projetí mírné levotočivé
zatáčky nezvládl řízení, sjel do příkopu
a narazil do křoví, které stroj zastavilo.
Muž skončil v olomoucké nemocnici
a jeho spolujezdkyně byla převezena do
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klikni na
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DRŽOVICE Během několika málo
posledních dní již druhá nehoda na
stejné křižovatce. V sobotu 14. května dopoledne mezi obcemi Olšany
u Prostějova a Držovice chybovala
seniorka za volantem vozidla Škoda
Felicia. Na „stopce“ sice poctivě zastavila, ovšem jakmile se rozjela, srazila motorkáře jedoucího po hlavní
komunikaci.
„Řidička v seniorském věku jela ve
směru na Držovice a na křižovatce
mezi obcemi Olšany, Smržice, Dubany a Držovice zastavila dle pokynů
dopravního značení a rozhlédla se. Pak
se rozjela, ale přehlédla po hlavní komunikaci jedoucího třiačtyřicetiletého

23. května 2022

21123020016
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nemocnice v Prostějově,“ prozradila Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Dechová zkouška nepotvrdila, že
by před jízdou řidič motocyklu hol-

doval alkoholu. Hmotná škoda byla
vyčíslena na 15 000 korun a havárie
je i nadále v šetření policistů dopravního inspektorátu v Prostějově.
(mik)

til, který se narodil letos 29. ledna. „Stal
se tím prvním smržickým občánkem letošního roku,“ zmínil jednu ze zajímavostí
Zdeněk Balcařík. Ani ne roční chlapec se
pěkně projel, rodiče jej vezli na trase pro
horská kola dlouhé 48 kilometrů.
Všichni vandrovníci bez ohledu na věk
odcházeli spokojeni, o čemž ostatně svědčily i zápisy v pamětní knize akce. „Možná
je to i tím, že jsme letos opět měli pomazánku od Makovce, která v uplynulých
dvou letech lidem citelně chyběla,“ zmínil
se Balcařík z Klubu českých turistů, který
na první zářijovou sobotu opět připraví
populární Smržickou šlapku.

0C2TQUV÷LQXUMWX[TQUVGRTXPÊRTQXQ\QXPCT[EJNÆJQQDéGTUVXGPÊ/E&QPCNFpU

MOŘICE Je to jasná zpráva! V Olomouckém kraji vznikne nové rychlé občerstvení ze sítě restaurací
McDonald’s. Podle plánu se bude
prodejna stavět při dálničním sjezdu u Mořic. Půjde o první pobočku
řetězce na Prostějovsku. Informaci,
kterou již Večerník zveřejnil s předstihem, v minulém týdnu potvrdila
přímo obec Mořice.

Michal SOBECKÝ
„Pro obyvatele Mořic a blízkého okolí
představuje restaurace nová pracovní
místa. Na vrcholu sezóny to může být
až sto pracovních pozic, což naší lokalitě jistě pomůže. I celoročně zde bude
nabídka brigád. Slibujeme si od toho,

že spíše více lidí zůstane na venkově,“
deklaruje Tomáš Pavelka, starosta
Mořic. Podle jeho dalších slov provozovna přinese ještě něco dalšího. „Je to
zvýšení množství služeb. Nic takového
v okolí nemáme. Není to jen o hamburgerech, ale také o dobré, kvalitní kavárně. Široko daleko nic takového mimo
okresní města není,“ vyzdvihuje.
Večerník o záměru u McDonald’s v Mořicích už v minulosti informoval. Tehdy ale ještě nebylo stoprocentně jisté, zda pobočka fast food řetězce
skutečně vznikne a kde přesně. Ale
potvrdily se naše zprávy, že stát bude
u exitu z dálnice D1 Mořice. „Část
pozemku vlastní obec, další díl pak
soukromý vlastník. Všechny tři strany

PŘEMYSLOVICE Spěchat se nemá, poškodil čelní sklo. Při nehodě se řidič
a navíc pod vlivem alkoholu už za vo- osobního vozidla zranil a z místa byl převelantem auta nemá nikdo co pohledávat! zen sanitkou do nemocnice. Ještě než mísNa to všechno jaksi „zapomněl“ mladý to nehody opustil, s ním byly provedeny
šofér osobního vozidla, který si silnici dechové zkoušky, které měly pozitivní hodz Přemyslovic do Hluchova spletl se zá- noty, a to 1,45 a druhá 1,40 promile alkovodní dráhu. Jízda pod vlivem alkoholu holu v dechu,“ shrnula nešťastnou událost
Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
se mu šeredně vymstila.
„V neděli 15. května po deváté hodině ve- ředitelství policie Olomouckého kraje.
černí jel dvaadvacetiletý řidič s vozidlem Řidič se policistům přiznal k vypití čtyř
Renault Clio po silnici mezi Přemyslovi- desetistupňových piv ten samý den mezi
cemi a Hluchovem. Po vyjetí z prvně jme- polednem a 18. hodinou. „Hmotná škoda
nované obce v mírné pravotočivé zatáčce byla předběžně vyčíslena na jedenačtyřicet
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ pokračoval řidič v přímém směru a vyjel tisíc korun. Byly zahájeny úkony trestního
už podepsaly smlouvu o smlouvě bu- mimo komunikaci, kde vozidlo zasáhlo řízení pro podezření z trestného činu ohrodoucí. Nyní vedení obce čeká jednání strom a skončilo převrácené na boku. žení pod vlivem návykové látky a v souviso korekci územního plánu,“ informo- V době, kdy k havárii došlo, tudy projíždělo losti s havárií probíhá dál šetření,“ dodala
(mik)
vozidlo Iveco, kterému odlétnutý předmět Miluše Zajícová.
val Tomáš Pavelka.
První hosty má podnik přivítat na
konci příštího roku. „V momentě,
kdy doběhne územní změna, a bude
všechno vyjednané, což by mohlo být
do konce roku, naváže na to prodej,
dále stavební řízení a samotná stavba,
která by měla vyrůst v řádu měsíců,“
nastínil starosta.
O vyjádření k parametrům prodejny
a doplnění informací požádal Večerník i společnost McDonald’s. Reakce
zástupců nejslavnější světové sítě fast
foodu ale do redakční uzávěrky nedo$[NQXGNMÆwV÷UVÊåGQRKNÚąKFKéX[X¾\N\QwMNKXÆJCX¾TKGLGPUNGJMÚO\TCP÷PÊO (QVQ2QNKEKGè4
razila.

Lidé sázeli u cyklostezky YHVPĘUXQD%HGLKRåġ
PROSTĚJOV Kořeny jsou naše
sny, kmen opora, květy smích
a listí činy. I takové přirovnání života lidí a stromů se objevilo na
kmeni jedné z třešní, která byla
zasazena v rámci třetího prostějovského komunitním sázení.
To se konalo v sobotu 30. dubna
zhruba v polovině cyklostezky
spojující Prostějov s Bedihoštěm.
Dobrovolníci i díky organizátorům z řad prostějovské radnice zasadili všech plánovaných
23 stromů.

EXKLUZIVNÍ
reportáž

&QU¾\GPÊUGRąGFOKPWNQWUQDQVW\CRQLKN[EGNÆCMVKXPÊTQFKP[

nějšími Prostějovany těší značné oblibě. Svého času v těch místech mohla
kolem vás proběhnout i wimbledonská vítězka Petra Kvitová, která si tak
pravidelně zlepšovala fyzičku. Rodiny
/QVQE[MNUMQPéKNXMąQXÊOKOQXQ\QXMWąKFKéKLGJQURQNWLG\FM[P÷UMQPéKNKXPGOQEPKEK
 Stezka ve směru na Bedihošť vedoucí s dětmi pak zase uvítají, že na jejím

(QVQ2QNKEKGè4 kolem železniční tratě se mezi aktiv- konci v Bedihošti najdou velmi dobře
pro Večerník

Martin
ZAORAL

(QVQ/CTVKP<CQTCN

vybavené hřiště.
Zhruba uprostřed cesty se nachází
travnatý remízek, na němž se uskutečnilo v pořadí již třetí komunitní sázení.
To první se loni konalo v Čechůvkách,
druhé pak na opačném konci Prostějova v Čechovicích. Stromy nakoupilo

město Prostějov, jež pak ve spolupráci se zaměstnanci společnosti FCC,
městskou policií a dalšími dobrovolníky připravilo nejen vše potřebné pro
sázení, ale také drobné poznávací hry
pro děti i následné občerstvení v podobě opékání špekáčků. Na příchozích pak bylo pouze stlouct opěrné
kůly a zaházet připravené jámy. Zároveň na stromy umístili své vzkazy,
čímž se zavázali, že o stromy budou
v rámci svých možností do budoucna
také pečovat. „Jsem nadšena z toho,
že se tentokrát podařilo mezi lidi udat
všech připravených 23 stromů, čtyři
z nich jsou okrasné a devatenáct z nich
ovocných. Lidem tak přinesou užitek
nejen v podobě kyslíku, ale i sladkých
třešní, hrušek či jablek,“ libovala si náměstkyně prostějovského primátora
Milada Sokolová, která si vzala organizaci celé akce za svou a přímo na místě
fungovala v roli svědomitého provianťáka. „V budoucnu by zde mělo

vzniknout i nějaké posezení,“ zmínila
se Sokolová.
Čilý ruch poutal pozornost i náhodných cyklistů, bruslařů či běžců. „Je
to paráda vidět tolik lidí sázet stromy. Člověku se hned zlepší nálada,“
pochvaloval si známý prostějovský

fotograf Bob Pacholík, který kolem
náhodou projížděl se svojí partnerkou
na kole.
Další komunitní sázení by se mělo konat opět letos na podzim. „Tentokrát
budou na řadě Vrahovice,“ prozradila
Sokolová.

1RąÊLGOPÆ\¾\GOÊRTQRąÊVQOPÆUGOKOQFCNwÊEJUVCTCNCKP¾O÷UVM[P÷/KNCFC5QMQNQX¾
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Jiří Hemelka s modelingem začal kvůli plánům na vlastní značku oblečení

Na celosvětové soutěži Mr. Global
v Thajsku mě nejvíce překvapilo,
že jsem nevyhrál! Jinak to tam bylo
fajn i když jsem chytil covid...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin ZAORAL
yy Sledoval jste či stále sledujete
soutěže miss?
„Aktivně jsem soutěž miss nikdy
nesledoval, až tento ročník, kde
jsem fandil své kamarádce Kristýně
Malířové, která letos na Miss České
republiky získala titul Miss Supranational.“
yy Co vás na tomto typu soutěže
nejvíc zajímalo?
„Samozřejmě asi jako každého muže
disciplína v plavkách.“ (úsměv)
yy V současné době se prosazují
i soutěže krásy pro muže. Vzpomenete si ještě, když jste o něčem
podobném slyšel poprvé?
„Když jsem o tom slyšel poprvé, nezjišťoval jsem si dostatek informací,
abych si na to udělal ucelený názor.
Později jsem to vnímal jako způsob,
jak se prosadit.“

yy Kdo přišel s nápadem, že byste
se do tohoto typu soutěže mohl
přihlásit?
„Může to znít až moc jednoduše,
ale sám jsem poslal přihlášku a už to
bylo. Tenkrát jsme chtěli společně
s mistrem světa v kulturistice Jiřím
Procházkou založit značku oblečení.
Přiznám, aby se nám značka lépe propagovala, chtěl jsem být více vidět.“
yy Co porota při podobných soutěžích hodnotí?
„Člověk v tom nesmí hledat velkou
vědu. Porota musí vidět zájem, příjemný vzhled, schopnost vyjadřovat
se a určitou úroveň sociální inteligence. Muž roku by měl mít charisma, vědět, jak se chovat ve společnosti, být pozitivní, vtipný a fyzicky
zdatný.“
yy Čím myslíte, že jste ji zaujal
právě vy?
„Řekl bych, že to byla bezpochyby
sebedůvěra, prostě jsem si věřil.“
yy V muži roku jste mimo jiné
získal titul Mr. Global, díky čemuž
jste se probojoval do celosvětového finále, které se konalo v polovině letošního března v Thajsku.
„Soutěž se odehrávala v provincii
Maha Sarakham, která je v Thajsku
známá jako země rýžových polí.
Pokud nepočítám prvních pět dnů,
které jsem kvůli covidu strávil v karanténě, byl to neuvěřitelný zážitek.
Lidí nás vítali jako celebrity s velkou
srdečností a pohostinností. Klidně
bych zůstal déle.“ (směje se)
yy Jak jste zmínil, hned po příletu
do Thajska jste bojoval s covidem.
Limitovalo vás to nějak?
„Ano, v mnoha ohledech, protože jsem se nemohl účastnit aktivit,
které probíhaly v rámci soutěže. Na
druhou stranu člověk měl dost času
přemýšlet. V karanténě jsem bydlel
s Mister Global z Francie, který byl
naštěstí podobný typ osobnosti jako
já, takže jsme se náramně bavili.“

vizitka
JIŘÍ HEMELKA
✓ narodil se 20. října 1989 v Prostějově
✓ v letech 1995 až 2004 absolvoval Základní
školu v Kostelci na Hané, následně pokračoval
na Střední škole podnikání a obchodu
v Prostějově, maturoval v roce 2009
✓ následovala Scottsdale Comunity College (2010–2011)
a University of New York in Prague (2011-2016),
na Fakultě tělesné výchovy Karlovy univerzity v letech
2016–2018 absolvoval obor trenér I. třídy
✓ nyní žije v Prostějově a pracuje jako podnikatel
v oboru financí a realit
✓ je svobodný, nezadaný
✓ mezi jeho záliby patří zejména sport, konkrétně tenis
a fitness a také hra na kytaru, klavír a psychologie
✓ jeho životní motto zní „Jedno z největších tajemství je zjistit,
jak porazit sám sebe“.
zajímavost: při cestě na světové finále soutěže Mr. Global
do Thajska mu dělala společnost jeho fenka Chloe,
kterou nazývá svou čtyřnohou dcerou

yy Bylo něco, co
vás během soutěže
překvapilo?
„Že jsem nevyhrál.“
(směje se)
yy Vybavíte si nějaký trapas, kdy jste
si třeba říkal, ještě
že to nevidí moji
kamarádi?

Foto: Facebook

„Vždy se něco najde a v mém případě se mi vybavuje hned jeden. Stal se
při zkoušce před finálním večerem.
Zkoušeli jsme choreografii, pódium
mělo schody a jako správný model
se nedívám na nohy, pokud jdu po
schodech dolů či nahoru. Nicméně
hned prvním krokem jsem minul
jeden schod, to mě vyvedlo z rovnováhy a opilým ‚rychlokrokem‘ jsem
utíkal, až jsem dopadl do jeviště,
kde ještě shodou okolností seděla
přítelkyně jednoho ze soutěžících.
Jen jsem tedy doufal, že není moc
žárlivý...“
yy Jelikož se jedná o soutěž krásy,
je přirozené, že nějakým způsobem pečujete o svůj vzhled. Kolik
času vám to zabere?
„Snažím se žít komplexně. K holiči chodím jednou za měsíc, na
kosmetiku nechodím, i když uvažuji jít na čištění pleti. V koupelně
netrávím extrémně více času než
běžný muž. (úsměv) Určitě však
dbám na to, co mám na sobě. Je
škoda, že se stále v České republice najde málo mužů, kteří se
o sebe starají. Nicméně situace je
však o něco lepší než před několika lety. No a samozřejmě fyzická
stránka. Dříve jsem hrál tenis ve
Spojených státech amerických
a vystudoval na Karlově univerzitě trenéra I. třídy, takže si jdu
někdy zahrát. V poslední řadě
nesmím zapomenout na fitness
centrum, kde chodím třikrát až
pětkrát týdně. To je moje ‚droga‘.
Metrosexualismus se nezapře.“
(směje se)

yy Většina mužů, kteří se účastní
podobných soutěží, má i nějaké
zkušenosti s modelingem. Platí to
i pro vás?
„Začínal jsem poměrně pozdě, až
kolem jedenadvacreti let, kdy jsem
začal pracovat pro Czechoslovak
agency, kde jsem chodil například
pro značky Guess, La Perla nebo
Gas, Prague Fashion week a další.“
yy Je to pro vás zdroj přivýdělku, nebo
vás na tom přitahuje i něco dalšího?
„Vnímám to spíše jako odpočinek,
odreagování a zavzpomínání na minulost. Nemám to jako přivýdělek.“

yy Pracujete v oblasti realit a financí. Jak se vám daří vše skloubit?
„Práce na vlastní pěst má tu výhodu,
že si mohu udělat volno, kdy potřebuji.“
yy Naznačil jste, že se v této oblasti chcete posouvat dál a spolupracovat i s Jiřím Procházkou, který
je zaměřený spíše na kulturistiku.
Jak to vypadá?
„Aktuálně plánujeme celkovou
přípravu, která zahrnuje stravování a trénink. Jirka je ve svém oboru
velký profesionál a věřím, že zvolí
správný postup.“

yy Myslíte, že se někdy ještě podobné soutěže zúčastníte?
„Soutěže vycházející z Muže roku jsou
možné pouze jednou za život, avšak pokud se naskytne nějaká jiná, budu jen rád.
Nejsem ještě zase tak starý, ne?“ (úsměv)
yy Pokud by to zvažoval někdo
jiný, doporučil byste mu to?
„Máte-li cíl pracovat v branži, která
je modelingu podobná či blízká, tak
určitě. Člověk zde získá cenné zkušenosti a kontakty.“
yy Kdo vám fandí?
„Fandů se pár najde, mezi největší
patří moje maminka.“

22012820196

PROSTĚJOV Nejen móda a modeling, ale také soutěže krásy
a šarmu už nejsou výhradně ženskou záležitostí. V oboru, který
byl zpočátku výsadou zejména
žen, se v současnosti prosazuje
stále více mužů. Patří mezi ně
i dvaatřicetiletý Jiří Hemelka (na
snímku) pocházející z Kostelce na
Hané a žijící nyní v Prostějově.
Už v roce 2019 se dostal do finále Muže roku, kde zvítězil v Ceně
prezidenta soutěže a zároveň získal titul Mr. Global. Díky tomu
se probojoval do celosvětového
finále stejnojmenné soutěže, které se konalo v polovině letošního
března v Thajsku. Už jen to byl
dostatečně dobrý důvod pro náš
tradiční rozhovor, který nabízí
plno zajímavostí.
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ĂƉŽƐůĞĚŶşĐŚϮϬůĞƚƐĞƉŽēĞƚĂůĞƌͲ
ŐŝŬƽ ǌĚǀŽũŶĄƐŽďŝů͘ WŽĚůĞ ƉƎĞĚƉŽͲ
ǀĢĚŝ ǀĢĚĐƽ ďƵĚĞ ĂůĞƌŐŝĞŵŝ ǌĂŶĞͲ
ĚůŽƵŚŽ ƚƌƉĢƚ ƉŽůŽǀŝŶĂ ǀƌŽƉĂŶƽ͘
DƽǎĞǌĂƚŽŶĄƓǎŝǀŽƚŶşƐƚǇů͍
WŽĚůĞ ƷĚĂũƽ ^ǀĢƚŽǀĠ ǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬĠ ŽƌͲ
ŐĂŶŝǌĂĐĞ ũƐŽƵ ĂůĞƌŐŝĐŬĠ ŶĞŵŽĐŝ ƉƌŽͲ
ďůĠŵ ƐƉşƓĞ ǀǇƐƉĢůǉĐŚ ƐƉŽůĞēŶŽƐƚş͘ Ž
ũĞƚşŵŵǇƓůĞŶŽ͍EĞǌĚƌĂǀǉǎŝǀŽƚŶşƐƚǇů͕
ǎŝǀŽƚŶşƉƌŽƐƚƎĞĚş͕ĂůĞŝŶĞƐŵǇƐůŶĄŚŽŶͲ
ďĂǌĂƉĞƌĨĞŬƚŶşēŝƐƚŽƚŽƵĂƚŽǀƓĞǀĞĚĞ
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CO JE TO VLASTNĚ ALERGIE?
:Ğ ƚŽ ƉƎĞŚŶĂŶĄ ŶĞƉƎŝŵĢƎĞŶĄ ƌĞĂŬĐĞ
ŝŵƵŶŝƚŶşŚŽ ƐǇƐƚĠŵƵ ŽƌŐĂŶŝƐŵƵ ŶĂ
ůĄƚŬǇ͕ ƐĞ ŬƚĞƌǉŵŝ ƐĞ ďĢǎŶĢ ƐĞƚŬĄǀĄŵĞ
ǀ ŶĂƓĞŵ ƉƌŽƐƚƎĞĚş͘ ^ƉĞŬƚƌƵŵ ƉƌŽũĞǀƽ
ĂůĞƌŐŝĐŬǉĐŚ ƌĞĂŬĐş ũĞ ǀĞůŵŝ ƓŝƌŽŬĠ ŽĚ
ďĂŶĄůŶş ƌǉŵǇ ƉƎĞƐ ĂůĞƌŐŝĐŬĠ ƌĞĂŬĐĞ
ŬƽǎĞ͕ĞŬǌĠŵǇĂǎƉŽĂŶĂĨǇůĂŬƚŝĐŬǉƓŽŬ͕
ŬƚĞƌǉŵƽǎĞŬŽŶēŝƚŝƐŵƌƚş͘
Ă ǀǉƐŬǇƚĞŵ ĂůĞƌŐŝĐŬǉĐŚ ŽŶĞŵŽĐŶĢŶş
ŵƽǎĞŵĞ ŚůĞĚĂƚ ǀĢƚƓş ǀǉƐŬǇƚ ĐŝǌŽƌŽͲ
ĚǉĐŚ Ă ŶĞƉƎŝƌŽǌĞŶǉĐŚ ƉƌǀŬƽ ǀ ŶĂƓĞŵ
ŽŬŽůş͘ ŝǀŽƚŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚş ũĞ ƐƚĄůĞ ǀşĐĞ
ǌŶĞēŝƓƚĢŶĠ Ă ŶĄƓ ŽƌŐĂŶŝƐŵƵƐ ƐĞ ŵƵƐş
ǀǇƌŽǀŶĄǀĂƚ ƐĞ ƐƚĄůĞ ǀĢƚƓşŵ ŶĄƉŽƌĞŵ
ƓŬŽĚůŝǀŝŶ͘
:şŵĞƚĂŬĠƉƎşůŝƓŬŽŶǌĞƌǀŽǀĂŶǉĐŚĂƵŵĢͲ
ůĞ ƵƉƌĂǀŽǀĂŶǉĐŚ ƉŽƚƌĂǀŝŶ͕ ŬƚĞƌĠ ŵĂũş
ǀ ƐŽďĢ ŽďƐĂǎĞŶŽ Ăǎ ƉƎşůŝƓ ƉƎşĚĂǀŶǉĐŚ
ůĄƚĞŬ͕ĐŽǎƉƌĄǀĢŵƽǎĞďǉƚƐƉŽƵƓƚĢēĞŵ
ĂůĞƌŐŝĞ͘dĂŬĠƉŽƐůĞĚŶşĚŽďŽƵƵǎşǀĄŵĞ
ēşŵĚĄůǀşĐĞůĠŬƽ͕ĂƚŽƵǎŽĚĚĢƚƐƚǀş͘dŽ
ǀƓĞĐŚŶŽ ŵƽǎĞ ǀĠƐƚ Ŭ ƉƎşůŝƓŶĠŵƵ ŽƐůĂͲ
ďĞŶş͕ ƉŽĚƌĄǎĚĢŶş Ă ŝ ƉŽĚƌĄǎĚĢŶş ŝŵƵͲ
ŶŝƚŶşŚŽƐǇƐƚĠŵƵ͕ũĞŚŽǎƌĞĂŬĐşũĞƚŽ͕ǎĞ
ǌĂēŶĞƌĞĂŐŽǀĂƚĂůĞƌŐŝĐŬǇŝŶĂƉŽĚŶĢƚǇ͕
ŶĂ ŬƚĞƌĠ ďǇ ǌĂ ŶŽƌŵĄůŶşĐŚ ŽŬŽůŶŽƐƚş
ĂůĞƌŐŝĐŬǇŶĞƌĞĂŐŽǀĂů͘
dĂŬĠ ũĞĚŶŽƵ ǌ ƉƎşēŝŶ ǀǉƐŬǇƚƵ ĂůĞƌŐŝĞ
ũƐŽƵĚĢĚŝēŶĠĚŝƐƉŽǌŝĐĞ͕ŽǀƓĞŵǌĚĞŵŽͲ
ŚŽƵǌƽƐƚĂƚƉŽƵǌĞŐĞŶĞƚŝĐŬŽƵǀǉďĂǀŽƵ͕
ŶĞďŽƐĞƉƌŽũĞǀŝƚʹƚŽǌĄǀŝƐşŶĂŽŬŽůŶŽƐͲ
ƚĞĐŚ͘<ƌŝǌŝŬŽǀǉŵĨĂŬƚŽƌƽŵƉĂƚƎşƚĠǎǎŝͲ
ǀŽƚŶşƐƚǇů͕ŶĞĚŽƐƚĂƚĞŬƉŽŚǇďƵ͕ŽďĞǌŝƚĂ͕
ŬƚĞƌĠŵŽŚŽƵĂǎǌĚǀŽũŶĄƐŽďŝƚŶĞďĞǌƉĞͲ
ēşƌŽǌǀŽũĞĂůĞƌŐŝş͘
WŽĚůĞƉŽƐůĞĚŶşĐŚƐƚƵĚŝşďǇŵŽŚůƐƚĄƚƚĂŬĠ
ǌĂǀĞůŬǉŵŶĄƌƽƐƚĞŵĂůĞƌŐŝşŝƉŽďǇƚǀƵǌĂͲ
ǀƎĞŶǉĐŚ ŵşƐƚŶŽƐƚĞĐŚ͕ ƚĞĚǇ ǌĚƌĂǀŽƚŶş
ƉŽƚşǎĞǌƚŽŚŽƚŽĨĂŬƚƵƉůǇŶŽƵĐş͘WƌŽƐƚƎĞͲ
Ěş ǀ ŶŝĐŚ ďǉǀĄ ŶĢŬŽůŝŬƌĄƚ ƚŽǆŝēƚĢũƓş ŶĞǎ
ŽǀǌĚƵƓşŶĂƵůŝĐŝŶĞďŽǀƉƎşƌŽĚĢ͘EĞũǀĢƚƓş
ēĄƐƚƓŬŽĚůŝǀŝŶƉƌŽŶŝŬĄĚŽƚĢůĂƉƌĄǀĢƉůşĐĞͲ
ŵŝ͘jƚŽēşǌĚĞŶĂŶĄƐŬůŝŵĂƚŝǌĂĐĞ͕ƉƌĂĐŚ͕
ĐŚĞŵŝĐŬĠǀǉƉĂƌǇǌƵŵĢůǉĐŚŚŵŽƚĂŶĄͲ
ďǇƚŬƵ͕ ďĂŬƚĞƌŝĞ͕ ǀŝƌǇ͕ ƐƉŽƌǇ ƉůşƐŶş Ă ƌŽǌͲ
ƚŽēŝ͘
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ĂůƓş ƉƎşēŝŶŽƵ ĂůĞƌŐŝş ŵŽŚŽƵ ďǉƚ ƉůşƐͲ
ŶĢĂŶĂƚǇũĞƉŽƚƎĞďĂƐĞǌĂŵĢƎŝƚ͘:ƐŽƵ
ũĞĚŶŽƵǌǎŝǀǉĐŚǌĄƚĢǎşŽƌŐĂŶŝƐŵƵĂƉƎŝ
ũĞũŝĐŚƌŽǌƓşƎĞŶşŵŽŚŽƵǀǇǀŽůĄǀĂƚƌƽǌŶĠ
ƉƌŽďůĠŵǇ͘sƚĢůĞũĞƉƎşƚŽŵŶŽϰϬϬŬŵĞͲ
Ŷƽ ƉůşƐŶş Ă ǌ ŶŝĐŚ ũĞ ŶĞũǀşĐĞ ƌŽǌƓşƎĞŶĂ
ĂŶĚŝĚĂĂůďŝĐĂŶƐ͘ƽůĞǎŝƚǉũĞĨĂŬƚ͕ǎĞƐĞ
ŶĞŵŽŚŽƵƵƐĂĚŝƚǀĞǌĚƌĂǀĠƚŬĄŶŝĂǎĞƐĞ
ƓşƎşŚůĂǀŶĢǌĞƐƚƎĞǀĂ͘ǉǀĂũşƉƽǀŽĚĐĞŵ
ĂůĞƌŐŝş͕ ǌĄŶĢƚůŝǀǉĐŚ ŽŶĞŵŽĐŶĢŶş͕ ŐǇͲ
ŶĞŬŽůŽŐŝĐŬǉĐŚ ƉŽƚşǎş͕ ǌĄŶĢƚƽ ƚƌĄǀŝĐşŚŽ
ƷƐƚƌŽũş Ă ƌƽǌŶǉĐŚ ŽŶĞŵŽĐŶĢŶş ŝ ŶĄĚŽͲ
ƌŽǀǉĐŚƵǀŶŝƚƎŝŶĂƉŽǀƌĐŚƵƚĢůĂ͘
WŽŬƵĚ ǌǀŽůşŵĞ ƉƎşƌŽĚŶş ĐĞƐƚƵ ʹ ďǇůŝŶͲ
ŶŽƵůĠēďƵǌĂŵĢƎşŵĞŶĂƚƎŝŚůĂǀŶşƉƌŽͲ
ƐƚƎĞĚŬǇ͗ƚŝŶŬƚƵƌƵǌŚŽƵďŝēŬǇƉĞŶşǌŽǀŬǇ͕
ǌēĞƐŶĞŬƵĂƐĞŵĞŶŐƌĞƉƵ͘
WƌŽƐƚƎĞĚŬǇ ǌ ŚŽƵďŝēŬǇ ƉĞŶşǌŽǀŬǇ ŵĂũş
ǀ ĚŶĞƓŶş ĚŽďĢ ǀǉũŝŵĞēŶĠ ƉƽƐŽďĞŶş͘
<ƌŽŵĢũĞĚŶŽǌŶĂēŶĠŚŽƉƌŽƚŝŶĄĚŽƌŽǀĠͲ
ŚŽ ƉƽƐŽďĞŶş͕ ƉƽƐŽďş ƚĂŬĠ ĂŶƚŝďĂŬƚĞƌŝͲ
ĄůŶĢ ŶĂƉƎ͘ ƉƌŽƚŝ ďĂŬƚĞƌŝşŵ ƐĐŚĞƌŝĐŚŝĂ
ĐŽůŝ Ă ƉůşƐŶşŵ ĂŶĚŝĚĂ ĂůďŝĐĂŶƐ͘ dĂƚŽ
ƉůşƐĞŸƐĞƉŽĚşůşŶĂǀǌŶŝŬƵĂůĞƌŐŝşǀƚĢůĞ
ŝŶĂǀǌŶŝŬƵĐĞůĠƎĂĚǇƌĂŬŽǀŝŶŽǀǉĐŚŽŶĞͲ
ŵŽĐŶĢŶş͘
DŝŵŽƎĄĚŶĠĂŶƚŝďŝŽƚŝĐŬĠĂƉƌŽƚŝƉůşƐŸŽͲ
ǀĠ ƉƽƐŽďĞŶş ŵĄ ēĞƐŶĞŬ͕ ŶĞũůĠƉĞ ēĞƐͲ
ŶĞŬƐĞƚǉǀĞƐƉŽũĞŶşƐēĞƐŶĞŬĞŵŵĞĚͲ
ǀĢĚşŵ͘dĂƚŽƐŵĢƐŶĂƉƎşŬůĂĚŶŝēşǌϱϲϬ
ŬŵĞŶƽϱϬϬŬŵĞŶƽǌůĂƚĠŚŽƐƚĂĨǇůŽŬŽŬĂ
Ă ƚĂŬĠ Ɛŝ ĚŽŬĄǎĞ ƉŽƌĂĚŝƚ Ɛ ŽďĄǀĂŶŽƵ
EXISTUJÍ DALŠÍ TEORIE,
ƉůşƐŶşĂŶĚŝĚŽƵ͘dĂƚŽƉůşƐĞŸũĞƉŽĚŚŽƵͲ
KDY PŘÍLIŠNÁ HYGIENA MŮŽE
ďşŵ ŵŶŽŚĂ ǀĄǎŶǉĐŚ ŶĞŵŽĐş ŝ ĂůĞƌŐŝş͘
VÉST K NÁRŮSTU ALERGIÍ
KǌĚƌĂǀƵũĞƚĠǎƐƚƎĞǀŶşĨůſƌƵ͕ůĠēşŝŶĨĞŬēͲ
Ŷş ƉƌƽũŵǇ͕ ēşŵǎ ƉŽŵĄŚĄ ƚĢůƵ ďŽũŽǀĂƚ
<ƚĞƌĠũƐŽƵŶĞũēĂƐƚĢũƓşƉƎşǌŶĂŬǇĂůĞƌŐŝĞ͘ ŝƐĂůĞƌŐŝĞŵŝ͘
WƎĞĚĞǀƓşŵĚǉĐŚĂĐşƉŽƚşǎĞ͕ƵĐƉĂŶǉŶŽƐ͕
ŬǉĐŚĄŶş͕ŽƚŽŬĂƐǀĢĚĢŶşŽēş͘ĄůĞŶĂƉƎ͘
ƐůǌĞŶş͕ ǀǇƌĄǎŬǇ ŶĂ Ŭƽǎŝ͕ ďŽůĞƐƚŝ ŚůĂǀǇ͕
ƉƌƽũŵǇ͕ ǌǀƌĂĐĞŶş͕ ďŽůĞƐƚŝ ďƎŝĐŚĂ͕ ŚŽͲ
ƌĞēŬĂŶĞďŽƷŶĂǀĂ͘ĄůĞǎşǀƓĂŬŶĂůĄƚĐĞ͕
ŬƚĞƌĄǌƉƽƐŽďƵũĞĂůĞƌŐŝĐŬŽƵƌĞĂŬĐŝ͘
h ƉƌŽũĞǀĞŶǉĐŚ ĂůĞƌŐŝş ƐĞ ĚŽƉŽƌƵēƵũĞ
ŶĄǀƓƚĢǀĂ ĂůĞƌŐŽůŽŐŝĐŬĠ ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ͕ ƉŽͲ
ƵǎşǀĂƚ ƉƌŽƚŝƌŽǌƚŽēŽǀǉ ƉŽůƓƚĄƎ͕ ĚĞŬǇ
ĂŵĂƚƌĂĐĞ͘
:ĂŬŶĄŵŵŽŚŽƵǀƉƎşƉĂĚĢĂůĞƌŐŝşďƵě
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŶĢ͕ŶĞďŽůĠēĞďŶĢƉŽŵŽĐŝƉƎşͲ
ƌŽĚŶşƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇ͕ŚůĂǀŶĢďǇůŝŶǇ͍EĂĐŽ
ũĞƚƎĞďĂƐĞǌĂŵĢƎŝƚ͍
WƎĞĚĞǀƓşŵ ũĞ ƉŽƚƎĞďĂ ƐĞ ǌĂŵĢƎŝƚ ŶĂ
ŽēŝƐƚƵũĂƚĞƌ͘dŽǆŝĐŬĠǌĂƚşǎĞŶşĂŝŶĨĞŬēŶş
ůŽǎŝƐŬĂŵŽŚŽƵďǉƚǀŽďůĂƐƚŝĂůĞƌŐŝşǌĄͲ
ǀĂǎŶǉ ƉƌŽďůĠŵ͘ :ĄƚƌĂ ũƐŽƵ ƉƎĞĚĞǀƓşŵ
ĚĞƚŽǆŝŬĂēŶşŵ ŽƌŐĄŶĞŵ͕ ƉƌŽĚƵŬƵũş
ŽďƌŽǀƐŬĠ ŵŶŽǎƐƚǀş ĞŶǌǇŵƽ͕ ũĞǎ ŽǀůŝǀͲ
ŸƵũşŽēŝƐƚƵĐĞůĠŚŽŽƌŐĂŶŝƐŵƵ͘dǀŽƎşƐĞ
ǀ ŶŝĐŚ ǎůƵēŽǀĠ ŬǇƐĞůŝŶǇ͕ ŬƚĞƌĠ ƉŽǌĚĢũŝ
ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ ǎůƵēŽǀĠŚŽ ƐǇƐƚĠŵƵ
ŽǀůŝǀŸƵũşƚƌĄǀĞŶş͘dǀŽƎşƐĞǀŶŝĐŚƌŽǀŶĢǎ
ǌĄƐŽďǇ ŐůǇŬŽŐĞŶƵ Ă ũƐŽƵ ŝ ƐŬůĂĚŝƓƚĢŵ
ǀŝƚĂŵşŶƽ͕ŽĚŬƵĚƐŝũĞŽƌŐĂŶŝƐŵƵƐēĞƌͲ
ƉĄ͘
<ƚĞƌĠďǇůŝŶŬǇŵƽǎĞŵĞƉŽƵǎşƚŶĂŽēŝƐͲ
ƚƵ Ă ƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝ ũĂƚĞƌ͍ :Ğ ƚŽ ŶĂƉƎ͘ ŵĂͲ
ƌĂůş ŬŽƎĞŶ͕ ŬƚĞƌǉ ŶĂƉŽŵĄŚĄ ƵĚƌǎŽǀĄŶş
ŶŽƌŵĄůŶş ŚůĂĚŝŶǇ ĐƵŬƌƽ͕ ƚƵŬƽ Ă ĐŚŽͲ
ůĞƐƚĞƌŽůƵ͘ ĄƌŽǀĞŸ ƵƐŶĂĚŸƵũĞ ĂĚĂƉƚĂͲ
ĐŝŶĂƐƚƌĞƐĂƐƚŝŵƵůƵũĞǎŝǀŽƚŶşƉƌŽĐĞƐǇ͘
dĂŬŽǀǉŵ ŽēŝƐƚŶǉŵ Ă ƌĞŐĞŶĞƌƵũşĐşŵ
ƉƌŽƐƚƎĞĚŬĞŵ ũĂƚĞƌŶş ƚŬĄŶĢ͕ ŽĚĞĚĄǀͲ
ŶĂ ǀǇƵǎşǀĂŶǉŵ ũĞ ŽƐƚƌŽƉĞƐƚƎĞĐ͕ ŬƚĞƌǉ
ƉŽĚƉŽƌƵũĞ ƌĞǀŝƚĂůŝǌĂĐŝ ũĂƚĞƌ Ă ǎůƵēŶşͲ
ŬƵ͘ &ƵŶŬĐŝ ũĂƚĞƌ ƚĂŬĠ ƉŽƐŝůƵũĞ ŵĢƐşēĞŬ
Ă ƐĐŚŝǌĂŶĚƌĂ͘ ^ĐŚŝǌĂŶĚƌĂ ŬƌŽŵĢ ũĂƚĞƌ
ƚĂŬĠƉŽƐŝůƵũĞǌƌĂŬĂƵƌǇĐŚůƵũĞƌĞŬŽŶǀĂͲ
ůĞƐĐĞŶĐŝǀǇēĞƌƉĂŶĠŚŽŽƌŐĂŶŝǌŵƵ͘
EĞũǀşĐĞ ƌĞŐĞŶĞƌĂēŶş ƷēŝŶŬǇ ũĂƚĞƌŶş
ƚŬĄŶĢŵĂũşƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇŐĞŵŵŽƚĞƌĂƉĞͲ
ƵƚŝŬĂ͕ŬƚĞƌĄŬƌŽŵĢŽēŝƐƚǇĂůĠēĞŶşǌĂͲ
ũŝƓƛƵũşƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝũĂƚĞƌŶşƚŬĄŶĢ͘EĞũƐŝůͲ
ŶĢũŝ ƉƽƐŽďşĐşŵ ƉƌŽƐƚƎĞĚŬĞŵ ǀ ƚŽŵƚŽ
ƐŵĢƌƵ ũĞ ŐĞŵŵŽƚĞƌĂƉĞƵƚŝŬƵŵ ǌ ƉƵͲ
ƉĞŶƽ ũĂůŽǀĐĞ͘ ^ƚŝŵƵůƵũĞ ĚĞƚŽǆŝŬĂĐŝ
Ă ēŝŶŶŽƐƚ ũĂƚĞƌ͕ ƵƌǇĐŚůƵũĞ ƌĞǀŝƚĂůŝǌĂĐŝ
ũĂƚĞƌŶş ƚŬĄŶĢ Ă ƌĞŬŽŶǀĂůĞƐĐĞŶĐŝ ƉŽ
ƉƌŽĚĢůĂŶǉĐŚ ũĂƚĞƌŶşĐŚ ƉŽƚşǎşĐŚ͘ ĂůͲ
Ɠş ŐĞŵŵŽƚĞƌĂƉĞƵƚŝŬĂ ũĂƚĞƌ ũƐŽƵ ƌŽǌͲ
ŵĂƌǉŶ Ă ǎŝƚŽ͘ 'ĞŵŵŽƚĞƌĂƉĞƵƚŝŬƵŵ
ǌ ƌŽǌŵĂƌǉŶƵ ƉŽƐŝůƵũĞ ŶĞũĞŶ ēŝŶŶŽƐƚ
ũĂƚĞƌ͕ ĂůĞ ƚĂŬĠ ǎůƵēŶşŬƵ͘ DĄ ĚĞƚŽǆŝͲ
ŬĂēŶş ƷēŝŶŬǇ͕ ƉŽŵĄŚĄ ƉƎĞŬŽŶĄǀĂƚ
ƉƐǇĐŚŝĐŬŽƵ ƷŶĂǀƵ͕ ĚĞƉƌĞƐŝǀŶş ƐƚĂǀǇ
ĂƉŽƐŝůƵũĞƐĞǆƵĄůŶşĂŬƚŝǀŝƚƵ͘^ƚŝŵƵůĂēͲ
ŶşĂŽĐŚƌĂŶŶĠƷēŝŶŬǇŵĄƚĠǎŐĞŵŵŽͲ
ƚĞƌĂƉĞƵƚŝŬƵŵǌŬůşēŬƽǎŝƚĂ͘
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ǆƚƌĂŬƚ ǌ ŐƌĂƉĞĨƌƵŝƚŽǀǉĐŚ ũĂĚĠƌĞŬ ŽĚͲ
ƐƚƌĂŸƵũĞƉĂƌĂǌŝƚǇ͕ƉůşƐŶĢ͕ďĂŬƚĞƌŝĞǌǎĂͲ
ůƵĚĞēŶşĐŚŝƐƚƎĞǀŶşĐŚƐƚĢŶ͘KĚƐƚƌĂŶĢŶş
ƚŽǆŝĐŬĠ ǌĄƚĢǎĞ͕ ŬƚĞƌĄ ũĚĞ ƌƵŬƵ ǀ ƌƵĐĞ
Ɛ ƉŽƚƌĂǀŝŶŽǀŽƵ ĂůĞƌŐŝş͕ ŵƽǎĞ ŝŵƵŶŝƚͲ
ŶşŵƵ ƐǇƐƚĠŵƵ ŶĂƚŽůŝŬ ƵůĞǀŝƚ͕ ǎĞ ǌ ǀĢƚͲ
Ɠş ēĄƐƚŝ ƉŽŵŝŶŽƵ ŝ ƉƌŝŵĄƌŶş ĂůĞƌŐŝĞ͘
/ŵƵŶŝƚŶşƐǇƐƚĠŵǌďĂǀĞŶǉǌĄƚĢǎĞŵƽǎĞ
ŶĂĚĄůĞƉůŶŝƚƷŬŽůǇ͕ĂƚŽŵŶŽŚĞŵĞĨĞŬͲ
ƚŝǀŶĢũŝ͘ WƌĞǀĞŶƚŝǀŶş ƵǎşǀĄŶş ĞǆƚƌĂŬƚƵ
ǌŐƌĞƉŽǀǉĐŚũĂĚĠƌĞŬŶĄƐŵƽǎĞŽĐŚƌĄŶŝƚ
ƉƎĞĚĐĞůŽƵƎĂĚŽƵŝŶĨĞŬĐşĂũŝǎĚŶĞƐǀŝͲ
ĚşŵĞ͕ǎĞēĂƐƚŽƐĞŶĂĐŚĄǌşũĂŬŽƐŽƵēĄƐƚ
ĚŽŵĄĐş ůĠŬĄƌŶŝēŬǇ͕ ũĞůŝŬŽǎ ĚŽƐĂǀĂĚŶş
ǀǉǌŬƵŵǇ ƵŬĂǌƵũş ƷēŝŶŶŽƐƚ ĞǆƚƌĂŬƚƵ
ƉƌŽƚŝĐĐĂϴϬϬŬŵĞŶƽŵďĂŬƚĞƌŝşĂǀŝƌƽ͕
ϭϬϬŬŵĞŶƽŵƉůşƐŶşĂǌĄƌŽǀĞŸƉƌŽƚŝǀĞůͲ
ŬĠŵƵŵŶŽǎƐƚǀşũĞĚŶŽďƵŶĢēŶǉĐŚƉĂƌĂͲ
ǌŝƚƽ͘
s ƎĂĚĢ ƉƌŽƚŝĂůĞƌŐŝĐŬĠŚŽ ƉƽƐŽďĞŶş ďǇ
ƐĞ ŵĢů ŶĂĐŚĄǌĞƚ ƉƌŽƐƚƎĞĚĞŬ ēŝƐƚŝĐş ʹ
ĚĞƚŽǆŝŬĂēŶş͘ s ƉƎşƉĂĚĢ ĂůĞƌŐŝĐŬǉĐŚ
ŽŶĞŵŽĐŶĢŶşũĞǀŚŽĚŶĠŐĞŵŵŽƚĞƌĂƉĞͲ
ƵƚŝŬƵŵǌƉƵƉĞŶƽĚƵďƵ͕ŬƚĞƌĠǌĄƌŽǀĞŸ
ǌŬůŝĚŸƵũĞƉŽĚƌĄǎĚĢŶĠƐůŝǌŶŝĐĞĂďůĂŚŽͲ
ĚĄƌŶĢƉƽƐŽďşŶĂǌĚƌĂǀŽƵēŝŶŶŽƐƚƚůƵƐͲ
ƚĠŚŽƐƚƎĞǀĂ͘
EĞũƐŝůŶĢũƓşŵ ƉƽƐŽďşĐşŵ ƉƌŽƐƚƎĞĚŬĞŵ
ƉƌŽƚŝĂůĞƌŐŝĐŬǉŵ ŝ ŝŵƵŶŝƚŶşŵ ũĞ ŐĞŵͲ
ŵŽƚĞƌĂƉĞƵƚŝŬƵŵ ǌ ƉƵƉĞŶƽ ēĞƌŶĠŚŽ
ƌǇďşǌƵ͘:ĞĚŽďƌǉŵĂŶƚŝĂůĞƌŐŝŬĞŵƉŽƵǎŝͲ
ƚĞůŶǉŵƉƎŝƐĞŶŶĠƌǉŵĢ͕ĞŬǌĠŵƵĂĂƐƚͲ
ŵĂƚƵ͘ dĞŶƚŽ ƉƎşƉƌĂǀĞŬ ƉŽĚĄǀĄŵĞ ƚĠǎ
ƉƎŝ ƉŽƚƎĞďĢ ǀǇƚǀŽƎĞŶş ŬŽƌƚŝǌŽŶŽǀĠŚŽ
ĞĨĞŬƚƵ͕ŶĂƉƎ͘ƉƎŝƐŶşǎĞŶĠĨƵŶŬĐŝŶĂĚůĞĚͲ
ǀŝŶĞŬ͕ƉƎŝƚĢǎƓşĐŚĨŽƌŵĄĐŚǌĄŶĢƚƽĂƉƎŝ
ƉŽƚƎĞďĢůŝŬǀŝĚŽǀĂƚŽƚŽŬǇ͘
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:ŝǎƎĞĐŬǉůĠŬĂƎ,ŝƉƉŽŬƌĂƚĞƐǀĞƐǀĠŬŶŝǌĞ
,ǇŐŝĞŶĂŶĂƉƐĂů͕ǎĞēůŽǀĢŬƐĞƌŽĚşǌĚƌĄǀ
ĂǀƓĞĐŚŶǇŶĞŵŽĐŝĚŽŶĢũǀĐŚĄǌĞũşƐũşĚͲ
ůĞŵ͘ EŽƌŵĄůŶĢ ĨƵŶŐƵũşĐş ƐƚƎĞǀĂ ũƐŽƵ
ŵşƐƚĞŵ ŬŽŶĞēŶĠŚŽ ǀǇƵǎŝƚş ƉŽƚƌĂǀǇ͘
s ēŝƐƚĠŵ ƐƚƎĞǀĢ ũĞ ƚĞƉůŽƚĂ Ž ϭ Ăǎ ϯ Σ
ǀǇƓƓş ŶĞǎ ǀ ŽƐƚĂƚŶşĐŚ ŵşƐƚĞĐŚ ƚĢůĂ͕ ēŝůŝ
ŽŬŽůŶşŽƌŐĄŶǇǌĂŚƎşǀĄ͘ǀƓĂŬƚůƵƐƚĠƐƚƎĞͲ
ǀŽ ƉůŶĠ ŬĂůŽǀǉĐŚ ŬĂŵĞŶƽ ŵĄ ƚĞƉůŽƚƵ
ŶŝǎƓşĂƵŽƌŐĄŶƽŬŽůĞŵŶĢũĚŽĐŚĄǌşŬƉŽͲ
ƌƵĐŚĄŵ͘sǌĂŶĞƐĞŶĠŵƚůƵƐƚĠŵƐƚƎĞǀĢƐĞ
ŶĂĐŚĄǌĞũşďĂŬƚĞƌŝĞ͕ǀŝƌǇ͕ƉůşƐŶĢ͕ƉĂƌĂǌŝƚǇ͕
ŬƚĞƌĠƐĞƉŽĚşůşŝŶĂǀǌŶŝŬƵĂůĞƌŐŝş͘
ǇůŝŶŬǇ ǀ ƚŽŵƚŽ ƉƎşƉĂĚĢ ŵĂũş ŵĞŶƓş
ƷēŝŶŶŽƐƚ͕ƉƌŽƚŽũĞǀǇƵǎşǀĄŶŬƉƌŽēŝƓƚĢͲ
Ŷş ĨƌĂŶĐŽƵǌƐŬǉ ǌĞůĞŶǉ ũşů Ă ŐĞůŽǀǉ ƉƎşͲ
ƉƌĂǀĞŬŶƚĞƌŽƐŐĞů͕ŬƚĞƌǉǌĄƌŽǀĞŸŽēŝƓͲ
ƛƵũĞŽƌŐĂŶŝƐŵƵƐŽĚƚŽǆŝĐŬǉĐŚůĄƚĞŬ͘
<ĚǇǎ ǌŚŽĚŶŽƚşŵĞ ƉƌŽƚŝĂůĞƌŐŝĐŬŽƵ ēŝŶͲ
ŶŽƐƚ͕ ũĞ ƚƎĞďĂ ǀǇƵǎşƚ ǀƓĞĐŚŶǇ ŽēŝƐƚǇ
ƵǀĞĚĞŶǉĐŚ ƐůŽǎĞŬ Ŭ ůŝŬǀŝĚĂĐŝ ĂůĞƌŐŝş
ĂŬũĞũŝĐŚƉƌĞǀĞŶĐŝ͘
ŽũĞƚĞĚǇŚůĂǀŶşƉƌŽƵĚƌǎĞŶşĚŽďƌĠŚŽ
ǌĚƌĂǀŽƚŶşŚŽ ƐƚĂǀƵ ŽƌŐĂŶŝƐŵƵ Ă ďŽũŝ
ƉƌŽƚŝ ĂůĞƌŐŝşŵ ʹ ǌǀǇƓŽǀĄŶş ŝŵƵŶŝƚǇ ŽƌͲ
ŐĂŶŝǌŵƵĂĚƽƐůĞĚŶĄĚĞƚŽǆŝŬĂĐĞ͘ (pr)
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Ètvrtstoletí je Veèerník s vámi a vy s ním!
Z dnešního pohledu několika desítek
opravdu úsměvné.
Během letních prázdnin roku 2000 došlo
k další výrazné změně, kdy došlo k majetkovému vstupu strategického partnera
do naší redakce a založení společnosti
PV Media. Od listopadu téhož roku už
čtenáři drželi v rukou dvacetistránkové
vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku... Naše články a reportáže začaly být
daleko údernější a nevyhýbali jsme se
žádnému tématu. I díky tomu se na nás
stále častěji obraceli sami občané, a to jak
s tématy, tak se žádostmi o pomoc. Rok
2002 začínala redakce Večerníku už jako
jediné médium v Prostějově, které bylo
v českých rukách, navíc v novém sídle
v Olomoucké ulici číslo 10. Průlomem
ve vývoji začaly být vkládané přílohy
jednotlivých vydání. Expanze Večerníku pokračovala nejen v Prostějově, ale
v roce 2004 vstoupila redakce také na trh
našich sousedů, kdy jsme začali vydávat
Olomoucký Večerník. O rok později se
PROSTĚJOVSKÝ Večerník rozrostl na
dvaatřicet stran, v roce 2007 byla naše
vydavatelská společnost přejmenována
na Haná Press, a dokonce se v tomto
roce podařilo poprvé vydávat i tehdejší
Radniční listy. K 1. únoru 2011 převzal
funkci šéfredaktora Večerníku po Bohumilu Páclovi Petr Kozák, který už redakci
řídil prakticky rok zpátky.
Od 28. března 2011 si čtenáři začali
zvykat na rozšířené vydání Večerníku
v novém kabátě. Další novinkou se pak
od roku 2012 stal vložený magazín s televizním programem, což se ukázalo jako
velmi dobrý tah. Po počátečním mírném
úbytku čtenářů, což zřejmě zavinilo
i menší zdražení výtisku na sedmnáct
korun, si lidé na Večerník v novém hávu
rychle začali zvykat a k jeho koupi se
vrátili i ti nejkonzervativnější. Postupem
dalších dvou let dostávali naši čtenáři
pořádnou porci čtení, výjimkou nebyla
ani stostránková vydání. Cena již nahoru
nešla, a to zajisté ocenili i ti, kteří se dříve
proti navýšení ohrazovali.
Rok 2014 byl přelomový v prostějovské
komunální politice, na nastalou skutečnost pochopitelně musel zareagovat i Večerník. I do této doby se naši redaktoři
politikou a veřejnými věcmi samozřejmě
zabývali, ovšem právě tento rok se na
radnici přiostřilo. Do zastupitelstva města se dostal rekordní počet stran a hnutí,
navíc radniční koalice začala fungovat
pouze s převahou jednoho jediného
hlasu. A s komunisty, což od sametové

revoluce představovalo něco nebývalého. Politickou situaci v Prostějově si tak
Večerník bral stále častěji pomyslně pod
lupu. Ovšem i jednání koaličních politiků plnilo stránky našich novin, hlavně po
rezignaci primátora Pišťáka či radního
Mačáka. Ale i tak se Večerník více věnoval běžnému životu a nejvíce popisoval
život řadových lidí.
A hlavně dotáhl do konce
svůj přechod k ještě atraktivnější vizáži. Díky změně
tiskárny a ukončení spolupráce s dlouholetým
partnerem Novotisk a.s.,
umožnil nový kontrakt
s MafraPrint a.s. tisk na
modernějších strojích
a stali jsme se celobarevným týdeníkem
od první do poslední
stránky.
Roky 2015 a 2016
byly pro redakci
mimo jiné i zkouškou
odolnosti.
V souvislosti s novelou občanského
zákoníku se na
Večerník valila
trestní oznámení, především
z řad nespokojených ochránců menšinové
komunity
či zástupců
židovských
organizací.
Tyto pro-

blémy však veřejnosti zůstaly
skryty, Večerník pokračoval bez jakéhokoli stresu i nadále v tom, co si vytýčil na
počátku svého vzniku. A to informovat
veřejnost o tom, co se v Prostějově a okolí
děje bez ohledu na to, komu se takzvaně šlápne na kuří oko. Po komunálních
volbách v roce 2018 se politická situace
na radnici opět zklidnila a vedení magistrátu se místo politických půtek věnovalo běžným věcem. Až do jara 2020 žil

také Večerník běžným životem a nutno
podotknout, že redakce jen vzkvétala.
Zásluhou výborné ekonomické kondice
i změny majitele si mohl Večerník dovolit
mnohdy i více než stostránková vydání, což v rámci celého mediálního trhu
v České republice je věc naprosto nevídaná. Došlo také k zahájení rekonstrukce
redakce v Olomoucké ulici a dočasnému
rozštěpení, kdy pro veřejnost je

Večerník v ulici Vápenice, samotná výroba pak probíhá v areálu v Průmyslové
ulici. Utěšeně se rozrůstal také redakční
kolektiv i osazenstvo obchodního oddělení. Dokonce došlo i na posilu v oblasti marketingu, ve kterém do té doby
Večerník snad nejvíce tlačila pomyslná
bota. Ovšem ve chvíli, kdy se zdálo, že
provoz redakce, stejně jako rozvíjející se

životní úroveň běžných občanů nemůže
nic ohrozit, přišla rána, ze které se mnozí
dostáváme dodnes. Pandemie covid-19
ochromila nejen životy jednotlivých lidí,
ale také kulturních, společenských, sportovních organizací. A stejně tak se musel
těžkým podmínkám a nejrůznějším protiepidemickým opatřením přizpůsobit
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Přitom
nutné zlo v podobě práce z domova bylo
asi to nejmenší, co nás trápilo. Ovšem

i přes nejrůznější úskalí
těžkou dobu
covidovou přežil i Večerník,
a přestože i my si
lížeme rány, výročí 25 let od nultého vydání dnes
již nejčtenějšího
regionálního periodika si užíváme
a těšíme se na další
období, ve kterém
celá redakce hodlá
navázat na mnohaleté
úspěchy.
Samozřejmě si uvědomujeme, že doba internetových médií a sociálních sítí je neúprosná
a tištěné noviny všude
ve světě pomalu ustupují
ze slávy. Nemusíme snad
ale připomínat, že papír a tiskařská čerň
mají své neopakovatelné kouzlo, proto
nás tvorba Večerníku stále baví a stále
máme fantazii a chuť ho inovovat. Proč?
Protože jsme již pětadvacet let s vámi
a chceme, abyste vy, vážení čtenáři, byli
minimálně dalších pětadvacet let také
s námi!
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Prvotní otázkou je, zda 25 let je málo,
nebo naopak moc. V životě běžného
člověka hovoříme o mladém věku, vždyť
dnes jde mnohdy jen o odrostlou pubertu... Ale v životě a provozu tištěného periodika? To už je dost. Během této doby
řada titulů po celé republice nevydržela.
My děláme denně vše pro to, abychom
každé pondělí u prodejců a předplatitelů
nechyběli. Snad nám ty síly ještě nějaký
ten pátek, abychom mohli vydávat náš
„plátek“, vydrží.
Pojďme se při dnešní připomínce jubilea
trochu podívat do historie. Také nám
současným zaměstnancům se zdá až neuvěřitelné, s jakými prostředky a v jakých
podmínkách redakce Večerníku tenkrát
v květnu roku 1997 začínala. Vše se totiž
dělalo doslova na koleně, v domovech
pár nadšenců či ve skladu koberců... Nulté vydání vyvolalo rozruch, do té doby
šlo o naprosto nevídanou věc. Vždyť po
komunistické Stráži lidu měl v Prostějově mediální monopol Prostějovský týden... Ovšem dva nadšenci Bohumil Pácl
a Leo Krč se rozhodli zamíchat kartami
ve vydávaných tiskovinách ovládajících
veřejné mínění ve městě. V tu chvíli nikdo netušil, že prvním číslem Večerníku
položí základ k pětadvacetileté tradici, při

níž dnes už každé pondělí (zpočátku se
vycházelo v úterním podvečeru) najdou
čtenáři toto v současnosti nejčtenější
regionální periodikum nejen na pultech
trafik!
První číslo Večerníku vyšlo v době, kdy
starostou Prostějova byl Jan Šverdík. Již
tehdy jeho zakladatelé slibovali, že se
nová tiskovina na mediálním trhu bude
lišit od těch zavedených. A po pětadvaceti letech můžeme říct my, nové a široké
redakční osazenstvo, že se to povedlo.
Dodnes se tohoto cíle držíme. A proto
také Večerník Prostějované kupují.
Začátky nebyly samozřejmě jednoduché. Dnes je až úsměvné, když se podíváme na první osmistránková čísla. My,
současní redaktoři, bychom nad zaplněním takových vydání strávili v práci
snad jen pár hodin týdně... Postupem
let ale Večerník nabíral na síle nejen
co do témat, která jsme předkládali
veřejnosti. Naše noviny, které si Prostějované rok od roku brali i za svoje, sílily
objemem i množstvím nejrůznějších
tematických stran, samozřejmě i počtem speciálních příloh. Není tedy nic
výjimečného, když se v současnosti každé pondělí dostane čtenářům do rukou
i osmačtyřicetistránkové vydání jako
dnes. A vyrobit ho, to už dá pořádnou
fušku! A to si vezměte, že příště k tomu
zdarma dostanete hned dvě speciální
přílohy o minimálně dalších dvaatřiceti
stranách. Stejný počet pak má magazín
TV POHODA, který je součástí každého našeho čísla. Pání, to je pěkně tlustý
balík, co si můžu přečíst.
Ale pojďme popořádku a v co největší
stručnosti si připomenout celou historii.
Týden co týden si Večerník získával nové
čtenáře a popularita tohoto média po celém Prostějovsku rostla. Měnily se i adresy redakce, která se také rozrůstala o nové
členy. První lednové číslo roku 1999
znamenalo největší změnu v dosavadní
historii tehdejšího Večerníku. Ten začal
vycházet v novém větším formátu za
cenu 5,50 koruny! A co víc, termín jsme
přehodili už pondělí ráno, což z úterního
podvečera byl nejen pro členy redakce
skutečně obrovský skok.
Počátkem listopadu 1999 se redakce
opět stěhovala, tentokrát z Budovcovy
ulice do prostor obchodního centra
Atrium na Hlaváčkově náměstí. Milénium přineslo Večerníku značný příliv
nejen dalších čtenářů, ale také inzerentů. I z tohoto důvodu jsme přikročili k rozšíření počtu stran na šestnáct.

21052110614

PROSTĚJOV Ty roky prostě
a dobře nikdo nezastaví. Ostatně
současní členové redakce
Večerníku je snad ani zastavit
nechtějí, protože za dobu čtvrtstoletí je za námi vidět kus práce,
spousty odříkání, velmi často na
úkor volného času, také však nastavení vlastní kůže. Nejčtenější
tištěné periodikum regionu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník slaví
v těchto dnech 25 let! V úterý 20. května 1997 vyšlo nulté
číslo, o sedm dnů později jeho
první vydání. Kdo by si tehdy
pomyslel, že tento „plátek“, jak
nás tehdy posměšně nazývala
konkurence, vydrží na mediálním trhu celé čtvrtstoletí? A co
víc, že má Večerník pořád tolik
sil a chuti, aby dobu svého působení v Prostějově ještě minimálně zdvojnásobil? Tisíce čtenářů
nám totiž každý týden dodávají
tolik sil, že další„pětadvacítka“ by
snad neměla být žádný problém.
Vždyť jsme stále tak mladí!
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KOUPÍM

Pronajmu nové prostory 200 m2
s výlohou 7x3m, hlavní ulice, zateplené, vlastní spotřebiče - nízké náklady.
I. patro, vhodné na menší
návštěvnost. Info u2pv@seznam.cz.
Cena 12 000 Kč/měsíc. Bez realitky.

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, (vchod za
Zlatou bránou) vykupuje a zdarma
oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
Hledám jakýkoliv pronájem bytu.
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
Jen Prostějov. Tel.: 604 635 465

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

Manželé koupí byt 3 + 1 (4 + 1) v PV.
Tel.: 732 116 877
Dne 25. května 2022
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček
pan Antonín VALČÍK.
Za vzpomínku děkuje manželka
a synové s rodinami.

Dům nebo pozemek k výstavbě
do 40 km – koupíme. Tel.: 605 011 594
Pro děti koupím zahradu/chatu.
Děkuji. Tel.: 737 827 329

Pronajmu zděnou garáž v oblasti nám.
Spojenců. Cena dle dohody (2 000 Kč).
Tel.: 737 874 885
Hledám pronájem menší zahrady
v Prostějově a okolí do 10km od Pv.
Cena 3 000 -5 000 Kč.
Tel.: 605 713 700

PRODÁM
Prodám kolo, dámské, nevyužité.
Tel.: 606 166 853, PV. Cena: 1000 Kč
Vážení zákazníci,
zdravotní prodejna IVKA, Plumlovská 21,
Prostějov nabízí nové jarní i letní
kvalitní zboží (i na velmi problémové nohy). Kvalitní pánské sandály,
softshellové botasky s membránou,
i domácí obuv s pamětovou pěnou
a jiné zboží. JSME TU PRO VÁS.
Tel.: 603 445 601.

21061620769

21081211002

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

Dne 24. května 2022
uplyne 5 let, kdy nás opustil
pan Arnošt AUGUSTIN
ze Štarnova.
Vzpomínají dcery Marie,
Anna a syn Vladimír
s rodinou.

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

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.
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Snad byl už čas odejít,
bylo to tak v knize osudu psáno,
zbyly jen sny, co mohly se ještě snít,
v půjčovně času však měli vyprodáno.

Dne 24. května 2022
si připomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav PIŇOS
z Plumlova.
S láskou vzpomíná
rodina.

Nikdy neztratíš někoho,
koho máš ve svém srdci.

Dnes, tj. 23. května 2022,
vzpomínáme 2. výročí úmrtí
pana Vladimíra ZEMÁNKA.
Za vzpomínku děkuje
manželka s dětmi.
Dne 24. května 2022
si připomeneme 5. výročí úmrtí
pana Ladislava MUSILA.
S láskou a úctou
stále vzpomíná
manželka Eva,
synové Ladislav
a Pavel s rodinami.

Dne 24. května 2022
uplyne 20 let ode dne,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
babička a prababička
paní Bohumila PARÁKOVÁ
z Tvorovic.
Vzpomínáme s láskou
a nikdy nezapomeneme.
Za vzpomínku děkuje rodina.

FINANCE

Dnes, tj. 23. května 2022,
si připomínáme 12. smutné výročí
úmrtí mého manžela
pana Ladislava VÍTKA
z Ohrozimi.
S úctou a láskou stále vzpomíná
manželka Růžena s rodinou.
Děkuji všem,
kdo vzpomenou s námi.

A dnes, tj. 23. května 2022,
vzpomínáme 5. smutné výročí,
kdy nás opustila
naše milovaná maminka,
babička a prababička
paní Ludmila VALČÍKOVÁ.
Za vzpomínku děkuje
snacha s rodinou,
dcera s rodinou a syn.

CHCETE MÍT ZASE NOVOU
A PĚKNOU VANU? Nabízím renovaci
koupelnových van akrylátovou vložkou,
bez bourání a nepořádku. Práce trvá 3-4
hodiny a je hotovo.
Objednávky na tel.: 775 562 356

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
PŘIJEDU I K VÁM DOMŮ.

S největší láskou, co v srdci máme,
stále na Tebe vzpomínáme.

23. května 2022

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

21081211002

Koupím starší dům, platba ihned
a v hotovosti. Tel. 776 008 469

WWW.VECERNIKPV.CZ

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

Dne 27. května 2022
uplyne 6. smutné výročí od úmrtí
pana Jaroslava TOPORA
z Brodku u Prostějova.
Všichni, kdo jste jej znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Dne 20. května 2022
uplynulo 15 roků od úmrtí
pana Rudolfa SEDLÁKA
z Prostějova.
Vzpomíná rodina.

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

Dne 27. května 2022
uplyne 10 let,
kdy od nás navždy odešla
paní Marie HÁSOVÁ
ze Stražiska.
Za tichou vzpomínku
děkují a stále vzpomínají
dcera Marie, vnoučata
a pravnoučata s rodinami.

Dne 11. května 2022
jsme si připomněli
smutné 10. výročí úmrtí
naší manželky, maminky,
babičky a prababičky
paní Boženy VYSTAVĚLOVÉ
z Dobromilic.
A dne 18. května 2022
by oslavila 79 let.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manžel,
dcery Naďa a Dana
s rodinami.

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

Dne 24. května 2022
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Miroslava PÍCHALA
z Prostějova.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Děkují manželka Oldřiška,
synové Mirek, Tomáš, Aleš
a sestra Libuše s rodinou.

Uzávěrka ŘÁDKOVÉ INZERCE
proběhne v PÁTEK 27. května, v 10.00 hodin

SLUŽBY
Odborný řez ovocných stromů, sekání
travních porostů, kácení stromů,
péče o zahrady. Tel.: 605 864 140
- Bc. Ivo Kroupa.

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby- rychle, levně.
Tel.: 604 389 367

22050320791

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

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100

DOUČOVÁNÍ Matematika, angličtina,
němčina, český jazyk. Bohaté zkušenosti,
individuální přístup, 100% úspěšnost.
Příprava k maturitám, přijímacím zkouškám,
reparátům. Kontakt? Tel.: 608 604 778.
Doucovaninamiru1234@seznam.cz.
Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.

Dne 18. května 2022
uplynulo 16 let, od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Václav BÁŠA
z Plumlova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Dcery Jindra
a Vlasta s rodinami.

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ

Jiří Šmíd 1957
Bílovice
Miloslav Červenka 1935 Otinoves
Zdeněk Bradáč 1953
Otaslavice
Miloslav Drozda 1946
Skalka
Jaroslav Sedlák 1954
Vrahovice
Emilie Marešová 1925
Plumlov
Marie Formánková 1939 Opatovice
František Velíšek 1924
Vyškov
Leona Nakládalová 1953
Olšany u Prostějova

Pondělí 23. května 2022
Miluše Kovaříková 1940 Klenovice na Hané 13.00 kostel Klenovice na Hané
Jaroslav Koutný 1943 Rozstání 15.00 kostel Rozstání
Úterý 24. května 2022
Jaroslava Piňosová 1952 Plumlov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104e
Středa 25. května 2022
Jaromír Němec 1952 Otaslavice 10.30 kostel Otaslavice
Zdenek Šenk 1946 Kralice na Hané 11.30 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

PODĚKOVÁNÍ
Chceme poděkovat
za profesionální přístup
při posledním rozloučení
s panem
Kazimírem LAKOMÝM
Pohřební službě
– Pavel Makový s. r. o..
Rodina Ondrouškova
a Šmídova.

21072820918

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jaroslava Olczaková 1952 Prostějov
Dana Faltynková 1963
Plumlov
Josef Švarc 1954
Určice
Marie Petrželová 1941
Rozstání
Anna Abrahámová 1937
Brodek u Konice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 25. května 2022
Bohumil Vyhlídal 1937 Kostelec na Hané 11.00 hodin Obřadní síň Prostějov
Pátek 27. května 2022
Alois Jurík 1948 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jana Koníčková 1965

Prostějov
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PRÁCI NABÍZÍ

WWW.VECERNIKPV.CZ

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

Jste invalidní důchodce s dobrou
znalostí práce na PC? Zvládnete
noční směny? Máte zájem o zajímavou
práci v příjemném pracovním
prostředí? Volejte na tel.: 602 786 692.

PROBÌHNE V PÁTEK
27. KVÌTNA V 10.00 HODIN
9<8l,-7((0$,/INZERCE@VECERNIKPV.CZ
¤,7(/()21,&.¥632-(1©608 960 042

Firma na šití kožené konfekce hledá
šiče, šičky, plat. podmínky 19 000 Kč.
Firemní benefity,
stabilizační příspěvek 5 000 Kč.
Nástup možný ihned.
Info. na tel.: 603 834 529.

HLEDÁTE PRÁCI?

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

3R]LFH

Administrativní pracovník/-ce
Asistent/-ka soudce
Obsluha čerpací stanice
Skladník/-ce
Traktorista/-ka
Zámečník/-ce
Obsluha CNC obráběcích strojů

3ODW Y.Ä 

3URYR]

.YDOLILNDFH

)LUPD

30 000- 35 000
26 730- 39 420
21 700
25 000- 30 000
20 000- 28 000
30 000
24 100- 30 000

jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
třísměnný

ÚSO s maturitou
vysokoškolské
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
ÚSO s maturtiou

RAPAStav, Krasice
Okresní soud v Prostějově
Nelli Adámková-čerpací stanice, Pv
SaF servis, Prostějov
Zemědělské družstvo, Domamyslice
Kittec, Vranovice-Kelčice
Preciosa, Brodek u Konice

22051020817

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

22050610801

21100711190

22051710871

220429107

22051610643

2205190886

22050420794

24%'0#$ª<ª

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Přijmeme prodavače nebo prodavačku do autoservisu v Prostějově.
Praxe v oboru automotive a znalost
účetního programu Pohoda výhodou.
Nástup možný ihned. Platové ohodnocení až 40 000 Kč. Strukturovaný životopis zašlete na e-mail:
info@pneufloryk.cz.
Vybrané uchazeče budeme kontaktovat ihned nebo po 01. 06. 2022.
PŘÍVÝDĚLEK! Pokojská v penzionu
(brigáda/DPP/zkrácený úvazek), denně 8.00 - 11.00. Počet dnů v týdnu dle
dohody. Nástup ihned. Vhodné i pro
důchodce, studenty (prádzninová brigáda). Tel.: 777 005 488.

25

25

5176öä'

23. května 2022

WWW.VECERNIKPV.CZ

23

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

35292/128&+9,/,ÿ.8
$1(%/8ä7ă7(%É'(-7(+É'(-7(

ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YHGiYDW
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

KDE v Prostìjovì najdete...?
6SUiYQiRGSRYĚď Družstevní ulice

I jedenadvacáté 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 ČTVRTKA 26. KVĚTNA 2022, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

Výhra:

Jméno výherce: Monika BEZOUŠKOVÁ, Prostějov
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
KDO je tváø na obrázku...?
6SUiYQiRGSRYĚď Marcela Župková

Výhra:

Jméno výherce: Marcela BURGROVÁ, Prostějov
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMÌRKA
6SUiYQiRGSRYĚď ...V JESKYNÍCH...

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Výhra:

Jméno výherce: Zlatka ZDRÁHALOVÁ, Hradčany
VOLNÉ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na koncert.
SUDOKU

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

6SUiYQiRGSRYĚď 8, 5, 8, 8
Výhra:

Jméno výherce: Petr ŠOBR, Prostějov
DVĚ VOLNÉ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
.´©l29.$
6SUiYQiRGSRYĚď Na blechy a jinou veš pro prostředek do Dakaru honem běž

Výhra:

Jméno výherce: Jan ROSÁK, Ivanovice na Hané
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

22041360625

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do DO KULTURY
a graficky lehce poupravili známého houslistu, který
nedávno vystoupil v prostředí barokního kostela svatého Martina v Mořicích...
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SENIOŘI, HURÁ DO PARKU
KDY: ÚTERÝ 24. KVÌTNA, 10:00 HODIN
KDE: KOLÁØOVY SADY, PROSTÌJOV
Na toto úterý se v parku připravuje zábavná akce pro starší občany
s názvem Aktivní senior. Zájemci si
budou moci zasoutěžit ve čtrnácti
disciplínách, ve kterých budou prověřovat znalosti z různých oborů.
Nikdo se přitom nemusí bát, že by
úkoly nesplnil, všechny budou uzpůsobeny věku. Akce se koná tradičně
v Kolářových sadech v Prostějově.
Senioři budou moci poměřit své síly
v základech první pomoci, dopravních
předpisech, poznávání přírodnin, památkách našeho města, tréninku pamě-

ti, střelbě na laserové střelnici, požární
ochraně a sportovních disciplínách.
Soutěž je určena mužům i ženám, kteří v letošním roce dosáhnou šedesáti
let a více. Přihlásit se mohou tříčlenná
družstva i jednotlivci přímo na místě.
Družstva i jednotlivci s umístěním na
prvních třech místech získají diplomy,
poukázky do lékárny a další věcné ceny.
Ale nebojte, nikdo ze soutěžících neodejde s prázdnou, pro každého bude
přichystán drobný dárek. Soutěžící se
mohou kromě úkolů těšit také na bohatý doprovodný program. Budou při-

praveny zábavné hry pro seniory nebo
ukázky canisterapie. Dále bude možné
vyzkoušet si chůzi se severskými holemi pod vedením lektorky Nordic walkingu Lenky Sehnalové. Zajištěno je
i občerstvení.
Sraz účastníků, prezence a vyzvednutí soutěžních kartiček – to vše
proběhne na stanovišti „Start“
u hvězdárny v Kolářových sadech
od 9:00 hodin. Vlastní zahájení pak
proběhne o hodinu později. Určitě si
s sebou vezměte sportovní oblečení
a obuv. Tak s chutí do toho!
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Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov
pondělí 23. května
14:00 MAXINOŽKA 2
animovaný film Francie
17:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
česká komedie
20:00 MULHOLLAND DRIVE
thriller USA
úterý 24. května
15:00 OCELOVÉ DÁMY
finská komedie
17:30 VYŠEHRAD:FYLM
česká komedie
20:00 SEVEŘAN
thriller USA
středa 25. května
17:30 TOP GUN:MAVERICK
americké drama
20:00 PERSONA
mysteriózní drama Švédsko
čtvrtek 26. května
17:30 TŘI TYGŘI VE FILMU:
JACKPOT
akční komedie ČR
20:00 CHINASKI:KAŽDEJ VÍ
KULOVÝ
český dokument
pátek 27. května
15:00 UŠÁK CHICKY
A ZLOKŘEČEK
animovaný film USA
17:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
19:00 DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU
ŠÍLENSTVÍ
19:30 TOP GUN:MAVERICK
22:00 TŘI TYGŘI VE
FILMU:JACKPOT
sobota 28. května
15:00 TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY 2
česká pohádka
17:00 TŘI TYGŘI VE FILMU:
JACKPOT
19:15 TOP GUN:MAVERICK
21:45 DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU
ŠÍLENSTVÍ
neděle 29. května
10:30 JEŽEK SONIC 2
animovaná komedie USA
15:30 AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
československá pohádka
17:30 TOP GUN:MAVERICK
20:00 PRAŽSKÝ VÝBĚR:
SYMPHONY BIZARRE
český hudební dokument

Divadlo
Point
Husovo nám. 91
pátek 27. května
19:00 J. MONTORIO:
LOVE YOU TRULY
divadelní představení

Muzeum a galerie
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 28. května
MONUMENT
výstava absolventských prací studentů
Střední školy designu a módy
do 26. června
PERNŠTEJNSKÉ ŽENY A EVROPA
výstava obrazů
do 11. září
O MÁKU
výstava originálních „makových“ obrazů
a dekorací od Marcely Šimečkové

Mìstské divadlo
Prostìjov

Galerie
Špalíèek

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
Uprkova 18, Prostějov
čtvrtek 26. května
do 17. července
CHAYIM 5782/2022 aneb 4 DNY
STARŠÍ DOBA ŽELEZNÁ V SRDCI
PRO HANÁCKÝ JERUZALÉM)
HANÉ
Sportovní klub Maccabi Olomouc
výstava Ústavu archeologické
ve spolupráci se Statutárním městem
památkové péče v Brně
Prostějov a jím zřizovanými organizacemi: Městské divadlo v Prostějově, Kino
Zámek
Metro 70, Duha Kulturní klub, Městská
knihovna Prostějov, Národní dům,
Prostìjov
Muzeum a galerie v Prostějově a HaPernštýnské nám. 176
náckým Jeruzalémem pořádají k 80.
do 5. června
výročí transportů Židů z Prostějova
LEONIDAS KRYVOŠEJ
a okolí přes Olomouc do Terezína
a dále na východ do likvidačních táborů výstava obrazů
přehlídku židovské kultury „Chayim
5782/2022“ jako uctění památky všech
Kino klub
1140 obětí, ale hlavně jako poctu 109
DUHA
přeživším. Těm, kteří se vrátili, měli sílu
začít znovu, nově, v Prostějově, i mimo
Školní 4, Prostějov
Prostějov, republiku.
sobota 28. května
17:30 AINBO:HRDINKA
Mìstská
PRALESA
animovaná komedie Peru
Knihovna
20:00 ROMÁN PRO POKROČILÉ
česká komedie
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 23. května
17:00 JAKÉ JE TO BÝT
Zámek
PĚSTOUNEM?
Přemýšleli jste někdy o přijetí dítěte do
Plumlov
vaší rodiny? Zajímá vás, jaké to je být
náhradním rodičem, jak dát opuštěnému
Zámek 99, Plumlov
nebo ohroženému dítěti domov, lásku sobota 28. května
a pochopení? Pak přijďte
10:00 ZÁMECKÝ DĚTSKÝ DEN
na přednášku psycholožky Moniky
na programu je show šaška Wikyho,
Stejskalové a sociální pracovnice
skákací hrad, skluzavka, diskotéka pro
MonikyOsladilové z prostějovské
děti, malování na obličej, malování
Poradny pro rodinu.
pískem, fotokoutek, airsoftová střelnice,
14:00 DESKOHRANÍ
pohádkové hry, tancování s Eliškou
Oblíbené deskohraní se vrací!
a orientální tance Zalika Team
I v průběhu školního roku si můžete
v knihovně zahrát deskové hry –
ZUŠ
se svými přáteli nebo s náhodnými
V. Ambrose
spoluhráči. Přijďte sami, s kamarády
či rodiči, pro všechny se najde ta pravá
Kravařova 14, Prostějov
hra. Rádi vám s ní pomůžeme
pondělí 23. května
a vysvětlíme pravidla.
18:00
KONCERT
UČITELŮ ZUŠ
(podkrovní sál)
VL. AMBROSE
úterý 24. května
festival
Prostějovské
dny hudby
9:30 AKTIVNÍ SENIOR
(sál ZUŠ)
další ročník znalostně-dovednostní
čtvrtek
26.
května
soutěže, zúčastnit se mohou jednotlivci
nebo tříčlenná družstva a těšit se můžete 18:00 UMĚNÍ V TOKU ČASU
na zábavné soutěžní disciplíny, které pro poznávání umění v různých epochách
lidstva, přičemž během osmi krátkých
vás připravily prostějovské organizace
zastavení budou navštíveny nejvýrazčtvrtek 26. května
17:15 ÚNIKOVKA – MINECRAFT nější umělecká období naší historie
hra pro všechny, kteří si rádi hrají a baví od pravěku po současnost. Můžete se
je Minecraft, podstatou je dostat se díky těšit na propojení hudby, tance, divadla
i výtvarného umění.
logice, intuici, selskému rozumu
a spolupráci do 45 minut z knihovny

Zámek Èechy
pod Kosíøem
Mánesova 1, Čechy pod Kosířem
sobota 28. května
10:00 DĚTSKÝ DEN NA ZÁMKU
pohádkové prohlídky zámku, lukostřelba, překážková dráha s koníkem na tyči,
dílničky pro děti, malování na obličej,
klasické prohlídky zámku, parku
a ostatních expozic
neděle 29. května
10:00 MALÍŘSKÝ WORKSHOP
seznámíte se s materiály a pomůckami různými typy pastelů, vhodnými
papíry, lepenkami a podložkami,
na které lze tvořit, seznámíte
se s postupy práce a závěrečnými
úpravami dokončeného díla

Kulturní klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
úterý 24. května
9:00,
10:15 O PRINCEZNĚ,
LUCIÁŠOVIA MAKOVÝCH
BUCHTÁCH
veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení o tom, že odvaha, malý čin
a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné
proměny, umí dělat opravdové zázraky
do 31. května
JIŘÍ SEDLÁK
výstava obrazů malíře a pedagoga
Střední školy designu a módy
VÁCLAV RODEK
výstava obrazů malíře a pedagoga Ateliéru
malba II Fakulty umění v Ostravě
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akce v regionu
Siláci v Dobromilicích
Poměřit se budou moci siláci v sobotu 28. května od 14:00
hodin v Dobromilicích za sokolovnou. Přijďte se zúčastnit nebo pomoci fandit s rodinou i přáteli! Akci pořádá TJ Sokol Dobromilice a Staňa Pukl. Soutěžit se bude
v přehazování pytlů s pískem přes rameno, převracení pneumatiky, nošení kufrů
120–180 kg, zvedání těžkých břemen, převracení betonového pražce atd. V rámci
doprovodného programu vystoupí Bujikan z Nezamyslic s bojovým uměním, připravena bude také soutěž pro děti „Minisilák“, Junior silák ve věku od 14 do 17 let.

Předinou za poznáním
Pohoda, ale taky pohyb. S obojím se setkají lidé, kteří vyrazí na již tradiční akci Předinou za poznáním. Cyklisté ať už vytrénovaní, nebo příležitostní si budou moci užít
skoro třicetikilometrovou trasu. Nejde přitom o závod, účastníci budou skutečně spíše
poznávat okolí středu Moravy a u toho si trochu zašlapou. Musí ale počítat i s nějakým
tím kopcem na trase. Akci pořádá jako tradičně Sokol a obec Otaslavice. Právě od obecního úřadu také cyklisté a cyklistky všeho věku vyjedou. Předinou za poznáním má své
zázemí v areálu obecního úřadu. Zúčastnění tam mohou počítat s občerstvením, s dalším také v okolních obcích, kudy vede trasa. Startovné je 20 korun, navíc se jedná o startovné slosovatelné, šťastné výherce čekají ceny. Výjezd od obecního úřadu je naplánován
na sobotu 28. května ve 14.00 hodin.

Evropané v pohybu

Siláci v Dobromilicích

Akce, která vám nedá vydechnout. I takový
podtitul by mohl mít Move week – Evropané
v pohybu. Událost je přesně tím, co slibuje. Pro
děti i odrostlejší „pohybomilce“ pořadatel akce
Sokol chystá v Kralicích na Hané řadu sportovně laděných soutěží. Účastníky čeká celkem šest
disciplín včetně skoku do dálky, hodu míčkem
nebo střelby na branku. Organizátoři vzkazují,
že tři nejlepší účastníky čekají diplomy a medaile. Nebude ale chybět ani doplňující program.
Děti se mohou těšit na mnoho aktivit, včetně skákacího hradu. Akce začne tuto neděli 29. května
v 9.00 hodin a koná se v sokolském parku.

Poměřit se budou moci siláci v sobotu
28. května od 14:00 hodin v Dobromilicích
za sokolovnou. Přijďte se zúčastnit nebo pomoci fandit s rodinou i přáteli! Akci pořádá
TJ Sokol Dobromilice a Staňa Pukl. Soutěžit se bude v přehazování pytlů s pískem
přes rameno, převracení pneumatiky, nošení
kufrů 120–180 kg, zvedání těžkých břemen,
převracení betonového pražce atd. V rámci
doprovodného programu vystoupí Bujikan
z Nezamyslic s bojovým uměním, připravena
bude také soutěž pro děti „Minisilák“, Junior
silák ve věku od 14 do 17 let.

CYKLISTIKA
sobota 28. května
10.30 Český pohár mládeže na dráze Velká cena DT Výhybkárka a strojírna
(velodrom Prostějov)
neděle 29. května
10.00 Český pohár mládeže na dráze –
Velká cena DT Výhybkárka a strojírna
(velodrom Prostějov)

MALÁ KOPANÁ
sobota 28. května
8.00 Okresní liga mužů, skupina Severozápad (turnaje 3. kola, hřiště Prostějov
ZŠ v ul. Dr. Horáka a Laškov)

VOLEJBAL
sobota 28. května
9.00 Pohár Olomouckého kraje starších
žákyň (turnaj 4. kola, Národní sportovní
centrum Prostějov)

TENIS
neděle 29. května
11.00 UniCredit Czech Open (1. kolo
kvalifikace, NTC Morava, Za Kosteleckou ul., Prostějov)

ŠACHY
sobota 28. května
9.15 Prostějov Jarní open (otevřený
šachový závod pro všechny, restaurace
U Tří bříz Prostějov)

www.vecernikpv.cz

Duatlon ve Stražisku
Po loňském úspěšném ročníku se bude na koupališti ve Stražisku opět konat duatlon. Akce
se uskuteční v sobotu 28. května. Přihlašování
bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin, start
je naplánovaný na 10:30 hodin. Na amatérské sportovce čekají 4 kilometry běhu, 25 kilometrů na kole a posléze asi 6,3 km běhu.

Dětský den na zámku
v Čechách pod Kosířem
Nadcházející sobotu 28. května proběhne
Dětský den na zámku v Čechách pod Kosířem.
Od 10:00, 11:00, 14:00 a 15:00 hodin budou připraveny pohádkové prohlídky zámku.
Těšit se můžete na neotřelý příběh pro malé
i velké odehrávající se v zámeckých interiérech.
Vyzkoušet si budete moci také lukostřelbu
a překážkovou dráhu s koníkem na tyči. Připraveny budou také dílničky a malování na
obličej v Hanácké ambasádě.

Zámecký dětský
den v Plumlově
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Zámecký dětský den na zámku v Plumlově
se bude konat 28. května od 10:00 do 16:00
hodin. Na programu bude show šaška Vikiho, skákací hrad, skluzavka, pohádkový
fotokoutek, malování na obličej, malování
pískem, airsoftová střelnice, diskotéka pro
děti, orientální tance Zalika Team a tancování s Eliškou.

Běh ve Skalce
V neděli 29. května se bude konat 16. ročník
závodu v přespolním běhu ve Skalce. Od 9:00
hodin na trasu 200 metrů, na mladší školáky
do 9 let bude čekat 650 metrů, na ty starší
1 300 metrů. Start hlavního závodu na 10
kilometrů je naplánovaný na 10:30 hodin.

%LVWUR+ORXþHOD80DWHVĤ
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CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA
Raisova 1159, Prostějov
* každé pondělí od 9:30 hodin bude
probíhat setkání rodičů s batolaty a předškolními dětmi, kromě pravidelných aktivit pro děti (říkanky, písničky, tanečky)
bude připravena i rodičovská diskusní
skupina.
* NOVINKA: v úterky od 16:30 do
18:00 hodin probíhá program s malými dětmi KLUB RODIČŮ A DĚTÍ
Z UKRAJINY. Vedeno v českém jazyce
s tlumočením do ukrajinštiny. Pro děti
budou připraveny básničky, říkanky, vyrábění, stolní hry a další aktivity. Dospělí si mohou odpočinout u kávy či čaje.
* NOVINKA: v úterky od 18:00 do
19:30 hodin se koná KLUB UKRAJINCŮ ŽIJÍCÍCH V PROSTĚJOVĚ
A OKOLÍ. Pravidelné setkání za účelem
vzájemné podpory, výměny informací
a sdílení. Pro zájemce nabízíme ve spolupráci s Apoštolskou církví Prostějov
duchovní poradenství a modlitby. Děti
mohou během setkání využít hernu.
SONS PROSTÌJOV
Svatoplukova 15, Prostějov
Prostějovská pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS)
poskytuje zrakově postiženým klientům
základní poradenství, sociálně aktivizační
služby a dopomoc v rámci dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost zapůjčení
kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny ve Svatoplukově ulici č. 15:
pondělí 9.00–12.00, 14.00–16:30, čtvrtek

RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
Svatoplukova 15, Prostějov,
tel. 775 549 777
Provozní doba: 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,
čisticí tablety či ušní tvarovky různých velikostí).
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc
v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese:
Kostelecká 17, Prostějov. Provozní doba:
pondělí od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do
14:00. V úterý a ve středu po telefonické
domluvě.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17 nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby
jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší info na
tel. č. 588 008 095, 724 706 773.
* v pátek 27. května od 14:30 hodin se
koná FESTIVAL NEJEN ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH (na nám. T. G. Masaryka
v Prostějově). Akci bude moderovat Martina
Kvítko Procházková.
* Akademie seniorů pořádá v úterý 24. května přednášku s názvem CESTA DO ČERNOBYLU. Poslechnete si poutavé vyprávění
o návštěvě jaderné elektrárny a okolí doplněné spoustou fotografií.

EKOCENTRUM IRIS
Husovo nám.67, Prostějov
* ve středu 25. května od 10:00 do 15:00
hodin se proběhne vycházka nejen pro seniory NAUČNÁ STEZKA A ZŘÍCENINA
HRADU MELICE do Melice u Pustiměře.
K vidění bude i torzo rotundy sv. Pantaleona
a chrámu sv. Benedikta. Odjezd autobusem
v 10:00 hodin (st. č. 8) do Pustiměře. Návrat
do 15 hodin. Délka trasy asi 7 km.
* v sobotu 28. května od 8:15 do 15:00
hodin se koná vycházka pro veřejnost do
Národní přírodní rezervace Špraněk u Javoříčka ZKAMENĚLÝ ZÁMEK. Naučná
stezka vede krajinou, která se rozprostírá kolem potoka Špraněk. Na programu je výstup
skalní bránou na Zkamenělý zámek, který je
zříceninou tvrze Bránky. Společný odjezd
autobusem do Hvozdu v 8:15 hodin (st. č.
1), návrat opět ze Hvozdu dle počasí mezi
13.00 a 15.00 hodin. Délka trasy 8-9 km.
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 16:00 hodin, po
předchozí telefonické domluvě, nabízíme
podporu a doprovázení při hledání řešení
v čase náročné životní etapy či manželské
krize, poradenství pro rodiče při obtížích
ve vztahu s dětmi, pomoc při výchovném směřování s psycholožkou Marcelou
Anežkou Kořenkovou
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:30
hodin se uskuteční PRVNÍ ŠKOLIČKA
– adaptační kroužek pro děti od 2 do 4
roků. Účast v kroužku usnadňuje přípravu
na nástup do MŠ, připravuje na separaci
od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí.
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SPORT

KULTURA

Číslo 21

SPOLEČNOST

Ročník 26

VOLEJBALOVÉ NOVINKY:

22052010903

Pondělí 23. května 2022

JURA: NETREFILI
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Èada pokraèuje.
Kdo nahradí hvìzdnou Frièovou?
A zùstane Šunderlíková?
Šéf prostějovského fotbalu vysvětluje změnu na trenérském postu
i nevydařenou jarní část ve F:NL

strana 34

&! *+12é0+1
ƔƔ Prostějovský tenisový talent Jakub Menšík
(1435. na žebříčku) si připsal na antukové akci
ITF v Mostě velmi cenný skalp, když ve čtvrtfinále udolal zkušeného Egypťana Mohameda
Safwata po tříhodinové bitvě 4:6, 6:3 a 6:4.
Šestnáctiletý český hráč tak poprvé dosáhl na
premiérové semifinále na mužském okruhu,
v němž už nestačil na dvacetiletého krajana Andrewa Paulsona.

Ivo Viktor oslavil 80. narozeniny
PROSTĚJOV Rodák z nedalekého Křelova na Olomoucku,
jeden z trojice nejlepších brankářů České historie kopané,
mistr Evropy z roku 1976, držitel třetí příčky ve Zlatém míči.
Ano, řeč není o nikom jiném než o legendě českého fotbalu
Ivo Viktorovi, který v sobotu 21. května oslavil své osmdesáté
narozeniny. S místním regionem jej nepojí pouze dětství nedaleko Olomouce, ale také roční působení v místním klubu
Železárny Prostějov (1960-1961), kde v osmnácti letech chytal
druhou ligu. Většinu své kariéry spojil s Duklou Praha, ve které
je považován za jednu z největších legend historie.
(jaf)

Celý článek najdete na www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Samé pozitivní zprávy
hlásí VK Prostějov. Stěžejní informací je, že dál pokračuje osvědčený
realizační tým zlatého áčka žen
včetně hlavního kouče Miroslava
Čady, jenž přidá ještě jeden trenérský rok. Pohromadě zůstane i téměř celý hráčský kádr, z klíčových
opor základní sestavy odchází jen
smečařka Karolína Fričová, kterou
však nahradí výborná Brazilka z UP
Olomouc Jéssica Silva. A slibně vypadá rovněž setrvání úderné univerzálky Karin Šunderlíkové.

boje na zelených trávnících aneb

22051010820

ƔƔ V pátek 27. května oslaví své 36. narozeniny
bývalý hokejový útočník Václav Meidl, rodák z
Prostějova.

Marek SONNEVEND

ƔƔ Zástupci vrchoslavického Sokola se zúčastnili MČR extrémních překážkových závodů v
Lanškrouně – celkem se zúčastnilo devět závodníků z obce na Prostějovsku.

-QN¾å8GéGTPÊMW

PODROBNOSTI ČTĚTE NA
VOLEJBALOVÉ DVOUSTRANĚ 44 A 45

KAM ZA F

ƔƔ Člen TK Agrofert Prostějov Roman Jebavý
na deblové finále ve švýcarské Ženevě nedosáhl.
V semifinále podniku ATP spolu s Američanem
Reesem zatápěl nejvýše nasazenému páru Mektič - Pavič. Silně favorizovaní Chorvaté urvali
postup až skrze dvě zkrácené hry, a to poměrem
7:6(8) a 7:6(6).
ƔƔ Město Kostelec na Hané se v uplynulém
týdnu vrátilo k tradici vítání občánků – při první letošní akci bylo uvítáno do života ve městě
deset dětí.

TBALEM

I.A tøída skupina A – 22. KOLO

I.A tøída skupina B – 22. KOLO

I.B tøída skupina A – 22. KOLO

I.B tøída skupina B – 22. KOLO

I.B tøída skupina B – 22. KOLO

Pøebor OFS Prostìjov; II. tøída – 22. KOLO

1.FC OLEŠNICE
TJ SOKOL KONICE
SOBOTA 28. 5. 16.30 HODIN
Fotbalový stadion v Olešnici

TJ SOKOL URČICE
FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 29. 5. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Určicích

TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL OPATOVICE
NEDĚLE 29. 5. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Pivíně

SK JESENEC-DZBEL
TJ SMRŽICE
NEDĚLE 29. 5. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion ve Dzbeli

TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL DOLOPLAZY
NEDĚLE 29. 5. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Mostkovicích

TJ VÍCOV
TJ SOKOL DRŽOVICE
NEDĚLE 29. 5. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion ve Vícově

22030420339

22052010907

ƔƔ Do konce května skončí dopravní omezení
na hlavní ulici v Lešanech, kde kvůli pracím na
inženýrských sítích došlo ke zúžení vozovky.

KULTURA

23. května 2022
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PROSTĚJOV Také organizace Muzeum a galerie v Prostějově
se v pátek zapojila do celostátního Festivalu muzejních nocí. Ta
prostějovská se nesla v duchu slavného šlechtického rodu Pernštejnů.
A není divu, vždyť si letos připomínáme kulatých 500 let od chvíle, kdy
Pernštejnové položili základní kámen ke stavbě zámku v Prostějově.
Páteční Pernštejnská noc ovšem nebyla pouze o začátku renesanční
doby, například díky výstavě archeologických nálezů v galerii ve
Špalíčku se Prostějované mohli vrátit do ještě hlubší historie celé
Hané. V pátek večer pracovníci prostějovského muzea připravili pro
návštěvníky akce opravdu bohatý program.
Program páteční Muzejní pernštejnské noci byl organizátory situován do
tří míst. „Na náměstí před muzeem
máme připraveno loutkové divadelní
představení pro nejmenší děti a mezitím ti dospělejší návštěvníci mohou
ve Špalíčku zhlédnout atraktivní výstavu Starší doba železná v srdci Hané,
kterou mluveným slovem doprovodí
známý archeolog. Na náměstí jsou pak
k dispozici ukázky mistrů tkalcovského řemesla, ranhojičů, kuchařů a určitě velice atraktivní je přehlídka práce

saa
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knihtiskařů z dávných dob, na které
si návštěvníci mohou sami vyzkoušet
toto řemeslo na starodávném tiskařském lisu. Středobodem dnešní akce
je komentovaná výstava Pernštejnské
ženy a Evropa a Prostějované určitě nepohrdnou ani výstavou uvnitř
muzea věnovanou historii pěstování
máku na Hané. To vše ještě vyšperkuje divadelní představení pro dospělé,“
prozradila Večerníku základy programu Markéta Hamzová, tisková mluvčí
Muzea a galerie v Prostějově.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Muzejní noci v Prostějově nahrávalo krásné počasí, které na náměstí
přilákalo desítky zvědavých diváků.
„Když jsem své šestileté vnučce řekla,
že se půjdeme podívat na loutkové
divadlo, tak ani nevěděla, co to je. Teď
u toho sedí, směje se a tleská,“ svěřila
se Večerníku Helena Dobiášová z Prostějova.
Velice poutavým způsobem přilákal
lidi ke svému stánku ranhojič v podání Pavla Moše. „Mám tady různé
středověké lékařské nástroje, ale také
nástroje z pozdější doby. Mohu vám
předvést, jak se před staletími pomocí těchto kleští trhaly zuby,“ zamrazilo
návštěvníky při pohledu na praktic-
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2x foto: Michal Kadlec
nocí, přáli jsme si tak vysokou návštěvnost,“ pochvalovala si mluvčí prostějovského muzea Markéta Hamzová
s tím, že naše muzeum je jedním ze
600 organizací, které v pátek podobnou akci v naší republice uspořádaly.
Archeolog Pavel Fojtík pak v galerii ve
Špalíčku více než hodinu vyprávěl návštěvníkům o historii archeologických
nálezů na Prostějovsku a celé Hané,
další desítky lidí pak zamířily do hlavní
budovy muzea, kde byla k vidění výstava o historii pěstování máku na Hané
a rovněž největší atrakce – již delší
dobu probíhající výstava Pernštejnské
ženy a Evropa. Tu slovně provázel Jan
Amos Komenský v podání Václava
Horáka. „Já jsem žil až o více než sto
let poté, co Pernštejnové začali stavět
zámek v Prostějově. Byl to slavný šlechtický rod, a ach, ty jejich ženy! Ovšem
za mého života už sláva Pernštejnů tak
trochu ochabovala,“ pronesl Václav
Horák v mistrném převleku za učite-

předstihem jistotu postupu do prvoligového semifinále

ny v sestavě zdařily více než dobře.
A soupeři, který v prvním vzájemném
utkání u nás dost kousal, jsme tentokrát vylámali zuby,“ hodnotil Beneš
s úsměvem. Opět mohl maximálně
chválit. „K tradičně výbornému Marťasovi Müllerovi se v posledních zápasech skvěle přidal Honza Matkulčík,
taky u ostatních kluků je vidět značně
zlepšená hra a každý soupeř to má
s námi velmi těžké. Jsem vždy spíše
pesimista, ale teď začínám díky kvalitě
i bojovnosti našeho současného mančaftu věřit, že letos můžeme právem
myslet i na finále celé soutěže,“ připustil ostřílený kouč.
O nejbližším víkendu bude mít
prostějovská nohejbalová parta po
dlouhé době zápasové volno. Může
si jej užívat v báječné náladě. „Letošní
dobrá zimní příprava a sehrávání sestav
nesou své ovoce. Zároveň mě však mrzí,
že máme právě kvůli tomuto sehrávání
poměrně úzký kádr a nebyla dána příležitost dalším hráčům našeho oddílu,“
zmínil nicméně Richard Beneš jednu
starostlivější myšlenku v jinak veskrze
šťastné momentální situaci.

A VYHRÁL JIHOVÝCHOD

PROSTĚJOV Základní část
okresních soutěží v malé kopané ČUS Prostějovska 2022 pokračovala dalšími dvěma turnaji
ve skupině Jihovýchod i jedním
dohrávaným zápasem skupiny
Severozápad.
Právě v dohrávce se zrodil rekordMarek SONNEVEND
ní výsledek, když tým FC Daniels
Hanáci se dokázali bez problémů vyProstějov deklasoval FC Juniors
pořádat s absencí dvou hráčů, včetně
Hluchov neuvěřitelným poměrem
jednoho klíčového. „Z pracovních dů- 4Q\LGVÊRTQUV÷LQXwVÊPQJGLDCNKUVÆF¾NFTVÊRTXQNKIQXQWMQPMWTGPEK
20:1! Čímž se vítězové posunuli na
Foto: Marek Sonnevend
vodů nemohli nastoupit Petr Zemánek
druhé místo průběžného pořadí.
jako dosavadní opora týmu a rovněž musel zasáhnout do sestavy,“ líčil Večer- notlivá střetnutí naprosto dominantV jihovýchodní grupě slavnostJakub Bucher. Na druhou stranu už byl níku předzápasové dění trenér Sokola ním způsobem a jen ve dvou případech
ně otevřeli nově zrekonstruovak dispozici uzdravený Lukáš Pírek, což I Richard Beneš.
museli překonávat dílčí potíže. Hned
ný areál v Kobeřicích. A domácí
nám dost pomohlo. Každopádně jsem V duelu vyhráli jeho svěřenci čtyři jed- v úvodní dvojici Jan Matkulčík a právě
mančaft SK Kobra zvládl premiLukáš Pírek otočili nepříznivý vývoj
éru v krásném prostředí bravurně
/,*$'58å67(912+(-%$/,67Ĥþ5².2/2
na 9:10, 10:5 a 10:8 (0:1), první trojka /,*$'58å67(908åĤþ5²9ê6/('.< díky jasným výhrám 4:0 nad SK
Matkulčík, Tomáš Roba, Luk. Pírek 1UVCVPÊXÚUNGFM[MQNC0-#WUVKP8UGVÊP$t6, Dřevnovice i 5:1 nad SK Mexiko
pak uspěla nejtěsněji v tiebreaku odvrá- 5NCXQLèGUMÚ$TQF6,2CPMT¾Et6,#XKCèCMQXK Víceměřice.
cením mečbolu 10:8, 4:10, 10:9 – 0:2. EG$5-5VCTV2TCJCt/0-OQDKNRTQX¾U/QFąKEG
Svou suverenitu tamtéž za bez$
9ëVOHGN\ MHGQRWOLYëFK XWNiQt
Jinak Martin Müller a Roba jako druhá
chybného řízení rozhodčího Rad3RVStãLO1RYRWQê±0DWNXOþtN/XN
24Č$öä06#$7.-#
dvojka, druhá trojice Müller, Ladislav  2TQUV÷LQX      ka Motala potvrdil favorizovaný
Pírek 1:2 (9, -5, -8), Brychta, Nykl Müller, Roba 0:2 (-2, -5), Pospíšil,
Pírek a Petr Deutsch, vložená dvojice  è$TQF
  
  SK Tomek 99 Dobrochov jak
7UHQpUåĈiUX0LODQ3LYQLþND
1RYRWQê)ĖXNDO±0DWNXOþtN5RED
Lad. Pírek, Deutsch i Roba v singlu  5VCTV2TCJC      rozstřílením Dřevnovic 11:0, tak
/XN 3tUHN      %U\FKWD
shodně kralovali pořádně výrazným  /QFąKEG$      rozborkou Víceměřic 5:0. A tu7UHQpU3URVWčMRYD5LFKDUG%HQHã
1\NO âRXSDO  0OOHU /DG 3tUHN
 2CPMT¾E
  
 
rozdílem a rázem bylo rozhodnuto –  8UGVÊP$
Deutsch 0:2 (-2, -7), Komínek,
  
 
5R]KRGÿt9tW0DQGiW
2ãDQHF )ĖXNDO  ± /DG 3tUHN
0:6.
 èCMQXKEG$   
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nečného výsledku se zmíněné změ-

díž vede s tříbodovým náskokem,
čímž má už jistotu prvenství po
základní fázi.
(kopa, son)

PAŘÍŽ, PROSTĚJOV V předešlých kvalifikacích na grandslamové podniky prostějovský tenista
Zdeněk Kolář několikrát nedokázal udělat poslední krok, tentokrát
si ale šel jasně za svým cílem. A jako
třetí zástupce TK Agrofert se připojil ke dvojici oddílových kolegů
Jiřího Veselého a Jiřího Lehečky,
kteří měli účast v hlavní soutěži zajištěnou.
„Přípravu jsem přitom nijak radikálně
nezměnil, spíš mi dospělo tělo a dokážu zahrát více dobrých zápasů v řadě
za sebou. To se mi před pár roky nedařilo, i když jsem trénoval sebevíc. Teď
zkrátka vydržím hrát delší dobu v maximálním výkonu, to rozhodlo,“ osvětlil
důvod svého úspěchu Kolář. Pětadvacetiletý hráč narazí v 1. kole French
Open na někdejší světovou desítku
Lucase Pouilleho (163.) z Francie, který v Paříži startuje díky divoké kartě od
pořadatelů.
Další zástupci Prostějova na Roland
Garros dohráli hned v úvodním kole
kvalifikace. Své zápasy prohrál Vít

Kopřiva i Dalibor Svrčina. „Šel jsem
do zápasu v dobrém rozpoložení, ale
během hry se to na mě nějak naložilo
a nedařilo se mi vyhrávat míčky na mou
stranu. Můj výkon šel postupně dolů,“
komentoval svoji porážku s Nizozemcem Jesperem De Jongem Kopřiva.
Ve 2. kole kvalifikace skončila také
Linda Fruhvirtová. Po výhře nad Katarzynou Kawovou z Polska nestačila
po velké bitvě na Slovenku Viktorii
Kužmovou, když o vítězce rozhodla až
dvanáctá hra třetího setu. Z postupu se
naopak radovala Přerovanka Nosková.
(lv)
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le národů Jana Amose Komenského.
Páteční Muzejní pernštejnská noc
v Prostějově se vydařila po všech
stránkách. „Z muzejní noci jsem byla
nadšená, a to nejen proto, že nesla název
Pernštejnská a byla zařazena do programu celoročních oslav položení základního kamene prostějovského zámku
před pěti sty lety. Lidé i s dětmi si mohli
zdarma projít všechny aktuální výstavy,
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Zdenìk Koláø si zahraje
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O víkendu proběhne na prostějovském velodromu

Český pohár žen a mládeže v dráhové cyklistice

·XQFPÊ NQWVMQXÆ FKXCFGNPÊ RąGFUVCXGPÊ PC /PQ\ÊP¾XwV÷XPÊEKCMEGUPCFRQRTXÆXåKXQV÷ -WEJVKéM[ C MWEJVÊEK RąGFX¾F÷NK MWNKP¾ąUMÆ 5QWé¾UVÊ/W\GLPÊPQEKX2TQUV÷LQX÷D[NCKUV¾NG
P¾O÷UVÊUNGFQXCNKOCNÊKXGNEÊFKX¾EK
XKF÷NKUVCTQF¾XPÚVKUMCąUMÚNKU
WO÷PÊF¾XPÆFQD[XéGVP÷MWąGVGRQWJGTUMW RTQDÊJCLÊEÊXÚUVCXCQåGP¾EJ2GTPwVGLPč

PROSTĚJOV Stejně jako v předchozích letech uspořádá cyklistický klub TUFO PARDUS Prostějov
na místním velodromu v Kostelecké ulici celou řadu dráhových
závodů. Tím letos úvodním se stane o nejbližším víkendu 28. a 29.
května Český pohár žen a mládeže – Velká cena DT Výhybkárna
a strojírna 2022.
Soutěžit budou ženy, juniorky,
junioři, kadetky, kadeti, starší žá-

1D]¿PNXPĎæHY\VWXSRYDWNDæGÛ

Letní scéna už stojí

kyně, starší žáci, mladší žákyně
i mladší žáci. V sobotu se začne
od 10.30 hodin, kdy jsou postupně na programu rozjížďky stíhacího závodu jednotlivců všech kategorií. Po půlhodinové přestávce
budou následovat finálové jízdy
stíhačky jednotlivců o konečná
umístění, po další třicetiminutové
pauze pak přijde na řadu vylučovací závod a nakonec bodovačka
jednotlivců.

V neděli je začátek stanoven na 10.00
hodin, přičemž vše otevřou rozjížďky
stíhacího závodu družstev následované přestávkou v trvání půl hodiny
a poté finálovými jízdami této disciplíny. Vzápětí nastane obligátní pauza
na třicet minut, aby dvoudenní akce
posléze vyvrcholila bodovacím závodem jednotlivců (mladší žactvo)
a oblíbeným madisonem, tedy bodovačkou dvojic (všechny ostatní
kategorie).

"INIL?JILN´Û

„Zveme všechny příznivce sportu,
cyklistiky zvlášť. Zima na dráze je vždy
hodně dlouhá, od posledních závodů na prostějovském oválu uplynulo
od loňska téměř osm měsíců. Teď se
konečně dočkáme první letošní soutěže v domácím prostředí, tak si to
pojďme užít. Snad bude přát příznivé
počasí a naši jezdci i jezdkyně předvedou dobré výkony,“ pozval diváky
do hlediště sportovní ředitel TUFO
PARDUS PV Michal Mráček. (son)

KODYQÉVRXWÈz na Roland Garros
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jaké bylo hledání duhové perly...

né vybírat bude. Právnické osoby,
zprostředkovatelské firmy či umělecké
agentury zaplatí 3 000 korun,“ nastínila
Denisa Horká z KK Duha, u níž můžete také získat více informací. Stačí se informovat na telefonu 739 245 395 či na
e-mailu denisa.horka@prostějov.eu.

„Pevně věříme, že ji využijí pěvecké
sbory, amatérská divadla, loutkoherci
– prostě každý, kdo bude mít zájem
předvést divákům, co umí,“ vzkazuje
náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má kulturní oblast města ve
své péči.
(mls)

22052010904
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lidé pronajmout na den za 500 korun, A jak se Večerník přesvědčil, na nádvopokud nebudou vybírat vstupné, či za ří zámku na Pernštýnském náměstí je
1 000 korun, pokud se na akci vstup- tradiční „letní scéna“ již připravena.

22052010888

PROSTĚJOV Chystáte koncert,
divadelní představení či jinou kulturní či společenskou akci? A chtěli byste ji uspořádat na kvalitním
pódiu v krásných prostorách historické památky? Pak máte letos
možnost využít letní scénu na prostějovském zámku.
Letní scéna se na nádvoří zámku poprvé objevila před dvěma roky. V uplynulých letech se tu konaly například
koncerty amatérských kapel a pěveckých sborů, hráli zde loutkoherci či
se pod záštitou prostějovského kina
Metro 70 promítaly snímky letního
kina. Mimo to lidé na velkoplošné
obrazovce společně sledovali zápasy
hokejového mistrovství světa. Letos
si letní scénu můžete pronajmout i vy!
Dříve než obvykle nechalo město Prostějov postavit svoji letní scénu pro
konání kulturních akcí. Pódium v romantickém prostředí zámku nabídne
prostor pro umělce, kteří tak budou
moci prezentovat své umění veřejnosti.
Scéna bude k dispozici jak příspěvkovým organizacím města pro promítání
kina či koncertům amatérských kapel,
ale také pro ostatní zájemce o letní
scénu. „Nádvoří a pódium si mohou

23. května 2022

MALÁ KOPANÁ
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ŽĎÁR NAD SÁZAVOU,
PROSTĚJOV Parní válec? To tedy rozhodně ano! Nohejbalisté
TJ Sokol I Prostějov znovu potvrdili svou vysokou herní kvalitu i ohromnou aktuální formu.
V 9. kole 1. ligy družstev mužů
ČR 2022 zajížděli na půdu PKS
okna Žďár nad Sázavou sice
v částečně oslabené sestavě,
ale přesto nedali svému protivníkovi sebemenší šanci a dominovali suverénně 6:0! Ještě víc
tím upevnili průběžné vedení
v tabulce, zároveň mají už teď
jisté nejhůře druhé místo po
základní části. Což znamená
přímý postup do semifinále
play-off!
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kou ukázku. „Toto je mosazná trubka,
která se pacientům zaváděla do krku
a plic. Používala se ještě během první
světové války, ovšem pozor, ve výbavě
ji měla i prostějovská nemocnice ještě
v osmdesátých letech minulého století,“ rozesmál Moš přihlížející zvědavce.
Zájem vzbudilo také kuchařské
středověké umění, které na náměstí předváděli kuchtíci a kuchtičky.
„Vaříme v kotli kuře po uhersku, ale
můžete ochutnat i středověký chleba
nebo zákusky z období renesance. To
všechno čistě z přírodních produktů,
žádná chemie jako dnes,“ okomentovala svoji práci jedna z předvádějících
kuchařek. Diváci si pozorně prohlédli i tkalcovský stav a obrovský zájem
vzbudila práce knihtiskaře, který dal
návštěvníkům možnost zkusit si vytisknout obrázek na starodávném tiskařském lisu. „Jsme rádi, že je tu tolik
lidí. Když jsme se rozhodli zapojit se
do celostátního Festivalu muzejních

WWW.VECERNIKPV.CZ
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Venkovní triumf dal navíc Prostějovu už s velkým
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nové, ale úplně všech. Trefou do černého
bylo přivedení reprezentační nahrávačky
Simony Bajusz, jež celou sezónu odváděla stabilně špičkové
výkony. Totéž se dá
říct o brazilské akvizici
Raquel Löff na bloku,
jako druhá střeďačka
se v průběhu ročníku neustále
zlepšovala

PROSTĚJOV Nečekaný návrat do „starých“ zlatých časů
si užívá volejbalový klub VK
Prostějov. Zatímco předchozích deset mistrovských titulů
z historicky rekordní šňůry
2009 až 2018 bylo vesměs
předpokládaných, ten letošní
znamenal velké překvapení.
Tím víc si předseda správní
rady hanácké organizace Petr
Chytil váží jeho zisku, což logicky bylo jedno z ústředních
témat bilančního interview.

DO HISTORIE

pro Večerník

Marek SONNEVEND
yy Vzpomínáte, s čím jste šli do uplynulého ročníku 2021/22?
„Určitě ne s tím, že jsme favorité na extraligový triumf. (smích) Naše ambice
po částečném posílení hráčského kádru
v průběhu minulého léta směřovaly do
horní poloviny tabulky, abychom se pohybovali do pátého místa, případně atakovali nejlepší čtyřku. Snem byl postup
do semifinále a následně případný boj
o bronzovou medaili, což už by znamenalo nadplán.“
yy Vybavujete si ne úplně snadnou
úvodní část soutěže?
„Pochopitelně ano. Začátek jsme neměli
špatný, ale potom nás trápily zdravotní
problémy smečařky Martiny Michalíkové, jež musela náhle ukončit vrcholovou
kariéru. A navíc univerzálka Gabriela
Kopáčová se po jarní operaci achilovky
dlouho nemohla dostat do fyzické ani
psychické pohody, její výkonnost zůstávala za očekáváním. Kromě toho se
později zranila Michaela Beránková na-

skakující právě na účku, tudíž jsme sestavu různě lepili a situace nebyla optimální.
Pracovali jsme však na jejím zlepšení,
personální potíže se podařilo vyřešit.“
yy Máte na mysli prosincové angažování dvou hráčských akvizic?
„Přesně tak. Nejprve jsme na smeč přivedli Kláru Faltínovou ze Šelem Brno,
kde spíš seděla na lavičce, zatímco u nás
dostala prostor i šanci, kterou využila.
A ještě víc klíčové bylo následné vyřešení postu univerzálky. S Gábinou Kopáčovou jsme se dohodli na předčasném
ukončení smlouvy, naopak přišla vysoce
kvalitní Karin Šunderlíková, byť po několikaměsíční zdravotní pauze. Nejen
v tomto směru se opět ukázala velikost
i zkušenosti hlavního trenéra Miroslava
Čady, který na ni nespěchal a dal jí čas,
aby se postupně dostala do lepší formy.
Utkvěl mi v paměti Mirkův povedený
vtip po skončení finále, když holkám
říkal: Přišly jste do Prostějova, dostaly
rychlokurz volejbalu a teď jste mistryně!“
(směje se)

yy S koučem Čadou jste v pravidelném osobním kontaktu, že?
„Ano. Několikrát týdně se s Mirkem
scházíme u mě v kanceláři, vždy si v klidu
sedneme, dáme kávu a u ní rozebíráme
všechny aktuální záležitosti. Co je v týmu
nového, jak holky trénují, jaké výkony odvedly v odehraných zápasech, co je potřeba řešit nebo naplánovat a podobně. Pomyslně spolu odbíjíme míč vsedě u stolu.
(úsměv) Během letošní sezóny jsme takto
osobně komunikovali někdy i skoro každý všední den, k tomu samozřejmě také
telefonicky podle potřeby. A myslím, že
právě častá komunikace mezi vedením
klubu a realizačním týmem, potažmo
družstvem jako takovým s průběžným
řešením nezbytných věcí je velice přínosná, pomáhá oběma stranám. Všichni jsme
společně na jedné lodi.“
yy Co podle vás nejvíc stojí za nedávno dosaženým zlatým úspěchem?
„V první řadě samozřejmě výborné výkony jednotlivých hráček. Nejen zmíněných Karin Šunderlíkové a Kláry Faltí-

OSTRAVA, PROSTĚJOV Seznam
61. ročníku atletického mítinku Zlatá tretra Ostrava se rozšiřuje o další
hvězdná jména. A na příští úterý 31.
května je naplánováno také jedno velké loučení. Prostě, na stadionu v Ostravě-Vítkovicích se to bude lesknout,
zářit, tleskat a asi i plakat. Nedávná
světová hvězda běhu na 400 metrů
překážek, dvojnásobná mistryně světa a bronzová olympijská medailistka
z Londýna Zuzana Hejnová se totiž
přímo na ploše rozloučí s českými fanoušky.
„Moje atletická dráha se nachýlila ke
konci, protože s přítelem Markem Zúberem čekáme miminko. Mám za sebou
skvělou kariéru, jsem vděčná za všechno,
co se mi povedlo i nepovedlo, a ze srdce
děkuju všem, kteří mě podporovali a
podporují,“ odůvodnila odchod z atle-

tické scény vynikající běžkyně. Kvůli sérii
zranění úspěšná reprezentantka naposledy závodila 8. září 2020 na Zlaté tretře,
kde běžela 300 metrů překážek. Právě
prestižní ostravský mítink si vybrala jako
místo oficiální rozlučky. „Chtěla jsem se
loučit na stadionu před českými diváky.
Jen se už neproběhnu, protože se už ani
nevejdu do džínů,“ uvedla se smíchem
Hejnová.
Především se však bude na Zlaté tretře
závodit a pořadatelé věří, že dojde také
na přepisování historických tabulek.
Co ještě na stránkách Večerníku nebylo
zmíněno, tak osmnáctiletá Christine
Mbomaová z Namibie, která vloni získala stříbro na OH v Tokiu a zlato na juniorském mistrovství světa v běhu na 200
metrů, se pokusí vylepšit druhý nejstarší
rekord Tretry, který časem 22.07 z roku
1981 drží legendární Jarmila Kratochví-

lová. „Těším se na Zlatou tretru v Ostravě,
ráda bych předvedla rychlý čas. Minulý
rok byl skvělý, jsem za to vděčná a chci na
tom postavit letošní sezónu s cílem neustále se zlepšovat. Ostrava bude perfektním startem souboje se světovou elitou
a pomůže mi v přípravě na mistrovství
světa,“ je přesvědčena mladá atletka.
Zlatým hřebem letošního mítinku
budou i oštěpařské soutěže. Organizátoři jsou potěšení, že svůj druhý start
sezóny bude mít v Ostravě světová rekordmanka Barbora Špotáková, která
je zároveň i držitelkou rekordu tretry.
Její duel s Nikolou Ogrodníkovou a
olympijskou stříbrnou medailistkou
Mariou Andrejczykovou by měl být
jednou z ozdob večera. „Je tady nová
atletická sezóna a s ní další ročník Zlaté
tretry, na kterou se velmi těším. Bude
tam velmi silná domácí a zahraniční
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mosféra zaplněného hlediště naprosto
vynikající. Nejhlučnější fanklub skvěle
povzbuzoval, další věrní fandové se přidali a všichni ostatní příznivci se také chytili. Za podporu velice děkujeme, byla
super. A zvláště finálová série s podobně
výbornými fanoušky Králova Pole představovala důstojné vyvrcholení UNIQA
extraligy z veškerých hledisek – včetně
divácké kulisy. I pro nezaujaté pozorovatele jistě šlo o působivý zážitek, na ženské
volejbalové scéně jeden z nejlepších za
mnoho posledních let.“
yy Pomohla k úspěchu i podpora klubových partnerů?
„Ano, a právě tu bych chtěl speciálně vyzdvihnout. V současné nelehké době je
čím dál složitější financovat vrcholový
sport, udržet rozpočet na nějaké standardní úrovni. Proto si velmi vážíme všech
partnerů, kteří se k nám ani v ekonomicky
složitých časech neotočili zády a prostějovský volejbal nadále podporují. Zásadní
význam pro nás má hlavně vynikající spolupráce se statutárním městem Prostějov
i Olomouckým krajem, za niž moc děkujeme. Přičemž velké díky vyslovujeme
úplně každému partnerovi či sponzorovi
VK. Všichni společně přispěli svým dílem
k tomu, že jsme se znovu vrátili na český vrchol a můžeme je tak dobře prezentovat.“
yy Co nyní dál?
„Teď se samozřejmě pokusíme dát dohromady co nejlepší mančaft, aby i příští
sezóna byla z naší strany úspěšná. Dojde
k některým změnám v hráčském kádru, ale nemělo by jich být mnoho. A už
v této chvíli máme de facto pohromadě
soupisku na další soutěžní ročník kromě
jednoho či maximálně dvou jmen. Ani
v případě realizačního týmu neočekáváme žádné větší změny, stěžejní přitom
pochopitelně bude rozhodnutí Mirka
Čady o setrvání na místě hlavního kouče. Věřím, že ještě zůstane a s ním v čele
půjdeme dál bojovat.“
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Kateřina Kvapilová. Vynikajícím způsobem držela mančaft zejména v první
polovině sezóny smečařka Karolína
Fričová, další oporou byla prostějovská
odchovankyně Adéla Stavinohová na
liberu. Skvěle se chytila teprve osmnáctiletá Michaela Smolková z Liberce, hodně pomáhaly i veškeré další mladé holky
naskakující v roli střídajících. Včetně jiné
odchovankyně našeho klubu Pavly Meidlové, která se zdárně vrátila k volejbalu
po dlouhé pauze. Podstatné bylo, že holky vytvořily soudržný kolektiv táhnoucí
za jeden provaz a po dílčích změnách se
intenzivní každodenní prací společně
sehrávaly, zlepšovaly. Prostě šlo o týmové dílo, každá z hráček měla důležitou
roli a svým dílkem skládačky přispěla do
vítězné mozaiky. Za což jim chci moc
poděkovat.“
yy Vnímáte výjimečnost extraligového primátu číslo jedenáct?
„Jednoznačně ano. Zatímco předchozích deset mistrovských titulů jsme zís-

jaká byla pernštejsnká muzejní noc v prostějově...
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Městský stadion Ostrava-Vítkovice

vstupenky na www.zlatatretra.cz
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EXKLUZIVNÍ
interview

kali z pozice jasného favorita s nejvyšším
finančním rozpočtem i nejkvalitnějšími
hráčkami, tentokrát byla naše vstupní
role úplně jiná. Ne že by prvních deset
zlatých bylo snadné vybojovat, i za nimi
stála dobře odvedená práce. Nicméně
tentokrát jsme všechny hodně překvapili
a dosáhli něčeho, co původně nikdo nepředpokládal. Šlo o skvěle odpracovaný
sportovní počin celého kolektivu včetně
realizačního týmu v čele s Miroslavem
Čadou. Jeho návrat na lavičku byl dalším klíčovým faktorem, neboť svými
schopnostmi, odborností, zkušenostmi,
přirozenou autoritou i silou vůdčí osobnosti byl z mého pohledu on ústředním
lídrem naší senzační jízdy za jedenáctým
titulem. Je opravdu speciální tím, nakolik
je nečekaný. Možná nikdo s námi až na
vrchol nepočítal, tím příjemnější pocity
teď prožíváme. Ta úspěšná cesta play-off
byla nádherná. Provázela ji nefalšovaná
spontánní euforie a na závěr i momenty
čirého sportovního štěstí jako odměna za
perfektně odmakanou společnou dřinu.
Poděkování samozřejmě patří rovněž
všem členům realizačního týmu, jenž
tvořili asistent kouče Lubomír Petráš,
kondiční trenérka Solange Soares, další
trenér a statistik Jakub Krčmař, masér
Marek Roba, lékař Pavel Navrátil a vedoucí družstva Marek Sonnevend.“
yy Jak se vám líbila podpora fanoušků a zápasová atmosféra především
ve vyřazovací fázi UNIQA extraligy?
„Co se týká běžných utkání v celé dlouhodobé části ligové soutěže, jednoznačně se nám osvědčil přesun do Národního sportovního centra Prostějov.
Není tak rozlehlé jako hala Sportcentra
DDM, kde se obvyklé návštěvy okolo
tří set diváků trochu ztrácely. Zatímco
v NSC stejný počet lidí vytváří v uzavřenějším prostoru mnohem bouřlivější
kulisu, holkám se tady hraje velice dobře.
V play-off a hlavně ve finále pak byla at-
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konkurence, nechci zůstat pozadu.
Těším se na podporu diváků,“ vzkázala
Polka, která se vloni zlepšila na 71.40.
V mužské soutěži potvrdil start senzační vítěz z Dauhá Anderson Peters z
Grenady, který v Kataru dosáhl 93.09,
páté místo historie. Jeho duel s Vadlejchem a Vetterem bude také vrcholným zážitkem mítinku. Navíc přijede
i olympijský vítěz z Londýna Keshorn
Walcott z Trinidadu a Tobaga.
S rychlými sprintery jménem Blake se
doslova roztrhl pytel. Legendární Yohan
bude na Tretře startovat na 100 m. Je
druhý muž historie za Boltem, co se týká
osobních rekordů 9.69 a 19.26. Má i dvě
zlata dvě stříbra z OH a je mistrem svět
ana 100 m. Jeho mladší jmenovec Jerome Blake je z Kanady a má stříbro z OH
v Tokiu v štafetě na 4x100 m. V tomto
roce se už zlepšil na 10.00 a 20.04.
Stříbrný z OH v Tokiu Lamecha Girma
bude ozdobou běhu na 3000 m překážek. V pátek na úvodním mítinku DL
skončil druhý o setinu za 8.09.67. Má
také stříbro z MS 2019 a na halových
MS 2022 na hladkých 3000 m. Jeho etiopský rekord má hodnotu 8:01.36. Celá
plejáda dalších účastníků bude útočit na
limity na MS a ME, včetně nové generace českých steeplařů.
„Zlatá tretra je opravdu významným
podnikem. V kategorii světových challengerů byl za posledních pět let hodnocen mezi třemi nejlepšími. Vždy se
snažíme úroveň startovního pole udržet
a zatím se nám to daří. Bude to další ostravský atletický svátek,“ souhlasí Miroslav
Černošek, jehož marketingová společnost TK PLUS tradičně Zlatou tretru
zastřešuje a práva vlastní až do roku 2025.
Hlavní program Zlaté tretry startuje těsně
před sedmnáctou hodinou. Vstupenky
na hlavní tribunu jsou už vyprodané, k
mání jsou nadále však do ostatních
ochozů od 200 do 1500 korun, prodej
probíhá přes síť ticketstream.cz. (lv)

KUićHN9.VWDUWXMtY&KRUYDWVNX

PROSTĚJOV
Reprezentační
volejbalová sezóna je těsně před
svým zápasovým zahájením, které
se týká hned čtveřice současných
hráček VK Prostějov. Všechny čeká
v tomto týdnu s jejich národními
výběry vstup do Golden European
League žen 2022.
Součástí týmu Česka jsou smečařka
Klára Faltínová a blokařka Kateřina
Kvapilová, do družstva Slovenska
nedílně patří univerzálka Karin Šunderlíková i smečařka Karolína Fričová
(byť druhá jmenovaná odchází z vékáčka jinam).
Kolektivy ČR a SR navíc byly vylosovány do stejné základní skupiny
B, aby letošní Zlatou Evropskou
ligu otevřely shodně v Chorvatsku.
Češky tam nastoupí ve středu 25.
května od 17.00 hodin, Slovenky

pak v sobotu 28. května ve stejný čas.
Svěřenkyně Giannise Athanasopoulose včetně Faltínové a Kvapilové
trénovaly během druhého týdne přípravy nadále v Kutné Hoře, načež se
na uplynulý víkend přesunuly ke dvěma přátelským duelům do Slovinska
(hrály se po uzávěrce tohoto článku).
Soubor Michala Maška zamířil ze
soustředění v Púchově také do Slovinska, leč o něco dříve, aby v přípravných zápasech proti tamní reprezentaci nejprve remizoval 2:2 (18,
-21, -15, 27) a poté zvítězil 3:1 (-26,
23, 17, 21). Šunderlíková i Fričová
přitom byly největšími tahounkami!
Karin zaznamenala 20 a jako střídající
17 bodů, Kája 15 + též po naskočení z
lavičky 8 bodů.
Teď už přijdou mistráky u Jadranu.
(son)
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Foto: Facebook

PROSTĚJOV O tom, co s námi
dokáže pandemie, taky o mezilidských vztazích, ale i o mnohém
dalším. Hra Love You Truly v podání prostějovského Divadla Point vrátí diváky tak trochu v čase.
Do dob, kdy koronavirus byl
světovým tématem číslo jedna.
„Nalákat můžu hlavně na to, že
je to téma, které už naštěstí není
tak aktuální. Reaguje totiž na situaci, již jsme teď čerstvě všichni
prožili. Hra je o dvou lidech procházejících izolací způsobenou
koronavirem. Patří do ranku takzvaných koronadramat, s nimiž se
pochopitelně roztrhl pytel,“ pro-

zavítat k pernštejnským ženám a jejich
kostýmům, ale také mohli být přítomni
divadelním představením, která se odehrávala přímo před muzeem na náměstí. Ochutnala jsem vařené maso podle
starého receptu a nechala si vysvětlit od
středověkého ranhojiče, které nástroje
se k čemu používaly. Domů jsem si odnesla jeden knihtisk i s věnováním. Samozřejmě jsem se opět zastavila i u výstavy O máku, protože díla vytvořená
jak z máku, tak rostlinek, jsou famózní,“
netajila spokojenost Milada Sokolová,
náměstkyně primátora statutárního
města Prostějov. „A pochopitelně jsem
obdivovala i novou odrůdu SOKOL,
která mě pohladila po duši,“ dodala
s úsměvem.

23. května 2022
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zrazuje ke hře ředitel divadla Aleš
Procházka.
Také v tomto případě půjde o inscenaci
českého tvůrce, respektive tvůrkyně.
Autorkou hry je Jana Montorio Doležalová píšící hry i v italštině a francouzštině. Mladá tvůrkyně už prorazila
i v zahraničí. Nyní si její dílo vybrali
k inscenaci divadelníci prostějovského
Pointu. „Myslím si, že hra stojí za vidění, protože jsou tam hlavně neokoukané tváře mladší, nastupující generace
Pointu. Nejsou to ti nejmladší. Jsou to
lidé, kteří mají nějaké herecké zkušenosti. Zároveň je to režisérský debut
Lukáše Kameníčka a Martina Dobeše,“
poukázal na další premiéru Procházka.

Úvodní představení hry plánované
na 27. května je již nyní vyprodané. Šanci ale diváci a podporovatelé Pointu mají i 5. června. Tehdy
se herci souboru představí klasicky
v prostorách divadla, jež jsou v budově bývalé základní školy na Husově
náměstí. V obou termínech hra začíná
s úderem devatenácté hodiny.
Pro Divadlo Point jde v případě Love
You Truly o druhou letošní premiéru.
Tou první bylo dílo Petra Kolečka
Britney Goes To Heaven. Vzdor anglickým názvům se ale potenciální
diváci nemusí bát svých nedostatků 8ÚUVCXCOQFGNč\.GIC2TQUV÷LQXUMÆMQUVKéM[RąKN¾MCNCUVQXM[NKFÊ
Foto: Michal Sobecký
v porozumění angličtině, představení
jsou hraná česky.
(sob) PROSTĚJOV Chceš zabavit dítě? Ostatně například někteří tatínkové,
Ukaž mu modely z Lega. A dospě- kteří přivedli dítka na výstavu, vypalého? Zkuste totéž. Alespoň v pří- dali pomalu nadšeněji než jejich rapadě prostějovské výstavy modelů tolesti. Všichni ale obdivovali robota,
z Lega to platilo. Ve staré cvičebně který si dokázal poradit s Rubikovou
v DDM Prostějov na Vápenici se to- kostkou. „Návštěvníci nejvíce oceňutiž „sešly“ stovky modelů. Některé jí asi robota, který skládá Rubikovu
měly jen několik málo centimetrů. kostku. U něj je pořád tlačenice a lidi
Jiné měly k metru i více. A na své si to s ním zkouší znovu a znovu. A za
přišli všichni: milovníci Harryho sebe oceňuji model kolejiště a vlaků,
Pottera, Star Wars nebo také cesto- který je z roku 1996. Tedy je více než
vání.
čtvrtstoletí starý a stále bez problémů
“ uvedl organizátor výstavy a doMichal SOBECKÝ jezdí,
nátor řady modelů Tomáš Lázna.
„Jen ta práce a strávený čas na tom. Právě jeho nadšení výrazně pomohlo
To je mazec, najít ho tolik na zálibu. výstavu uspořádat. A umožnit lidem
To má málokdo z nás,“ konstatuje Jiří obdivovat kabinet profesora Snapea
Fiala, který si předtím výstavu pečlivě nebo vesmírnou loď Millenium Falprohlížel. Aby ne, z Lega poskládané con ze Star Wars. „Jsem hodně spobudovy například měly v místnostech kojený. Modelů je hrubým odhadem
i vnitřní vybavení. Vše bylo propraco- přes dvě stě. Návštěvníci hlavně průvané do posledního detailu.
běžně pořád chodí, zažili jsme jen velNadšení u dětí i dospělých tak nebra- mi málo hluchých míst. Protočilo se
lo konce. „Pěkné je to všechno. A ná- zde několik stovek lidí. Chceme akci
ročné na postavení. A ta radnice, to je zopakovat příští rok ve větším měřítdílo!“ dodal ještě Fiala, který patřil do ku,“ slíbil do budoucna všem, kteří
$TKVPG[)QGU6Q*GCXGPLGRQUNGFPÊRTGOKÆTQW&KXCFNC2QKPV0[PÊUGDNÊåÊFCNwÊ
Foto: Michal Sobecký druhé věkové kategorie.
mají rádi Lego.

Ptenské dětské divadlo odhalilo svět,
o němž ani Wikipedie nic neví
Dva roky odkládaná pohádka Duhová perla
se konečně dočkala své očekávané premiéry

PTENÍ Znáte Duhové království? Že ne? A že jste o něm ve Wikipedii EXKLUZIVNÍ
nic neobjevili? Nenechte se odradit. O tomto království nemá po- reportáž
nětí ani děd Vševěd. Pokud byste však vyrazili v neděli 22. května pro Večerník
do auly základní školy ve Ptení na premiéru pohádky jedinečného Ptenského dětského divadla (PĎĎ) Duhová perla, pak byste už Martin
věděli, že takové království skutečně existuje. Důkazy pro to jsou ZAORAL
nezvratné, vždyť jinak by si nemohla zahradníkova schovanka
saa
Maruška za muže vzít prince Filipa.
PĎĎ je fenomén, který v dnešní době nemá obdoby. A to nejen
v prostějovském regionu. Situace,
kdy téměř celá škola včetně učitelského sboru a dalších zaměstnanců
několik měsíců společně maká na
tom, aby vznikla vtipná divadelní pohádka s originálním dějem
a vlastními texty písní, v níž se představí bezmála 40 dětských herců
vystupujících v parádních kulisách
a snad ještě nádhernějších kostýmech, se v dnešním stále virtuálnějším světě může jevit jako svého
druhu sci-fi. Tedy jako něco, co si
nedokážeme představit, nikoliv však
proto, že to ještě není možné, ale že
už to není možné…
Přesto to ve Ptení opět dokázali. A to
navzdory dlouhé covidové pauze,
která premiéru již nacvičené inscenace o dlouhé dva roky odložila. „Z původního obsazení zůstala asi jen třeti-

na herců, protože starší žáci už školu
opustili. O to dojemnější bylo, když
se někteří z nich při premiéře hry
objevili alespoň jako diváci,“ zmínil
se emeritní ředitel školy Karel Foltin,
pro něhož je to v pořadí již 27. autorská hra. „Do mého vzoru Williama
Shakespeara mi zbývá ještě devět
kousků. Mám totiž stále v plánu se
mu v počtu inscenací minimálně vyrovnat,“ netajil své odhodlání autor
pohádek prodchnutých humorem,
v nichž láska vždy zvítězí.
Představení o dvou jednáních tentokrát trvalo necelé dvě hodiny.
Zaznělo v něm hned 19 písniček na
melodie skupiny The Beatles. „Po
covidové pauze se mnohem hůř hledají děti, které by uměly intonovat.
Absence hodin hudební výchovy je
na jejich zpěvu jasně patrná. Jinak mi
však připadají stále víceméně stejné.
Když je dokážete zaujmout, tak jsou
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Foto: Karel Foltin
3x foto: Martin Zaoral
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schopny vás soustředěně poslouchat.
A pokud je správně motivujete, obvykle se snaží dělat to nejlepší, co dovedou,“ neztrácel optimismus muž,
který výrazným způsobem ovlivnil
celé generace žáků.
I ta aktuální musela ve Ptení projít
speciálním konkurzem. Adepti museli mluvit tak nahlas, aby je bylo
slyšet na konci školní auly. „To jsou
veškeré naše talentové zkoušky. S po-

stupujícím věkem se mi však horší
sluch, a tak jsem na své svěřence stále
náročnější, což je ve finále dobré i pro
diváky,“ prohlásil s úsměvem Foltin.
Legendární divadlo ve Ptení ovlivnilo snad každého, kdo jím prošel,
přestože ne každý přirozeně v herecké kariéře pokračoval. To však není
případ výborné herečky a zpěvačky
Niny Horákové, která již několik
let září v hlavních rolích celé řady

skvělých představení z repertoáru
Městských divadel pražských. Obdobnou cestou se vydala také Eliška
Navrátilová působící nyní jako profesionální herečka v Šumperku či
absolventka brněnské JAMU Lucie
Šindlerová, jež se vydala na kantorskou dráhu.
Po nedělní premiéře budou moci
pohádku Duhová perla vidět žáci
jiných škol ještě v pondělí 23. a ve

středu 25. května. Derniéra je pak
naplánovaná na čtvrtek 26. května. Po ní bude vyhlášena prestižní
cena Ptenský Ferda pro nejlepšího
herce či herečku, jenž/jež vzejde
z diváckého hlasování. A už v září
příštího roku se zkoušky rozjedou
nanovo. „Věřím, že mi múzy budou
nakloněny a přes prázdniny zase
něco nového napíši,“ dal si letní předsevzetí Karel Foltin.
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JEDNIČKA SEZÓNY Restaurant Day vyšperkovala
.RO¾ąRY\VDG\

ŽHAVÉ SUPER
NOVINKY
RS÷WSURYRQÊ rekordní
návštěvnost
PODLE

JXO¾xH

PROSTĚJOV V pořadí již 6. ročník
soutěže ve vaření kotlíkových gulášů
se bude konat již příští sobotu 4. června opět v Kolářových sadech. Nebýt
dvou covidových let, akce by se konala
již poosmé… Charitativní akci pořádá
Okrašlovací spolek města Prostějova
ve spolupráci s Jiřím Petriciusem pod
záštitou Zdravého města Prostějov.
Po dvouleté odmlce se tak do Kolářových
sadů vrací velice oblíbená akce. „Vařit se
může z jakéhokoliv druhu masa a účastnických družstev bude okolo desítky. Vše
si musí družstva připravit přímo na místě
včetně jejich pracoviště. Není možné přijít
již s něčím hotovým,“ usmívá se Milada
Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova. Ta vzápětí Večerníku popsala podrobnější program akce.
„Bude opět velmi nabitý a osobně se na
něj velmi těším. Děti se budou moci těšit
ze spousty atrakcí, z výstavy teddy králíčků,
budou si moci vyzkoušet netradiční sporty
jako lakros, kroket, discgolf, cornole či pétanque. Účast přislíbila i Městská policie
Prostějov s laserovou střelnicí, opileckými
brýlemi, sokolník předvede ukázku dravého ptactva i sokolnictví. Nebude chybět
živá hudba, po celý den bude vystupovat
několik kapel,“ láká návštěvníky Sokolová
s dodatkem, že na šestý ročník soutěže ve
vaření kotlíkových gulášů je nejvhodnější

Z VOLEJBALU!

„Pøijïte Největší fronty se stály na „Sokolí“ grilované chobotničky
PROSTĚJOV Nedělní Restaurant Day prostě neměl chybu!Tradiční
přehlídka kulinářských dobrot z domácí kuchyně přilás prázdným prodejní
kala hodinu před polednem rekordní návštěvnost v historii této
Zahrádka Národního domu doslova praskala ve švech a mezi
çDOXdNem´ akce.
jednotlivými stánky nebylo mnohdy prostě k hnutí. Během jediné

vybízí
návåtęvníNy
0iODdD 6RNRORvá

hodiny účastníci akce prodali drtivou většinu svých kulinářských
specialit, a to od cukroví, buchet, domácích marmelád a medu
až po pizzu, ražniči, domácí pečivo, sýry a mnohé další dobroty.
Největší fronty se však stály u stolů, kde Petr Sokol připravoval své
tradiční grilované chobotničky.

hlásilo sedmnáct účastníků. „Někteří
byli nováčci, ale většina byla starých
osvědčených ‚vařičů‘. V nabídce byla
jak hlavní jídla, tak i velké množství
sladkostí, ale i domácí pivo, skvělé víno
či káva. Je skvělé, že lidé pojali tento
den jako ten, kdy nemusí vařit, posedí
s rodinou či přáteli a ochutnávají, co jim
padne do oka,“ libovala si organizátorka akce, které se Večerník zeptal, podle
jakého klíče letos vybírala účastníky,
kteří návštěvníkům nabízeli nejrůznější
laskominky. „Žádného,“ usmála se. „Bereme s kolegyní Markétou každého,
kdo se přihlásí. Je přeci odvahou ukázat
a představit veřejnosti, co ve volném
čase a hlavně pouze pro svoji rodinu vaříte, pečete či grilujete. Lidé tak ochutnali paellu, quiche, kyselo, miniburgery,
pikantní fazole, špízy, ale i domácí pe-

2GVT5QMQNUTQFKPPÚOKRQOQEPÊM[O¾NGO
PGUVCéKN\¾UQDQXCV\¾LGOEGQLGJQITKNQ
XCPÆEJQDQVPKéM[ Foto: Michal Kadlec

čené chleby s pomazánkou z kvásku či
se sádlem a škvarky. Prostějované také
očividně milují i mořské plody, a proto
se dlouhá fronta vinula okolo stánku
s grilovanými chobotnicemi od mého
manžela. Stánků s nabídkou sladkého
bylo také dost a byly plné věnečků,
domácích vdolků, makronek, větrníků,
punčových řezů či šlehačkových zákusků,“ konstatovala Sokolová.
A právě její manžel se měl co otáčet,
aby uspokojil dlouhou řadu zájemců
o jeho grilované chobotničky. „Tentokrát jsme z chorvatské Ražanje přivezli dvanáct kilogramů chobotnic
a vše bylo prodáno. Ty manžel nejdří-

a jeho předsedkyně Milada Sokolová
PŮVODNÍ
byla už během akce náramně spokojena. „Nebojím se říct, že jde o historický
dorazit s prázdným žaludkem... „To kaž- reportáž
rekord v návštěvnosti. Mám radost, že
dopádně! Doporučuji, aby lidé dorazili pro Večerník
nejen účastníci, ale i všichni, kdo si přijiž na oběd, protože v tomto čase budou Michal
nì Samozřejmě KADLEC
šli něco koupit nebo ochutnat, se na
hotové guláše
od
soutěžících.
zó
se
v
se
mu chybět další občerstvení po celý
konebude
sebe usmívali, byli vlídní a také spokone
den, a oto včetně
limonád i piva. Pro děti Jarní Restaurant Day uspořádal opět jení,“ svěřila se Milada Sokolová.
a komu
øil
da
budou k dispozici sladkosti a samozřejmě Okrašlovací spolek města Prostějova Na květnový Restaurant Day se přicukrová vata,“ ujišťuje hlavní organizátorka
saa
akce, které se Večerník ještě zeptal, v čem
3x foto: Michal Kadlec
je podle ní největší kouzlo kotlíkových gulášů a zda se také ona sama v sobotu pustí
do nějaké gastronomické lahůdky. „Každý
z nás je zvyklý vařit podle rodinných receptů a proto je mnohdy chuť nabízených
gulášů zcela rozdílná. V tom je to kouzlo,
lidé zkouší, porovnávají, vyptávají se na
složení... Předpokládám, že jedním z týmů
bude i tým v čele s mým manželem. Bohužel prozatím nikdy nevyhrál, ale jak se říká,
nikdy neříkej nikdy,“ uzavřela se smíchem 0GLX÷VwÊ XÚD÷T O÷NK P¾XwV÷XPÊEK PGF÷NPÊJQ 4GUVCW 1DNGVQXCP¾ D[NC K UNGéPC MVGT¾ PCDÊ\GNC EJNGD[ ·UR÷wP÷PCQFD[VwN[KRQFQO¾EMWX[TQDGPÆOCM
TCPV&C[\GUQTVKOGPVWUNCFMQUVÊ
PCOC\CPÆPGLGPwMXCTMQXQWRQOC\¾PMQW
TQPM[CFCNwÊUNCFMÆMWNKP¾ąUMÆFQDTQV[
Milada Sokolová.
(mik)
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PROSTĚJOV V rámci své propagace na sociálních sítích vyhlašuje
volejbalová UNIQA extraliga žen
ČR už řadu let po každém svém kole
Ideální sestavu složenou z nejlepších
hráček daného dějství podle hlasování fanoušků. V uplynulém ročníku 2021/2022 tuto soutěž naprosto
ovládaly volejbalistky VK Prostějov.

]DKiMHQD

dělal si z nich statistiky. A můžu říct, že
naše holky na tom byly v porovnání s jinými kluby výborně – díky svým výkonům i příznivcům. Ocenění si rozhodně
zasloužily,“ řekl Večerníku věrný fanda
vékáčka František Župka, který jen výjimečně vynechá některý z domácích
zápasů a často jezdí i na ty venkovní.
Z jeho pečlivých záznamů lze vyčíst,
že během dlouhodobé části extraMarek SONNEVEND ligových
bojů hlasování suverénně
„Hlasování jsem se pravidelně účastnil dominovala prostějovská smečařka
a také pozorně sledoval jeho výsledky, Karolína Fričová, jež se do Ideální

sestavy dostala z dvaadvaceti pokusů
hned osmnáctkrát! Co její parťačky?
Taky klasa. Raquel Löff 11x, Simona
Bajusz 10x, Adéla Stavinohová 7x, Karin
Šunderlíková a Kateřina Kvapilová 3x,
Klára Faltínová 2x, Michaela Beránková
a Michaela Smolková 1x.
Herně gradující Hanačky pak měly nad
konkurencí navrch i během úžasného
play-off. Do Ideální sestavy čtvrtfinále se
dostalo trio Bajusz, Fričová i Šunderlíková, po semifinále se mezi top plejerky dle
podpory respondentů vyšvihla dokonce

Co se dìlo
na Valné hromadì ÈVS?

šestice Bajusz, Löff, Fričová, Faltínová,
Šunderlíková a Stavinohová! No a sestava finále? Znovu nadvláda zástupkyň
VK, tentokrát pětinásobná: Bajusz, Löff,
Fričová, Šunderlíková a Stavinohová.
„Uvedená hlasovací soutěž podle mě
dokládá, že naše volejbalistky hrály
v této sezóně opravdu skvěle a že mají
dost věrných fanoušků, kterým na
nich záleží. Z jedenáctého titulu máme
všichni obrovskou radost a už se moc
těšíme na příští ročník,“ prohlásil spokojený Župka.

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2021/2022
BYLI JSME
U TOHO

obejít bez Karolíny Fričové coby jedné z největších tahounek. Leč tuto
záležitost se opětovně mistrovské organizaci ze srdce Moravy podařilo vyřešit bravurním tahem. „Mohu odtajnit, že jako náhrada za Káju přichází
brazilská smečařka Jéssica Aparecida
dos Santos Silva, kterou jsme přivedli
na přestup z Olomouce. Podle mého
názoru to byla jednoznačně nejlepší
hráčka UP v poslední sezóně, výborně útočí, spolehlivě přihrává a dokáže často bodovat. Jde o velmi kvalitní
volejbalistku, navíc má v našem týmu
krajanku Raquel, nemluvě o kondiční trenérce Soli. Tudíž je potenciál, že
si v novém působišti rychle zvykne
a bude se tu cítit dobře.“
Zdá se, že jestli se povede udržet
Šunderlíkovou, může prostějovská
družina znovu atakovat nejvyšší pozice v UNIQA extralize ČR, potažmo
v Českém poháru. „Takové prognózy
jsou předčasné, i když připouštím, že
naše družstvo se opět rýsuje dost slibně. Na druhou stranu jména nejsou
zdaleka všechno, rozhoduje v první
řadě odvedená práce. O čemž jsme
se teď sami přesvědčili – a soupeři po
nás tvrdě půjdou. Proto bude ze všeho
nejdůležitější jít od začátku společné
přípravy na novou sezónu až do jejího
úplného závěru zase zodpovědně a na
maximum,“ zdůraznil Miroslav Čada.
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Praha, Prostějov (son) – V pražském hotelu Pyramida se 14. května
uskutečnila 2. Valná hromada Českého volejbalového svazu, na níž
VK Prostějov zastupoval sportovní
ředitel Miroslav Čada. Toto výroční
setkání mělo standardní, přesně definovaný program. Valná hromada
jako nejvyšší orgán ČVS schvalovala
zprávu o činnosti za předešlé období, zprávu kontrolní a revizní komise,
výroční zprávu a výsledek hospodaření za rok 2021. Vedle této agendy
byl zásadním tématem výhled volejbalu z pohledu financování, což doprovázela velmi živá diskuse delegátů. Výbor ČVS totiž schválil na svém
předchozím dubnovém zasedání
záměr navýšení členských příspěvků jako krok, který by měl částečně
snížit závislost svazu na podpoře ze
strany státu. A tento záměr právě Valné hromadě předkládal. Kontinuita
finanční podpory státem prostřednictvím Národní sportovní agentury je totiž ohrožena. V roce 2021
byla výše kapitoly určené pro sport
6,981 miliardy korun, zatímco letos
činí jen 4,604 miliardy! Byť se vedení NSA snaží o navýšení a zároveň
převedení nevyužitých prostředků
z loňska, jedná se o propastný rozdíl.
Z tohoto vývoje se dá usuzovat, že
sport není pro stávající vládní koalici
prioritou a další roky mohou přinést
hodně nejistoty pro celé sportovní
prostředí. Členské příspěvky jsou
jednou z možných cest, jak zajistit
část vlastních zdrojů, které mohou
být dále využity pro podporu a rozvoj. Volejbal patří dlouhodobě mezi
nejlevnější sporty z pohledu výše
členských příspěvků. Na základě
záměru předloženého Výborem
ČVS přijala Valná hromada důležité
usnesení a schválila navýšení členských příspěvků. A to pro dospělé
z původních 200 Kč nově na 300 Kč,
pro mládež ze 100 Kč nově na 200
Kč. Toto zvýšení je platné pro další
soutěžní období 2022/2023, které
začíná od letošního 1. července. Prostředky získané touto formou budou
z velké části využity na financování
rozvoje volejbalu a podporu prioritních oblastí na úrovni krajských volejbalových svazů. Zde má možnost
každý kraj zacílit peníze na aktivity,
které vnímá jako potřebné a důležité. Zbývající část bude využita pro
posílení finanční stability Českého
volejbalového svazu, kde Valná hromada svým rozhodnutím uložila
Výboru ČVS vytvořit rozpočtový
přebytek pro rok 2022.

8-2TQUV÷LQX\CXÊVCN
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Kosí rodinka se Pohádkové prohlídky v Plumlově přilákaly davy
➢ ze strany 3

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval v minulém vydání, na balkóně panelového domu na Sídlišti Svobody
se zhruba přede dvěma týdny usídlil
kosí pár. Zatímco sama majitelka
bytu Zdenka Steuerová ráda vytvořila ty nejlepší podmínky pro uhnízdění kosí dvojice, páreček se poctivě
střídal na „vysezení“ nakladených
vajíček. A už se urodilo!

Michal KADLEC

rozrostla Ü½NGJ
&9,-6;*7/Ú

„Samička nakladla pět vajíček a ze všech
se vylíhla mláďátka! První se vyklubalo
na svět v pátek třináctého a další čtyři
pak o den později,“ prozradila Večerníku Zdenka Steuerová, která své nové
přátele podporuje na svém balkóně, jak
jen může.
„Pořád si s nimi povídám, často u nich
sedím. Samičku jsem pojmenovala Rózinka a vůbec se mě nebojí. Dokonce se
ode mě oba rodiče nechají krmit, dávám jim granule pro kočky. A jak jim
chutná! Pravidelně jim také do misky
dolévám vodu na pití, a ta je taky hned
prázdná. Rózinka společně se svým -QUÊTQFKPMCPCDCNMÐP÷<FGPM[5VGWGTQXÆUGTQ\
ptačím partnerem holátka poctivě krmí, TQUVNCQR÷VKEKON¾òCV*QN¾VMCUGOCLÊéKNGMUX÷VW
Foto: Michal Kadlec
vždycky na chvíli odlétnou a něco jim
přinesou do zobáčků,“ popsala chvilky která se se svými opeřenými kamarády naučí za pár týdnů mláďata létat, asi příští rok na jaře ke mně vrátí,“ přeje si
s ptačí rodinkou Zdenka Steuerová, bude jen těžko loučit. „Jakmile rodiče z mého balkónu zmizí. Snad se ale zase seniorka.

„Přikrmuji maminku Rózinku,“

22051710870
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Marek SONNEVEND
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Zůstává
Čada i drtivá
většina kádru,
místo Fričové
přijde z Olomouce
brazilská smečařka
Silva

směje se Zdenka Steuerová

N@UÃIT
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Tolik bodů zaznamenala největší
opora prostějovských volejbalistek Karolína Fričová v UNIQA
extralize žen ČR 2021/2022. Jde
o cifru sečtenou za všechny duely
dlouhodobé části i play-off. Je to
skutečně úctyhodné numero svědčící o schopnosti skórovat za jakékoliv situace.

iMQN¾EK UK RąK 7M¾\MQXÚEJ JQFKP¾EJ XQNGL
DCNW8-2TQUV÷LQX\MWUKNKVGPVQMT¾UPÚURQTV
CFQDąGUGRQDCXKNK
(QVQ#NGw0QX¾M

PROSTĚJOV V době před covidem volejbalový klub VK Prostějov každoročně organizoval na
místních školách takzvané Ukázkové hodiny volejbalu, kterými
se snažil rozšiřovat sport pod
vysokou sítí mezi děti na pomezí prvního a druhého stupně ZŠ.
Nyní, po odeznění několika vln
koronaviru, se k sympatické tradici vrátil.
„Předvádět volejbal školákům, co
nejvíc ho šířit mezi mládeží a aktivně do něj zapojovat děti je náš dlouhodobý záměr. Zároveň jde o jednu
z důležitých součástí fungující spolupráce mezi VK Prostějov a statutárním městem Prostějov, jež zdejší
volejbal výrazně podporuje,“ zmínil
šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš
Novák.
Právě on má celý projekt Ukázkových hodin volejbalu na starost. Oč
vlastně jde? „Po předchozí domluvě
zavítáme s našimi mladými hráčkami na konkrétní školu a v rámci

Galaveèer Èeského volejbalu
bude 27. kvìtna v Kutné Hoøe
hodiny tělesné výchovy tam dětem
ukážeme volejbalové základy tak,
aby si je i samy vyzkoušely. Součástí
jsou také různé hry zábavnou formou s tím, že si pak školáci volejbal
v rámci tělocviku aspoň někdy se
svými učiteli zahrají. A pokud některé z dívek tenhle krásný sport víc
chytí, mohou se následně přihlásit
do naší klubové přípravky,“ vyložil
Novák.
Se svými mládežnickými svěřenkyněmi takovým způsobem postupně zavítal na ZŠ Kollárova,
ZŠ Palackého, ZŠ Dr. Horáka, RG
a ZŠ Otto Wichterleho, ZŠ Majakovského, ZŠ Melantrichova, ZŠ
E. Valenty a ZŠ Jana Železného.
„Věřím, že jsme školou povinné zaujali a bavilo je to. Juniorkám i kadetkám VK děkuji, s jakou chutí se
účasti na Ukázkových hodinách volejbalu ujaly. Z našeho mistrovského
A-týmu žen se jednou ochotně zapojila Klárka Dvořáčková. A věřím,
že do budoucna půjde mezi děti víc
členek klubového áčka. V tradici
téhle akce určitě hodláme pokračovat,“ připojil Aleš Novák.
(son)
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ŽHAVÁ NOVINKA

Z VÉKÁČKA
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BYLI JSME
U TOHO

Ženy VK Prostějov absolvovaly
během nedávno skončené sezóny
2021/22 dohromady 42 střetnutí:
39 v UNIQA extralize ČR (27
dlouhodobá část a 12 play-off) a 3
v Českém poháru (1 druhé kolo
a 2 čtvrtfinále). Myslíte, že některá
z Hanaček zvládla odehrát úplně
všechny tyto mače? Ano. A dokonce
byly takové borkyně hned tři!
Železnou vytrvalost prokázaly
smečařka Karolína Fričová, blokařka
Raquel Löff i libero Adéla Stavinohová, jež nechyběly na place
v žádném utkání! Jen dvakrát scházela střeďačka Kateřina Kvapilová, a to
pouze vinou nucené karantény kvůli
onemocnění koronavirem. Také ze
zdravotních důvodů vypadla na tři

duely nahrávačka Simona Bajusz se
zvrtnutým kotníkem, obě mohly
mít jinak na svém kontě též plný
počet bitev. Podobně jako smečařka
Klára Faltínová s univerzálkou Karin
Šunderlíkovou, které od naskočení
do sestavy po zimním příchodu
rovněž odehrály vše, co mohly. „Chci
holky moc ocenit za jejich vytrvalost,
obětavost i pracovitost. Pokud to jen
trochu šlo, vždy překonaly menší
problémy se zdravím a nastoupily
do soutěžního zápasu, když jsme je
potřebovali. Takový přístup zaslouží
velkou pochvalu, svědčí o osobní
zodpovědnosti i silné týmovosti
udělat v první řadě to, co je důležité
pro kolektiv,“ zdůraznil kouč vékáčka
Miroslav Čada.

Prostějov (son) – Nejbližší sobota 27. května se stane dalším
velkým dnem tuzemského sportu
pod vysokou sítí. Tentokrát přijde na řadu Galavečer Českého
volejbalu, v jehož rámci budou
slavnostně vyhlášeny výsledky
ankety Volejbalisté ČR 2021/22.
Sportovně-společenský
večer
propukne od 18.30 hodin v hale
Klimeška Kutná Hora. Role moderátora se ujme Petr Svěcený,
o hudební doprovod se postará
DJ Roxtar a jako atraktivní zpestření je připravena akrobatická
volejbalová show. Vzhledem
k divácky omezené kapacitě se
o bezplatné vstupenky strhla mezi
zájemci doslova mela. Na rozdíl
od loňska bude mít VK Prostějov
v ohni celou řadu svých želízek na
ocenění. K jedenáctému mistrovskému titulu v UNIQA extralize
žen ČR tým dovedl jako hlavní
trenér uznávaný Miroslav Čada,
hráčsky přitom zářily například
Karolína Fričová, Karin Šunderlíková, Simona Bajusz či Adéla
Stavinohová. Kdo z vékáčka tedy
anketně uspěje?
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JEDNIČKA SEZÓNY
PODLE

VEČERNÍKU

KAROLÍNA FRIÈOVÁ

Pokud hodnotíme celý ročník 2021/2022
v kostce, není co řešit. Slovenská smečařka
VK Prostějov se stala nejvíce bodující hráčkou uplynulé sezóny v UNIQA extralize žen
ČR, byla i její nejlépe podávající a přihrávající
hráčkou, měla také absolutně nejvyšší
celkovou užitečnost a podle indexu
přínosu pro tým suverénně ovládla statistické hodnocení smečařek elitní tuzemské soutěže! Je
takřka neuvěřitelné, aby se toto
vše najednou povedlo jediné
plejerce. Fričová to však excelentními výkony do Vánoc
a postupným návratem do
top formy po Novém roce
zvládla. Bravo, Kájo!
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ŽHAVÉ SUPER NOVINKY
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Z VOLEJBALU!
jak to vonělo při restaurant day…
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PROSTĚJOV Volejbalový
původní
VK Prostějov je zpátky na zpravodajství
národním vrcholu, ženský
A-tým hanáckého klubu pro Večerník
nedávno získal jedenáctý Marek SONNEVEND
mistrovský titul. Neméně
vynikající zprávou přitom je, že takřka celý úspěšný kolektiv
zůstane dál pohromadě a může se pokusit o navázání na letošní zlatou jízdu také v příští sezóně 2022/23!

(QVQ4CFGM8¾ÿC

mu verdiktu bylo pokračování nejbližších spolupracovníků. „S Lubošem Petrášem, Kubou Krčmařem,
Soli Soares, Márou Robou i dalšími
tvoříme sehraný a kvalitně šlapající
realizační tým, od nějž cítím maximální podporu po všech stránkách.
Každý odvádí výbornou práci, na
což v dalším ročníku můžeme společně navázat,“ těší se Čada.

Otazník visí
nad Šunderlíkovou

Navíc by měly být většinově sehranější,
po četných loňských změnách sladěnější. A pořád pod vedením hlavního
trenéra Miroslava Čady, jenž zůstává na
vedoucím postu.
Teď samozřejmě záleží, jak zareaguje
česká konkurence. Zda stříbrné Královo Pole či bronzová Dukla Liberec taky
zůstanou pohromadě, případně ještě víc
posílí. Co nového vymyslí ve zklamaném úpéčku, respektive zda dokážou
zkvalitnit své soupisky v Ostravě, u Šelem Brno a na Olympu Praha.
V každém případě je nabíledni, že volejbalistky Prostějova půjdou do nové edice UNIQA extraligy ČR po nedávných
událostech i vzhledem k síle svého kádru
v roli spolufavoritek na opětovné vybojování medailového postu. Jestli přímo
zlatého, to se teprve uvidí.
Aby však nastartovaly další mistrovskou
éru jako mezi lety 2009 až 2018 v podobě deseti národních primátů za sebou,
to pravděpodobné rozhodně není. Tehdejší ekonomické možnosti vékáčka se
totiž s těmi současnými nedají srovnávat, ani oddílové vedení natolik vysoké
ambice už nemá. Přesto logicky platí, že
úspěchům za rozumnou cenu se nikdo
nebrání.

Kouč dá ještě
jeden poslední rok
Dosud nebylo zřejmé, zda hlavní
trenér Miroslav Čada bude po nečekaném a tím krásnějším návratu
na extraligový trůn pokračovat ve
své náročné dvojroli, když současně
dělá i sportovního ředitele vékáčka.
Po vytrvalém naléhání nejvyššího
klubového Dosud nebylo zřejmé,
zda hlavní trenér Miroslav Čada
bude po nečekaném a tím krásnějším návratu na extraligový trůn
pokračovat ve své náročné dvojroli,
když současně dělá i sportovního
ředitele vékáčka. Po vytrvalém naléhání nejvyššího klubového vedení se nakonec rozhodl ještě jeden
soutěžní ročník přidat. „Na jednu

ve vaří s pomeranči a ony tak získají
pěknou načervenalou barvu. Jen si
jistě dokážete představit tu ‚vůni‘, která se line další dva dny domem! Před
grilováním je namáčí do olivového oleje smíchaného s octem balsamico a griluje. Podává je vždy s ajvarem, salátem
rucola a opečeným toastem,“ popsala
Milada Sokolová.
Na základě rekordní návštěvnosti nedělní akce Večerník napadla otázka, zda
organizátoři nebudou už pro podzimní
Restaurant Day hledat větší prostory.
„Ačkoliv každý Restaurant Day je hojně navštěvován, tentokrát si myslím,
že akce byla navštívena skutečně rekordně. Nedokážu si ovšem představit
jiné místo než v letních měsících zahrádku Národního domu a pro měsíc
listopad vnitřní prostory Národního
domu. Téměř dvě desítky osob potřebují skvělé zázemí, což Národní dům
nabízí. Například v ´Kasku´ jsme bojovali s elektřinou, stejně tak u hvězdárny v Kolářových sadech. Bude-li vždy
prodávajících kolem dvacítky a bude-li
nám Národní dům vycházet vstříc, zůstaneme mu věrni,“ odmítá „stěhování“
předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějova.

PROSTĚJOV Celkem 15 kamenů za
židovské občany, kteří byli zavražděni v průběhu II. světové války kvůli
svému původu, bude uloženo ve čtvrtek 26. května v prostějovských ulicích. Další pak přibydou v měsíci září.
„V letošním roce si připomínáme 80.
výročí transportů našich někdejších
židovských spoluobčanů. Z více než
1200 bývalých sousedů koncentrační
a vyhlazovací tábory přežilo zhruba sto.
Kameny zmizelých tak alespoň symbolicky připomenou, že zde tito lidé žili,
připomenou kdysi početnou židovskou
komunitu,“ uvádí za spolek Hanácký Jeruzalém Jana Gáborová.
První kameny zmizelých, známé také
jako Stolpersteiny, spolek nechal umístit
v ulicích města v roce 2019. Tentokrát
bude ukládání kamenů spojené ještě

PC<MCOGP÷NÚ\¾OGM

Jisté odchody:

Fričová a Dvořáčková

Fričová šestá a Šunderlíková třináctá
v anketě Volejbalistka roku SR 2022
*7/Ú
&9,-6;

s jednou akcí spolku. Uskuteční se také
vernisáž výstavy „Virtuální rekonstrukce prostějovského Templu“, která začne
v 17.00 hodin téhož dne v objektu bývalé nové synagogy, nyní kostela Husova
sboru. Mottem obou částí akce je Cesta
zpět.
„Chceme jednak připomenout tragický
osud prostějovských Židů, zároveň však
zdůraznit, že záměr nacistů vymazat tuto
komunitu z paměti, se naštěstí nezdařil,
naopak si připomínáme život, bohatou
tvůrčí činnost a přínos židovského obyvatelstva pro Prostějov. Výstavba nové
synagogy, která existuje dodnes, byť
v přestavěné podobě, byla jedním ze symbolů významu židovské obce v Prostějově,“ přidává Gáborová. O vznik virtuální
rekonstrukce se zasloužila Irene Moser,
která bude výstavě také přítomna. (red)
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2x foto: Michal Kadlec

SKALKA Během posledních dvou
let bylo velmi složité udržet provoz široko daleko známých lázní ve
Skalce. Místní obecní úřad ale v těžké covidové době provoz udržel,
přestože na záchranu lázní musel
vydat nemalé finanční prostředky.
Dva roky se také nekonaly tradiční
slavnosti k zahájení lázeňské sezóny. Ovšem letos se konečně blýská
na mnohem lepší časy a tak se i v neděli 22. května v areálu lázní u léčivých minerálních pramenů sešlo na
dvě stě nejen místních obyvatel.
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FOTOGALERIE

PROSTĚJOV Sportovní klub Maccabi
z Olomouce ve spolupráci s Hanáckým
Jeruzalémem a dalšími prostějovskými organizacemi pořádá akci zvanou
Chayim aneb 4 dny pro Hanácký Jeruzalém. Čtyřdenní program bude připomínat transport Židů z Prostějova
a jeho okolí do koncentračních táborů,
přitom nabídne přehlídku židovské
kultury. Festival bude probíhat od
čtvrtka 26. do neděle 29. května v různých prostějovských institucích – městském divadle, městské knihovně, Duze,
Národním domě, kině Metro 70, České
církvi evangelické nebo na Pernštýnském náměstí.
V Prostějově si budeme připomínat výročí
transportu prostějovských Židů do vyhlazovacích táborů. Sportovní klub Maccabi
Olomouc ve spolupráci s různými prostějovskými organizacemi pořádá k 80. výročí
transportů Židů z Prostějova a okolí přes
Olomouc do Terezína a dále na východ
do likvidačních táborů přehlídku židovské
kultury „Chayim 5782/2022“.
„Chceme uctít památku všech 1140 obětí, ale hlavně oslavit návrat 109 přeživších
z ‚Cesty bez návratu‘. Chceme vzdát poctu
těm, kteří se vrátili, měli sílu začít znovu,

klikni na
www.vecernikpv.cz

například ve Slatinicích, Velkých Losinách a nedávno také v Luhačovicích.
Osobně jsem velice rád, že po dvou
letech strastí můžeme takto slavit a sezónu zahájit. Ty dvě covidové sezóny
byly pro nás skutečně enormně těžké.
Nemohli jsme vzhledem k opatřením
ani nic pořádat a provoz lázní jsme udrželi jen tak tak. Nemáme totiž status
lázní, takže po celé období covidu jsme
byli státem odstrkováni a nemohli jsme
ani dosáhnout na žádnou kompenzaci či dotační tituly. Ale přežili jsme to,
a jak vidíte, dnes zahajujeme další sezónu, která snad už bude bez jakýchkoliv
komplikací. Musím ale říct, že pokud
by nastala zase nějaká drastická opatře-

ní, tak už nepřežijeme ani rok. Snad od
podzimu už bude covid-19 považován
‚jen‘ za respirační onemocnění a nikoliv
něco pandemického, co si vyžádá uzavření provozu,“ sdělil Večerníku Antonín Frgal, starosta Skalky.
Organizátoři slavnostního zahájení lázeňské sezóny ve Skalce připravili další
bohatý program pro všechny návštěvníky. Kromě již zmíněných vystoupení
souborů Klas a Kláseček a smyčcového
kvarteta bylo připraveno hned několik
soutěží pro děti, vystoupil také kytarista Mario Dočkal s hráčem na bicí
Reto Dočkalem. I dospělí si pak mohli
vyzkoušet jízdu zručnost i dovednostní
soutěže s BESIPem.
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www.vecernikpv.cz

Super posilou
Jéssica Silva!
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BRATISLAVA, PROSTĚJOV Dvě slovenské hráčky VK Prostějov Karolína
Fričová a Karin Šunderlíková pokračují v přípravě s reprezentací své země
na blížící se boje v letošní Golden European League. Zároveň obě skončily
poměrně vysoko v anketě Volejbalista roku SR 2021 mezi ženami.
Na dosah úplné špičce žebříčku hlasování se logicky přiblížila smečařka Kája
Fričová, neboť má za sebou celou vynikající sezónu a právě ona dlouho nejvíc
táhla vékáčko za úspěchem. V součtu anketních lístků obsadila šesté místo, například před libereckou oporou Nikolou Kvapilovou.
Univerzálku Karin Šunderlíkovou loni na podzim zastavilo vyšetření srdce a s ním
spojený údajný nález, kvůli čemuž musela přerušit kariéru. Díky tomu však vlastně
později zamířila do hanáckého klubu, kde se stala ústřední oporou prostějovského
týmu. A v anketě zaujala třináctou příčku.
První týden reprezentačního soustředění s národními výběry České republiky

23. května 2022
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BYLI JSME
U TOHO

Na soupisce s určitostí setrvají nahrávačMichal KADLEC
ka Simona Bajusz, blokařky Raquel Löff,
Kateřina Kvapilová a Petra Kožoušková,
Slavnostní zahájení lázeňské sezóny
smečařky Klára Faltínová, Pavla MeidLázní Skalka přivábilo uplynulou
lová a Michaela Smolková, univerzálka
neděli odpoledne početné množství
Michaela Beránková i libero Adéla Stanejen místních obyvatel, ale také lidí
vinohová! „Mám ohromnou radost,
z širokého okolí. Hned v úvodu slavČeský
svaz nostního programu došlo na žehnání
že naprostá většina našeho úspěšného PROSTĚJOV
stranu už mám svůj věk, teď mi bylo
družstva zůstane pohromadě,“ neskrý- ochránců přírody – Ekocentrum místních minerálních pramenů, která
devětašedesát let, energie není tolik
Iris pravidelně pořádá vycházky
vá potěšení uznávaný kormidelník. pro seniory nebo rodiny s dět- provedli farářka Církve Českoslovenjako dřív, únava roste a chtěl bych
Zatím nejistá situace panuje pouze mi. Také tuto sobotu 28. května ské Husitské Petra Hrušková a farář
se víc věnovat i jiným záležitostem,
třeba rodině. Na stranu druhou je Navíc v předchozích letech vět- v případě úderné slovenské univerzálky se můžete těšit na další výlet. otec Ondřej z Církve římskokatolické.
nádhera, když do volejbalu člověk šinou platilo, že se pokaždé dost Karin Šunderlíkové. „S Karčou pořád Tentokrát vás „Irisáci“ vezmou Tradiční obřad, který při slavnostním
naplno jde a pak to takhle vyjde, změnil hráčský kádr, zatímco letos jednáme a ještě není jasné, jestli bude do Národní přírodní rezervace zahájení lázeňské sezóny nemohl v jeudělá se krásný úspěch,“ dával Čada k ničemu podobnému nedojde. Jak pokračovat v Prostějově, nebo zvolí Špraněk u Javoříčka. Vrcholem denáctileté historii této slavnosti niWşƐĞŵŶĠ
ŽĚƉŽǀĢĚŝ
ǀ ŽďĄůĐĞ
 EK
ŵƽǎĞƚĞ
ƉŽƐşůĂƚ
ĚŽ ŬŽŶĐĞ
zkušený
stratégŽǌŶĂēĞŶĠ
z lavičkyͣ^Khd
prozradil,
jinéϮϬϭϭ͞
angažmá.
Pokud
by nastal
druhý pak bude na této cestě Zkame- kdy chybět, doplnil hudbou smyčcový
na pomyslné váhy pro i proti
svému
ƚǉĚŶĞŶĂĂĚƌĞƐƵWZK^d :Ks^<|sĞēĞƌŶşŬ͕sĄƉĞŶŝĐĞϭϵ͕ϳϵϲϬϭWƌŽƐƚĢũŽǀ͘WŽŬƵĚĚĄǀĄƚĞ
setrvání ve stěžejní týmové
funk- se stoprocentní jistotou opustí stá- případ, museli bychom samozřejmě nělý zámek.
kvartet Ivy Dočkalové a také tance
ƉƎĞĚŶŽƐƚĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬĠĨŽƌŵĢ͕ǌĂƐşůĞũƚĞŶĂƐŽƵƚĞǌĞΛǀĞĐĞƌŶŝŬƉǀ͘ĐǌŶĞďŽǌĂĚĞũƚĞŽĚƉŽǀĢě
vající mančaft pouze dvě plejerky. najít náhradu, ideálně adekvátní – což
ci. „Navíc chápu MirkaǀĞČernoška
a písně souborů Klas i Kláseček.
ƐƚĞũŶĠŵ ƚĞƌŵşŶƵ ĚŽ ŽĚƉŽǀĢĚŶşŚŽ ĨŽƌŵƵůĄƎĞ ŶĂ ĂĚƌĞƐĞ ĂŶŽͲƉƌŽƐƚĞũŽǀ͘ĐǌͬƐŽƵƚĞǌ͘
i Petra Chytila, že nechtěli
hledat „Smečařka Karolína Fričová má za by logicky bylo hodně těžké. Já však
„Zahájení sezóny touto slavnostní forhēŝŶŝƚƚĂŬŵƵƐşƚĞĚŽƉĄƚŬƵϮϬ͘ŬǀĢƚŶĂ͕ϭϮ͘ϬϬŚŽĚŝŶ͘
nového kouče za situace, kdy zrov- sebou vynikající sezónu, v Prostě- věřím, že hledat nebudeme muset,“ odmou jsme nepojali pouze my, ale také
na teď všechno skvěle funguje. Pro- jově byla už třetím rokem a proto tušil Čada optimisticky.
to jsem po důkladném rozmýšlení chtěla zkusit novou výzvu jinde,
souhlasil s jejich argumenty a zůsta- pravděpodobně ve špičkové zahranu hlavním trenérem, ovšem půjde niční soutěži. Nahrávačka a naše
o mou definitivně poslední sezónu odchovankyně Klára Dvořáčková
na tomhle postu. Po sedmdesátce pro změnu chce i potřebuje co nejPLUMLOV Víkend na zámku v Plumlově patřil pohádkám a více než
vést mančaft již opravdu nechci,“ víc hrát, prodat své výkonnostní
hodinová prohlídka rozhodně nezklamala. U tradičních českých povyložil ostřílený bard se smíchem. zlepšení. Proto také ona zamíří ji- Nepříjemnou ztrátou pochopitelně
hádek se v zámeckých prostorách bavili malí i velcí. Od desáté hodije fakt, že se výběr VK musí nadále
Důležitým faktorem k jeho kladné- nam,“ potvrdil Čada.
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Sonnevend ALE ŠANCE ZOPAKOVAT TITUL TEÏ VYPADÁ REÁLNÌ.
Uplynul týden – a už známe skoro kompletní složení družstva prostějovských
volejbalistek pro příští sezónu 2022/23.
Řekněme si to přímo na rovinu, z hlediska
možného navázání na letošní překvapivý
zisk mistrovského titulu se jeví dost slibně.
Pokud si zrekapitulujeme nastalou situaci, tak určitě zůstává devět ze dvanácti
členek úspěšného mančaftu: první nahrávačka Simona Bajusz, všechny blokařky Raquel Löff, Kateřina Kvapilová
a Petra Kožoušková, tři smečařky Klára
Faltínová, Pavla Meidlová a Michaela
Smolková, univerzálka Michaela Beránková i libero Adéla Stavinohová!
Hledat musí hanácký klub jen druhou
nahrávačku místo zdejší rodačky a odchovankyně Kláry Dvořáčkové, která
jde za větším zápasovým vytížením do
Frýdku-Místku. Zatímco náhradu za
výraznou oporu na smeči Karolínu Fričovou (mířící do německé bundesligy?)
už má, neboť z UP Olomouc přetáhl výbornou Brazilku jménem Jéssica Silva.
Klíčové nyní bude ještě udržet skvělé
účko Karin Šunderlíkovou, což se prý
jeví velmi nadějně. Pokud její setrvání
klapne, tak ženy VK půjdou do dalšího
ročníku se srovnatelnou herní kvalitou,
kterou měly na konci toho uplynulého.
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POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

]DKiMHQD

Největší fronty se stály na „Sokolí“ grilované chobotničky
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rekordní návštěvnost

HODNOTÍME mu se v sezónì
HRÁÈKY kodaøilo a komu ne
V této rubrice jsme dávali po každém soutěžním utkání všem ženám
VK Prostějov hodnocení za jejich předvedené výkony. Nejlepší známka
byla 10 (excelentní výkon) a nejhorší 1 (tragický výkon).

9H6NDOFHVHæHKQDORWDQêLORD]SËYDOR

nově, v Prostějově i mimo Prostějov, republiku. Naším cílem je také připomenout
si židovskou komunitu v Prostějově, její význam pro Prostějov, hospodářství, školství,
kulturu, zdravotnictví, literaturu, umění,“
vzkazují pořadatelé projektu Chayim.
V rámci projektu bude představena židovská kultura. Během čtyřdenního
programu ji budete moci poznat z různých stran. Například ve čtvrtek od 8:00
do 9:00 hodin můžete navštívit v České
církvi evangelické mši, téhož dne od
9:00 do 10:00 hodin pak máte možnost
si poslechnout v městském divadle židovské písně. Následující den bude hrát
tematické skladby od 10:00 do 12:00
hodin kapela v Kulturním klubu Duha
a od 12:30 do 14:00 hodin naváže v Národním domě vaření a ochutnávka jídel.
Těšit se můžete na spoustu dalších kulturních zážitků ze židovského prostředí,
stačí si vybrat, na které zajdete. Kompletní program naleznete na internetových
stránkách www.chayim.cz. Vstupenky lze
zakoupit buď na celé čtyři dny, nebo na
jednotlivé dny, eventuálně na jednotlivé
akce. Seženete je buď on-line na zmiňovaném webu, či na pokladně městského
divadla.
(tez)

PPohádkové
oháddkovvé pro
prohlídky
ohlídkky v PPlumlově
lumllově ppřilákaly
řilákaly davy

ny až do devatenácté se tak každou hodinu tvořily fronty a během
prohlídky kromě tří pohádek nescházel i tanec, do kterého se mohli
rodiče společně s dětmi zapojit. Úsměvy na tvářích všech návštěvníků při odchodu mluvily za vše.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

mají za sebou také smečařky Klára Faltínová (A-družstvo žen ČR) a Michaela Jan
Smolková (kolektiv ČR U21). Obě strávily pět dnů v Kutné Hoře, kde tréninkový
kemp pokračoval i během úvodní poloviny minulého týdne, o víkendu 21. a 22. FREHAR
května sehrály dva přátelské duely ve Slovinsku.
(son) Krásné zámecké prostory tentokrát
zahalené do dobových kulis a kostýmů známých českých pohádek
neměly chybu. Po vstupu do zámku
čekala na návštěvníky první ze tří pohádek, konkrétně se jednalo o českou
klasiku Strach má velké oči, kde lstivá
čarodějnice Maggi a loupežník Bujón
tropili řádnou neplechu. I přes všechny nástrahy v lesní chaloupce se ale
podařilo zamilovanému dřevorubcovi
Filipovi svou Lesněnku vysvobodit
Poøadí ankety Volejbalistka roku SR 2021:
z moci zlé dvojice a zachránit tak les
 0KMQNC 4CFQUQX¾ (CVWO 0[ÊTGI[J¾\C    $CTDQTC -QUGMQX¾ 5' $Æ
před zkázou.
MÆUEUCDC.+$#CEJGP /KEJCGNCiRCPMQX¾ 7-(0KVTC -CTKP2CNIW
Kousek dál byla pro návštěvníky přiVQX¾ 0CPE[.G%CPPGV /¾TKCäGTPQXKé 8CUCU$WFCRGwċ -CTQNÊPC
pravena druhá ze známých českých
(TKéQX¾ 8-2TQUV÷LQX 0KMQNC-XCRKNQX¾ &WMNC.KDGTGE <W\CPCiGR
GNQX¾ 5N¾XKC'7$TCVKUNCXC721NQOQWE C6GTG\C*TWwGEM¾ 5VTCDCI$TCVKUNCXC
pohádek. Tentokrát se ocitli ve mlýně,
-2$TPQ 4QOCPC*WFGEQX¾ 2CPCVJKPCKMQU#VÆP[7-(0KVTC  -CTQNÊPC (TKéQX¾ XRTCXQ  LG wGUVQW PGLNGRwÊ XQNGLDCNKUVMQW 5NQXGPUMC \C TQM  kde se usadil Jindřich, který si chtěl
-CTKPiWPFGTNÊMQX¾ -2$TPQ4+5QXGTCVQ8-2TQUV÷LQX 
-CTKPiWPFGTNÊMQX¾VąKP¾EVQW
(QVQ2CXGN0CXT¾VKN ve světě najít princeznu. Tu nakonec

Oblíbená akce trvá už šestnáct let. Ani letos nezklamala

„Jsem opravdu ráda, jak nám všechno vyšlo. V těchto pohádkových prohlídkách už pokračujeme šestnáct
let. Obrovské poděkování patří všem
dobrovolníkům, kteří se každým rokem učí nové a nové scénky a baví
všechny přítomné. Letos jsme k tomu
přidali ještě i vystoupení skupiny Roseta, která nám předvedla krásný tanec
i úžasné kostýmy. Pevně věřím, že tato
spolupráce bude pokračovat i nadále,“
neskrývala spokojenost organizátorka
akce Kateřina Jenešová. „Zcela zásadní pro nás ale je, když při odchodu
vidíme úsměvy a rozzářené tváře dětí,
protože to je hlavní důvod, proč vůbec
fungujeme,“ dodala na rozloučenou.

ŽHAVÁ NOVINKA

našel přímo ve mlýně a přítomní se
mohli pobavit především vystoupením čerta, jenž se námluvy snažil překazit.
Závěrečná pohádka přítomné zavedla k princi Velenovi, kterému se za
BYLI JSME
pomoci Večernice podařilo během
U TOHO
jediného večera provdat všechny tři
FOTOGALERIE
sestry, za což si od svého otce vysloužil
klikni na
vyhazov, dokud sestry nepřivede zpět.
www.vecernikpv.cz
I přes veškeré peripetie, které nastražil zlý Mrakomor, vše dobře dopadlo,
2QJ¾FMQXÆRTQJNÊFM[UKWåKNKQRTCXFWXwKEJPKCWåP[PÊUGOQJQWV÷wKVPCRQF\KOPÊRQMTCéQX¾PÊ
Foto: Jan Frehar
princ během šermířského boje s přisaa
spěním svých švagrů zlo přemohl.
Závěr pohádkové prohlídky divá3x foto: Jan Frehar
ky vtáhl do příprav svatebního dne
prince Velena a Večernice, kde skupina historických tanců Roseta předvedla své umění v krásných dobových
kostýmech. Závěrečný tanec patřil
nejen účinkujícím, ale i všem přítomným návštěvníkům. Déle než hodinu
trvající prohlídka vykouzlila úsměvy
na tvářích dětí i dospělých, kteří tak
mohli zavzpomínat na známé české 72TKPEG\P[\GONGLPCF¾XCN[F÷VKUMWVGéP÷RQ\QT 2TKPE8GNGPFQM¾\CNUXÆJQUQMC/TCMQOQTCRQTC\KV 0C\¾X÷TRąKwNQURQNGéPÆX[UVQWRGPÊUGUMWRKPQW4QUGVC
pohádky.
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1. krok – volba obleèení
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Tradiční seriál PROMĚNA IMAGE měl v měsíci květnu slavnostní
ráz, májový díl totiž nesl pořadové číslo 70. Právě tolik vítězek
či vítězů již prošlo svojí změnou zaštítěnou PROSTĚJOVSKÝM
Večerníkem. Dominantní skupinu představovaly ženy, našlo se
ale i několik odvážných mužů, manželských nebo partnerských
párů. Účastníci byli nejen z mnoha míst Hané a české vlasti, ale
i ze Slovenska. Na svůj velký den s Večerníkem vzpomíná například dáma od Košic, v minulosti dosáhla sláva projektu až hranic
Prahy, Ostravy, Olomouce či Vyškova, vědí o něm v Havířově či
například na Bouzově. Jak je již známo, cílem našeho projektu
není jen pouhá změna vzhledu, ale vnitřní rozkvět každého, kdo
si seriálem projde. Protože k čemu změna vzhledu, když v duši
chybí sluníčko, radost a motivace. A to je právě jeden z důvodů,
proč PROMĚNA IMAGE funguje již neuvěřitelných sedm let.
A jak dopadlo ono májové klání se sedmdesátkou v zádech?
To se můžete dočíst na následujících řádcích...
V květnovém dílu seriálu PROMĚNA
IMAGE s pořadovým číslem 70 rozkvetla další dobrá duše, kterou v sobě
ukázala Monika Nováková z Prostějova. Vítězka májového klání se přihlásila poté, co naznala, že se potřebuje
dostat zpět do formy. V posledních letech si totiž prošla zdravotními potížemi, které jí ubraly nejen energii, ale dle
vlastních slov i na vzhledu a celkově na
sebevědomí. Nutno podotknout, že si
tato žena našla správnou cestu, protože tým PROSTĚJOVSKOHO Večerníku umí změnit nejen vzhled, ale
potěšit i duši a dodat právě ono zdravé
sebevědomí.
Paní Monika má pětačtyřicet let, pět dětí
a veškerý čas tráví hlavně s nimi, chodí
společně na procházky, navštěvuje koncerty, peče, luští křížovky, sleduje seriály,
z nichž má nejraději Ulici. V oblékání
upřednostňuje pohodlí, dříve se líčila, ale
v době zdravotních komplikací neměla
na podobné věci ani pomyšlení. Vlasy
si barví sama a stříhá ji dcera. „Mám
pocit, že potřebuji změnu ve všech ohledech. Prošla jsem si náročným obdobím
a chtěla bych získat novou motivaci do
života. Vaše proměny znám, sleduji je.

Byla u vás i moje kamarádka, která neuvěřitelně prokoukla a moc jí to slušelo.
Tak věřím, že se něco podobného podaří i se mnou,“ bylo uvedeno v přihlášce
Moniky Novákové, která se díky shodě
okolností stala respondentkou květnového dílu.
Její přání jsme velice rádi splnili. Předešlou sobotu 14. května vše vypuklo
v ranních hodinách. Se sluníčkem v zády
strávil náš tým s paní Monikou celé
hodiny. Tým Večerník poskytl dámě
prvotřídní péči od našich odborníků.
Jako první jsme začali výběrem nových
outfitů u našeho nového partnera v Diamond boutique, který se specializuje na
italskou módu. Zde byly paní Monice
vybrány originální modely, ve kterých
příjemně omládla. Poté jsme přešli do
Optiky Wagner a tam vybrali několikery vkusné brýle, následovala kosmetika
v podání studentky kosmetiky ze SOŠ
Prostějov a již tradiční vlasová kouzla
z Vlassalonu. Vše zakončilo nezbytné
fotografování, kdy se z paní Moniky stala
modelka. Bylo zřejmé, že tato žena svoji
duši opravdu rozzářila, působila velice
spokojeným dojmem a vůbec celý den
si všichni moc užili.

PØED...

PO...

V květnovém dílu seriálu PROMĚNA IMAGE jsme mezi nás přivítali nového partnera, a to prodejnu Diamond boutique, který najdete v Prostějově ve Školní ulici č. 32. Zde si snad každá zákaznice přijde na své, když na příchozí čekají krásné outfity různých velikostí
s milou obsluhou, která se o čerstvou vítězku skvěle postarala. „Velkým letošním trendem jsou barvy a vzory, proto jsme se nebály
nakombinovat růžovou delší halenu s volány s černými letními kalhotami a s barevným vzorem na konci nohavic. Tento model působil
neotřelým dojmem. Dále jsme vybraly letní tuniku ve smaragdově zelené barvě se zlatou krajkou, což je na naše poměry velice netradiční model, zároveň však pohodlný, a ve větších městech a stejně tak v zahraničí velkým hitem,“ popsala své úkony Linda Kabelková
a Edita Nejedlá z Diamond boutique a pokračovaly: „Třetím outfitem byly letní batikované kalhoty hnědo-černé barvy s pohodlnou
delší volnočasovou halenkou. Posledním kousek jsme směřovaly do elegantně sportovního stylu, který vyniká štrasovými doplňky a
paní Monice perfektně sedl. Všechny modely byly doplněny pohodlnou obuví v podobě balerín s kytičkovým vzorem.“ A že to dámě
Večerníku pro měsíc květen slušelo. „Paní Monika ve vybraných modelech působila o několik let mladší a podle vlastních slov se v nich
cítila naprosto pohodlně,“ unisono potvrzovaly obě módní expertky z Diamond boutique.

NURNEUÙOÉ
Lehkými kroky a s dobrou náladou pokračovali všichni k našemu dalšímu partnerovi, kterým je již několik let Optika Wagner
sídlící na náměstí E. Husserla. S entuziasmem sobě vlastním se nás ujal Radek Wagner. „Na dnešní proměnu jsme vybrali
vzhledem k rysům obličeje jemnější obruby, tedy tvary a linky podtrhující obličej, zároveň i to, co v současnosti nejvíce ‚frčí‘ ve
slunečních brýlích, a sice že horní linka brýlí je zcela rovná. Jak sami jistě uznáte, výsledek je skvělý,“ pochválil výsledek majitel
Radek Wagner. „V dioptrických brýlích jsme se snažili být nadčasoví, tedy vybrat jednoduché brýle, ale zároveň zajímavé.
Paní Monice jsme vyzkoušeli mnoho slušivých vzorů, ale pro účely proměny musely stačit čtyři, takže jsme vybrali ty, ve
kterých si paní připadala dobře, protože to je pro nás nejpodstatnější,“ zakončil výběr brýlí majitel optiky.

3. krok: kosmetika a líèení
Seriál PROMĚNA IMAGE by se neobešla bez kosmetiky a líčení. Tentokrát se o líčení skvěle postarala Viktorie Nevrlová, studentka SOŠ Prostějov oboru kosmetické služby. „Než jsem začala líčit, pleť jsem očistila a poté nanesla hydratační krém. Paní
Nováková má pěknou pleť, jen bych jí doporučila podstupovat úpravu obočí. V našem salónu nabízíme barvení i formování
obočí, kdy vám obočí upravíme do požadovaného tvaru, také nabarvíme a tím jej zvýrazníme,“ poznamenala na úvod kosmetička a dále pokračovala v líčení. „Nejdříve jsem nanesla korektor a zahladila nedostatky obličeje, následovaly stíny na víčkách.
Zvolila jsem odstíny šedé barvy a na zvýraznění oka stříbrné stíny, do vnitřního oka jsem nanesla třpytky. Udělala jsem paní
černou linku na zvýraznění očí a nanesla řasenku. Na obočí jsem použila černý stín na obočí a pokračovala v korekci obličeje.
Aby vše vypadalo uceleně, tak jsem použila pudr, který pleť zafixoval a zacelil. Bronzrem a rozjasňovačem ve zlaté i stříbrné barvě
jsem pak vykonturovala obličej a zvýraznila paní Novákové lícní kosti. Dále jsem použila na líčka růžovou tvářenku, abych dáme
dodala na jiskře. Mezi poslední úkony patřilo použití rtěnky v růžovém odstínu s leskem,“ uvedla Viktorie Nevrlová.

4. krok: barvení, støíhání a styling
Vlassalon ve Fanderlíkově ulici byl naší poslední zastávkou v cestě za novou image Moniky Novákové. Zde totiž probíhá hlavní část,
a to změna účesu, které se tentokrát ujala usměvavá Lenka Stejskalová. Květnová vítězka si barví vlasy doma, takže bylo dobře, že
se dostala do našich rukou a viděla, jaký je rozdíl mezi domácím a profesionálním barvením. „Měla dlouhé, černé vlasy s velkými
prošedivělými odrosty, konečky přitom byly dost poškozené. Snažila jsem se pojmout tuto proměnu tak, aby fungovala nejen na
fotkách, ale i v reálném životě. Jelikož černá barva pohlcuje světlo a dává vyniknout začínajícím vráskám v obličeji, rozhodla jsem se je
opticky prosvětlit. Odrost jsem nabarvila tmavě hnědou barvou, konce vlasů promelírovala a následně aplikovala fialový přeliv. Vlasy
jsem následně radikálně zkrátila do tvaru mikáda, které jsem u obličeje jemně sestříhala, aby účes působil plasticky,“ popsala své dílo
kadeřnice. Poté jsem ještě vlasy vyfoukala a pomocí žehličky jsem vytvořila módní vlny ve stylu třicátých let minulého století. Myslím,
že paní Monika po změně účesu vypadala svěže a radostně,“ dodala s úsměvem Lenka Stejskalová.

5. krok - odhalení a fotografování
Jubilejní 70. díl seriálu PROMĚNA IMAGE tak šel hezky od ruky, nejen paní Monika si užívala svou změnu vizáže plnými doušky, ale taky tým odborníků, který se o ni
pečlivě staral. Denně má v péči svých pět dětí, takže byla velice nadšená, když to jednou bylo jinak, námi projevenou pozornost si víc než zasloužila… Při odhalení žasla ze své
nové image, byla nadšená zejména z nového účesu a oblečení, protože ani na jedno by si v takovém stylu běžně netroufla. Focení probíhalo u hradeb v parku, a jak se sama paní
Monika vyjádřila, „focení je fuška, až jsem z toho unavená, ty modelky se fakt nadřou,“ smála se naše vítězka.
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HOKEJ

PROSTĚJOV Jak už
Večerník třikrát připomněl,
na mládežnických ledových kolbištích je hotovo
a dobojováno, což je příležitostí pro hodnocení
a ohlédnutí se za soutěžním ročníkem 2021/2022.
Talentované naděje se
v letošním roce po dvou
letech útrap dočkaly kompletní sezóny, což je jedině
dobře. Po jejím skončení
ještě následovaly turnaje,
které si vyzkoušely všechny kategorie na domácím
i hostujícím ledě. Následně
přišel čas na zaslouženou
pauzu jak pro hráče, tak
trenéry, nyní už ale nastala
rovnou doba letní přípravy. Na stránkách Večerníku
mezitím pokračujeme v již
zmíněném sumáři. V prvním díle jsme se podívali
souhrnně na všechny celky od mladších žáků po
juniorku, které měly své
soutěže tabulkově. Ve druhém se zaměřili na dvě nejstarší kategorie: juniorku
a dorost. Ve třetí části přišly
na řadu žákovské kategorie a dnes série pokračuje
nejmladším potěrem. Na
závěr pak přijde to nejlepší, a to již avizovaný exkluzivní rozhovor s předsedkyní klubu Martinou
Markovou. Představíme
vám také nové složení realizačních týmů pro sezónu
2022/2023. Nyní se tedy
s chutí začtěte do ohlédnutí za mládežnickou hokejovou sezónou 2021/22
s pořadovým číslem čtyři, které pro vás připravil
PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
exkluzivní mediální partner SK Prostějov 1913.
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Zatímco u řady starších kategorií už
se hraje o důležité body, u těch menších je hlavním úkolem hrát a bavit se.
A uplynulá sezóna to všechno opravdu
nabídla. Po sezóně bez možnosti trénovat přišel velmi vydařený ročník, na
kterém mají jednoznačně největší zásluhu trenéři, kteří se dětem po celý rok
poctivě věnovali, ale i řada dalších faktorů. Díky tomu se tak o letošní sezóně
dá mluvit pouze v pozitivním duchu
a budoucnost mládežnického hokeje
vypadá velmi slibně. Kromě drilu a zábavy pak nechyběly ani úspěchy, které
se společně s touto kombinací musely
dříve či později dostavit.
V uplynulé sezoně pod vedením kouče
Meidla, ještě donedávna profesionálního hokejisty, předvedla v rámci
sezóny herní progres a postupem sezóny se hráči stále zlepšovali. Jak po
stránce fyzické, tak po stránce technic-
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ké. V průběhu ročníku tak kromě soutěžních zápasů v rámci Olomouckého
kraje odehráli řadu zajímavých bitev
a k tomu se účastnili spousty turnajů.
Zřejmě největší zážitek v rámci sezóny
měli po postupu do celorepublikového
finále turnaje Mini Winter Cup, kde se
dostali do nejlepší osmičky a zahráli si
tak finálový turnaj na střeše obchodního centra Harfa, kde měli pod sebou
i muzeum Českého hokeje. Kromě zápasových bitev si tak odvezli mnoho
vzpomínek se svými rodiči i trenéry, na
které jen tak nezapomenou.
Úspěchy ale braly i další ročníky mladých nadějných hokejistů. Čtvrtou
třídu vedl k hernímu progresu Jakub
Krampol a se sezónou mohl být také
spokojen. Po dlouhé pauze jej těšilo,
že se na led postupně vraceli všichni
hráči a dlouhou pauzu nakonec dokázali smazat. Vypíchnout jediný

U čtvrťáků i třeťáků byl

úspěch nad ostatní zde podle kouče
nejde, protože byl především rád, že
všude hráči udrželi určitý standard
a nikde nepropadli.
V kádru třeťáků panovala také velké
spokojenost. I zde se ukázali ve velmi
dobrém světle na celé řadě turnajů
a zápasů, hlavně se poctivě trénovalo,
což platilo i pro nejmenší potěr v rámci
první a druhé třídy či přípravky.

KOMENTÁØ
Trenéři se pro děti snažili pravidelně
vymyslet program tak, aby dokázaly
kvalitně trénovat, postupně nabírat fyzickou i technickou připravenost a aby
si hlavně hrály, protože hokej je musí
v první řadě bavit. A když se podíváme na to, že za letošní rok dětí v klubu
opět přibylo a mezi trenéry panuje
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všeobecná spokojenost a úsměvy, dá se
jednoznačně říct, že se práce dělá velmi
dobře. Značně k tomu pomáhá i spojení se ZŠ Dr. Horáka, kde mají děti
vlastní třídy a od příštího roku půjde
už o třetí třídu, což je velká pomoc pro
všechny zainteresované.
Oproti minulému ročníku bude v nejmladších kategoriích scházet pátá třída. Ta se totiž přesunula už k mladším

žákům po přidělení nové kategorie
devátých tříd. Nezbývá než věřit, že
trenérům i dětem tento elán vydrží i do
dalších let a snad se zase brzy dočkáme
věhlasného talentu z prostějovské líhně, o jehož působení jednou uslyšíme
i ve spojení s výsledky za hranicemi regionu. Nakročeno k tomu v posledním
období je opravdu dobře, teď jen na té
správně cestě vydržet.
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Zdařilousezónusřadouodmakaných
tréninků a práce na sobě mají za sebou
i hokejisté ročníků 2012 a 2013, tedy
třetí a čtvrté třídy. V nových bojích
se ročník 2012 bude už prát o body
v rámci kategorie mladších žáků, na
o rok mladší hráče čeká ještě sezóna
v rámci soutěže čtvrtých tříd. U obou
těchto kategorií pak před novou sezónou dochází i ke změně v realizačních
týmech. Takzvané „dvatisícedvanáctky“ bude mít nově na starost Václav
Meidl a Martin Pěcha, kteří se tak
volně přesouvají s ročníkem 2011 do
mladších žáků. Čtvrtou třídu nově
povede Filip Smejkal společně s Václavem Meidlem, kteří nahradili Adama Winda a Jana Krištofíka.
Stejně jako v ostatních mládežnických
kategoriích i zde se oba předchozí trenéři shodli, že poslední ročník byl úspěšný,
a to nejen díky tomu, že se mohlo trénovat i hrát v průběhu celé sezóny. „Děti
hlavně ukazovaly v průběhu celého roku
progres a jejich výkony měly vzestupnou
tendenci, bylo to lepší a lepší. Snad v nastolené práci, kdy nemají potíže na sobě
pracovat, vydrží i nadále a budou se stáPŮVODNÍ zpravodajství le posouvat směrem nahoru,“ shodli se
pro Večeník
koučové.
Stejně jako před sezónou přinesl průběh
Jan
ročníku řadu tréninků s pravidelným
FREHAR
střídáním schopností na ledě společně se

suchou přípravou, kde se trenéři snažili
děti celkově udržovat u sportu a posílit
i méně namáhané svalstvo, které by při
hokeji mohlo postupně odcházet. Oběma celkům nescházela píle a s chutí se
tak pouštěly i do těch méně zábavných
cvičení, která trenéři zařazovali. „Většina
ale byla v rámci různých her, aby to děti
bavilo, vlastně jim ani nedocházelo, že je
to makačka a jsou z toho unavení. Nebyl ale problém nasadit i méně zábavné
cviky, protože tito hráči opravdu neměli problém pracovat, což je jen dobře.
Hlavní ale pro nás bylo, aby je to v rámci
možností co nejvíc bavilo a do tréninků
se těšili,“ doplňoval Jan Krištofík, asistent
trenéra třetí třídy už v průběhu ročníku.
Oba ročníky se v rámci soutěží Olomouckého kraje potkávaly se svými vrstevníky z jiných týmů po celou sezónu
a hrály na polovinu hřiště. Kromě těchto
zápasů měly i řadu dalších zajímavých
akcí a turnajů, kterých se zúčastnily
a nejezdily si jen udělat čárku za příjezd.
„Vlastní výsledky ale nebereme tak vážně, spíš to, že se děti mohly poměřovat
i v rámci turnajů zase s jinými soupeři
a užily si to. Viděly, v čem jsou dobré, kde
zase naopak bude potřeba přidat a mnoho dalšího. Medaile jsou pak jen velkým
bonusem, který udělá radost a potěší za
dobře odvedenou práci, kterou odvádí
opravdu skvěle,“ doplnil Krampol.

V nedávno skončeném ročníku
2021/22 se společně se svým asistentem Martinem Pěchou a sportovním manažerem Filipem Smejkalem
staral bývalý skvělý hokejista Václav
Meidl o pátou třídu. S ročníkem 2011
to sice ze začátku nebylo po dlouhé
covidové pauze jednoduché, ale hráči
se do toho postupně dostávali. Nakonec se sezóna dá hodnotit pozitivně.
Velký herní progres i dobrá týmová
morálka s sebou přinesly i řadu úspěchů, na které v hodnocení uplynulé
části kouč nezapomněl.
Začátky po dlouhé pauze sice jednoduché nebyly, ale přesto mohla se sezónou
páté třídy panovat u trenéra velká spokojenost. „Já jsem s uplynulou sezónou
opravdu spokojen. Na dětech bylo znát,
že ze začátku už byly hodně netrpělivé
a rozjuchané po té delší pauze, než jsme
si představovali, ale postupem času jsme
jim s Martinem Pěchou a Filipem Smejkalem dali určitý řád, podle kterého už se
pak jelo. Bylo znát, že se kluci postupně
zvedají a progres tam byl oproti začátku
sezóny velmi patrný,“ těšilo při pohledu
k uplynulé sezóně páté třídy Václava Meidla a s úsměvem dodal: „Já jsem určitě
spokojený, ale hlavní je, aby byly spokojené děti, což se doufám podařilo.“
K období na startu sezóny byla na dětech
pauza jasně znát. „Každý člověk by se měl
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hýbat, děti obzvlášť, a když jim to nebylo
povoleno, tak to bylo špatně. Je to přirozený vývoj. Začátek tak byl opravdu náročný,
aby se do toho zase postupně dostaly. Po
Vánocích už odpadly všechny restrikce,
které taky nebyly příjemné. Hlavně že
jsme se dočkali a všechno proběhlo, jak
jsme si všichni přáli,“ pokračoval kouč.
Kromě soutěžních utkání se ročník 2011
účastnil také řady turnajů. Jeden z nich
ale ční vysoko nad ostatními. „Nejraději
vzpomínáme na turnaj Mini Winter
Cup, kde jsme vyhráli svou skupinu
v Bruntálu a postoupili tak mezi nejlepší
osmičku v republice. I když jsme tam obsadili poslední osmé místo, tak si myslím,
že to byl opravdu velký úspěch. A kromě
zážitků, které už zůstanou navždy, kluci
získali elán do práce pro zbytek sezóny,“
prozradil k této události Meidl, který si

společně s dětmi mohl užít finálové boje
na střeše obchodního domu Harfa nad
sídlem muzea Českého hokeje.
Do příští sezóny se mu úloha mírně pozmění a společně se svým asistentem
Martinem Pěchou bude bývalý vynikající hokejista pokračovat u svého ročníku
vrámcimladšíchžáků.„Zůstalnámročník
2011, kde už jsme na sebe zvyklí. Určitě to
má svoje pozitiva. K nim se nyní přidali
i o rok mladší kluci, na kterých je třeba
pracovat, protože rok v těchto mladších
kategoriích je znát. Jsou to ale menší děti,
které se rychle učí. Já pevně věřím, že řád,
jaký měli o rok starší, do sebe dostanou
i mladší a že do sezóny půjdeme dobře
připravení. Hlavně abychom i nadále ukazovali progres a naše výkony šly nahoru.
To je pro nás zásadní,“ klade si za hlavní cíl
do nového ročníku kouč.
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S nejmladšími šprťouchlaty tráví Patrik Liška (na snímku) na zimním stadionu hodiny času každý týden a postupně jim vštěpuje velmi důležité aspekty potřebné do dalších let nejen v podobě lásky k hokeji. Nutno říct, že zatím velmi úspěšně a jeho práci si v klubu všichni
pochvalují. Dokazuje to i v řeči čísel, kdy za poslední rok ztrojnásobil počet hráčů v přípravce. K výsledkům mu velmi pomáhají
i další trenéři v rámci klubu, které si on sám nemůže vynachválit.
Hlavně pak věří, že o mladých svěřencích v budoucnu uslyší.

Květnový díl jsme jako vždy pečlivě zmonitorovali od A do Z,
tudíž co nenajdete zde, poskytnou internetové stránky
www.vecernikpv.cz. Čeká tam na vás také obsáhlá fotogalerie
a video nejen z posledního klání seriálu PROMĚNA IMAGE,
ale k dispozici je i rozsáhlý archiv všech předcházejících epizod.

ƔƔ Jak jste byl celkově spokojen
s uplynulým rokem v rámci vašich
nejmladších kategorií?
„Rozhodně pozitivně, protože po
tom roce s covidem jsme na začátku
sezóny dětí na trénincích příliš neměli, ale postupně se nám soupiska
začala plnit a dnes už chodí minimálně trojnásobek dětí, což je opravdu
skvělé. Druhým faktorem je první
a druhá třída, kterou letos poprvé
čekala sezóna s pravidelnými zápasy.
Je znát, že děti udělaly obrovský kus
práce, co se týče techniky, pohybu,
je vidět, že je to opravdu baví a trénují i sami. Jsou do toho teď doslova

zažraní, a to je to nejlepší, co mohlo
přijít.“
ƔƔBylo ze začátku poznat, že hráči
celý rok nuceně stáli?
„Určitě to cítit bylo, ale musím říct, že
na tom v žádném případě nebyli pohybově špatně. Samozřejmě jim ten rok
nemálo chyběl, chybět ještě bude. Bylo
to vidět proti mužstvům, kde se někteří hráči dostali k tréninkům například
v Polsku, tak tam byl opravdu znatelný
rozdíl i pro laiky. Ale chce to čas a do
dvou let by se to mělo postupně srovnat, pokud už nic takového nepřijde.“
ƔƔ Stejně jako v loňské sezóně vás
nyní čeká práce u těch nejmladších.

V čem jsou specifika práce s touto
kategorií dětí?
„Mým hlavním úkolem je vymyslet
to dětem tak, aby je všechno okolo
hokeje bavilo a na zimní stadion
chodily s radostí a úsměvem. Druhým faktorem, který chci, aby se
nás trenérů nebály a klidně komunikovaly, což také funguje. Je to i díky
tomu, že mezi sebou máme skvělou
partu. Když se splní obě tyto podmínky, jež zatím opravdu fungují,
tak děti získají vztah k hokeji a vydrží u něj. Kdyby za námi někdo
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chodil z donucení, tak se nebude ani
posouvat a bude to trápení pro nás
všechny.“
ƔƔ Letos bude už potřetí otevřena
hokejová třída. Je to velká pomoc
i pro vás jako trenéra, když děti dorazí rovnou ze školy?
„Pro nás jedině super a jsem rád, že to
bude i nadále pokračovat. Trénink tak
pro děti můžeme nachystat už třeba
o půl druhé a nemáme pak problém

s tím, že těch kategorií je hodně a času
málo. Kluci tak mají hodinu a půl na ledě
plus hodinu suché přípravy, což bude pokračovat i v následující sezóně, jde o obrovský základ do budoucna. Ale není to
výhoda jen pro nás. Myslím si, že hlavně
pro rodiče je to velká pomoc, protože
děti se ve škole naobědvají, přivezeme si
je a na nich už je pak jen vyzvednutí.“
ƔƔNyní už jste zpátky v zápřahu, jak
jste si vy osobně užil krátké volno?

„Já jsem bohužel své volné dny trávil
psaním diplomové práce, takže o nějakém extra volnu se hovořit nedá.
(smích) Už jsem se tak upřímně těšil
zpátky, protože dělám, co mě baví,
a jsem rád, že u toho můžu pokračovat.
Navíc mi už scházel jistý režim, kdy je
vše naplánované.“
ƔƔ Nábor probíhal po celý rok,
k tomu byly i další akce pro děti
a rodiče. Můžete odhadnout, o kolik dětí se základna rozrostla?
„Ze začátku, kdy jsme měli první ledy,
tak jsme pravidelně měli na tréninku
nějakých šestnáct dětí. Nyní na konci jsme se bavili o množství kolem
padesáti dětí, což je fantastické. Samozřejmě bude otázkou, jak to bude
vypadat nyní po letní přípravě. Přesné
číslo z hlavy říct nedokážu, ale určitě
se jedná o nějaký trojnásobek, což je
skvělé. Stále nám schází více hráčů ročníku 2014, což byla zrovna ta covidová
pauza, ale další ročníky už jsou na tom
lépe a věříme, že konkurence bude do
dalších let velmi dobrá.“
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PROSTĚJOV I minulý týden přinesl v pověstném jestřábím hnízdě hned několik novinek. Klub LHK Jestřábi Prostějov konečně zveřejnil změny alespoň
v realizačním týmu, odchody z hráčského kádru se hokejová obec dozvídá výhradně z jiných míst. Co se týká složení party ze zadní řady střídačky,
potvrdily se Večerníkem již dříve deklarované zprávy. Tou nejzásadnější je,
že odcházejícího asistenta hlavního trenéra Wojnara nahradí Petr Hubáček,
dosavadní kouč hokejových dovedností a stálý expert České televize.
V loňské napěchované sezóně se JesPŮVODNÍ
třábům splnil semifinálový sen, a pozpravodajství
dobné ambice by mělo mít mužstvo
pro Večerník
i v nové sezóně. Proto také na pozici
hlavního trenéra bude pokračovat
Michal SOBECKÝ
úspěšný kouč Aleš Totter. K ruce

WWW.VECERNIKPV.CZ

Jestřábi potvrdili realizační tým, Hubáček asistentem
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PØÍCHODY
Martin Pěnčík obránce 2000
odchovanec
ODCHODY
David Vala
brankář 1995
2021
Matěj Micka brankář 2001
odchovanec
Mart. Altrichter brankář 2000
2021
Tomáš Koblížek útočník 2000
2021
Robin Staněk obránce 1988
2008–2010, znovu 2020
Jan Kloz
útočník 1987
2021
Jan Rudovský útočník 1987
2016–2018, znovu 2021
Jiří Klimíček
obránce 1992
2021
Mil. Jáchym
obránce 1991
2021
Petr Beránek útočník 1993
2021
Marek Račuk útočník 1992
2018–2020, znovu 2021
Marek Švec
útočník 1992
2016–2018, znovu 2021
Jan Štefka
útočník 1997
2021
Petr Mrázek
útočník 1994
2020
Ondřej Bláha brankář 1992
2020
Patrik Husák obránce 1990
2014–2016, znovu 2021
Adam Havlík obránce 1991
2021
PODPISY
Martin Novák útočník 1988
2015–2017, znovu 2021
Tomáš Jáchym útočník 1996
2021
Tomáš Jiránek útočník 1991
2021

Šumperk
Tábor
Chomutov

Poruba
Jihlava
Jihlava
Krakow (PL)
Sokolov
Vsetín
Zlín
Poruba
konec kariéry

však bude mít o jednoho pomocníka méně. „Asistent Vlastimil Wojnar
u nás působil celou loňskou sezónu,
avšak nyní odchází do slovenského
týmu HK Spišská Nová Ves, kde
bude působit jako hlavní kouč. Jeho
nástupcem se stane Petr Hubáček,
který v předchozí sezóně u nás působil na pozici skills kouče. Další rok
u nás přidá i trenér brankářů Vlastimil Lakosil, který se bude opět starat
o naše maskované muže,“ potvrdil
začátkem minulého týdne web Jestřábů.
Novou smlouvu už podepsal také kondiční trenér Martin Finkes, který bude
dohlížet na správnou životosprávu
a fyzickou připravenost hráčů. Na pozici vedoucího týmu zahájí svou již
33. sezónu Josef Ovečka, pokračovat bude také marketingový manažer
Michal Mareš a sportovní manažer
Ivo Peštuka, který bude mít své místo
i v realizačním týmu. „Pešta má pořád
stejnou roli. Má pravomoc na střídačce, chodí do tréninků a diskutujeme se
všemi členy realizačního týmu. Jeho
role se nemění a je pořád výrazná. Je
to jeden z mála trenérů z Česka, jenž
pracoval profesionálně v Kanadě. Navíc prostějovský rodák, patří už několik let k jádru týmu,“ uvedl Aleš Totter.
Naopak fyzioterapeut Filip Lukeš
v prostějovském klubu končí a odchod hlásí po dvou letech i kustod
Radek Meidl.

$QWRQÉÄHNSURGORXzLO
v Šumperku

1. krok – volba obleèení
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Pár pohybů se objevilo i v hráčském
kádru. Z něj totiž vypadlo další jméno, a sice obránce David Vala. Ten
patřil k nejvytěžovanějším hráčům,
jen v základní části odehrál 45 zápasů (4+6), v play-off přidal ještě
jedenáct zápasů (0+1). Ve vyřazovací části atakoval jeho průměrný čas
na ledě 18 minut. Vala byl na Hané
jen jednu sezónu, nyní míří do druholigového Tábora. „Přeji mu, ať se
mu daří. Je to pro něj soutěž, a když
bude ve špičkovém týmu druhé ligy,
uplatní své výborné myšlení, nebude
tam pod takovým tlakem. Třeba se
mu ještě podaří udělat ten krok nahoru v herní zkušenosti, sebevědomí
a dalších věcech. Tábor s kádrem, co
chystá, by měl jasně patřit k favori-

Prostějov (sob) – I další rok bude
v Chance lize několik hráčů, kteří pocházejí původně z Prostějova. Jedním
z těch, kteří zaujali a v profesionálním
hokeji zůstávají, je Petr Antoníček.
Jednadvacetiletý útočník ještě nedávno působil i v Prostějově. Minulou
sezónu ale prožil v Šumperku. Zde
pravidelně nastupoval ve čtvrtém útoku, celkem zapsal 40 utkání a v nich
tři body (1+2). Včetně své první prvoligové branky. Po sezóně Šumperk
oznámil nemálo změn. Řada hráčů ale
stejně zůstala a Antoníček je jedním
z nich. „Věříme tomu, že vyjádření důvěry ze strany klubu mu pomůže k bodovější a efektivnější sezóně z jeho individuálního pohledu, než tomu bylo
letos. Petr v týmu odváděl spoustu neviditelné práce, jako jsou bloky, práce
v oslabení a velmi těžká role a úloha
ve čtvrté formaci. A my pevně věříme,
že se povede jeho výkony posunout
směrem dopředu,“ vyjádřil se na adresu odchovance prostějovského hokeje nový trenér Šumperka Lukáš Majer.

3. krok: kosmetika a líèení
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Prostějov (sob) – Hned několik
hráčů, kteří dříve působili v Prostějově, měnilo během května dres. Jsou
mezi nimi vesměs hráči, kteří působili
na Hané jen jednu sezónu. Někteří
z nich ale za sebou zanechali výraznou
stopu. Příkladem budiž David Bartoš.
Zkušený útočník působil v Prostějově
v předminulé sezóně a vytvořil údernou dvojici s Petrem Mrázkem. Bartoš uplynulý ročník odehrál ve Frýdku-Místku. Zapsal 24 bodů, hned po
sezóně ale skončil. Jeho další působiště není zatím známé. Z Frýdku-Místku odchází i druhý exjestřáb Jakub
Šlahař. I on zde pobyl jednu sezónu,
a to ještě necelou. Dalšími hráči, kteří
dříve působili v Prostějově a nyní se
stěhují, jsou například Matyáš Hamrlík, Aleš Sova a Ján Niko. Hamrlík odchází ze Zlína. Sova vyměnil Dánsko
za návrat na Moravu, konkrétně do
Frýdku-Místku. A Ján Niko se přesunuje z Jihlavy do Kolína.

4. krok: barvení, støíhání a styling

Na úvod přijede farma Třince s koučem Janečkem,
na konci září zamíří prostějovští Jestřábi do Zlína
PROSTĚJOV Nová sezóna
zamířil poslední Zlín rov- Hlavními hracími dny budou opět Nejvíce domácích zápasů čeká na
Chance ligy 2022/2023 už je
nou do Chance ligy. středy a soboty, vložené zápasy Jestřáby ve fanoušky nejvíce oblíberozlosována a Prostějov mezi
Naopak jihlavská Dukla se budou hrát v pondělky. Mezi né sobotní dny, kterých bude celkem
účastníky druhé nejvyšší souMÉ]GQÉÔ½GSURVWÈMRYVNÙFKMHVWÔ½EÕYVH]ÏQÈ
těže nechybí. Po zúžení se nadMQNQąÊLPCJQFKP
MQNQRTQUKPEGJQFKP
MQNQNGFPCJQFKP
cházející ročník odehraje zpátky MQNQ\¾ąÊJQFKP
2TQUV÷LQX(TÚFGM/ÊUVGM
(TÚFGM/ÊUVGM2TQUV÷LQX
2TQUV÷LQX(TÚFGM/ÊUVGM
(TÚFGM/ÊUVGM2TQUV÷LQX
se čtrnácti týmy a vrací se také čtyř- MQNQ\¾ąÊJQFKP
MQNQąÊLPCJQFKP
MQNQRTQUKPEGJQFKP
MQNQNGFPCJQFKP
2TQUV÷LQX-QNÊP
-QNÊP2TQUV÷LQX
2TQUV÷LQX-QNÊP
kolový model. Hrát se tedy bude -QNÊP2TQUV÷LQX
MQNQąÊLPCJQFKP
MQNQRTQUKPEGJQFKP MQNQNGFPCJQFKP
tradičních 52 kol. První dějství ode- MQNQ\¾ąÊJQFKP
2TQUV÷LQX2QTWDC
2QTWDC2TQUV÷LQX
2TQUV÷LQX2QTWDC
2QTWDC2TQUV÷LQX
hrají hokejisté Prostějova na do- MQNQ\¾ąÊJQFKP
MQNQąÊLPCJQFKP
MQNQRTQUKPEGJQFKP MQNQNGFPCJQFKP
2TQUV÷LQX8TEJNCDÊ
8TEJNCDÊ2TQUV÷LQX
2TQUV÷LQX8TEJNCDÊ
mácím ledě ve středu 14. září proti 8TEJNCDÊ2TQUV÷LQX
MQNQ\¾ąÊJQFKP
MQNQNKUVQRCFWJQFKP
MQNQRTQUKPEGJQFKP MQNQ×PQTCJQFKP
Frýdku-Místku a základní část za- 2TQUV÷LQX,KJNCXC
,KJNCXC2TQUV÷LQX
2TQUV÷LQX,KJNCXC
,KJNCXC2TQUV÷LQX
MQNQNKUVQRCFWJQFKP
MQNQRTQUKPEGJQFKP MQNQ×PQTCJQFKP
končí Jestřábí 1. března 2023 proti MQNQ\¾ąÊJQFKP
2TQUV÷LQX<NÊP
<NÊP2TQUV÷LQX
2TQUV÷LQX<NÊP
Třebíči. Úvodní derby s arcirivalem <NÊP2TQUV÷LQX
MQNQąÊLPCJQFKP
MQNQNKUVQRCFWJQFKP MQNQRTQUKPEGJQFKP MQNQ×PQTCJQFKP
z Přerova je naplánováno na sobotu 2TQUV÷LQXiWORGTM
iWORGTM2TQUV÷LQX
2TQUV÷LQXiWORGTM
iWORGTM2TQUV÷LQX
MQNQNKUVQRCFWJQFKP MQNQNGFPCJQFKP
MQNQ×PQTCJQFKP
12. října, s tradičním účastníkem MQNQąÊLPCJQFKP
8UGVÊP2TQUV÷LQX
2TQUV÷LQX8UGVÊP
8UGVÊP2TQUV÷LQX
2TQUV÷LQX8UGVÊP
extraligy Zlínem se LHK utká nej- MQNQąÊLPCJQFKP
MQNQNKUVQRCFWJQFKP MQNQNGFPCJQFKP
MQNQ×PQTCJQFKP
2TQUV÷LQX5QMQNQX
5QMQNQX2TQUV÷LQX
2TQUV÷LQX5QMQNQX
5QMQNQX2TQUV÷LQX
prve na jeho ledě v rámci 6. kola.
MQNQąÊLPCJQFKP
MQNQNKUVQRCFWJQFKP MQNQNGFPCJQFKP
MQNQ×PQTCJQFKP
Jak tedy známo, Chance liga se letos 2TQUV÷LQX.KVQO÷ąKEG
.KVQO÷ąKEG2TQUV÷LQX
2TQUV÷LQX.KVQO÷ąKEG
.KVQO÷ąKEG2TQUV÷LQX
MQNQNKUVQRCFWJQFKP MQNQNGFPCJQFKP
MQNQ×PQTCJQFKP
vrací k původnímu modelu. Minulou MQNQąÊLPCJQFKP
5NCXKC2TQUV÷LQX
2TQUV÷LQX5NCXKC
5NCXKC2TQUV÷LQX
2TQUV÷LQX5NCXKC
sezónu sestoupila celkem čtyři muž- MQNQąÊLPCJQFKP
MQNQNKUVQRCFWJQFKP MQNQNGFPCJQFKP
MQNQ×PQTCJQFKP
stva SK Trhači Kadaň, AZ Residomo 2TQUV÷LQX2ąGTQX
2ąGTQX2TQUV÷LQX
2TQUV÷LQX2ąGTQX
2ąGTQX2TQUV÷LQX
MQNQąÊLPCJQFKP
MQNQRTQUKPEGJQFKP
MQNQNGFPCJQFKP
MQNQDąG\PCJQFKP
Havířov, HC Benátky nad Jizerou
6ąGDÊé2TQUV÷LQX
2TQUV÷LQX6ąGDÊé
6ąGDÊé2TQUV÷LQX
2TQUV÷LQX6ąGDÊé
a HC Slovan Ústí nad Labem. V baráži proti Táboru se na poslední chvíli nepřešla v baráži přes Rytíře Kladno, vánočními svátky se odehrají dvě 12 a v nich se odehrají oba zápasy
zachránili šumperští Draci. A jelikož takže další změna v přehledu účastní- utkání: v úterý 27.12. a ve čtvrtek s Přerovem i očekávaným Zlínem! Ve
extraliga se taktéž zužovala na 14 týmů, ků již nenastala.
29.12.
středy doma odehrají svěřenci trené-

ra Tottera 7 zápasů a v pondělní dny
6. Výjimečně se jednou představí ve

čtvrtek, kdy
proti Šumperku bude
5. krok - odhalení
ajefotografování
5RXEÉNVHYUDFÉ
čekat již zmíněný poslední zápas
Ústí nad Labem, Prostějov (sob)
v roce 2022.
Pořádná porce zápasů bude na hoke- – Tentokrát zabrousíme i do druholigových vod. K hokeji se totiž vrací
jisty čekat v říjnu. Před domácím pu- útočník Jaroslav Roubík. Čtyřiačtyřiblikem se představíme hned šestkrát cetiletý forvard si dal od hokeje třílea nebude chybět ani parádní hanácké tou pauzu. Nyní se ale vrací. Pomůže
derby! V listopadu, stejně jako
v září druholigovému Ústí nad Labem zpět
1DGDOvÉIRWRJUDILHDYLGHRVHPÕzHWH
první ligy. Brzy pětačtyřicetiletý
a únoru se budou hrát vždy tři domácí do
Roubík se WÈvLWQDLQWHUQHWRYÙFK
rozhodl pro návrat k hokeji
zápasy. Velmi pestrý bude také prosi- po skoro třech
letech. Na puku velice
nec a leden, kdy je na prostějovském VWU½QN½FKZZZYHFHUQLNSYF]
silný hráč, který uměl skvěle tvořit
a měl smrtící střelecký instinkt, byl
stadionu v plánu celkem 10 utkání.
Po konci základní části budou týmy na i nesmírně kvalitní byl v přesilových
hrách. Pravidelně vyhrával produkti1-6. místě postupovat přímo do čtvrt- vitu
1. ligy, respektive patřil mezi nejfinále. Mužstva na 7-10. místě zamíří produktivnější plejery soutěže. Jeho
do předkola Chance ligy. Systém play- maximum je dnes 73 bodů v základní
-off bude jinak stejný jako v uplynulém části 1.ligy a dodnes je jednou z nejročníku. Předkolo se bude hrát na větších osobností v historii soutěže.
Zapsal přes tisíc zápasů, a i v pokro2 vítězné zápasy a odstartuje hned 3. čilém hokejovém věku si připisoval
března. Čtvrtfinále na 3 vítězná utkání v průměru bod na zápas. Jeden z poa začne ve středu 8. března. Semifinále sledních zápasů zapsal shodou okola finále se už budou hrát na 4 vítěz- ností proti Prostějovu. Roubík v poné duely. O týmech na 11-14. místě sledních letech působil jako asistent
trenéra v Ústí nad Labem. A není to
a výherci play-off bude rozhodnuto jediný comeback na severu Čech. Do
během června.
(pk) branky Slovanu se jako hrají kouč gól-

Å5R]SXåWěQtWìPXMVHPQHSRFKRSLO´

PROSTĚJOV Zajímavý ročník má za sebou talentovaný
brankář Martin Altrichter (na snímku). Teprve jednadvacetiletý gólman dostal poprvé šanci v první lize, a i když „pouze“
jako brankářská dvojka, pomohl výrazně týmu v postupu
do semifinále Chance ligy. Přestože chytal spíše sporadicky, pokud už ale nastoupil do zápasu, dokázal, že má talent
a schopnosti minimálně na druhou nejvyšší soutěž. Podle
dostupných informací by ale stejně jako zbytek brankářské
sestavy neměl v Prostějově pokračovat.
rovská škoda, že se to tak rozprášilo.
EXKLUZIVNÍ
Nepochopitelně! Ten tým měl obrozhovor
rovskou sílu a uhráli jsme to, co jsme
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
ƔƔ Jak hodnotíte osobně sezónu
2021/2022?
„Tak já jsem si sezónu užil. V Prostějově byl až neuvěřitelný tým. Je ob-

mohli uhrát. Vše se nám podařilo
díky skvělé partě a jednolitému týmu.
Je velká škoda, že zde zbyde jen pár
kluků.“
ƔƔ Překvapilo vás to?
„Hodně, opravdu hodně. A myslím si,
že celý tým s tímto vývojem nepočítal.“

Také Martin Altrichter se
po pouhém roce loučí s Jestřáby

ƔƔ Byl jste po celou sezonu brankářskou dvojkou, nakonec na vás
ale trenéři ukázali v play-off...
„Tak sezóna je dlouhá, může se stát
cokoli. A play-off je nevyzpytatelné.
Byl jsem moc rád, že jsem si mohl
i ve vyřazovací části zachytat. Bavilo
mě to.“
ƔƔ Jak se díváte na své vytížení během celé sezóny?
„Jak říkám, užil jsem si to hlavně díky
partě, jež tam byla. Že jsem neměl takové vytížení, to je prostě rozhodnutí
trenérů. Sezóna byla náročná, protože sestupovalo hodně týmů. Každý
chce samozřejmě co nejvíce chytat

a hrát. Když už naskočím, tak se snažím udělat co nejlepší výkon. A udělat pro tým maximum.“
ƔƔ Jaký zážitek si budete ještě
dlouho spojovat s uplynulou
sezónou?
„Určitě postup do
semifinále. To byl
neuvěřitelný zážitek. Moc jsem
si to užil. Byl
to zážitek jak
prase. Nic jiného k tomu
říct nemůžu.“
(úsměv)

otázky pro ženu,
co se změnila...

(QVQCTEJÊX8GéGTPMW

manů vrací Martin Volke.

/LWRPÈÔLFH
RGWDMQLO\SRVLO\
Prostějov (sob) – Prvoligoví hokejisté Litoměřic mají za sebou úspěšnou sezónu. Po základní části skončili první, pak je ale ve čtvrtfinále
vyřadili prostějovští Jestřábi. Nyní
Stadion uveřejnil posily pro příští sezónu. Nejvíce posil získal ze Sparty
Praha, ale také z Benátek nad Jizerou.
Z týmu, jenž sestoupil, přišli čtyři, ze
Sparty rovnou pět hráčů. A jednu věc
mají společnou – jedná se o mladíky,
maximálně dvacetileté. Mladíky jsou
třeba Jan Hampl, Petr Gajda nebo
Filip Kovář. Jako zajímavá posila se
pak jeví třeba Michal Ramík, který si
za třineckou juniorku v základní části
zapsal 59 bodů. Štěpán Němec si zase
procházel tři roky finskou mládeží.
Litoměřice celkově posílily právě zejména o mladé hráče. Jedinou zkušenější posilou je Tomáš Guman z Poruby. Tým naopak opustila řada opor
jako Martin Kadlec, Martin Procházka a Radek Přikryl. Všichni tři patřili
k nejproduktivnějším hráčům týmu.

3$571(ą,352-(.78
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Vlassalon Andrey Furiakové najdete v Rezidenci Florián na adrese
Fanderlíkova 5, Prostějov.„Potřebujeteli účes s nádechem extravagance, jednoduchosti, elegance či panku nebo
s rázem luxusu, není problém. To vše
a ještě více vám poskytne Vlassalon,
který oplývá vzdušným a krásným interiérem. K dispozici vám bude kvalitní
vlasová kosmetika Wella, Tigi S-Faktor,
Bed head, Catwalk, ale i úžasný
regenerační systém od značky L´Oreal.
Nechte se hýčkat od profesionálů, bude
nám ctí o vás pečovat. Srdečně vás
zveme a těšíme se na vaši návštěvu,“
vzkazuje Andrea Furiaková.

NURNEUÙOÉ

tům třetí nejvyšší soutěže,“ potvrdil
další ztrátu v zadních řadách prostějovský kouč Aleš Totter. Zbývajícími
jmény v obraně jsou už jen Josef Zajíc a Petr Krejčí. „Jeden z nich bude
pokračovat, druhý asi ne,“ přidal
Totter.
Kdo tedy bude za Prostějov hrát?
„Máme nějakou strategii v oslovování
hráčů, které budeme postupně oznamovat. Podobně jako Poruba budeme oznamovat příchody po jednom
hráči. Až přijde čas, jména v novém
týmu se veřejnost dozví,“ sdělil s potutelným úsměvem lodivod Jestřábů.
V kuloárech se aktuálně mluví především o návratu útočníka Matouše
Venkrbce, který po odchodu z Českých Budějovic hrál za Vsetín.
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Monika
Nováková

>;FmÀÛ?HS

JUBILEJNÍ SEDMDESÁTKA. A MONIKA NOVÁKOVÁ OMLÁDLA 4

23. května 2022

ƔƔ Paní Doležalová, jak se po
PROMĚNĚ IMAGE cítíte? Splnili
jsme vaše přání?
„Bylo to naprosto úžasné, cítím se
opravdu skvěle. To by až člověk
nevěřil, co taková změna vizáže a
všichni kolem, kteří se o mě starali,
dovedou. Jsem ráda, že jsem do toho
šla. Cítím se fantasticky a za to moc
děkuji.“
ƔƔ Co vás na celé proměně nejvíce
překvapilo?
„Byla jsem velice překvapená z celéo
týmu lidí, kteří se mi tak dlouho a s nemalým úsilím věnovali. To vás neskutečně nabije, není to v dnešní době
samozřejmostí. Překvapilo mě ale samozřejmě také to, jak jsem vypadala,
sama bych to takto asi nezvládla.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina
a známí?

„Když jsem přišla domů, tak děti
zůstaly stát a pozorovaly, co to má
znamenat, ale jakmile z šoku procitly, tak mě moc chválily. (smích)
Dokonce mě pochválil i můj přítel,
což je v jeho případě co říct. Na proměně mě viděla i kamarádka, která
mě přišla podpořit, a i ona byla nadšená.“
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám
Večerníku?
„Pokud dostanete takovou nabídku,
nebo vás někdo na proměnu osloví,
nebo uvidíte výzvu na přihlášení, tak
se vůbec ničeho nebojte a jděte vážně
do toho. Předpokládám, že jsem asi
další v pořadí, která to tady říká, ale
pokud to tak je, tak je to pravda. Já to
mohu jen potvrdit. Vždy když si na
tento den vzpomenu, tak budu nadšená a přeji to i vám.“

Mladý začínající
fotograf a kameraman. Rád fotí přírodu
a nejrůznější akce. Na
Proměně se částečně
podílel již delší dobu
a nyní dostal prostor
pro vlastní iniciativu v tomto projektu.

Optiku Wagner můžete navštívit v sídle prodejny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“ v prvním patře vedle někdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
zraku bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální péče
a poradenství na nejvyšší úrovni. Cílem
.20(17Éì3$7521.<
Optiky Wagner je naprostá spokojenost našich zákazníků. O váš zrak se
352-(.783520ħ1<
postará osobně majitel Radek Wagner
Paní Nováková patří mezi ty ženy, které si svoji proměnu skutečně zaslouží. a jeho tým. Těšíme se na setkání s vámi.
Prošla si řadou zdravotních problémů, které se na ní dle vlastních slov podeVše potřebné včetně
psaly. Pokud má člověk sílu, tak pomoci si může různými způsoby. Některé
objednání na vyšetření je na
procesy jsou náročnější ať už finančně, nebo na vynaloženou energii a čas,
www.optikawagner.cz
jiné ale nestojí tolik energie. A právě posledním zmíněným je naše PROMĚNA IMAGE, kde se snažíme energii dodat a nechceme za to vůbec nic. Paní
Nováková si nemohla pocity ze své proměny vynachválit, doufáme tedy, že
jsme jí dodali zase o kousek více radosti i síly do života a motivaci do dalších měsíců. Nová vizáž jí velice prospěla, vypadala skvěle a dostala šmrnc
a jiskru, která byla nezbytná po všech přestálých útrapách, tak snad v tomto trendu bude i nadále pokračovat. Ráda bych poděkovala všem, kteří se
na PROMĚNĚ IMAGE paní Moniky podíleli, odvedli jste skvělou práci.
V červnu se budeme těšit na další z vás. Přihlaste se do dalšího dílu PROMĚNY IMAGE a pomozte si k lepším zítřkům. Čeká vás zážitek na celý život.
Za celý tým Aneta Křížová,
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy Střední odborná škola Prostějov nabízí řadu
Èekáme na
VOHÄQ\zHQ
\DOH
LPXzH
a páry!

HLASTE SE

DO ČERVNOVÉ130.Ú/:*."(&

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA IMAGE napsal již pátý díl
letošního roku a všichni tak s novou touhou vyhlížíme k červnovému
klání, které nese přívlastek májové. Hlaste se a sledujte tištěná vydání
i naše internetové stránky, průběžně budete kontaktování.

22051610865

WWW.VECERNIKPV.CZ

zajímavých oborů. Kromě oborů vzdělávání
s výučným listem, oborů vzdělávání s maturitou a nástavbového studia také mimo
jiné nabízí služby pro veřejnost.V nabídce tak
najdeme školní cukrárnu, opravy a prodej
kožedělných výrobků, kurzy, ale i kosmetický
salón.Aprávěoborkosmetickéslužbyběhem
čtyř let připraví své studentky na budoucí
povolání kosmetičky, manikérky, pedikérky.
Těchto kvalitních služeb jsme využili v rámci
říjnového dílu seriálu PROMĚNA IMAGE od
PROSTĚJOVSKÉHOVečerníku.

Manželé, sourozenci, kamarádi, hlaste se! Hledáme právě vás!
Nejen ženy, ale i muži si zaslouží péči.
A my se o ně postaráme přímo královsky!
Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze se o vás postarají prvotřídní
profesionálové v pánském salónu a úplný závěr bude završen profesionálním focením. Zkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká kvalitní servis v podání profesionálů z Vlassalonu, kosmetické líčení, výběr nového šatníku v outletové prodejně RV Fashion, brýle zvolíme v Optice
Wagner a závěrečnou tečkou pak bude taktéž profesionální focení a natáčení.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE OD PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly vždy na jedničku a vítězky neměly jiných slov než chvály. Není co ztratit,
naopak zcela zdarma získáte NOVOU IMAGE a také nezapomenutelný zážitek!
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na e-mail: redakce@vecernikpv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte
„PŘIHLÁŠKA PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Uveďte také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte, proč
bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kontakt.
Hlásit se můžete do 15. června 2022.

Zcela nově otevřený Diamond boutigue
s dámskou italskou módou naleznete
v prostějovské Školní ulici č. 32. Nabízí
módní kousky v jedinečných designech a
v různých velikostech. V regálech najdete
volnočasovou módu spojenou s elegantním
stylem a každá žena si nepochybně přijde
na své. Nezbytnou součástí jsou i doplňky v
podobě obuvi, moderních opasků, kabelek,
slunečních brýlí a dalšího sortimentu. V neposlední řadě nesmějí chybět dámské plavky
různých střihů a vzorů. Kromě módních
outfitůsemůžetetěšittakéna nadstandardní
péči a srdečný přístup.

20102111632
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INFOSERVIS

bude v
ký

Velká část Prostějovanů začne konečně více dbát na své zdraví, někteří
dokonce zatouží po déletrvajícím lázeňském pobytu. Každopádně by
tito po zdraví lačnící lidé měli ukončit škodlivé návyky včetně kouření
a nadměrného pití alkoholu.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
V práci na vás budou tlačit a vy se
dostanete do stresu, jaký jste ještě
nezažili. Nadřízení po vás budou
chtít výsledky, ovšem je otázkou,
zda jste schopni uspokojit jejich
požadavky. Podle všeho ne.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
V těchto dnech se s partnerem
konečně shodnete na tom, kde
strávíte letní dovolenou. Čekají vás
romantické chvíle ve vaší oblíbené
destinaci. Do té doby je ale ještě daleko, takže se snažte váš vztah utužovat.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Neradi se loučíte s věcmi, které vás
životem provázely od dětství. Nyní
ale při domácím úklidu narazíte
na úplné zbytečnosti, na které jen
sedá prach. Nebuďte nostalgičtí
a vyhoďte je do popelnice.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Okolo vás se začne pohybovat osoba,
která vás bude čím dál tím víc zajímat.
Ani ne tak vzhledově, jako charakterem. Určitě si budete mít co říct,
takže neváhejte a oslovte ji. Můžete
podniknout i společný výlet.
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Dostanete geniální nápad, jehož
realizace by se brzy mohla platit
zlatem. Vrhněte všechny síly
do uskutečnění svých plánů
a nehleďte na ty, kteří se vám budou snažit házet klacky pod nohy.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Máte docela dobré vyhlídky na
povýšení v zaměstnání, ovšem
nesmíte to pokazit. Tvařte se,
jako kdyby vám na vyšší funkci
nezáleželo, a nechte, ať se perou jiní.
Váš klid a rozvaha přinesou úspěch.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Tento týden vás přepadne nostalgie. Budete vzpomínat na staré časy
a v nejednu chvíli vám mohou z očí
kanout i slzy jako hrachy. Nicméně
Vodnáři se k ničemu nebo
k někomu vracet nikdy nechtějí.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Většinu peněz během tohoto
týdne utratíte za jídlo. Přepadnou
vás totiž chutě, jaké jste už dlouho
neměli. Ovšem třeba váš partner
bude rád, když každý večer uvaříte
teplou večeři, to se nebojte.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Na co sáhnete, to pokazíte. Během
těchto dnů se vůbec nepouštějte do
větších akcí a už vůbec se nesnažte
něco doma opravovat nebo malovat. Počkejte si na příhodnější chvíli, kdy budete znovu ve formě.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Možná by ve vašem případě stálo
za úvahu, zda se už konečně nepokusit o přírůstek do rodiny. Právě
v těchto dnech by se to mohlo
podařit, takže přemluvte partnera
a věnujte se milostným hrátkám.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Nenakupujte zbytečnosti, máte jich
doma plno! Přestože se vyžíváte
v nákupech i ve chvílích, kdy naprosto nic nepotřebujete, nyní budete muset utáhnout opasek. Těžká
doba začne doléhat i na vás.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Pohněváte si nadřízené svojí laxností,
kvůli níž uděláte fatální chybu. Její
náprava bude složitá, i když nikoliv
nemožná. Ovšem i tak už budete
mít pokaženou reputaci. Nedá se nic
dělat, už nebudete jedničky.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbovýcha revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Ptení
Dne: 6. 6. 2022 od 7:30 do 13:30
hodin. Vypnutá oblast: č. p. 318,
22, 324, 334, 332, 320, par. 173/1,
par. 260/28.
Obec: Konice
Dne: 6. 6. 2022 od 7:30 do 17:30
hodin. Vypnutá oblast: Konice:
celé ulice Zádvoří, Nad Šafranicí,
č. 479, 593, 508, 366, 377 Pod
Vyšehradem, ul. Chmelnice od
č. 44 a 4 po č. 161, Ovčírna, Cihelna I, Cihelna II.
Obec: Stražisko
Dne: 6. 6. 2022 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: Stražisko:
č. p. 34, 15, 67, 53, 20, 42, K/358/1.
Obec: Prostějov, Vrahovice
Dne: 7. 6. 2022 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: ul. Vrahovická - pravá strana od č. 172 po
č. 208 mimo č. 176, levá strana od
č. 167 až č. 177, budova ZŠ Majakovského č. 1, oboustranně ul. I.
Olbrachta mimo č. 48, oboustranně celá ul. J. Köhlera.
Obec: Dobrochov
Dne: 7. 6. 2022 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Dobrochov - ulice od č. 64 po konec
obce směr Kobeřice s č. 125, dále
č. p. 120, 121, par. 304/4.
Obec: Hluchov
Dne: 8. 6. 2022 od 7:30 do
17:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Hluchov. Odběratelské
trafostanice: Hluchov Voding 1
(č. 300756), Hluchov voding 2
(č. 300757).
Obec: Prostějov
Dne: 8. 6. 2022 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: obytné
domy ul. Anglická č. 2-10, Holandská č. 1.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: KOSMETIKA PRO MIMINKA...
Sprchový gel
HiPP

400 ml

Mycí gel
Johnson's

500 ml

Šampon
HiPP

200 ml

3čQDGRNRXSHOH
Nivea Baby

500 ml

Šampon
SULYiWQt]QDþND

500 ml

Sprchový gel
SULYiWQt]QDþND

500 ml

189,00

-

-

-

189,90

-

-

-

99,90

129,90

124,90

-

119,90

-

-

119,90

119,90

119,90

-

-

-

169,90

169,90

-

79,90

49,90

29,90
(250 ml)

39,90

39,90

54,90

59.90

94,90

39,90

39,90

-

Naše
4'57/¦

Obec: Prostějov
Dne: 9. 6. 2022 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
ul. Brněnská - č. 102 (naproti hřbitova), odběrná místa v areálu hřbitova - od č. 3131 po konec s č. 3130.
Obec: Hradčany-Kobeřice
Dne: 9. 6. 2022 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Hradčany
u Pv - oboustranně ulice od č. 69
a 28 po konec obce směr Dobromilice, dále č. p. 57, 44, 70.
Obec: Ohrozim
Dne: 10. 6. 2022 od 7:30 do 13:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Ohrozim vč. ZD a areál VOZ
Mostkovice vč. fotovoltaických
elektráren.
Obec: Hluchov
Dne: 10. 6. 2022 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Hluchov (vč. postranních ulic) ve
směru od Kostelce na Hané ohraničená č. 106 nalevo a čísly 114
a 125 na pravé straně obce (mimo
č. 151, 147 a 143).
Obec: Konice, Budětsko,
Zavadilka
Dne: 10. 6. 2022 od 7:30 do 17:30
hodin. Vypnutá oblast: Budětsko: část napájená z TS4 U školy oboustranně od č. 14 a 64 vč.31 po
konec obce směr Ochoz. Celá obec
Zavadilka. Část obce Konice: lokalita Vyšehrad od č. 365 po č. 243
(vč. areálu Správy silnic) a dále od
č. 246 a 328 po č. 278. FVE Solar
Global Ochoz (702091).
Obec: Stařechovice
Dne: 13. 6. 2022 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: Stařechovice: oboustranně ulice od č. 1 a 23
po č. 31 a 12 a dále po konec obce
s čísly 50-65.

Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 13. 6. 2022 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Olšany
u Pv - levá strana ul. směr Studenec
od č. 181 po č. 396.
Obec: Prostějov
Dne: 14. 6. 2022 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: ulice Martinákova č. 3.
Obec: Držovice
Dne: 14. 6. 2022 od 7:30 do 10:30
hodin. Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Držovice Galvanovna (č. 300607) - Galva s.r.o.
Obec: Konice
Dne: 15. 6. 2022 od 7:30 do 17:30
hodin. Vypnutá oblast: Konice:
celé ulice Zádvoří, Nad Šafranicí,
č. 479, 593, 508, 366, 377, Pod
Vyšehradem, ul. Chmelnice od
č. 44 a 4 po č. 161, Ovčírna, Cïhelna
I, Cihelna II.
Obec: Prostějov
Dne: 15. 6. 2022 od 7:30 do 17:30
hodin. Vypnutá oblast: ul. Žeranovská č. 18 - 40, Na Hrázi č. 3 – 6.
Obec: Mostkovice
Dne: 15. 6. 2022 od 7:30 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: chatová oblast Mostkovice - od kempu směrem k rekr. areálu Policie
s č. 655, 1161, 1126, 770, 876, 774,
Povodí Moravy - pláž "U Vrbiček".
Obec: Držovice
Dne: 16. 6. 2022 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: ul. Olomoucká
č. 242-246 a celá ul. Svadůvky.
Obec: Prostějov
Dne: 16. 6. 2022 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně ul. Svatoplukova č. 12-22,
č. 7-13, ul. Jihoslovanská č. 2, jednostranně ul. Kollárova č. 1-9
včetně gymnázia.
EG.D, a.s.

Chcete vědět, jaká je nejlepší a současně cenově nejpříznivější kosmetika pro
miminka a novorozence? Rad a tipů existuje několik, ale v každém případě
pokožka novorozence, kojence i batolete je velmi jemná a citlivá, proto neriskujte její podráždění a zaměřte se na skutečně kvalitní kosmetiku, ať už si
pořizujete výbavičku pro novorozence, nebo jen doplňujete zásoby do koupelny či k přebalovacímu pultíku. Tradičně jsme vyrazili do šesti marketů, abychom zjistili, že pěnu do koupele Nivea Baby nabízí jen Kaufland a Tesco, a to
za stejnou cenu. Tesco společně s Albertem je na tom stejně i v případě sprchového gelu značky HiPP, společně s Penny marketem zase v případě privátní
značky šamponu i sprchového gelu. Mycí gel od Johnson's má nejlevnější Billa,
šampon HiPP jsme objevili za stejnou cenu hned na čtyřech místech.
Pro čistou a zdravou pokožku!!
Průzkum byl proveden ve středu 18. května 2022.

Blokové îLÔWüQt
îLÔWüQtPüVWDYURFH
PüVWDYURFH
22051010820

21040610387

22042120660

21041620442

22050620811

Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 24. května: Hanačka, Pod Kosířem, Palečkova, Bří. Čapků, Tyršova - Pod Kosířem - cyklostezka podél
trati, Tyršova, Sportovní (Pod Kosířem - Bří. Čapků), Olympijská, Sportovní - parkoviště (Pod Kosířem - Bří.
Čapků), Pod Kosířem - parkoviště 1, Pod Kosířem - parkoviště 2
čtvrtek 26. května: Rejskova, Přikrylovo nám. (Peršan), Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova,
Sladkovského, Sladkovského cyklostezka, parkoviště u budovy místního nádraží, Olomoucká (Šafaříkova Sladkovského) levá strana směr z centra
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Ladislav VALNÝ
PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Na sedmnáctý pokus to konečně vyšlo. Prostějovský tenista Zdeněk Kolář zvládl náročnou kvalifikaci na Roland Garros a poprvé v kariéře si zahraje hlavní soutěž na grandslamu. Ve třech zápasech ztratil jediný set.
„Pochopitelně mám radost, že to konečně vyšlo. Žádná oslava ale nebyla. Já ani na
nějaké slavení nejsem. Den po kvalifikaci jsme s tátou normálně trénovali,“ popsal
svůj program po postupu Kolář, který se během kvalifikace lepšil zápas od zápasu a v tom posledním s Italem Francem Agamenonem naprosto dominoval. „Měl
jsem výborný začátek, od toho se vše odvíjelo,“ poznamenal Kolář.

Foto: internet
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=HPĕHOYHON¹K]HQNĕVN¹VUGFDĕ =DRSUDYXGYRXxDWHQ]DSODWËPøVWR
PLOLRQXNRUXQ1HQËWRPRF"

Alois Jurík

35267÷-29 9 S¿WHN  NYøWQD
QDSRVOHG\Y\GHFKO$ORLV-XUËN
]Q¿PÛ WUHQÇU K¿]HQÇ D EÛYDOÛ KU¿ê
SHYQøVSMDWÛVWËPWRPXæQÛPVSRUWHP
YQDxHPUHJLRQX=HVQXOSRWøæNÇQH
PRFLYHYøNXOHW
+¿]HQN¿ĆWøOHPLGXxËuWDNE\VHGDOEH]
PLORYDQÇKR VSRUWRYQËKR ERMXMHDG¿GRKU\YxHFKQR=DWËPFR
MDNÇKRNROLYSĆHK¿QøQËFKDUDNWHUL]RYDW RGYøWYËNWHUÇPXæ¿GQÛ]SĆ¿WHOêLEOË] YËWø]VWYË SR EH]NUHYQÇP YÛNRQX Pø
QDGxHQHF NÛFKQHĆHNOMLQDNQHæ/RM]D
QLNG\ QHSRWøxË +ODYQø VH PXVË PD
GRVYÇKR 'ORXK¿GHVHWLOHWËE\OQHGËOQRXVRXê¿VWË NDWrĆËN¿YDO
K¿]HQN¿ĆVNÇKR GøQË QD 3URVWøMRYVNX e/RM]XMVHP]QDOQHXYøĆLWHOQøGORXKR
1HMSUYHMDNRDNWLYQËKU¿êSRVOÇ]HFRE\ YODVWQøRGNRQFHxHGHV¿WÛFKOHWPLQXOÇ
QHVPORXYDYÛ NRXê 6XYHUÇQQø QHMYËF KRVWROHWË3RFK¿]HO]H6ORYHQVNDWHK
êDVXVWU¿YLOY6RNROX,,3URVWøMRYDOH G\QDVWRXSLOY3URVWøMRYøQDYRMQXDXæ
YHGO WDNÇ PXæVWYR .RVWHOFH QD +DQÇ WDG\]ĎVWDOXVDGLOVH]GH]DORæLOURGLQX
YSUYQËLGUXKÇOL]H$MHGQXVH]ÑQXPøO +U¿YDODæGRQøMDNÛFKWĆLDêW\ĆLFHWLOHW
SRGSDOFHPH[WUDOLJRYÛ3ĆHURY
SDNSO\QXOHSĆHxHONWUÇQRY¿QË$K¿]H
6SRXVWXOHWVHYøQRYDOPO¿GHæL6RNR QRXYSRGVWDWøQLNG\QHRSXVWLOLQWHQ
OD,,SĆHGHYxËPWDPQËPGRURVWHQ ]LYQøMËDæGRWHóæLO%\OWRNDPDU¿GQD
FĎP'¿OHSĎVRELOY7-6RNRO NWHUÇKREXGHXUêLWøNDæGÛY]SRPËQDW
&HQWUXP+DQ¿DSRVOHGQËURN\ YGREUÇPrSRYøGøO9HêHUQËNXDNWX¿O
WÇæY6.+)33URVWøMRY%\O QËORGLYRGSURVWøMRYVNÇKR¿êNDPXæĎ
Y\KO¿xHQÛ VYÛP YHOPL HPR 7RP¿xéHUQËêHN
WLYQËPSURMHYHPQDKĆLxWLRE $ORLV-XUËNE\OREURYVNÛQDGxHQHFGR
URYVNÛ ]¿SDO SĆLUR]HQø SDWĆLO K¿]HQÇX]Q¿YDQÛRGERUQËNDRSUDYGR
NMHKRRVREQRVWL
YÛVUGFDĆNWHUÛFKMHYVRXêDVQÇGREø
9æG\ Y\æDGRYDO PD[LP¿OQË êËP G¿O PÇQø 9HGOH VYÇ VSRUWRYQË
QDVD]HQË VYÛFK SDUČ¿NĎ Y¿xQøSĆLWRPæLONU¿VQÛURGLQQÛæLYRW
QHER VYøĆHQFĎ QDRSDN MDNRPDQæHORWHFLGøGHêHN9HY]SR
QHVQ¿xHOOD[QËSĆËVWXS PËQN¿FKYxHFKNWHĆËKR]QDOLEXGHæËW
e9H]PX SRU¿æNX QDYøN\
SRNXGWÛPQDSOQR éHVWMHKRSDP¿WFH
 VRQ
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PROSTĚJOV Prostějovský zimní
stadion už před několika týdny
obsadili stavbaři. Za celkových
zhruba deset milionů korun se
nyní sídlo hokejistů a krasobruslařů modernizuje. Kompletně
se vyměňují boční kopility haly,
tribuny pak zkrášlí zbrusu nové
sedačky. Navíc probíhají rekonstrukce šaten hostů a zázemí pro
rozhodčí. To ale není všechno, na
poslední chvíli radní schválili i rekonstrukci dvou vcelku menších
šaten, které jsou součástí útrob
Víceúčelové haly-ZS. Ovšem dle
některých osob pohybujících se
v hokejovém prostředí se tak děje
za doslova „hříšné“ peníze...
Jak totiž Večerník zjistil, generální
oprava dvou místností určených pro
technické a provozní zázemí hokejového klubu bude městskou pokladnu
stát 1,6 milionu korun. Je tedy logické,
že na tiskové konferenci rady města
jsme ve středu zjišťovali, co stojí za tak
dražší částkou v případě rekonstrukce
plochy o velikosti necelých padesát
metrů čtverečních v součtu, která už
je postavena na pevných základech
a nejedná se tedy o novou stavbu.
„Aktuálně na zimním stadionu
v Prostějově probíhá kromě jiného

#MVW¾NP÷MTQO÷MQORNGVPÊXÚO÷P[DQéPÊEJMQRKNKVčRTQDÊJCLÊXG8ÊEG×éGNQXÆJCNG
<5X2TQUV÷LQX÷KTGMQPUVTWMéPÊRT¾EGXKPVGTKÆTWJCN[
Foto: Michal Kadlec

i rekonstrukce šaten pro hostující
týmy. My jsme už ale minimálně
čtyři roky uvažovali také o tom,
že je potřeba opravit i zbývající
prostory pro „A“ tým hokejových
Jestřábů. Právě teď tedy chceme
využít toho, že už na zimáku probíhají rozsáhlé stavební úpravy
a hodláme je všechny zvládnout
dohromady ještě před začátkem
hokejové sezóny. Rekonstrukcí
oněch dvou místností tak dosáhneme toho, že opraveno bude
celé západní křídlo haly včetně

9Ġ$6-('1$7$ô=$6(1(1Ì32='ħ

9(='5$9e07ħ/(='5$9ă'8&+
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Sezóna pro fotbalisty Prostějova teprve skončila, ale už nyní je jasné, že takto to do příští
sezóny nepůjde. Kormidla se opětovně téměř
přesně po roce ujal Pavel Šustr. Nejde však
čekat zázraky na počkání. Pokud nepřijde adekvátní doplnění kádru, kvalitativně i počtem,
mohl by se černý scénář jarní části brzy opakovat.
Jestli by se dala na někoho svalovat vina za jarní část, tak je to především vedení klubu, to je
nutné si přiznat. S velmi úzkým kádrem pro
jarní část, která se neobešla bez zranění a poklesu formy, se dalo jen těžko vytěžit víc. To by
se musela sejít opravdu řada náhod i potřebné
štěstí. Ale potvrdil se obraz přestupového období v zimě rovnající se porážce.
V kolonce odchodů nejvíce svítila jména dvou
stěžejních hráčů. Útočník Žák a brankář Mucha. Ty se nahradit nepodařilo, ale nepodařilo
se ani vhodně doplnit odchody dalších hráčů
širšího kádru, kteří sice spíše paběrkovali, ale
během letošního jara by svůj prostor zřejmě
dostali. Mohli chytit šanci za pačesy, leč už
bylo pozdě, rozutekli se do ostatních celků.
Kouč Šustr tu je a podobný problém jako před
rokem, kdy náhle skončil, nenastane. Při jeho
pracovitosti je mi jasné, že vytipovaná jména
už rozhodně má, takže nezbývá než začít jednat co nejdříve, aby se pak zase nehonilo něco,
co už se stejně nedožene.

Tak už se konečně vyčasilo a už za sebou máme
i první horké dny. To s sebou přináší i řadu možností ke sportování v rámci venkovních aktivit, tak
proč toho nevyužít. Sport není jen o tom vrcholovém a honění se za výsledky. V dlouhých dnech
a krásných víkendech se dá podniknout řada aktivit, které udělají radost i ne zrovna zarytým sportovním nadšencům.
Pohyb je základ a bez něj lze jen těžko žít plnohodnotný život, to je holý fakt, a kdy jindy začít než s příchodem pěkného počasí a dlouhých dnů. Zrovna je
ta ideální doba a nemusí se jednat o nic drastického.
Novoroční předsevzetí s chozením do posilovny
a dalšími aktivitami stejně většinou nevydrží. Ale taková cyklistika, turistika i běh, kde kromě aktivity poznáváte i krásná místa, nemusí představovat jen nutné zlo, ale taky radost a oživení životních stereotypů.
Nikde navíc není napsáno, že musíte řešit nějaké
skupiny a podřizovat se časově. Vše je na každém
individuálně a pravidelnost může jít také stranou.
Tak proč to alespoň nevyzkoušet? První dny sice
možná budou znamenat bolest, ale pocity po
těchto aktivitách je brzy vynahradí.
Když navíc bude chuť a zájem, můžete se v rámci
sportování zapojit i do různých akcí. A že jich jen
region během delší letní sezóny až za přelom nového školního roku nabízí více než dost. Poznat tak
můžete i nové přátele, krásy různých obcí, hlavně
pak udělat něco pro sebe a své zdraví. I kdyby to neklaplo, alespoň za zkoušku to rozhodně stojí.

Fotbalové soutěže pomalu a jistě spějí do velkého
finále a brzy bude jasno, kdo se bude radovat z postupů a kdo naopak pakovat o třídu níže. Někde už
je víceméně jasno, někde to bude ještě drama, ale
zarážející je na konci května zcela jiný fakt. Nedostatek hráčů trápí různé kluby od krajského přeboru po nejnižší třídy a s velkou obavou jsem zvědav,
co přinese následující ročník za změny.
Během sezóny se už bojů dobrovolně vzdaly tři
kluby v rámci soutěží, kde jsou regionální zástupci.
Kojetín, Jezernice a rezerva Brodku. Jenže veselo
není ani v řadě dalších klubů a snaží se to lepit, jak
se jen dá. V krajském přeboru se jedná například
o dva kluby, které řeší potíže týden co týden. Kralice bojují s úzkým kádrem i marodkou, ale daří
se ještě jedenáct chlapů dát dohromady. V Litovli
pak sáhli ke krokům, že často nastupují nově registrovaní hráči, poslední zápas už ani neodehráli.
Podobně na tom jsou ale i v I.A i I.B třídách a zde
už je to o daleko více klubech, které se scházejí jak
švábi na pivo. V okresní soutěži je to také boj pro
řadu klubů, kde neprobíhá ani tak boj se soupeři,
ale spíš o to, aby byl vůbec někdo, kdo se na zápas
převleče. Posledním živým příkladem budiž třetí
třída a sedm bojovníků ze Želče, kteří vyjeli do
Kostelce a po necelém poločase své snažení vzdali.
Aby se tak fotbalová mapa během nového ročníku
neměnila více kvůli různým odhlášením celků či
dobrovolným přesunům o soutěže níže než kvůli
sportovním výkonům a jejich výsledkům.

kompletního zázemí,“ objasnil Jiří
Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města
Prostějova.
Vysvětlení druhého muže prostějovského magistrátu vyznělo jistě logicky, ale stále nepřicházela odpověď na
to, proč částka dosáhne takřka dvou
milionů korun? „Musíme si uvědomit, že veškerý stavební materiál šel
cenově šíleně nahoru. Například
metr ocelové sítě, která se dává do
betonu, stál ještě před rokem šest
set korun, nyní už dva tisíce! Stejně
tak se zvýšily ceny jiných kovových
prvků, chemie a stavebního materiálu. A samozřejmě i práce stavbařů
jako taková. My se navíc musíme
v rámci staveb potýkat často i s tím,
že zhotovitel nám předkládá nárůsty
cen, což my samozřejmě pečlivým
průzkumem trhu kontrolujeme.
Pokud požadavky stavebních firem
nejsou oprávněné, tak je odmítáme.
V aktuální době nám zhotovitelé
nejsou schopni garantovat vysoutěženou cenu déle jak tři měsíce a často nám také odstupují z výběrových
řízení i jako vítězové. Situace nejen
na tomto poli je kritická. V tomto
konkrétním případě, tedy rychlé
rekonstrukci posledních dvou místností na zimním stadionu, jsme ceny
zkontrolovali a vyhodnotili jako
odpovídající současné realitě. Proto
jsme v radě města schválili rozpočtové opatření na 1,6 milionu korun,“
pronesl Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek primátora pro stavební
investice v Prostějově. „Kdybychom
rekonstrukci těchto dvou místností
neschválili teď, příští rok by stála už
přes dva miliony korun,“ objasnil
částku dalším argumentem první
náměstek primátora Jiří Pospíšil.
(mik)
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Asistentem kouče Šustra bude bývalý útočník
PROSTĚJOV Sotva skončila v podání druholigových fotbalistů 1.SK
Prostějov sezóna 2021/2ě, už začaly přípravy na nový ročník. Jedním
z prvních kroků vedení Prostějova bylo, že se rozloučilo s koučem
Danielem Šmejkalem a jeho asistentem Michalem Šmardou. Už
v průběhu ročníku se pak šířily spekulace o návratu trenéra Pavla
Šustra a o uplynulém víkendu je potvrdil také klub.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Délku kontraktu zatím nechtěl předseda klubu komentovat. „S Pavlem jsem
domluvený, ale nic podepsaného ještě
není,“ uvedl pro Večerník František
Jura. Dle kuloárních zpráv by mělo jít
minimálně o dvouletou, snad i víceletou smlouvu.

Změn každopádně v realizačním týmu
probíhá více. Otazník visí třeba nad
obsazením postu trenéra brankářů, na
kterém působil od zimy Dušan Melichárek. „Složení realizačního týmu je plně
v kompetenci trenéra Šustra. V tuto dobu
probíhají pohovory se členy realizačního
týmu. A v této době budeme ještě mluvit
s kondičním trenérem. S největší pravděpodobností bude novým asistentem Karel Kroupa,“ uvedl už dříve Jura.
Jeho slova se v uplynulém týdnu potvrdila. „Hlavním trenérem bude Pavel

Šustr, asistenty Matěj Vybíhal a Kroupa,
který současně zůstává sportovním manažerem a bude . Jako zhruba asistent
2. Trenérem brankářů zůstane Dušan
Melichárek. Stejně tak zůstává vedoucí
družstva a masér,“ upřesnil sportovní
ředitel klubu Ladislav Dudík.
Členové realizačního týmu se v Prostějově poslední dobou značně střídali.
Například na postu hlavního kouče se
během dvou sezón měnila hned čtyři
jména. Pavel Šustr nahradil ve funkci
Ondřeje Machalu, na jaře 2021 však
skončil a odešel do Senice. Nahradil jej
Jiří Jarošík, který i s trenérem brankářů
Petarem Aleksijevičem a asistentem
Tomášem Hunalem v průběhu sezóny odešel do Teplic. Daniela Šmejkala
pak před týdnem oficiálně nahradil
právě navrátilec Šustr.

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2021/2022
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PROSTĚJOV Sezóna 2021/2022
je ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE
minulostí. Kromě oddechnutí a bilancování je tak na řadě již příprava
na sezónu novou. Aktuálně tak klub
1.SK Prostějov řeší smlouvy hráčů,
jejich pokračování či ukončení. A nábor nových hráčů. Přestože uplynula
od konce ročníku teprve chvilka, už
nyní eskáčko o některých hráčích ví,
že u něj působit budou. A u řady dalších, že nejspíš ne. Přibyl navíc jeden
významný odchod.

Michal SOBECKÝ
Sotva ročník skončil, už se v Prostějově
pustili do skládání týmu na ten nový.
Klub zatím příchody komentovat nechtěl. „Ještě je brzo. Něco už samozřejmě dneska řešíme, ale chytřejší budeme
až tak za týden,“ uvedl sportovní ředitel
Ladislav Dudík. V jiných věcech byl ale
sdílný. Potvrdil, že skoro desítka hráčů
má platnou smlouvu. Ale také řadu
odchodů. „Odešli hráči na hostování.
Tedy mladý Hönig, Zukal, dále také
útočník Amobi a brankář Nemrava.
Teď zároveň jednáme o prodloužení
smluv. Jan Schaffartzik dostal nabídku
civilního povolání, do příštího týdne by
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Foto: Michal Sobecký

se měl rozmyslet. Dále ještě jsou jednání s Kopřivou, Urbancem a Bialkem,“
informoval Ladislav Dudík.
Určitá nejistota panuje na brankářském postu. Po odchodu Filipa Muchy
do Teplic koncem roku 2021 a konci
hostování Víta Nemravy zbyl týmu
jeden brankář. Nebo nezbyl? „Bárta je
jedním z těch, kdo ještě nemá podepsanou smlouvu. Bavili jsme se s ním, že
bychom chtěli, aby pokračoval. Samozřejmě také zvažuje, co a jak dál. Také se
máme potkat v týdnu,“ prozradil sportovní ředitel 1.SK Prostějov.
Klub ale ohlásil i jednu smutnou,
i když očekávanou zprávu. „S aktivní kariérou skončil Aleš Schuster.

Spíš bych řekl, že ze zdravotních,
ne sportovních důvodů, stále patřil
k našim nejlepším hráčům. Možná
bychom se ještě domlouvali dál, ze
zdravotních důvodů ale končí,“ konstatoval Dudík. Schuster byl v Prostějově od roku 2016, poslední zápas
odehrál 16. dubna proti Dukle Praha.
Kromě několika setrvání a odchodů
už je jasný i plán letní přípravy. „Začátek bude 16. června. První víkend se
nehraje přátelský zápas, až od dalšího
je v plánu Dubnica, Sigma Olomouc,
Líšeň, Znojmo, Rosice a 23. července
generálka ve Zlíně,“ prozradil Dudík.

Předseda 1.SK Prostějov František Jura se ohlíží za uplynulou sezónou
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
a PETR KOZÁK
yy Jak zní vaše hodnocení celé sezóny 2021/2022?
„Nemůžeme být spokojeni. Předsezónní cíle jsme jednoznačně nesplnili. Samozřejmě podzimní část
můžeme hodnotit velmi slušně, ale
jaro to celé pokazilo. Těch důvodů je
samozřejmě víc a ty jsou v tuto chvíli
cílem naší interní analýzy.“
yy Jarní část F:NL se opravdu
nepovedla, na tom se shodnou
všichni. Ale podařilo se splnit některý z předsezónních cílů?
„Jedním z našich dlouhodobých
cílů je získávat hráče někdy i z nižších soutěží, dát jim u nás šanci hrát
profesionální fotbal, posunout je fotbalově a případně jim umožnit hrát
první ligu. To se částečně podařilo,
ale jsou s tím právě spojená ta ale...“
yy Proč bylo jaro tak mizerné,
kdybyste neměli nahráno, už jste
zpátky v MSFL!?
„Jak už jsem zmiňoval, těch aspektů
je víc. Pokud bych to chtěl zjednodušit, tak řeknu tři věci: nedoplnili jsme
optimálně kádr, to co se týká kvality
i kvantity, spousta zraněných hráčů
a netrefili jsme klíčové posty.“
yy Vidíte nějaký zlomový okamžik v uplynulé sezóně, resp. přímo v podzimní části?
„Těch bylo několik. Po devátém kole
odešel celý realizační tým trenérů do
Teplic, v zimě jsme uvolnili klíčové
hráče do ligy, samozřejmě mezitím
došlo na příchod nových trenérů,
bylo toho fakt dost.“

yy Byl odchod trenéra Jarošíka
s dalšími členy realizačního týmu
opravdu takovým zásahem, že se
to projevilo na výsledcích?
„To si úplně nemyslím, byť je pravdou, že tým si už sedal, hráči si zvykli
na trenérův styl a rukopis a najednou přišla změna. Pro nikoho to úplně jednoduché není, to je prostě fakt.
Ostatně noví trenéři podzim dohráli
velmi dobře jak výsledkově, tak i herní projev byl velmi dobrý.“
yy Co udělala trenérská dvojice
Šmejkal – Šmarda špatně?
„Já si fakt nemyslím, že by něco bylo
z jejich strany zásadně špatně. Jen
se zkrátka sešlo několik negativních
věcí v jednu dobu a nechytli jsme začátek jara. Pak už se vezete.“
yy Jaká byla reakce odcházejícího
dua?
„Když končíte angažmá před uplynutím smlouvy, vždycky to budí nějaké
emoce. Trenéři jsou ale profesionálové, a to prostě někdy k tomuto řemeslu bohužel patří. Já jsem jim za
jejich práci poděkoval. Věřím, že až se
zase někdy potkáme, budeme schopni spolu normálně pokecat a žádná
nevraživost mezi námi nebude.“
yy Jak hodnotíte přínos zimních
posil, tedy Píchala, Höniga, Amobiho a Zukala?
„David Píchal měl opět smůlu na
zranění. Odehrál po návratu asi dva
a půl zápasu na začátku jara, pak
v podstatě nastoupil zase až na poslední zápasy sezóny. V závěrečném
utkání dal dvě branky. To je pořád
stejné, pokud bude v pořádku, bude
pro nás přínos, góly dávat umí. Můžeme mu jen držet palce, ať je zdravý. Michal Hönig ze začátku moc
nehrál, ale jak dostal šanci, tak za
mě podával vcelku slušné výkony.
Například doma s Duklou ukázal,
že může být velmi platným hráčem.

Zukal střídal dobré a špatné výkony. Za mě to bylo málo, a proto taky
u nás končí. Amobi přišel na poslední chvíli a úplně nezapadl do kolektivu. Dal jednu branku, a to zrovna
vyrovnávající proti Vyškovu. Příští
sezónu už u nás hrát nebude.“
yy Jak moc se dle vás projevilo, že
tým dlouho postrádal typického
útočníka?
„Asi se to projevilo, byť Bartolomeu
nehrál vepředu vůbec špatně. Ale
není to typický hroťák. V určitých
herních situacích nám prostě takový
hráč chyběl. To je fakt.“
yy Jak jste viděl celou
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU?
Postupují ti nejlepší a padají ti
nejslabší?
„Myslím, že nakonec to tak asi je.
Zbrojovka jde nahoru zaslouženě.
Vlašim skončila druhá, vybojovala
si to. Na třetím místě jsem osobně
čekal Líšeň. Myslím, že byla fotbalovější než Opava. Ta ale zase
na jaře měla velkou sérii, tak si to
zaslouží. Viktorka Žižkov padá asi
zaslouženě, byť hráčský kádr určitě
nebyl nejhorší. To, že druhým sestupujícím je Ústí, to jsem nečekal.
Tipoval jsem tam Chrudim, ale ta
měla také výborné jaro, takže si to
zachránila sama.“
yy Kdo vás z týmů nejvíce překvapil a kdo naopak zklamal?
„Určitě jsem čekal víc od Dukly
Praha. Myslel jsem, že se minimálně o baráž bude rvát až do konce.
Rozhodně jsem jí věřil víc než Opavě. Překvapil mě Varnsdorf, myslel
jsem, že takové výkony nebude
schopen předvádět celou sezónu.
Hráli velmi dobře a nebýt několika
smolných porážek, hráli nakonec
o barážové příčky. To, že půjde tabulkou dolů Sparta Praha B, jsem
trošku čekal. No a největší zklamání
jara jsme bohužel byli my...“
yy Ani v závěru sezóny, kdy už
Prostějovu o nic moc nešlo, nenastoupili dorostenci. Proč?
„To bylo zcela v kompetenci trenérů.
Částečně je chápu, protože jistotu
záchrany jsme měli až tři kola před
koncem, ale na druhou stranu máte
pravdu, že těch minut měli dorostenci nasbírat víc, minimálně v těch
posledních třech kolech. Trenéři samozřejmě – a nejen oni – nechtěli

nakonec skončit třeba na čtrnáctém
místě. Odvaha tam dát mladý kluky
prostě nebyla.“
yy A roste eskáčku nějaký výraznější talent?
„Talentů máme v našem klubu více.
Společně s trenéry a našimi manažery rozvíjíme všechny hráče, ale
za zmínku určitě stojí hráči Ondřej
Mikeš, Adam Klimeš, Michal Procházka z U19, ale také mladší kolegové Marek Smékal z U16 a Štěpán
Saulich z U14 i další hráči.“
yy S výsledky a herním progresem u mládežnických týmů jste
byl spokojen?
„Určitě jsme spokojeni s tím, jak se
nám oproti podzimu daří v týmech
U19 a U18. Ti aktuálně lepší hrají
v kategorii staršího dorostu, která
i přes horší výsledkový start do jarní části sezóny zvládla posledních
sedm zápasů bez porážky a ve velkém předstihu se zachránila. V kategorii U18 zase hrají kluci, kteří
nemají takovou výkonnost na to, aby
sbírali více minut v nejstarší kategorii, nebo hráči, kteří by neměli tak
výraznou roli. Ale chceme, aby si na
tuto roli v týmu zvykli, tudíž nastupují sice v nižší kategorii, ale tým na
nich stojí. Díky tomu věříme, že příští rok na nich bude stát i tým U19.“
yy Která z kategorií si zaslouží
největší pochvalu a kde naopak
převládlo rozčarování?
„Velmi příjemně nás překvapila kategorie U15, která do posledního
zápasu bojovala o účast v lepší skupině nejvyšší soutěže. Samozřejmě
nemůžeme zapomenout ani na
tým U16 a U17, kde hráči společně s trenéry udělali velký pokrok
a na jejich zápasy je radost se dívat, i když tomu občas chybí lepší
výsledek. Rozčarování u žádného
ročníku nezavládlo, ale určitě jsme
doufali v lepší herní projev týmu
U12. Ale všechny naše kategorie
zaslouží pochvalu a to, aby si diváci našli cestu do našeho areálu na
Olympijské ulici a viděli naše týmy
při tréninku či při zápase.“
yy Co finanční stránka klubu, diváci se vrátili do hlediště, vrátili se
i sponzoři na portfolium?
„Začnu s diváky. Ty dva roky covidu nás všechny poznamenaly. Byla
to bezprecedentní situace. Když

2GYRO½QÉWUHQÅUÕ".G\zNRQÄÉWH
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QHJDWLYQÉFKYÈFÉYMHGQXGREXDQHFK\WOL
MVPH]DÄ½WHNMDUD3DNXzVHYH]HWH
Foto: Josef Popelka

jsme se všichni trochu nadechli
a lidi byli natěšení, tak se nám herně ne úplně dařilo. Místo abychom
diváky ještě víc přitáhli do hlediště,
tak jsme je jen naštvali. S fanouškem je to neustálý boj. A já tomu
rozumím. Chce stoprocentní nasazení a taky chce úspěch, to je samozřejmě v pořádku. Naše výkony
nebyly všechny špatné, ale chyběla
tomu nadstavba, nesbírali jsme
body. Já věřím, že od nové sezóny
se znovu vrátí do hlediště a my jim
budeme dělat radost. Co se týká
sponzorů, tam je situace ještě složitější. Pořád se nám nedaří najít
generální partner, což je v tuto
dobu nemalý problém. O to víc si
vážíme všech, byť i menších podporovatelů našeho klubu. Co se
týká privátních sponzorů, našimi
největšími partnery jsou firma Laser Technology a akciová společnost Nový Zeleneč. Samozřejmě
bez podpory statutárního města
Prostějova a také Olomouckého
kraje bychom v této době vůbec
nemohli existovat.“
yy Který z posledních odchodů
nejvíce napomohl tomu, že ekonomická stránka není nejhorší?

„Tak byly to samozřejmě odchody
těch posledních hráčů do ligy, tedy
Žáka a Muchy. No a samozřejmě
Davida Juráska.“
yy Příběh Davida Juráska vám
vyšel ukázkově. Z brněnské Zbrojovky takřka zadarmo, a nakonec
prodej do Mladé Boleslavi a provize z dalšího přestupu do Slavie.
Můžete popsat takto výhodnou
transakci a dá se opakovat?
„Pokud by se to opakovalo, a já
věřím, že tomu tak bude, tak jde
opravdu o takzvaný majstrštyk. Samozřejmě tak úplně jednoduché to
není, šlo o dobrý cit a přehled o hráčích z našeho regionu, které jsme
v našem sportovním vedení klubu
uměli vyhodnotit. Velkou úlohu sehrál také Pavel Šustr, který trenérsky
´Jurase´ znal a uměl s ním pracovat.
Jednání s Mladou Boleslaví, která
jsem vedl, byla velmi korektní. Následný přestup Davida do Slavie,
to je prostě neuvěřitelný fotbalový
příběh. Musím říct, že David to měl
v hlavě od začátku srovnané a věděl,
čeho chce dosáhnout. To, že to bude
v tak rekordním čase, jsem ale opravdu nečekal.“
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
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„KLENOVSKÉ VÁLEC“ VRCHOSLAVICE NEZASTAVILY SURWRÿHXÿQHP÷ÿX´

Domácí slavili zaslouženou výhru

klikni na

KLENOVICE NA HANÉ Regionální souboj se uplynulou sobotu odpoledne odehrál v Klenovicích, kam k derby zavítali hráči
Vrchoslavic. V lepší pozici šli do zápasu domácí, kteří ukazují,
že v jarní části pookřáli, zatímco „Vrchátkám“ se stále nedaří
odlepit ode dna tabulky skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého
KFS. A papírové předpoklady se nakonec potvrdily. Klenovice
byly po celý zápas nebezpečnější, ale utkání definitivně zlomily až v posledních minutách. Triumfem se domácí vměstnali
mezi další místní soky z Pivína a Otaslavic, Vrchoslavice naopak nadále zůstávají na předposlední příčce.
kopírák s dějstvím prvním. Domácí zaEXKLUZIVNÍ
čali tlakem a brzy mohli vedení navýšit.
To se ale podařilo až o pár minut později
reportáž
a vypadalo to na definitivní uklidnění.
pro Večerník
Jenže dominance vydržela stejně jako
v první polovině zhruba čtvrt hodiny.
Jan FREHAR
Pak se hra zase vyrovnala a Vrchoslavice
se snažily s výsledkem ještě něco udělat.
Jenže vyložené šance nepřicházely, naopak to byly Klenovice, kdo mohl navyšo6WDYSÔHGYÙNRSHP vat. Podařilo se to až dvanáct minut před
koncem a krátce nato se hosté dočkali
Do sobotního klání vstupovaly oba celky alespoň kosmetické úpravy skóre.
v jiném rozpoložení. Domácí podpoření
posledními dvěma výhrami a celkově vy=½VDGQÉRNDPzLN\
dařeným jarem šli do zápasu v pohodě a
z klidného středu tabulky. Vrchoslavicím
se stejně jako většinu podzimní poloviny První výraznější šance přišla na řadu už po
soutěžního ročníku 2021/22 nedaří sbí- třech minutách, kdy se uvolnil na křídle Zarat body a trápí se směrem do ofenzivy i pletal a snažil se najít vzdálenější tyč. K jeho
defenzivy. Papírovým favoritem tak byly smůle ale minul. V další příležitosti ho
jednoznačně Klenovice, ale v regionál- následně dokázal vychytat Jurčík a střelou
ních soubojích se tyto prognózy často z voleje neuspěl ani Cetkovský. Čtrnáctá
mažou. Tentokrát to ale nebyl ten pří- minuta už ale znamenala první důležitý
klad. Domácím z pravidelné základní se- moment zápasu. Chybu v zadních řadách
stavy scházel jen Štěpánek, hostům zase využil Všianský, dostal se až před brankáře,
citelně chyběli kvůli zranění útočník Ře- který ho po kličce stáhl k zemi a sudí Mašek
záč a kapitán mužstva Vladimír Fialka.
neváhal s nařízením penalty. Tu si vzal na
starost César, trefil se přesně za levou tyč
– 1:0. Za minutu to mohlo být o dva. Při9ÙYRM]½SDVX
hrávku Zapletala ale Všianský netrefil podle
představ. V dalších minutách už o sobě dali
Do zápasu vstoupili daleko lépe do- vědět i hosté. Po špatné rozehrávce Poláka
mácí a svého soka dokázali uzavřít na se hnal sám Gaťařík, ale ještě jej dokázal
jeho polovině. Z toho vznikly i první rozhodit César. Gaťařík a Jan Horák to pak
zajímavé příležitosti a tlak uzavřela zkoušeli střelbou z větší vzdálenosti, ale tyto
první branka v zápase. Po ní se ale hra pokusy domácího brankáře spíše rozchytapostupně vyrovnávala a více ze hry ly. Hra se postupujícími minutami uklidnizačali mít hosté. Klenovice ale nadále la a šancí bylo poskromnu. Až v jejím závěhrozily z rychlých kontrů. I přes spíše ru hrozil Jan Horák, ale míč si na poslední
ojedinělé akce na obou stranách se už chvíli pokopnul až příliš a Všianského pokus zablokovala obrana. Do kabin se tak
do poločasu skóre neměnilo.
Druhý poločas nabídl obraz jako přes šlo za jednobrankového vedení domácích.
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BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Jan Frehar

Druhou půli začali domácí superšancí,
když Všianský vydoloval míč a přihrál
ho zcela osamocenému Drekslerovi,
který ale z hranice penalty trestuhodně netrefil branku. Hosté mohli být
následně potrestáni po zbytečném
rohu, ale Cetkovský už byl v těžkém
úhlu. Třetí šance druhé půle už však
byla využita. Špatnou rozehrávku si
převzal Rozehnal a nádherným pasem našel Všianského, který zvedl
hlavu a ze třiceti metrů vybíhajícího
brankáře zkušeně přeloboval – 2:0.
Po chvíli mohla přijít další branka, ale dělovku Zapletala Jurčík zneškodnil. Stejně
si brankář poradil i s nájezdem Všianského. Hosté pak měli dva větší závary ve
vápně, ale bez zakončení. Střela Jana Horáka v následné minutě moc práce pro
Poláka neznamenala. Pak už to byli zase
domácí, kdo hrozil. Bridzik už pomalu
slavil, když jeho střela tečovaná obráncem mířila za brankáře, ale orazítkovala
jen břevno. Moc dlouho ale smutnit nemusel. Po pěkné kombinaci dostal skvělou přihrávku před odkrytou branku od
Zapletala Všianský a přidal třetí branku
domácího celku – 3:0. Hned po rozehrávce hosté ještě vykřesali naději, když
dostal Hradil příliš prostoru a brankáře
Poláka obstřelil – 3:1. K šanci na snížení
se ale už Vrchoslavice nedostaly, naopak
v poslední příležitosti utkání byl Owusu,
který ale Jurčíka nepřekvapil.

2VREQRVWXWN½QÉ
Rozhodně stojí za vypíchnutí tři domácí hráči. Konkrétně šlo o křídelníka Za-

pletala a útočné duo Rozehnal - Všianský. Tito hráči měli velký podíl na každé
akci domácích a v případě přesnějšího
zakončení by se dočkali více branek.

KLENOVICE NA HANÉ Vepředu byl
opravdu platný a hostující obraně dal
zabrat. Klenovický forvard těžil především z přihrávek svých spoluhráčů
a ukázal se jako chladnokrevný útočník. Dokazuje to i fakt, že měl prsty ve
všech třech brankách domácího celku.
Nejprve na sebe vybojoval penaltu
a ve druhé půli k tomu přidal dva góly,
když především ten první byl opravdu
výstavní. Navíc jej po celé utkání podporoval i jeho fanklub, se kterým se Jan
Všianský (na snímku uprostřed) postavil ochotně i k našemu objektivu.

Jan FREHAR

=DMÉPDYRVWGXHOX
Aby něco v útulném klenovickém
areálu nefungovalo, se příliš často nestává. V sobotním klání se ale fanoušci
nedozvěděli stav ani aktuální minutu
z tabule, kterou se zřejmě nepodařilo
zprovoznit. Jinak ale fungovalo vše tak,
jak jsou zdejší fanoušci zvyklí.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Vesměs poklidná na tribuně i hřišti. V hledišti se o ni staral především
fanklub domácího kanonýra Všianského a podporu opětovali i fanoušci hostů. Na hřišti to také tu a tam vřelo, ale
všechny případné komplikace utnul
včas sudí. Sami hráči to nakonec brali
v duchu fair play.

ƔƔJak zní vaše hodnocení zápasu?
„Neměli jsme špatný vstup do zápasu,
ale přišlo mi to z obou stran trochu
nervózní. Šance jsme tam měli spíše my
a mohlo to být určitě lepší než jen 1:0,
po té brance jsme navíc už takový tlak
v první půli neměli. Ve druhé mi přišlo,
že soupeř už trochu odpadl fyzicky a už
jsme ho přehrávali. Bohužel jsme ještě
řadu šancí neproměnili.“
ƔƔ Ale dobrá bilance – penalta na vás
a k tomu dva góly. Vydařený zápas?
„Určitě. Jsem rád, že se poštěstilo. Je ale
nutné poděkovat za to hlavně spoluhráčům, kteří mě tam před každým tímto
momentem našli, a já už měl tu úlohu
poměrně jednoduchou. S Rózou (Tomáš Rozehnal – pozn.red.) se vepředu
hraje opravdu dobře, ten přesně ví, kam
já to potřebuji.“

Foto: Jan Frehar

ƔƔ Váš první gól byl jako z učebnice.
Věděl jste hned, že budete chtít brankáře přehazovat? A při druhé brance
už to asi moc složité nebylo, že?
„Já takto dávám řadu gólů, ale není to
kvůli tomu, že bych si do nájezdu nevěřil.
Je to spíše proto, že už nemůžu, (smích)
Tak radši volím tuto střelu z třiceti metrů.
U toho druhého to bylo perfektně připravené a stačilo jen správně nastavit nohu.“
ƔƔ Na jaře je to jiná jízda než během
podzimní části. Čím to?
„Určitě se na tom projevil fakt, že se
scházíme pravidelně ve stejné sestavě,
kde se maximálně mění jen určité drobnosti. Trošku se zvedla i tréninková morálka a samozřejmě k tomu musíte mít
i nutnou dávku štěstí, které se k nám
v některých zápasech přiklonilo. Snad
nám to vydrží do konce sezóny.“
* Nešlo přehlédnout, že tu máte vlastní
fanklub. Co na to říkáte?
(smích) „Je to taková srandička od
mých kamarádů, ale fandí pravidelně.
Musím říct, že je to vážně paráda. Nesporně mě to nabudí a motivuje, abych
jim i něco předvedl a večer si ze mě nedělali srandu. Ale jsem za to vážně rád,
protože komu se poštěstí mít v těchto
soutěžích i vlastní plakát.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
9ODGLPÉU+25.s6RNRO.OHQRYLFH
„V první řadě jsem rád, že jsme doma získali další tři body. Jinak ale bylo
utkání z naší strany zbytečně nervózní a přišlo mi, že někteří utkání podcenili. Ze začátku jsme soupeře zatlačili a podařilo se nám vytvořit nějaké
šance, ze kterých jsme se dostali do vedení. Pak jsme ale polevili a hrál zase
spíše soupeř. Ve druhé půlce jsme měli hned na startu tutovku, kterou jsme
nedali, a zase nás to znervóznilo. Naštěstí pak ale zaúřadovali naši útočníci
a podařilo se nám vedení navýšit. Přišel i třetí gól, s čímž jsem spokojen, ale
za tohoto stavu jsme utkání měli odehrát lépe a kombinačně pro diváky.“

0LURVODY3$1¤(.s6RNRO9UFKRVODYLFH
„My se zase hrozně trápíme. Je vidět, že nám vepředu hodně schází
Řezáč. S tím šla dolů i kvalita ve finální fázi, kde nám prostě schází
poslední krok či lepší připravení pozice. V záloze scházel i kapitán
Fialka, který tomu dodá klid. Je to škoda. Myslím si, že soupeř nebyl
zase o tolik lepší, ale jeho snahu o brejky jsme mu zbytečnými chybami hodně usnadnili, s tím si dokázal poradit. První dva byly po
hrubých chybách, třetí už tedy domácí hezky vykombinovali. Jestli
chceme bodovat, musíme podávat lepší výkony.“

Sokol Vrchoslavice 1946
3:1
21. kolo I.B třídy Olomouckého KFS, skupiny A

Sokol Klenovice na Hané
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Branka: 15. César z penalty, 56. a 78. Všianský

KLENOVICE

3 : 1 VRCHOSLAVICE

Fialka

Branka: 79. Hradil.

( 1 :0)

Střely na branku:
Rohové kopy:

8
6

Střely mimo branku:

10

Střely na branku:
Rozhodčí: Mašek – Majer, Kubalák

Diváků: 85 Rohové kopy:

Žluté karty: 44. Všianský, 64. Rozehnal, 82. Zapletal

Žluté karty: 14. Jurčík, 19. Fialka, 31. Lakomý, 64. Jašek

Střídání: 67. Spálovský za Popelku, 84. Drábek za Všianského

Střídání: 35. Hradil za Fialku

4
3

Střely mimo branku:

6
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26. kolo: ÒVWt± 5DSRWtQ    Branky: 
6PROND3iOHQtNäOXWpNDUW\3DQþRFKiĜ±
+XGHF %RKXėRYLFH²ãWHUQEHUN  Branka:
/RãĢiN /LSRYi²-HVHQtN   Branky: 5.
D0LODU0XVLO±-DQtþHN.ĜLYRKOiYHN
äOXWpNDUW\7DNiþ±.ĜLYRKOiYHN-DQtþHN
0LQND&HNXUDV 0HGORY²%URGHNX3ĝHURYD
  Branky: D3RVStãLOD.DVDO
 +DEiĖ  6HGOiþHN ±  6ORåLO äOXWp NDUW\
 +RORXã ±  6FKPLGW  *ODXGHU  'RODQ\
² åHODWRYLFH    Branka:  2XWOê äOXWp
NDUW\.XGêQ&KODQGD±*ROGHPXQG
ýWYUWQtþHN 9HONp/RVLQ\²/LWRYHO  Branky:
Šinogl+LOEHUW±7RPiãHNäOXWpNDUW\
%DUþtN±9DFD3ČþHN.XþHUD.YDSLO
=iEĝHK².UDOLFHQ+  Branky: D
äDQGDD6PpNDO-DQiN6LWWD /XWtQ
²0RKHOQLFH  Branky: D&LNU\W
D5\ED.XED
3UĤEČåQiWDEXOND
 âWHUQEHUN      
 ÒVWt
     
 äHODWRYLFH      
 0RKHOQLFH      
 0HGORY
     
 =iEĜHK
     
 -HVHQtN
     
 /LSRYi
     
 9HONp/RVLQ\      
5DSRWtQ
     
%URGHNX3Ĝ      
%RKXĖRYLFH      
/XWtQ
     
/LWRYHO
     
'RODQ\
     
.UDOLFHQ+      
,$7ĜÌ'$6.83,1$$
22. kolo: 3RVWĝHOPRY²3DVHNDSN  Branky:
+RODQ1êGHFNê±D%DUHãŽluté karty:
D-iQČâDIiĜ±.XþHUD/DXULQ ĜH
Wč]iUQD²%čONRYLFH  Branky: -DWL±
6NOHQiĜ9LQNOHUåOXWpNDUW\ .RYiþ%DM]D
REDě  &KRPRXWRY²&KYiONRYLFH  Branky: D7RPDQ9UDM&LHVDULNåOXWpNDUW\
.XEtþHN±5LHEHF 1iPčäģQ+²/HVQLFH
   Branky:  D  ětSD  D  'RVWiO
)LãDUD=DMtþHN±*OR]\JD%DOYtQ
ýDGD 7URXEHOLFH²2OHäQLFH  Branky: 
.ĜLYiQHN8UEiãHN±%DþtNŽluté karty: -D
QtþHN/ROHN5\ãDYê±.RFRXUHN .RQLFH
²%RKGtNRY  Branky: .UiVD9\URXEDO
-DãtþHN3RVStãLOåOXWpNDUW\ -DãtþHN±
+ODYDWê /RäWLFH²0DOHWtQSN  Branky: 
.UHMþt0LNHã±D+RUiNåOXWpNDUW\ .QH
LIHO0LNHã±+RUiN
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RQLFH
     
 2OHãQLFH      
 0DOHWtQ
     
 &KYiONRYLFH      
 %ČONRYLFH      
 3RVWĜHOPRY      
 /RãWLFH
     
 7URXEHOLFH      
 3DVHND
     
/HVQLFH
     
&KRPRXWRY      
ěHWČ]iUQD      
1iPČãĢQ+     
%RKGtNRY      
,$7ĜÌ'$6.83,1$%
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Souboj sousedů v tabulce se o víkendu konal
v Lipové. Právě tam přijel Jeseník, který v posledních třech zápasech bodoval. Ani domácím
se ale v jarní části Přeboru Olomouckého KFS
nevede špatně. Dokázala to znovu uplynulou neděli. Tým Pavla Růžičky sice prohrával, nicméně
dokázal v pravý čas zabrat a strhnout ještě utkání
na svou stranu. A stáhla tak bodový odstup právě
na Jeseník.
Zápas to ale nebyl vůbec jednoduchý. Alespoň podle
slov trenéra Pavla Růžičky. „Začátek se nám vyvedl,
po standardní situaci jsme vedli 1:0. Ale musím říct,
že soupeř byl velice kvalitní a přehrával nás,“ připustil
bezprostředně po utkání. Nešlo přitom jen o optickou převahu, ale také o šance. „Postupně si vypracoval
šance a jednu z nich do poločasu proměnil,“ konstatoval kouč. Nicméně jeden poločas ještě zápas nedělá.
A utkání v Lipové to naplno ukázalo.
Soupeř totiž sice přidal další branku, ale Jeseníku ani
dva vstřelené góly nestačily. „Obraz hry pokračoval ve

KONICE
LFGFQDQLG

druhé půli. Hosté byli fotbalovější, dali na 2:1. A nám
už docházely síly. Musím ale pochválit celý kolektiv, že
našel poslední zbytky sil, a nakonec jsme zápas po dvou
krásných akcích obrátili,“ uvedl Pavel Růžička.
Potvrdit úspěch nyní tým může v neděli 29. května na hřišti Rapotína. Utkání začne v 17.00 hodin.
(sob)

3:2
(1:1)
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PROSTĚJOVSKO Po jedné výhře a jedné porážce přinesl
víkend dvěma zástupcům Prostějovska v krajském přeboru. Hůře dopadly Kralice na Hané, které znovu výsledkově a se zalátanou sestavou propadly a víceméně tím
jen podtrhly svůj sestup do I.A třídy Olomouckého KFS. Mnohem lépe se dařilo naopak Lipové, která se sice místy potýká s problémy se sestavou, ale tentokrát uzmula tři body, když navíc dokázala ve druhé půli otočit zápas.

PB SCOM
KRAJSKÝ PŘEBOR

SK Lipová

FK Jeseník

Branky: 5. a 90. Milar, 73. Musil – 41. Janíček, 51.
Křivohlávek. Rozhodčí: Šteier – Sedláček, Lizna. Žluté karty: 56. Takáč – 39. Křivohlávek, 61. Janíček, 68.
Minka, 77. Cekuras. Diváci: 100.
Sestava Lipové: Holásek – Žilka, Takáč, Milar, Ráček
– Musil, Stryk, Nakládal, Vykopal – Vybíhal (79. Pekař), Přikryl. Trenér: Pavel Růžička.

I.A třída skupina A

WWW.VECERNIKPV.CZ

-TCNKEGQFLGN[\G<¾DąGJWURčNVWEVGO
čtyřikrát střídal a my tam seděli společně s vedoucím
a Kobylíkem ve třech. Kobylík přitom hrát jít ani nechtěl, ale musel vinou zranění Šupa. V jedenácti zkrátka
bodovat nemůžeme nikde a s nikým,“ ví moc dobře
ostřílený trenér.
Šance na záchranu už ani lodivod nevidí příliš reálně. „My
jsme jak komedianti… Tréninky rušíme ve velkém, prosíme se navzájem, abychom to aspoň odehráli. Hráči, na
kterých by to mělo stát, jsou bohužel zranění, jako například Škrabal. O situaci okolo Pavla Hlocha bych nejradši
ani nemluvil. Jestli kluk, kterého fotbal živil, neumí ani
TJ Sokol Dub
odpovědět na zprávu nebo vzít telefon, tak je něco špatnad Moravou
ně...Čekají nás navíc čtyři duely s celky bojujícími nahoře,
(0:1)
a když jsme nedokázali body získat proti těm ze slabší popk 4:2
SK Protivanov
loviny, tak zde je ta šance minimální,“ dodal.
Příští týden čeká na Kralice další velice náročný souboj, kdy už v sobotu změří síly proti Želatovicím na je- Branky: 61. Kaiser – 35. V. Nejedlý. Rozjich hřišti. Výkop je naplánován na 17.00 hodin. (jaf) hodčí: Perutka – Lizna, Dokoupil. Bez žlutých karet -. Diváci: 80.
Sestava Protivanova: Dokoupil – Liška, M.
68/.2=iEİHK
Pospíšil, Dvořák, Z. Pospíšil – Růžička, V.
(2:0)
FC Kralice na Hané
Nejedlý – Fiedler (66. Menšík), F. Pospíšil,
L. Nejedlý (73. Janeček) – R. Sedlák (90. D.
Sedlák). Trenér: David Novotný.
Branky: 10. a 45. Žanda, 46. Janák, 60. Sitta, 77.
a 83. Smékal. Rozhodčí: Habermann – Foral, Ond- Hodnocení trenéraProtivanova
Davida Novotného
ráček. Bez karet. Diváků: 300.
Sestava Kralic: Adamík – Jurtík, Hlačík, Prokop, „Zápasu z naší strany chyběla bojovnost,
Němčík – Studený, Lexa – Baran, Cibulka, Kopečný moc se nám nedařilo navázat na druhý po– Šup (70. Kobylík). Trenér: Karel Trnečka.
ločas s Novými Sady. Chyběl tam pohyb,
nabídka, nedařila se kombinace. Ze začátku
PROSTĚJOV Opět se zadařilo a Konice má další zářez na cestě za titulem. byl soupeř lepší, dostával nás pod tlak. Přesto
Tentokrát se jí podařilo získat všechny body v Pasece, i když duel nebyl zcela se nám podařilo jít do vedení. Bohužel jsme

Ani další výjezd na půdu soupeřů neznamenal pro
Kralice bodový zisk. Tentokrát celek čítající pouze
dvanáct jmen v zápisu o utkání nestačil na Zábřeh
a podlehl mu jednoznačně o šest branek. První poločas byl ale ještě poměrně vyrovnaný. Ve druhém už se
však hrálo jen na jednu branku a jasně se projevilo, že
Kralice se nescházející už ani na tréninky. Pád o třídu
níže je už i dle kouče nejspíše nevyhnutelný.
„Prvních deset minut jsme soupeře trošku zatlačili a něco
jsme si i vytvořili. Řekl bych, že jsme ho tím trošku překvapili, ale zbylých osmdesát minut už to byl zápas soupeře
a byl jednoznačně lepší. Tam si nemá cenu něco nalhávat
a zcela zaslouženě si Zábřeh došel pro tři body,“ zhodnotil
na začátek celý duel kouč Karel Trnečka.
Po poločase se šlo do kabin za stavu 2:0 pro domácí, a to
mohlo být v hostujícím táboře ještě veseleji. „Měli jsme
tam dvě velké šance, ale nedokázali jsme je proměnit.
Soupeř byl daleko více na míči a my hráli zataženě a čekali
na případnou možnost. V prvním poločase jsme to plnili
velmi dobře, a kromě dvou branek toho opravdu soupeř
moc neměl, i když opticky byl jednoznačně lepší,“ vracel se
následně kouč k prvnímu poločasu.
Ve druhém poločase se ale projevila síla obou celků
i jejich laviček. „Už jsme postupně odcházeli, fyzicky
i herně. Domácí byli stále dominantnější a my už jsme
neměli sílu klást odpor. Pak už to tam tedy začalo padat. Trochu mě mrzí, že jsme tam měli ještě další šanci
a neproměnili jsme ani penaltu. Aspoň by ten výsledek
vypadal o něco lépe, i když bodovat jsme si rozhodně
nezasloužili. Jasně se projevila i šířka kádru, kdy soupeř

I.A třída skupina B

èGEJQXKEGPGFCN[XFGTD[UQWRGąKwCPEK
1:1

6:0

jednoduchý. Po prvním poločase to vypadalo velmi slibně a Konice vedla o dvě
branky. Po deseti minutách druhé půle ale bylo skóre srovnané. Utkání ale
o chvíli později rozhodl Kamený, protože tento náskok si už hosté vzít nenechali.

QRQUVWR -QPKEGQR÷VUNCXÊ#LGDNÊåRQUVWRW
PROSTĚJOV Veledůležitý zápas čeká
o nadcházejícím víkendu na fotbalisty
Konice, kteří přivítají Olešnici a půjde
o přímý souboj o postup do krajského
přeboru. V sobotu 28 května od 16.30
hodin se totiž střetnou vedoucí dva týmy
skupiny „A“ I.A třídy Olomouckého KFS.
Tým, který z tohoto šlágru sebere tři body,
se výrazně přiblíží vysněnému cíli, byť
rozhodnuto ještě nebude.
Malý fotbalový svátek. Tak by se bez nadsázky dal nazvat zápas 22. kola I.A třídy skupiny
A mezi Olešnicí a Konicí. Půjde o souboj
o první místo. Konice na něm má sice mírný
náskok. Olešnice z něj ale může výrazně ukrojit. A ve výsledku tak nabídnout velice dramatický konec sezóny. Předešlé dva ročníky
zbrzdily a de facto zrušily protikoronavirové
zákazy, letos by už ale přesunům mezi soutěžemi již nic nemělo bránit. Kdo se tedy podívá
do krajského přeboru? Utkání, které hodně
napoví, se uskuteční na hřišti v Olešnici.
Oba týmy se předhání v útoku na krajský
přebor už třetí rok. Mírným favoritem možná před sezónou byla Olešnice. Ostatně tým
už dvakrát v aktuálním ročníku nad Konicí
vyhrál v soutěži i v poháru. A to shodně 2:1.
Podívejme se na některé hvězdy týmů. Za
Konici zmiňme třeba defenzivně laděné hráče Filipa Drešra či Martina Neorala. Směrem
dopředu se mužstvo opírá o hráče jako Roman Kamený, Jiří Jašíček, Jaromír Krása nebo
David Pospíšil. V bráně se pak točí Marek
Hradečný a Adam Vičar. Po odchodu Patrika
Huňky tým jasnou jedničku nemá.
Tým Olešnice mírně v zimě oslabil. I tak ale
nadále v klidu vyhrává. Aktuálně má na kontě
tři výhry v řadě, předtím ale mužstvo padlo
s Pasekou. Tým sází zejména na branky Martina Bačíka, který bude atakovat třicetibrankovou hranici. Góly si v týmu rozdělují hráči
rovnoměrně, po pěti brankách mají třeba
Ondřej Bořil nebo Filip Sasák. V bráně je
situace jiná než v Konici. Zde je totiž jedničkou Michal Snášel, který chytá velkou většinu
utkání a počtem minut patří k nejvytěžovanějším Olešnickým.
(sob)

NROR /LSQtNQ%²+OXERÿN\  Branky:
6LPRQ±*ROGVFKHLG1JX\HQŠvebiš.
äOXWp NDUW\  âHEHVWD  =HOHQD\  .RYDĜtN
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22. kolo: +DQi39²-HVHQHF  Branky:
3URWLYDQRY      
D*iERU0D]RXFK
'XEQ0
     
1RYiN.DSUiO±ýtåHNäOXWiNDUWD0UĖND
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KONICE, PROSTĚJOV Další důležitou
výhru má za sebou tým Konice. Tamní Sokol se tentokrát pral o body s Bohdíkovem.
Úspěšně. Tým šel rychle do vedení, a to nejen kontroloval, ale navíc navyšoval. Nakonec zápas skončil s ceněnou nulou vzadu.
Pro svěřence trenéra Ullmanna jsou navíc
body tím důležitější, že Olešnice znovu
ztratila. Postup pro Konici je tak nadosah.
Favorit? Jasný. V zápase mezi Konicí a Bohdíkovem se jednalo o duel prvního s posledním.
Konice ale nechtěla nic podcenit. „Hráli jsme
s posledním týmem, ale kluky jsem upozorňoval, že soupeř nemá co ztratit. Může jen získat,“ konstatoval Petr Ullmann. Přesto začátek
úplně tomuto neodpovídal.

„Začátek z naší strany byl zbytečně nervózní.
Ale uklidnily nás branky vstřelené Adamem
Vyroubalem a Jarou Krásou. Pak to byl festival
neproměněných šancí, kdy v první půlce jsme
měli tři další gólovky Jirkou Jašíčkem, Romanem Kameným a Míšou Škrabalem. Dávali
jsme si kolikrát přednost, chtěli jsme to až do
brány,“ hovořil po zápase trenér Konice.
Do druhé půle chtěli Koničtí udělat několik
změn v charakteru hry. Ale nestřídali. „Do druhé půlky jsme si něco v šatně řekli, aby se uklidnili a dali míč na zem. Musím říct, že druhá půle
snesla měřítko, kdy hráli pohledný fotbal. Přidali další dvě branky Davidem Pospíšilem a Jirkou Jašíčkem. Pak jsem dal možnost i klukům
z dorostu si to osahat,“ uvedl Petr Ullmann.

Nakonec jeho tým dokráčel k jednoznačnému
vítězství. A po čase si zase vyzkoušel, jaké to je
neinkasovat. „Bylo to zasloužené vítězství, hlavně ale chci poděkovat za druhý poločas. To byl
fakt kolektivní výkon a moc pěkné akce tam
byly, kdy se na to byla radost koukat. I diváci to
na konci ocenili,“ sdělil Petr Ullmann.
Výhrou mužstvo znovu udělalo krok k postupu.
Olešnice navíc tři body o víkendu ztratila. „Zůstáváme pevně na zemi. Samozřejmě se ke mně
výsledky dostaly. O víkendu jedeme do Olešnice
a zbývají ještě čtyři zápasy do konce. Myslím, že
ještěnenídůvodkeuforii,“ krotínadšeníUllmann.
Právě s Olešnicí čeká Konici další zápas.
A tentokrát by se mělo hrát před velkou
diváckou kulisou. Půjde o hodně, vítěz si

jistojistě zahraje příští sezónu v krajském
přeboru. Zápas o postup se uskuteční v sobotu 28. května v 16.30
3 v Olešnici. (sob)
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TJ Sokol Konice

).%RKGtNRY

Branky: 14. J. Krása, 16. Vyroubal, 65. Jašíček,
71. Pospíšil. Rozhodčí: Machala – Přenosil, Petr.
Žluté karty: 37. Jašíček – 18. Hlavatý. Diváci: 145.
Sestava Konice: Vičar – M. Drešr, Neoral,
M. Bílý, R. Krása (62. Pospíšil) – A. Vyroubal
(62. F. Drešr), M. Škrabal, Kořenovský, J. Krása (74. Mostickyj) – Jašíček (74. D. Škrabal),
Kamený (74. Franc). Trenér: Petr Ullmann.

PROSTĚJOVSKO Samé prohry přinesl o uplynulém o víkendu týmům z prostějovského regionu
I.B třída skupina B
program I.B třídy skupiny „B“. Až na jednu výjimku, Haná Prostějov na svém hřišti zcela deklasovala Jesenec-Dzbel (čtěte na jiném místě dvoustrany – pozn.red.). Podle aktuální špatné formy
obou týmů se mělo jednat o vyrovnaný zápas, opak byl ale pravdou. Sedm tref si v utkání připsal Patrik Gábor. Jiné zápasy už byly na góly
chudší. Smržice neudržely nadějný stav z poločasu a prohrály. Pokud by zvítězily, šlo by o první jarní výhru. Mostkovicím se tentokrát nedařilo
o moc lépe. Lídrovi tabulky stačila jen hodina hry. A nevstřelil branku.

nedokázali zvýšit náskok, naopak jsme inkasovali. Pak jsme to trochu otevřeli, byly tam
nějaké náznaky šancí. Na závěr jsme přežili
situaci, když šel soupeř ve třech na gólmana.
Musím říct, že Lukáš v bráně Milana zastoupil dobře. Byl to jeho první zápas v 1.A třídě,
takže super. Je vidět, že do budoucna náhradu máme. Penalty, to už je loterie. Mrzí mě,
že jsme nenavázali na bojovnost v zápase
s Novými Sady. Doufám, že se nám to podaří
příští týden doma.“
7-6RNROĆHFKRYLFH
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Branky: 56., 62., 86. a 87. Šteigl, 6. Kadlec,
90. Trajer. Rozhodčí: Dokoupil – Jelínek, J.
Horák. Žluté karty: 28. Šolín, 39. Haluza.
Diváci: 343.
Sestava Čechovic: Klimeš – Jurníček, Haluza (57. Walter), Šolín, Hanák – Kadlec (70.

PROSTĚJOV Předposlední utkání letošní sezóny odehrály ženy Prostějova na hřišti
Hodonína a mohly stejně jako v předešlých případech odjíždět spokojené.
V posledním klání s tímto soupeřem v letošní sezóně si připsaly opět výhru.
Svěřenkyním kouče Vybíhala vyšla především druhá polovina.

MSLŽ

Ženy eskáčka uspěly proti Hodonínu i na sedmý pokus
PROSTĚJOV Pátý souboj v letošním
ročníku odehrály proti sobě celky Prostějova a Zlína v rámci Moravskoslezské ligy
žen. Tentokrát to bylo na půdě Valašek
a domácí hráčky se mohly radovat z vítězství o čtyři branky. Průběh zápasu ale
výsledku příliš neodpovídá a svěřenkyně
kouče Vybíhala může mrzet především
špatná produktivita a malý důraz před
oběma brankami.

pletalová, Tanenbergerová, Koudelková, Vičarová – Domesová, Vykopalová,
Mokbel, Suchánková – Zahradníčková,
Daňková. Střídaly: Ferková, Barešová, Pitáková Trenér: Matěj Vybíhal.
Hodnocení trenéra Prostějova
Matěje Vybíhala:
„Letošní sedmé měření sil s Hodonínem
jsme výsledkově zvládli a získali proti
soupeři všechny body. V prvním poločase jsem ale se hrou spokojen nebyl. Hráli
jsme zbytečně složitě, snažili se vymýšlet
Hodonín
náročné věci a byl to chaos. Ve druhém
jsme ale hru zjednodušili a zápas nás začal
(0:1)
bavit, což se jednoznačně promítlo i do
3URVWđMRY
výsledku zápasu. Všechny branky jsme
Branky: 36. Suchánková, 54. a 58. Daň- dali po krásných akcích. Mohlo to být
ková, 68. Zahradníčková, 75. Domesová. i vyšším rozdílem, ale některé šance jsme
Rozhodčí: Zima. Bez karet. Diváků: 10. nedokázali využít, jak bychom mohli.“
(jaf)
Sestava Prostějova: Bednaříková – Za-

0:5

Mostkovice prohrály s lídrem a Smržice neudržely vedení Jesenec odjel z Hané s debaklem
4:0
(1:0)

SK Slatinice

TJ Sokol
Mostkovice

Branky: 43. Kurfürst, 54. Fiala, 84. Valsa, 88.
Vychodil. Rozhodčí: Stloukal – Čásek, Dosoudil. Žluté karty: 72. Kratina. Diváci: 150.
Sestava Mostkovic: Zapletal – Drábek, Milar, Wolker (83. Jurný), Kazda – Kratina, Petr,
J. Karafiát, Němeček – Šlambor (70. Š. Karafiát), Šlézar. Hrající trenér: Ondřej Milar.
Hodnocení hrajícího trenéra Mostkovic
Ondřeje Milara:
„Jeli jsme do Slatinic, věděli jsme, že je soupeř kvalitní, běhavý, technický a silný na balonu. Proto jsme chtěli především kvalitně
bránit a v prvním poločase se nám to poměrně dařilo. Čekali jsme na své polovině na

soupeře. Bránění jsme měli poměrně aktivní
a soupeř neměl lehké pozice k tomu, aby
zakončoval. Bohužel jsme dvě minuty před
koncem poločasu inkasovali, což způsobilo,
že ze soupeře trochu spadl tlak a stres. Je to
trochu uklidnilo, nás nalomilo. Byl jsem ale
poměrně spokojený. Ve druhém poločase
bylo prvních deset minut v podobném duchu. Pak si ale myslím, že se začalo projevovat
to, že část hráčů ve dvě hodiny hrála zápas za
dorost a hned jela hrát s námi. A od té 60. či
65. minuty, byť tam byli tři kluci, už únava
byla velká. Ovlivnilo to utkání, už nebyla
energie a síla. A já se tomu nedivím. Soupeř
byl navíc lepší, vypracoval si několik šancí,
dal další tři góly. Byly tam od něj i krásné střely. Zaslouženě vyhrál. Ale jsem spokojený se
šedesáti minutami, především s defenzivou.
Tak jsme to chtěli hrát. Dostali jsme se i do

několika šancí, mohli jsme dát na 1:2. Impuls
by pro nás byl, soupeře by to trochu zlomilo,
možná by se zápas vyvíjel jinak. Ale na kdyby
se nehraje.“

2:3
(2:1)

7-6PUņLFH

FK Šternberk
„B“

Branky: 37. Luža, 45. Martinák – 11. a 85.
Odstrčil, 70. Teichmann. Rozhodčí: Borovička – Kubalák, Dömisch. Žluté karty: 40.
Kaprál – 29. Teichmann, 44. Vašička, 81. Smrček. Diváci: 103.
Sestava Smržic: Kintr – Šnajdr (64. Vaca),
Žáček, Kotlár, M. Verner, Luža, Martinák (64.
Kotlár), Kaprál, Studený, Š. Verner, Klus (2.
Pleva). Trenér: Ivo Zbožínek.

PROSTĚJOV Ve 22. kole skupiny „B“ I.B třídy
Olomouckého KFS přivítali prostějovští Hanáci
na trávě areálu SCM Za Místním nádražím v regionálním derby spojený klub Jesenec-Dzbel. Hosté,
kteří jsou již pomalu smířeni se sestupem, nekladli
domácím skoro žádný odpor. A tak se v tomto zápaseblýsklsedmibrankamikanonýrPatrikGábor.
Jeho současný příděl branek soupeřům se v této sezoně zastavil na čísle 31!
Už v 7. minutě pronikli domácí do obrany hostů. První střelu Gábora hostující obránci odrazili, ale na další
Mazouchovu už nestačili – 1:0. Ve 13. minutě zahrával trestný kop Gábor a míč umístil k tyči Navrátilovy
branky – 2:0. Po půlhodině hry přihrál Kolář do běhu
Gáborovi a ten podél brankáře zvyšoval na 3:0. Ve 37.
minutě poslal Mazouch míč Cibulcovi, který přesprintoval obránce hostů a přihrál volnému Gáborovi – 4:0.
O dvě minuty později to bylo jako přes kopírák Hladký,
Cibulec a Gábor – 5:0. V následující minutě „nezadržitelný“ Cibulec opět unikl obraně Jesence a nahrál
komu jinému než Gáborovi a ten do prázdné branky
uzavřel poločasového „kanára“ – 6:0. Hosté ještě před
hvizdem vyzkoušeli domácího gólmana Maráka, který

však robinzonádou vyrazil prudkou střelu Petra Mrňky.
Ve druhém poločase pokračovala kanonáda Hané.
V 57. minutě rychlonohý Hladký utekl po křídle a přihrál Gáborovi a ten navršil stav zápasu na 7:0. V 70. minutě nahrál Krupička volnému Novákovi, který opět
posunul stav na 8:0. V 82. minutě se podařilo hostům
vstřelit čestný gól Davidem Čížkem – 8:1. O dvě minuty později dovršil své střelecké „představení“ Patrik Gábor, který svýmsedmým gólemupravil stav na 9:1. Domácí hráči se skandované desítky dočkali v 88. minutě,
když po přihrávce Gábora zarovnával na 10:1 Zdeněk
Kaprál.
Pozápasové hodnocení
Daniel KOLÁŘ - Haná Prostějov: „Jednoznačný
zápas, kdy nebylo od prvních minut o vítězi pochyb.
S chutí jsme si tentokrát zahráli a zastříleli. Za zmínku určitě stojí výkon Patrika Gábora, protože vstřelit
v jednom utkání sedm gólů je opravdu mimořádné,
ať už se jedná o jakoukoliv fotbalovou soutěž.“
Stanislav POLCR - předseda SK Jesenec-Dzbel:
„Byl to zápas Hané. My jsme neměli vůbec nic. Prostě zápas blbec, kdy se vám nic nepovede a nic nedaří.
Po půlce nebylo co řešit. Gábora jsme asi se sedmi
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22. kolo: -HVHQtN²ãWHUQEHUN  Branka:  1HGDYDãND ůƵƚĠ ŬĂƌƚǇ͗  .XEiQHN
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22. kolo: 1H]DP\VOLFH²1čPÿLFH  Branky:
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26. kolo: /täHė².URPčĝtæ  Branky: 27. a 56.
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26. kolo: /täHė².URPčĝtæ  Branky: 
 D  .OLPRYLþ  Špilka. äOXWp NDUW\ 66.
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2SDYDÅ%´²ãXPSHUN  Branky: D
:LQNOHU  +HQGU\FK  (QGU\FK ±  3RGKRUQê
 .|UQHU  6LJPD 2ORPRXF Å%´ ² 3RUXED
  Branky: D-XGDV
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'UiEHN±.RVWHOHFNê =EURMRYND%UQRÅ%´²=OtQ
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+RGXOiN9|U|V
3UĤEČåQiWDEXOND
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 NROR =GčWtQ ² 9LOpPRY SN   Branky: 
7RPiãHN±âYHF /XNi²%URGHNX.RQLFHÅ%´
  Branky: D*UXOLFKD-HGOLþND
-RUGD1iWU0X]LNDQW±)UDQF +YR]G²
.ODGN\   Branky: 'RVWiO0HOXã YO 
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%tOê'RVWiO±1DYUiWLO3ROHV 3URWLYDQRYÅ%´
²þHFK\S.  Branky: /LãND0HQãtN
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5DþHN
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 +YR]G
      
 .ODGN\
      
 3ĜHP\VORYLFH       
 /XNi
      
 3URWLYDQRYÄ%³       
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 ýHFK\S.       
 =GČWtQ
      
 %URGHNX.RQÄ%³      

23. května 2022

PROSTĚJOVSKO Jen čtyři z pěti týmů I.A třídy skupiny B z regionu se účastnily víkendového programu soutěže.
Kostelec na Hané měl totiž tentokrát volný los. I tak ale bylo na co se dívat. Nejzajímavější zápas měl nabídnout
duel Čechovic s Určicemi. Domácí ale nenechali nic náhodě, svěřenci Lukáše Koláčka ve druhém poločase sestřelili Určice – Šteigl si při té příležitosti připsal čtyři branky. Protivanov pak proti poslednímu Dubu vyválčil pouze
bod, což je další ztráta pro tým. Tu ale zapsal i Plumlov. Bil se statečně, leč neúspěšně, z utkání nemá ani bod.

 .R]ORYLFH

 âWHUQEHUN

 1RYp6DG\

 -HVHQtN

 .RQLFH

 6ODYRQtQ

 ýHUQRYtU

 0RVWN.RVWHOHF 
 7RYDþRY

 &KRPRXWRY

 'XEQ0

 =iEĜHK

 ýHFKRYLFH

 %URGX392WDVO 



























































































body poslali do čela střelců, tak doufám, že pošle
aspoň malou bečku. (smích) Házíme to za hlavu
a jdeme na další zápas.“
(ol, sob)
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Jesenec - Dzbel

Branky: 13., 30., 37., 39., 40., 57. a 84. Gábor, 6. Mazouch, 70. Novák, 88. Kaprál – 82. Čížek. Rozhodčí:
Zemánek – Šmíd, Jurníček. Žluté karty: 27. Petr Mrňka (Jesenec). Diváků: 40.
Sestavy týmů:
Haná Prostějov: Marák – Hladký, Trnavský, Čermák,
Světlík (61. Jančiar) – Novák (85. Zlámal), Krupička,
Mazouch, Typner (18. Martin Kolář) – Gábor, Cibulec (61. Kaprál). Trenér: Daniel Kolář.
Jesenec-Dzbel: Navrátil – Fürle (86. Matějka), Laštůvka, Burian, Žouželka – David Mrňka (77. Hegr),
Petr Mrňka, David Čížek, Prokeš (65. Vladimír Čížek)
– Müller (46. Kostík) – Žouželka. Trenér: Jaromír
Krása.

´
zapasove
´

menicko
.UDMVN½VRXWÈzPODGvÉFKz½NÕ
VNXSLQDRXPÉVWÈQÉ
2. kolo, neděle 29. května, 10.45 hodin: Smržice/Kostelec – Hranice „C“
.UDMVN½VRXWÈzVWDUvÉFKSÔÉSUDYHN
17. kolo, neděle 29. května, 9.30 hodin: Olšany u Prostějova - Olomouc, Olšany u Prostějova
- Hranice, Olšany u Prostějova - Šternberk „B“
(vše hřiště Šternberk)
3ÔHERU2)6VWDUvÉFKz½NÕ
20. kolo, sobota 28. května, 14.00 hodin: Vícov/Plumlov – Vrahovice (9.00), Protivanov –
Brodek u Konice/Lipová (9.30), Určice – Brodek u Prostějova (10.00), Otaslavice – Smržice/
Kostelec na Hané (10.30), Bedihošť – Mostkovice, Jesenec-Dzbel/Přemyslovice volný los
3ÔHERU2)6PODGvÉFKz½NÕ
20. kolo, neděle 29. května, 10.00 hodin:
Lipová/Brodek u Konice – Držovice (9.00),
Vícov – Určice (9.00), Kralice na Hané – Otaslavice, Horní Štěpánov/Konice – Hvozd, Haná
Prostějov – Bedihošť, Pivín – Protivanov
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na vaši návštěvu!
(sob)

Protivanov bral bod, Plumlov na něj nedosáhl. Odpočinek pro Kostelec
Kadlec), Lakomý, Novák (70. Trajer), Muzikant (46. Petržela) – Šteigl, F. Halouzka (77.
Bezecný). Trenér: Lukáš Koláček.
Sestava Určic: Sohlich – Rus (77. Sosík),
Grulich (57. Bureš), Zelina, Slezák, Krajíček,
Mariánek, O. Halouzka, Frehar, Handl (70.
Vaverka), Menšík. Trenér: Petr Gottwald.
Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:
„Čekalo nás v krátkém sledu druhé derby.
A jak se říká, že derby nemá favorita, tak tentokrát jsem hráčům před zápasem říkal, že se
domnívám, že tím favoritem opravdu jsme.
Mnohdy je těžké se s tou úlohou popasovat,
může to stoupnout hráčům do hlav, do noh
a nemusí se tak dařit. Nicméně jsem se snažil
tým mentálně nastavit, abychom nepodlehli tlaku, soustředili se na sebe a drželi si tvář.
Musím uznat, že jsme měli skvělý vstup do
utkání. V 6. minutě jsme šli do vedení. A já
myslel, že hráčům gól dodá větší klid a odvahu. Opak byl pravdou. Celý první poločas
jsme hráli v křeči. Byli jsme zbytečně nervózní, soustředili jsme se na vnější vlivy místo
toho, abychom zápas odjezdili po zadku
a dřeli. Měli jsme tam spoustu nepřesností,
zbytečně jsme v posledních třiceti metrech
faulovali. Soupeř má navíc skvělé hlavičkáře.
Z hlediska nasazení a kvality se mi poločas
nelíbil. O přestávce po delší době proběhla
v kabině bouřka. Chtěl jsem hráče víc vyburcovat, aby opravdu hráli srdcem za Čechovice. Udělali jsme jedno střídání, kdy jsme pustili na hřiště kreativního Petrželu. Střídání se
povedlo. Hra měla spád, kreativitu, byli jsme

Karel Frantík po zranění a s Petrem Kiškou
ovládali střed hřiště. A Adam Hladký byl pro
soupeře neustále nebezpečím. Do poločasu
jsme snížili na 3:1. Šli jsme do kabiny s tím,
že se zkusíme vysunout, dorazit je. A po
chvíli jsme dali na 3:2. My jsme měli nově
převahu, byla tam i další šance, vypadalo to,
že vyrovnáme. Dal jsem tedy Karla Fajstla
1.HFK Olomouc „B“ dopředu, aby se zvětšil důraz a zlepšila koncovka. Nepohlídali jsme si ale standardku
(3:1)
TJ Sokol
a dostali čtvrtý gól. Na krásném hřišti se ale
Plumlov
hrál výborný fotbal. A kluci hráli v jedenácti,
na lavičce byl borec z béčka a ten stařičký
Branky: 11. Vlček, 21. Fleischmann, 23. trenér…, tým odehrál skvělý zápas, škoda
Nemeth, 86. Galko – 32. Vysloužil, 65. F. neproměněných gólovek. Podle mě jsme si
Kotlán. Rozhodčí: Labaš – Němec, Kun- zasloužili aspoň remízu. Podali jsme kvalitní
výkon, na to, v jakém hrajeme složení. Mudrát. Žluté karty: 38. Kachlík. Diváci: 45.
(sob)
Sestava Plumlova: Simandl – M. Vysloužil, sím hráče pochválit.“
V. Kotlán, Fajstl, J. Kiška – F. Kotlán (88. Surma), Kutný, M. Bureš, Frantík, P. Kiška (88.
Takáč) – A. Hladký. Hrající trenér: Miroslav Takáč.
nebezpeční. Nebylo to ale jen jím, soupeři
i postupem času docházely síly. A druhý poločas jsme tak zvládli excelentně, utkání jsme
dovedli až do velkého rozdílu ve skóre. Musím ale říct, že pro hosty je výsledek až krutý.“
Hodnocení trenéra Určic Petra Gottwalda
se do uzávěrky vydání nepodařilo získat.

4:2

Hodnocení hrajícího trenéra
Plumlova Miroslava Takáče:
„Přijeli jsme ještě ve slabší sestavě než minule,
na béčku se zranil Rada Bureš. Takže jsme od
začátku chtěli hrát v bloku. A přecházet do
rychlých protiútoků. To se nám vcelku dařilo. Měli jsme také první gólovku, kdy Adam
Hladký šel sám na brankáře, obhodil si ho
ale tak, že ho trefil. Z toho byl ještě protiútok,
který skončil gólem. Ve 25. minutě to bylo
3:0. Hra byla vyrovnaná, my šance nedávali,
oni ano. Soupeř byl silnější na balónu, my
byli fotbalovější. Hlavně střed pole. Vrátil se

PROSTĚJOVSKO Jednadvacáté
pokračování nabídla „A“ skupina I.B
třídy. Ve víkendovém dění se na domácí půdě představily jen Klenovice
a v regionálním souboji, který
Večerník navštívil naživo a reportáž najdete na straně 35, doma potvrdily formu proti Vrchoslavicím. V sobotu
ještě zavítaly Otaslavice do Újezdce a stejně jako minulý týden se hráči vraceli bez bodu. Na domácí výhru naopak
navázal v neděli dopoledne Pivín a poradil si s rezervou Ústí, čímž tak odskočil svým regionálním konkurentům.

I.B třída skupina A

Pivín uspěl v Ústí,„Metle“ opět bez bodu
hrát, ale na hřišti to vypadá úplně jinak. Po
chybě jsme hned od první minuty prohrávali.
Do hry jsme se dostali až kolem dvacáté minuty. Zrychlili jsme přechod dopředu a dokázali
skóre otočit. Jenže si okamžitě necháme dát
laciný gól a zase bylo srovnáno. Ve druhém
poločase se hrálo dvacet minut na jednu
branku, ale nedokázali jsme se z tlaku dostat
Sokol Újezdec
k nějakému solidnímu zakončení. Místo toho
jsme soupeři darovali další dva góly. V závěru
(2:0)
Sokol
jsme už skóre jen zkorigovali a na víc nebyl čas.
Otaslavice
Musíme se nad svými výkony v poslední době
Branky: 1. M. Mazur, 31. V. Mazur, 63. Klo- zamyslet…“
báska, 75. Zývala – 19. a 29. Drmola, 90. Gerneš. Rozhodčí: Vilímek – Kundrát, Valášek.
Sokol Ústí „B“
Žluté karty: 41. Klobáska – 26. Hrazdíra.
Diváků: 80.
(1:3)
6RNROY3LYtQđ
Sestava Otaslavic: Šatný – Hrazdíra (37.
Skalický), Maňák, Koudela, Tkáč – Gerneš,
Chvojka, Vogl, Hon – Špaček (43. Gottwald), Branky: 8. Smolka – 5. a 34. Baroš, 14.
Drmola. Trenér: Jiří Hon.
Hýžďál. Rozhodčí: Petr – Novák, Čášek.
Hodnocení trenéra Otaslavic Jiřího Hona:
Žluté karty: bez karet. Diváků: 64.
„Poslední zápasy hrajeme v nějaké křeči. Před Sestava Pivína: Oršel – S. Vrba, T. Vrba, M.
zápasem si něco řekneme, jak bychom měli Svozil, Krejčí – Frýbort (88. Šimek), Valtr, J.

3:1
(1:0)

Sokol Klenovice

Sokol
9UFKRVODYLFH

více v rozhledně na str. 35

4:3

1:3

Svozil, M. Bartoník – Baroš (63. J. Bartoník),
Hýžďál. Trenér: Pavel Valtr.
Hodnocení trenéra Pivína Pavla Valtra:
„Kluky jsem nabádal, abychom se tam nenechali zbytečně vyloučit, protože víme, že
zápasy s tímto soupeřem bývají vyhecovanější. Tentokrát se to ale obešlo bez karet
a ani jsme se navzájem moc nedokopali.
Nám vyšel úvod duelu a šli jsme brzy do vedení, o chvíli později jsme ale nechali soupeře srovnat, kdy jsme si dali prakticky vlastní gól. To nás ale nerozhodilo a dál jsme byli
aktivnější, z čehož pramenily dvě branky.
Do šaten jsme tak šli s vedením a chtěli jsme
pokračovat v předvedené hře. Soupeř ale
v průběhu druhého poločasu prostřídal čtyři hráče a bylo to znát. My jsme měli zase jen
dva vinou marodky a bylo jasné, že čerstvé
síly udělaly hodně. Soupeř nás zatlačil a měl
ve druhé půli převahu. Kluky však musím
pochválit, protože jsme to hráli dobře z bloku a nenechali jsme si už náskok z prvního
poločasu vzít. Jsme velice rádi za další tři
body.“
(jaf)

Protivanov slaví první výhru, Mostkovice dostaly půltucet
PROSTĚJOVSKO Oba regionální celky v Moravskoslezské
divizi žen se víkendovým 13. kolem rozloučily s domácím
prostředím v tomto ročníku. Lepší derniéru zažily hráčky
Protivanova, kterým se právě na třináctý pokus konečně podařilo zvítězit, kdy o nejtěsnější výhře rozhodla Průchová minutu před koncem. Mostkovice tak úspěšné nebyly
a proti Uherskému Brodu doplatily na individuální chyby.

MSDŽ – B

1:6
(1:3)

Mostkovice

8KHUVNÛ%URG

Branky: 38. Schwarzová – 17. a 86. Dufková,
19., 23. a 60. Psotková, 68. Juráková. Rozhodčí:
Kaštyl. Bez karet. Diváků: 50.
Sestava Mostkovic: Ptáčníková – Jančíková,
Smičková, Tichá, Vaverková – Holubová, Kraváková, Schwarzová, Vlková – Hubáčková, Šimková. Střídaly: Štefková, Lisická, Karafiátová.
Trenér: Ondřej Milar.
Hodnocení trenéra
Mostkovic Ondřeje Milara:
„Paradoxně zápas nebyl vůbec špatný. Musím
uznat, že to byl asi nejlépe připravený soupeř, co
se týče fyzičky. Hodně běhavý a agresivní soupeř, na což v této soutěži nejsme zvyklí. Myslím
si, že jsme ale dokázali tohle tempo akceptovat
a holky nehrály vůbec špatně. Bohužel nás pohřbily zbytečné chyby, kterých jsme se dopustili, což se samozřejmě bohužel stane. Ze šesti
branek jsme čtyři darovali. Začali jsme dobře,
ale po dvou hrubých chybách jsme prohrávali.

Znovu jsme se do toho dostali, ale přišel třetí gól.
Podařilo se nám snížit, ale čtvrtý gól ve druhém
poločase rozhodl. Skóre je pro nás kruté, ale vítězství si soupeř zasloužil. Holky ale zaslouží za
výkon poděkování.“

4:3
(2:1)

Protivanov

0XWđQLFH

Branky: 7. Frömmlová, 15., 77. a 89. Průchová
– 18. Válková, 47. Rozkydalová, 54. Svobodová.
Rozhodčí: Lasovský – Jurníček, Protivánek.
Žluté karty: bez karet. Diváků: 40.
Sestava Protivanova: Tempírová – Přikrylová,
Kostíková, E. Ptáčníková, Mikulová – Smyčková, Šimeková, Vybralová, Kejíková – Průchová,
Frömmlová. Střídaly: Boušová, Štachová. Trenér: Bronislav Ptáčník.
Hodnocení trenéra Protivanova Bronislava
Ptáčníka:
„První poločas byl v naší režii a byli jsme na hřišti lepším mužstvem, které si dokázalo vytvořit
řadu šancí. Poločasový výsledek tak pro nás
mohl být ještě příznivější. Ve druhém poločase

06'å²%
 NROR  NROR +ROHäRYVNp KRON\ ² 9ONRä 
  Branky:  6DPVRQRYi  .XFKDĜRYi 
6WDYMDQtNRYi  %ĝH]ĥYN\ ² %H]PčURY   
Branky: D+DQiNRYi2QGUiãtNRYi±
'RþNDORYi.RQHþQi 0RVWNRYLFH²8KHU
VNë%URG  Branky: 6FKZDU]RYi±
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se ale obraz hry změnil a soupeřky měly navrch.
Paradoxně nám pomohlo nešťastné zranění
soupeřky, která po čistém souboji muselo střídat. Přejeme jí brzké uzdravení. Musím hlavně
vyzdvihnout Bětku Průchovou, která dala hattrick a v podstatě utkání rozhodla svými dvěma
brankami na konci utkání.“
(jaf)
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3%6&20.5$-6.¹3´(%2508lµ
26. kolo, neděle 29. května, 17.00 hodin:
FC Želatovice – FC Kralice na Hané (sobota
28. 5., 17.00, Aberle – Jurčák, Foral), TJ Jiskra Rapotín – SK Lipová (Bašný – Petrásek,
Winkler)
,$7´©'$6.83,1$c$p
22. kolo, sobota 28. května, 16.30 hodin:
1.FC Olešnice – TJ Sokol Konice (Matulík –
Kundrát)
,$7´©'$6.83,1$c%p
22. kolo, sobota 28. května, 17.00 hodin: TJ
Sokol Určice – FC Kostelec na Hané (neděle
29. 5., 17.00, Šteier – Pekárek, Slota), TJ Sokol Plumlov – FC Beňov (Brázdil – Vilímek,
Vybíral), SK Protivanov – TJ Spartak Lipník
nad Bečvou (Kreif – Zemánek, Vít), FK Hlubočky – TJ Sokol Čechovice (Majer – Motal,
Kopecký)
,%7´©'$6.83,1$c$p
22. kolo, neděle 29. května, 17.00 hodin: TJ
Sokol Ústí – TJ Sokol Otaslavice (10.00, Vláčil
– Dosoudil, Valouch), TJ Sokol Pivín – TJ Sokol Opatovice (Kopecký – Motal, Majer), TJ
Sokol Kovalovice – TJ Sokol Klenovice (Němec – Vybíral), TJ Sokol Vrchoslavice 1946
– SK Radslavice (J. Horák – I. Antoníček,
Vachutka)
/,2163257,%7´©'$6.83,1$c%p
22. kolo, neděle 29. května, 17.00 hodin:
Haná Prostějov – Moravský Beroun (sobota
28. 5., 17.00, Dosoudil – Valouch), Jesenec-Dzbel – Smržice (A. Horák – Salva), Mostkovice – Doloplazy (Vít – Zemánek).
025$96.26/(=6./,*$l(1
18. kolo, neděle 29. května, 16.00 hodin:
1.SK Prostějov volný los
025$96.26/(=6.',9,=(l(1
14. kolo, neděle 29. května, 16.00 hodin: Mutěnice – Mostkovice (sobota 28.
5., 13.00, Jílková), Bezměrov – Protivanov
(Kostelník)
3´(%252)635267¨-29,,7´©'$
22. kolo, neděle 29. května, 17.00 hodin:
Olšany u Prostějova - Nezamyslice (sobota 28.
5., 17.00), Vrahovice – Ptení (sobota 28. 5.,
17.00), Němčice nad Hanou – Kralice na Hané
„B“, Dobromilice – Plumlov „B“, Vícov – Držovice, Tištín – Určice „B“, Brodek u Prostějova –
Brodek u Konice
,,,7´©'$6.83,1$c$p
10. kolo, sobota 28. května, 17.00 hodin:
Pavlovice – Výšovice (neděle 29. 5., 17.00), Bedihošť – Kostelec na Hané „B“ (16.30), Otaslavice „B“ – Biskupice, Želeč volný los
,,,7´©'$6.83,1$c%p
11. kolo, neděle 29. května, 17.00 hodin: Brodek u Konice „B“ – Přemyslovice (sobota 28. 5.,
13.30), Vilémov – Luká (15.00), Protivanov „B“
– Hvozd, Čechy pod Kosířem – Zdětín, Kladky
volný los
06'/VWGRURVW
28. kolo, sobota 28. května, 10.30 hodin:
1.SK Prostějov – Sigma Olomouc „B“ (hřiště
Kostelec na Hané, Pavlas – Šteier, Doležal)
06'/POGRURVW
28. kolo, sobota 28. května, 12.45 hodin:
1.SK Prostějov – Sigma Olomouc „B“ (hřiště
Kostelec na Hané, Šteier – Pavlas, Doležal)
06''s(VW
28. kolo, neděle 29. května, 10.00 hodin:
Nový Jičín – 1.SK Prostějov (hřiště Pivín, Řezníček – Winkler)
06''s(PO
28. kolo, neděle 29. května, 12.15 hodin:
Nový Jičín – 1.SK Prostějov (hřiště Pivín, Řezníček – Winkler)
06l/8-,+
10. kolo nadstavby, středa 25. května, 15.00
hodin: 1.SK Prostějov – Karviná (Šrejma – Petrásek)
7. kolo nadstavby, sobota 28. května, 10.30
hodin: Jihlava – 1.SK Prostějov (Terber – Liška)
06l/8-,+
10. kolo nadstavby, středa 25. května, 17.00
hodin: 1.SK Prostějov – Karviná (Šrejma – Petrásek)
7. kolo nadstavby, sobota 28. května, 12.30
hodin: Jihlava – 1.SK Prostějov (Terber – Liška)
63h08-,+
28. kolo, sobota 28. května, 15.00 hodin: Zlín
– 1.SK Prostějov (Ogrodník)
63h08-,+
28. kolo, sobota 28. května, 15.00 hodin: Zlín
– 1.SK Prostějov
Relax centrum Gól
.UDMVNÙSÔHERUGRURVWX
22. kolo, sobota 28. května, 14.00 hodin:
Konice – Tovačov (neděle 29. 5., 10.00, Majer),
Mostkovice-Kostelec – Jeseník (10.00, Mašek),
Černovír – Brodek u Prostějova/Otaslavice, Čechovice – Zábřeh
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWXVNXSLQDc$p
18. kolo, neděle 29. května, 10.00 hodin: Olšany u Prostějova volný los
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWXVNXSLQDc%p
20. kolo, neděle 29. května, 14.00 hodin:
Čechovice „B“ – Přerov (10.00, Mašek),
Nezamyslice – Plumlov, Pivín/Určice – Všechovice
.UDMVNÙSÔHERUVWDUvÉFKz½NÕ
22. kolo, sobota 28. května, 10.45 hodin:
Čechovice – Přerov (9.00), Nezamyslice/
Němčice – Mohelnice (9.00, Winkler), Olšany
u Prostějova – Jeseník (Slota)
.UDMVNÙSÔHERUPODGvÉFKz½NÕ
22. kolo, sobota 28. května, 10.45 hodin:
Olšany – Jeseník (9.00, Slota), Čechovice –
Přerov, Nezamyslice-Němčice – Mohelnice
(Winkler)
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ŠAMPI N
KOLA
MAREK PAVELKA

SM LÍK
KOLA
FC PTENÍ

DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
Nezamyslice

Tip
Domácí body potřebují jako sůl. Naopak „Nezátka“ už mohou hrát Veèerníku:
v klidu, rádi by ale potvrdili formu, do které se v poslední době dostali. Velké hřiště v Olšanech by navíc mohlo vyhovovat i jim. Bude to 2:3 pk
bitva a rozseknou ji až penalty.

Vrahovice
Ptení
Tip
VS.
Nešlape to podle představ ani jednomu z celků. Vrahovice řeší více Veèerníku:
než soupeře problémy uvnitř. Ptení zase nejspíše příliš nepomohla
3:1
výhra proti rivalovi. Na domácí půdě to ale Vrahovice zvládnou.
Brodek u PV
VS. Brodek u Konice
Tip
Souboj dvou Brodků přijde na řadu tentokrát na půdě lídra a prav- Veèerníku:
děpodobně půjde minimálně na rok o poslední duel těchto celků.
5:0
Na půdě soupeře to byl pro hegemona boj. Doma to ale bude bez
komplikací.

VS.

Plumlov „B“

Tip
„Dobrátka“ se na jaře rozjela a tabulkou míří vzhůru. Plumlov je spíše Veèerníku:
v menší krizi a řeší nedostatek hráčů vinou zdravotních komplikací u A
4:1
i B mužstva. Zde by tak taky nemělo být co řešit.

Nìmèice nad Hanou VS.

Kralice n.H. „B“
Tip
Jízda party svěřenců Pavla Voráče k záchraně pokračuje a postupně Veèerníku:
se z předposlední příčky probojovává ke stále klidnějším vodám.
2:1
Teď jí v cestě bude stát rezerva Kralic, která látá sestavu, jak to jen jde.
Věříme spíše domácímu celku.
Tištín

VS.

Urèice „B“

Tip
Tištín se ještě snaží živit naděje, ale už to bude mít těžké. V žádném případě Veèerníku:
ale nechce soutěž jen dohrát. Na půdě soupeře dostal na jaře tvrdou lekci,
4:6
tentokrát to bude těžší boj a padne hodně branek.

Vícov
'UzRYLFH
Tip
VS.
Souboj dvou ryze fotbalových celků, které se snaží především o kombi- Veèerníku:
nační hru, nabídne neděle ve Vícově. Druhý celek tabulky si zápas pohlí3:1
dá a vrátí soupeři porážku na jeho hřišti.

VÝROK

KOLA

VÍT HOCHMAN

vysekl pochvalu svému známé-

„Jindřich je starý lišák a poučil se z podzimní mu protějškovi kouč lídra tabulky
sedmičky, kterou u nás dostali. Tentokrát zBrodkuuProstějovaVítHochman,
který musel vzít za vděk pouze bose na nás velmi dobře připravili,“
dem,cožsevsezóněčastonestalo.

ZAJÍMAVOST

KOLA

'9ąÅ5('.<´

Poslední kola se v okresní soutěži nečervenalo, ale během tohoto víkendu museli
sudí pro tuto kartičku sáhnout hned dvakrát. Obě přišly hned v sobotním programu.
Jednu si vysloužil za dvě žluté karty ještě v prvním poločase Pavel Kiška z Plumlova a
okamžitou červenou dostal i vrahovický Dvořák za svůj nevybíravý faul.

POŘADÍ KANONÝRŮ
1.
2.

5.
7.
8.
9.
10.
11.

Zdeněk Švéda (Brodek u PV)
David Javořík (Určice „B“)
Petr Bross (Držovice)
Petr Vodák (Určice „B“)
Tomáš Neděla (Dobromilice)
Petr Novák (Ptení)
David Kolář (Brodek u K)
Giovanni Janura (Brodek u PV)
Zdeněk Blumenstein (Dobromilice)
Roman Petržela (Kralice „B“)
Adam Studený (Němčice)

ROZHOVOR S LUKÁŠEM KRÁLEM
NAJDETE NA WWW.VECERNIKPV.CZ
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Derby provázely vášně i gesto fair play

NEZAMYSLICE Zajímavé utkání bylo v programu 21. kola Přeboru
OFS Prostějov-II. třídy. Střetla se při něm mužstva Nezamyslic a hostů
z Němčic nad Hanou. Utkání zprvu příliš záživnou podívanou nenabídlo. Postupně ale vygradovalo v zajímavý a napínavý zápas, kterému
nechybělo nic: fotbalové momenty, bojovnost ani emoce. Ty nastaly
zejména po druhém a vítězném gólu domácích, které dopředu hnala
nejen touha po bodech, ale také výborní fanoušci.

pro Večerník

PROGNÓZA NA 22. KOLO

Dobromilice

2.5(61«3ą(%25SRGOXSRX9HêHUQËNX

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Obrovská ztráta a komplikace v boji o udržení se v soutěži postihla v neděli Ptení,
které na domácí půdě nezvládlo svůj zápas s Olšany. Situaci už teď budou mít hráči
opravdu složitou. Ztráta je už hodně velká a smazat ji během čtyř kol bude těžký úkol.
Dnešní zápas bude dost pravděpodobně tím zlomovým v bojích o záchranu.

VS.

FOTBAL

připravila sportovní redakce Večerníku

V jednadvacátém kole by se adeptů na tento titul našlo více, my jsme ale zvolili hrajícího kouče Marka Pavelku, který už podruhé v řadě dokázal rozhodnout o třech bodech pro svůj celek a ukazuje tak svým svěřencům, že pokud
nezačnou střílet branky, stále je může nahradit.

Olšany u Pv

25

24 branek
22
22
22
21
21
17
16
15
14
13

Michal
SOBECKÝ
Zápas nezačal v bůhvíjakém tempu. A zprvu
toho k vidění na hřišti moc nebylo, první minuty nabídly jen minimum náznaků nebo
šancí. Co však nabídly měrou vrchovatou, to
byla převaha Nezamyslic na míči. Postupně
se ale hra srovnala. . V 6. minutě chtěl nacentrovat Studený ze strany do vápna, nicméně
ujel mu míč. Ve 12. raději před Pěnčíkem
pokryl míč brankář. Domácí odpověděli
souhrou Musila s Peřinou, která skončila slabou střelou do brankáře. V 16. minutě pak
Stejkora po nahrávce Přikryla z úhlu střílel
jen do brankáře. V té době Němčice převzaly načas iniciativu, dostaly se na míč. Ale šance stále nepřicházely. Naopak ve 30. minutě
hledal Stejkora na druhé tyči Plevu, který jen
tak tak míč minul. Krátce nato nastřelil hostující Jiříček míč z dálky, minul. Potom přišla
minela, která se hostům málem nevyplatila.
Dva hráči ji sehráli tak nešikovně, že se málem do brejku dostal Navrátil. Poločas pak
zakončil Král, který střílel z dálky – ale mířil
jen do brankáře.
Také ve druhé půli se oba týmy dostávaly
pozvolna do tempa. Pak ale v 51. minutě
padla první branka. Navrátil se ze strany
dostal s míčem do vápna, vytáhl si branká-

ře a pak kolem něj dostal míč do sítě – 1:0.
Hosté se v tu chvíli zlobili na rozhodčího,
měli za to, že gól padl z ofsajdu. Brzy poté
navíc mohli domácí navýšit, Špička přistrčil míč Přikrylovi, který ale netrefil bránu.
Hosté odpověděli taktéž nepřesnou ránou
Tomka. Po hodině hry se dostaly Němčice
do tlaku, jejich hráči drželi míč a dostali
k dobru sérii standardek. Zejména Jiříčkova neměla daleko ke gólu. Během této
části hry navíc bylo k vidění i gesto fair
play, kdy Studený odvolal penaltu pro
hosty. V 65. minutě pak šel do hry i Pavelka, v zápase hrající trenér. Ukázal se přitom
jako rozhodující faktor. Ještě předtím ale
v 76. minutě přišlo vyrovnání. Domácí
nejprve pokazili útočnou akci, hra se poté
přelila na druhou stranu a přišla nahrávka
na Studeného. Ten se otočil kolem bránícího hráče a vyrovnal - 1:1. Následovala
však pro Němčické studená sprcha. Za tři
minuty totiž udeřily Nezamyslice, když se
po nahrávce ze strany dostal ke střele nejprve Musil a hned po něm Pavelka, který

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Michal Sobecký
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z dorážky uspěl – 2:1. Byla z toho velká
hádka o ofsajdu, která skončila odchodem
naštvaného Tomka ze hřiště. Šance se pak
střídaly na obou stranách. V 78. minutě
letělo zakončení hlavou těsně vedle brány
Němčic, osm minut nato se do šance probíjel Pěnčík, ke střele se ale nedostal. A krát-

ce nato zabrnkal riskantní rozehrávkou
domácí brankář na nervy divákům. Poslední náznak šance si připsali hosté, když
Držálek poslal míč z dálky hodně mimo
bránu. Utkání ovládly Nezamyslice, jejichž
fanoušci – místní kotel – to oslavili pokřikem i dýmovnicemi v klubových barvách.

Pozápasové hodnocení trenérù
Marek PAVELKA
- TJ Haná Nezamyslice:
„Začátek byl celkem vyrovnaný, potom nás začaly Němčice přehrávat. Nakonec bych řekl, že to
bylo tak půl napůl, chvíli byli lepší oni, chvíli my.
I když Němčice hrály velice dobře, možná si ani
nezasloužily prohrát, nakonec jsme ale ty body
urvali my.“

Pavel VORÁÈ - FK Nìmèice nad Hanou:
„Spokojený s body nejsem, protože máme nulu. Doufaljsem aspoň v bod, lépe ve dva a nejlépe samozřejmě ve
tři. Po minulém zápase, kdy se nám jakž takž dařilo střelecky i herně, jsme to chtěli hrát i tady. Domácí ale měli
o to štěstíčko víc. Dali první, divný gól. Jestli byla teč, nevím, zjistím teprve od rozhodčího. My jsme pak srovnali
a soupeř měl to štěstí, že záhy zase skóroval. Počítal jsem to, bohužel jsme mimo gólu neměli jedinou střelu mezi
třityče.Všelétalodesetmetrůodbrankyaztohogólnedáte.Domácíbylidobřepřipravení.Acelkověsimyslím,
že zápas byl dobrý, nahoru – dolů, kombinační. Ještě bych rád vyzdvihl gesto fair play, kdy za stavu 0:1 z našeho
pohledu odvolal Studený penaltu. Nestává se to často, nikdo mu ale neřekl ani půl slova.“

21. KOLO II. TŘÍDY OKRESNÍHO PŘEBORU OFS PROSTĚJOV V KOSTCE
Držovice
Brodek u PV

0:0

(0:0) pk 6:5

Rozhodčí: Procházka – Mynařík. Žluté karty:
83. Janura (B). Diváků: 137.
Sestava Držovic: Budaj – Furmanets, M. Valenta, Šťastný, Krčmář – Hodulák, Procházka,
Valina, Kolkop – Kučera, S. Valenta. Střídali: E.
Valenta, Koutný. Trenér: Jindřich Skácel.
Sestava Brodku u PV: Vystavěl – L. Frys, O.
Frys, Bureš, Zatloukal – Grulich, Harazin, J. Matoušek, Dvořák – Janura, Švéda. Střídali: Marek
Mudrla, Martin Mudrla, Zbořil, Nehera, Jelínek,
Kordzik. Trenér: Vít Hochman.
Pohledem trenérů:
Jindřich Skácel: „Na úroveň okresního přeboru to byl opravdu kvalitní zápas, kterému scházely jen branky, i když na to šance byly na obou
stranách. Brodek jasně ukázal, proč letos dominuje. Je tam řada trénovaných a také rozdílových
hráčů. My jsme zase dneska měli problémy dát
to dohromady, kdy jsme byli ve třinácti lidech.
Už při rozcvičce se jeden zranil a po dvaceti minutách další hráč, takže už jsme neměli ani koho
střídat. Hráli jsme tak bez střídání, kdy Brodek
měl optickou převahu, ale do šancí jsme ho moc
nepouštěli a snažili se hrát rychle dopředu. Oba
celky chtěly hrát po zemi a pro oko diváka to
tak byl vážně pohledný fotbal. Nakonec to byla
asi spravedlivá remíza a penaltový rozstřel jsme
zvládli lépe, i když jsme první dvě penalty nedali.
Dnes to ale byla úplně jiná písnička jako minulý
týden. Skvělá divácká kulisa, pohledný fotbal, i
když bez branek. Ale radost se na takový fotbalový podvečer dívat. Kdyby to tak bylo pravidelně,
byl bych moc rád.“
Vít Hochman: „Jindřich, starý lišák, se poučil
z toho, co předvedli u nás, a tak se na nás domácí
dobře nachystali. Postavili to na obraně a hráli
v hlubším bloku, kde nás k větším šancím příliš
nepouštěli. My jsme se do nich vinou našeho
malého pohybu, nabídky i nedůrazu nemohli
dostat. Když už jsme se tam dostali do šance, tak
jsme ji zazdili strašlivým způsobem. Velké šance
si z rychlých kontrů vytvořil i soupeř a podržel
nás brankář Vystavěl. Paradoxně si myslím, že
soupeři pomohlo, že mu chyběly některé opory,
a i kvůli tomu plnil spíše defenzivní úkoly. Penalty jsou loterie, ale jsem zklamaný, jak k nim
někteří kluci přistoupili. Ze tří těžkých zápasů
venku ale máme sedm bodů, takže to nebereme
úplně tragicky.“

Plumlov „B“
Vícov

2:3
(1:1)

Branky: 3. Chytil vlastní, 47. F. Kotlán – 45. z penalty a 62. Kvapil, 54. Studený. Rozhodčí: Minx
– Weiser. Žluté karty: 11. F. Kotlán, 25. a 41.
Kiška, 28. Kutný – 12. Dostál, 51. Rajnoha. Červená karta: 41. Kiška (P). Diváků: 45.
Sestava Plumlova: Grepl – Kolomazník, R.
Bureš, Kutný, Kiška – M. Bureš, Zabloudil, V.
Bárta, V. Kotlán – Klváček, F. Kotlán. Střídali:
Chmelař, Hulka, Pírek, Moučka, Takáč, Kuba.
Trenér: Ladislav Ševcůj.

Sestava Vícova: Drexa – Šobr, Baránek, Chytil, Dostál – Ježek, Rajnoha, Mlčoch, Kvapil
– Rozsíval, Pagáč. Střídali: M. Pliska, Trnečka,
Bartlík, Sovík, Studený, Látal. Trenér: Miroslav
Krutovský.
Pohledem trenérů:
Ladislav Ševcůj: „Je škoda, že jsme dvakrát vedli a nedokázali jsme to udržet alespoň na bod.
Myslím si, že jsme odehráli velmi dobrý zápas
proti celku na špici tabulky. Bohužel se nám
nepodařilo tradičně proměnit naše velké šance,
kterých jsme tam ještě pár měli. Na rozdíl od
soupeře, který je zvládl vyřešit lépe. Chtěl bych
pochválit Filipa Kotlána, který odehrál velmi
dobrý zápas, a dalo by se říct, že vstřelil obě naše
branky.“
Miroslav Krutovský: „Brzy jsme inkasovali
branku, s čímž jsme moc nepočítali. Musím
však říct, že nás branka hodně rozhodila. Nemohli jsme se do tempa zápasu dostat a v zápase
se nám nedařilo dominovat. Měli jsme tam ale
nějaké šance a nastřelili i tyč. Velmi nám nakonec pomohlo penalta v závěru poločasu. Druhý
poločas jsme hráli přesilovku a paradoxně jsme
zase na startu inkasovali. Začali jsme zápas mít
pod kontrolou a vytvářeli si šance, z nichž jsme
skóre otočili. Mohlo to být i výraznějším rozdílem. Za tři body jsme rádi, ale herní projev měl
do ideálu daleko.“

Určice „B“
Vrahovice

2:1
(1:0)

Branky: 33. Halouzka, 79. Vodák – 70. Jamrich.
Rozhodčí: Peřina – Antoníček, Piňos. Žluté
karty: 86. Kováč – 55. Jano, 88. Němec, 90. Doležel. Červená karta: 84. Dvořák (V). Diváků:
100.
Sestava Určic: Kováč – Hudský, Grulich, Pospíšil, Ježek – Halouzka, Zelina, Mlčoch, Vaverka – Vodák, Kouřil. Střídali: Rosenberg, Mašek,
Sosík. Trenér: Karel Vlach.
Sestava Vrahovic: Pokorný – Vybíral, Doležel, Jano, Němec – Michalec, Dvořák, Varga,
Jamrich – Studený, Pokorný. Střídali: Dospiva,
Kratochvíl, Drmola, Kurfürst. Trenér: David
Mezuliánek.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „První poločas to bylo nahoru –
dolů. Troufám si říct, že Kováč nám tam chytil
snad čtyři jasné góly a podobné šance jsme měli
i my. Nakonec se ujala jen jediná a Halouzka se
trefil ranou k tyči. Poločas tak byl v náš prospěch,
ale nebyl jsem spokojen s naší obranou, která
byla hodně děravá. Ve druhém poločase jsme
tu hru zjednodušili a vypadalo to lépe. Ale hostům se podařilo srovnat a nám pak pomohlo, že
chtěli vyhrát, aby měli větší klid, takže se tlačili
dopředu. Toho využil Vodák, jenž křižnou střelou rozhodl. Pro nás tak velmi cenné body na
domácí půdě.“
David Mezuliánek: „Kdybychom vedli do
patnácté minuty, tak možná byl zápas rozhodnut. Ale takové tutovky, které nedáme, to se pak
není čemu divit, že dostaneme za trest branku.
Podařilo se nám sice ve druhém poločase srovnat, ale zase jsme si vlastními hrubými chybami

zápas prohráli. Je to situace opakující se pořád
dokola. Máme ještě čtyři zápasy na to, abychom
se zachránili. Byl bych velice nerad, kdybychom
mezi nimi byli. Dnes ale klukům není moc co
vytknout oproti minulému týdnu. Skvěle zachytal i Pokorný, stejně jako v celé sezóně. Nejvíc
mě mrzí chyba Dvořáka, který je podepsán pod
druhou branku, následně z frustrace udělá faul,
za který šel zaslouženě do sprch. To je zase ztráta
do příštího zápasu.“

Kralice n.H. „B“
Dobromilice

5:2
(1:0)

Branky: 26., 68. a 90. O. Petržela, 62. Daniel,
78. Zapletal – 53. a 75. Blumenstein. Rozhodčí: Hubáček – Kenša, Miler. Žluté karty: 52.
Zatloukal – 9. Kratochvíl, 63. Blumenstein. Diváků: 80.
Sestava Kralic: Miler – Bluma, Uličný, Dokoupil, Dvořák – O. Petržela, Kawij, L. Petržel, Zapletal – Pejřimovský, Daniel. Střídali: Zatloukal,
Němčík, Lehký. Trenér: Jiří Němčík.
Sestava Dobromilic: Klusal – Z. Nosek, Ryška, Bako, Šoc – K. Rochla, Fialka, Blumenstein,
Selucký – Kratochvíl, Richter. Střídali: Kubíček,
Svozílek, Žondra, Drnovský. Trenér: Michal
Rochla.
Pohledem trenérů:
Jiří Němčík: „Zase jsme hodně látali sestavu a
byli jsme rádi, že se nám to podařilo dát dohromady. Je nutno přiznat, že jsme dnes rozhodně
nebyli lepším týmem. Dobromilice nás přehrávaly, ale podařilo se nám dát první branku a stav
udržet až do poločasu, i když nám minimálně tři
branky vstřelit mohly. Ve druhém se jim už srovnat podařilo a vrhly se opět do útoku. To nám
pasovalo, protože vepředu máme hráče, kterým
brejky pasují, a z toho jsme dokázali těžit. Lepší
jsme rozhodně nebyli, ale kluky musím pochválit za dnešní výkon a poděkovat jim.“
Michal Rochla: „Řekl bych, že jsme byli lepší i
fotbalovější, ale co se týká produktivity, tak jsme
byli na bodu nula. Po prvním poločase, kdybychom vedli o čtyři góly, tak se nemůže nikdo divit, ale efektivita nás dnes jednoznačně zklamala.
Asi jsme si vybrali štěstí v předchozích zápasech.
Nám se prostě nedařilo dát branku ani z jasných
šancí. Přitom sami jsme góly dostávali zcela zbytečné po individuálních chybách a soupeř nám
ukázal, jak by zakončení mělo vypadat.“

Ptení
Olšany

4:5
(2:2)

Branky: 4. a 16. Kadlec, 66. z penalty a 69.
Novák – 11. a 58. Koleňák, 39. A. Pospíšil ml.,
48. z penalty a 81. J. Pospíšil. Rozhodčí: Motal
– Jurníček, Lasovský. Žluté karty: 44. Kadlec,
64. P. Novák, 71. Nevrla – 35. A. Pospíšil ml., 66.
A. Keluc, 68. Marek, 71. Aila, 88. A. Pospíšil st.,
90+2. Samek, 90+3. Zhyvaha. Diváků: 121.
Sestava Ptení: Grulich – Pospíšil, Hrabal,
Chlup, Látal – Holinka, S. Doležel, Kadlec,
Nevrla – Novák, Jergl. Střídali: Hon, Vyroubal, M. Doležel, Kučera, Přikryl.
Trenér: František Vlach.

Sestava Olšan: Bokůvka – A. Keluc, J. Pospíšil, Míška, Aila – Lobodáš, Hemerka, Koleňák,
Marek – A. Pospíšil ml. – Samek. Střídali: A.
Pospíšil st., Zhyvaha. Trenér: Antonín Pospíšil.
Pohledem trenérů:
František Vlach: „Byla to divočina. Na zápas
jsme se nachystali a byli jsme téměř v kompletní
sestavě, ale leží na nás nějaká deka, je to jasně vidět. V první minutě nedáme tutovku, pak se sice
do vedení dostaneme, ale místo nějakého uklidnění dostaneme brzy branku, navíc zbytečnou.
Podařilo se nám dostat znovu do vedení, které
jsme ale zase nebyli schopni udržet. Ve druhém
poločase jsme začali katastrofálně a prohrávali
jsme o dvě branky. Překupili jsme řady a podařilo se srovnat ze dvou rychlých akcí. Jenže na konci si dáme vlastní gól. Teď už nám nezbývá než
bojovat, ale uvědomujeme si, že jsme namočení
oběma nohama.“
Antonín Pospíšil: „Největší poděkování patří
našim dorostencům, kteří nám neváhali pomoct, protože jinak bychom sestavu jen těžko
dali dohromady. Navíc hráli ve dvě v Litovli, takže je čekal hned druhý zápas během pár hodin,
ale zvládli to perfektně. K té hře toho moc není
co říct, byl to boj, kde nám dělaly velké problémy soupeřovy nakopávané míče, nebyli jsme
schopni si s tím poradit. Na šance to bylo vyrovnané utkání a remíza by byla asi spravedlivější,
ale za tři body jsme opravdu rádi.“

Tištín
Brodek u Konice

1:8
(0:4)

Branky: 53. Jansa – 7., 15., 45., 51. a 85. Kolář,
32. Ščudla, 47. Kschwend, 85. Müller. Rozhodčí: Procházka – Kordzik. Žluté karty: 13. Varga
(T). Diváků: 167.
Sestava Tištína: Kuča – Stančík, Bosák, Hýsek,
Pátík – Oulehla, Rudolf Návrat, Hamala, Blumenstein – Jansa, Robin Návrat. Střídali: Hodaň, Rehák, Hanák, Václavíček, Strýček, Varga,
Koutský. Trenér: Rudolf Návrat.
Sestava Brodku u K.: K. Grepl – Možný, Ščudla, Müller, Blatner – J. Burget, P. Koudelka, Kschwend, Z. Koudelka – Kolář, Zemánek. Střídali:
J. Koudelka, M. Grepl. Trenér: Radovan Vičar.
Pohledem trenérů:
Rudolf Návrat: „Bída, zmar, utrpení… Chceme sezónu důstojně dohrát, ale podle toho náš
dnešní výkon rozhodně nevypadal. Přišlo mi,
že se nám ale vůbec nechce a soupeř si dělal, co
chtěl. Těžko k tomu něco navíc dodávat, protože
z naší strany to bylo tak špatné, že tam není ani co
hodnotit. Je vidět, že někteří už to berou jen tak,
aby se sezóna dohrála.“
Radovan Vičar: „Byla to jednoznačná záležitost, byli jsme ve všech směrech lepším týmem
a vyjádřili jsme to i střelecky. Hlavně David Kolář, který se blýskl pěti góly, a to ještě další šance
nevyužil, stejně jako další hráči. Výsledek tak
mohl být ještě větší. Rád bych se ale ještě vrátil
k minulému zápasu. Pan Skácel by si měl zamést
před vlastním prahem, jeho arogance a urážení
vesnických klubů byla zarážející. Zřejmě neunesl
to, že jeho tým porazili, jak říká ‚vesničtí burani‘.“
(jaf)
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PROSTĚJOVSKO Nejen s fotbalem jedeme dál – dnešním dílem jsme se
dostali k bonusovému dílu! Pandemie koronaviru tentokrát nezastavila běh
soutěží a podzimní část soutěžního ročníku 2021/2022 byla nejenže úspěšně dohrána, ale svojí jarní částí již dokonce pomalu směřuje ke svému cíli.
V profesionálních soutěžích se tak již dokonce stalo. A vypadá to, že by se po
dvou nekompletních sezónách mohlo konečně zadařit mít tabulky takové,
jak se sluší a patří, i ve výkonnostní sféře.
O to větší potěšení máme z toho, že jsme vám mohli právě už od konce podzimní části loňského roku přinášet tradiční a oblíbený seriál FOTBAL EXTRA.
V ohlédnutí jsme se podívali za sezónou jednotlivých týmů z Prostějovska
ve všech soutěžích od krajského přeboru přes okresní třídy, mládežnické
grupy až po ženskou kopanou. Svůj prostor dostal několikrát i jediný profesionální tým 1.SK Prostějov a právě do tábora eskáčka se podíváme už příště, kdy začne další kolo zaměřené už na hodnocení celé sezóny 2021/2022.
Doposud jsme v několika fázích vyzpovídali funkcionáře, trenéry i vybrané
hráče, přinesli kompletní tabulky a statistiky. Zamýšleli jsme se také nad tím,
proč je někdo na chvostu a jiný se naopak nyní může těšit z„bedny“, prostě
rozebráno bylo vše do posledního detailu. A jak jsme slíbili, svůj prostor dostali také rozhodčí, kterým se budeme věnovat právě v dnešním díle.
Ještě předtím si shrňme, co vše už jste mohli na našich stránkách najít.
V úvodním díle jsme probrali ukončené soutěže a to, jak se v nich prezentovaly týmy z Prostějovska. Následně přišlo na řadu dějství druhé, které jsme
věnovali krajskému přeboru, v němž již třetí sezónu v řadě působí dva celky z Prostějovska – Kralice na Hané a Lipová. Třetí pokračování patřilo přehledu výsledků podzimní části ve všech mužských soutěžích od Přeboru
Olomouckého KFS až po III. třídy OFS Prostějov, přidali jsme také ženská
klání s regionálním zastoupením. Tento sumář „do kapsy“ byl perfektním
doplňkem obsáhlé osmačtyřicetistránkové přílohy FOTBAL EXTRA, která
vyšla jako součást čísla 48/2021 PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Následně
došla řada na menší potěr, tedy mládež. Stejně jako u mužů a žen jsme vám
nabídli souhrn napříč soutěžemi doplněný o konečné tabulky a exkluzivní
rozhovor. Po týdenní přestávce jsme se zaměřili na Konici, tým hrající I.A třídu Olomouckého KFS, což je jediný regionální zástupce ve skupině„A“. Poté
jsme si pak ve dvou dílech po sobě posvítili na „béčko“, v němž se naopak
představilo hned pět týmů z Prostějovska. Následně dostala prostor skupina„A“ I.B třídy, v níž má zdejší region čtyři zástupce. A tak jsme zprostředkovali pocity a dojmy z Pivína, Otaslavic, Klenovic i Vrchoslavic. Jubilejní desátý
díl patřil spanilé jízdě prostějovské Hané. V jejím případě chybělo jen málo
a skončila by po podzimní části skupiny „B“ I.B třídy Olomouckého KFS na
samém vrcholu. Ve druhé části ohlédnutí za nejnižší krajskou soutěží nás čekala sonda ke zbývajícímu triu účastníků„béčka“. Dvanáctý díl nakoukl zpět
do prostějovského eskáčka, které již zahájilo jarní část soutěžního ročníku
2021/2022. Třináctka spustila monitoring podzimních bojů v nejvyšší okresní soutěži, tedy Přebor OFS Prostějov. Úvodní pasáž patřila lídrovi z Brodku
u Prostějova, prostřední druhému celku tabulky z Vícova a oslovili i zástupce
na třetím až sedmém místě tabulky, v závěrečném epilogu „okresu“ jsme
pak získávali názory celků z osmé až čtrnácté příčky tabulky. Následně přišla na řadu úvodní sonda do III. třídy okresního fotbalového svazu, přičemž
vzhledem k dřívějšímu začátku jsme se prvně věnovali skupině„B“. Mezitím
si Večerník ještě odskočil k fotbalistkám. Zprvu dostala prostor skupina „B“
Moravskoslezské divize žen, jejíž jarní část odstartovala i s Mostkovicemi
a Protivanovem, následně došlo na fotbalistky 1.SK Prostějov hrající ještě
o výkonnostní soutěž výše. V neposlední řadě jsme uzavřeli seniorské soutěže skupinou„A“ III. třídy pod hlavičkou OFS Prostějov, aby se pak plynule vrhli na mládežnické pole. Zde dostaly prostor naděje prostějovského eskáčka,
ve druhé fázi přišly na řadu krajské a okresní grupy.
Po týdenní pauze, kdy do harmonogramu skočilo čtvrtfinále krajského poháru, se vracíme do seriálu sondou k těm, bez kterých by fotbal nebyl fotbalem, tedy rozhodčím. Dnes vás tak už žádné tabulky nečekají, ale rádi vám
nabídneme pohled i z opačné strany barikády.
Takže usaďte se, udělejte si kávičku a zahloubejte se s námi do světa fotbalu!
A vězte, že už příště jsme zase zpátky s ohlédnutím za uplynulým děním na
trávníku. Na konec podzimního sumáře totiž plynule naváží souhrn kompletně odehraného ročníku 2021/2022! A jako první přichází na řadu prostějovského eskáčka a jeho nevydařené jaro ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE.

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

Jan FREHAR
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Stačilo by se vrátit pár let v čase a asi by
se mluvilo jinak. Okresní přebor, dvě třetí
třídy, čtvrtá třída, okresní přebor dorostu,
žákovská soutěž v 11 hráčích. Jo, to panovaly časy, kdy fotbal představoval téměř na
každé vesnici kulturní i společenský zážitek
víkend co víkend. A navíc ho měl i kdo řídit. Jen v nejnižších třídách se možná řešil
problém, když sudí nepřijeli v kompletní
trojici.
Co zůstalo nyní? Okres, dvě trojky s nízkým počtem, pár dorosteneckých mužstev
v kraji a žáci na polovinu hřiště. A s úbytkem celků vzrostl i úbytek sudích, kde už
je pravidlem i pro okresní přebor, že častokrát dorazí pouze jediný. Na třetí třídu či
mládež se často ani nedostane. Zlaté časy
fotbalu už zkrátka byly...
U klubů se bojuje a buduje od mládeže
znovu, aby se fotbal ještě vůbec nadechl.
U sudích je boj velmi podobný, ale primárně bych z jejich nedostatku nevinil

rozhodčí. Doba se neustále mění a posouvá. Hovořit ale o tom, že k lepšímu, to si
netroufám tvrdit. Ostatně sám to znám
i z vlastního pohledu na hřišti. Ono totiž
přiznat si vlastní chybu je často složitější
než si vybít zlost na sudím, který zrovna
špatně zamává aut.

KOMENTÁØ
Chyby se stávají, a kdyby se nestávaly, sudí
za celé utkání neodpíská jediný zákrok
a duel skončí 0:0. Na takové „představení“
by pak stoprocentně nechodil nikdo. Samozřejmě je nutné chyby oddělovat na úmyslné a neúmyslné. Upísknout se či odpískat
faul, který neproběhl, nebo otočit aut, se
prostě stává. Nikdo není neomylný. Horší
už je to pak v situacích, kdy se píská tendenčně s cílem jednu stranu poškodit. To už
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je pak velmi náročné udržet se. Trochu mě
mrzí, že pokud něco takového přijde, nedostane se těmto arbitrům patřičný trest. Za
prokázání takového chování na hřišti by
i v době, kdy je jich jako šafránu, mělo přijít
vyloučení z FAČR a ukončení spolupráce,
protože toto do sportu nepatří.
Při finančním ohodnocení a časové náročnosti o víkendech ale stále pevně věřím, že
to sudí dělají především z lásky k fotbalu
a že takových, kteří chtějí něco ovlivnit, je
opravdu minimum. Obzvláště když si jen
představím kolika různým diskusím a nadávkám musí týden co týden čelit.
Přitom si vybít zlost na spoluhráči, že zkazil přihrávku, útočníkovi, že nedal gól, či
brankáři, že pustil šmudlu, se moc často
nevidí, většinou za to přijde od dalších spoluhráčů kritika. Proč to ale za triviální a nic

neřešící chybu může schytat sudí? Protože
je to především o hráčích na hřišti. Pokud
podáte stoprocentní výkon a neuděláte za
celý zápas chybu, pak kritizujme, ale jestli
jich napácháme pět a budou nám vadit tři
rozhodčího, pak je chyba spíše v nás fotbalistech než ve výkonu arbitra.
A jestliže přijede sám na nějaký vyhrocený
duel a asistenty vám dělají dva funkcionáři
z obou táborů, tak to není jednoduchá situace. V jejich kůži bych být nechtěl ani za
daleko větší finanční obnos, než nyní sudí
dostávají. Když to všechno sečteme, není se
moc co divit, že stará garda postupně pověsí
píšťalku na „hřebíček“ a mladá se do toho
nehrne. Pokud se ale nechceme dožít doby,
že se zápasy budou hrát zcela bez nich,
tak pro nápravu musí něco změnit i sami
fotbalisté.

Sudí hlásí nadále podstav, zlepšení

v nedohlednu
Hlasy o stále nižší základně rozhodčích tu byly už daleko dříve, ale nějak to u nikoho v době, kdy s tím nebyly
tak velké problémy jako nyní, nerezonovalo. Jenže stejně jako u další řady problémů se ukázala česká nátura,
co můžeš udělat dnes, odlož na zítra. Teď už se to ale
jasně projevuje a začíná nastávat ohromný problém,
který se už ani nedaří lepit. Některé zápasy musí odřídit
laik z řad diváků. Doba minimálně jednoho sudího na
každém zápase je tak s největší pravděpodobností pryč.
„Ke spokojenosti bychom rozhodčích potřebovali ještě daleko více. Teď nám sice někteří mladí přibyli, ale také potřebují alespoň nějaké zkušenosti, než budou moci řídit zápasy
na mužských úrovních,“ povzdechl si sekretář Okresního
fotbalového svazu Prostějov Petr Antoníček, který je sám
stále ještě aktivním profesionálním rozhodčím.
Zápasů pod hlavičkou OFS přitom rok co rok v mužských
kategoriích ubývá. To jasně deklaruje, že problém se sudími
je tak možná ještě větší a jejich „úmrtnost“ je v jiné rovině
než u klubů. Není se ale moc co divit, přeci jen velká věková
skupina sudích už odešla do důchodu, někteří se dočkali povýšení do krajských soutěží a mladých náhradníků je minimum. Fotbal bez rozhodčích ale nikdy nebude tím stejným
fotbalem.
Po nastalých problémech spatřila světlo světa jedna myšlenka, jak vše částečně eliminovat. Každý z klubů si měl

vybrat dva pomocné oddílové rozhodčí, kteří měli splnit
rychlokurz a za své případné odpískání utkání či práci na
lajně měli být náležitě odměněni. Jenže zde nastal zádrhel.
Těmto oddílovým rozhodčím se do rychlokurzu příliš nechtělo. Ať už vinou pracovních, či jiných záležitostí jich tak
vyškolených zůstalo minimum. Takže takto to zřejmě také
nepůjde a okresní soutěže nejen na Prostějovsku nadále
musí řešit, co dál.
Situace v krajských soutěžích je na tom ještě relativně dobře.
Sice se také potýkají s podstavem, jen mají velkou výhodu,
že mají ještě kde brát, a to právě z okresních úrovní, kde už
pak ale chybí každá ruka i noha. Z toho následně vznikají
ony problémy, kdy zápasy nejnižších tříd či třeba žen už
nemá kdo odpískat.
U jednoho takového zápasu byl Večerník přítomen, kdy se
píšťalky v zápase III. třídy skupiny „B“ ve Zdětíně chopil
šestnáctiletý mladík a utkání s Lukou odřídil. Nevyvaroval
se chyb, ale i za pomocí obou stran na hřišti se vše obešlo
bez komplikací a chování k němu bylo na opravdu dobré
úrovni, což se při nominaci sudího často říct nedá. Jenže
ne vždy to jde takto v poklidu a často vznikají třenice. „Na
podzim se nám tato situace stala už dvakrát a upřímně
z ní nemám radost. Jednou se jednalo o domácí utkání
a podruhé o zápas na půdě soupeře. Nemohu v žádném
případě říct, že by šlo o tendenční řízení na jednu či dru-

hou stranu, ale zkrátka bez vyškoleného rozhodčího už to
není ten sport, který řada z nás miluje,“ hodnotil například
šéf Přemyslovic Josef Kučera, které se pokouší o návrat do
okresního přeboru.
Ne vždy ale takový zápas proběhne hladce. Nedávný příklad
můžeme vidět u žen Protivanova, kterým se velmi nelíbil výkon laika v utkání v Holešově s lídryněmi tabulky. „Porážku
bereme a je nutné říct, že soupeřky jsou dál než my, ale mrzí
mě, že když nepřijede sudí, tak si soupeř ještě pomáhá zcela
neobjektivním výkonem dosazeného rozhodčího. Ve druhé
půli už se ani nehrál fotbal, ale spíše se čekalo, kdy která hráčka vypění. Přitom na výsledek nemusel mít vliv. Ale jestli
bylo pro domácí lepší vyhrát takovým rozdílem než třeba
polovičním, tak budiž, ale tohle se nám nelíbí a zbytečně to
kazí dojem,“ hodnotil vystoupení laika kouč žen Protivanova Bronislav Ptáčník.
Kritikou se ale často nešetří ani na rozhodčí, často jsou to
alespoň podle týmů právě oni, kteří zápas ovlivní. „Jsou sudí,
kteří to zvládají perfektně a mají respekt, pak je tu ale skupina, jež na hřišti nemá co dělat. Není to o tom, že by pískat
neuměla, ale tendenčně je schopna jeden či druhý celek
poškodit, a ještě se jim vysmát! Ani bych se nedivil, kdyby
i zadarmo... Pak je skupina, která to opravdu neumí. Naštěstí
ale ta větší část se opravdu snaží a jejich počínání se nadále
zlepšuje,“ nebral si servítky jeden z trenérů, který si nepřál
být jmenován.
Možná tak došlo k pochopení problému – trefa hřebíku
na hlavičku. Časté stěžování si na výroky, někdy doplněné
i nevhodnými urážkami totiž představuje jediné, že do této
práce se nikdo jen tak nepožene a situace se zlepšovat nebude. Zamyslet se nad svými výkony musí ale i sami sudí, aby
jistému negativismu vůči sobě dávali co nejmenší prostor.

Å9åHPNULWLNţPE\FKGRSRUXĀLOVLSőLMtW]NXVLW]iSDVRGőtGLW´
Mládežnickou kariéru spojil jako hráč s klubem 1.SK Prostějov, jenže
zranění jeho další vývoj přibrzdila a postupně mu došlo, že se aktivního hraní bude muset vzdát. Fotbalu jako takového však nikoliv. Díky
strýci u něj Jan Petrásek zůstal v jiné roli a vydal se na dráhu rozhodčího. Hned jeho první ostrý zápas se nedohrál, ale neodradilo jej to a postupně se vypracoval přes okresní soutěže až do těch krajských. Nyní
jej tak můžete vidět víkend co víkend na mládežnických utkáních, ale
také v soutěžích od třetí třídy po krajský přebor.
yyCo vás vůbec přimělo dát se na dráhu
rozhodčího?
„Prvotní impuls přišel po mém zranění, kde
jsem dvakrát během krátké doby řešil problém s kotníkem a už jsem věděl, že zdravotní stav nebude tak optimální, abych mohl
dále pokračovat. V tu dobu dělal rozhodčího strýc a ten mě na tuto myšlenku přivedl.
Říkal mi se smíchem, že u toho se nezraním.
(úsměv) Člověk sice musí něco vydržet, ale
jsem rád, že jsem do toho šel.“
yyVzpomínáte ještě na váš první zápas?
A cítil jste nervozitu?
„Na první zápas určitě nezapomenu nikdy,
protože se nedohrál.“ (smích)
yyChtěl jsem se zeptat následně na nějakou perličku, tak vidím, že jsme ji objevili
dopředu…
„Byl to zápas čtvrté třídy v Ivani, která už
nehraje, s rezervou Kostelce na Hané. Navíc jak jsem začínal, tak jsem měl dva dresy
a oba se podobaly jednomu či druhému celku. Měl jsem tmavě modrý a žlutý dres a asi
tušíte, v jakých nastoupily oba celky. (smích)
První poločas proběhl ještě celkem v pohodě, ale ve druhém klesl počet hráčů pod
sedm a utkání tak muselo být ukončeno dří-

ve. Taková premiéra se nedá zapomenout.“
yyPostupně jste se vypracoval od okresních soutěží až do vyšších. Je tam znát
velký rozdíl nejen co se týče hry, ale také
chování hráčů na hřišti?
„Celkově si nemyslím, že by se to lámalo právě mezi okresní a krajskou úrovní. V okrese
se samozřejmě našla řada zápasů, kde to
bylo hektické, ale často mi přijde ještě horší
I.B třída. Je to ale hodně individuální. Skok
je ale pak vidět už v ´A´ třídě a krajském
přeboru, kde je komunikace přece jen lepší.
Každý sudí to ale může vidět jinak. Hodně
také závisí na tom, jak daný rozhodčí píská.
Sice by měl být nějaký jednotný metr, ale
každému to vyhovuje trochu jinak. Někdo
si raději udělá pořádek hned na začátku, jiný
hru víc pouští a snaží se ji nekouskovat.“
yyVy osobně jste jakým typem?
„Snažím se do děje zápasu příliš nezasahovat, pokud se to drží v určitých mezích. Ale
je to opravdu individuální. Nedávno jsem
byl třeba na zápase třetí třídy mezi Protivanovem a Lukou a musím uznat, že se hrál
dobrý fotbal bez nějakých faulů a kvalitou
mě i překvapil. Pak jsem byl ale na derby
Velké Losiny – Rapotín, kde bylo 800 fa-
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noušků, a to byla zase úplně jiná káva, kde se
to mohlo rychle zvrtnout. Takže i u mě je to
hodně individuální dle zápasu.“
yy Často se zřejmě také nevyhnete různým nadávkám či popěvkům. Jak náročné to je po psychické stránce?
„V rámci diváků to člověk vytěsní, protože
kdyby to měl řešit, tak nedělá nic jiného.
Pro mě je ale důležité vnímat hlavně hráče
a realizační týmy. S diskusemi nad zákroky
a tak dále problém nemám v rámci nějakých
mezí. Pokud je přesáhnou, můžu to řešit kartami. Spíš se tak zaměřuji jen na dění na hřišti. Diváci tak řvát můžou, ale to jde jedním
uchem dovnitř a druhým ven. Z toho by se
jinak člověk za víkend zbláznil.“ (úsměv)
yy A mění se to nějak s dobou? Že jsou
hráči třeba klidnější nebo naopak nevrlejší. Třeba nyní, když ročník pomalu
spěje do finále a hraje se o všechno?
„Ze začátku se hraje o body, aby mužstva
věděla, jak na tom ve zbytku sezóny budou,
na konci už se jede o všechno vepředu i vzadu, takže tam si myslím, že je nejvíc vidět, že
hráči jedou naplno. Pokud ale přijde nějaký
souboj o čelo či záchranu už dříve, tak to
může být i v prvním jarním kole. Je to tak
spíše o tom, které týmy na sebe narazí.“
yy Rozhodčích je nadále velký podstav.
Dokázal byste odhadnout, kolik zápasů
během poloviny sezóny odřídíte?

„Minimem pro víkend jsou dva zápasy, ale
často se stává, že jich má někdo z nás třeba
i šest! Ráno a po obědě mládež, odpoledne
muži. Za ten půlrok si odhadem troufnu říct,
že to může být zhruba padesát až šedesát zápasů.“
yyCo byste případným zájemcům o rozhodcování vzkázal a na co by si třeba
podle vás měli dávat pozor?
„V první řadě je důležité se poctivě naučit
pravidla, protože se to může zdát jako banalita, když jste třeba bývalým hráčem, ale není
to tak. Je tam řada věcí, o kterých jsem jako
hráč nevěděl. Jinak je určitě důležitá fyzická
připravenost a naučit se pravidla aplikovat v zápase. To ale všechno přijde počtem odpískaných zápasů,
žádný učený z nebe nespadl
a chyby udělají i rozhodčí
v lize.“
yyNastává pak u vás třeba
moment, že si zápas ještě
zpětně přehráváte a řešíte, co jste mohl udělat
jinak? Či máte na to i nějaké sezení?
„Zápasy probíráme pravidelně ihned po zápase.
Když je tam delegát, tak
si k tomu něco řekneme
už v šatně, následně pak

po cestě domů, protože většinou jedeme
jedním autem i s kolegy. A případně se nad
některými momenty zpětně ohlížím i následně. Ale je to ten den, maximálně druhý.

Pak už se zase člověk soustředí na to, co jej
bude čekat dál.“
yy A je něco, co byste vzkázal hráčům
a fanouškům?
„Není to pro nás jednoduché, když tam po
nás třicet lidí řve, to mi věřte. Hlavně se nejlíp řve u piva na lavičce, ale zkuste si tedy vzít
do rukou píšťalku a přijít si to vyzkoušet na
druhou stranu! Myslím si, že drtivá většina
těchto fanoušků nemá
na to jít tohle dělat,
tak by se podle toho
možná chtělo začít
někdy i chovat.
Stále jsme taky
jen lidi, kteří nejsou neomylní.
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Za vzkříšením fotbalové mládeže ve Vrahovicích stojí kouč starších žáků Martin Procházka
VRAHOVICE Na rozhovor, který vedle klasického shrnutí všech
soutěží provází každý díl tradičního
seriálu FOTBAL EXTRA, jsme nezapomněli ani u mládeže a nyní vám
ho přinášíme v poněkud obsáhlejší
podobě. V otázce budoucnosti regionálních nadějí jsme vyzpovídali
hlavního kouče starších žáků ve Vrahovicích Martina Procházku (na
snímku). Ten právě v tomto klubu sám
aktivně hrával, ale ve chvíli, kdy už mu
zdravotní stav nedovolil pokračovat,
musel kariéru zhruba před pěti lety
ukončit. Bez kopané to ale dlouho
nevydržel a rozhodl se v tomto příměstském klubu obnovit po delším
čase výchovu mládeže. Její základna
se tak postupně rozrůstá, přičemž
do příští sezóny už počítá minimálně
se třemi kategoriemi. V jarní části je
navíc potěr Vrahovic jako jediný klub
na regionální úrovni stále neporažen.
Zajímalo nás, proč tomu tak je. A probrali jsme i budoucnost.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkv
se ptal

Jan
FREHAR
yyPo dvou letech se soutěžní ročník
dočká kompletní porce zápasů. Jak
moc bylo náročné dát všechno zase
dohromady a udržet děti u kopané?
„Bylo to samozřejmě všelijaké, ty dvě
dlouhé pauzy rozhodně ničemu nepřispěly. Musím ale zaklepat, že se nám podařilo vytvořit opravdu skvělou partu,
kde kluci spolu sice nechodí do školy,
ani nebydlí blízko sebe, že by byli stále
v kontaktu, ale táhnou za jeden provaz.
I díky tomu jsme se tak vyhnuli nějakým větším odchodům, které se daly
v době delší pauzy čekat, a všichni se
opět těšili na hřiště. Do toho jsme vlastně ještě posílili o další kluky, kteří nás po
fotbalové stránce hodně posunuli.“
yyVe Vrahovicích vedete starší žáky,
kteří mají velmi slibně rozjetou sezónu. Jak jste zatím spokojen?
„Pro nás byl velký úspěch, že jsme po
několika letech mládež ve Vrahovicích,
která zde dlouho stála, opět rozjeli.
Troufám si říct, že snad deset let se tady
žáci neobjevili. Teď už se to tak postupně nabaluje jedno na druhé a společně
s pílí a pravidelnou docházkou dětí začínají přicházet výsledky. Jsme hlavně
rádi, že se všechno stmelilo i přes velkou
vlnu porážek, která nejdříve přicházela,
protože my jsme hráče vždycky přihlásili o soutěž výš, co se týče věku, aby
nám tam někteří starší kluci nestáli, což
je nyní i vidět.“
yy Jak jste sám říkal, většina kluků
povětšinou nastupovala proti ročníkům starším. Jak tedy bylo těžké je
u toho i přes řadu porážek udržet?

„Sice to ze začátku vypadalo s nějakými výsledky hodně zle, ale kluci to
brali a nedělali si z toho velkou hlavu.
Samozřejmě každá porážka je nepříjemná, obzvlášť ty vysoké, ale hráčům
jsem vždy říkal, že postupně budou
zase těmi staršími oni a situace se
změní. Hodně tomu pomohla skvělá parta, která se mezi nimi utvořila,
takže často tam byl spíše smích, kdo
co pokazil, a další věci. To bylo rozhodně stěžejní pro další fungování do
budoucna, protože bez kolektivu by
to polovina dětí rychle zabalila, těžko
bychom to pak skládali.“
yyU dětí je správná parta základem.
Jak náročné ji bylo vytvořit?
„Vytváří si ji především sami hráči a musím říct, že já to beru jako ohromné štěstí, že zde máme skvělé kluky, kteří táhnou za jeden provaz, dokážou navzájem
udělat legraci a ve všem se podporují.
Vidím tam opravdu partu, jakou jsme
měli například i my, když jsem byl v jejich letech, všechno jsme dělali spolu.
I tady nikdo nevybočuje z řady, i když
je třeba lepší fotbalista, tak to v žádném
případě nedává znát, neurazí se, ba naopak chce pomoct dalším.“
yy Určitou zásluhu na tom ale musíte i vy...
„Na mně bylo ze začátku hlavně to,
abych klukům předal radost z pohybu
a aby je celkově sport bavil, což se snad
podařilo. A i pokud to třeba skončí
někde v dorostu a jen někdo z nich
zůstane až do mužů, můžeme to považovat za výhru, protože už jen to, že
se něčemu poctivě věnovali, tvořili si
fyzičku i vzpomínky, je velmi důležité.
Sám na tyto časy v dobách mého mládí vzpomínám opravdu rád, a kdykoliv
se potkám s některým z bývalých spoluhráčů i protihráčů, máme si co říct.“
yy Když se ještě podíváme na starší žáky. V podzimní části loňského
roku to ještě taková jízda nebyla,
nyní jste ale ještě neprohráli. Co se
změnilo?
„Na podzim bylo vidět, že se nám
nyní ročníky konečně podařilo dát
trošku dohromady v adekvátní soutěži. Většinu kluků máme 2008, k nim
jsou tam někteří další kluci ročníku
2007 a doplněno je to mladšími žáky.
Už se nám dařilo poměrně držet krok
téměř s každým mužstvem. Během
zimní přestávky k nám ještě přišli
další dva hráči, kteří jsou rozdíloví,
a v jarní části je to znát. Nyní jsme na
vlně a kluci tak konečně zažívají to, co
předtím vždy znali spíše naši soupeři.
Ale je to jen dobře, protože si myslím,
že by si měli projít jak těmi porážkami, tak výhrami.“
yy Ztratil by se pak respekt? Nebo
o co přesně by následně šlo?
„Pokud by byli všichni zvyklí celou
mládež jen vyhrávat, tak pak přijdou
do dorostu a mužů, kde to třeba nepůjde, může to mít rychlý negativní
dopad. V lepším případě na chování,

v horším by to mohlo znamenat konec. Zase když přijde opačný extrém
a jen se prohrává, může se pak stát, že
to hráčům už ani nevadí, a to je taky
špatně nastavené. Ale samozřejmě
všechno je to individuální, jak to má
v sobě každý jednotlivec nastavené.“
yy Jaké máte plány do příští sezóny, když vám většina hráčů zůstane
ještě v žákovské kategorii?
„Zde ještě budeme promýšlet všechny varianty, protože někteří kluci
už budou věkem v dorostu, jiní ale
budou zase stále patřit do žáků. Byl
tu i nějaký návrh na spojení dorostu
a sloučení, ale tato varianta mi nepřijde úplně nejvhodnější. Samozřejmě
je to z jedné strany pomoc, ze druhé
je to ale řada starostí navíc. Už jen
komunikace ve třech či čtyřech lidech je náročnější. Navíc si sloučená
parta nemusí sednout a může to být
kontraproduktivní. Nejraději bych
tak založil rovnou dorost, kde bychom nadále bojovali v sedmnácti
lidech, co tu máme, a žáky bychom
prostě ukončili o rok dříve. Sice by
to opět znamenalo, že budeme nejspíše prohrávat, ale věřím, že když se
udrží dobrá parta, bude to znamenat
přínos.“
yyKromě starších žáků máte jaké
další kategorie?
„Starší přípravku, kde teď pravidelně chodí dětí opravdu hodně,
jezdí po turnajích, už i u nich
jsou vidět fotbalové pokroky.
Snad nám bude tato základna
nadále růst. Ale jak už jsem
říkal, pro nás je zcela největší
úspěch, že tu mládež opět
funguje. Výsledky už jsou
jen bonusem pro nás všechny, kteří se tomu věnujeme,
především pro samotné
děti. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně zapojují a pomáhají
nám, protože bez nich by
to nešlo. V neposlední řadě
jsme teď začali řešit ještě pohybovou školičku, kde to postupně směřujeme na fotbal,
ale prvně chceme, aby se děti
celkově pohybem bavily.“
yy Stále častěji se mluví o tom, že
dětí je dost, ale spíše se jim nemá
kdo věnovat. Jak jste na tom ve
Vrahovicích po stránce trenérů?
„Zatím naštěstí tyto problémy nepociťujeme, ale jak dětí stále přibývá, takže do budoucna budeme
rozhodně potřebovat nové trenéry.
U starších žáků jsme na to nyní dva,
což je za mě ideální. Stejně je tomu
i u starší přípravky. K tomu nám chodí už i školička na tréninky, kde máme
přislíbenou pomoc od dvou rodičů
a bývalých fotbalistů Vrahovic, takže
pevně věřím, že ti se našich nejmenších ujmou. Ale už je znát, že když
se tu sejdeme všichni, tak se bavíme

o padesáti dětech, což už je ´záhul´.
(úsměv) Každopádně jsme rádi, když
někdo přijde pomoct, rádi uvítáme
i další posilu.“
yy A jaké jsou celkové plány do
příští sezóny ve Vrahovicích, co se
týče mládeže?
„Ohledně starších žáků jsem už svůj
názor říkal. Nejspíš nás tak tato kategorie příští rok mine a půjdeme
rovnou do krajské soutěže dorostu,
pokud se náhodou neobnoví okres,
čemuž ale příliš nevěřím. Pokračovat
bude rozhodně starší přípravka, kde

to ještě pro příští rok bude v rámci
počtu bez problému. Chtěli bychom
pak přihlásit i mladší přípravku nebo
minipřípravku, zde to bude záležet,
jak to bude přesně ročníkově vycházet, aby nám někdo nestál. A to bude
zatím vše. Na ty tři kategorie pak pevně
věřím, že budeme mít všude po dvou
trenérech, takže ještě bych rád, aby přibyli další dva trenéři, jenž jsou přislíbeni, protože každý, kdo se tomu věnuje,
si zaslouží uznání. On si člověk řekne
volnočasová aktivita, ale na
hřišti člověk tráví po celý
rok moře času, nic jednoduchého to není.“
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Pro nás je zcela největší úspěch, že zde mládež
vůbec opět funguje. Výsledky už jsou jen bonusem
pro všechny, kteří se tomu věnujeme, především pak
pro samotné děti. Tímto bych chtěl poděkovat všem,
kteří se aktivně zapojují, protože bez nich by to nešlo...
vizitka
MARTIN PROCHÁZKA
✓
✓
✓
✓

(QVQCTEJKX/2TQEJ¾\M[

narodil se 26. září 1980 v Prostějově
žije s rodinou ve Vrahovicích
je ženatý, s manželkou má dvě děti
s fotbalem začínal v pěti letech v tehdejším
Agrostroji Prostějov, poté pokračoval
ve Vrahovicích a v dorostenecké kategorii až po muže v LeRK Prostějov
✓ následně se opět vrátil do Vrahovic, kde strávil kromě jediné sezóny
(2012/13 Haná Prostějov) celou mužskou kariéru
✓ v posledních letech aktivní kariéry byl také trenérem mužů ve Vrahovicích
✓ kariéru mu ukončilo zranění kolene a začal se věnovat mládeži, kam jej
dovedla prosba rodičů, kteří sháněli trenéra, a od roku 2017 už u toho zůstal
✓ nyní vede družstvo starších žáků a řeší i další fungování mládeže v klubu
✓ během pěti let se jim společně s dalšími trenéry podařilo základnu
ztrojnásobit
zajímavost: ve svém volném čase se snaží především věnovat rodině
a rád se odreaguje na rybách
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Prostějovské kurty budou hostit již 29. ročník tenisového challengeru

7PK%TGFKV%\GEJ1RGPRąKXÊV¾CPVWMQXQWGNKVW
Ve startovním poli nechybí hvězdy první světové stovky

PROSTĚJOV Už tento víkend odstartuje kvalifikací další ročník tenisového turnaje UniCredit Czech
Open. Hlavní soutěž spustí své zápasy příští pondělí
30. května a svého vítěze pro rok 2022 pozná prostějovský challenger 4. června, kdy je v 11.00 hodin na
programu finále ve dvouhře. O den dříve proběhne
finále deblů a po dvou letech koronavirových opatření mohou opět proběhnou doprovodné akce.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Už se těšíme, až všechno začne. Poslední dva ročníky byly ovlivněny
koronavirem, tentokrát už bude vše
jako dřív. Věřím, že si všichni užijeme špičkový tenis v parádní atmosféře,“ těší se ředitelka turnaje Petra
Černošková.

V předběžné startovní listině nechybí vítězové předchozích dvou
ročníků Španěl Pablo Andújar či
Argentinec Federico Coria. Silné zastoupení bude mít český tenis. Vedle
trojnásobného vítěze Jiřího Veselého je v hlavní soutěži Jiří Lehečka,
Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina. Pochopitelně bude
záležet také na výsledcích v Paříži, kde právě začal grandslamový
podnik French Open. Prostějovský
challenger se totiž hraje ve druhém
týdnu bojů na věhlasných dvorcích

Návrat do hlediště
bez omezení kapacity

PROSTĚJOV Především v závěrečných dnech byli hráči prostějovského antukového turnaje zvyklí na zaplněné tribuny. V posledních
letech tomu tak nebylo, protože kapacita byla kvůli koronavirové
pandemii výrazně omezená. Letos se už vše vrací do zajetých kolejí,
u vstupů nebudou žádné kontroly.
„Z toho máme obrovskou radost. Areál bude opět naprosto otevřený, věříme, že si k nám fanoušci najdou cestu. Podle startovního pole se bude na
co dívat, z pohledu počtu domácích hráčů bude komu fandit. Věřím, že na
klíčové zápasy bude plno,“ doufá manažer TK PLUS Tomáš Cibulec.
Ještě před rokem pořadatelé pečlivě hlídali počet diváků na tribunách, musely se dodržovat rozestupy a další omezení. Letos už nic z toho neplatí.
„Platí pouze to, že diváci mají tradičně do areálu volný vstup,“ zve Cibulec
tenisové příznivce do hlediště Národního tenisového centra Morava. (lv)

areálu Roland Garros. „Ke změnám
může jistě dojít. Pokud se některý
z přihlášených hráčů dostane v Paříži do čtvrtého kola, bude u nás chybět. Kvalitu turnaje to ale neohrozí.
Na podnik kategorie challenger je
vynikající,“ říká Černošková s tím,
že organizátoři mají připravenou důstojnou náhradu za případné nucené
absence plánovaných hvězd.
Mezi nasazenými nebude chybět zmíněný Jirka Veselý, který v Prostějově
třikrát vybojoval vítězný pohár. „Udělám maximum, abych došel pro titul.
Byl by to zápis do historie,“ uvědomuje
si. Společně s prostějovským tenistou
třikrát UniCredit Czech Open vyhrál
Radek Štěpánek a Jan Hájek. Pokud
Veselý uspěje, osamostatní se na
čele historických tabulek.
V nabité startovní listině, která je zatím
předběžná, figurují další dřívější šampioni Španěl Pablo Andújar a Argentinec Federico Coria, kromě Veselého
jsou přihlášeni i další Češi Jiří Lehečka,
Zdeněk Kolář, Tomáš Macháč, Vít
Kopřiva, Dalibor Svrčina. V silné sestavě přijedou hráči ze Slovenska včetně
Alexe Molčana, který v uplynulém
týdnu zazářil na půlmilionovém turnaji v Lyonu, kde postoupil až do finále!
„Je pro něj připravena volná karta,
protože je v elitní padesátce a jinak
by na challengeru nemohl startovat,“
prozradila Černošková s tím, že kromě
něj je do Prostějova přihlášený téměř
kompletní slovenský daviscupový tým
Norbert Gombos, Andrej Martin a Filip Horanský.
Do kvalifikace, která odstartuje
svůj program tuto neděli 29. května, vstoupí čtyřiadvacet hráčů a šest
z nich si vybojuje účast v hlavní
soutěži, která odstartuje o den poz-

ději. V úterý 31. května by měl být
nejnabitější program, jelikož začíná
i čtyřhra. Deblová klání vyvrcholí
už v pátek 3. června, singlové finále
je na programu v sobotu 4. června
od 11.00 hodin. Na vítěze letošního ročníku, dotovaného částkou 90
280 eur, čeká 100 bodů do žebříčku.
„Jsem ráda, že se můžeme vrátit ke
všem doprovodným akcím i k plným tribunám a že můžeme pozvat
fanoušky,“ těší Petru Černoškovou,
která je v roli turnajové ředitelky už
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a turnaj se tak od té doby nově jmenoval
Moneta Czech Open. Známá banka se
však od roku 2022 vrací a znovu se tak
setkáváme s názvem UniCredit Czech
Open.
Děje se tak po čtyřech letech a určitě je
symbolické, že právě v roce 2017 se stal
právě Jiří Veselý potřetí tenisových králem a je z aktivních hráčů jediným, který
má šanci odskočit v historickém pořadí
od Jana Hájka a Radka Štěpánka, kteří
v Prostějově také získali turnajový hattrick.
„Spojení Czech Open a UniCredit
Bank vnímám kladně, určitě chceme
podporovat i v této složité době sport.

Pro nás je to prestižní spojení tenisového sportu s naší značkou a věřím, že to
bude i divácky velmi zajímavé, v rámci
České republiky nabídne zajímavý tenisový svátek. Naše banka je vzpomínkou na federální časy, jako jedna z bank
působíme na obout trzích, jak v Česku,
tak na Slovensku. Z tohoto pohledu je
toto spojení a možnost vidět soutěžit
nejlepší české a slovenské tenisty a vše
do tenisového příběhu skvěle zapadá,“
uvedl Jakub Dusílek, předseda představenstva a generální ředitel UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia.
„Turnaj je pro mě srdeční záležitostí,
skoro všechny tenisové roky jsem pro-

PROGRAM UNICREDIT
CZECH OPEN 2022
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po čtyřiadvacáté. Doprovodný pro- ském náměstí, uskuteční se 1. června.
gram zahrnuje také tradiční Dětský Diváci mají po celý týden do areáden UniCredit Bank na prostějov- lu volný vstup.

UniCredit Bank se vrací
PROSTĚJOV Opět v tradičním
termínu, tedy souběžně s druhým
týdnem Roland Garros, a navíc bez
omezení se uskuteční antukový
challenger UniCredit Czech Open
v Prostějově, který je dlouhodobě
největším mužským turnajem na
území České republiky. Letos se
bude konat ve dnech 29. května až 4.
června v Národním tenisovém centru Morava.
Dlouhá léta sponzorovala zdejší tenisový challenger jako titulární partner Živnobanka, poté jejich nástupnická společnost UniCredit Bank, od roku 2018
„štafetu“ převzala Moneta Money Bank

Foto: www.czech-open.cz

$QJCVQWJKUVQTKKO¾RTQUV÷LQXUMÚVWTPCLMVGTÚUGMQP¾WåQFTQMW%GNQWFQDWUG
JTCLGPCCPVWMQXÚEJMWTVGEJ6-#ITQHGTV2TQUV÷LQX
Foto: www.czech-open.cz

žil s Živnostenskou bankou, později
s Unicredit Bank. Jsem rád, že jsme se
vrátili k názvu UniCredit Czech Open.
Challengeru se zúčastní vedle zajímavých zahraničních hvězd představitelé

slovenského a českého daviscupového týmu, a to je vzhledem k působení
UniCredit Bank v obou republikách
určitě zajímavé,“ přidal Miroslav Černošek, šéf pořádající agentury TK PLUS.

NEZAPOMEÒTE,
8l3´©h7¨
PROSTÌJOVSKÝ Veèerník
SÔLSUDYXMHXSÔÉOHzLWRVWL
WHQLVRYÅKRWXUQDMH
UNICREDIT CZECH OPEN
WUDGLÄQÉ
SPECIÁLNÍ PØÍLOHU,
NWHU½EXGHVRXÄ½VWÉ
MLzSÔÉvWÉKRÄÉVOD
PROSTÌJOVSKÉHO
Veèerníku.
Co na vás èeká?
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