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HLASOVÁNÍ "O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ TABLO"
JDE DO CÍLOVÉ ROVINKY.

V PROSTĚJOVĚ STARTUJE
TENISOVÝ CHALLENGER
A JAK SI VEDLA MLÁDEŽ?

PŘED PĚTADVACETI LETY VYŠLO OFICIÁLNĚ

PRVNÍ NAŠE VYDÁNÍ

KDO ZATÍM VEDE?
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PROSTĚJOV Romantika skončila masakrem! Večerník
po tři týdny sledoval příběh prostějovské seniorky
Zdenky Steuerové ze Sídliště Svobody, které se na
balkóně uhnízdila kosí rodinka. Vše ale skončilo
hodně smutně…
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Houbaøi do akce?
Prostějov (mik) - Že by se konečně
i na houbaře usmálo štěstí? Po vydatných deštích z úvodu minulého týdne dostává Večerník první zprávy od
skalních houbařů, které vydatná vláha
zlákala k návštěvě lesů. „Už to začíná!
V sobotu jsem u Šubířova našel první
dva hřiby kováře a také nádherného
křemenáče,“ hlásil pan Jaroslav z Konicka. „Měla jsem poblíž Drahan štěstí,
když jsem na jednom místě našla dva
kozáky a jednoho kováře,“ volala do
Večerníku Milena Dostálová. Oba naši
„informátoři“ se shodují na tom, že
houbařská sezóna pomalu začíná.
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Martin ZAORAL
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PROSTĚJOV Tato událost může někomu posloužit jako inspirace. Přímo ve Spitznerových sadech u prostějovské„průmyslovky“ před časem proběhl svatební obřad a známé místo rázem vypadalo úplně idylicky. Asi ne každý přitom ví, že sady
nacházející se v blízkosti kostela sv. Petra a Pavla bývaly v minulosti hřbitovem. Už mnoho let však fungují jako park, který
po revitalizaci pěkně prokoukl a je obohacen o mnoho druhů dřevin. Právě v něm proběhl onen svatební obřad, následná
hostina se konala v blízké Restauraci U Tří bříz. Svoji výhodu to mělo také v tom, že pořadatelé ještě před obřadem uklidili
množství PET lahví, plechovek i psích exkrementů, které se zde normálně povalují. „Všude v podzemí jsou ostatky lidí a ani
se o tom neví. My jsme byli jak s místem, tak i s jídlem a obsluhou spokojeni,“ zavzpomínala matka nevěsty.

Agentura
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Prostějov (mik) – Téma enormního zdražování pohonných hmot už
nějaký ten měsíc rezonuje veřejností.
Majitelé aut s pohonem na benzín byli
do minulého týdne o to šťastnější, že
tankovali do svých aut levnější hmotu
než motoristé jezdící na naftu. To už
ale neplatí. „Tak se podívejte, benzín
už je na stejné ceně jako nafta! Přitom
ještě minulý týden byl o tři koruny levnější,“ hudroval v pondělí na čerpací
stanici v Plumlovské ulici senior tankující do škodovky. „S těmi cenami za
benzín bude asi ještě hůř,“ neuklidnila
ho příliš obsluha stanice...

rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Porodnicí zněla ukrajinština.
Při pravidelném středečním fotografování miminek si Večerník povšiml,
že na porodnickém oddělení Nemocnice Prostějov se lékaři starají čerstvě
také o tři ukrajinské maminky. Podle
sestřiček to ale v posledních týdnech
není žádná výjimka, ukrajinských dětí
se už v Prostějově narodilo více.
&21É68',9,/2

Facka by to vyøešila
Prostějov (mik) – Zlou krev způsobila dvojice zhruba patnáctiletých
výrostků společně se stejně starou
dívkou, kteří v úterý odpoledne seděli na autobusové zastávce poblíž
obchodního centra Haná v Plumlovské ulici. Všichni tři se zapálenou
cigaretou! „Na zastávkách se nesmí
kouřit,“ upozornil omladinu postarší
pán, který však od trojice pubescentů
sklidil jen posměšné poznámky. „Zasloužili by si pár facek, to by jejich drzost vyřešilo,“ stačil pán utrousit ještě
předtím, než nastoupil do autobusu.
A měl pravdu...

RUBRIKY

Bude to už deset let, co do našich luhů
a hájů přivandroval současný boss
prostějovského hokeje a na radnici
před všemi zastupiteli se klaněl ve
snaze získat významnou dotaci pro
Hokejový klub Špačci Prostějov. Jarouš Tuňák ve snaze zalíbit se všem
komunálním politikům tehdy vyřkl
památnou větu, po které se dodnes
fanouškům prostějovského ledního
hokeje ježí chlupy po celém těle. „Když
mi dáte prachy, do dvou let vybojuji
extraligu,“ šokoval kdysi v obřadní
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•• Pondělí ••
Smrt navzdory zdraví. „Neexistuje zdravý člověk, pouze špatně vyšetřený,“ žertoval rakouský lékař a zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud.
Tento bonmot se nečekaně naplnil ve chvíli, kdy se v plumlovské přehradě
utopil instruktor plavání Stanislav Lánský (†53), který se staral o fyzickou
zdatnost elitních vojáků 102. průzkumného praporu. Jeho členové na začátku týdne zveřejnili vzpomínku, na niž na sociálních sítích zareagovaly
stovky lidí.
•• Úterý ••
Staré děti v parku. Ideální věk neexistuje. Nejlepší ovšem je, pokud
i v pokročilém věku v něčem zůstáváte dítětem... Právě takoví lidé se
sešli na akci Aktivní senior, která se konala v prostějovských Kolářových sadech. Zasoutěžili si tu v základech první pomoci či střelbě na
laserové střelnici.
•• Středa ••
Pilot času. „Špatná zpráva je, že čas letí. Dobrá zpráva, že vy jste pilot,“
upozornil americký obchodník Michael Altshuler. Tom Cruise vypadá, že
se na něm čas nepodepisuje. Aktuálně září ve filmu Top Gun: Maverick,
který po více jak 30 letech navazuje na někdejší kasovní trhák. Snímek
o vojenském pilotovi byl k vidění v kině Metro 70.
•• Čtvrtek ••
Vtipy a kameny. Přijde pan Kohn domů a hned prohlašuje: „Sára, rozvádíme se od stolu i od lože!“ „Proboha, Kohn, tak ty už ani jíst nemůžeš?“
Připomenout si odkaz někdejších židovských obyvatel Prostějova mohli
lidé při dalším pokládání Kamenů zmizelých či akci 4 dny pro Hanácký
Jeruzalém.
•• Pátek ••
Láska za časů covidu. Teprve plošná koronavirová karanténa nám ukázala, jak krásný, tichý a mírumilovný je svět bez lidí... Zatímco v parku jste
člověka potkali jen vzácně, naopak v uzavřených domácnostech zuřila dramata. Nebo spíš absurdní frašky? A právě o tom je hra Love you truly, s níž
v premiéře přišlo Divadlo Point.
•• Sobota ••
Čeho jsou muži schopní. „Muž je určen k tomu, aby fyzicky trénoval. Je
jeho hanbou, pokud zestárne, aniž by poznal tu krásu a sílu, které je jeho
tělo schopné,“ upozornil řecký filosof Sókratés. Skuteční muži poměřili
svoji sílu na originální soutěži v Dobromilicích.
•• Neděle ••
Překonají vše. „Energie a vytrvalost překonají všechno,“ byl přesvědčen
Benjamin Franklin. A právě energii a vytrvalost nepochybně projevili
účastníci tradičního desetikilometrového běhu ve Skalce.
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síni radnice všechny zastupitele Jarouš
Tuňák.
Uběhly dva roky, pět let a teď už skoro
deset let. A Prostějov v hokejové extralize? Jarda Jágr se směje, až je to slyšet až
z Kladna! „Děláte z komára velblouda. Tak se to nepovedlo, no... Ale prachy
od města stejně tečou, tak co,“ poslal
redaktora Agentury Hóser k šípku Jarouš Tuňák, který od této chvíle přestal
s médii komunikovat.
Jak se ovšem Agentura Hóser exkluzivně dozvěděla, Tuňák minulý týden
znovu navštívil radnici. Není divu, za
měsíc má prostějovské zastupitelstvo
zase čirou náhodou schvalovat dotace
sportovním klubům. „Slibuju, že po-

kud zase dostanu patnáct milionů, tak
s mančaftem vybojuju extraligu. Řekněme tak do 50 let. Ale fakt už! Určitě,“ uniklo z rozhovoru mezi Jaroušem
Tuňákem a primátorem města Francimórem Kopačkou.
Boss prostějovského hokeje pak postupně navštívil také všechny náměstky primátora. „Hele, vy dva Jurové,
abych tu extraligu vybojoval, potřebuju na zimáku pro první mužstvo
Špačků celkem třináct šaten. Nejen
pro hokejisty, ale i pro jejich manželky,
snoubenky, milenky, dále pro mě a pro
mých sedm nemanželských dětí. Bez
toho nejvyšší soutěž v Prostějově nebude,“ pravil Tuňák před náměstky Jiřím

Rozhánělem a Jiřím Nikamnepospíchalem.
Dva dny nato ovšem magistrát vydal
oficiální tiskovou zprávu. „Stávající
plán rekonstrukce zimního stadionu se
mění, všechny opravené šatny budou
sloužit prvnímu mužstvu HK Špačci.
Hostující týmy se budou k zápasům
převlékat v restauraci naproti zimního
stadionu,“ prohlásil ve zprávě náměstek primátora Jiří Nikamnepospíchal.
Tak a včil tu hokejovou extraligu!
Za Agenturu Hóser Majkl

Není to jediná nehoda pod silným vlivem alkoholu z minulého
týdne, ovšem tato opravdu bije
do očí. Podle všeho může skončit
až před soudem osmadvacetiletý
cyklista, který policistům nadýchal 2,68 promile alkoholu. A to
po nehodě, kterou způsobil na
křižovatce ulic Tovačovského a V.
Outraty v Prostějově.

2,68

Mladý muž na jízdním kole v silné podnapilosti a ještě k tomu
s pytlem v ruce projížděl uvedenou lokalitou, když navíc řídítka držel pouze jednou rukou.
Narazil do boční části škodovky,
jehož řidič před odbočením dával
přednost projíždějícím vozidlům.
Cyklista po nárazu spadl na zem
a policistům přiznal, že předtím
vypil několik panáků rumu...

=$&+<7,/,-60(

19 250 000
Závěrečný ekonomický účet města Prostějova za rok 2021 dopadl
nadmíru uspokojivě. Přestože byl
původně schválen rekordní deficit,
nakonec v městské kase přebývá
přes devatenáct milionů korun!
=$8-$/$1É6

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných

Ü½NGJ

Ostuda kvůli „prkotině“. Ne všichni, kteří se kdy dostali do hledáčku policie jsou gauneři, zloději, lupiči nebo
vrazi. Dominik Dostálík z Prostějova
by o tom mohl vyprávět své. Jeho
jméno i s fotografií se objevilo v celostátním pátrání a relace byla otištěna
i v minulém vydání Večerníku. A proč
ho policisté hledali? Kvůli nedoručené poště! A to i přesto, že soud i strážci
zákona na něj kontakt měli...

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.

DAVID SVOBODA
se narodil 29. června 2005 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání 26. července 2021.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 16 do
17 let, měří mezi 178 až 182 centimetry,
má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé
vlnité vlasy.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ALEŠ PROCHÁZKA
Principál Divadla Point exceloval
i jako herec při páteční druhé premiéře hry Love You Truly. Hlediště
divadla bylo opět zcela vyprodané.
=$6/(&+/,-60(

„JE TO ZÁBAVA,
PŘECE
NEBUDEME
SEDĚT DOMA!"
Vít Helia si úterní akci Aktivní senior v Kolářových sadech náramně
užíval i se svými dvěma letitými kamarádkami
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se narodil 19. ledna 2006 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 6. května
2022. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 14 do 16 let, měří mezi 168 až 170
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné vlasy.
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Zdroj: meteocentrum.cz
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V
pátrání
kvůli
nedoručené
„Pova
žují mě teď za vraha nebo zloděje,“

stěžuje si právem Dominik Dostálík
PROSTĚJOV Dostat se do hledáčku
Policie České republiky není podle
všeho vůbec nic složitého. Alespoň
podle příběhu, který Večerníku popsal Dominik Dostálík z Prostějova.
Jeho fotografie i se jménem a pátrací
relací se objevily v minulém vydání
Večerníku v tradiční rubrice. Policie
ČR na něj vyhlásila celostátní pátrání,
přitom mladý muž není žádný gauner, zloděj ani lupič. Tak proč po něm
strážci zákona vůbec pátrali? Světe,
div se, podle získaných informací
z důvodu, že Okresní soud v Olomouci nebyl schopen Dominikovi
Dostálíkovi doručit obsílku! A stalo
se tak dokonce již podruhé...

Michal KADLEC
Myslíte si, že jde o „prkotinu“? Ano, je
to celkem maličkost, ovšem právě tento
úřední šiml aktuálně mladému muži
zkazil život. Dostat se do celostátního
policejního pátrání jen kvůli tomu, že

úřad není schopen doručit poštu konkrétní osobě, je skutečně na pováženou.
„Už nějaký čas vedu určitý soudní spor
a od olomouckého soudu dostávám obsílky. Zhruba před měsícem jsem změnil
bydliště a Okresního soudu v Olomouci
jsem se prostřednictvím podatelny elektronickou poštou dotazoval, zda mám
nahlásit svoji novou adresu. Očekával
jsem totiž soudní korespondenci, a ta
mi dlouho nepřicházela. Bláhově jsem
si myslel, že to takto stačí. Ale uznávám,
měl jsem být důslednější. Od soudu mi
přišlo jen potvrzení o přijetí mého e-mailu, ale už žádné vyjádření k tomu,“ popsal
exkluzivně Večerníku svůj případ Dominik Dostálík.
Předminulý týden se ale jeho osoba dostala do hledáčku policie. „Soud mi poslal
nějaký dopis, ale ani natřikrát se nepodařilo mi ho doručit. Tím pádem soud
pověřil policii, ať mě zjistí. Rázem jsem
se dostal do celostátního pátrání! Když
jsem se na soudu v Olomouci ptal, jak je

obsílce!

EXKLUZIVNĚ

&QOKPKM&QUV¾NÊM\2TQUV÷LQXCUGQEK
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UQWFPGD[NUEJQRGPFQTWéKVFQRKU2ąK
VQOCFTGUWO÷NUVGLP÷VCMéÊUNQOQDKNW
KGOCKNQXQWCFTGUW
Foto: Michal Kadlec

to možné, že mi nejsou schopni doručit
dopis, když jsem se jim sám hlásil s možností uvedení nové adresy, odpověď mě
šokovala. Bylo mi řečeno, že soud není
povinen se mnou komunikovat,“ popsal Dominik Dostálík.
Pátrací relace pak vyšla v pondělí 23.
května i v naší pravidelné rubrice na

straně 2. „Kdyby alespoň policie uváděla, proč po dané osobě pátrá,
a kdyby i ve Večerníku vyšlo, že jsem
hledán kvůli nemožnosti doručit mi
soudní obsílku, asi bych to bral. Takto mi to ale způsobuje problémy, ušlé
zisky a samozřejmě i ostudu a veřejný
posměch. Dokonce připravuji už i jedno trestní oznámení, protože jeden
člověk na základě veřejného pátrání po
mé osobě už přes sociální sítě burcoval
veřejnost a označil mě za recidivistu!
Stalo se mi ale také minulý týden, že
jsem seděl v restauraci a někdo z jiných hostů na mě přivolal policii, že
jsem v pátrání. To jsem ale už nebyl,
protože policisté mě kontaktovali
a soudní obsílku předali. Následně
mě hned stáhli z databáze celostátně
hledaných osob,“ svěřil se dále Dominik
Dostálík. „Kvůli banálnímu problému
s nedoručeným dopisem od soudu mi
tak teď vznikají neuvěřitelné problémy.
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Co mě ale štve nejvíc, je fakt, že na soudě i na policii mají moje telefonní číslo
a také e-mailovou adresu. Bohužel mi
ale nikdo nezavolal, nikdo nenapsal.
Mohlo to být vyřízeno hned a bez ostudy, kterou teď zcela zbytečně prožívám,“
dodal.
Mladý Prostějovan není jediný, kdo
se v posledních letech kvůli podobné
„prkotině“ dostal do policejní databáze celostátně hledaných osob. Mezi
zloděje, gaunery, lupiče a podobná individua. Na stejný osud si Večerníku už
postěžovali mnozí Prostějované, Dominik Dostálík je ale první, kdo se veřejně
přihlásil.
Redakce v této souvislosti čeká na vyjádření Policie České republiky, o které jsme
požáfali v uplynulém týdnu. A kontaktovat hodláme i olomoucký soud. Asi
všechny zajímá, proč se běžní slušní lidé
dostanou kvůli nedoručené poště mezi
„smetánku“ kriminálního prostředí...

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

V minulých dnech jsme s kolegy
z Rady města Prostějova schválili
nákup nové cisternové automobilové
stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů ve Vrahovicích. Z rozpočtu města půjde na nákup šest
milionů korun, další peníze uvolní
Olomoucký kraj a Ministerstvo vnitra. Sám jsem kdysi k dobrovolným
hasičům patřil a vím, jak náročné
poslání plní. Viděl jsem to jako jeden
z nich, později jako občan a nyní
jako primátor. Dobrovolní hasiči
často dorazí na místo zásahu úplně
první, později jsou pravou rukou pro
své profesionální kolegy. Vše dělají ve
svém volném čase, v době, kdy by se
mohli věnovat svým rodinám nebo koníčkům. Kromě vlastní ochrany životů
a majetku jsou navíc jednou ze soudržných skupin, které pomáhají organizovat spolkový život a pořádají akce
pro občany. Moc si jejich práce vážím!

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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Stanislav Lánský dohlížel na fyzičku elitních vojáků. Čest jeho památce!

MOSTKOVICE Kdysi zachránil život kamarádovi, bohužel nikdo jemu podobný se v jeho blízkosti
v kritické chvíli neobjevil... Na začátku uplynulého týdne vyšlo najevo, že mužem, který v pátek
20. května přeplaval plumlovskou přehradu, aby jen pár metrů od břehu pláže U Vrbiček skončil pod hladinou, byl dlouholetý příslušník 102. průzkumného praporu z Prostějova. Stanislav
Lánský (†53) od roku 2011 působil jako náčelník tělesné výchovy praporu a měl tak na starost
fyzickou zdatnost elitních vojáků. O to paradoxněji se jeví jeho předčasná a naprosto nečekaná
smrt. Rodina a četní přátelé se se Stanislavem Lánským rozloučí právě dnes, tj. v pondělí 30. května, od 10:45 v Obřadní síni Městského hřbitova v Prostějově.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Stanislav Lánský z Olomouce
v Prostějově působil v prostějovských kasárnách jako instruktor
boje zblízka a instruktor vojen-

ského plavání. Stal se mimo jiné
prvním českým reprezentantem
a zároveň dvojnásobným medailistou z mistrovství světa v bojovém
umění Jiu Jitsu. Ve svých letech byl
stále aktivním výsadkářem. Stručně řečeno to byl opravdu sportovec tělem i duší. „I v zimě jste ho
mohli vidět plavat na olomouckém
jezeru Poděbrady nebo i za hustého sněžení jet ráno na kole z Olo-

mouce do Prostějova do zaměstnání a odpoledne zpět. Působil
také jako instruktor sebeobrany,
pravidelný dobrovolný dárce krve,
vedoucí na dětských táborech či
nadšený potápěč,“ zavzpomínali
na Facebooku na svého kolegu,
hlavně pak výborného kamaráda
členové 102. průzkumného praporu. „Sám kdysi na tréninku zachránil život kamarádovi, on už

ale takové štěstí neměl. A bylo to
právě jeho milované plavání, které se mu nakonec stalo osudným.
Stando, odpočívej v pokoji a vždy
modré nebe nad hlavou, kamaráde. Rodině a všem pozůstalým
vyjadřujeme upřímnou soustrast,“
vzkázali tvrdí chlapi ze „stodvojky“, které zpráva o nenadálém odchodu
ßNíN?
jednoho z nich 2À=?
H;MNL;Hí
skutečně zasáhla.
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R÷VKEGNCDWVÊEJON¾òCV
PROSTĚJOV Labutě jsou nepochybně krásní a ušlechtilí ptáci. Asi nikde jinde na světě
se však snad netěší takové pozornosti jako na
drozdovickém rybníku v Prostějově, u něhož
byla dokonce instalovaná dopravní značka
upozorňující na jejich přecházení. Po dvou
letech se rybník dočkal opět labutích mláďat.
Tentokrát je jich pět!

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na
www.vecernikpv.cz

21120311593

Martin ZAORAL
První labutí pár se na drozdovickém rybníku objevil v roce 2018. Radost z narození mláďat však
tehdy vystřídal smutek poté, co všechna mláďata
uhynula. O to větší popularitu si labutí pár získal
o rok později, kdy jich vyvedl hned osm. Večerník
tehdy tak trochu žertoval, že by ve Šmeralově ulici
mezi rybníkem a Kolářovými sady, kterou početná ptačí rodina pravidelně přecházela, měla být
osazena nová dopravní značka „Pozor, labutě“. Ta
se zde nakonec na popud vedení města skutečně
objevila, bezprostředně poté se dostala i do celostátního zpravodajství.
Hned následující rok ovšem labutí samice, jež už
v té době seděla na vajíčkách, uhynula.
Labutí samec si po dvou letech našel novou part-

0GF¾XPQX[NÊJN¾NCDWVÊON¾òCVCPCFTQ\FQXKEMÆOT[DPÊMWRčUQDÊPGQD[éGLP÷TQ\VQOKNG

nerku. S ní se mu podařilo úspěšně založit rodinu,
když se jim narodila pětice mladých. Na jejich
výchovu budou ptáci potřebovat klid. „Ráda bych
upozornila na možná rizika spojená se zdravot-

Foto: Martin Zaoral

ními problémy při krmení ptactva! Cedule jsou
osazeny u rybníka stále, pročtěme si je a řiďme se
jimi,“ vyzvala všechny náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová.
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STARÉHO

PO STOPÁCH

STÍNY MINULOSTI

PŘÍPADU

Paní Naděžda podpořila 1DeREêDQN¿FKrVHQDPDJLVWU¿WXVWRMËIURQW\
opravu věže u Matěje 5DGD]UDGQLFHREþDQĤP"
Už je

hotovo!

Stropnického

OSEČANY, PROSTĚJOV Na podobné činy hodně lidí pohlíží s obdivem. Matěji Stropnickému a jeho
partnerovi poslala někdejší učitelka
Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově celkem 359 000 korun na opravu věže na jejich zámku v Osečanech
u Benešova. Ještě před kolaudací se
na výsledek přijela podívat.
Zámek v Osečanech má sice za sebou slavnou minulost, v posledních
desítkách let však značně zchátral.
V roce 2018 jej za 12 milionů korun koupili bývalý předseda Strany
zelených Matěj Stropnický a herec
Daniel Krejčík. Zhruba před rokem
jim na opravu zámecké věže přispěla Naděžda Horáková z Prostějova.
Stalo se to v reakci na odvysílaný
televizní pořad Výměna manželek,
do něhož se Matěj Stropnický a jeho
partner Daniel Krejčík přihlásili. Její
čin nezůstal bez reakce. O pět dní
později připlulo na transparentní
účet čtyři sta tisíc korun od dalšího
dárce! A tím to neskončilo. Celkově se přidalo bezmála pět set dárců,
díky nimž se na obnovu věže, střechy

Napsáno
SĊHG

28. 5. 2012

/CV÷L5VTQRPKEMÚ&CPKGN-TGLéÊMC0CF÷åFC*QT¾MQX¾URQNGéP÷X[wRNJCNKPC\TG
MQPUVTWQXCPQW\¾OGEMQWX÷å
Foto: Facebook

a další stavební práce vybralo přes
dva miliony korun. „Někdo poslal
stovku, někdo několik tisíc. Tímto
bych chtěl všem ještě jednou poděkovat,“ vzkázal Matěj Stropnický.
Paní Naděžda však byla první dárkyní, která svojí velkorysostí dokázala
inspirovat ostatní. „Moje maminka po osmašedesátém emigrovala,
v USA se znovu vdala a ona i otčím

už zemřeli, před pár měsíci mi umřel
i manžel a děti nemám. Z toho dědictví, co jsem po mamince získala,
jsem se rozhodla přispět na zámek.
Chci, aby to byla nějaká jedna konkrétní věc, která po mně zůstane,“
vysvětlila již dříve Matěji Stropnickému, proč se rozhodla peníze věnovat právě jim.
>>>pokračování na straně 28

PROSTĚJOV Každý rok je to podstoupit ještě jednou druhý den,“
s blížícím se létem stejné. Rostou- postěžoval si Večerníku Jiří Peštucí zájem o cestovní a další osob- ka. S podobnými zážitky se během
ní doklady rapidně zaměstnává
úředníky magistrátu ve Školní ulici, kde se vyřizují občanské průkazy a cestovní pasy. Už několik
týdnů si mnozí občané Večerníku
stěžují na to, že dlouhé fronty jak
v čekárně, tak dokonce před budovou magistrátu nejsou hodné
úrovně úřadu 21. století. O to více
překvapila odpověď z radnice...
Téměř každý den jsou nyní k vidění
dlouhé fronty nervózních lidí před
budovou magistrátu ve Školní ulici.
„Byl jsem si vyřídit cestovní pas pro
svého syna. Vzal jsem si ´časovku´
a šel se postavit na konec fronty na
chodníku před budovou magistrátu.
Když jsem po dvou a půl hodinách
konečně přišel na řadu, úřednice mi 1FDQT QDéCPUMÚEJ \¾NGåKVQUVÊ X V÷EJ
s úsměvem vytkla, že nemám origi- VQ FPGEJ C VÚFPGEJ PGUVÊJ¾ X[ąK\QXCV
nál rodného listu syna. Vzal jsem si RQåCFCXM[ QDéCPč PC PQXÆ EGUVQXPÊ
totiž jen kopii a myslel si, že to sta- PGDQQUQDPÊFQMNCF[
+NWUVTCéPÊHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
čí. Musel jsem tak celé martyrium 

uplynulých týdnů svěřovali redakci
i další občané Prostějova.
Magistrát si je určitě vědom toho, že
kapacita odboru občanských záležitostí aktuálně nestačí požadavkům
obyvatel Prostějova. Jeho reakce
zveřejněná na internetových stránkách města ale mnohé překvapila.
„Vzhledem k vysokému zájmu o vyřizování žádostí o osobní doklady
informujeme, že v případě podání
žádosti o občanský průkaz nebo
cestovní pas není nutné, aby občan
dodržoval místní příslušnost dle trvalého pobytu. Nové doklady mohou občané vyřídit na kterémkoliv
okolním úřadě obce s rozšířenou působností,“ uvedla referentka vnějších
vztahů prostějovského magistrátu
Jana Gáborová.
Z tohoto vyjádření či spíše upozornění lze vyčíst jediné. Milí Prostějované, pokud si chcete vyřídit
nový pas nebo občanský průkaz,
jeďte rovnou do Konice nebo
(mik)
Němčic nad Hanou...

+@PQîüDO@GI½ nGJCG?Qî<KĄGOPITNQJ?D?@G
To se hned tak nevidí! Dělníci, kteří
nyní na rychlostní komunikaci okolo
Prostějova vyměňují středová svodidla, nevěřili ve středu ráno vlastním
očím. Když přišli na své pracoviště
v úseku u Brodku u Prostějova, naskytl
se jim neuvěřitelný pohled. Svodidla,
která měli z předchozího dne připravena na výměnu, byla fuč!
Dělníci z dálniční údržby pochopitelně
ihned zavolali policii. Ta se okamžitě dala
do pátrání. A úspěšného. „Trestného činu
krádeže se dopustil neznámý pachatel,
který ve středu 23. května 2012 v ranních hodinách z volně přístupného areálu Silničního střediska dálniční údržby
v Brodku u Prostějova odcizil 139 kusů
železných pozinkovaných středových svo-

didel o hmotnosti 2 390 kilogramů. Tímto
jednáním celkově způsobil škodu kolem
200 tisíc korun. Za tento trestný čin hrozí
pachateli trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let,“ popsal Večerníku už
ve středu celou situaci Josef Bednařík,
zastupující tiskový mluvčí Policie ČR
v Prostějově. Trvalo však pouhé dva dny,
než prostějovská kriminálka ve spolupráci s němčickou policií dopadla hlavního
pachatele! „Mohu potvrdit, že díky operativnímu a rychlému šetření jsme dopadli pachatele této krádeže. Je jím mladý
muž, který zřejmě ještě s dalšími komplici svodidla prodal do sběrných surovin,“
sdělil nám v pátek odpoledne telefonicky
Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově. Určitě nikdo

nepochybuje o tom, že usvědčený muž
nepracoval na krádeži dvou a půl tuny
svodidel sám. Zřejmě došlo k nebývalé
zlodějně pomocí nákladního automobilu, na který grázlové železné a pozinkované součásti středových svodidel naložili. „Je to smutné, když se někdo snaží
udělat pro bezpečnost na této rychlostní
komunikaci maximum a někdo tuto snahu chce zhatit. V tomto případě se ale
naštěstí brzy podařilo ukradená svodidla
nalézt,“ dodal šéf prostějovské policie Pavel Novák. Pouze odmítl sdělit, ve které
sběrně surovin byli tak hloupí, že svodidla vykoupili. Muselo být přece hned
jasné, že jde o nějakou lumpárnu. „Můžu
jen prozradit, že o prostějovskou sběrnu
nešlo,“ uzavřel toto téma Pavel Novák.

$.78/1« .20(17ą
9(é(51«.8
Z hlediska zlodějů šlo v květnu roku 2012 bezesporu o fenomenální kousek. Ukrást dvě a půl tuny svodidel na frekventované dálnici, i když to bylo v nočních hodinách, to chtělo
opravdu pořádný kus „odvahy“. Zajímavé na celém případu
kromě jiného je i skutečnost, že stíhán byl pouze jediný muž,
ten nikdy své komplice neudal. V dnešní době by už zřejmě
nic takového možné nebylo. Ne snad že by nikdo neměl touhu provést podobnou lumpárnu, ale nyní by už ve sběrnách
jen tak nepochodil. Výkup železa se už totiž neprovádí za
hotové peníze, ale převodem na účet. Navíc každý je povinen
se prokázat občanským průkazem. Tento zákon platící několik let tak odradil značné množství zlodějů kovů. (mik)

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Tetín
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2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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Kostelecká ulice
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Nehoupej se, spadneš! Doporučení
tohoto druhu jsme v mládí slýchávali
při docházce na základní školu snad
všichni. Na vědomí ho však protentokrát nevzal osmačtyřicetiletý muž,
který si v pondělí 23. května zašel do
restaurace na pivo. Při sezení se zřejmě nudil a tak na řadu přišlo houpání
na židli. Při této aktivitě byl spatřen
obsluhou a následně upozorněn,
aby zanechal nevhodného chování.
Připomínky personálu nebral vážně
a vzápětí přišel nečekaný trest. Židle
nevydržela nápor hosta, ohnula se
noha a následoval pád na zem. Aby
toho neměl neposlušný zákazník
málo, při pádu poškodil ještě jednu
židli, úplně identickým způsobem.
Vzniklá škoda na dvou židlích byla
odhadnuta na hodnotu dosahující
přibližně dva a půl tisíce korun. K poškození se muž strážníkům přiznal, ale
nesouhlasil s vyčíslenou částkou, kterou měl uhradit. Celý případ byl oznámen správnímu orgánu k projednání
pro přestupek proti majetku.

Zadrželiho
kvůlidesce
Ve večerních hodinách předminulé
neděle 22. května bylo prostřednictvím tísňové linky městské policie
přijato oznámení o muži, který nese
dřevěnou desku pocházející z městské tržnice. Vyslaná hlídka dotyčného
dohledala i s pomocí městského kamerového systému. A strážníci zastihli
podezřelého muže u domu v centru
města. Osmdesátiletý senior hlídce
při podání vysvětlení uvedl, že se
jedná o nepotřebnou desku, kterou
si převzal od správce tržnice. Hlídka
kontaktovala správce a ten potvrdil, že
se opravdu jedná o vyřazenou desku,
kterou dal volně k dispozici. Vzniklá
situace byla vysvětlena a protiprávní
jednání nebylo zjištěno.

Konfliktnísoused
Hodinu po poledni v pondělí 23.
května řešili strážníci sousedské naschvály tykající se příjezdové cesty do
garáže. Jejího majitele trápí chování
jednašedesátiletého muže, který různými způsoby blokuje příjezdovou
komunikaci. Naposledy nechtěl, aby
se sousedé do garáže dostali, a tak před
vrata naskládal kameny, několik kusů
dřeva a na zem převrátil velký kovový stojan na sušení prádla. Dále bylo
hlídkou zjištěno, že došlo k poškození
visacího zámku, dřevěného obložení
vrat, kování u kliky a pantů u dveří. Ze
strany problémového souseda došlo
i na slovní vyhrožování poškrábáním
osobního automobilu. Vzniklá škoda
bude vyčíslena dodatečně. Zjištěné
přestupky proti občanskému soužití
a majetku byly oznámeny příslušnému správnímu orgánu.

Ztracená holčička
Osamělá malá plačící holčička upoutala v pondělí 23. května před sedmnáctou hodinou pozornost kolemjdoucího, který oznámil na městskou policii
nalezené ztracené dítě. Vyslaná hlídka
zjistila, že se jedná o čtyřletou holčičku,
která byla ve městě s maminkou. Strážníci začali pátrat v blízkém okolí a během krátké chvíle se podařilo matku
dítěte najít. Vše dobře dopadlo a holčička byla v naprostém pořádku předána
svým rodičům.
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Pěstí uhodil seniora

Čtyřikrát vykradl i restauraci
ve Sportovní ulici v Prostějově
PROSTĚJOV Ani po zkušenosti s téměř tříletým pobytem za
mřížemi se dvaačtyřicetiletý muž
z Prostějova nevzdal protiprávního jednání a dál se dopouští majetkové trestné činnosti, kterou si
přivydělává na živobytí. Policisté
zatkli pachatele celé série vloupání a krádeží a jak se později ukázalo, jde o poměrně velkou „rybu“.
Zloděj, který se podle policie pohybuje mezi prostějovskými bezdomovci, sice nekradl ve velkém,
ovšem výpis jeho trestné činnosti
je hodně obsáhlý. A co víc, policisté chlapíkovi prokázali hned čtyři
případy vloupání do opuštěné restaurace ve Sportovní ulici v Prostějově.

Michal KADLEC
„Minimálně od ledna letošního roku
se zjištěný muž vloupal do dvou rodinných trvale neobydlených domů
a čtyřikrát vnikl opakovaně do bývalé a nefunkční restaurace ve Sportovní ulici v Prostějově. Nyní mu
bylo sděleno obvinění z trestných
činů krádeže a poškození cizí věci
a bylo s ním zahájeno trestní stíhání,

které je vedeno na svobodě,“ sdělila
na úvod Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje. Následně činy
pachatele konkretizovala. „Do domu
v Barákově ulici se vloupal v únoru.
Nejprve musel překonat 180 centimetrů vysokou zeď, aby se mohl dostat do objektu. Bez poškození pak
vnikl pootevřeným sklepním okénkem dovnitř a celý rodinný dům
ho prohledal, načež odcizil elektromotory, hodinové strojky, sekačku,
monitor, trekové jízdní kolo, několik
vodovodních baterií, dvě vnitřní části karmy a další věci. Mimo to ještě
odstřihl přívodní kabely od několika
spotřebičů a elektrotechniky, které
se tím staly nefunkční, a tyto kabely
pak odnesl s sebou spolu s dalšími
nalezenými věcmi. Ve sklepě našel
ještě krumpáč, s jehož pomocí se
dostal do garáže. Tam ale nenašel
nic, co by stálo za námahu. Na odcizení v tomto případě způsobil
majiteli nemovitosti 6 600 korun
a na poškození 18 000 korun,“ seznámila s prvním případem Miluše
Zajícová. „V březnu se muž nacházel
v obci Čehovice, kde se přes poško-

/G\KURGEKCNKV[\LKwV÷PÆJQRCEJCVGNGRCVąKNQXNQWR¾PÊFQTč\PÚEJPGOQXKVQUVÊ2TQ
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zený plot lehce dostal na pozemek
a k domu, do kterého vlezl otevřeným sklepním okénkem. V kůlně
našel dvoukolák, na němž odvezl
věci, které v nemovitosti našel. Jednalo se především o stavební nářadí.
Jeho pozornosti neunikly ani pánské
boty, dva mosazné lustry, dvě kofoly
a šest plechovek piva. V tomto případě po něm zůstala škoda téměř za
šest tisíc korun,“ přidala mluvčí krajské policie případ druhý.
Večerník pak nedávno informoval
o opakovaných vloupáních do dnes
již opuštěné restaurace ve Sportovní
ulici v Prostějově. Také tyto případy
má na svědomí dvaačtyřicetiletý obviněný muž. „Od ledna se také pravidelně vracel do bývalé restaurace ve
Sportovní ulici, kde byl koncem dubna při vniknutí dovnitř vyrušen policejní hlídkou. Během čtyř ´návštěv´
uvedeného objektu odnesl a poškodil
věci v doposud neupřesněné výši, přičemž ve všech případech se dovnitř
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dostal poškozenými vstupními dveřmi a následovala prohlídka budovy.
Mimo poslední dubnové návštěvy,
kdy díky zásahu policistů neměl čas
na krádež, odnášel věci, které se daly
zpeněžit a utržit za ně nějaké ty koruny. Z restaurace tak zmizel kávovar,
kovové nádoby na ohřev jídla, tácy,
barel se sirupem, sklenice, talíře, vodovodní baterie, narážedla na pivní
sudy, nerezová digestoř a další věci,
jejichž hodnota půjde do tisíců korun. Další vybavení demontoval a poškodil je odstraňováním měděných
komponentů,“ uvedla Zajícová ke
třetí sérii případů, načež doplnila, že
zjištěný bezdomovec odcizené věci
z vloupaček užil částečně pro svoji
potřebu, další prodal neznámým lidem a kovové předměty skončily ve
výkupně. „Za výše uvedené trestné
činy mu hrozí až tříletý trest odnětí
svobody, jak je uvedeno v trestním zákoníku,“ uzavřela tisková mluvčí krajských policistů počínání zlodějíčka.

V úterý 24. května odpoledne došlo ke slovní rozepři mezi mladším
a starším mužem na příjezdové
komunikaci za jedním z domů
v Plumlovské ulici v Prostějově.
Podezřelý osmnáctiletý mladík ale
neváhal svoje názory hájit i ručně
a poškozeného sedmdesátiletého
dvakrát pěstí udeřil pod oko. To
ale nebylo všechno a teleskopickým obuškem několikrát uhodil
do vozidla Volkswagen Golf, které
patří napadenému, a tím vznikly
na kapotě prohlubně. Škoda na
autě nebyla prozatím vyčíslena. Na
základě zjištěných okolností šetří
policisté případ jako přestupky
proti majetku a proti občanskému
soužití.

Vloupačka do auta
Minulé pondělí 23. května neznámý pachatel rozbil sklo na
předních dveřích osobního vozidla Škoda Octavia, které bylo
zaparkované na polní cestě mezi
Prostějovem a Smržicemi. Jako
vábnička mu posloužila na sedadle
spolujezdce odložená peněženka
s finanční hotovostí 1 500 korun
a platební kartou. Po pachateli zbyla i škoda na poškození auta předběžně stanovená na 1 500 korun.
Případ, který policistům oznámil
třicetiletý poškozený, se šetří pro
trestné činy krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

-J?QJ?IÁFÜ@IPU-MJNOîEJQ<
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PROSTĚJOV A je to tady zase!
Není snad týdne, aby policisté neřešili internetový podvod. Tentokrát
ale nejde o nákup za pár stovek, za
které někdo nedostal zaplacené
zboží. Policisté nyní řeší oznámení
ženy z Prostějova, které kdosi přes
sociální sítě nabídl obchodování na
burze. Žena samozřejmě poskytla
podvodníkovi data ke svému účtu
a pak se nestačila divit. Přišla totiž
o statisíce korun!

V předchozích dnech komunikovala postarší žena z Prostějova prostřednictvím sociálních sítí s neznámým mužem a nechala se od něho
napálit a taky připravit o pěkný balík peněz. „Od poškozené nejprve
vylákal částku 5 400 korun s tím,
že za ni bude obchodovat na burze.
Finanční prostředky dáma zaslala
prostřednictvím mobilní aplikace a za nějakou dobu tak získal
pachatel přístup k internetovému

bankovnictví poškozené. V úterý,
bez jejího vědomí a svolení, sjednal u banky půjčku ve výši 439
000 korun a v pěti platbách částku
přeposlal na dva jiné účty, ke kterým poškozená samozřejmě nemá
přístup,“ popsala podstatu velkého
podvodu Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Žena z Prostějova ale brzy pocítila,
že se stala obětí podvodu. Oklama-

ná se obrátila na policii a požádala
o pomoc. „Vzhledem k tomu, že
obdobné případy evidujeme, bylo
zřejmé, že se stala obětí podvodníka. Proto byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze dvou
trestných činů, a to podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací,“
dodala Zajícová s tím, že po zatím
neznámém podvodníkovi policie
pátrá.
(mik)

Zákaz si zřejmě prodlouží

Až dvouletý trest odnětí svobody
hrozí devětačtyřicetiletému muži,
jehož během dopoledne středy
25. května policisté přistihli za
volantem vozidla Peugeot v Prostějově. Řidič nepředložil řidičský
průkaz při dopravní kontrole a policisté vzápětí zjistili, že muži vloni
Okresní soud v Prostějově vyslovil
roční zákaz řízení motorových
vozidel platný do října letošního
roku. Muž si ve zkráceném přípravném řízení vyslechl podezření ze
spáchání přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání.
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Jakub Havlíček kvůli drogám
naprosto rezignoval na normální život
PROSTĚJOV Když se nechce, je to mnohem horší, než kdy se
nemůže. To perfektně platí pro Jakuba Havlíčka. Pětadvacetiletý
muž na první pohled působí jako někdo, kdo má celý život před
sebou. Bohužel je téměř jisté,
že jej v něm nic moc pěkného
nečeká. Dlouhodobě neza- B Y L I J S M E
městnaný jedinec se základním U T O H O
vzděláním propadl drogám
a skončil jako bezdomovec,
kterému je naprosto všechno
jedno. Minimálně tak působil
uplynulé úterý 24. května, kdy
u prostějovského soudu čelil
obžalobě ze tří krádeží...

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL

92/2028&.e8/,&,
„Však jo!“ Přesně tak reagoval Jakub Havlíček na to, že na něj nájemce zahradního domku v Krasicích zavolá policii. Důvod byl
jasný, muž v tu dobu přespával v cizí nemovitosti, kam se vloupal a kterou zřejmě kompletně vykradl. Tato lakonická reakce
dokonale vystihuje životní postoj člověka, jemuž je víceméně
všechno jedno. Živoří na okraji společnosti a bez ohledu
na druhé si víceméně dělá, co chce. Svým způsobem života může připomínat radikálního přívržence stoické filozofie,
nicméně toho by v mladíkovi se základním vzděláním asi nikdo nehledal. Spíše než četba starověkých mudrců jej k totální
apatii přivedla závislost na drogách a četné dluhy.

'HYÈWNU½WWUHVWDQÙ

Nelze se ani moc divit, že svůj život bezdomovce pravidelně
prokládá pobytem ve vězení. Už devětkrát trestaný muž tam
kvůli krádežím zatím naposledy skončil loni 5. července.
Tehdy ani nebyl schopný se do věznice sám včas dopravit,
a tak jej tam museli dodat policisté. Stalo se tak přitom přes8 VQOVQ RGéNKX÷ PCéGUCPÆO ONCFÊMQXK
D[UVGCUKDG\FQOQXEGPGJNGFCNK,CMWDW ně rok poté, co byl z basy naposledy propuštěn.
*CXNÊéMQXKRQD[VXGX÷\GPÊURÊwGUX÷FéÊ Minulé úterý byl u soudu obžalován ze tří krádeží. Kromě
Foto: Martin Zaoral obligátního nájezdu v Kauflandu měl vykrást také ruinu stojící

v Olomoucké ulici, kterou její majitel používal jako sklad. Díky
tomu v ní našel až překvapivě cenné věci, jež si společně se svým
parťákem Lukášem Hudečkem přenesl do brlohu u místního
nádraží, kde je také našli policisté. Den před Štědrým dnem
2020 jej rovněž objevil právě nájemce jinak neobyvatelného
zahradního domku v Krasicích.

Pøesvìdèivé dùkazy
Navzdory dost přesvědčivým důkazům obžalovaný vše u soudu popíral. „Policisté za mnou přišli s těmito třemi případy, ale
nechápu proč? Nic z toho jsem neudělal,“ konstatoval pouze
Havlíček, jenž připustil pouze to, že přespával v cizím domku.
Přitom ignoroval fakt, že při krádeži v Kauflandu jej zachytily
kamery, stejně jako to, že jeho kumpán se k vykradení domu
v Olomoucké přiznal a označil jej jako spolupachatele. Rovněž
mu nepřišlo nijak podezřelé, že byl přistižen přímo ve vykradené nemovitosti, kterou po delší dobu obýval.
Rozsudek v celé věci zatím nepadl. Vzhledem k tomu, že
předvolaní svědci Lukáš Hudeček a Michaela Zelinová přežívající rovněž jako bezdomovci se k soudu neráčili dostavit, muselo být hlavní líčení odročeno na 21. června.

30. května 2022
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Vítejte na svìtì

FINANCE
Aby vaše peníze

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

Petr Matyáš ANTON
23. 5. 2022 | 50 cm | 3,40 kg
Vrchoslavice

Eliška VYBÍHALOVÁ
23. 5. 2022 | 52 cm | 4,45 kg
Prostějov

Je to vidět všude kolem nás. Za stejnou cenu nenakoupíte stejné zboží
jako před rokem, dvěma či deseti.
Na inflaci mají vliv rostoucí mzdy i
rychlý růst nerostných surovin. Jak
před nimi ochránit své peníze.
Dobrou investicí je sázka na zlato,
které si dokáže udržet svou hodnotu, nebo alespoň větší část z ní, což je
jeho značnou výhodou. Každá strana
však má rub a líc. Nevýhodou je, že z
něj nemáte žádné výnosy, které jsou v
zeb ze strany Centrální banky, což době inflace velkým pomocníkem
by mělo lidi více donutit spořit tak,
aby se propad hodnoty peněz podařilo zastavit. Dá se odhadnout, že
současné kroky se však projeví nejdříve za rok, spíše za rok a půl.
Uvedené kroky by měly vést k vyšším
úsporám domácností, na druhou stranu přirozeně také k menším investicím
firem, což může způsobit problémy na
trhu práce, kde bude výrazně menší
poptávka po nových zaměstnancích.
S návratem do normálních kolejí počítají optimistické scénáře zhruba na
konci roku 2023.

Antonie SPÍCHALOVÁ
20. 5. 2022 | 52 cm | 3,70 kg
Kraličky

Co s NÀG
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Strategie státních protiinflačních dluhopisů tkví v tom, že výnosy jsou pohyblivé a často kopírují míru inflace.
Od dluhopisů sice nemůžete čekat
velké výnosy, jako ochrana před inflací
poslouží dobře.

+MF[åRGPÊ\G\VT¾EGLÊPCJQFPQV÷\NCVQUKLKKD÷JGOKPHNCEGWEJQX¾X¾
Foto: www.investopedia.com

„Zásadní je opravdové vlastní
rozhodnutí, že chci přestat – ať už
s ohledem na své zdraví, nebo třeba
finance či osobní image. Pokud kuřák plní přání partnera nebo rodiny,
ale sám není vnitřně přesvědčen,
že by chtěl přestat, protože mu cigarety přinášejí požitek, kterého
se nechce vzdát, nikdy doopravdy
nepřestane,“ říká primářka Grygárková s tím, že pro ty, kteří jsou
skutečně rozhodnutí, ale preferují
dohled odborníka, je v prostějovské nemocnici k dispozici i poradna
pro odvykání kouření.
V poradně pro odvykání kouření
zdravotníci se zájemci konzultují
životní styl, návyky i stereotypy
a navrhují vhodný postup odvykání kouření, včetně případného
využití nikotinových náhražek
ve formě žvýkaček a náplastí
nebo pomocí farmakoterapie
speciálními léčivými přípravky.
Zájemci nepotřebují doporučení
lékaře, stačí se objednat telefonicky na čísle 582 315 263 a ve
smluvený čas dorazit.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
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nějších plynných i hmotných látek,
z nichž 64 je označeno za prokazatelné lidské karcinogeny. Jednou z nejvýznamnějších je dehet, který je obsažen ve velkém množství. Dalšími
pro organismus škodlivými látkami
jsou různé alergeny a toxiny, a podstatný je také vysoký obsah oxidu
uhelnatého, který oslabuje schopnost krve přenášet kyslík.
„Významnou roli při rozvoji zdravotních obtíží hraje počet vykouřených
cigaret za den a délka trvání kouření
v letech. Svou roli ale mohou hrát
i faktory jako je znečištění ovzduší,
práce vykonávaná v nevhodných
podmínkách, pasivní kouření, genetické faktory i prodělání nebo
přítomnost jiného onemocnění
plic,“ vysvětluje primářka s tím, že
pokud kuřák s kouřením přestane,
plíce mají do velké míry schopnost
regenerace a v drtivě většině případů
dochází ke zlepšení plicních funkcí.
Přestat s kouřením je ale pro většinu kuřáků velice náročné a řada
lidí k definitivnímu ukončení kouření potřebuje i odbornou pomoc.

Lidé musí vždycky někde bydlet, často si proto musí platit nájem. Příjmy z
nemovitostí jsou tak téměř vždy jisté.
Navíc spolu s inflací roste hodnota
nemovitostí, což se může projevit i na
výši nájmu. Investice do realit bývají
výnosné téměř za každé situace, zvláště pak v době inflace. Možnost je tedy
nákup realitních fondů, které vyplácí
solidní výnosy.

22052710940

Matouš HÁJEK
22. 5. 2022 | 49 cm | 2,70 kg
Prostějov

<NE
NEM
MOCNICE ...

PROSTĚJOV (Adam Knesl,
tiskový mluvčí společnosti Agel)
Poslední květnový den tradičně patří oslavám Světového dne
bez tabáku, který od roku 1988
vyhlašuje WHO. Záměrem tohoto mezinárodního dne je přitom připomenout rizika spojená
s kouřením a šířit osvětu ohledně možností odvykání kouření.
Tomu zatím stále holduje více
než 23 procent Čechů. Světová
zdravotnická organizace přitom
odhaduje, že až polovina kuřáků
umírá předčasně v důsledku svého zlozvyku, a to v průměru o 15
let dřív, než kdyby nekouřili. Nejčastějším důvodem jsou kardiovaskulární onemocnění, nádory
a chronické plicní nemoci.
„Podle dat Státního zdravotního
ústavu počet kuřáků mírně klesá.
Mezi roky 2012 a 2020 se podíl
kuřáků v české populaci snížil z jedenatřiceti procent na třiadvacet
procent,“ prozrazuje Ivona Grygárková, primářka plicního oddělení
Nemocnice AGEL Prostějov, s tím,
že mužů kouří v Česku téměř dvakrát tolik, co žen. „Převažuje kouření klasických cigaret, elektronické
cigarety kouří necelých pět procent
lidí a zahřívané tabákové výrobky asi
čtyři procenta. Alarmující ovšem je,
že největší procento kuřáků začíná
s pravidelným kouřením ve věku
15 až 19 let, a to konkrétně více než
jedenašedesát procent kuřáků,“ upozorňuje Grygárková.
Kouření cigaret přitom významně přispívá ke vzniku plicních obtíží i onemocnění. Cigaretový kouř
je zdrojem přibližně 4 000 nejrůz-
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neztratily na hodnotě

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

Vítejte na světě, děťátka!

30. května 2022
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Kdo z nás by neměl rád psy? Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si
tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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LG P¾FJGTPÚ RąGFUVCXKVGN RNGOGPG DÊIN MVGTÚ LG RąKTQ\GP÷
XGUGNÚKPVGNKIGPVPÊCMVKXPÊWéGPNKXÚCéKPQTQFÚRGUUFQD
TQVKXQW C OÊTPQW RQXCJQW ,G XJQFPÚ FQ FQOQXC MFG
DWFGLGFKPÚORGLUMGO8ÚDQTPÚURQNGéPÊMCMCOCT¾FRTQ
F÷VK0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾
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LGMT¾UPÚCQTKIKP¾NPÊUVąGFPÊMąÊåGPGEXGX÷MWNGVRTCX
F÷RQFQDP÷O¾XRąGFEÊEJwCTRGLG%JXKNMWVTX¾PGåPQ
XÆJQéNQX÷MCRąKLOGCNGRCMLG\P÷LMCOCT¾F8JQFPÚ
FQ FQOGéMW K FQ D[VW 0C XQFÊVMW WOÊ R÷MP÷ PGVCJ¾
8JQFPÚMF÷VGO
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LGRąKDNKåP÷FXQWNGVÚMąÊåGPGEUVąGFP÷XGNMÆJQX\TčUVW,GVQ
ONCFÚRGLUGMMVGTÚUGOWUÊXwGOWWéKV/¾VGORGTCOGPVPÊ
Rą¾VGNUMQWRQXCJW/KNWLGRQJ[DLGVQCVNGV\FQN¾KX[UQMÆ
QRNQEGPÊ0CQUVCVPÊRGLUM[PGTGCIWLGPCXQFÊVMWEJQFÊCNG
VCJ¾8JQFPÚMF÷VGO

22052710933

ROCKY

LGMT¾UPÚP÷OGEMÚQXé¾MUWJTCPéKXÚORQJNGFGOXGNMÆJQ
X\TčUVWXGX÷MWRąKDNKåP÷TQMč,GXGNOKFQDTÚJNÊFCé
XJQFPÚRQW\GRTQ\MWwGPÆJQéNQX÷MC$QJWåGNUGRąKPG
URT¾XPÆORąÊUVWRWRTQLGXWLGCITGUKXP÷0CXQFÊVMWEJQFÊ
R÷MP÷PGVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO
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S nedostatkem financí bojujeme všichni. Od
Mezinárodního měnového
fondu přes Evropskou centrální banku, ministra financí
Zbyňka Stanjuru až po každého z nás. Ovlivnit hospodaření zadlužené Evropské
unie či České republiky bohužel nemůžeme. Co však
v naší moci je, abychom při
našich třeba i skromných
příjmech byli navzdory
všeobecnému zdražování
schopni se svými penězi
vyjít tak, abychom za několik let u sebe nemuseli hostit exekutora. A právě k tomu by vám měla pomoci
dnešní tematická dvoustrana PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Texty připravil:
Martin Zaoral

22020810223
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průměrná česká domácnost, vzrostly
o 14,2 % v porovnání se stejným měsícem v roce 2021.
Důvod zdražování nejen v Česku, ale
i v zahraničí započal během koronavirové pandemie a v následném rozjezdu ekonomiky. Vše naplno odstartovala energetická krize a určitě tomu
nepomohlo ani vypuknutí války na
Ukrajině.
Vysoká inflace ekonomice škodí. To,
že peníze rychle ztrácí na hodnotě,
vytváří nejistotu, tlumí motivaci zahajovat dlouhodobé projekty, které
mají být základem zdravého vývoje
ekonomiky, znehodnocuje úspory,
znevýhodňuje věřitele na úkor dlužníků, snižuje daňové výnosy státu, mění
úrokové sazby i měnový kurz.
Jediný způsobem, jak proti ní zasáhnout, je zvýšení úrokových sa-

je váhavějších řidičů ovlivňujících provoz
jiným způsobem.
Pokud je naším cílem dosíci v Prostějově
parametrů velkoměsta vyznačujícího se ve
špičkách beznadějně zaplněnými ulicemi,
pak se to jistě daří. Možná trochu podivná jsou pondělní rána přinášející hustější
provoz než ostatní všední dny. A to i v okolí
škol, kde se rozhodně nedá uvažovat nad
tím, že žáci přijdou do školy jednorázově
na celý týden. Mimochodem základní školy jsou v silničním provozu vůbec velký fenomén. Veškeré snahy o vybudování K+R
parkovišť se ukázaly jako pověstné plivnutí
do vody. Co tak navrhnout architektům
školních budov „drive thru“ koridory, v
nichž by bylo možné z auta vysadit dítě
přímo do jeho šatny? Ostatní řidiči kličkující mezi blikajícími auty rodičů by to jistě
ocenili…
Když jsem zmínil ty předpisy, jsou mezi
nimi také ty „rovnější“, tedy více a naopak
méně respektované. S rychlostními limity

Vášně jsou různé a já se dnes
o nich pokusím mluvit spíše
ve volnějším stylu, protože se
začínám domnívat, že je třeba kapku odlehčení, jelikož
pokud se budeme jen trápit
ze současných událostí, tak
to jednoduše a zcela zřetelně
psychicky odneseme.
ášně máme třeba sportovní. Já
zde často rozebírám místní sport,
ale musím konstatovat, že se rád o něm
zmíním opět, a to konkrétně o kauze
místního ženského volejbalu. Jestli mi
tady někdo chce tvrdit, že před sezónou
věřil, že naše děvčata získají mistrovský
titul, tak byl buď věštec, nebo nezřízený
optimista. A ejhle, ono se to stalo. Tomu
já říkám vášeň, protože se rozvášnily
hráčky, následně i fanoušci. V každém
případě je to příjemná sportovní
senzace a důkaz pozitivní vášně pro
věc. Samozřejmě je třeba poděkovat
panu trenéru Čadovi, který namíchal ten správný medailový koktejl.
ebudeme si nic nalhávat, často se
propírají vášně erotické, samozřejmě veřejně je to hodně tabu, tak se
tentokrát s pozdviženým obočím lehce
zmíním o erotických vášních na letošním

22021710265
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městském plese, který se nesl v duchu
oslav Pernštejnů. Ano, doba středověká byla asi volnější, ale opravdu bylo
potřeba mít na společenské události
nahou ženštinu? Upozorňuji, že nejsem
puritán, ale přece jen nevím, nevím…
ejvícečasubychchtělvěnovatvášni
sběratelské a inspirují mne k tomu
dvě osobnosti místní, a to místní galerista Jindřich Skácel, dále stavitel Lego
modelů Tomáš Lázna a zatím pro vás
neznámý jedenáctiletý sběratel budíků
z obce Palkovice. O panu Jindřichovi se
zmiňuji v souvislosti se sérií Bleších trhů,
které pořádá na místní tržnici a nad kterými už převzal patronát i pan primátor.
Jeho aktivita mi dala vzpomenout
na mládí, kdy jsme chodívali ještě s
otcem na pravidelné „blešáky“ do
„strojáčku“, já pak sám do nově postaveného KaScentra a pak ještě chvíli
do Národního domu. Pak tady nebylo
nic a teď tu máme vlaštovku v podobě
blešáků na tržnici. Ano, setkává se na
nich možná stejná skupina občanů, ale
protože sbírat se dá kde co, jde o pestrou
směsici. I já jsem přispěl něčím ze starších
dob a mohu vám říct, že jsem u svého
stánku vyslechl řadu poutavých příběhů,
jak některé předměty sloužily v kuchyních či jak byly alespoň pro okrasu. Divili

N

auto z vedlejší. Příště to na stejném místě
oceníte zase vy.
Chování na přechodech pro chodce je taky
na román. Smyslem snad byla co největší
ochrana chodců při současném zachování
plynulosti dopravy a nezvyšování emisí výfukových plynů. Vkročit bezmyšlenkovitě
na přechod s tím, že auto zastaví, je stejný
nesmysl jako zastavovat v okamžiku, kdy
je chodec ještě několik metrů od přechodu,
nebo po umožnění chodci přejít ještě stát a
rozhlížet se, není-li v okolí přechodu další,
kdo by snad jevil záměr přejít. To nepomůže ani chodcům, ani nervům řidičů za
vámi.
Třicetileté zkušenosti na domácích i evropských silnicích a zanedbatelné množství
sankcí mi snad dovolují konstatovat, že
patřím k zodpovědným řidičům. Pravidla
je nutné dodržovat, nikoli bezhlavě, ale s citem pro konkrétní dopravní situaci. Ten ale
asi jako spousta jiných věcí evidentně není
dán každému.

byste se, jaký je zájem třeba o staré pečicí
formy, porcelán či sklo. Těch blešáků na
tržnici ještě pár bude a tak se přijďte podívat na kus historie, případně něco koupit.
Je dobré si ji uchovat a ne se jí šmahem
zbavovat, jak to dělá především mladší
generace. Znovu to opakuji, historie nás
učí pro budoucnost.
teď k Tomášovi. Výstava Lego
kostiček na Vápenici, kterou
uspořádal, mi také dala zavzpomínat
na mládí, kdy jsem jako „základoškolák“ investoval své kapesné do
prvních Lego stavebnic, které byly
dostupné v tehdejším Prioru před
Vánoci na konci sedmdesátých let
minulého století, pak prokoukl pod
stromečkem své rodiče, kteří mě
posílali spát. Načapal jsem je, jak
si ještě po půlnoci staví z mých stavebnic a trumfují se, kdo má hezčí
domeček… Dnes bych ještě možná
také stavěl, ale asi bych v tom nechal
výplatu, protože ceny za stavebnici
Lego jsou nehorázné. Jinak Tomáš má
můj obdiv za Lego model prostějovské
radnice, protože to je fakt bomba.
teď ty budíky. Manželky mají
ve zvyku vyhazovat věci a i mne
doma čekala krabice do sběrného dvora, kde byly mimo jiné i ony tikající zá-
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ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
ležitosti. Něco mi říkalo, podívej se na
internet, on to někdo sbírá. A ejhle máme
v republice 11letého sběratele. Takže
zabalil jsem, poslal a budete se divit, přišel
mi děkovný dopis, takže jsem někomu
udělal radost, což potěší.
Vášně jsou tedy různé, držme se těch pozitivních.
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Majitel místního nádraží si podle informací z
článku ve Večerníku opravdu dělá z huby pr...!
Správa železnic nejdříve budovu chtěla zbourat,
pak měla v plánu prodat ji soukromníkovi a ještě zhruba před půl rokem jsme se dozvěděli, že

22052710934

je to evergreen, stačí si párkrát projet trasu
mezi Prostějovem a Výšovicemi, abyste
zjistili, že s dodržováním sedmdesátky v
celém úseku si spousta řidičů hlavu neláme.
Oč déle trvá, než se první řidič rozjede při
rozsvícení zelené, o to pak víc aut projede
nejen na oranžovou, ale regulérně na červenou, čímž minimálně omezují řidiče v
jiném směru. Značky zákazu stání na některých ulicích jsou také povětšinou jen pochybnou ozdobou bez náležitého respektu,
aniž by jejich dodržování bylo příslušnými
orgány vynucováno.
Zato se často mění přístup k rozlišení
hlavní a vedlejší silnice. I když jedete po
hlavní, nemůžete si být úplně jistí, že máte
opravdu přednost. Nikoli kvůli magorovi,
který vjede do křižovatky z vedlejší silnice,
ale stejně označitelnému řidiči, který dupne na brzdu, aby auto z vedlejší ulice pustil. Ano, i to se stává. Je samozřejmě něco
jiného, pokud stojíte v koloně na hlavní
a než se sám rozjedete, pustíte nějaké to

29Éä1,9Éæ1Ě$1(9Éæ1Ě
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Logika na silnicích
Slavím letos takové „dokladové“ výročí. Je
tomu už dlouhých třicet let, kdy jsem si byl
ještě na tehdejším dopravním inspektorátu
v Havlíčkově ulici pro svůj řidičský průkaz. Vyškolen na „stopětadvacítce“ jsem
sice mohl řídit, ale v tu chvíli ještě neměl
co. Stovky tisíc kilometrů zdolaných od té
doby mě čím dál víc utvrzují v tom, že přes
všechna daná pravidla silničního provozu
v něm logiku nehledejme.
Není to ke chlubení, nýbrž řádnému zaťukání na dřevo, že jsem za tu dobu nezavinil jedinou kolizi a sám byl účastníkem jen
pár drobných lapálií. A to jsem projezdil
divoká devadesátá léta, kdy se statistiky
příliš nezveřejňovaly, takže až zpětně člověku zatrne, kolik obětí si tehdy naše komunikace vyžádaly.
Statistiky se sice lepší, provoz ovšem nikoli.
Řídí už v podstatě každý od teenagerů až
po více či méně čilé seniory. Možná právě
neodvratně stárnoucí populace přináší
dojem, že více než pirátů (tedy silničních)

2QMWF XwG FQDąG RčLFG UMQPéÊ FQDC XwGQDGEPÆJQ \FTCåQX¾PÊ \JTWDC PC MQPEK
RąÊwVÊJQTQMW
Foto: www.cbc.ca

Průměrná míra inflace za celý rok
2021 činila 3,8 %, a byla tak nejvyšší od roku 2008. Období vysoké inflace nadále trvá, jak potvrzují meziměsíční měření v roce
2022. Co takto vysokou inflaci
způsobilo a za jak dlouho se vrátí
do normálu?
Inflace je obvykle chápána jako zdražování. Jde o oslabení reálné hodnoty
peněz vůči zboží a službám. V praxi je
inflace v oblasti spotřebitelských cen
měřena jako přírůstek tzv. indexu spotřebitelských cen (CPI), který v České
republice měří Český statistický úřad.
Nejčastěji se v médiích můžeme setkat s mírou inflace, která je vyjádřena nárůstem cen ke stejnému měsíci
předchozího roku. Letos v dubnu byla
meziroční inflace 14,2 %, znamená to,
že ceny zboží a služeb, které využívá

30. května 2022

TOMÁŠ KALÁB

Co s NÀG

Lidé by měli více šetřit,
poptávka po zaměstnancích bude klesat
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INFLACE DOSÁHLA REKORDNÍCH
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3URÄVHVW½OHPÈQÉUR]KRGQXWÉ"
nemovitost sama zrekonstruuje a pak ji nabídne k odkupu městu. A horká novinka? Majitel
budovu místního nádraží jen vyklidí a nabídne
městu! Tak jak je to tedy? Proč neustále Správa
železnic mění svá rozhodnutí a proč vyklizenou

budovu nabídne městu až v roce 2027? Co má
trvat tak dlouho na vyklizení? Už se v tom všem
přestávám orientovat a nabývám dojmu, že se
bude se stařičkou nemovitostí i nadále kšeftovat.
Pavel Nadymáček, Prostějov

3UREOÅPLRE\ÄHMQÙFKOLGÉ
$yWRRSR]LFH]DVHQH]PDÔÉ
Já sama jsem ve věku, kdy sháním byt s pečovatelskou službou, kterých je Zaujalo mě, jak si vedení města stěžuje na to, že za dodávky elektrické energie
v Prostějově naprostý nedostatek. Proto jsem uvítala zprávu, že radnice a plynu pro městské účely bude pro léta 2023 a 2024 platit až šestinásobek
chce prodat pozemky v Holandské ulici soukromému investorovi, který ceny co doposud. Chápu, že platit 50 milionů korun a 300 milionů korun je
zde má postavit dva komunitní domy s třemi desítkami bytů pro potřeb- obrovský rozdíl a postihne to významným způsobem městský rozpočet. Ovné. Jen se bojím, zda všechno zase nezmaří ti křiklouni z radniční opozi- šem, páni radní, se stejným problémem nebojujete pouze vy za město, ale s
ce. Ty domy se totiž budou stavět na místě, kde se aktuálně nachází pole. tím samým se potýkají všechny rodiny a domácnosti! Obyčejný člověk tak
A když tak opozičníci horovali proti výstavbě bytů na poli za nemocnicí, bude donucen výrazně šetřit, aby tolik energií „nepropálil“ a vrátily se mu
tak mám strach, aby nezmařili naplánovanou výstavbu v Holandské uli- podstatné částky z poslaných záloh. Holt bude muset šetřit i město!
Jiřina Pluskalová, Prostějov
ci...
Jarmila Fousková, Prostějov
3U½]GQÅDXWREXV\1DFR"
Vůbec se nedivím, že město chce v rámci šetření redukovat některé au- proč v některých dopoledních a pak večerních hodinách jezdí autobusy
tobusové spoje městské hromadné dopravy. A jsem rád, že magistrát ko- zcela prázdné, maximálně se dvěma nebo třemi cestujícími. Copak jsme
nečně najal někoho, kdo během delšího období sečte skutečné cestující tak bohaté město, abychom platili naprosto nerentabilní dopravu?
na jednotlivých linkách a v různých časech. Já osobně nemůžu pochopit,
Jiří Mikolášek, Prostějov

22052410921
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Už jen posledních pět dní můžete hlasovat ve velkém finále
naší tradiční soutěže „O nejlepší tablo PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku“. Pak se uvidí, kdo vystoupí na samotný vrchol? A
kdo se bude radovat z dalších hodnotných cen?
Vybírat můžete i nadále z finálového půltuctu tabel. Aktuálně
přinášíme průběžné výsledky, z nichž je hned na první pohled
patrné, že trojice s nejvyšším počtem hlasů se již výrazně
vzdálila druhé polovině. Pozici lídra drží po prvním týdnu
hlasování třída 6.N z RG a ZŠ Otto Wichterleho, jejíž tablo visí
ve vitríně Ráj drogerie na náměstí T. G. Masaryka. Největším
stíhačem je tablo kolegů ze 4.V stejné školy, které najdete
na náměstí E. Husserla v prodejně Meduňka. Bronzové ceny
by v tuto chvíli připadly studentkám 4.A ze Střední zdravotnické školy, na něž se můžete zajít podívat do Ráj drogerie na náměstí T. G. Masaryka. Už velkou ztrátu má „béčko
zdravky“, „obchodka“ i Art Econ. Ale navzdory tomu však
může být na konci týdne vše jinak, ještě není nic rozhodnuto.
Stačí zapojit své kamarády, kamarádky, příbuzné i známé,
spustit vlnu hlasů a pořadí se může krásně přesypat. Pojďte
do toho! První trojka to ale určitě nepodcení a přidá další
hlasy¨. Dosáhne někdo na pětimístný počet přívrženců?
Připomeňmesi,ževedvoukvětnovýchčíslechnejčtenějšího
regionálního periodika jsme vám postupně představili celkem dvanáct tabel. Z nich se vyrekrutovala finálová šestka,
kterou opakujeme i v dnešním vydání a nyní je pouze na
vás, abyste zvolili to ze všech nejzajímavější. Máte na to do
pátku 3. června!
Boj o konečné umístění a bohatou nabídku cen finišuje.
Ovlivněte pořadí VELKÉHO FINÁLE!
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Podle zjištění Večerníku není v tuto chvíli vůbec jisté, zda v současnosti druhý
nejsilnější opoziční subjekt v prostějovském zastupitelstvu bude pokračovat
ve své činnosti, natož aby vstoupil do
komunálních voleb v září tohoto roku.
Změna pro Prostějov byla veřejností nejčastěji spojována právě se jménem Jana
Navrátila. Jenže tomu už se kandidovat
nechce. Kdo převezme jeho úlohu lídra?
Už v závěru dubna Večerník zveřejnil
vyjádření současného lídra hnutí Změna pro Prostějov Jana Navrátila, který
odmítl další svůj podíl na vedení tohoto
opozičního hnutí. „Zodpovědně dojedu
současný mandát a dál mám chuť s tím
seknout a být zas jedno volební období
obyčejným občanem. V souvislosti se
současnou situací ve volených i nevolených orgánech města momentálně
nevím, zda budu vůbec pokračovat
v politické práci,“ uvedl na konci dubna
Navrátil.
Minulý týden, když jsme zjišťovali další
podrobnosti z příprav politických stran
a hnutí na komunální volby v Prostějově, Jan Navrátil dlouho neodpovídal na
námi zaslané dotazy. Jeho vyjádření jsme
tedy urgovali telefonicky. „Napište, že
jsem vám neodpověděl,“ vyzněla z jeho
úst reakce, která se zdála být hodně odevzdaná. „Já už u příprav našeho hnutí
k volbám nejsem a zřejmě nebudu.
V tuto chvíli vám tedy ani nemohu zodpovědně sdělit, zda se voleb účastníme

vás
podle
blo je
Které ta ovedenìjší?
nejp
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Na zářijové komunální volby se pečlivě připravuje také prostějovská KDU-ČSL. Z vyjádření místopředsedy
Městské organizace KDU-ČSL Petra
Kousala vyplynulo, že lidovci jednali o možné širší koalici tří stran, tato
možnost ale padla. „Přípravy na komunální volby pokračovaly v jednáních
s politickými subjekty a osobnostmi
města na možnosti vybudovat koalici
na bázi osvědčené krajské spolupráce
s TOP 09 a STAN. Avšak toto spojení
se nám nepodařilo uskutečnit, neboť
obě uvedené strany chtějí pokračovat
na komunální úrovni při současném
politickém půdorysu. Další jednání
pokračovala i s jinými politickými
subjekty a osobnostmi, které se dosud
v tomto volebním období neprezentovaly nebo byly politicky známé v předchozích letech,“ prozradil Večerníku
druhý muž zdejších „lidovců“.
V úterý 31. května proběhne jednání
rozšířeného Výboru Městské organizace KDU-ČSL o zástupcích v komisích rady města. „Tam bychom si
chtěli prodiskutovat konečné přípravy
na volební kampaň, kterou jsme ještě
oficiálně nezahájili,“ přidal místopředseda Městské organizace KDU-ČSL
v Prostějově.
Otázka samozřejmě padla i na první
jména z kandidátní listiny pro komunální volby v Prostějově. „Definitivní
jasno o podobě kandidátní listiny ještě
nemáme. Právě výše uvedené jednání
naší městské organizace přinese více
světla. Určitě nebudou chybět naši zá-
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stupci v komisích města a další osobnosti, které se nám osvědčily již v minulém období. Čelo naší kandidátky
bude výrazně omlazeno, protože lídrem bude náš předseda Tomáš Weber,
výrazně v popředí nebude chybět ani
náš mladý nový člen výboru, vysokoškolský pedagog Oto Přibyl. Na kandidátce nebude chybět ani mé jméno
a bude tam i organizátorka Noci kostelů a členka našeho výboru Jana Tobolová, Pavel Polcr, jakožto ředitel Cyrilometodějského gymnázia, ZŠ a MŠ
v Prostějově a Pavel Zástěra, kastelán
na zámku v Plumlově,“ vyjmenoval
lidovecká esa Petr Kousal.

Před čtyřmi roky se Koruna Česká –
monarchistická strana komunálních
voleb v Prostějově nezúčastnila, bývá
však pravidelnou součástí kandidátských stran a hnutí ve volbách krajských i parlamentních. Jak to bude
letos?
Jak Večerník zjistil, v tuto chvíli není
jisté, zda Koruna Česká – monarchistická strana bude v září bojovat o hlasy prostějovských voličů. „Jednáme
s ústředím naší strany v Olomouci,
ale zatím k jasnému stanovisku nedošlo. Jestli budeme sestavovat kandidátní listinu pro komunální volby
v Prostějově, to bude jasné v nejbližších týdnech,“ nastínil Večerníku
Pavel Makový z Prostějova, který se
tradičně pohybuje v popředí kandidátek Koruny České – monarchistické strany.
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CHCETE SE PREZENTOVAT?

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

34.200,2ąÊUCJCPGDWFGOÊV Jednička ODS a nezávislých osobností
X2TQUV÷LQX÷XNCUVPÊ Milada Sokolová:„Slovo NEJDE?
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V parlamentních volbách vloni na
podzim zůstala Přísaha – občanské
hnutí Roberta Šlachty před branami
Poslanecké sněmovny. O to víc ale
Večerník zajímalo, zda nedávno vytvořený nový politický subjekt bude
usilovat o hlasy voličů v komunálních
volbách v Prostějově. A zjištěné skutečnosti mluví jasně...
V komunálních volbách v Prostějově
Hnutí Přísaha jako celek o hlasy voličů bojovat nebude. „V Prostějově to
vypadalo nejdřív velmi nadějně. Do
bojů o radnici se za Hnutí Přísaha pustil s velkou nadějí, a myslím i velkým
očekáváním a svojí vizí, náš nejmladší
člen a čerstvý maturant Martin Zikmund. Ale dle mého posouzení má
ještě velmi málo zkušeností a hlavně
realita a jeho představy byly velmi
odlišné jak o předvolební kampani,
tak hlavně o tom, kolik to obnáší práce, peněz a množství času. A opravdu
touha stát se politikem k tomu určitě nestačí. Druhým naším želízkem
v ohni v komunálních volbách v Prostějově byl již velmi zkušený a komunální politikou ošlehaný místní podnikatel a velký příznivec Přísahy, nyní
ještě v čekatelské lhůtě na členství,
Stanislav Sedláček. Ale bohužel i jeho
vyjednávání s lidmi, které potřeboval
do týmu na takzvaných prvních pět na
kandidátku, selhalo a dle jeho slov jsou
lidé již dost otráveni celkově děním ve
společnosti a politikou současné vlády, která se negativně podepisuje na
nás všech, a nemají chuť se do něčeho zapojovat,“ shrnul pro Večerník

Neexistuje!“
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Očekávané je potvrzeno, energická náměstkyně primátora Milada Sokolová povede kandidátku občanských demokratů
a nezávislých osobností města Prostějova.
Žena, která má na prostějovské radnici na
starost oblast kultury a životního prostředí, bude velmi pravděpodobně jedinou
zástupkyní něžného pohlaví mezi lídry
hlavních uskupení bojujících v září o funkci
prostějovského primátora.

Kočka na radnici
10.000,-

„prostějovské“ snahy Hnutí Přísaha
Milan Křupka, místopředseda krajské
organizace v Olomouci. Ten zároveň
nevyloučil možnost, že jednotliví členové Přísahy by se v Prostějově mohli
domluvit na kandidatuře v rámci jiných stran nebo hnutí. „V současné
době nejsem na tuto otázku schopný
ještě jednoznačně odpovědět, ale nic
nevylučuji! Jednání probíhají a stát se
to může, časový prostor ještě máme,“
soudí Křupka s tím, že přípravy hnutí
Přísaha na komunální volby v dalších
jednotlivých obcích prostějovského
regionu již pokračují. „Příprava všech
našich kandidátů a případných lídrů
probíhá již několik týdnů a je řízena
přímo lidmi z vedeni. Občanské hnutí
Přísaha se chystá kandidovat ve více
jak 80 obcích a městech včetně Prahy,
Brna i Olomouce,“ ujišťuje místopředseda krajské organizace Přísahy, občanského hnutí Roberta Šlachty.

„Když se na mě obrací občané s nejrůznějšími žádostmi, co by mohla radnice změnit,
snažím se řídit částí jedné populární písničky – kde se zpívá:‚Slovo NEJDE? Neexistuje!‘
– a vždy hledat možná řešení,“ říká s úsměvem Milada Sokolová a dodává, že už jako
náměstkyně primátora od občanů dostala
i hodně neobvyklé úkoly. „Jednou mi třeba
v neděli dopoledne volal jeden Prostějovan,
že u jeho domu už delší dobu leží mrtvá
kočka a já bych s tím jako náměstkyně měla
něco rychle udělat. Tak jsem sedla do auta
a mrtvou kočku jela odstranit. Kolemjdoucí
se sice trochu divili, když mě viděli, jak nesu mrtvou ztuhlou kočku za ocas po jedné
z hlavních prostějovských ulic, a možná si
v duchu říkali, proč si ji odnáším na radnici.
I to jsem ale nakonec zvládla. Samozřejmě si
nijak nestěžuji, protože politiky si podle mě

občané volí, aby pro ně vykonávali službu,“
komentuje své zkušenosti z čtyřletého působení ve vedení města Milada Sokolová.

Bohatší kultura i více stromů
V resortech, které měla na starost, se jí po
celé funkční období dařilo rozhýbat řadu
zbrusu nových aktivit. „V kulturní oblasti
jsem hrdá nejen na to, jak se podařilo rozšířit už tradiční Prostějovské kulturní léto,
které již zdaleka není jen sérií koncertů,
ale zahrnuje i třeba divadelní a filmová
představení pod širým nebem a na neobvyklých místech. Nesmírnou radost mám
i z toho, že se povedlo propojit místní kulturu s podporou prostějovských živnostníků
a již dvakrát zorganizovat Festival dobrého
jídla ProstěJOV. V oblasti životního prostředí bych podtrhla nejen rozkvetlé město
či výstavbu ekologické budovy pro naše
ochránce přírody, ale i to, že se nám podařilo rozjet další výsadbu stromů. Hledání
nových míst pro zeleň není jednoduché,
ale nevzdáváme žádné místo, kde to může jít. Těší mě také, že se rozjelo komunitní
sázení, při kterém si lidé mohou zasadit
strom za svou rodinu či dítě. Velmi ráda
jsem také za vybudování návštěvnického
zázemí v Kolářových sadech,“ vyjmenovala
alespoň část úspěchů náměstkyně Milada
Sokolová.

Okrašlovací spolek
Tu Prostějované znají nejen jako političku, ale také jako dlouholetou předsedkyni
Okrašlovacího spolku města Prostějova.Ten
pod jejím vedením obohatil kulturní, volnočasový i charitativní život Prostějovanů
o mnoho nových akcí. Stačí jen namátkou
zmínit pravidelné Restaurant Days, úklidy
okolí Hloučely, velikonoční hledání vajíček,
podzimní Dýňovou stezku pro děti nebo
rodinné olympiády a charitativní soutěže
ve vaření gulášů. Miladě Sokolové zkrátka
energie a nové nápady nechybí.
(pr)
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a kdo bude jeho lídrem. Pokusím se vám
to do týdne sdělit a otázky už pak pokládejte jemu,“ nastínil Navrátil nečekaný
děj v hnutí.
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PROSTĚJOV Už čtvrtým dílem pokračuje Večerník v mapování aktuální situace uvnitř
politických stran a hnutí, které se připravují na komunální
volby v Prostějově. Ty se uskuteční v pátek 23. září a v sobotu 24. září, ovšem už nyní
všechny politické subjekty
pilně pracují jak na sestavování kompletních kandidátních
listin, tak na prvních akcích
v rámci svých předvolebních
kampaní. Dnešní část seriálu
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022,
který v první fázi potrvá do
startu letních prázdnin, aby
se pak na stránky nejčtenějšího regionálního periodika
vrátil zhruba v polovině srpna, se Večerník podíval do
„kuchyně“ zbývajících stran
a hnutí, které budou usilovat
o hlasy voličů ve volbách do
Zastupitelstva statutárního
města Prostějova. A opět
v této souvislosti padají zajímavá jména kandidátů, kteří
budou bojovat o mandát zastupitele. Stejně tak ovšem
překvapuje zatím velice nízká
aktivita ze strany jednoho ze
současných opozičních politických uskupení, nad kterým
se snášejí černé mraky vlastní
existence...
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Jasno před komunálními volbami už mají v Občanské demokratické straně, která v Prostějově bude stejně jako před čtyřmi
lety bojovat o hlasy voličů na
společné kandidátce s nezávislými osobnostmi města Prostějova. Pro mnohé nebude asi
žádným překvapením, že lídryní tohoto politického subjektu
bude současná náměstkyně
primátora pro kulturu a životní
prostředí Milada Sokolová.
Středeční místní sněm potvrdil
rozhodnutí prostějovské ODS
vstoupit do voleb opět spolu
s nezávislými osobnostmi města
Prostějova. „Členové prostějovské ODS zároveň jednohlasně
odsouhlasili volbu náměstkyně
primátora Milady Sokolové jako
lídra společné kandidátky. Na
sněmu jasně zaznělo, že se Milada Sokolová ve vedení radnice
podle našeho názoru osvědčila,
když dokázala rozhýbat řadu nových aktivit, a to nejen v oblastech, které měla v čela města na
starost,“ uvedl Petr Sokol, předseda Oblastního sdružení ODS
v Prostějově.
Naprostá shoda byla podle něj
také na výběru všech 35 kandidátů. Téměř přesnou polovinu
kandidátky budou tvořit členové ODS a druhou polovinu výrazní nestraníci z řad nezávislých

osobností města Prostějova. „Za
Miladou Sokolovou budou na
kandidátce radní a předseda
spolku Svět vzdělání Tomáš
Blumenstein, dále vědecký pracovník a robotik Tomáš Lázna,
který se aktivně věnuje charitativní činnosti, když založil a vede
spolek Pomáháme tancem. Nejvýše postaveným zástupcem
nezávislých osobností města
Prostějova bude ředitel Střední
odborné školy podnikání a obchodu Marek Moudrý. Spojení
vzdělávání a sportu na kandidátce reprezentuje ředitel Sportcentra – DDM Jan Zatloukal,
kterého řada Prostějovanů zná
také jako oblíbeného průvodce
a organizátora koloběžkových
i dalších zájezdů po evropských
metropolích. Na dalších místech
budou figurovat výrazní představitelé všech důležitých oblastí.
Chybět nebudou ředitelé škol
a známí pedagogové, výrazní
lékaři, zástupci prostějovských
sportovních klubů, které pracují
s mládeží. Jako příklad mohu
uvést předsedu fotbalového oddílu TJ Sokol Čechovice Josefa
Sklenáře. Vzhledem k naší programové orientaci nemůžeme
opomenout silné zastoupení
živnostníků, které dobře znáte
z jejich prostějovských provozoven od Mateřského centra

OQM?ÁG@n*<OTµn@F
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Lodička Jany Valentové po kavárnu Prostor Davida Vysoudila.
I v první desítce najdete zástupce mladé generace v čele s učitelem biologie na Gymnáziu Jiřího
Wolkera Liborem Marčanem,
který poslední čtyři roky působil
jako zřejmě nejmladší předseda
městské komise životního prostředí na celé Moravě,“ konkretizoval jednotlivé kandidáty Sokol. Jak ještě na závěr dodal, na
prvním i posledním místě bude
mít kandidátka ODS a nezávislých osobností města Prostějova
ženu, protože listinu bude opět
uzavírat smuteční řečnice Eliška
Komárková.

U aktuálně nejsilnějšího opozičního subjektu v prostějovském zastupitelstvu hnutí Na
rovinu! je, co se týká personálního obsazení, známo zatím
pouze to, že lídrem pro komunální volby bude opět Aleš Matyášek. „Kompletní kandidátní
listinu máme téměř hotovou,
ale zveřejníme ji až v pravý čas,“
sdělil Večerníku Aleš Matyášek, který pak popsal aktuální
vývoj v hnutí. „Pro město Prostějov a jeho občany pracujeme
kampaň – nekampaň. Nejen
pouze před volbami si totiž
všímáme potřeb lidí, kteří se na
nás obracejí, a my přenášíme
jejich požadavky na radnici.
Mohu zmínit podporu více
než ročního úsilí rodičů o odstranění nástřiku titanu ze školních lavic. Určitě nezapadly ani
naše požadavky na zastavení
postřiků zeleně prostředkem
Roundup, neboť v ulicích již
lze vidět alternativní postupy.
Velmi se zajímáme o podivné
hospodaření městských lesů
a ještě podivnější výměnu ředitele. Paní Blanku Dvořákovou,
která se vyslovila kriticky k naší
práci prostřednictvím vaší redakce, ujišťujeme, že jsme již
pro město dokázali ledacos
udělat a leccos prosadit,“ řekl

jsme usnadnili pobyt lidí v Kolářových sadech, kde vyrostlo zcela nové
zázemí pro návštěvníky. Takříkajíc ‚do
klína‘ nám spadla starost o jižní část
centra města, občané vše znají jako
‚kauzu Manthellan‘. Snažíme se v celé
věci postupovat maximálně koncepčně a s rozvahou, protože řešíme in-

Prostějovští senioři

se budou bavit

PROSTĚJOV Již tuto sobotu 4. června přijede do Prostějova známý
moderátor Petr Salava doprovázený bývalým kapelníkem orchestru
Karla Gotta Petrem Větrovcem. Přivezou svou show České a světové
evergreeny. Odpoledne plné písniček a soutěží je určeno především
seniorům. Akci organizuje hnutí ANO 2011.
„Naši senioři v posledních dvou letech často zažívali izolaci. Nemohli se vídat se svými blízkými ani mezi sebou navzájem, nemohli se chodit bavit.
Chceme jim dát příležitost si to alespoň částečně vynahradit,“ říká primátor a staronový lídr kandidátky ANO 2011 pro blížící se komunální volby
František Jura.
Organizátoři na akci pozvali také sólistu opery a operety Moravského divadla Jakuba Rouska, který je populární i díky své kapele Elán Haná Tribute
band. Účastníky přijede pozdravit rovněž poslanec Radek Vondráček. Akce
je připravena na sobotu 4. června od 15:00 hodin v Národním sportovním
centru, vstup na ni je zdarma.
Podrobný program najdete na straně 48
(pr)

vestice za stovky milionů korun, které
by měly občanům sloužit mnoho desítek let. V posledních měsících naše
definitivní rozhodnutí o některých
projektech zabrzdil raketový růst cen
stavebních materiálů a prací. Snažíme
se postupovat s maximální opatrností, abychom minimalizovali dopady
tohoto růstu. Prostějov je na tom finančně velmi dobře, ale nechceme
to jedním neuváženým rozhodnutím
zvrátit. Proto čekáme, až se ceny usadí
a bude jasné, za kolik peněz je možné
například rekonstruovat Společenský
dům. Určitě chceme řešit také parkování v centru města a samozřejmě také
tržnici.“
yy Jak jste spokojený se současnou
podobou Kolářových sadů?
„Kolářovy sady jsou odpočinkovou
zónou pro naše občany a tak by to
mělo i zůstat. V minulých letech ovšem příchozím chybělo zázemí. V jedenadvacátém století považuji za normální, aby návštěvníci měli přístup
k WC a k vodě. Uvítají to maminky
malých dětí, ale i všichni ostatní občané Prostějova. Hledali jsme cestu, jak
vše vyřešit s co nejmenšími náklady.
Chtěli jsme v tomto směru větší spolupráci s Olomouckým krajem, který
je provozovatelem zdejší hvězdárny.
Nakonec jsme kvůli urychlení zvolili
vlastní cestu, kterou ale kraj podpořil
alespoň finančně, a její výsledky mohou naši občané posoudit sami. Jsem
rád, že se nám podařilo vybudovat
důstojné prostory zahrnující dámské
i pánské WC, přebalovací pult i toaletu
pro osoby se zdravotním postižením.
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Aleš Matyášek, který vzápětí
své prohlášení konkretizoval.
„Například jsme léta brzdili vytunelování městského majetku
v centru a zabránili zbourání
Společenského domu. Spoluprací s veřejností a se spolky
jsme odvrátili zničení lesoparku Hloučela. Zastupitel Martin
Hájek zajistil sběr použitých
olejů z prostějovských domácností. Petr Ošťádal si posvítil na
nezákonné praktiky při hospodaření s městskými byty a ušetřil řadě žadatelů o byt tisícovku
z jejich peněženky. Tomáš Peka
se zasazuje o prostějovské stromy, protože jim rozumí jako nikdo na radnici. Navrhl také přejmenování Reálného gymnázia
na Gymnázium Otto Wichter-
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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“…

leho. Já osobně jsem se aktivně účastnil přípravy projektu
nového většího bazénu, jehož
reálnost prokázala zpracovaná
studie. Realizace byla bohužel
současnou koalicí ANO, PéVéčko, ODS, ČSSD zastavena.
Hrozí, že se v Prostějově opět
plavat nebude. V souvislosti
s bazénem také navrhujeme
výstavbu atletického stadionu
v sousedství aquaparku. Lze tím
dosáhnout významné úspory
prostředků a kooperace obou
sportovních zařízení,“ uzavřel
lídr hnutí Na rovinu!

Tři nejlepší třídy obdrží od redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
zajímavé a hodnotné ceny.
I. místo

třeba skácet nemocné dřeviny nebo
stromy stojící například na inženýrských sítích. Ve skutečnosti ovšem
město klade na zeleň velký důraz. Jen
v letošním roce vysadíme přes 200 nových stromů, založíme nové řady keřů,
trvalkové záhony a louky, v sezóně
město rozkvete letničkami. Pokračujeme v přípravách takzvaného jižního
prstence, který by měl kromě jiného
zachycovat polétavý prach z průmyslu
a dopravy. K jeho zřízení už nějakou
dobu vykupujeme pozemky a připravujeme výsadbu. A nemohu zapomenout ani na nový park, který vyrostl
v Okružní ulici, a lidé nám pomohli
dát mu jméno Mládkovy sady.“
yy Vidíte nějaký prostor do budoucna, kam chcete nasměrovat
svou pozornost?
„Některé věci běží kontinuálně. Například jsem ještě nezmínil rekonstrukci našich sídlišť. Průběžně se také
snažíme zlepšovat podmínky například pro cyklisty. Myslím, že právě na
infrastrukturu pro jízdní kola, dnes už
také například pro elektrokoloběžky,
se chceme do budoucna ještě více
zaměřit. Podařilo se nám přivést do
města dva provozovatele systému sdílených kol a dva sdílených koloběžek
a myslím, že nás čeká další rozvoj těchto způsobů dopravy. Já sám má elektrokoloběžku také a musím se přiznat,
že vyrazit s ní do města je skvělé.“

34.200,-

volný vstup pro třídu na dvoudenní festival
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)

velký důraz“ II. místo

Přidalo se dobíjecí místo pro
elektrokola a servisní stojan na bicykly. Uvidíme,
jak budou naši občané
služeb tohoto zázemí využívat, do budoucna by to
yy Jak vidíte budoucnost aretotiž nemuselo být posledálu někdejších jezdecní místo, kam jsme
kých kasáren?
podobný objekt
„Čím dál více
umístili.“
se kloním ke
yy Považujete
smíšenému
tím investice
využití celé
do Kolářových
lokality. Ve
sadů za hotové?
střední část
„Park je živý proby mohstor, který se stála vyrůst
le vyvíjí. V Kolánová odřových sadech je
počinková
několik hřišť, ktezóna, byl
ré v budoucnu jisby to vlastně
tě čekají průběžné
park doplněný
změny. Jedna akce
o dětská hřiště
už je ovšem docela
a menší sportovišpřesně definovátě. To loni v dotazna, a to je nový alníkovém šetření
tán, který zvítězil
podpořilo i zhruv hlasování našich
ba tisíc občanů
občanů o participativnašeho města.
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
ním rozpočtu. PřipomíNa okrajích počínám, že mluvíme o venkovní učebně, táme s bytovou výstavbou. Prostějov
kam by se vešla celá jedna třída. Počí- se potřebuje rozvíjet a nabídka voltáme s jejím využitím například pro ného bydlení je nutnou podmínkou.
školy a školní družiny – vždyť bude Definitivní rozhodnutí o podobě by
stát přímo naproti ZŠ Jana Železného. mělo padnout v příštím volebním obA stavba bude moci sloužit také napří- dobí.“
klad jako azyl pro návštěvníky parku yy Velkým tématem každého měspři náhlé změně počasí. Mám z toho- ta je veřejná zeleň. Jak se v tomto
to projektu velkou radost, protože za smyslu díváte na Prostějov?
málo peněz vznikne v Prostějově krás- „O zeleni se v některých médiích nejné a funkční místo sloužící veřejnosti.“ častěji mluví v případech, kdy je po-
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vás
podle
blo je
Které ta ovedenìjší?
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CO MŮŽETE ZÍSKAT?

František Jura: „Na veřejná prostranství klademe

PROSTĚJOV Některé části města se v uplynulých letech výrazně
proměnily, jiné zatím na svou šanci čekají. Jak se dívá na životní prostředí ve městě, se hnutí ANO 2011 zeptalo svého lídra pro blížící se
komunální volby 2022 a současně primátora statutárního města
Prostějov Františka Jury (na snímku).
yy Pane primátore, když se ohlížíte
za uplynulými roky, jak se díváte na
změny v prostějovském veřejném
prostoru?
„Především vidím pozitivní změny,
kterých jsme za dané období dosáhli.
Průběžně investujeme do vybavení
a mobiliáře okolí Hloučely. Výrazně

30. května 2022

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)

III. místo

10.000,-

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. nasobení
telefonním
čísle
582 333 433
ve vedení města Milada
Sokolová.
5. SMS zprávou na 608 960 042
V pondělí 30. května vám přineseme
průběžné výsledky hlasování velkého finále.

„Když se na mě obrací občané s nejrůznějšími žádostmi,
co by mohla radnice změnit,
bowling pro třídu v Bowling Palace v ulici Újezd
v hodnotě
snažím se řídit částí jedné populární písnič4 000 korun (www.bowlingpalace.cz)
ky – kde se zpívá:‚Slovo NEJDE? Neexistuje!‘
voucher pro jednorázový vstup do prostějovského
aquaparku
– a vždy hledat
možná řešení,“ říká s úsměvem Milada Sokolová a dodává, že už jako
pro celou třídu v hodnotě 3 000 korun (www.dsp-pv.cz)
náměstkyně primátora od občanů dostala
vstup pro třídu na výstaviště Flora Olomoucivhodně
hodnotě
neobvyklé úkoly. „Jednou mi třeba
v neděli dopoledne volal jeden Prostějovan,
3 000 korun (www.flora-ol.cz)
že u jeho domu už delší dobu leží mrtvá
kočka a já bych s tím jako náměstkyně měla
něco rychle udělat. Tak jsem sedla do auta
a mrtvou kočku jela odstranit. Kolemjdoucí
se sice trochu divili, když mě viděli, jak nesu mrtvou ztuhlou kočku za ocas po jedné
z hlavních prostějovských ulic, a možná si
v duchu říkali, proč si ji odnáším na radnici.
I to jsem ale nakonec zvládla. Samozřejmě si
nijak nestěžuji, protože politiky si podle mě

Konečné výsledky pak zveřejníme
v pondělí 6. června.
Slavnostní předání cen plánujeme
na středu 15. června.
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SENIOŘI v Kolářových sadech SOUTĚŽILI
Městská policie připravila pro dříve narozené skvělou akci plnou soutěží
PROSTĚJOV Nikdy v životě není pozdě projevit svou
soutěživost i snahu v něčem vyniknout a předstihnout
ty druhé. A přesně tak to cítilo šestadvacet Prostějovanů
starších šedesáti let, pro které Městská policie Prostějov
ve spolupráci s Policií České republiky a dalšími institucemi připravila báječné úterní dopoledne v Kolářových
sadech. Akce Aktivní senior plná soutěží, kvízů, her
i sportovního zápolení měla dvouletou pauzu kvůli koronavirové pandemii, o to víc se letos organizátoři těšili
na vysokou účast. Ta nakonec mnohé trošku zklamala,
přesto akci pod patronací Zdravého města Prostějov lze
hodnotit jako velice úspěšnou.
V Kolářových sadech proběhla
vědomostně-dovednostní
soutěž
s názvem Aktivní senior pod záštitou Zdravého města Prostějova.
V dřívějších letech se konala na prostějovských koupalištích, tentokrát si
však pořadatelé vybrali daleko větší
prostor okolo hvězdárny v Kolářových sadech. Předpověď počasí na
úterý 24. května nevěstila nic dob-

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

PŮVODNÍ

šedesát let,“ shrnula Tereza Greplová reportáž
z Městské policie Prostějov, na níž ležela největší tíha organizace celé akce. pro Večerník
Soutěžilo se ve tříčlenných druž- Michal
stvech. „Připravili jsme pro seniory
KADLEC
čtrnáct nejen zábavných, ale i poučných
stanovišť. Soutěžící si mohli vyzkoušet Prostějov, Sportcentrum a Městská
střelbu na laserové střelnici, cornhole, knihovna Prostějov. „Ve volných chvídiscgolf dále poznávali přírodu, ošetřo- lích si senioři mohli vyzkoušet chůzi
se severskými holemi pod dohledem zkušené lektorky Lenky
Sehnalové. Další doprovodný
program zajistila organizace Podané ruce – osobní asistence,
a to ukázkou canisterapie a zábavných her pro seniory,“ přidala, vedoucí skupiny prevence

<×éCUVP÷P¾FTWåUVXCUGPKQTčUKCMEKP¾TCOP÷WåÊXCNCRąKTč\PÚEJUQWV÷åÊEJCMXÊ\GEJ%GP[PGLNGRwÊORCMRąGF¾XCNKąGFKVGN
/÷UVUMÆRQNKEKG2TQUV÷LQX.KDQTiGDGUVÊMRTKO¾VQT(TCPVKwGM,WTCCLGJQP¾O÷UVGM,KąÊ4Q\GJPCN 2x foto: Michal Kadlec

Tříhodinový průběh soutěží přinesl mnohé úsměvné momenty.
Například na laserové střelnici.
Jakmile slovensky hovořící seniorka během několika vteřin umístila
všechny výstřely do terče, dostalo
se jí náležité pochvaly. „Paní, vy střílíte jako za Slovenského národního
povstání,“ ocenil se smíchem umění
seniorky strážník městské policie.
Mnozí z dříve narozených soutěží-

věku. Kdo z mladých to dneska umí?
„Musím se přiznat, že některé otázky
u jednotlivých stanovišť byly velmi
záludné. Třeba u hasičů. No, kdyby
mi hořelo v baráku, tak nevím, co
bych si kromě volání hasičům počal,“
komentoval jeden ze svých výkonů
muž, kterého ovšem v družstvu skvěle
doplňovaly jeho dvě spolusoutěžící.
Tříhodinové klání seniorů vtipně moderoval ředitel Městské

tedy tři nejlepší tříčlenná družstva.
Diplomy a věcné dárky obdrželi za
třetí místo Hana Bláhová, Jitka Žilková a Anna Frédová. Na pomyslný stříbrný stupínek vystoupilo družstvo ve
složení Danuše Svobodová, Jaroslava
Kulíčková a Ludmila Novosadová.
A kdo byl nejlepší? První místo si
po zásluze vybojoval tým ve složení Jitka Krejčířová, Jiří Krejčíř
a Ludmila Cvachová. Mnohem dů-
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rého, nakonec se ale soutěž šťastně
vměstnala do tří prosluněných hodin.
Jakmile došlo těsně po třinácté hodině k vyhlášení výsledků, z nebe se
začal snášet déšť...
„Celou akci připravila městská policie
s prostějovskou knihovnou a dalšími
partnery, ve spolupráci s odborem
sociálních věcí Magistrátu města
Prostějova. Zábavné dopoledne si
nenechalo ujít šestadvacet osob nad

vali různá zranění a vyplňovali testíky,
kvízy a rébusy. Nechyběly ani úkoly na
procvičení paměti. Cílem bylo zpestřit život seniorům a hlavně vytvořit
příjemnou atmosféru s bonusem získání drobných cen,“ popsala Tereza
Greplová s tím, že jednotlivé soutěžní
disciplíny připravili strážníci Městské
policie Prostějov, Policie ČR, Hasičský
záchranný sbor Olomouckého kraje,
ČSOP Iris, Střední zdravotnická škola
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seeniořři zápolili
zápolilli v kolářových
koláářoovýchh sadech...
saadechh....
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Městské policie Prostějov. „Poděkování
patří nejen všem organizátorům, ale
i těm, kteří se na akci jakkoli podíleli.
Celé dopoledne si všichni náležitě užili,“
vzkázala Greplová.

cích bravurně zvládali kvízy o historii
Prostějova, správně rozeznali druhy
rostlin a podle pozorování Večerníku
úplně všichni správně popsali, jak by
poskytli první pomoc zraněnému člo-

knihovny Aleš Procházka, který
pak na úplný závěr před návštěvou
primátora Prostějova Františkem
Jurou také vyhlásil celkové výsledky akce Aktivní senior. Zmiňme

ležitější než výsledky ale byl fakt, že
po celé úterní dopoledne se všichni
zúčastnění senioři skvěle bavili a po
dvou letech covidu se konečně opět
sešli.

Důchodci, kteří nechtějí sedět doma
PROSTĚJOV Dorazili, aby si
prostě zpestřili volné chvíle.
Přestože družstvo seniorů ve
složení Vít Helia, Eva Špičáková
a Anna Šnajdrová nedosáhlo na
mety nejvyšší, vůbec toho nelitovalo. Ostatně tito tři senioři
přišli do Kolářových sadů podle

svých slov za zábavou, kamarády
a také se mnohým novým věcem
naučit.
Ještě v průběhu soutěží se Večerníku podařilo vyzpovídat trojici
usměvavých a optimisticky naladěných seniorů. „My jsme naprosto
pravidelnými účastníky, myslím,

že jsme ani jednou nevynechali
sedm nebo osm posledních ročníků. Když samozřejmě nepočítám
uplynulé dva roky, které byly hrozné. Nejraději bychom na ně co
nejdřív zapomněli. Dneska jsem
se ale osobně těšil nejen na soutěže, ale také na setkání se známými
a kamarády. Vždyť jsme se neviděli
tak dlouho! Navíc se tady nejen zabavíme, ale přiučíme se zase novým
věcem,“ svěřil se Vít Helia.
Podobné pocity měly i jeho kolegyně z družstva. „Chodíme od

jednoho stanoviště ke druhému
a snažíme se získat pro sebe co
nejvíce bodů za správné odpovědi. Pro mě osobně byly asi
nejtěžší otázky hasičů. Tam šlo
hlavně o odborné otázky, ve kterých se moc nevyznám. Ale jsem
nadšená, jak to organizátoři tady
připravili. Je to opravdu zajímavé,“
podotkla Eva Špičáková.
„To já zase u hasičů problém neměla, protože sama jsem dobrovolný
hasič. Trošku jsem ale tápala v přírodovědě a také otázky z historie

města byly poměrně těžké. Teď se
těším na sportovní úsek, máme
před sebou poslední dvě stanoviště,
tak snad to pro nás nebude ostuda,“
smála se Anna Šnajdrová.
Celá trojice se ale shodla na tom,
že akce Aktivní senior má hlavně
pobavit. „Navíc se tady potkáme se zajímavými lidmi z vedení
města nebo policie, se kterými
nemáme jinak možnost se setkat.
A hlavně je to zábava, přece nebudeme sedět doma,“ uzavřel Helia. 'XCiRKé¾MQX¾8ÊV*GNKCC#PPCiPCLFTQX¾UKCMEK#MVKXPÊUGPKQT
Foto: Michal Kadlec
(mik) WåÊXCNKLCMLGPOQJNK
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NA VÁŠ NÁMÌT

Prostějovsko (mls) – Cestující
využívající veřejnou dopravu si od
začátku června připlatí. Hejtmanství zvýší ceny všech druhů jízdenek
o 15 procent. Je to celkem logické.
Navzdory stoupajícím nákladům
držel Olomoucký kraj stejné ceny
jízdenek vlaků, autobusů i městské
dopravy v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého
kraje (IDSOK) posledních deset
let. Hejtmanství naposledy zvyšovalo ceny jízdného v rámci IDSOKu
v létě 2012.
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PLUMLOV Nepříjemný pohled se naskytl lidem, kteří se v uplynulých dvou týdnech procházeli okolo plumlovské přehrady. Na
jejích krajích se totiž nacházela těla mrtvých ryb. Dojem z procházky, nebo dokonce z koupání tak pro místní i přespolní nebyl
nejlepší. „Volal jsem na hasiče s tím, že už jim dva týdny plavou
v přehradě mrtvé ryby. Odhadem sto kusů. Potom mi volali zpátky s tím, že jim hrázný řekl, že je to pro tuhle dobu normální. A ryby prý průběžně odklízejí,“ uvedl exkluzivně pro Večerník jeden
z obyvatel Mostkovic, který si nepřál být jmenován. Později byl
muž odkázán na Povodí Moravy.
vyjádření mluvčího státního podniku Petra Chmelaře probíhá jinak.
„Na nádrži nehospodaří Povodí
pro Večerník
Moravy, ale místně příslušný rybářský svaz, v tomto případě místní
Michal
pobočka Moravského rybářského
SOBECKÝ
svazu, která je zodpovědná za chov
Právě pod tento subjekt přehrada ryb, jejich stav a likvidaci uhynulých
spadá. Nicméně hospodaření podle ryb,“ objasnil.

PŮVODNÍ
zpravodajství

Kladky hledají øeditele
školy. Po 26 letech

Lidé si stěžují
na zdechliny ve vodě
Povodí Moravy nicméně o problému ví. „Svaz nás o úhynu informoval
a poskytli jsme mu naši součinnost při
řešení situace. Za správce vodní nádrže mohu konstatovat, že k úhynu nedošlo na základě znečištění vodního
prostředí, proto by pravděpodobnou
příčinou úhynu mohla být infekce,
ale to musí potvrdit MRS na základě
rozborů,“ uvedl Petr Chmelař.
Večerník se s prosbou o vyjádření obrátil právě i na vedení Moravského rybářského svazu. „Ryby byly odebrané
už před dvěma týdny. Z přehrady

Kladky (mls) – Dlouhých 26 let byla
ředitelkou Základní a mateřské školy
v Kladkách Lenka Hoffmanová. To
se po letošních prázdninách změní.
„Ve funkci působila už dlouho a chce
si už odpočinout. Na škole však bude
působit i nadále v roli řadové učitelky,“ odpověděl na náš dotaz ohledně
motivace své manželky starosta Kladek Josef Hoffman. Obec na uvolněné místo vypsala výběrové řízení.
„Důležité pro nás mimo jiné bude,
aby nástupcem byl někdo, kdo dobře
zná specifické prostředí naší školy,“
naznačil kladecký starosta.

byly odvezeny tři tuny a dvě stě kilo
ryb, tím pádem je tam už jen menší
zůstatek,“ konstatoval jednatel organizace Pavel Müller. „Bohužel kafilérka
nejezdí v sobotu a v neděli, pokud
bych to tam vyházel na hromadu, lidé
by si stěžovali ještě více,“ dodal s tím,
že uhynuli zejména karasi.
V tuto roční dobu pak skutečně nejde o první takový případ úhynu ryb
na přehradě. Také v minulých letech
k obdobným situacím docházelo,
o čemž ostatně Večerník také informoval.
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Stanislav Lánský byl mimo jiné také členem prostějovského Klubu výsadkových veteránů (KVV). „Byl to vstřícný
kamarád, který neuměl říci ne a vždy
pomohl s organizací a přípravou jakýchkoli akcí, pokud mu to čas dovolil.
V osudný pátek dopoledne se ještě zúčastnil 9. ročníku memoriálu Františka
Mansfelda ve střelbě z pistole, kde jako
družstvo obsadil druhé místo. Odpoledne si zajel zaplavat na přehradu. Bohužel voda, kterou měl tak rád, se mu
stala osudnou. Stando, odpočívej v tom
výsadkovém nebi v klidu a v pokoji,“ napsal Jindřich Starý z KVV Prostějov.
Podobných často velmi dojemných vzkazů se objevila opravdu

nebývalá záplava. „Takových hodných a ochotných lidi, jako jsi byl Ty,
je opravdu málo. Vždy jsi mi poradil
a pomohl. Na sport jsi byl odborník.
Odpočívej v pokoji, kamaráde. Budeš nám moc chybět,“ napsal například Petr Gottwald.
Lánský zemřel jen pár metrů od
břehu, utopil se v hloubce zhruba
1,5 metru. To nasvědčuje tomu,
že jej po přeplavbě mohla postihnout nenadálá srdeční slabost.
Zasahující hasiči vyjádřili politování nad tím, že nikdo z přítomných
v sobě nenašel dost odhodlání
k tomu, aby jej z vody včas vytáhl.
Následná resuscitace po minimálně
18 minutách pod vodou již byla neKOSTELEC NA HANÉ Špatná silúspěšná.
nice, žádné pořádné chodníky ani
zeleň. Tak hodnotí místní stav Husovy ulice. Poměrně frekventovaná ulice spojuje Kostelec na Hané
se sousedními Bílovicemi. Lidé by
uvítali její kompletní opravu. Dočkají se?
Husova ulice je v majetku města
Kostelec na Hané zhruba sedm let.
Předtím patřila Olomouckému kraji.
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Mořice (mls) – Až do konce července je naplánovaný čilý stavební
ruch v Mořicích. Po dlouhém čekání
se nových chodníků a vjezdů dočká
Vrchoslavská ulice i část ulice vedoucí ve směru na Němčice. Od hospůdky na křižovatce po konec obce
po straně u sokolovny aktuálně vzniká nový chodník. Opravena bude
i autobusová zastávka včetně asfaltového povrchu točny. U sokolovny
vzniká nové parkovišti pro sedm
automobilů, stejně tak na konci obce
směr na Němčice vznikne parkovací
záliv pro auta, která dosud stávala na
cestě. Náklady na akci se blíží 9 milionům korun, obec na ni získala dotace. Projekt byl rozdělen do tří etap,
každá z nich je spojená s částečnou
uzavírkou a úpravou autobusových
jízdních řádů.
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V sousedních Bílovicích již proběhla
její oprava, kostelecká část na ni však
stále čeká. „Uvědomujeme si, že stav
Husovy ulice není dobrý ani pro řidiče, ani pro cyklisty a že tady citelně chybí chodník. Potřeba je i nové
veřejné osvětlení a parkovací místa.
Problém je v tom, že mnoho pozemků, na nichž by stavební práce probíhaly, je v soukromých rukou. Dá se
tedy předpokládat, že jednání s jejich

vlastníky nebudou úplně snadná,“
vysvětlil kostelecký starosta František
Horák s tím, že město rekonstrukci
ulice výhledově určitě plánuje. „Letos
však přijde na řadu příprava opravy
ulic Bezručova a Sportovní. Předpokládám, že v příštím roce připravíme
na Husovu ulici projektovou dokumentaci, zároveň budeme jednat
s vlastníky a hledat potřebné peníze,“
plánuje Horák.
(mls)

Vyrazí na setkání
Kostelcù
Kostelec na Hané (mls) – Na jubilejní 30. setkání Kostelců se chystají
v Kostelci na Hané. Tentokrát se tradiční akce bude konat v sobotu 18.
června v Červeném Kostelci. První
setkání Kostelců se uskutečnilo v roce
1992 v Kostelci nad Černými lesy.
Každý rok se pořádá v jiné obci či
městě. Na Hané proběhlo naposledy
v roce 2015. A byla to jízda. I tentokrát bude po celý den k vidění mnoho sportovních střetnutí v různých
disciplínách a připraven bude bohatý
kulturní program, jemuž bude vévodit
vystoupení Ivana Mládka a jeho Banjo Bandu.

.521,.$

23. května 2022

Opilecjezdil poobcivautě
Předminulou neděli 22. května po
jedenadvacáté hodiny zastavila policejní hlídka před místní prodejnou
v Kralicích na Hané osobní vozidlo
Volkswagen Golf s třiatřicetiletým
řidičem za volantem. Při kontrole ho
policisté vyzvali k provedení dechové
zkoušky, které se podrobil. Naměřené
hodnoty se vyhouply až k hladině 3
promile. Konkrétně byly zaznamenány hodnoty 3,03, pak 2,61 a poslední
zkouškou byla naměřena hladina
alkoholu v dechu 2,67 promile. Řidič
požívání alkoholu před jízdou nepopíral a k pití se přiznal. Ve věci byly
zahájeny úkony trestního řízení pro
podezření z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky.

Zlodějuteklbezlupu
V úterý 24. května hodinu po půlnoci se neznámý pachatel vloupal
do objektu společnosti v Kostelci na
Hané. Za pomoci žebříku přelezl plot
a dostal se do areálu. Žebřík použil
i k odšroubování a odcizení sodíkové
žárovky a následnému vylezení na
střechu,zekterévypáčiloknovedoucí
do kanceláře. Při otvírání okna rozbil
květináč umístěný na parapetu. Kancelář prohledal a pokusil se dostat i do
trezoru. Jakmile ale zjistil, že je objekt
střežen bezpečnostním systémem,
rychle místnost i areál opustil. Na poškození způsobil škodu 1 400 korun.
Událost policisté evidují a šetří pro
trestný čin krádeže.

Trestuzřejměneunikne
Z trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání je
od soboty 21. května podezřelý čtyřiatřicetiletý muž, se kterým měla co
dočinění hlídka policistů z obvodního
oddělení Konice. Odpoledne zahlédli
motocyklistu jedoucího od Hrochova
směrem na Seč bez ochranné přilby
na hlavě. Po pokynu k zastavení řidič
nereagovalaujelsměremdolesa.Díky
místní znalosti a na základě operativního šetření ovšem neunikal spravedlnosti dlouho a jeho totožnost se podařilo odhalit. Taky se záhy zjistilo, že má
platný zákaz řízení motorových vozidel,atoaždolistopaduletošníhoroku.
Ani s motorkou nebylo vše v pořádku,
protože tato není řádně registrovaná
v evidenci motorových vozidel. Případem se policisté i nadále zabývají.
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SE ZAPOJILO OSM BORCŮ

KOSTELEC NA HANÉ Stala se součástí literatury, dětských her, sedával
pod ní básník Petr Bezruč. Byla pak
poškozena a kvůli výstavbě sportovní haly málem i skácena, ale místní ji
vždy dokázali zachránit. Řeč je o lípě
v Kostelci na Hané přezdívané Kostelecké krbál. Ta byla začátkem letošního roku nominována v anketě Strom
roku v kategorii Strom hrdina. A tento
titul nakonec získala! Spolu s ní byl
oceněn také kostelecký projekt na
záchranu čtyř starých lip rostoucích
u obrázku sv. Františka v Romži.

V Dobromilicích zjišťovali, kdo je široko daleko nejsilnější

DOBROMILICE Říká se, že svou sílu cítíte, když prožíváte bolest. PŮVODNÍ
To by mohlo potvrdit i osmero siláků, kteří se uplynulou sobotu 28. reportáž
května v Dobromilicích utkali o titul nejsilnějšího muže široko daleko.
pro Večerník
Připraven pro ně byl šestiboj se zcela originálními disciplínami, které
prověřily nejen sílu jejich paží, ale i schopnost vykoumat, jak nejlépe Martin
těžké předměty uchopit, či umění rozvrhnout si správně síly a ne- ZAORAL
odrovnat se hned při první disciplíně.Výtěžek z divácky atraktivní akce pohozené třeba někde na ulici,“ srovnal
putoval na konto Jitky Žilinčíkové z Kostelce na Hané, která statečně organizátor Standa Pukl, který svými
bojuje s rakovinou jater.
legendárními siláckými kousky v devaPřevracení 210 kg vážící pneumatiky, opakované zvedání 90 kg vážící
činky nad hlavu, přehazování 63 kg
vážících pytlů s pískem přes rameno,
zvedání kovadliny, objemné betonové kostky a dalších „hraček“ ze země
na stůl, nošení kufrů, z nichž každý
váží 120 kg, a na závěr převracení
železničního pražce. To byla šestice
disciplín, v nichž se o víkendu utkali
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borci v Dobromilicích. Silácké klání se
v místě konalo už počtvrté, tentokrát
po dvouleté covidové pauze. „Dnes se
podobné soutěže dělají trochu jinak,
existuje několik málo disciplín a ty se
na soutěžích točí pořád dokola. My
to tady máme jinak, a to tak, jak se to
dělalo, když jsem v nich sám soutěžil.
Každá disciplína je jedinečná a hodně
se využívají věci, které byste mohli najít

desátých letech bavil celou republiku.
Na prostějovském nádraží například
roztáhl lokomotivu o váze 74 tuny.
Večerník zajímalo, zda si svými výkony za hranicí lidských možností
neodrovnal zdraví, zejména záda.
„Kdepak, cítím se pořád dobře, stále si
občas chodím i zacvičit. Když se trénuje, tak člověk dokáže ledacos. Vždycky
jsem dělal jen to, na co jsem díky tré-
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popsal nadšenec Karel Novák, který si záchranu lípy vzal za svou.
I díky tomu se strom podařilo zachránit.
„Razantně jsme snížili výšku stromu, aby
se zabránilo rozlomení kmene. Pahýly
velkých větví pak vytvořily nové prostory
pro živočichy. V okolí stromu jsme odstranili dlažbu a půdu mulčujeme. Věříme, že se díky tomu v dalších letech budeme z lípy těšit nejen my, ale i živočichové,
kteří ji obývají,“ dodal Karel Novák, který
podal návrh na nominaci. K ní se kromě
dalších připojil i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Martin ZAORAL

klikni na

www.vecernikpv.cz
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ninku měl. Stejně to mám teď, kdy už
trénuju méně a výkonnost jde s přibývajícím věkem dolů,“ reagoval Standa
Pukl z Hradčan, který už řadu let pracuje jako školník v Nezamyslicích.
Navzdory silné konkurenci nejrůznějších akcí se v Dobromilicích sešla
dost slušná návštěvnost. Mimo hlavní
soutěže mohli lidé sledovat i klání juniorů do 17 let, kteří se utkali ve shybech,

klicích či dělali sedy – lehy. Na žíněnce
se vyblbly i nejmenší děti. V rámci doprovodného programu pak mimo jiné
vystoupil klub Bujinkan z Nezamyslic
s bojovým uměním. „V přímém boji
nerozhoduje vždy pouze síla, ale také
obratnost a celková připravenost na
nejrůznější varianty útoku. Pokud člověk ví, co má dělat, dokáže se ubránit
i zdánlivé přesile. Říkám tomu, že někdo má svaly, ale my máme čáry,“ vy-

světlil filozofii Bujikanu jeho vedoucí
Jan Vlč.
Přestože o víkendu byla velká konkurence celé řady nejrůznějších akcí, areál
u dobromilické sokolovny se velmi solidně zaplnil příchozími diváky. „Na podobné akce není vůbec snadné sehnat
peníze, a navíc nám dost lidí hází klacky
pod nohy. Pokud to však jen trochu půjde, rádi se do Dobromilic za rok zase
vrátíme,“ rozloučil se Pukl.
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Lípa v Kostelci je stará zhruba 150 let
a obvodem kmene čtyři metry se zatím
blíží skutečným listnatým velikánům.
Nicméně se k ní váže zajímavý příběh.
I po letech se zelená hlavně díky zarputilosti i péči některých lidí. „Původně
shlížela na pěší cestu. V roce 1997 však
byla při stavbě sportovní haly přesunuta.
Kořeny i větve stromu byly výrazně poškozeny, strom navíc začal hnít. Vznikla
v něm také dutina a strom začal usychat,“

V polovině května byli zveřejněni finalisté
soutěže Strom roku, pro které lidé budou
moci od 20. června hlasovat. Vedle hlavní
soutěžní kategorie porotci vybrali také
pětici nesoutěžních Stromů hrdinů – dřevin, které ohrožuje lidská činnost nebo
čelí nepříznivým podmínkám. A právě
mezi nimi se objevil také Kostelecké
krbál. „Staré a poškozené stromy zůstávají stát jen v tom případě, že je zde lidé

Naostřit a do práce!
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chtějí,“ komentoval Karel Novák, jenž by
uvítal, pokud by v okolí lípy došlo k další
výsadbě.
Aktuálně se strom dočká dalšího ošetření.
A nebude sám! To samé čeká i další čtyři
lípy rostoucí u bývalého sakrálního místa
u obrázku sv. Františka v Romži. Právě
záchranu těchto lip velkolistých, kterým
hrozí poškození okolním porostem, vybrala odborná porota jako vítěze historicky první Ceny Ondrášovka. Ta je spojena
s finanční prémií 50 tisíc korun.
Více se o stromu hrdinovi mohou
nejen místní dozvědět v úterý 31.
května od 8:00 hodin, kdy se u něj
bude konat setkání s lidmi, kteří
mají organizaci ankety na starost.
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NĚMČICE NAD HANOU Těžké
chvíle zažili uplynulou sobotu dopoledne zaměstnanci prodejny elektro
v Němčicích nad Hanou. Během
provozní doby obchodu jim uvnitř
explodovala elektrobaterie. Jen díky
duchapřítomnosti a rychlému zásahu
zaměstnanců se podařilo zachránit
majetek v hodnotě milionů korun.
Operační středisko informaci o požáru
přijalo v sobotu 28. května krátce před desátou hodinou. „Bylo nám nahlášeno, že
v prodejně elektra v Němčicích nad Hanou došlo k explozi, zahoření a částečnému uhašení požáru. K místu byla ihned
vyslána dobrovolná jednotka z Němčic
nad Hanou a profesionální hasiči ze stanice Kojetín,“ prozradil Zdeněk Hošák,
tiskový mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.

Pracovníkům prodejny se požár po
předchozí explozi podařilo částečně
uhasit, husté zakouření odvětraly až
hasičské jednotky. „Naštěstí nedošlo
k výraznějšímu rozhoření. Včasnou reakcí zaměstnanců tak došlo k uchránění
hodnot v řádů milionů korun. Vlastníci
v tuto chvíli odhadují škodu v řádu desetitisíců korun. Hasiči elektrobaterii vynesli mimo objekt, za využití přetlakové
ventilace pak celou prodejnu postupně
odvětrali,“ popsal zásah mluvčí krajských
hasičů.
(mik)
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MOŘICE Zranění dvou mladíků, řidiče a spolujezdce, si vyžádala noční havárie, ke které došlo po
půlnoci z úterý na středu minulého týdne. Dvacetiletý nezkušený šofér dostal za křižovatkou v Mořicích smyk a postupně narazil do dvou domů.
Lehké zranění utrpěl on i jeho o tři roky mladší
spolujezdec.
Ve středu 25. května krátce před jednou hodinou ranní
jel dvaadvacetiletý řidič s vozidlem Škoda Fabia v obci
Mořice ve směru od Vrchoslavic společně se dvěma
mladíky. Jízdu ovšem nepřizpůsobil svým schopnostem. „Po průjezdu křižovatkou a mírnou levotočivou
zatáčkou dostal smyk a auto vyjelo vpravo mimo komunikaci, kde narazilo do jednoho z domů. Od něho
se odrazilo na dopravní značku a roh dalšího stavení.

Vozidlo nakonec zůstalo stát v pozici částečně na komunikaci a částečně na autobusové zastávce,“ popsala krkolomnou havárii
Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Selhání zřejmě nezkušeného řidiče se
neobešlo bez následků. „Při nehodě se
zranil řidič a také sedmnáctiletý spolujezdec, kteří ale nežádali lékařské ošetření. Že
by podezřelý řídil pod vlivem alkoholu, se
nepotvrdilo. Hmotná škoda byla předběžně stanovena na 102 tisíc korun,“ dodala
0G\MWwGPÚONCFÊM\CXQNCPVGOwMQFQXM[JCXCTQXCNX/QąKEÊEJ2QP¾TC\W Zajícová s tím, že nehoda je nadále v šetFQFQOWRCMLGwV÷CWVGORQwMQFKNFQRTCXPÊ\PCéMWCUQWUGFPÊUVCXGPÊ ření policistů z dopravního inspektorátu.

ZHQVQ2QNKEKGè4
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PIVÍN Fortel, síla v rukách, ale také ochota brzy vstávat. Sekáčům
nesmí chybět nic z toho. Žádná
elektrika, žádné sekačky, nic takového. U pivínské střelnice uplynulou sobotu po půl páté ráno zažily
renesanci kosy. Tak jako každý rok.
Dříve se postaru seklo u hřbitova,
v posledních letech se lidé v selském oblečení pouštějí do práce
na druhé straně od Pivína.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
21072310901

30. května 2022

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Okradenapředhřbitovem
Ve čtvrtek 26. května po osmnácté
hodině neznámý pachatel odcizil batoh s doklady z vozidla Škoda Octavia
zaparkovaného poblíž hřbitova v obci
Smržice. Zloděj nejprve rozbil sklo
pravých zadních dveří a poté z podlahy vozidla odcizil batoh. Poškozená
žena,kterávůzopustilapouzenadeset
minut, v něm měla peněženku s osobnímidoklady,platebníkartouafinanční hotovostí. Celkem přišla o věci za 3
000 korun. Pachateli hrozí za přečiny
krádeže a neoprávněného opatření,
paděláníapozměněníplatebníhoprostředku až dva roky za mřížemi.
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Letos se ale na davy, které přišly loni, čekalo.
Brzy se ukázalo, že řada hanáckých souboristů kvůli velkému vytížení nedorazí. „Lidí je
málo, trávy hodně. Ale co usečeme, to bude.

Foto: Michal Sobecký čekalo na něj občerstvení. A taky nějaký ten

Co nezvládneme, useče se někdy v týdnu.
Mohlo nás být více, ale spousta sekáčů se
omluvila,“ povzdechl si před Večerníkem
jeden z pořadatelů Jiří Vrba z divadelního
spolku Větřák. I tak ale dorazily desítky lidí.
Muži nabrousily kosy, ženy připravily hrábě.
A šlo se na věc.
Od prvních okamžiků pak bylo vidět, že
nikdo z přítomných nekosí poprvé. Často
se přitom jednalo o kosy vskutku prastaré.
„S kosou seču dlouho, dost dlouho. I když
jsem byl na vojně, tak jsem sekl na Šumavě.
Sekal jsem třeba králíkům a co zbylo, dával
jsem do kolchozu,“ prozradil osmdesátník
Josef Šembera. Ač patřil k nejstarším účastníkům, v ničem si nezadal s o generaci mladšími kolegy. „Jsem zde poprvé, ale byli jsme
už dvakrát v Týnci u Olomouce. Zatím je to
dobré, ale je nás málo. Méně než v Týnci,“
pověděl dále.
Práce šla všem velice rychle od ruky. Ukázalo se, že přítomní jsou zruční, navíc
také ranní ptáčata. A kdo vstal jen tak napůl,

životabudič. „Už jsem sice měl, ale dej mi
ještě. I když ze mě bude asi stonožka,“ narážel
jeden ze sekáčů na pověstné „do jedné a do
druhé nohy“. Když se zrovna na chvíli přestalo sekat, tak se básnilo o koronaviru, povídalo
nebo se srovnávaly kosy z různých zemí.
„Dnes jsou někdy bohužel na jedno použití,“
znělo z jednoho místa louky postesknutí.
Během hodinky byla velká část práce hotová. A po dalších momentech se přidala
hudba a následně i tanec kralického souboru Klas. Zábava byla v plném proudu.
„Není nás moc, ale zaplaťpánbůh, že jsme se
sešli. A pobavíme se spolu. Nějací opozdilci
ještě přijdou, ale nebude to tak velké jako
loni,“ poznamenal Vrba kolem šesté hodiny
ranní. Pro něj a pro další nadšence do nejen
hanáckých tradic ale práce neskončila, kdepak. V polovině srpna totiž čeká místní ještě
dožatá, což je vždy veliká sláva. „Bude 13. srpna. Věřím, že se vydaří. Pozvali jsme Hanáky
z Přerova, kteří zde ještě nebyli. A už teď se
těšíme,“ vzkazuje Jiří Vrba.

22052410923
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Opilecjezdil poobcivautě
Předminulou neděli 22. května po
jedenadvacáté hodiny zastavila policejní hlídka před místní prodejnou
v Kralicích na Hané osobní vozidlo
Volkswagen Golf s třiatřicetiletým
řidičem za volantem. Při kontrole ho
policisté vyzvali k provedení dechové
zkoušky, které se podrobil. Naměřené
hodnoty se vyhouply až k hladině 3
promile. Konkrétně byly zaznamenány hodnoty 3,03, pak 2,61 a poslední
zkouškou byla naměřena hladina
alkoholu v dechu 2,67 promile. Řidič
požívání alkoholu před jízdou nepopíral a k pití se přiznal. Ve věci byly
zahájeny úkony trestního řízení pro
podezření z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky.

Zlodějuteklbezlupu
V úterý 24. května hodinu po půlnoci se neznámý pachatel vloupal
do objektu společnosti v Kostelci na
Hané. Za pomoci žebříku přelezl plot
a dostal se do areálu. Žebřík použil
i k odšroubování a odcizení sodíkové
žárovky a následnému vylezení na
střechu,zekterévypáčiloknovedoucí
do kanceláře. Při otvírání okna rozbil
květináč umístěný na parapetu. Kancelář prohledal a pokusil se dostat i do
trezoru. Jakmile ale zjistil, že je objekt
střežen bezpečnostním systémem,
rychle místnost i areál opustil. Na poškození způsobil škodu 1 400 korun.
Událost policisté evidují a šetří pro
trestný čin krádeže.

Trestuzřejměneunikne
Z trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání je
od soboty 21. května podezřelý čtyřiatřicetiletý muž, se kterým měla co
dočinění hlídka policistů z obvodního
oddělení Konice. Odpoledne zahlédli
motocyklistu jedoucího od Hrochova
směrem na Seč bez ochranné přilby
na hlavě. Po pokynu k zastavení řidič
nereagovalaujelsměremdolesa.Díky
místní znalosti a na základě operativního šetření ovšem neunikal spravedlnosti dlouho a jeho totožnost se podařilo odhalit. Taky se záhy zjistilo, že má
platný zákaz řízení motorových vozidel,atoaždolistopaduletošníhoroku.
Ani s motorkou nebylo vše v pořádku,
protože tato není řádně registrovaná
v evidenci motorových vozidel. Případem se policisté i nadále zabývají.
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SE ZAPOJILO OSM BORCŮ

KOSTELEC NA HANÉ Stala se součástí literatury, dětských her, sedával
pod ní básník Petr Bezruč. Byla pak
poškozena a kvůli výstavbě sportovní haly málem i skácena, ale místní ji
vždy dokázali zachránit. Řeč je o lípě
v Kostelci na Hané přezdívané Kostelecké krbál. Ta byla začátkem letošního roku nominována v anketě Strom
roku v kategorii Strom hrdina. A tento
titul nakonec získala! Spolu s ní byl
oceněn také kostelecký projekt na
záchranu čtyř starých lip rostoucích
u obrázku sv. Františka v Romži.

V Dobromilicích zjišťovali, kdo je široko daleko nejsilnější

DOBROMILICE Říká se, že svou sílu cítíte, když prožíváte bolest. PŮVODNÍ
To by mohlo potvrdit i osmero siláků, kteří se uplynulou sobotu 28. reportáž
května v Dobromilicích utkali o titul nejsilnějšího muže široko daleko.
pro Večerník
Připraven pro ně byl šestiboj se zcela originálními disciplínami, které
prověřily nejen sílu jejich paží, ale i schopnost vykoumat, jak nejlépe Martin
těžké předměty uchopit, či umění rozvrhnout si správně síly a ne- ZAORAL
odrovnat se hned při první disciplíně.Výtěžek z divácky atraktivní akce pohozené třeba někde na ulici,“ srovnal
putoval na konto Jitky Žilinčíkové z Kostelce na Hané, která statečně organizátor Standa Pukl, který svými
bojuje s rakovinou jater.
legendárními siláckými kousky v devaPřevracení 210 kg vážící pneumatiky, opakované zvedání 90 kg vážící
činky nad hlavu, přehazování 63 kg
vážících pytlů s pískem přes rameno,
zvedání kovadliny, objemné betonové kostky a dalších „hraček“ ze země
na stůl, nošení kufrů, z nichž každý
váží 120 kg, a na závěr převracení
železničního pražce. To byla šestice
disciplín, v nichž se o víkendu utkali

" I NII L ? J I LN´´ Û
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borci v Dobromilicích. Silácké klání se
v místě konalo už počtvrté, tentokrát
po dvouleté covidové pauze. „Dnes se
podobné soutěže dělají trochu jinak,
existuje několik málo disciplín a ty se
na soutěžích točí pořád dokola. My
to tady máme jinak, a to tak, jak se to
dělalo, když jsem v nich sám soutěžil.
Každá disciplína je jedinečná a hodně
se využívají věci, které byste mohli najít

desátých letech bavil celou republiku.
Na prostějovském nádraží například
roztáhl lokomotivu o váze 74 tuny.
Večerník zajímalo, zda si svými výkony za hranicí lidských možností
neodrovnal zdraví, zejména záda.
„Kdepak, cítím se pořád dobře, stále si
občas chodím i zacvičit. Když se trénuje, tak člověk dokáže ledacos. Vždycky
jsem dělal jen to, na co jsem díky tré-
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popsal nadšenec Karel Novák, který si záchranu lípy vzal za svou.
I díky tomu se strom podařilo zachránit.
„Razantně jsme snížili výšku stromu, aby
se zabránilo rozlomení kmene. Pahýly
velkých větví pak vytvořily nové prostory
pro živočichy. V okolí stromu jsme odstranili dlažbu a půdu mulčujeme. Věříme, že se díky tomu v dalších letech budeme z lípy těšit nejen my, ale i živočichové,
kteří ji obývají,“ dodal Karel Novák, který
podal návrh na nominaci. K ní se kromě
dalších připojil i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
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ninku měl. Stejně to mám teď, kdy už
trénuju méně a výkonnost jde s přibývajícím věkem dolů,“ reagoval Standa
Pukl z Hradčan, který už řadu let pracuje jako školník v Nezamyslicích.
Navzdory silné konkurenci nejrůznějších akcí se v Dobromilicích sešla
dost slušná návštěvnost. Mimo hlavní
soutěže mohli lidé sledovat i klání juniorů do 17 let, kteří se utkali ve shybech,

klicích či dělali sedy – lehy. Na žíněnce
se vyblbly i nejmenší děti. V rámci doprovodného programu pak mimo jiné
vystoupil klub Bujinkan z Nezamyslic
s bojovým uměním. „V přímém boji
nerozhoduje vždy pouze síla, ale také
obratnost a celková připravenost na
nejrůznější varianty útoku. Pokud člověk ví, co má dělat, dokáže se ubránit
i zdánlivé přesile. Říkám tomu, že někdo má svaly, ale my máme čáry,“ vy-

Foto: Martin Zaoral

světlil filozofii Bujikanu jeho vedoucí
Jan Vlč.
Přestože o víkendu byla velká konkurence celé řady nejrůznějších akcí, areál
u dobromilické sokolovny se velmi solidně zaplnil příchozími diváky. „Na podobné akce není vůbec snadné sehnat
peníze, a navíc nám dost lidí hází klacky
pod nohy. Pokud to však jen trochu půjde, rádi se do Dobromilic za rok zase
vrátíme,“ rozloučil se Pukl.
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Lípa v Kostelci je stará zhruba 150 let
a obvodem kmene čtyři metry se zatím
blíží skutečným listnatým velikánům.
Nicméně se k ní váže zajímavý příběh.
I po letech se zelená hlavně díky zarputilosti i péči některých lidí. „Původně
shlížela na pěší cestu. V roce 1997 však
byla při stavbě sportovní haly přesunuta.
Kořeny i větve stromu byly výrazně poškozeny, strom navíc začal hnít. Vznikla
v něm také dutina a strom začal usychat,“

V polovině května byli zveřejněni finalisté
soutěže Strom roku, pro které lidé budou
moci od 20. června hlasovat. Vedle hlavní
soutěžní kategorie porotci vybrali také
pětici nesoutěžních Stromů hrdinů – dřevin, které ohrožuje lidská činnost nebo
čelí nepříznivým podmínkám. A právě
mezi nimi se objevil také Kostelecké
krbál. „Staré a poškozené stromy zůstávají stát jen v tom případě, že je zde lidé

Naostřit a do práce!
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chtějí,“ komentoval Karel Novák, jenž by
uvítal, pokud by v okolí lípy došlo k další
výsadbě.
Aktuálně se strom dočká dalšího ošetření.
A nebude sám! To samé čeká i další čtyři
lípy rostoucí u bývalého sakrálního místa
u obrázku sv. Františka v Romži. Právě
záchranu těchto lip velkolistých, kterým
hrozí poškození okolním porostem, vybrala odborná porota jako vítěze historicky první Ceny Ondrášovka. Ta je spojena
s finanční prémií 50 tisíc korun.
Více se o stromu hrdinovi mohou
nejen místní dozvědět v úterý 31.
května od 8:00 hodin, kdy se u něj
bude konat setkání s lidmi, kteří
mají organizaci ankety na starost.
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NĚMČICE NAD HANOU Těžké
chvíle zažili uplynulou sobotu dopoledne zaměstnanci prodejny elektro
v Němčicích nad Hanou. Během
provozní doby obchodu jim uvnitř
explodovala elektrobaterie. Jen díky
duchapřítomnosti a rychlému zásahu
zaměstnanců se podařilo zachránit
majetek v hodnotě milionů korun.
Operační středisko informaci o požáru
přijalo v sobotu 28. května krátce před desátou hodinou. „Bylo nám nahlášeno, že
v prodejně elektra v Němčicích nad Hanou došlo k explozi, zahoření a částečnému uhašení požáru. K místu byla ihned
vyslána dobrovolná jednotka z Němčic
nad Hanou a profesionální hasiči ze stanice Kojetín,“ prozradil Zdeněk Hošák,
tiskový mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.

Pracovníkům prodejny se požár po
předchozí explozi podařilo částečně
uhasit, husté zakouření odvětraly až
hasičské jednotky. „Naštěstí nedošlo
k výraznějšímu rozhoření. Včasnou reakcí zaměstnanců tak došlo k uchránění
hodnot v řádů milionů korun. Vlastníci
v tuto chvíli odhadují škodu v řádu desetitisíců korun. Hasiči elektrobaterii vynesli mimo objekt, za využití přetlakové
ventilace pak celou prodejnu postupně
odvětrali,“ popsal zásah mluvčí krajských
hasičů.
(mik)
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MOŘICE Zranění dvou mladíků, řidiče a spolujezdce, si vyžádala noční havárie, ke které došlo po
půlnoci z úterý na středu minulého týdne. Dvacetiletý nezkušený šofér dostal za křižovatkou v Mořicích smyk a postupně narazil do dvou domů.
Lehké zranění utrpěl on i jeho o tři roky mladší
spolujezdec.
Ve středu 25. května krátce před jednou hodinou ranní
jel dvaadvacetiletý řidič s vozidlem Škoda Fabia v obci
Mořice ve směru od Vrchoslavic společně se dvěma
mladíky. Jízdu ovšem nepřizpůsobil svým schopnostem. „Po průjezdu křižovatkou a mírnou levotočivou
zatáčkou dostal smyk a auto vyjelo vpravo mimo komunikaci, kde narazilo do jednoho z domů. Od něho
se odrazilo na dopravní značku a roh dalšího stavení.

Vozidlo nakonec zůstalo stát v pozici částečně na komunikaci a částečně na autobusové zastávce,“ popsala krkolomnou havárii
Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Selhání zřejmě nezkušeného řidiče se
neobešlo bez následků. „Při nehodě se
zranil řidič a také sedmnáctiletý spolujezdec, kteří ale nežádali lékařské ošetření. Že
by podezřelý řídil pod vlivem alkoholu, se
nepotvrdilo. Hmotná škoda byla předběžně stanovena na 102 tisíc korun,“ dodala
0G\MWwGPÚONCFÊM\CXQNCPVGOwMQFQXM[JCXCTQXCNX/QąKEÊEJ2QP¾TC\W Zajícová s tím, že nehoda je nadále v šetFQFQOWRCMLGwV÷CWVGORQwMQFKNFQRTCXPÊ\PCéMWCUQWUGFPÊUVCXGPÊ ření policistů z dopravního inspektorátu.
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PIVÍN Fortel, síla v rukách, ale také ochota brzy vstávat. Sekáčům
nesmí chybět nic z toho. Žádná
elektrika, žádné sekačky, nic takového. U pivínské střelnice uplynulou sobotu po půl páté ráno zažily
renesanci kosy. Tak jako každý rok.
Dříve se postaru seklo u hřbitova,
v posledních letech se lidé v selském oblečení pouštějí do práce
na druhé straně od Pivína.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
21072310901

30. května 2022

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Okradenapředhřbitovem
Ve čtvrtek 26. května po osmnácté
hodině neznámý pachatel odcizil batoh s doklady z vozidla Škoda Octavia
zaparkovaného poblíž hřbitova v obci
Smržice. Zloděj nejprve rozbil sklo
pravých zadních dveří a poté z podlahy vozidla odcizil batoh. Poškozená
žena,kterávůzopustilapouzenadeset
minut, v něm měla peněženku s osobnímidoklady,platebníkartouafinanční hotovostí. Celkem přišla o věci za 3
000 korun. Pachateli hrozí za přečiny
krádeže a neoprávněného opatření,
paděláníapozměněníplatebníhoprostředku až dva roky za mřížemi.
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Letos se ale na davy, které přišly loni, čekalo.
Brzy se ukázalo, že řada hanáckých souboristů kvůli velkému vytížení nedorazí. „Lidí je
málo, trávy hodně. Ale co usečeme, to bude.

Foto: Michal Sobecký čekalo na něj občerstvení. A taky nějaký ten

Co nezvládneme, useče se někdy v týdnu.
Mohlo nás být více, ale spousta sekáčů se
omluvila,“ povzdechl si před Večerníkem
jeden z pořadatelů Jiří Vrba z divadelního
spolku Větřák. I tak ale dorazily desítky lidí.
Muži nabrousily kosy, ženy připravily hrábě.
A šlo se na věc.
Od prvních okamžiků pak bylo vidět, že
nikdo z přítomných nekosí poprvé. Často
se přitom jednalo o kosy vskutku prastaré.
„S kosou seču dlouho, dost dlouho. I když
jsem byl na vojně, tak jsem sekl na Šumavě.
Sekal jsem třeba králíkům a co zbylo, dával
jsem do kolchozu,“ prozradil osmdesátník
Josef Šembera. Ač patřil k nejstarším účastníkům, v ničem si nezadal s o generaci mladšími kolegy. „Jsem zde poprvé, ale byli jsme
už dvakrát v Týnci u Olomouce. Zatím je to
dobré, ale je nás málo. Méně než v Týnci,“
pověděl dále.
Práce šla všem velice rychle od ruky. Ukázalo se, že přítomní jsou zruční, navíc
také ranní ptáčata. A kdo vstal jen tak napůl,

životabudič. „Už jsem sice měl, ale dej mi
ještě. I když ze mě bude asi stonožka,“ narážel
jeden ze sekáčů na pověstné „do jedné a do
druhé nohy“. Když se zrovna na chvíli přestalo sekat, tak se básnilo o koronaviru, povídalo
nebo se srovnávaly kosy z různých zemí.
„Dnes jsou někdy bohužel na jedno použití,“
znělo z jednoho místa louky postesknutí.
Během hodinky byla velká část práce hotová. A po dalších momentech se přidala
hudba a následně i tanec kralického souboru Klas. Zábava byla v plném proudu.
„Není nás moc, ale zaplaťpánbůh, že jsme se
sešli. A pobavíme se spolu. Nějací opozdilci
ještě přijdou, ale nebude to tak velké jako
loni,“ poznamenal Vrba kolem šesté hodiny
ranní. Pro něj a pro další nadšence do nejen
hanáckých tradic ale práce neskončila, kdepak. V polovině srpna totiž čeká místní ještě
dožatá, což je vždy veliká sláva. „Bude 13. srpna. Věřím, že se vydaří. Pozvali jsme Hanáky
z Přerova, kteří zde ještě nebyli. A už teď se
těšíme,“ vzkazuje Jiří Vrba.
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Ptenského Ferdu
získal princ Filip
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ský Ferda. „Letos si ho odnesl představitel prince Filipa Filip Kutý se ziskem
249 hlasů. Druhý nejvyšší počet hlasů
obdržela Maruška v podání Marie
Vrbové a diváky výrazně zaujal také
Jakub Šnajdr coby nejvyšší komoří,“
prozradil autor a režisér představení
Karel Foltin. V projektu se představilo
celkem 37 dětských herců, další žáci se
podíleli na technickém zajištění jako
osvětlovači, zvukaři a jevištní technici. Po vyhlášení Ptenského Ferdy si
(KNKR -WVÚ UK X[UNQWåKN RTGUVKåPÊJQ všichni společně pochutnali na ob2VGPUMÆJQ (GTFW \C TQNK RTKPEG (KNK rovském dortu vyzdobeném ve stylu
RCMVGTÚUGUVCVGéP÷RQUVCXKN\CUXQLK uvedené pohádky.
(mls)
/CTWwMW
2x foto: Karel Foltin
PTENÍ Kam se hrabou Oskary!
Uplynulý čtvrtek 26. května skončila derniérou divadelní sezóna Ptenského dětského divadla. Letošní
pohádku „Duhová perla“ viděly v
sále školy ve Ptení stovky diváků
ať už na premiéře pro veřejnost, či
během následujících představení
pro okolní mateřské či základní
školy. Nastal tedy nejvyšší čas udělit prestižní ocenění, a to Ptenského
Ferdu.
Po derniéře byly tradičně vyhlášeny
výsledky hlasování diváků. Vítěz získal
plyšového pejska známého jako Pten-

HODINA
PLNÁ SMÍCHU
PROSTĚJOV I na špatné věci se dá vzpomínat lehce, s nadsázkou EXKLUZIVNÍ
a smíchem. Příklad? Třeba koronavirus. Jeho epidemie se ukázala jako reportáž
tragédie pro mnoho lidí. Zrovna tak ale byla významnou inspirací
pro Večerník
ke vzniku mnoha děl. I těch, která se dokáží reakci některých lidí na
pandemická opatření smát. Jedním z takových děl je divadelní hra Michal
Love You Truly od Petra Kolečka. Právě tu nastudovali dva mladí herci SOBECKÝ
Filip Krupa a Lucie Tesařová a v pátek večer coby premiéru představili hledištěm byla svědkem toho, jak Max
v Divadle Point. U toho prostě Večerník nemohl chybět.
v podání Filipa Krupy a Sára předstazenstvo je občas potřeba omladit.
U této hry jsme si zavzpomínali na
koronavirus. Doma to ale tak divoké
nebylo,“ konstatovala Diana, jedna
z divaček. Ta spolu se zcela zaplněným

vovaná Lucií Tesařovou prožívají dobrovolnou karanténu. A dostávají se
přitom z krásného, i když místy komplikovaného manželství do malého
domácího hororu.

PROSTĚJOV Základní umělecká
škola Vladimíra Ambrose v Prostějově sotva uvedla jednu velkou
akci a už rozjíždí další. Ve čtvrtek
26. května jste se mohli přijít podívat na nádvoří místního zámku
na program nazvaný Umění v toku
času, který propojoval hudbu, ta-

nec, divadlo i výtvarné umění. V
neděli 5. června pak ZUŠ zahájí
tradiční přehlídku prostějovských
divadelních souborů a jejich hostů s názvem MEDart. A nezahájí ji
ničím jiným než představením Sex
na vlnách v podání Mého divadla
Prostějov. Přijďte se na něj podívat

v 19:00 hodin do přednáškového
sálu městského divadla.
„Současná kanadská komedie proplétající osudy zdánlivě náhodných posluchačů noční lechtivé rozhlasové reportáže. Šest mistrně propletených povídek
nutí diváka být stále ve střehu, aby mu
neunikly detaily, které postupně pro-

pojují jednotlivé příběhy do finálního
obrazu jednoho městského pozdního
večera,“ tak zní popis hry Sex na vlnách
z pera Norma Fostera. Zajímavostí je, že
během nedělní inscenace zazní několik
autorských rockových písní.
Více čtěte
na webu www.vecernikpv.cz

13:00–16:00
16:30

DUHA

65.

celostátní přehlídka
uměleckého přednesu
a divadel poezie

17:45

DUHA

18:15

UL. ŠKOLNÍ

15 STŘEDA

SEMINÁŘE WOLKROVA
PROSTĚJOVA
JE TO TAJNÝ!, JAROMĚŘ
Jeden
Autor hry: Jarka Holasová, Pavlína Tichá
Scénograﬁe: Pavlína Tichá
Režie: Jarka Holasová a soubor

DS ZDIVIDLA, OSTRAVA

OVŠEMŽE O VŠEM
Autor předlohy: Miroslav Koupil
Název literární předlohy: Ovšemže o všem!
Autor hry: Miroslav Koupil, Saša Rychecký
Režie: Saša Rychecký

SLAVNOSTNÍ
ZAHAJOVACÍ PRŮVOD
SE SVÍČKAMI
sraz u vchodu Duhy

18:30

NÁMĚSTÍ E. HUSSERLA,
U SOCHY J. WOLKERA

PŘEDÁNÍ SYMBOLICKÉHO
KLÍČE
OD MĚSTSKÝCH BRAN
primátorem města Prostějova

19:30–20:30

DUHA

20:45

ZAHRÁDKA ND

HODNOCENÍ POROTY
DIVADEL POEZIE

8:00–8:30

MD PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

8:35–8:55

MD - JEVIŠTĚ

9:00–13:10

MD - JEVIŠTĚ

LOUDKY

14:00–17:00

MD ČERVENÝ SALONEK

PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ
SÓLISTŮ
SEMINÁŘE WOLKROVA
PROSTĚJOVA
ROZBOROVÝ SEMINÁŘ

1. kategorie
(1.+ 2. + 3. + 4. skupina)

17:30

RATATAVERITA, PLZEŇ

18:50

V.E.M. 3 ROHLÍKY, KARVINÁ

MD – JEVIŠTĚ

MD – JEVIŠTĚ

19:45–20:45

DUHA

Kompletní
program
na stránká
ch
www.prost
ejov.eu

PREZENCE RECITÁTORŮ
SÓLISTŮ

1. kategorie
(1.+ 2. + 3. + 4. skupina)

U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE

pražská grunge-rocková kapela

HLEDÁNÍ HLASU

Hlasová rozcvička určena
sólovým recitátorům 1. kategorie
a všem dalším zájemcům

1. kategorie
(1.+ 2. + 3. + 4. skupina)

14:00–17:00

21:00

ZAHRÁDKA ND

Klec bez mříží
Autor hry a režie: Samuel Zheng

Čtverylka vrahounčina
Autor předlohy: Eberhard Hauptahnhof
Název literární předlohy:
Čtverylka vrahounčina
Autor hry: Radka Veselá a soubor
Režie: Radka Veselá

HODNOCENÍ POROTY
DIVADEL POEZIE
U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE

HM…

česká hudební skupina, jejíž písně jsou křehké,
taneční, formálně praštěné, téměř rockové
nebo i punkové

KONTAKTY

VSTUPNÉ

Magistrát města Prostějova, odbor školství,
kultury a sportu, oddělení DUHA - Kulturní klub
u hradeb, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov
tel. 582 329 623, 582 329 620
www.klubduha.cz

Vstupné pro veřejnost na celý večer
na akci U Kotěry na zahrádce: 20 Kč
Zahrádka Národního domu otevřena
po dobu trvání kulturního programu

bratrské bitvy Coriů

PROSTĚJOV Před rokem se z vítězství na UniCredit Czech Open
radoval Argentinec Federico Coria
a zapsal se do dějin prostějovského
challengeru. Po devatenácti letech
totiž navázal na svého sourozence
Guillerma, který na Hané uspěl
v roce 2002. Mladší z bratrské dvojice bude titul obhajovat.
„Když bratr vyhrál, bylo mi deset.
Před loňským finálovým zápasem mi

poslal fotku s pohárem, který tehdy
získal. Tak jsem mu to oplatil. Bylo
by skvělé, kdybych mohl poslat další,“
usmívá se Federico Coria.
Obhájce titulu ukázal v Paříži dobrou
formu, když vzdoroval Alexi Molčanovi ze Slovenska přes tři hodiny
a prohrál po bitvě ve čtyřech setech.
Jeho letošním maximem bylo semifinále na turnaji ATP v marocké Marrákeši.
(lv)

Å=NXVtPWRGRWiKQRXW

&WQ 6GUCąQX¾t-TWRC RąK RTGOKÆąG
JT[.QXG;QW6TWN[GZEGNQXCNQ
Foto: Michal Sobecký

Diváci se přitom měli na co těšit, na
jeviště oba herci vtrhli jako velká povodeň. Jde o kvalitní a zkušené, přitom
stále neokoukané umělce, což posléze
někteří diváci ocenili. „Herecké osa-

VĚNOVÁNO 100. VÝROČÍ NAROZENÍ JANA SKÁCELA

14 ÚTERÝ

UNKDWLGPokračování

Duo mladých
C@M>Ą pobavilo
KüD KM@HD½ü@
publikum i sebe
Ukazuje se totiž, že Max myslí přísná
hygienická pravidla smrtelně vážně.
Předzásobit se ve velkém? Dezinfikovat každou bobulku vína? Nebo dýchat manželce za krk pokaždé, když si
myje ruce? Proč ne. „Ze začátku bylo
těžké se vžít do role, postavu spíše nesnáším, protože je to podle mě strašný
pitomec. Ale ve finále se mi povedlo
do postavy vžít a pochopit ji. Z dneška

WOLKRŮV
PROSTĚJOV
14. 6. - 18. 6. 2022

WHQLVRYÇKRFKDOOHQJHUXPXæĎ

žebříčku ATP. Finále čtyřhry se bude hrát
v pátek, v sobotu je na programu finále,
které začne v 11 hodin. Diváci mají do
areálu volný vstup.

GRKODYQtVRXWěçH´
SőHMHVL

MEDart zahájí program sexem Domácí 3DXOVRQ
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„Po nucené
a odložení
Tomáš Somr - Starý Viking
zve na KELTSKOU NOC 2022

PROSTĚJOV Mezinárodní hudební
festival Keltská noc 2022 se vrací a navazuje přesně tam, kde před necelými
třemi lety zůstal stát kvůli covidové
epidemii. Ve dnech 22. až 23. července se kempem Žralok v Plumlově opět
rozezní tóny irských fléten a slyšet budou žhavé rytmy keltských bubeníků.
V programu festivalu vystoupí na 150
účinkujících z devíti evropských zemí.
Kromě irské/keltské hudby se mohou
návštěvníci těšit také na irský tanec,
vikingská bojová umění, keltský tábor
s ukázkami keltských řemesel a stylu
života, keltskou spiritualitu, skvělé
workshopy na světové úrovni.
yy Všichni se po dvou letech covidu
těšíme z toho, že opět můžeme začít
normálně fungovat. Co jste si připravili pro letošní „návratový“ ročník za
novinky a překvapení?
„Letos máme pro návštěvníky, kteří se již
nemohou Keltské noci dočkat, velikou
novinku. Mnoho z vás přijíždí na Keltskou noc již o den dříve, tak jsme letos
připravili na čtvrtek jedenadvacátého července večer krásnou zahřívací akci, a sice
Předvečer Keltské noci 2022! Čtvrteční
program bude začínat kolem sedmnácté
hodiny a vystoupí v něm soubor irských
tanců Fiach Bán z Olomouce, kromě
ukázky irských tanců provede i workshop
– výuku irských tanců pro všechny zájemce. Kromě irských tanců také vystoupí

skupina MalemIrish, která zahraje bujaré
irské písně, jigy a reely. Po skončení oficiálního programu bude následovat ‚jam
session‘ neboli společné hraní, jehož se
mohou zúčastnit všichni návštěvníci, kteří se učí hrát irskou hudbu a budou mít
s sebou své hudební nástroje. Důležitá věc
je, že čtvrteční večer bude bez vstupného,
tedy zdarma. Mohou se ho zúčastnit jak ti,
kteří přijeli na Keltskou noc, tak i lidé z širokého okolí Prostějovska a Olomoucka.
Každý z náhodných návštěvníků, kdo se
eventuálně rozhodne zůstat na Keltskou
noc, si může dokoupit vstupenku na pátek a sobotu přímo na místě.“
yy Ano, to je zajímavý nápad a jistě se
bude zúčastněným velmi líbit. Nezavání to mírně přípravou Keltské noci stát
se třídenním festivalem?
„Teď jste mě dostali. (úsměv) Mnoho lidí
ví, že třídenní Keltská noc je myšlenka,
která nás provází již mnoho let. Nicméně
z ekonomických důvodů jsme k takové
realizaci nikdy nemohli přistoupit. Přímé
plány tohoto typu zatím ještě nemáme,
ale letošní ‚Předvečer Keltské noci‘ by
nám mohl ukázat, jestli by takové rozšíření bylo možné, je to taková ‚první vlaštovka‘. Určitě se tou myšlenkou budeme do
budoucna intenzivně zabývat.“
yy Už jsme se dozvěděli, že na Keltské
noci letos vystoupí účinkující z devíti
evropských zemí. Můžete nám, Starý
Vikingu, krátce představit letošní program?
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„Jistě
mohu
a rád… Letošní
nabídka, s malými
změnami, vychází z programu,
který byl plánován na rok 2020
a z důvodu covidové epidemie se nekonal stejně jako
ročník 2021.
Začnu skupinou, která na
Keltské noci Foto: archiv T. Somra
vystoupí
letos již poosmnácté!. Sliotar z irského
Dublinu je neodmyslitelnou součástí
festivalu, miláčkem návštěvníků i organizátorů a z jeho strany je víc než patrný
ten samý vztah k nám. Mnoho lidí se
již těší na skupinu Celtica Pipes Rock,
která je z Rakouska a má v současnosti
velké úspěchy po celém světě. Z Itálie
k nám opět přijede skupina Cisal Pipers,
která v roce 2019 okouzlila publikum
svým obrovským muzikantstvím ať už
při pátečním večerním koncertu, nebo
při sobotní akustické show. Nemohu se
zde rozepisovat o všech sedmnácti kapelách, ale všechny skupiny ať už české,
nebo zahraniční jsou na vysoké profesi-

tenisté získali

v Prostějově
jedenáct titulů
PROSTĚJOV V historii prostějovského
challengeru získal český tenis jedenáct
titulů, vítěznou sérii začal ve čtvrtém ročníku v roce 1997 Bohdan Ulihrach, pak
o čtyři roky později zvedl pohár podruhé.
V roce 2003 přišel čas Radka Štěpánka,
hned další sezónu titul obhájil. Jan Hájek
všechny překvapil v roce 2006, v letech
2009 a 2010 přidal další dva tituly, byl
v české tenisové historii prvním, který vyhrál prostějovský turnaj třikrát. To udělal
také Radek Štěpánek, i on v roce 2013
přidal třetí titul. Pak přišla vítězná série Jiřího Veselého, také on zvedl pohár v Prostějově třikrát – v letech 2014, 2015 a 2017
– a jako jediný aktivní z turnajových šampiónů má šanci vyhrát trofej i počtvrté.
A klubová příslušnost? Bohdan Ulihrach
byl v roce 1997 členem PSK Olymp
Praha a v roce 2001 už hrál v dresu pražské Sparty. I Radek Štěpánek byl v roce
2013 členem Sparty, jeho první dva tituly patřily Prostějovu, stejně jako všechna
turnajová vítězství Jana Hájka a Jiřího
Veselého. Turnajová filozofie Miroslava
Černoška byla od začátku postavena především na účasti české špičky a světových
tenisových nadějí. „Mockrát jsme se v minulosti přesvědčili, že nejhorší jsou velké
tenisové turnaje v Čechách bez českých
hráčů. Také letos u nás budou startovat,
věřím, že pětileté čekání na českou radost
skončí,“ přeje si šéf prostějovského tenisu.
(lv)

PROSTĚJOV V jediném čistě českém kvalifikačním souboji nastoupil
Andrew Paulson (na snímku) proti
Davidu Poljakovi. Z postupu proti
hráči TK Agrofert se radoval sparťanský tenista, který zvládl vyrovnaný
souboj po více než dvou hodinách.
„Bylo to hodně náročné,“ uznal vítěz.

Ladislav VALNÝ

ƔƔ Jak složité bylo uspět v souboji

s Davidem Poljakem?
„Hodně. Tahali jsme se o každý bod,
o každou hru. Nebylo jednoduché udržet
koncentraci na potřebné úrovni po celý
zápas. Celé střetnutí bylo nahoru – dolů.
Velká přetahovaná s dobrým koncem.“
ƔƔ Co jste říkal na docela chladné
počasí. Navíc vlhká antuka. Byly to
těžké podmínky?

„Docela ano. Občas míče hodně lítaly, což nebylo nic příjemného. Snažil
jsem se hrát aktivně a jít bod po bodu.
Byl to opravdu boj, žádnou výměnu
jsem nedostal zadarmo.“
ƔƔ Dá se v takových podmínkách jen
čekat na případné chyby soupeře?
„To dost dobře nejde. Pro míče si musíte
chodit. Platí, že kdo je aktivní, má k vítězství blíž. Opačně to nefunguje.“
ƔƔ Hrajete svůj šestý challenger v sezóně. S jakým cílem jste přijel do Prostějova?
„Každý hráč, který nastoupí do kvalifikace, má stejný cíl a tím je postup do
hlavní soutěže. Není to nic lehkého,
všichni se snaží podat maximální výkon, jsou to nesmírně náročné zápasy. Pokusím se ale zvládnout i druhé
utkání a zajistit si postup.“

Foto: Jan Frehar
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Maximem na Roland Garros

bylo 3. kolo. Potěšil Kolář
PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Bez velkého
úspěchu skončil pro české tenisty
druhý grandslam sezóny. Maximem
bylo třetí kolo Karolíny Muchové,
které mělo ovšem hořkou příchuť,
protože hráčka musela své utkání
předčasně ukončit kvůli zranění.
Při své premiéře v hlavní soutěži
nadchl Zdeněk Kolář pařížské publikum. Nejprve uspěl v kvalifikaci,
porazil domácího Lucase Pouilleho
a pak přes čtyři hodiny trápil čtvrtého
nasazeného Řeka Stefanose Tsitsipase. Prohrál ve čtyřech setech, přesto
jej vyprovázel bouřlivý potlesk deseti
tisíc fanoušků. Kolář byl kousek od
pátého setu, když v poslední zkrácené hře neproměnil ani jeden ze čtyř
setbolů. „Hlavně u toho posledního
mě to trošku mrzelo. Nezvolil jsem
nejlepší řešení. Ale i tak to byl zážitek,“
prohlásil Kolář.
Jiří Veselý nestačil v úvodu na Steva
Johnsona. Úvodní dvě sady rozhodovala až zkrácená hra. Od třetího
setu byl už Američan lepší, využil tři
z devíti brejkbolů a českého tenistu
vyřadil.
Na začátku turnaje skončila také cesta Jiřího Lehečky, kterému stál v cestě
zkušený David Goffin. Po vyrovnaném průběhu prohrál prostějovský zástupce ve čtyřech setech. „V klíčových
momentech rozhodovaly větší zkušenosti soupeře,“ uznal Lehečka.

Hodně nadějně vypadaly zpočátku
výkony Karolíny Muchové, zvlášť
když ve 2. kole vyřadila čtvrtou nasazenou Marii Sakkariovou z Řecka.
V následujícím duelu s Američankou Amandou Anisimovovou Češku
opustilo štěstí. Ve druhém setu si podvrtla kotník a v závěrečné sadě musela
kvůli přetrvávajícím bolestem utkání
ukončit. „Vzala jsem si nějaké prášky
proti bolesti. Doufala jsem, že zaberou, snažila jsem se hrát rychlé míče
a doufala, že by to mohlo jít. Ale nešlo,“ řekla zklamaná Muchová.
Mezi nejlepších dvaatřicet se nedostala Petra Kvitová. Ve svém druhém
vystoupení nestačila na Australanku
Darju Savilleovou, když udělala třicet
nevynucených chyb. „Chybí mi nahrané zápasy a s tím související sebevědomí,“ posteskla si Kvitová.

Velkým překvapením byla porážka
osmé nasazené Karolíny Plíšková,
která ve 2. kole nestačila na domácí
držitelku divoké karty Leolii Jeanjeanovou, tenistku ze třetí světové stovky.
Po vítězství nad Chorvatkou Petrou
Martičovou podle očekávání nestačila
Kateřina Siniaková na nasazenou Leylah Fernandezovou z Kanady, se kterou
uhrála pouze pět her a pětkrát přišla
o své podání.
Přes první kolo ve dvouhře žen se nedostala obhájkyně titulu Barbora Krejčíková, na které byla vidět nerozehranost kvůli
zdravotním problémům v průběhu sezóny. Smůla se elitní tenistce nevyhnula ani
v deblu. Do soutěže vůbec nenastoupila
kvůli pozitivnímu testu na koronavirus.
„Letošní Paříž se nepovedla. Na druhou
stranu už nemám žádné zranění. Vrátím
se,“ prohlásila Krejčíková.
(lv)
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PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Z českých
tenistů se jako jediný Zdeněk Kolář
podíval do 2. kola. Na sedmnáctý
pokus se probil z kvalifikace do hlavní soutěže na granslamu a také on
ukázal, že mužský tenis usilovně bojuje o návrat na výsluní. Jeho umění
ocenili i diváci, kteří přes porážku se
Stefanosem Tsitsipasem skandovali
při odchodu z kurtu Suzanne Lenglenové jméno českého hráče. „Při
zápase jsem skandování slyšel, ale
snažil jsem se hlavně soustředit na
výkon. Při loučení jsem ale všem zamával. Bylo to to nejmenší, co jsem
mohl udělat a poděkovat za podporu. Bylo to příjemné,“ těšila Koláře
podpora fanoušků v hledišti.

hrát vyrovnané partie s jakýmkoli
soupeřem?
„Ukázalo se, že na kurtu žebříček neplatí. Myslím, že to byl výborný zápas
z obou stran a fanoušci se bavili. Šel
jsem do zápasu s tím, že chci vyhrát
a současně si to užít. Z poloviny se to
povedlo. Vyhrát se nepodařilo, z utkání si ale vezmu jen to nejlepší. Budu se
snažit ještě zlepšit drobnosti, které se
nepovedly.“
ƔƔ Třeba v koncovce čtvrté sady?
„Tam mě mrzel jeden setbol, v němž
jsem pokazil forhend. Mohl jsem to
zahrát jinak. Ale během zápasu mi
právě tento úder vyšel. Nemá smysl to
nějak dlouho rozebírat. Jen to příště
vymyslet lépe.“
ƔƔ Na kurtu jste se prali přes čtyři
hodiny. Hrál jste někdy delší zápas?
ƔƔ Váš výkon na Roland Garros „Možná loni na challengeru v Cordegradoval skvělým soubojem s Tsit- nons s Varillasem, tam to bylo opravsipasem. Ukázal vám, že můžete du hodně dlouhé. Fyzicky jsem ale

Ladislav VALNÝ

neměl žádné problémy. Pátý set bych
zvládl. Určitě jsem ale nehrál před takovou kulisou. To byl zážitek.“
ƔƔ Co vám říkal táta, který je zároveň vaším trenérem?
„Že jsem hrál výborně a mám si to užívat. Že jsem mohl hrát takový zápas je
hlavně jeho zásluha. On mě k tenisu
přivedl, naučil mě základy a vede mě
životem. Nikdo jiný na světě by pro
svého svěřence tolik neudělal. Odjakživa mě vždycky vozil na turnaje, dělá
do toho svou práci. Obětoval se, myslím, že i on si hlavně poslední zápas
užíval.“
ƔƔVýkony v Paříži vás opět přiblížily k postupu do první světové stovky. Cítíte, že je blízko?
„Herně není daleko, z pohledu bodů
ale daleko pořád je. Čeká mě ještě
hodně práce. V nejbližší době turnaje
v Prostějově a Bratislavě. Zase to bude
boj. Ale věřím, že se ta stovka povede.“
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Laďa „Sovjet“ Rus baví na akcích už více než čtvrtstoletí

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jste takový muž mnoha tváří: moderátor, promotér mnoha akcí, organizátor...
„Ano, a taky pořadatel. (zamyslí se) Moderátor, promotér, teď nově event manager a samozřejmě taky hudebník. Taky
zpívám s kapelou. Tak to vzniklo, hrál
jsem s různými kapelami. Vystupovalo
se v době dřívější velice často, zábavy byly
v kurzu. Prošel jsem tou školou, co všichni kovaní muzikanti, hrálo se desetkrát či
dvanáctkrát do měsíce. Na zábavách po
šesti hodinách. Hrál jsem na bicí a zpíval. Z toho pak vzniklo i to mé mluvení.
Vždycky jsem rád komunikoval s lidmi,
i když od bicích, uváděl jsem písničky,
které jsem zpíval a hrál. To se vše vyvíjelo,
nakonec z toho bylo i moderování, kdy
přišla nabídka, zda bych nepřijel na akci
a neprovedl akcí účastníky. Třeba hody
nebo slavnosti na vesnici. Nebo zda bych
neudělal nějaké odpoledne zábavnější.
Přijal jsem první nabídky a začal mluvit,
až to sklouzlo k moderování.“
yy Sklouzlo. Jak to myslíte?
(smích) „Stále jsem hrál s kapelami, i když
jsem víc mluvil.“
yy Teď už více mluvíte, než hrajete?
„Samozřejmě. Všechno má svůj vývoj.
Hraní postupem času ustávalo, doba šla
dopředu. Víte, těch zábav už není tolik
a později už to bylo prostě jiné. Překlopilo se mi to pak, a je tomu tak doteď, že
moderování je víc a hraji méně. Aktuálně
s kapelou HSP hrajeme české a slovenské písničky. Užívám si to pořád jako
kdysi, v pauzách mluvím a komunikuji

Poznám, zda jsou lidé v pohodě, nebo ten večer
bude těžší. Vždycky jsem z toho ale nějak vybruslil,
i když se kolikrát zdálo, že to bude katastrofa.
Podařilo se mi přítomné zlomit a dopadlo to výborně...
s publikem. A pořadatelé akcí už to dobře
vědí…“
yy Kruh se tedy vlastně uzavřel: hrajete, mluvíte a navzájem vše doplňujete.
„Ano, pořád zůstávám i v této poloze. Jak
je více mluvení, taky více hraji a zpívám.
Obě sféry se doplňují, nedělám pořád to
samé. Hraní mi okysličuje moderování
a obráceně.“
yy Vzpomenete si na první akci, kdy
jste začínal s moderováním?
„Zhruba po vojně, nějakých šestadvacet nebo sedmadvacet let zpět. To už je
trochu doba. (úsměv) Byly to ale akce
po dědinách na Konicku. Samozřejmě
si vzpomenu na důležitou akci, to byly
v Kladkách Hry bez hranic. A na jednom
z ročníků byli také zástupci Pivovaru Litovel. Z toho přišla nabídka, zda bychom
se nedomluvili na nějaké spolupráci.
Dlouho jsem přemýšlel, pak na to kývl,
protože to bylo velké rozhodnutí, které
moderování a mé vystupování v plné síle
odstartovalo. A to je osmnáct let zpět.“
yy Tehdy jste se tedy stal víceméně
profíkem?
„Jak bych to řekl… Mám to zajímavě.
Mám to jako profík, ale když jsem tehdy
moderoval a hrál, stíhal jsem jako jeden
z mála ještě chodit do práce. Vždy tak
byly dvě cesty, a to mi trvá doteď. Bylo
to náročné, kolikrát jsem musel směny
prohodit a nespal jsem. Vše se ale zvládlo.
Potom jsem přestal pracovat manuálně
a vrhl se spíš jen na kulturní složku. Musel
jsem to tedy hodně zvažovat, ale nakonec
jsem stabilní práci pustil. Byl jsem krátkou dobu na volné noze. Ale protože práce bylo tolik, před koronavirem jsem dělal šest až sedm akcí týdně, a naštěstí trvá
dodnes, tak jsme se dohodli, že vstoupím
do pivovaru jako zaměstnanec. A vývoj
byl takový, že vznikla agentura, která
zaštítila moje moderování – věci, které
nedělám pro pivovar, ale sám na sebe,
jméno Laďu Sovjeta Rusa. Vznikla tedy
i agentura, pod kterou jsem doteď. Mám
pořád dvě takové cesty, které se spojují.
Jsem rád, že když byla ta špatná covidová
doba, že spolupráce s pivovarem funguje
doteď, pomohla mi tu dobu přežít. “
yy Jak je před akcemi důležitá přípra-

vizitka
LADISLAV RUS
✓ narodil se 23. listopadu 1973 v Prostějově
✓ moderátor, promotér, bavič, hudebník,
event manager, organizátor
✓ vášnivý hudebník-bubeník, působil v mnoha kapelách
včetně skupin Demence, Arest nebo Dr. Sova
✓ aktuálně je členem skupiny H.S.P.
✓ nejen na Prostějovsku, ale po celé Moravě je znám
coby showman spousty akcí
✓ moderování se od roku 1997, začal s ním po vojně
✓ od roku 2004 je také promotérem Pivovaru Litovel
✓ mezi jeho koníčky patří fotbal, hokej, wellness a také pivo
zajímavost: je zakladatelem několika akcí, před koronavirovou
pandemií například pořádal Pivní pětiboj v Seči,
akci plánuje obnovit, letos se ale přemístí do Jednova

va? Stane se, že u moderátorů vidí člověk, že si nejsou jistí, nemají to úplně
načtené...
„Já se přiznám, že jsem z těch, co se moc
nepřipravují. Je to takové mé know-how.
Nejsem typ moderátora, co to má vše
napsáno, větu od věty, že si vše předem
napíše jako slohovou práci a pak text
přečte.“
yy Pak to může znít uměle.
„Ano. A už třeba nezaregistruje ani to,
jaké osazenstvo je v sále. A co se proměnilo od doby přípravy. Pak to není ani
věcné, vypadá všechno uměle a není to
ono. Takový jsem nikdy nebyl ani nebudu. Samozřejmě když je informací
hodně, tak komunikuji s pořadatelem,
udělám si malou přípravu, ať vím, do
čeho jdu. Nachystám si body, které pořadatel chce, aby zazněly. Ale jakým stylem
se dostanu k tomu, co chci říct, to je vždy
loterie, protože mluvím z hlavy. (směje se)
Tím pádem to není strojené, někdy ale
vznikají komické situace, protože nikdo
není stroj. Spletu se a je. V tom je moje
vystoupení ale živé a lidé hodně reagují.
Jedna paní pořadatelka, co zahajovala se
mnou ples, se mě ptala, zda vím, co budu
říkat. Já jí odpověděl, že nevím. A ona, že
to není možné, jak to děláte? Říkám, že
tam půjdeme a já se nadechnu a budu
věřit, že myšlenka do hlavy přijde. A pokud nepřijde, budete mluvit asi jen vy.
Naštěstí musím zaklepat, vždy myšlenka
přišla. A jak se nadechnu, začnou mi ty
myšlenky do hlavy skákat.“
yy Je pro vás po těch letech ještě potřeba procvičit si před vystoupením
pusu? Pokud ano, jak to děláte?
„Ano, ideálně cvičení lodyha, děloha, pic,
to si pamatuji. (smích) Hlavně po ránu,
když je pusa ztuhlá, dám si pár mluvnických cvičení, mluvím si prostě jen tak
sám pro sebe. Přiznám se, jsem spíše odpolední a noční člověk. A těch akcí dopoledne je už teď víc. Vezmu je, ale musím
se na ně rozmluvit. Cítím, že mám ztuhlou pusu, než aby artikulace byla správná.
A dopoledne cítím, že zápal myšlenek
je malinko pomalejší, čím později, tím
reaguji rychleji. Dlouhou dobu před covidem jsem byl zvyklý dělat odpoledne
a večer. Teď se to změnilo. Dopolední
časy musím pokousat. Ale dám do toho
všechno dopoledne nebo v devět večer.“
yy Zmínil jste komické momenty, co
se vám tedy třeba přihodilo?
„Jsou to samozřejmě různé přebrepty.
To se někdy prostě stane. Je to dané situací, teď se to těžko komicky navléká.
Stalo se mi ale, že jsem si popletl i místa.
Takže toho bylo opravdu hodně. A jak
na potvoru jsem viděl v publiku stejné
lidi jako den předtím, jen o město vedle.
Vítal jsem je tedy na jiném místě, ale
mluvil o jiném městě. Až se ozvalo ‚Jseš
v Lošticích, ty debile.‘ (rozesměje se) Nebo
když moderuji věci spojené se sportem
nebo výkony, i pivními výkony, tak tam je
komických situací hodně. A těch hlášek...
Někdy jsem si říkal, že bych to mohl sepsat. Já se ale dívám dopředu a málo dozadu. Takže ještě na to nedošlo. Určitě by
bylo co na napsání, ale tolik času asi nikdy
mít nebudu.“

Foto: Michal Sobecký

yy Zmínil jste sport. Co prostějovský
hokej? S ním spolupracujete už hodně dlouho.
„Vše vzniklo ve spolupráci s Pivovarem
Litovel. Jsem tam tedy jako velvyslanec
značky, protože pivovar podporuje Jestřáby. A jsem za to osobně rád. V Prostějově jsem se narodil, k městu mám vztah,
mám zde hodně známých, takže Jestřábům fandím. Je to tedy spojení příjemného s užitečným. Můžu se setkávat s lidmi,
zasoutěžit si s nimi na ledě, ochutnat pivo
a vstřebávat atmosféru zápasů. Když se
hraje play-off, tak se sbalíme a jedeme
fandit třeba do Vsetína, sami za sebe. To
je moc příjemné.“
yy Jaké publikum je nejnáročnější?
A kde?
„Mám široké spektrum akcí. Od vesnických oslav po městské festivaly přes
hudebně-sportovní akce, plesy, road tour
pro pivovar, kdy si stoupnu v hospodě
a začnu lidi bavit. Ale k publiku … každé město i kraj jsou jiné. Většinou když
stoupnu před publikum, poznám, jací
lidi se sešli, co bude za atmosféru. Záleží i na umělcích, kteří zrovna vystupují.
Poznám, zda jsou návštěvníci v pohodě,

nebo ten večer bude těžší. Vždycky jsem
z toho ale nějak vybruslil, i když se kolikrát zdálo, že to bude katastrofa. Podařilo
se mi lidi zlomit a dopadlo to výborně.
Když třeba jedu jen s DJ, byl večer postavený na mně – mluvím, soutěžím,
zpívám a formuji si večer já. U plesu a festivalu je to o skladbě umělců a sortě lidí,
co se sejdou. Jednou jsem moderoval
hudebníky z televize Šlágr. Byl to koncert, kde vystupovali tři muzikanti. Provázel jsem odpolednem, staral o dobrou
náladu. Bylo to úžasné, areál byl plný
lidí v důchodovém věku. Ale co mě překvapilo, tak i omladina tam byla. Lidé se
skvěle bavili, bylo to fakt úžasné. Od začátku přišel mega potlesk, a to jsem jen
chtěl přitom přivítat. (úsměv) I když mi
některé mé věci nepřišly tak vtipné, oni
se všemu smáli. Ještě mi přihrávali, nebáli
se. Byla to neuvěřitelná sranda a hodně
bezprostřední. Tito lidé se dokáží bavit.
Když přijdou ve starším věku, chtějí si to
užít a zažít si to. A neřeší nic okolo.“
yy Podílíte se i na festivalech. Byly zde
roky koronavirových zákazů a příkazů. Jak to poznamenalo podobné
akce?

„To se ještě ukáže. Máme květen, jsme
v rozjezdu. Ale protože plánuji různé
akce, sleduji i rozvrstvení kapel, festivalů
a mám to i přes agenturu. Musím říct, že
to bude zajímavé, protože po koronaviru
bude hodně akcí. Teprve to vypukne, ale
asi bude přeakcováno a přefestivalováno.“
yy Nebojíte se, že se mezi akce ti lidé
příliš rozmělní?
„Ano. A musím říct, že si lidé budou určitě vybírat. A při situaci, která teď je, kdy
všechno letí nahoru, zdražuje, a i střední
třída to pociťuje, budou si muset vybrat.
Nebudou moct každý víkend na festival
nebo koncert. Když jsem se díval, kolik
toho je na Prostějovsku, Olomoucku,
Litovelsku, bude problém být v okruhu
třiceti kilometrů v jednom termínu na
třech velkých akcích. Tak si myslím, že
pro některé pořadatele to nemůže dobře
dopadnout. Náznaky byly už u čarodějnic, kde je vstupné dobrovolné nebo
žádné, lidi to spíše využili, než aby hned
na začátek šli na nějaké megaakce. Každý
si teď prostě hlídá ekonomiku. Myslím si,
že akcí bude až moc a na některých se to
bude těžko pořadatelům skousávat.“
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PROSTĚJOVJako muž mnoha tváří
se dá označit Ladislav „Laďa Sovjet“
Rus (na snímku). Bez přehánění. Je
totiž nejen vášnivým hudebníkem
a hráčem na bicí, ale také oblíbeným moderátorem, promotérem či
bavičem. Před mnoha lety začal na
malých akcích, z nichž se postupně
přesunul na větší. Nyní má za sebou
tisícovku událostí, kde svými vtípky,
slovními obraty a zároveň neskutečnou energií získal publikum na svou
stranu. Na Prostějovsku se pak těší nemalé popularitě, hokejoví fanoušci jej
znají z přestávkového programu, lidé
v Kladkách si jistě vzpomenou na Hry
bez hranic a obyvatelé (nejen) Seče či
Lipové zase na Pivní pětiboj.
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RYCHLÝ
Do mateřinek se zapsalo méně dětí než vloni 9(ÿ(5
NÍK
„Chod školek se dostává do normálu,“
pochvaluje si průběh zápisů Jan Krchňavý

PROSTĚJOV Druhou květnovou středu proběhly zápisy dětí do
mateřských škol v Prostějově. Podle základních výsledků je zřejmé, že dětí oproti loňskému roku ubylo. To ovšem nic neubírá na
skutečnosti, že pro 412 nejmenších dětí byl 11. květen svátečním
dnem, kdy se poprvé seznámily s prostředím, které budou od
září tohoto roku navštěvovat. Z výsledků zápisů také vyplynulo,
že nejvíce dětí se přišlo zapsat do mateřinky na Sídlišti Svobody,
hned v závěsu zájmu je pak Mateřská škola Rumunská.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Velmi dobré pocity ze zápisů do prostějovských mateřinek má náměstek
primátora pro školství v Prostějově.
„Jsem velmi rád, že se konečně dostal
do normálu chod předškolních zařízení
i tím, že proběhly zápisy do mateřských
škol klasickým, ověřeným způsobem.
Ředitelky a učitelky mateřinek tento
fakt rovněž velmi vítají,“ řekl Večerníku
Jan Krchňavý (PéVéčko), který vzápětí
popsal, jakým způsobem letošní zápisy
nejmenších děti probíhaly. „Rodiče přišly se svými ratolestmi po dvou letech
osobně, a to má řadu výhod. Především
je to jakési důležité prvotní seznámení s prostředím, kam děti zamíří po
prázdninách. Poznají se i s učitelkami
a zavnímají atmosféru, pro ně zatím
neznámou. Učitelky naopak vyhodno-

tí základní úroveň sebeobsluhy dítěte
a zjistí i jeho případné potřeby, zdravotní omezení, vše, co by měly díky rozhovoru s rodiči vědět pro úspěšné začlenění dítěte do kolektivu třídy.“
Jak náměstek primátora potvrdil, letos
se do mateřských škol v Prostějově zapsalo méně dětí než vloni. „K zápisům
do našich školek bylo podáno celkem
498 žádostí, z toho ale šestaosmdesát žádostí vícekrát. To znamená, že ve skutečnosti po odečtení duplicit se hlásilo 412
dětí. Dětí mladších tří let bylo celkem
133. Vloni bylo vyhověno 427 žádostem
o zařazení dítěte do mateřských škol, ve
skutečnosti ovšem nastoupilo 396 dětí,“
podotkl Krchňavý. Podle jeho vyjádření
nebylo ještě rozhodnuto, jak se celkově
zaplní kapacita jednotlivých mateřinek.
„Teprve proběhne koordinační porada
ředitelek a na základě kapacity školek
bude rozhodnuto o zařazení dětí do jednotlivých mateřinek.“
Naopak ředitelé základních a mateřských škol v Prostějově rozhodli o jednotném termínu zápisu k předškolnímu

blémový zářijový
start do zase jiné části života. Na školku
si přece každý z nás
Prostìjov vystøídala
vzpomene,“ uzavřel
Olomouc
a základnímu vzdělávání pro cizince, pře- prozatím toto téma
Prostějov (mik) – Prostějov vydevším jde o děti uprchlíků z Ukrajiny. náměstek primátora
střídala na čele srovnávacího výzku„Zápisy do mateřských škol pro cizince Prostějova.
mu Město pro byznys Olomouc.
Podrobné
se uskuteční ve středu osmého června
V prestižní soutěži v rámci krajského
informace
od osmi do sedmnácti hodin. Zápisy do
kola tak naše město kleslo na druhé
najdete
základních škol pro cizince se konají ve
místo. Ve výzkumu, který zpracovástejný den, ale od dvanácti do sedmnácti na internetových
vá analytická agentura Datank, jsou
$÷JGOUVąGFGéPÊEJ\¾RKUčFQRTQUV÷LQXUMÚEJOCVGąKPGMRCPQXC detailně hodnocena všechna města
stránkách
hodin,“ prozradil Jan Krchňavý. „Přejme
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW a obce s rozšířenou působností v rámnašim dětem radost a pohodu a bezpro- www.prostejov.eu. NCXGNKEGRąÊLGOP¾CVOQUHÆTC
ci celé České republiky. „Srovnávací
výzkum Město pro byznys již patnácYÙVOHGN\]½SLVÕGRPDWHÔVNÙFKvNROYSURVWÈMRYÈ
tým rokem hodnotí podnikatelský
potenciál měst a obcí v České republice. Analytici agentury Datank, která
za výzkumem stojí po datové stránce,
dělí své hodnocení do dvou hlavních
kategorií – podnikatelské prostředí
a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité
informace a statistická data, která dále
rozvíjejí diskusi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Přestože jsme
neobhájili prvenství z předchozích let,
i druhé místo je nádherné,“ konstatoval Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města
Prostějov.

Svoz o den pozdìji
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skončilo v roce 2021 kladným saldem
příjmů a výdajů ve výši 19,25 milionu
korun. Oproti plánované rozpočtované
ztrátě ke konci loňského roku ve výši
248,74 milionu korun jde o výsledek
velmi příznivý. „Přestože jsme museli
loni opět čelit dopadům koronavirové
epidemie, bylo dosaženo vyššího plnění rozpočtu na straně příjmů, a to přesně
115,33 procenta upraveného rozpočtu,
a také k úspoře na straně výdajů, kdy
bylo uspořeno 9,55 procenta upraveného rozpočtu,“ potvrdil primátor Prostějova František Jura (ANO 2011),
který je přímo zodpovědný za rozpočet
Michal KADLEC města.
První muž radnice vzápětí prozradil
Abychom byli přesní, rozpočtové hos- další podrobnosti ze závěrečného účtu.
podaření statutárního města Prostějova „Celkové příjmy města dosáhly v roce
PROSTĚJOV Už v minulém vydání
Večerníku jsme prostějovskou veřejnost informovali o velice dobrých
hospodářských výsledcích města
Prostějova za rok 2021. Pro mnohé jsou konečné výsledky rozpočtu
města za loňský rok velice překvapivé. Zatímco se počítalo s rekordním
deficitem za skoro čtvrt miliardy korun, závěrečný účet je nakonec velice
lichotivý. V městské pokladně přesně
opačně peníze přebývají. Rozpočet
města Prostějova za rok 2021 totiž
skončil kladným saldem příjmů a výdajů ve výši přes 19 milionů korun.

Z cyklostezky rovnou
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2021 výše 1 132,34 milionu korun
a oproti upravenému rozpočtu byly
přeplněny o 150,49 milionu korun,
tedy o 15,33 procenta. Rád zmíním,
že se nám v roce 2021 podařilo získat
dotace ve výši 146,83 milionu korun.
Rozpočet přijatých dotací byl plněn na
89,56 procent.“
Konečné výdaje města pak vloni
dosáhly skutečné výše 1 113,09 milionu korun a oproti upravenému rozpočtu vykazují úsporu 117,50 milionu korun, v procentuálním vyjádření
jde o plnění rozpočtu na 90,45 procent.
„Výsledek hospodaření tedy skončil
kladným saldem příjmů a výdajů ve výši

19,25 milionu korun a výrazně tak přesahuje výsledek rozpočtového hospodaření schválený zastupitelstvem města.
Jako významný faktor, který se na tomto podílí, je i nulový ukazatel dluhové
služby, který je dán tím, že město Prostějov ke svým dobrým finančním výsledkům nepotřebuje žádné bankovní
úvěry a je schopno tak vysoké investiční
výdaje financovat ze svého rozpočtu
či finančních rezerv,“ uzavřel primátor
František Jura.
Dlužno ještě dodat, že hospodaření
města za rok 2021 ověřila auditorská
společnost AUDIT TEAM, Olomouc
s výrokem, že účetní závěrka podává
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věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv statutárního města Prostějova ke 31. prosinci
2021 a nákladů a výnosů a výsledku jeho
hospodaření za rok 2021 v souladu s českými účetními předpisy.
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PROSTĚJOV Jízda po mokré
cyklostezce se vymstila třicetiletému muži,
který na svém jízdním
kole mířil z Komenského ulice k Sádkám.
Po podklouznutí zadního kola
muž upadl a jeho zranění si vyžádalo převoz do nemocnice.
„Po pádu z kola skončil ve středu
pětadvacátého května v prostějovské nemocnici třicetiletý cyklista.
V odpoledních hodinách jel po
stezce pro cyklisty ve směru od
ulice Komenského k ulici Sádky
a jízdu neměl zcela pod kontrolou.
Když přejížděl přes část cyklostezky
s dlážděným povrchem, podklouz-

varoval
kolo a ha

lo mu na mokrém povrchu kolo
a mladý muž spadl na komunikaci,“
konstatovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje. Zranění si vyžádalo přítomnost záchranné služby na místě a jeho převoz do
nemocnice. „Požití alkoholu bylo
vyloučeno provedenou dechovou
zkouškou, hmotná škoda nevznikla,“ doplnila další podrobnosti
mluvčí krajské policie.
(mik)

PROSTĚJOV Ke kuriózní nehodě
došlo předminulý pátek v podvečerních hodinách na křižovatce ulic
Tovačovského, Barákova a V. Outraty v Prostějově. Cyklista v podroušeném stavu se držel řídítek bicyklu
pouze jednou rukou, v té druhé držel
papírový pytel s jídlem. Jeho už tak krkolomnou jízdu ukončila škodovka,
do které opilý mladík narazil!
V pátek 20. května vpodvečer došlo
k nehodě v Tovačovského ulici. „Osmadvacetiletý muž sedl na bicykl a jel
uvedenou ulicí ve směru od obchodního domu Tesco směrem k ulici Barákova. Na křižovatce s ulicí V. Outraty
začal předjíždět osobní vozidlo Škoda
Octavia, jehož řidič zpomalil z důvodu
kontroly, zda-li mu z pravé strany nepřijíždělo vozidlo, kterému by musel dát
přednost, protože se jedná o křižovatku
bez dopravního značení. Tento manévr ale cyklista neukočíroval, narazil do

Prostějov (mik) – K menší komplikaci v pravidelném svozu bioodpadu
došlo v Prostějově během uplynulého
pátku. Svoz musel být z objektivních
příčin o jeden den odložen, a to v rámci desítek ulic ve městě. „Při svozu
bioodpadu došlo v pátek k poruše
speciálního vozidla společnosti FCC
Prostějov. Svoz jsme tak byli nuceni
odložit na sobotu 28. května,“ vysvětlila Jana Gáborová, referentka vnějších
vztahů prostějovského magistrátu.

Co èeká na radní?
Prostějov (mik) – Přesně dva týdny před zasedáním Zastupitelstva
statutárního města Prostějova se
ještě ke svému jednání sejdou prostějovští radní. Konšele čeká náročný
program schůze, která začne v úterý
31. května v 10.00 hodin v jednací
místnosti rady v přízemí prostějovské radnice. Projednávat se bude
přes sedm desítek bodů souvisejících se životem ve městě. „Budeme
projednávat účetní závěrku Lesů
města Prostějova, dále program
a udělení výjimek během letošních Hanáckých vlastností, návrh
na zahájení zadávacího řízení pro
rekonstrukci Trávnické a Sokolské
ulice a návrh na zahájení řízení pro
dodavatele dopravní obslužnosti
Prostějova městskou hromadnou
dopravou na léta 2024 až 2033.
Zabývat se budeme provozem sdílených kol na další dva roky, vybírat
budeme firmu, která zrekonstruuje
vrahovické Sídliště Svornosti, a diskutovat budeme rovněž o dalších
veřejných zakázkách, které nás letos
čekají. Schvalovat budeme dotace
na projekty Zdravého města Prostějova a čeká nás schválení hned
několika rozpočtových opatření,
kterými pokryjeme již probíhající
nebo naplánované stavební investice města,“ nastínil základní body
programu jednání rady města primátor František Jura (ANO 2011).

Nekrmte ptáky,
upozoròuje radnice
1RKNÚE[MNKUVCRQUT¾åEGUGwMQFQXMQW
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dveří vozidla a práskl sebou na zem,“
popsala srážku Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
K nezvládnutí situace, jak se později zjistilo, přispělo i předchozí popíjení alkoholu
a držení řídítek pouze jednou rukou, protože ve druhé držel papírový pytel s jídlem. „Při nárazu do auta rozbil cyklista
levé zpětné zrcátko a poškodil lak vozidla
Škoda. Cyklista se při pádu nezranil, ale
způsobil škodu předem odhadnutou na

deset tisíc korun,“ poznamenala Zajícová
s tím, že policisté ihned po příjezdu na
místo nehody podrobili mladého cyklistu dechové zkoušce. „Tou se potvrdilo,
že cyklista řídil pod vlivem a naměřily se
mu hodnoty 2,68 a 2,58 promile alkoholu v dechu. Muž uvedl, že předtím vypil
několik panáků rumu. Po provedené
dechové zkoušce řidiče škodovky se na
měřicím zařízení objevily pouze nuly.
Nehoda je nadále v šetření,“ uzavřela
mluvčí krajské policie.
(mik)

Prostějov (mik) – Mnohé lidi těší krmení vodních ptáků v parcích, zahradách a u rybníků, ale jak upozorňuje
náměstkyně primátora pro životní
prostředí v Prostějově, není to pro ně
dobé a užitečné. „Vzhledem k tomu,
že máme na rybníku v Drozdovicích
opět rodinku labutí a rádi bychom jí
umožnili klid na výchovu mladých,
chceme touto cestou upozornit občany na možná rizika a také na to, že
takto zvolený postup pomoci může
ptákům způsobit zdravotní problémy.
Aby se informace dostala k co nejvíce
lidem, máme již nějaký čas u rybníka
cedulky s upozorněním," uvedla Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějova).
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Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

2

Pronajmu nové prostory 200 m 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.

WWW.VECERNIKPV.CZ

Kdo s tebou žil, ten ví, co ztratil.
Už nikdy nezavoláš, nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš.

30. května 2022

Až tady nebudu,
zmizí jak sen, co jsem si
ponechal pro sebe jen.
Až tady nebudu,
žít bude dál ve druhých,
co jsem jim v životě dal.

21

Kdo v srdci žije, neumírá.

Nekuřák hledá pronájem jednopokojového
bytu v Prostějově. Tel.: 777 979 877
Prodala jsem dům a sháníme ke koupi
byt 2-3+1. Děkuji. Tel.: 732 116 877
Potřebuji byt v osobním vlastnictví. Mám
schválenou hypotéku. Tel.: 605 011 594
Máte na prodej chatu (zahradu) na
Prostějovsku? Nutně hledám – Tel.:
737 827 329
V okrese Prostějov – Vyškov koupím
starší domek. Tel.: 604 635 465

Dnes, tj. 30. května 2022,
by se dožila 70 let
paní Eva ŠVÉDOVÁ
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkují synové
s rodinami.

Utichl Tvůj zpěv a hlas,
jen vzpomínka zůstává v nás.

Pronajmu zděnou garáž v oblasti nám.
Spojenců. Cena dle dohody (2 000 Kč).
Tel.: 737 874 885

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

Hledám pronájem menší zahrady
v Prostějově a okolí do 10km od Pv.
Cena 3 000 -5 000 Kč.
Tel.: 605 713 700

Dne 31. května 2022
vzpomeneme 25. výročí úmrtí
pana Pavla JURENKY
ze Seloutek.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Sestřenice, bratranci
a přátelé.

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

21081211002

Dne 31. května 2022
by se dožila 100 let
paní Libuše ČECHOVÁ
z Biskupic.
Vzpomíná syn Vladimír
s manželkou Ludmilou
a vnoučata s pravnoučaty.

Dne 28. května 2022
uplynulo 13 let, kdy nás opustil
pan Otto FILIPI
z Prostějova.
Vzpomínají dcera
a syn s rodinami.

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

Dne 26. května 2022
by se dožila 100 let
naše drahá maminka
paní Jana OTRUBOVÁ
z Plumlova
Dne 22. května 2022
tomu byly 2 roky, kdy nás ve věku
nedožitých 47 let navždy opustil
pan Lubomír KOUKOL.
Vzpomíná maminka, bratr Josef,
sestry Alena a Lenka
s rodinami.

Prázdný je domov,
smutno je v něm, chybíš nám,
maminko, chybíš nám všem.

SLUŽBY

Každý z nás má v nebi
někoho, komu by chtěl
poděkovat za to, že „byl”,
a říct mu: „Moc mi chybíš”.

Dne 1. června 2022
by se dožil 40 let
pan Pavel MÜNSTER.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina a kamarádi.

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

Odborný řez ovocných stromů, sekání
travních porostů, kácení stromů,
péče o zahrady. Tel.: 605 864 140,
www.seceni-kaceni.cz - Bc. Ivo Kroupa
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, Pv.
stolarstvijancik.cz, tel.: 604 820 358
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby- rychle, levně.
Tel.: 604 389 367
Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.

KOUPÍM

Dne 29. května 2022
uplynulo 10 let od úmrtí
pana Zdeňka PŘIKRYLA
z Plumlova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 26. května 2022
jsme vzpomenuli
1. smutné výročí úmrtí
pana Jana TRÁVNÍČKA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka a děti
s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.
Dne 4. června 2022
vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
pana Josefa MEDKA
z Klenovic na Hané.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka a sourozenci
s rodinami.

Dne 5. června 2022
uplyne 14 roků, kdy navždy
odešla naše maminka,
babička a prababička
paní Marie KAŠPÁRKOVÁ
z Domamyslic.
Stále vzpomínají syn Oldřich,
dcery Marta a Hana
s rodinami.

Čas utíká stále rychleji,
ale smutek v srdci nezahojí.

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,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.

a dnes, tj. 30. května 2022,
uplyne 44 roků, co nás opustil
náš tatínek
pan Karel OTRUBA,
kamenosochař z Plumlova.
Vzpomeňte v modlitbě.
S bolestí v srdci a s láskou
vzpomínají dcera Zdislava
a synové Karel,
Jan a Ladislav.

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

Dne 2. června 2022
uplyne 4. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
náš drahý a milovaný
pan Ivan PÁLENÍK
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
a za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
v PÁTEK 3. června,
v 10.00 hodin
Dne 3. června 2022
uplyne 10 let, kdy nás opustil
pan Zdeněk PALATKA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina Palatkova.

Dne 1. června 2022
si připomeneme 20. smutné výročí
od tragického úmrtí
paní Dagmar ZBOŽÍNKOVÉ
z Klenovic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje
celá rodina. Kdo jste ji měl
rád a chybí mu, tak jako nám,
ať vzpomene s námi.

Dne 27. května 2022
jsme vzpomenuli 15. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
tatínek, dědeček, pradědeček,
strýc a kamarád, učitel a hasič
pan Mgr. František ZAPLETAL
z Dobrochova.
S láskou vzpomíná dcera Marie
a syn František, vnoučata Zdeněk,
Petra, Kristýna, Michaela,
Karolína a pravnoučata Eliška,
Sára, Patrik, Filip, Viktorie,
Aron, Alex, Sebastian.

Dne 2. června 2022
uplyne 15 smutných let, kdy nás
navždy opustila
paní Jaroslava MARCIÁNOVÁ
z Krumsína.
S láskou vzpomíná
rodina.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

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

Pohřební služba Pavel Makový, Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o., Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov, Žižkovo náměstí 19, mobil: 602 581 098, tel.: 582 344 073

21081211002

PODĚKOVÁNÍ

PRODÁM
Prodám kolo, dámské, nevyužité.
Tel.: 606 166 853, PV. Cena: 1000 Kč
Vážení zákazníci,
zdravotníprodejnaIVKA,Plumlovská21,
Prostějov nabízí nové jarní i letní kvalitní
zboží (i na velmi problémové nohy). Kvalitní pánské sandály, softshellové botasky
s membránou, domácí obuv s pamětovou
pěnou a jiné zboží. JSME TU PRO VÁS.
Tel.: 603 445 601.
CHCETE MÍT ZASE NOVOU A PĚKNOU VANU? Nabízím renovaci koupelnových van akrylátovou vložkou, bez bourání
anepořádku.Prácetrvá3-4hodinyajehotovo.
Objednávky na tel.: 775 562 356

Děkujeme všem,
kteří doprovodili
na poslední cestě našeho
manžela, tatínka a dědečka
pana Jaroslava TRNAVSKÉHO.
Zvláštní poděkování patří
pohřební službě
paní Václavkové
za profesionální přístup
a květinovou výzdobu.
Manželka a synové s rodinami.

Děkujeme všem,
kteří se naposledy rozloučili
s naší maminkou a babičkou
paní Miloslavou SLÍVOVOU.
Dále děkujeme
pohřební službě
paní Václavkové
za důstojné rozloučení
a květinovou výzdobu.
Syn s rodinou.

Děkuji touto cestou
primáři očního oddělení
prostějovské nemocnice panu
MUDr. Jakubu KOPALOVI
za provedení
obtížné oční operace.
Poděkování patří i celému
kolektivu očního oddělení
za profesionální přístup
a skvělou péči.
Pacientka LP.

Dne 20. května 2022
jsme se naposledy rozloučili
ve smuteční síni
v Mlýnské ulici v Prostějově
s naší maminkou
paní Marií ŠTRUBLÍKOVOU.
Touto cestou děkujeme
pohřební službě
paní Václavkové
za důstojné rozloučení
a květinovou výzdobu.
Zarmoucená rodina.

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ

Miluše Kovaříková 1940
Klenovice na Hané
Jaroslav Koutný 1943
Rozstání
Jaroslava Piňosová 1952 Plumlov
Jaromír Němec 1952
Prostějov
Zdenek Šenk 1946 Kralice na Hané
Ludmila Opavská 1931
Skalka
František Radvanský 1946
Kostelec na Hané
Milada Ondroušková 1947 Prostějov
Vojtěška Fečová 1951 Dobromilice
Michal Mrva 1968
Prostějov

Pondělí 30. května 2022
por. Mgr. Stanislav Lánský 1969 Olomouc 10.45 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Ondráček 1963 Mostkovice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 1. června 2022
Vojtěch Sedláček 1937 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jindřiška Nováková 1936 Víceměřice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Petr Kamenský 1944 Určice 14.30 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 2. června 2022
Milan Řezník 1960 Prostějov 11.00 kostel U Kalicha Prostějov
Vlasta Večerková 1944 Prostějov 10.00 hodin Obřadní síň Brněnská 104
Lubomír Vychodil 1938 Kostelec na Hané 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 3. června 2022
Jana Klementová 1942 Čechy pod Kosířem 13.00 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Bohumil Vyhlídal 1937

Kostelec na Hané Alois Jurík 1948

Pohřební služba FCC Prostějov
3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pátek 3. června 2022
Alois Heinisch 1940 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

Prostějov

Dagmar Pavlovská 1925 Prostějov

22

30. května 2022

WWW.VECERNIKPV.CZ

25

24%'0#$ª<ª

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmeme pracovníka Finančních
služeb v Tesco v Prostějově. Bližší
informace na tel.:792 489 257.

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

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.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

22052620927

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.

Pozice

Plat (v Kè)

Provoz

Kvalifikace

Dicpečer/-ka mezinárodní dopravy
Pracovník/-ce na stříhárně
Prodavač/-ka
Referent/-ka nákupu
Učitel/-ka odborného
výcviku-obor zedník
Zámečník/-ce
Šič/-ka

25 000
18 000-20 000
22 000-27 000
28 000

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

ÚSO s maturitou
Spedition Feico, Kralice na Hané
střední odborné
Bernhardt fashion CZ, Vrahovice
nižší střední odborné Gama expert, Prostějov
ÚSO s maturitou
Kittec, Vranovice-Kelčice

Firma

32 000
35 000
19 000-22 000

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

ÚSO s maturitou
Švehlova SŠ Polytechnická, Prostějov
střední odborné
Manus Prostějov
nižší střední odborné Preciosa, Brodek u Konice

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

22051710871

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
probìhne
v PÁTEK
3. èervna
v 10.00 hodin

22052710930

22051610643

20

Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

2205190886

22050420794

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

25
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VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

35292/128&+9,/,ÿ.8
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ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YHGiYDW
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

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

Taktéž dvaadvacáté vydání 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 2. ČERVNA 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: Bedřich NOVÁK, Kralice na Hané
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
KDO je tváø na obrázku...?
6SUiYQiRGSRYĚď Jaroslav Svěcený

Výhra:

Jméno výherce: Mojmír BÍLÝ, Horní Štěpánov
VOLNÉ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na koncert.
OSMISMÌRKA
6SUiYQiRGSRYĚď REVIVAL FESTIVAL

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Výhra:

Jméno výherce: Anna TITZOVÁ, Otaslavice
VOLNÉ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na koncert.
SUDOKU

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

6SUiYQiRGSRYĚď 2,8,6,2
Výhra:

Jméno výherce: Petr SEKANINA, Prostějov
VOLNÉ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na divadelní vystoupení.
.´©l29.$
6SUiYQiRGSRYĚď PROFITEX výrobní a obchodní firma pracovních oděvů

Výhra:

Jméno výherce: Jiřina ZAŤKOVÁ, Prostějov
DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč ze sortimentu prodejny.

20012860164

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
VydavateltýdeníkuPROSTĚJOVSKÝVečerník–společnostHanáPresss.r.o.-zpracováváosobníúdajeosoutěžícíchvtomtorozsahu:jméno,příjmení,bydliště.Vpřípadězasláníodpovědie-mailem,SMSzprávoučivpřípadějejího
oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů: jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili talentovaného prostějovského
tenistu, který se nedávno po zdravotních problémech se srdcem úspěšně vrátil na profi tour…
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BÁDEJTE, KDO SE
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22041160618

%R.

22050560800

ÚČTY, FOUS, STRAŠÁK, AFEKT, RYBA, GOBLÉN, RUINA, SHYB,
ENZYM, ŘEZKA, KRYSA, KRAS, SVIT, MELA, APATYKY, CHÍSA,
ČERT, KUPÉ, CHERUB, SFÉRY, INKA, OBMĚNA, BREPTY, ÚTES,
VDECH, VYBÍT, ČEST

22041160618

SPOJENÍ ... A PIVA

Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
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<8'/'85
KULIÈKY
neděle 5. června
9.30 20. Bedihošť Open (otevřený
turnaj ve cvrnkání kuliček, areál za
sokolovnou, Bedihošť)

KOTLÍKOVÉ GULÁŠE

MALÁ KOPANÁ

Více ve speciální příloze
a na stranách 46-47

KDY: SOBOTA 4. ÈERVNA, 9:00 HODIN
KDE: KOLÁØOVY SADY (U HVÌZDÁRNY), PROSTÌJOV
Letos se již pošesté uskuteční v Kolářových sadech soutěž ve vaření kotlíkových gulášů. Charitativní akci pořádá
Okrašlovací spolek města Prostějova
ve spolupráci s Jiřím Petriciusem pod
záštitou Zdravého města Prostějov. Jistě
se bude na co těšit: dospělí budou moci
ochutnat výborné guláše a pivo, děti si
zase užijí atrakce, výstavu teddy králíčků
a vyzkoušejí si různé sporty.
Po dvouleté odmlce se do Kolářových sadů
vrací oblíbená soutěž ve vaření kotlíkových
gulášů. Jako vždy budou moci všichni vařit
tuto dobrůtku z jakéhokoliv druhu masa
a soutěže se má zúčastnit kolem desítky
družstev. „Vše si musí družstva připravit

přímo na místě včetně jejich pracoviště.
Není možné přijít již s něčím hotovým,“
vzkázala Milada Sokolová, předsedkyně
Okrašlovacího spolku města Prostějova.
„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...“
Program bude opět velmi nabitý. Děti se
budou moci těšit ze spousty atrakcí, z výstavy teddy králíčků, budou si moci vyzkoušet
netradiční sporty jako lakros, kroket, discgolf, cornhole 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
předsedkyně Okrašlovacího spolku města
Prostějova.
Samotné guláše budou hotové kolem poledne, takže určitě vyrazte na oběd. Kromě
toho bude připraveno i další občerstvení
– limonáda, pivo, sladkosti nebo cukrová
vata. „Na vaření kotlíkových gulášů je nejvhodnější dorazit s prázdným žaludkem...,“
usmála se hlavní organizátorka akce. „Předpokládám, že jedním z týmů bude i tým
v čele s mým manželem. Bohužel prozatím
nikdy nevyhrál, ale jak se říká, nikdy neříkej
nikdy,“ přidala natěšeně Milada Sokolová.

.XOWXUQËRNÇQNR
.XOWXUQË
RNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov
pondělí 30. května
17:30 TOP GUN:MAVERICK
americké drama
20:00 VŠECHNO NEJLEPŠÍ,
CHIARO!
drama Itálie
úterý 31. května
17:30 TŘI TYGŘI VE
FILMU:JACKPOT
akční komedie ČR
20:00 KINO NASLEPO
náhodný film
středa 1. června
15:00 ŽENY A ŽIVOT
česká romantická komedie
17:30 CHINASKI: KAŽDEJ VÍ
KULOVÝ
dokument ČR
20:00 ATENTÁT
válečné drama Československo
čtvrtek 2. června
15:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
česká komedie
17:30 DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
fantasy USA
20:00 TŘI TYGŘI VE
FILMU:JACKPOT
pátek 3. června
15:30 ZAKLETÁ JESKYNĚ
česká pohádka
17:30 PÁNSKÝ KLUB
komedie ČR
19:30 TOP GUN:MAVERICK
sobota 4. června
15:30 ZAKLETÁ JESKYNĚ
17:30 TŘI TYGŘI VE FILMU:
JACKPOT
20:00 TOP GUN: MAVERICK
neděle 5. června
10:30 ZAKLETÁ JESKYNĚ
15:30 KDE JE ANNE FRANKOVÁ
animovaný film Belgie
17:30 PÁNSKÝ KLUB
19:30 TŘI TYGŘI VE FILMU:
JACKPOT

Letní kino
Prostìjov
Zámek Prostějov
pátek 3. června
21:30 VYŠEHRAD:FYLM
komedie ČR
sobota 4. června
21:30 DĚDICTVÍ ANEB
KURVAHOŠIGUTNTÁG
československá komedie

americký romantický film

Kino klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 4. června
17:30 TADY HLÍDÁME MY
česká komedie
20:00 TADY HLÍDÁME MY

Zlatá
brána
nám. T.G.Masaryka, Prostějov

středa 1. června
15:00 DĚTSKÝ DEN
malování na obličej, cukrová vata,
třpytivé tetování a sladkosti

Kulturní klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
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

Divadlo
Point
Husovo nám. 91
pátek 3. června
19:00 BRITNEY GOES TO HEAVEN
Pět mrtvých se setkává v mezičase
a meziprostoru. Nudí se, nerozumí si,
nevědí, kde jsou, kam jdou a každý se
s tímto mezidobím vyrovnává po svém.
Hrají: V. Lužný, M. Dobeš,
T. Kameníček, J. Krejčí/J. Šprynar, E.
Křížová/A. Daněčková/B. Bábková,
M. F. Smékalová/P. Martínková/M.
Májková
Režie: J. Hyndrich
sobota 4. června
19:00 J. MONTORIO:
LOVE YOU TRULY
divadelní představení

Mìstská
Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
úterý 31. května
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
třináctý ročník oblíbené výtvarné dílny
bude tentokrát zaměřen na výrobu
vlněné ozdoby
středa 1. června
16:00 DĚTSKÝ DEN S KNIHOVNOU
připraveno bude několik soutěžních
stanovišť a hromada legrace
čtvrtek 2. června
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte,
kam se obrátit? Odborní právní poradci
Sdružení obrany spotřebitelů
– Asociace s vámi budou řešit váš
konkrétní problém.

Galerie
Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov
do 17. července
STARŠÍ DOBA ŽELEZNÁ V SRDCI
HANÉ
výstava Ústavu archeologické
památkové péče v Brně

Zámek
Prostìjov
Pernštýnské nám. 176
do 5. června
LEONIDAS KRYVOŠEJ
výstava obrazů

Zámek Èechy
pod Kosíøem
Mánesova 1, Čechy pod Kosířem
pátek 3. června
19:00 SLUHA DVOU PÁNŮ
ipen-air divadelní představení
sobota 4. června
10:00 DĚTSKÝ DEN NA ZÁMKU
pohádkové prohlídky, autorská
pohádka pro malé i velké odehrávající
se v zámeckých interiérech, lukostřelba
+ překážková dráha s koníkem na tyči,
dílničky pro děti + malování na obličej,
klasické prohlídky zámku + parku +
ostatních expozic

Zámek
Plumlov
Zámek 99, Plumlov
středa 1. června
SAUDKOVI NA ZÁMKU
výstava fotografií a obrazů světoznámého
umělce Jana Saudka a fotografie jeho
manželky Pavlíny Saudkové
sobota 4. června
20:00 LÉTAJÍCÍ RABÍN KLEZMER
ENSEMBLE
koncert hudebního seskupení
v kamenném sále

6SROHÄHQVNÙ
dùm
Komenského 6, Prostějov

Muzeum a galerie
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
pátek 3. června
ABSOLVENTI VÝTVARNÉHO
OBORU
výstava závěrečných prací studentů
výtvarného oboru prostějovské Základní
umělecké školy Vladimíra Ambrose
do 26. června
PERNŠTEJNSKÉ ŽENY A EVROPA
výstava obrazů
do 11. září
O MÁKU
výstava originálních „makových“ obrazů
a dekorací od Marcely Šimečkové

neděle 5. června
13:00 MASCOTTE SHOW
představení pro děti, spousta soutěží
o ceny a tombola

Sportcentrum
- DDM
Vápenice 9, Prostějov

středa 1. června
14:00 DEN RADOSTI A ŠTĚSTÍ
aktivity pro děti: streetball, dovednostní soutěže, tvorba odznaků, fotokoutek, hokejový
trenažer, malování na obličej a mnoho dalších...
Akce se koná na náměstí
T.G.Masaryka

akce v regionu
Revival fest v Mořicích
Jubilejní 20. Moravský Revival festival se bude konat nadcházející sobotu 4. června od 13:00 hodin v areálu TJ Sokol Mořice. Letošním
speciálním hostem bude kapela Morčata na útěku. Kromě toho postupně
vystoupí Saša Band z Němčic nad Hanou, Green Day Tribute z Bratislavy,
Metallica revival z Prostějova, Absolute Bon Jovi revival z Konice, Quercus
AC/DC revival z Duban, Iron Maiden revival z Otrokovic a vše zakončí
konické Black Sabbath Dio Tribude.

Pohádkový les
ve Dzbelu

Na zámku bude sloužit

Sbor dobrovolných hasičů Dzbel ve spolupráci
s obcí Dzbel pořádá 28. ročník Pohádkového lesa, který se uskuteční v sobotu 4. června
s podtitulem „po stopách kůrovce“. Od 8:00
hodin budou na účastníky čekat soutěže,
dětský jarmark, koňský povoz, policejní
psi, sanitka, střelba ze vzduchovky, ukázka
požárního útoku, přehlídka hasičské techniky,
ukázka dobových uniforem s historickou vojenskou technikou. Připraveny budou i odměny
pro děti a bohaté občerstvení. Velkým lákadlem
bude také bikeshow Jana Sladkého. Poslední
vstup do pohádkového lesa bude umožněn ve
12:00 hodin, na odpoledne bude připravena
spartakiádní recese.

Slavná Goldoniho komedie Sluha dvou pánů
v podání Moravského divadla Olomouc
v jedinečném prostředí zámeckého parku v Čechách pod Kosířem. To je přece jasný plán na
páteční večer 3. června. Open air představení
bude zahájeno v 19:00 hodin.

Sluha dvou pánů

sobota 4. června
8.00 Okresní liga mužů, skupiny
Jihovýchod a Severozápad (turnaje 4. kola,
hřiště ZŠ Dr. Horáka, Prostějov a Vrbátky)

MOTOSPORT
sobota 4. června
10.00 Babetta economy run (1.
ročník vytrvalostního závodu babet,
Bedihošť)
SLUÒÁKOV
centrum ekologických aktivit
města Olomouce, o. p. s.
Skrbeňská 669/70,
Horka nad Moravou, 783 35
* v sobotu 4. června a v neděli 5. června proběhne
STAVBA PRAVĚKÉ VÝHNĚ NA ODLÉVÁNÍ BRONZU A VÝROBU PROUTĚNÝCH
VÝPLETŮ. Pojďte se zamazat od hlíny a postavit
pravěkou výheň, kde se našim předkům podařilo
dosáhnout teploty okolo 1000° C. Budete také
vypalovat chlebovou pec a upečeme si lahodný
kváskový bochník! Akci si užijí jak děti, tak dospělí.
Nutno se přihlásit dopředu na e-mailu jana.vyhnakova@slunakov.cz
 Y VRERWX  þHUYQD se od 9:00 do 14:00
KRGLQkoná BYLINKOVÝ DEN NA ŠARGOUNU. 3RMćWH VWUiYLW SĜtMHPQê YRĖDYê
VRERWQtGHQýHNiQDYiVYêUREDE\OLQNRYp
VROL RFKXWQiYND ODKRGQêFK E\OLQNRYêFK
OLPRQiGDSR]QiYiQtE\OLQHNQHMHQþLFKHP
,QIRUPDþQtVWĜHGLVNR&+.2/LWRYHOVNp3R
PRUDYt±âDUJRXQ

Kralecky klebete
Na akci plnou krojů, tance a zpěvu zvou
po roce do Kralic na Hané. Zdejší folklórní soubor Klas bude organizovat tradiční
Kralecky klebete. Návštěvníci se mohou těšit
na příjemný večer, před zdejším kulturním
domem ukáží místní řadu tanců, nebude
chybět ani zpěv, hudba a tanec. A nejen těch
Klasu: jak už to při Klebetech bývá, i tentokrát přijede host. Do Kralic na Hané se chystá soubor Haná Přerov. A jelikož jsou klebete
klebetami, nebude chybět ani mluvené slovo
– v hanáčtině. Organizátoři tentokrát přidali
k tradičnímu programu také dílničky pro děti
a soutěže. Podvečer a večer bude patřit nejen
dospělým návštěvníkům. Očekává se, že
akce potrvá skoro do půlnoci, a to se startem
v 17:00 hodin.

Létající rabín
Pěkný kulturní zážitek chystají v Plumlově. Na zdejší zámek, konkrétně do Kamenného sálu, totiž zavítá skupina Létající
rabín. Židovsky laděná hudba této kapely
je už kulturní veřejnosti velice dobře známá a také vyhledávaná: vždy navíc dokáže
zaujmout a posunout akci zase někam jinam, výše. Hudba, zpěv, na obojí se mohou
návštěvníci při vystoupeních Létajícího
rabína skutečně těšit. Do Plumlova se sestava Létajícího rabína chystá nacházející
sobotu 4. června. Začátek koncertu je naplánovaný na 20:00 hodin.

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.
* ve čtvrtek 2. června od 17:00 do 19:00 hodin se koná DĚTSKÝ DEN v zahradě u Mozaiky, připraveny budou tradiční disciplíny,
úkoly a tvoření určené především dětem ve
věku 2 až 7 let
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

EKOCENTRUM IRIS
Husovo nám.67, Prostějov
* ve středu 1. června od 8:35 do 14:00 hodin
proběhne vycházka Z HLUBOČEK NA
KOPEČEK, která je určena nejen pro seniory
a povede z Hluboček - Mariánského Údolí přes
Velkou Bystřici na Svatý Kopeček. Společný
odjezd vlakem v 8:35 hodin přes Olomouc do
stanice Hlubočky - Mariánské Údolí, návrat
z Kopečku do Prostějova kolem 14.00 hodin.
Délka trasy 8,5 km.
* v sobotu 4. června se po celý den koná samoobslužná hravá STEZKA KE DNI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pro všechny generace.
Povede biokoridorem Hloučela, bude zaměřena na problémy životního prostředí, odpadovou
problematiku, úspory energií, šetření vodou, významu zeleně apod. Trasa je od Cavala po velkou
loučku za novým parčíkem u Hloučely.
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
výchovnémsměřováníspsycholožkouMarcelou
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.
MC CIPÍSEK
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
*od pondělí 30. května do pátku 3. června
proběhne akce SLAVÍME MDD, jedná se
o pravidelné programy v parku

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.
* v sobotu 4. června od 10:00 hodin se koná DĚTSKÝ DEN na hřišti ve Vrahovicích, akci bude moderovat Martina Kvítko Procházková
* v úterý 31. května od 14:00 hodin pořádá Akademie seniorů Lipka, Tetín 1, Prostějov HRÁTKY
S PAMĚTÍ aneb jak si zábavnou formou trošku
procvičit paměť.
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Pondělí 30. května 2022

V Olešnici fotbalisté nezaváhali
a postupují do krajského přeboru
Michal SOBECKÝ

22052710932

OLEŠNICE Dlouhé čekání je u konce. Konice
se už čtyři roky prala o to, aby měla právo hrát
krajský přebor. Až nyní se to povedlo partě kolem trenéra Petra Ullmanna. Mužstvo v rámci
22. kola skupiny„A“ I.A třídy Olomouckého KFS
mohlo postup s předstihem potvrdit. Navíc
proti Olešnici, která Konici už třetím rokem byla největším sokem. Povedlo se! Konice nedala domácímu celku, který navíc nastoupil do
zápasu oslabený, žádnou šanci, a po hladkém
vítězství 5:0 postupuje do krajského přeboru.
Hned po zápase následovaly obrovské oslavy,
kdy svou dávku šampaňského schytali všichni
koničtí hráči, trenér i členové realizačního týmu. Vítěznou branku utkání pak symbolicky
vstřelil nejlepší střelec a dlouhodobá opora
mužstva Jaromír Krása.

boje na zelených trávnících aneb

VÍCE ČTĚTE
NA STRANÁCH 35 a 29
5RQNGéP¾HQVQITCHKG-QPKEGRQRQUVWRQXÆOWVM¾PÊX1NGwPKEK Foto: Michal Sobecký
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FC KRALICE NA HANÉ
FK JESENÍK
SOBOTA 4. 6. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Kralicích n.H.

SK LIPOVÁ
FK MOHELNICE
NEDĚLE 5. 6. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Lipové

FC KOSTELEC NA HANÉ
FK HLUBOČKY
PÁTEK 3. 6. 17.30 HODIN
Fotbalový stadion v Kostelci n.H.

TJ SOKOL ČECHOVICE
SK PROTIVANOV
NEDĚLE 5. 6. 17.00
Fotbalový stadion v Čechovicích

TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
FC ŽELATOVICE „B“
SOBOTA 4. 6. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Klenovicích n.H.

TJ HANÁ PROSTĚJOV
TJ SOKOL MOSTKOVICE
SOBOTA 4. 6. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion Za Místním nádražím

ďÍďăņŜ΄ſƄĳſƂåƵĳŉŜ΄ĈđƖĎő΄ĀæŃĎăœď΄ŜĈſŜŉĎĈœĎ
PROSTĚJOV Hnutí PéVéčko,
které v podzimních komunálních
volbách bude v Prostějově patřit k hlavním favoritům, zahájilo
v sobotu odpoledne svoji předvolební kampaň. A velice milým
a příjemným způsobem. Hnutí
v čele se současným prvním náměstkem primátora Prostějova
Jiřím Pospíšilem připravilo DĚTSKÝ DEN S PÉVÉČKEM, který
se uskutečnil v areálu U Rockyho

vedle parkoviště za krasickým
aquaparkem. Akce vzbudila obrovský zájem a navštívilo ji přes
takřka 1000 dětí se svými rodiči!

Michal KADLEC
Organizátorům Dětského dne s PéVéčkem přálo počasí, sobotní odpoledne prosvítilo sluníčko, takže do
areálu letní zahrádky a sportoviště
U Rockyho už po čtrnácté hodině
směřovaly davy dětí nejrůznějšího

věku v doprovodu rodičů nebo prarodičů. V rámci dětského dne je čekalo
množství soutěží o sladké ceny a taky
atrakce v podobě skákacího hradu
nebo nafukovacího bazénu, ve kterém
sice nešlo o koupání, nýbrž o možnost
projet se na lodičkách.
Jednotliví kandidáti do prostějovského zastupitelstva za hnutí PéVéčko pak
řídili soutěže, například slalomovou
jízdu na kole, házení pytlíků do jamky, stolní fotbal, discgolf a další a další
připravené hry v rámci sobotního od-

poledne. „Je to naše vůbec první akce
v rámci předvolební kampaně a zvolili
jsme tuto formu. Chtěli jsme k blížícímu se Dni dětí udělat něco hezkého
pro naše nejmenší občánky i jejich
rodiče. A jsem moc rád, že přišlo tolik
lidí. Navíc se vydařilo počasí,“ svěřil se
exkluzivně Večerníku Jiří Pospíšil, lídr
hnutí PéVéčko.
„Za absolvování našich soutěží
obdrží každé dítě ceny v podobě
sladkostí. A navíc všichni dnešní

„Máme radost z obrovské návštěvnosti,“
těšilo lídra PéVéčka Jiřího Pospíšila

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na
www.vecernikpv.cz

-CPFKF¾VKJPWVÊ2Æ8ÆéMQ\QTICPK\QXCNKD¾LGéPÚF÷VUMÚFGPCD[NKWXwGEJUQWV÷
åÊRąKMVGTÚEJPGLOGPwÊFTQDQVKPC\¾RQNKNCQEGP[XRQFQD÷UNCFMQUVÊ
Foto: Michal Kadlec

,CP -TEJÿCXÚ FQJNÊåGN PC \F¾TPÚ RTčD÷J X UQWV÷åK UNCNQOQXÆ LÊ\F[ PC MQNG
Foto: Michal Kadlec

.WM¾w#PFTÚUGMUGwKTQMÚO×UO÷XGORQEJX¾NKNMCåFÆJQECRCTVCMVGTÚUG\×
éCUVPKNFKUEIQNHW

účastníci postupují do závěrečného
slosování o hodnotné ceny, které
budou předány dvacátého září na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Už teď mohu prozradit, že hlavní
F÷V
D÷JGO
LGéPQWCVOQUHÆTW
cenou bude televizor,“ přidal součas.ÊFTJPWVÊ2Æ8ÆéMQ,KąÊ2QURÊwKNUKRQEJXCNQXCND¾
Foto: Michal Kadlec
UMÆJQFPG

ný první náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil.
Dětský den s PéVéčkem „vyšperkovala“ v sobotu 28. května ještě dětská diskotéka, celou akci moderoval dýdžej
Václav Kopka.

+XCPC*GOGTMQX¾RQOCNWCPKPGUVCéKNCX[RNÿQXCVRąKJN¾wM[F÷VÊMUQWV÷åÊOQUNCF ,GFPQW\OPQJCCVTCMEÊ&÷VUMÆJQFPGU2Æ8ÆéMGOD[NCOQåPQUVRTQLÊåòM[X
MÆQFO÷P[
NQFKéEG
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Ptenského Ferdu
získal princ Filip

klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

ský Ferda. „Letos si ho odnesl představitel prince Filipa Filip Kutý se ziskem
249 hlasů. Druhý nejvyšší počet hlasů
obdržela Maruška v podání Marie
Vrbové a diváky výrazně zaujal také
Jakub Šnajdr coby nejvyšší komoří,“
prozradil autor a režisér představení
Karel Foltin. V projektu se představilo
celkem 37 dětských herců, další žáci se
podíleli na technickém zajištění jako
osvětlovači, zvukaři a jevištní technici. Po vyhlášení Ptenského Ferdy si
(KNKR -WVÚ UK X[UNQWåKN RTGUVKåPÊJQ všichni společně pochutnali na ob2VGPUMÆJQ (GTFW \C TQNK RTKPEG (KNK rovském dortu vyzdobeném ve stylu
RCMVGTÚUGUVCVGéP÷RQUVCXKN\CUXQLK uvedené pohádky.
(mls)
/CTWwMW
2x foto: Karel Foltin
PTENÍ Kam se hrabou Oskary!
Uplynulý čtvrtek 26. května skončila derniérou divadelní sezóna Ptenského dětského divadla. Letošní
pohádku „Duhová perla“ viděly v
sále školy ve Ptení stovky diváků
ať už na premiéře pro veřejnost, či
během následujících představení
pro okolní mateřské či základní
školy. Nastal tedy nejvyšší čas udělit prestižní ocenění, a to Ptenského
Ferdu.
Po derniéře byly tradičně vyhlášeny
výsledky hlasování diváků. Vítěz získal
plyšového pejska známého jako Pten-

HODINA
PLNÁ SMÍCHU
PROSTĚJOV I na špatné věci se dá vzpomínat lehce, s nadsázkou EXKLUZIVNÍ
a smíchem. Příklad? Třeba koronavirus. Jeho epidemie se ukázala jako reportáž
tragédie pro mnoho lidí. Zrovna tak ale byla významnou inspirací
pro Večerník
ke vzniku mnoha děl. I těch, která se dokáží reakci některých lidí na
pandemická opatření smát. Jedním z takových děl je divadelní hra Michal
Love You Truly od Petra Kolečka. Právě tu nastudovali dva mladí herci SOBECKÝ
Filip Krupa a Lucie Tesařová a v pátek večer coby premiéru představili hledištěm byla svědkem toho, jak Max
v Divadle Point. U toho prostě Večerník nemohl chybět.
v podání Filipa Krupy a Sára předstazenstvo je občas potřeba omladit.
U této hry jsme si zavzpomínali na
koronavirus. Doma to ale tak divoké
nebylo,“ konstatovala Diana, jedna
z divaček. Ta spolu se zcela zaplněným

vovaná Lucií Tesařovou prožívají dobrovolnou karanténu. A dostávají se
přitom z krásného, i když místy komplikovaného manželství do malého
domácího hororu.

PROSTĚJOV Základní umělecká
škola Vladimíra Ambrose v Prostějově sotva uvedla jednu velkou
akci a už rozjíždí další. Ve čtvrtek
26. května jste se mohli přijít podívat na nádvoří místního zámku
na program nazvaný Umění v toku
času, který propojoval hudbu, ta-

nec, divadlo i výtvarné umění. V
neděli 5. června pak ZUŠ zahájí
tradiční přehlídku prostějovských
divadelních souborů a jejich hostů s názvem MEDart. A nezahájí ji
ničím jiným než představením Sex
na vlnách v podání Mého divadla
Prostějov. Přijďte se na něj podívat

v 19:00 hodin do přednáškového
sálu městského divadla.
„Současná kanadská komedie proplétající osudy zdánlivě náhodných posluchačů noční lechtivé rozhlasové reportáže. Šest mistrně propletených povídek
nutí diváka být stále ve střehu, aby mu
neunikly detaily, které postupně pro-

pojují jednotlivé příběhy do finálního
obrazu jednoho městského pozdního
večera,“ tak zní popis hry Sex na vlnách
z pera Norma Fostera. Zajímavostí je, že
během nedělní inscenace zazní několik
autorských rockových písní.
Více čtěte
na webu www.vecernikpv.cz

13:00–16:00
16:30

DUHA

65.

celostátní přehlídka
uměleckého přednesu
a divadel poezie

17:45

DUHA

18:15

UL. ŠKOLNÍ

15 STŘEDA

SEMINÁŘE WOLKROVA
PROSTĚJOVA
JE TO TAJNÝ!, JAROMĚŘ
Jeden
Autor hry: Jarka Holasová, Pavlína Tichá
Scénograﬁe: Pavlína Tichá
Režie: Jarka Holasová a soubor

DS ZDIVIDLA, OSTRAVA

OVŠEMŽE O VŠEM
Autor předlohy: Miroslav Koupil
Název literární předlohy: Ovšemže o všem!
Autor hry: Miroslav Koupil, Saša Rychecký
Režie: Saša Rychecký

SLAVNOSTNÍ
ZAHAJOVACÍ PRŮVOD
SE SVÍČKAMI
sraz u vchodu Duhy

18:30

NÁMĚSTÍ E. HUSSERLA,
U SOCHY J. WOLKERA

PŘEDÁNÍ SYMBOLICKÉHO
KLÍČE
OD MĚSTSKÝCH BRAN
primátorem města Prostějova

19:30–20:30

DUHA

20:45

ZAHRÁDKA ND

HODNOCENÍ POROTY
DIVADEL POEZIE

8:00–8:30

MD PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

8:35–8:55

MD - JEVIŠTĚ

9:00–13:10

MD - JEVIŠTĚ

LOUDKY

14:00–17:00

MD ČERVENÝ SALONEK

PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ
SÓLISTŮ
SEMINÁŘE WOLKROVA
PROSTĚJOVA
ROZBOROVÝ SEMINÁŘ

1. kategorie
(1.+ 2. + 3. + 4. skupina)

17:30

RATATAVERITA, PLZEŇ

18:50

V.E.M. 3 ROHLÍKY, KARVINÁ

MD – JEVIŠTĚ

MD – JEVIŠTĚ

19:45–20:45

DUHA

Kompletní
program
na stránká
ch
www.prost
ejov.eu

PREZENCE RECITÁTORŮ
SÓLISTŮ

1. kategorie
(1.+ 2. + 3. + 4. skupina)

U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE

pražská grunge-rocková kapela

HLEDÁNÍ HLASU

Hlasová rozcvička určena
sólovým recitátorům 1. kategorie
a všem dalším zájemcům

1. kategorie
(1.+ 2. + 3. + 4. skupina)

14:00–17:00

21:00

ZAHRÁDKA ND

Klec bez mříží
Autor hry a režie: Samuel Zheng

Čtverylka vrahounčina
Autor předlohy: Eberhard Hauptahnhof
Název literární předlohy:
Čtverylka vrahounčina
Autor hry: Radka Veselá a soubor
Režie: Radka Veselá

HODNOCENÍ POROTY
DIVADEL POEZIE
U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE

HM…

česká hudební skupina, jejíž písně jsou křehké,
taneční, formálně praštěné, téměř rockové
nebo i punkové

KONTAKTY

VSTUPNÉ

Magistrát města Prostějova, odbor školství,
kultury a sportu, oddělení DUHA - Kulturní klub
u hradeb, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov
tel. 582 329 623, 582 329 620
www.klubduha.cz

Vstupné pro veřejnost na celý večer
na akci U Kotěry na zahrádce: 20 Kč
Zahrádka Národního domu otevřena
po dobu trvání kulturního programu

bratrské bitvy Coriů

PROSTĚJOV Před rokem se z vítězství na UniCredit Czech Open
radoval Argentinec Federico Coria
a zapsal se do dějin prostějovského
challengeru. Po devatenácti letech
totiž navázal na svého sourozence
Guillerma, který na Hané uspěl
v roce 2002. Mladší z bratrské dvojice bude titul obhajovat.
„Když bratr vyhrál, bylo mi deset.
Před loňským finálovým zápasem mi

poslal fotku s pohárem, který tehdy
získal. Tak jsem mu to oplatil. Bylo
by skvělé, kdybych mohl poslat další,“
usmívá se Federico Coria.
Obhájce titulu ukázal v Paříži dobrou
formu, když vzdoroval Alexi Molčanovi ze Slovenska přes tři hodiny
a prohrál po bitvě ve čtyřech setech.
Jeho letošním maximem bylo semifinále na turnaji ATP v marocké Marrákeši.
(lv)

Å=NXVtPWRGRWiKQRXW

&WQ 6GUCąQX¾t-TWRC RąK RTGOKÆąG
JT[.QXG;QW6TWN[GZEGNQXCNQ
Foto: Michal Sobecký

Diváci se přitom měli na co těšit, na
jeviště oba herci vtrhli jako velká povodeň. Jde o kvalitní a zkušené, přitom
stále neokoukané umělce, což posléze
někteří diváci ocenili. „Herecké osa-

VĚNOVÁNO 100. VÝROČÍ NAROZENÍ JANA SKÁCELA

14 ÚTERÝ

UNKDWLGPokračování

Duo mladých
C@M>Ą pobavilo
KüD KM@HD½ü@
publikum i sebe
Ukazuje se totiž, že Max myslí přísná
hygienická pravidla smrtelně vážně.
Předzásobit se ve velkém? Dezinfikovat každou bobulku vína? Nebo dýchat manželce za krk pokaždé, když si
myje ruce? Proč ne. „Ze začátku bylo
těžké se vžít do role, postavu spíše nesnáším, protože je to podle mě strašný
pitomec. Ale ve finále se mi povedlo
do postavy vžít a pochopit ji. Z dneška

WOLKRŮV
PROSTĚJOV
14. 6. - 18. 6. 2022

WHQLVRYÇKRFKDOOHQJHUXPXæĎ

žebříčku ATP. Finále čtyřhry se bude hrát
v pátek, v sobotu je na programu finále,
které začne v 11 hodin. Diváci mají do
areálu volný vstup.

GRKODYQtVRXWěçH´
SőHMHVL

MEDart zahájí program sexem Domácí 3DXOVRQ

26'05-º('4&#6126'0

„Po nucené
a odložení
Tomáš Somr - Starý Viking
zve na KELTSKOU NOC 2022

PROSTĚJOV Mezinárodní hudební
festival Keltská noc 2022 se vrací a navazuje přesně tam, kde před necelými
třemi lety zůstal stát kvůli covidové
epidemii. Ve dnech 22. až 23. července se kempem Žralok v Plumlově opět
rozezní tóny irských fléten a slyšet budou žhavé rytmy keltských bubeníků.
V programu festivalu vystoupí na 150
účinkujících z devíti evropských zemí.
Kromě irské/keltské hudby se mohou
návštěvníci těšit také na irský tanec,
vikingská bojová umění, keltský tábor
s ukázkami keltských řemesel a stylu
života, keltskou spiritualitu, skvělé
workshopy na světové úrovni.
yy Všichni se po dvou letech covidu
těšíme z toho, že opět můžeme začít
normálně fungovat. Co jste si připravili pro letošní „návratový“ ročník za
novinky a překvapení?
„Letos máme pro návštěvníky, kteří se již
nemohou Keltské noci dočkat, velikou
novinku. Mnoho z vás přijíždí na Keltskou noc již o den dříve, tak jsme letos
připravili na čtvrtek jedenadvacátého července večer krásnou zahřívací akci, a sice
Předvečer Keltské noci 2022! Čtvrteční
program bude začínat kolem sedmnácté
hodiny a vystoupí v něm soubor irských
tanců Fiach Bán z Olomouce, kromě
ukázky irských tanců provede i workshop
– výuku irských tanců pro všechny zájemce. Kromě irských tanců také vystoupí

skupina MalemIrish, která zahraje bujaré
irské písně, jigy a reely. Po skončení oficiálního programu bude následovat ‚jam
session‘ neboli společné hraní, jehož se
mohou zúčastnit všichni návštěvníci, kteří se učí hrát irskou hudbu a budou mít
s sebou své hudební nástroje. Důležitá věc
je, že čtvrteční večer bude bez vstupného,
tedy zdarma. Mohou se ho zúčastnit jak ti,
kteří přijeli na Keltskou noc, tak i lidé z širokého okolí Prostějovska a Olomoucka.
Každý z náhodných návštěvníků, kdo se
eventuálně rozhodne zůstat na Keltskou
noc, si může dokoupit vstupenku na pátek a sobotu přímo na místě.“
yy Ano, to je zajímavý nápad a jistě se
bude zúčastněným velmi líbit. Nezavání to mírně přípravou Keltské noci stát
se třídenním festivalem?
„Teď jste mě dostali. (úsměv) Mnoho lidí
ví, že třídenní Keltská noc je myšlenka,
která nás provází již mnoho let. Nicméně
z ekonomických důvodů jsme k takové
realizaci nikdy nemohli přistoupit. Přímé
plány tohoto typu zatím ještě nemáme,
ale letošní ‚Předvečer Keltské noci‘ by
nám mohl ukázat, jestli by takové rozšíření bylo možné, je to taková ‚první vlaštovka‘. Určitě se tou myšlenkou budeme do
budoucna intenzivně zabývat.“
yy Už jsme se dozvěděli, že na Keltské
noci letos vystoupí účinkující z devíti
evropských zemí. Můžete nám, Starý
Vikingu, krátce představit letošní program?
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„Jistě
mohu
a rád… Letošní
nabídka, s malými
změnami, vychází z programu,
který byl plánován na rok 2020
a z důvodu covidové epidemie se nekonal stejně jako
ročník 2021.
Začnu skupinou, která na
Keltské noci Foto: archiv T. Somra
vystoupí
letos již poosmnácté!. Sliotar z irského
Dublinu je neodmyslitelnou součástí
festivalu, miláčkem návštěvníků i organizátorů a z jeho strany je víc než patrný
ten samý vztah k nám. Mnoho lidí se
již těší na skupinu Celtica Pipes Rock,
která je z Rakouska a má v současnosti
velké úspěchy po celém světě. Z Itálie
k nám opět přijede skupina Cisal Pipers,
která v roce 2019 okouzlila publikum
svým obrovským muzikantstvím ať už
při pátečním večerním koncertu, nebo
při sobotní akustické show. Nemohu se
zde rozepisovat o všech sedmnácti kapelách, ale všechny skupiny ať už české,
nebo zahraniční jsou na vysoké profesi-

tenisté získali

v Prostějově
jedenáct titulů
PROSTĚJOV V historii prostějovského
challengeru získal český tenis jedenáct
titulů, vítěznou sérii začal ve čtvrtém ročníku v roce 1997 Bohdan Ulihrach, pak
o čtyři roky později zvedl pohár podruhé.
V roce 2003 přišel čas Radka Štěpánka,
hned další sezónu titul obhájil. Jan Hájek
všechny překvapil v roce 2006, v letech
2009 a 2010 přidal další dva tituly, byl
v české tenisové historii prvním, který vyhrál prostějovský turnaj třikrát. To udělal
také Radek Štěpánek, i on v roce 2013
přidal třetí titul. Pak přišla vítězná série Jiřího Veselého, také on zvedl pohár v Prostějově třikrát – v letech 2014, 2015 a 2017
– a jako jediný aktivní z turnajových šampiónů má šanci vyhrát trofej i počtvrté.
A klubová příslušnost? Bohdan Ulihrach
byl v roce 1997 členem PSK Olymp
Praha a v roce 2001 už hrál v dresu pražské Sparty. I Radek Štěpánek byl v roce
2013 členem Sparty, jeho první dva tituly patřily Prostějovu, stejně jako všechna
turnajová vítězství Jana Hájka a Jiřího
Veselého. Turnajová filozofie Miroslava
Černoška byla od začátku postavena především na účasti české špičky a světových
tenisových nadějí. „Mockrát jsme se v minulosti přesvědčili, že nejhorší jsou velké
tenisové turnaje v Čechách bez českých
hráčů. Také letos u nás budou startovat,
věřím, že pětileté čekání na českou radost
skončí,“ přeje si šéf prostějovského tenisu.
(lv)

PROSTĚJOV V jediném čistě českém kvalifikačním souboji nastoupil
Andrew Paulson (na snímku) proti
Davidu Poljakovi. Z postupu proti
hráči TK Agrofert se radoval sparťanský tenista, který zvládl vyrovnaný
souboj po více než dvou hodinách.
„Bylo to hodně náročné,“ uznal vítěz.

Ladislav VALNÝ

ƔƔ Jak složité bylo uspět v souboji

s Davidem Poljakem?
„Hodně. Tahali jsme se o každý bod,
o každou hru. Nebylo jednoduché udržet
koncentraci na potřebné úrovni po celý
zápas. Celé střetnutí bylo nahoru – dolů.
Velká přetahovaná s dobrým koncem.“
ƔƔ Co jste říkal na docela chladné
počasí. Navíc vlhká antuka. Byly to
těžké podmínky?

„Docela ano. Občas míče hodně lítaly, což nebylo nic příjemného. Snažil
jsem se hrát aktivně a jít bod po bodu.
Byl to opravdu boj, žádnou výměnu
jsem nedostal zadarmo.“
ƔƔ Dá se v takových podmínkách jen
čekat na případné chyby soupeře?
„To dost dobře nejde. Pro míče si musíte
chodit. Platí, že kdo je aktivní, má k vítězství blíž. Opačně to nefunguje.“
ƔƔ Hrajete svůj šestý challenger v sezóně. S jakým cílem jste přijel do Prostějova?
„Každý hráč, který nastoupí do kvalifikace, má stejný cíl a tím je postup do
hlavní soutěže. Není to nic lehkého,
všichni se snaží podat maximální výkon, jsou to nesmírně náročné zápasy. Pokusím se ale zvládnout i druhé
utkání a zajistit si postup.“

Foto: Jan Frehar
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UNICREDIT CZECH OPEN 2022
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Maximem na Roland Garros

bylo 3. kolo. Potěšil Kolář
PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Bez velkého
úspěchu skončil pro české tenisty
druhý grandslam sezóny. Maximem
bylo třetí kolo Karolíny Muchové,
které mělo ovšem hořkou příchuť,
protože hráčka musela své utkání
předčasně ukončit kvůli zranění.
Při své premiéře v hlavní soutěži
nadchl Zdeněk Kolář pařížské publikum. Nejprve uspěl v kvalifikaci,
porazil domácího Lucase Pouilleho
a pak přes čtyři hodiny trápil čtvrtého
nasazeného Řeka Stefanose Tsitsipase. Prohrál ve čtyřech setech, přesto
jej vyprovázel bouřlivý potlesk deseti
tisíc fanoušků. Kolář byl kousek od
pátého setu, když v poslední zkrácené hře neproměnil ani jeden ze čtyř
setbolů. „Hlavně u toho posledního
mě to trošku mrzelo. Nezvolil jsem
nejlepší řešení. Ale i tak to byl zážitek,“
prohlásil Kolář.
Jiří Veselý nestačil v úvodu na Steva
Johnsona. Úvodní dvě sady rozhodovala až zkrácená hra. Od třetího
setu byl už Američan lepší, využil tři
z devíti brejkbolů a českého tenistu
vyřadil.
Na začátku turnaje skončila také cesta Jiřího Lehečky, kterému stál v cestě
zkušený David Goffin. Po vyrovnaném průběhu prohrál prostějovský zástupce ve čtyřech setech. „V klíčových
momentech rozhodovaly větší zkušenosti soupeře,“ uznal Lehečka.

Hodně nadějně vypadaly zpočátku
výkony Karolíny Muchové, zvlášť
když ve 2. kole vyřadila čtvrtou nasazenou Marii Sakkariovou z Řecka.
V následujícím duelu s Američankou Amandou Anisimovovou Češku
opustilo štěstí. Ve druhém setu si podvrtla kotník a v závěrečné sadě musela
kvůli přetrvávajícím bolestem utkání
ukončit. „Vzala jsem si nějaké prášky
proti bolesti. Doufala jsem, že zaberou, snažila jsem se hrát rychlé míče
a doufala, že by to mohlo jít. Ale nešlo,“ řekla zklamaná Muchová.
Mezi nejlepších dvaatřicet se nedostala Petra Kvitová. Ve svém druhém
vystoupení nestačila na Australanku
Darju Savilleovou, když udělala třicet
nevynucených chyb. „Chybí mi nahrané zápasy a s tím související sebevědomí,“ posteskla si Kvitová.

Velkým překvapením byla porážka
osmé nasazené Karolíny Plíšková,
která ve 2. kole nestačila na domácí
držitelku divoké karty Leolii Jeanjeanovou, tenistku ze třetí světové stovky.
Po vítězství nad Chorvatkou Petrou
Martičovou podle očekávání nestačila
Kateřina Siniaková na nasazenou Leylah Fernandezovou z Kanady, se kterou
uhrála pouze pět her a pětkrát přišla
o své podání.
Přes první kolo ve dvouhře žen se nedostala obhájkyně titulu Barbora Krejčíková, na které byla vidět nerozehranost kvůli
zdravotním problémům v průběhu sezóny. Smůla se elitní tenistce nevyhnula ani
v deblu. Do soutěže vůbec nenastoupila
kvůli pozitivnímu testu na koronavirus.
„Letošní Paříž se nepovedla. Na druhou
stranu už nemám žádné zranění. Vrátím
se,“ prohlásila Krejčíková.
(lv)
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PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Z českých
tenistů se jako jediný Zdeněk Kolář
podíval do 2. kola. Na sedmnáctý
pokus se probil z kvalifikace do hlavní soutěže na granslamu a také on
ukázal, že mužský tenis usilovně bojuje o návrat na výsluní. Jeho umění
ocenili i diváci, kteří přes porážku se
Stefanosem Tsitsipasem skandovali
při odchodu z kurtu Suzanne Lenglenové jméno českého hráče. „Při
zápase jsem skandování slyšel, ale
snažil jsem se hlavně soustředit na
výkon. Při loučení jsem ale všem zamával. Bylo to to nejmenší, co jsem
mohl udělat a poděkovat za podporu. Bylo to příjemné,“ těšila Koláře
podpora fanoušků v hledišti.

hrát vyrovnané partie s jakýmkoli
soupeřem?
„Ukázalo se, že na kurtu žebříček neplatí. Myslím, že to byl výborný zápas
z obou stran a fanoušci se bavili. Šel
jsem do zápasu s tím, že chci vyhrát
a současně si to užít. Z poloviny se to
povedlo. Vyhrát se nepodařilo, z utkání si ale vezmu jen to nejlepší. Budu se
snažit ještě zlepšit drobnosti, které se
nepovedly.“
ƔƔ Třeba v koncovce čtvrté sady?
„Tam mě mrzel jeden setbol, v němž
jsem pokazil forhend. Mohl jsem to
zahrát jinak. Ale během zápasu mi
právě tento úder vyšel. Nemá smysl to
nějak dlouho rozebírat. Jen to příště
vymyslet lépe.“
ƔƔ Na kurtu jste se prali přes čtyři
hodiny. Hrál jste někdy delší zápas?
ƔƔ Váš výkon na Roland Garros „Možná loni na challengeru v Cordegradoval skvělým soubojem s Tsit- nons s Varillasem, tam to bylo opravsipasem. Ukázal vám, že můžete du hodně dlouhé. Fyzicky jsem ale

Ladislav VALNÝ

neměl žádné problémy. Pátý set bych
zvládl. Určitě jsem ale nehrál před takovou kulisou. To byl zážitek.“
ƔƔ Co vám říkal táta, který je zároveň vaším trenérem?
„Že jsem hrál výborně a mám si to užívat. Že jsem mohl hrát takový zápas je
hlavně jeho zásluha. On mě k tenisu
přivedl, naučil mě základy a vede mě
životem. Nikdo jiný na světě by pro
svého svěřence tolik neudělal. Odjakživa mě vždycky vozil na turnaje, dělá
do toho svou práci. Obětoval se, myslím, že i on si hlavně poslední zápas
užíval.“
ƔƔVýkony v Paříži vás opět přiblížily k postupu do první světové stovky. Cítíte, že je blízko?
„Herně není daleko, z pohledu bodů
ale daleko pořád je. Čeká mě ještě
hodně práce. V nejbližší době turnaje
v Prostějově a Bratislavě. Zase to bude
boj. Ale věřím, že se ta stovka povede.“

VOLEJBAL

Czech Open zpět pod
křídly UniCredit Bank

PROSTĚJOV Po dvou letech se
prostějovský tenisový turnaj vrací
k tradičnímu termínu ve druhém
týdnu French Open. A po čtyřech
letech se na scénu v pozici titulárního partnera vrací UniCredit Bank,
společnost, která antukovému challengeru poskytla potřebné ekonomické zajištění.
„Jsem ráda, že se můžeme vrátit ke všem doprovodným akcím i k plným tribunám a že můžeme pozvat fanoušky,“ těší šéfku podniku Petru Černoškovou,
která je v roli turnajové ředitelky už po čtyřiadvacáté. „Pochopitelně nás těší
i návrat našeho dlouholetého partnera. Věřím, že si všichni společně užijeme
parádní tenis,“ dodává Černošková.
V pondělí 30. května začne hlavní soutěž, v úterý by měl být nejnabitější program, jelikož začíná čtyřhra. Deblová soutěž 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 ATP.
„Podařilo se nám udržet kategorii turnaje, což je hodně důležité především
z pohledu bodů, o které se hraje. Přála bych si, aby co nejvíce bodů zůstalo
doma, naši mladí hráči je potřebují k vylepšení svého postavení,“ poznamenala
ředitelka UniCredit Czech Open.
Největší domácí turnaj je vždy středem pozornosti tenisových fanoušků. Je to
jedinečná možnost vidět na vlastní oči české hráče, kteří jinak většinou po celou
sezonu cestují po světě. A také mladé naděje, pro něž je challenger skvělou možností ukázat své pokroky. „Na všech kurtech je na co koukat hned od prvního
hracího dne,“ tvrdí Černošková, kterou těší také zájem veřejnoprávní televize.
„Závěrečné dny se budou vysílat v přímých přenosech, to je skvělé.“
(lv)
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HODINA ATRAKTIVNÍ
PODÍVANOU
PLNÁ SMÍCHU

Duo mladých
C@M>Ą pobavilo
KüD KM@HD½ü@
publikum i sebe

PROSTĚJOV Hodně kvalitní startovní pole získali pořadatelé 29.
ročníku tenisového turnaje UniCredit Czech Open. Na prostějovských kurtech se představí čtyři hráči z první světové stovky. Ještě
osmému nasazenému Zdeňkovi Kolářovi patřilo v období přihlášek
133. místo v žebříčku ATP.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Ladislav
VALNÝ

Přímo v hlavní části turnaje se představí
šest domácích tenistů, další si můžou ještě
start vybojovat ve finálové části kvalifikace. Mezi nasazenými je kromě Koláře Jiří
Veselý a Jiří Lehečka. „Sezóna je zatím docela povedená, teď by to chtělo potvrdit
i na domácí půdě,“ těší se na prostějovský
start reprezentant domácího klubu.
Hlavním favoritem je poslední vítěz Federico Coria, který se letos dostal do se-

mifinále turnaje ATP v Marrákeši a v generálce před French Open postoupil do
čtvrtfinále v Lyonu. Turnajová jednička
v úvodním kole narazí na domácího Dalibora Svrčinu.
„Los si s námi trošku pohrál. Pochopitelně bychom si přáli, aby český tenis na
turnaji uspěl. Dalibora ale čeká hodně
těžký soupeř,“ komentovala los ředitelka
turnaje Petra Černošková. „V každém případě bude tento duel patřit mezi taháky
prvního kola a očekávám kvalitní tenis,“
dodala Černošková.
Předloňský vítěz Pablo Andujar bude mít
za soupeře v 1. kole tenistu z kvalifikace,
stejně jako Vít Kopřiva. A právě tito dva
hráči proti sobě můžou narazit v utkání

a na čtyřech kurtech si tak přišel každý
fanoušek na své.
Utkání mezi Paulsonem a Pojlakem
začalo v jedenáct hodin a z vítězství
v první sadě se radoval hráč spadající pod domácí prostějovský klub
poměrem 6:3. Druhou sadu začal
lépe Paulson a dokázal vzít Poljakovi
servis. Ze stavu 2:0 ale Poljak vývoj
srovnal, Paulson však znovu odskočil
a tentokrát svůj brejk už udržel až do
konce sady a vyhrál stejným rozdílem jako soupeř v prvním setu 6:3.
Posunul tak duel do třetí sady. V ní
to byla přehlídka dlouhých výměn
i jednotlivých gamů a čas zápasu se
neustále protahoval. Za delší konec
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v něm však tahal vítěz druhé sady,
který odskočil na vedení 4:1. Po
tomto gamu si vzal Poljak medical
time, kdy měl problém s tříslem. Ani
po pauze se však příliš neprosazoval
a nechal soupeře jednoduše odskočit
na rozdíl 5:1 a zdálo se být hotovo.
Jenže Poljak ještě zmobilizoval síly
a získal své podání, následně uhrál
jeden brejk zpět a za stavu 3:5 šel na
svůj servis zdramatizovat závěr. To se
mu ale nepodařilo a Paulson využil
hned první match ball v zápase a po
setech 3:6, 6:3 a 6:3 mohl po téměř
tříhodinovém snažení oslavit postup
do finálového kola kvalifikace. „Nedařilo se mi na servisu, nelítalo to, jak
bych potřeboval,“ posteskl si na konci marného snažení Poljak. Ve finále
kvalifikace Paulson narazí na Fabiana
Maroszana z Maďarska.
Soupeřem Daniela Siniakova startujícího na volnou kartu byl Lukas Neumayer z Rakouska. Mladý český tenista měl dobrý vstup do utkání a získal

jsem šťastný, pořád se to odkládalo,
vypadalo to, že hra vůbec nebude,“
uvedl po představení Krupa a ocenil
práci celého týmu, včetně režisérů
Lukáše Kameníčka a Martina Dobeše.
Také kolegyně z pódia byla nadšená. „Publikum bylo skvělé. Ale smála
7PK%TGFKV%\GEJQRGPQFUVCTVQXCN8PGF÷NPÊMXCNKHKMCEKPGD[NQPQW\GQ\CLÊOCXÆ
\¾RCU[
Foto: Jan Frehar
jsem se více, než jsem chtěla. Uteklo
o postup do čtvrtfinále. Ve stejné polovi- čekat ve stejné fázi zkušený Slovák Andrej to neuvěřitelně rychle. Ale užili jsme si
to, nemohlo to být lepší,“ usmívala se
ně startovního pole může dojít ke čtvrt- Martin.
finálovému souboji Veselého s Kolářem, Na vítěze letošního ročníku, dotovaného Lucie Tesařová krátce předtím, než se
Lehečku by zase mohl v případě postupu částkou 90 280 eur, čeká 100 bodů do rozjel divadelní večírek.

první set, v dalším pokračování duelu
ovšem na favorita nestačil a do konce
střetnutí získal pou-

DO FINÁLE
POSTOUPIL
&+
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ze dvě hry. Další držitel divoké karty
Adam Jurajda odehrál vyrovnanou
partii se čtvrtým nasazeným Libanoncem Benjaminem Hassanem, v obou
setech ale nezvládl koncovku střetnutí.
&QO¾EÊPCF÷LG2QNLCMPCMQPGERQXGNMÆDKVX÷FQFCNwÊJQMQNCPGRQUVQWRKNC
Blízko k velkému překvapení měl PaFoto: Jan Frehar
vel Nejedlý, jehož protivníkem byl
nejvýše nasazený hráč kvalifikace Lu- cas Miedler z Rakouska. Nejedlý vedl Taková porážka bude dlouho mrzet,“
1:0 na sety ve v tie-breaku druhé sady posteskl si Nejedlý.
vedl 4:1, přesto na zkušenějšího pro- Jako poslední do kvalifikace vstoupila
tivníka nevyzrál a v závěru už Rakušan vůbec nejmladší prostějovská naděje
na kurtu dominoval.
letošního ročníku Jan Kumstát. Na
„Ve zkrácené hře jsem vedl o tři body druhé straně dvorce Louis Wessels
a měl dva servisy. Do té doby jsem byl a na toho domácí teprve patnáctiletý
lepší, pak se to ale zlomilo. Soupeř talent nestačil, přestože především na
mě nepřekvapil, naposledy jsme spo- začátku duelu byl vyrovnaným soupelu hráli před měsícem a vyhrál jsem. řem.
(lv)
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na plumlovském zámku MJU@UIÁ*JüD>@
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Svrčina narazí hned
v úvodu na nasazenou jedničku
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Jan Saudek bude Metal, pop a rock

93URVWøMRYøVWDUWXMHURêQËN

V neděli odstartovala kvalifikace

PROSTĚJOV První den největšího
mužského tenisového turnaje na
území České republiky je za námi.
Do úvodního kola kvalifikace turnaje UniCredit Czech Open zasáhlo šest zástupců domácího tenisu.
V rozhodující fázi se ale představí
už jen pouze Andrew Paulson, ostatní hráči o možnost usilovat o účast
v hlavní soutěži přišli.
V prvním kole kvalifikace nebyla nouze o zajímavé zápasy. Jednu z největších bitev obstarali dva čeští tenisté.
Z vítězství se ve třetí sadě nakonec radoval Paulson, který udolal svého krajana Poljaka po téměř třech hodinách.
Nechyběla ale i řada dalších soubojů
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poprvé vystavovat
VPDQçHONRX

PLUMLOV Zámek v Plumlově
letos nabídne skutečný tahák.
Od středy 1. června se jím stane
výstava Saudkovi na zámku, která představí tvorbu Jana Saudka
a jeho manželky Pavlíny. Expozice nebude mít klasickou vernisáž, setkání s oběma autory je na
plumlovském zámku naplánováno na sobotu 23. července od
16:00 hodin.
V Plumlově bude od středy k vidění
největší prodejní výstava Jana Saudka
v České republice. Vůbec poprvé pak
své díla představí společně s manželkou Pavlínou, která 16 let pracovala
jako šéfredaktorka časopisu Harper‘s
Bazaar.
Návštěvníci se mohou těšit na zhruba
padesát snímků světoznámého fotografa. Bude se jednat o zcela jinou
kolekci, než jaká byla s velkým úspěchem představena loni ve Špalíčku
prostějovského muzea. „Jan Saudek
na Plumlově vystaví méně známé fotografie z 80. a 90. let minulého století.
Půjde o ručně kolorovaná díla plná
erotiky a sexu. Speciálně pro Plumlov
budou připraveny i velké autorské
zvětšeniny,“ popsal kurátor výstavy
Jindřich Skácel.
Vůbec poprvé bude Jan Saudek vystavovat se svojí manželkou, novinářkou a fotografkou Pavlínou, s níž má
tři děti. „Pavlína Saudková poslední
tři roky působí v časopisu Page a

Největší prodejní výstava
světoznámého fotografa
bude zahájena ve středu 1. června

MOŘICE V Mořicích se bude konat legendární Revival festival,
tentokrát již podvacáté. Jubilejní
ročník oproti těm předešlým ztenčil svůj program z původně dvoudenního na jednodenní. I tak bude
ale jistě o co stát. Vystoupí známé
revivalové kapely z blízkého okolí,
ale i třeba ze vzdálenějšího Slovenska. Největším lákadlem pak budou
Morčata na útěku. Přijďte tuto sobotu 4. června do areálu TJ Sokol
Mořice a přesvědčte se o tom, jak
skvělá tato akce je!
„Festival, který patří mezi menší open-air moravské letní festivaly v termínu
před začátkem prázdnin. Sice menší,
ale co počtem je to jeden z největších
festivalů revivalových kapel v České
republice. Vracející se návštěvníci
oceňují především pohodovou atmosféru, která na mnohatisícových
festivalech často chybí,“ říkají o Revival festivalu Mořice pořadatelé. Vše

vypukne v sobotu ve 13:00 hodin
koncertem skupiny Saša Band ze
ZUŠ Němčice nad Hanou. Postupně
se pak představí Green Day Tribute z
Bratislavy, Metallica revival z Prostějova, Absolute Bon Jovi revival a Black
Sabbath Dio Tribute revival z Konice,
Quercus AC/DC revival z Duban
a Iron Maiden revival z Otrokovic.
Speciálním hostem budou Morčata
na útěku, která svou smršť započnou v
17:30 hodin. Podle jmenovaných kapel lze usoudit, že půjde o nadupanou
akci ve stylu popu, rocku a metalu.
Občerstvení bude zajištěno, půjde o
pivo značek Zubr, Litovel a Holba, ale
i další alko a nealko nápoje. K jídlu pak
bude k dispozici rychlé občerstvení
nebo dobroty z grilu. Vstupné činí 350
korun pro dospělé na místě, pro děti
od 10 do 15 let 60 korun. V předprodeji za lístek dáte 300 korun, koupíte
jej na obecním úřadě v Mořicích ještě
do pátku 3. června.
(tez)

V Čechách pod Kosířem

SőHMHVL
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se bude sloužit dvěma pánům

ČECHY POD KOSÍŘEM S létem
tradičně do parku v Čechách pod
Kosířem přichází také šňůra open-air představení. Jedním takovým
bude v pátek 3. května Sluha dvou
pánů Carla Goldoniho, s nímž přijede Moravské divadlo Olomouc.
Začíná se v 19:00 hodin, tak určitě
přijeďte!
„V Benátkách se v rodině Bisognosi
schyluje ke svatbě. Oboustranně vý-

hodné zásnuby Pantalonovy dcery Clarice a syna doktora Lombardiho Silvia
však svým příjezdem nečekaně překazí
muž, kterému Pantalone Clarici zaslíbil
dřív a který přišel vznést svůj nárok,
ačkoli by měl být nade vši pochybnost
mrtvý. Do toho se ve stejném hostinci
ubytuje Florindo Aretusi, který onoho
Turíňana zabil a je na útěku.
Více čtěte
na webu www.vecernikpv.cz

Å)DQRXåFLY3DőtçLE\OL
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Foto: Facebook
současně pracuje jako fotografka na tů,“ doplnil Skácel s tím, že k expozici
volné noze. Na výstavě bude asi třicet vyjde i katalog.
snímků, které vznikly z nového před- Výstava, kterou podpořil Olomostavení oblíbeného pražského cirku- ucký kraj, bude na zámku v Plumlosu La Putika, a také několik portré- vě k vidění až do 4. září.
(mls)

dvou ročníků

se opět vracíme

na značky“

onální úrovni. Rí-Ra
s holandskou zpěvačkou Loes van Schaijk, Selfish Murphy
z Transylvánie, Irish
Rose ze Slovenska,
dále Tomáš Kočko
a Orchestr, Čechoameričan Radim
Zenkl a Ondra Kozák,
což je jeden z nejlepších bluegrassových
kytaristů Evropy,
skupiny Bran, Deloraine, Poitín, Quanti Minoris, Vintage
Wine, MalemIrish, Wolfarian, Gwalarn
a stálice festivalu Happy To Meet. Tradičně zazní i moje vlastní skladba Irish
Morning. Dále diváci uvidí irské tance
v provedení souborů Démáirt z Česka
a Eriu z Polska, vikingské boje – Zubři,
keltský tábor Latenart s ukázkou řemesel a ohňové show – Akáda. Součástí
sobotního programu budou i tři další
workshopy.“
yy Program je tedy skutečně bohatý
a rozmanitý, co je pro vás při jeho sestavování prioritou?
„Pro mě osobně je prioritou kvalita kapel při živých vystoupeních, jejich stu-

diové nahrávky si samozřejmě také rád
poslechnu, ale vždy si vyhledávám živá,
neupravená videa z koncertů, tam nejvíce poznám kvalitu souborů. To se týká
především nových kapel, které na Keltské nici ještě nehrály. Další prioritou je
zachování stylové čistoty keltského festivalu, takže vybírám vždy kapely, jejichž
hudba vychází z kořenů keltské hudby,
ať už je její pojetí tradiční irské, rockové, jazzové, metalové, či experimentální
kombinací a prolínáním stylů.“
yy Mluvil jste i o workshopech, to
bude určitě pro mnoho návštěvníků
velmi zajímavé. Co budou obsahovat?
„Workshopy budou během sobotního
odpoledne tři. Prvním výuka hry na
kytaru v ladění Dadgad z irského Sliotaru, druhým irské flétny, dudy a bubny
v provedení Cisal Pipers z Itálie a třetím
pak bluegrassová kytara a mandolína,
který povedou Radim Zenkl a Ondra
Kozák.“
yy Víme, že na Keltskou noc se sjíždí
i velké množství stánkařů, jak tomu
bude letos?
„Ano, je to tak, ani letošní ročník nebude
jiný. Stejně jako u programové linie festivalu i stánkaře vybíráme podle nabízeného sortimentu tak, aby stylově odpovídal

charakteru Keltské noci. Návštěvníci se
mohou těšit na stánky s keltskými šperky,
rohy na medovinu, různými typy oděvů
z přírodních materiálů, se skleněnými
a keramickými výrobky, dřevěnou rukodělnou prací, bude tam malování do písku pro dětské návštěvníky, krásné kožené
výrobky, keltská kovárna atd. Samozřejmostí jsou stánky s jídlem všeho druhu
od grilů s masem přes saláty a vegetariánskou stravu až po francouzské palačinky,
frgály a trdelníky. Nebude chybět ani
velký výběr nápojů včetně pravé keltské
medoviny.“
yy Věřme tedy, že se vše vydaří a Keltská noc úspěšně naváže na svou devatenáctiletou historii. Za PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který je hlavním
mediálním partnerem festivalu, vám
přejeme úspěšnou realizaci ročníku
2022.
„Děkuji moc Večerníku za podporu a příjemný rozhovor. Velký dík je určený také
všem dalším partnerům festivalu, jejichž
podpory si velmi vážíme. Modlím se ke
všem keltským bohům za dobré počasí
a moc se těším, že festival bude stejně hezký a úspěšný, jak tomu bylo v minulosti.
Srdečně zvu všechny čtenáře na Keltskou
noc 2022 do Plumlova.“

ohlédl se za

grandslamem

22052410915
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BYLI JSME
U TOHO

Spolek Jsme tu také chce
v Prostějově založit novou tradici

Všechny vás tady jménem našeho města vítám a upřímně musím poděkovat
pořadatelům, kteří se rozhodli zorganipro Večerník
zovat tak nádherný festival. A já věřím,
že nikoliv poslední. Chci poděkovat
Michal
zároveň všem vychovatelům, pedagoKADLEC
gům a dalším lidem, kteří se svými svě„Tento festival je určen nejen pro han- řenci nacvičili jednotlivá vystoupení.
dicapované. Já musím přiznat, že je- Vedení města rádo podporuje tyto
den handicap mám, nerad uklízím! akce. Na závěr bych chtěl říct, že děkuji

PŮVODNÍ
reportáž

Sbírka prostřednictvím

kytiček byla úspěšná

saa
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/QFGT¾VQTMC/CTVKPC-XÊVMQ2TQEJ¾\MQX¾WXGFNCJPGFPC×XQFUMWRKPW-NWEK\&QOQXC
WT[DPÊMC\8ÊEGO÷ąKE-CRGNCMTQO÷LKPÆJQX[UVąKJNCKRÊUGÿQF/KEJCNC&CXKFC0QPUVQR
2x foto: Michal Kadlec

ceměřice, Pivoňky Prostějov, školního
zařízení Jistota Prostějov, domova Klíč
Olomouc, dětských domovů Plumlov
a Konice a také školní družiny při ZŠ
Určice. Báječnou atmosféru pátečního
festivalu podtrhla velká divácká kulisa,
která jednotlivé vystupující bouřlivě
podporovala. „K uspořádání tohoto
festivalu nás vedl pocit, že by Prostějovu podobný festival slušel. Chtěli
jsme oživit dění v centru města a říkali
jsme si, že nejen zdravotně postižení,
ale i zdraví lidé nemají často možnost
předvést veřejnosti, co umí,“ sdělila
Večerníku hlavní organizátorka akce
Hana Vybíhalová ze spolku Jsme tu

jjaký
aký byl
byl festival
fesstiivall nejen
nejen
e ppostižených...
osttiženýcch...

èNGPM[URQNMW&KCPC\RTCEQX¾XCLÊXÚUNGFM[M[VKéMQXÆUDÊTM[

Foto: archiv spolku

Ženy z Diany, ale také pomocníci z řad
kralických seniorů a dvou středních
škol na Prostějovsku si navíc připsali zajímavý počin. „Prodaly se úplně
všechny kytičky, výtěžek dosáhl přes
sedmadevadesát tisíc korun. Průměr
na kytičku bylo třicet korun. Dává se
dvacet, takže to hodnotím velice dobře,“ poznamenala Pluháčková k prodeji 3300 kytiček.
Letošní akce byla zaměřena na prevenci rakoviny varlat a děložního čípku. Každý rok pak kytička má jinou
barvu stuhy. Ta letošní byla fialová.
(sob) ČECHY POD KOSÍŘEM Zámecký
areál o předminulém víkendu ožil
kovářským řemeslem. Čtvrté setkání kovářů Olomouckého kraje letos
poprvé zavítalo do prostějovského regionu a v nádherném areálu
zámku se kovářům i návštěvníkům
velmi líbilo. Během sobotního i nedělního programu se navíc bylo na
co dívat. V první řadě to byla samozřejmě práce kovářů, ale i řada dalšího. Ukázky umění, historických
řemesel, korálkování pro děti či vy>>>dokončení ze strany 4
stoupení kapely DEJNA, ke všemu
Vše se setkalo s pozitivními reakcemi.
nescházelo i bohaté občerstvení. Za
„Věž je krásná, povedla se. A jméno
rok by se tak kováři chtěli na stejné
Naděžda znamená naděje, naděje
na místo vrátit znovu.
pro zámek, naděje pro všechny, že to
Jan FREHAR
s námi lidmi ještě není tak zlé,“ poznaOd sobotního dopoledne 21. května,
menala Alena Haasová.
kdy se rozpálily výhně a otevřely bráSama mecenáška se na věž přijela
ny, skupina kovářů chystala společné
podívat už koncem loňského září,
dílo. Šlo konkrétně o výrobu kované
nedlouho před její kolaudací. O měsíc
slavobrány pro novomanžele podle
později následovala společenská
Ivo Stawaritsche. Na ní se pracovalo
akce, jejíž součástí byla bohoslužba
v zámecké kapli, po níž obnoveným 1RTCXC UG FÊM[ HKPCPéPÊO RTQUVąGFMčO v průběhu obou dnů a v nedělních odpoledních hodinách už se s ní mohli
sochám světců u vstupu požehnal DG\O¾NCR÷VKUGVF¾TEčRQFCąKNC
Foto: Facebook návštěvníci vyfotit. Kromě této spobiskup Václav Malý.
(mls)

Paní Naděžda
podpořila
opravu věže

Olomoucký fortel a n e b

+DQiFNpNRYiQtYÿHFKiFKSRG.RVtőHP
lečné práce ale kováři ukázali i řadu
drobnějších výrobků, které vznikly
v průběhu několika málo hodin. Nescházelo ani dětské kování, kde si
návštěvníci mohli za pomoci mistra
vyzkoušet tradiční povolání. „Zkoušel
jsem to a moc mi to nešlo. Kladivo je
těžké, musím ještě nabrat sílu,“ hlásil
malý Tomáš, který se rozhodl si práci
vyzkoušet.
Mimo kovářského umění se ale mohli
návštěvníci pokochat pohledem na
jejich různé výrobky, které byly vystaveny jen o kousek dál na nádvoří,
nescházely stánky se suvenýry a různými dekoracemi i sladkostmi. Domů
si tak člověk mohl odnést různé druhy nožů, šperky, minerály či výrobky
z kůže. Během obou dnů nechyběl ani
hudební doprovod, o který se postarala Country skupina DEJNA. Kromě
kovářské práce byla k vidění i řada
dalších ukázek tradičních prací jako
pečení chleba, pletení výrobků, tavba
bronzu, tkalounictví a předení vlny.
Během obou dnů navíc vyšlo i parádní počasí a přípravy neohrozil ani vydatný páteční déšť. A v obou horkých

5MWRKPCMQX¾ąčRTCEQXCNCPCXÚTQD÷UNCXQDT¾P[MVGT¾XRQUNGFPÊEJJQFKP¾EJUNCXKNC
XGNMÚ×UR÷EJ
Foto: Jan Frehar

dnech přišlo alko i nealko společně
s dobrotami z grilu u výhně vhod.
Premiéra na zámku v Čechách pod
Kosířem přilákala stovky návštěvníků
a vypadá to, že by se z této akce mohla
stát tradice.
„Můžeme být spokojení, počasí vyšlo
opravdu parádně, pro nás paradoxně
bylo až příliš teplo, protože u rozpálených výhní bylo horko, ale na to už
jsme za ty roky zvyklí. Podařilo se nám

díky své výšce má skvělé
dispozice i k blokování,
a navíc solidně podává,“
charakterizoval novou posilu Miroslav Čada.
Kromě toho by neměl
vzniknout žádný problém,
aby ostřílená matadorka
hladce zapadla do fungujícího prostějovského kolektivu. „Bude mít v mančaftu krajanku Raquel Löff, další spřízněnou duší mluvící stejnou rodnou
řečí je naše kondiční trenérka Solange
Soares. A my všichni se už teď na Jéssicu moc těšíme. Věřím, že ve prospěch
našeho týmu dá své nesporné kvality,“
zdůraznil Čada.

všechno, co bylo v plánu, dětem se
velmi líbila možnost vyzkoušet si tohle tradiční povolání. Slavobrána byla
hotová ještě s předstihem, lidé se u ní
tak s radostí fotili, hlavně se ale po celé
dva dny bavili, za to jsme moc rádi.
Na první ročník v této lokalitě přišlo
i dost návštěvníků, takže se tu snad za
rok zase potkáme,“ doplnil hlavní organizátor už čtvrtého ročníku Hanáckého kování Jaroslav Straka.

Jak již dříve Večerník informoval, slavné dobytí jedenáctého mistrovského titulu vystřídala krátká desetidenní
dovolená, načež se část členek hanáckého družstva znovu zapojila do společného tréninkového procesu. Po
celou dobu posledních tří týdnů jich byla přesně třetina
z dvanáctičlenného kádru.
Pod vedením asistenta trenéra Lubomíra Petráše makaly
nahrávačky Simona Bajusz a Klára Dvořáčková, blokařka Petra Kožoušková i smečařka Pavla Meidlová. Ostatní
plejerky buď plní reprezentační povinnosti, nebo měly
předem naplánován jiný osobní program.

„Do společné práce naskočily v podstatě ty holky, které
mají smlouvy uzavřené do konce května, ne jen do konce dubna. A zároveň teď nejsou v nároďácích. Například
Simona se k české reprezentaci připojí až později před
kvalifikací o mistrovství Evropy, proto nyní byla ráda za
možnost klubové přípravy. Tu uvítala i další tři děvčata,
než budou v červnu a červenci pokračovat individuálně,“
řekl Luboš Petráš.
Svěřenkyním ordinoval kondiční i herní tréninky, posilovnu, výběhy do terénu a také beachvolejbal. „K tomu
jsme se však dostali pouze jednou na úplný závěr, nebylo
tolik času jako loni. Ani jiné doplňkové sporty jsme ze
stejného důvodu tentokrát nezařazovali, navíc i vzhledem k menšímu počtu holek. Abychom si v hale zahráli
tři na tři, zapojili jsme se i my dva s Kubou Krčmařem.
A po čtyřech setech byli pak dost rozlámaní, tedy hlavně
já,“ zasmál se Petráš.

0O½GHzQLFÉP9.SRNUDÄXMH
SÔÉSUDYDQRYÅKRON\PÕzRX
]NXVLWWUÅQLQN\SÔÉSUDYN\

Foto: Marek Sonnevend

Momentálně je tedy volno. Hráčky vékáčka čeká dva
měsíce trvající samostatné udržování fyzické kondice, než začne v pondělí 1. srpna týmová příprava na
novou sezónu 2022/23.
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PROSTĚJOV Květnová veřejná
sbírka pořádaná pravidelně Ligou
proti rakovině je minulostí. Proběhla v polovině měsíce, až nyní
jsou však definitivně známé výsledky. Ty naznačují, že oproti bohatším letům se mnoho nezměnilo.
Alespoň na štědrosti lidí.
„Někdo vás obejde obloukem, někdo
s poděkováním odmítne, další však dá
i tisícovku. Je to různé. A můžu říct, že
oproti loňsku odmítavých reakcí nebylo více,“ uvedla Zdena Pluháčková,
předsedkyně spolku Diana, který zajišťoval prodej kytiček na Prostějovsku.

PROSTĚJOV Tři týdny trvala příprava volejbalistek
VK Prostějov po skončení uplynulého soutěžního
ročníku. Probíhala od 9. do 27. května s volnými víkendy a momentálně je tedy už minulostí.

Marek SONNEVEND

pohladil po duši
spolku Jsme tu také s tím, že my jsme tu
s vámi,“ pronesl v úvodní řeči primátor
statutárního města Prostějova František Jura, který se stal patronem Festivalu nejen zdravotně postižených.
Celé páteční odpoledne moderovala
akci vtipně Martina Kvítko Procházková, kterou určitě znají posluchači Rádia
Haná, a až do podvečerních hodin se
na pódiu před muzeem vystřídaly se
svými vystoupeními děti z Domova
Sněženka Jeseník, Chráněného bydlení Květná Kroměříž, Centra sociálních
služeb Prostějov, Domova Větrný mlýn
Skalička, Domova Jsme tady Přerov,
Lipky Prostějov, Domova u rybníka Ví-
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zdravotně postižených

PROSTĚJOV Spolek Jsme tu také založil v Prostějově novou tradici. Pod záštitou primátora města Františka Jury se v pátek 27.
května odpoledne uskutečnil na ploše před budovou muzea na
náměstí T. G. Masaryka první Festival nejen zdravotně postižených.
Páteční odpoledne tak vyplnila vystoupení žáků z mnoha ústavů
se sociální péčí, dětských domovů, školních družin a dalších speciálních zařízení, která se starají o osoby se zdravotním či mentálním
SONNEVEND
handicapem.

30. května 2022
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všichni ti další, co měli na našem úspěchu
neméně důležitý podíl. To znamená úplně všechny hráčky, členové realizačního
týmu, vedení klubu, jeho partneři i fanoušci. Že se znovu podařilo vystoupat až na
extraligový vrchol, to nebylo jen o mně,
přivedení Karin nebo přínosu Káji Fričové.
Šlo o společnou zásluhu nás všech, o velké
penzum odvedené práce. Která měla přispěním každého hlavu i patu a svou kvalitu,
což potvrdil dosažený výsledek.“
EXKLUZIVNÍ
yy Chcete někoho jmenovitě vyrozhovor
4CFQUV/KTQUNCXCèCF[CLGJQ zdvihnout?
pro Večerník
PGLDNKåwÊEJ URQNWRTCEQXPÊMč „Je potřeba vyjmenovat opravdu všechny.
XTGCNK\CéPÊOVÚOW8-2TQUV÷
Marek
Povedlo se totiž pozvednout veškeré souLQX\LGFGP¾EVÆJQVKVWNW
části práce okolo našeho A-týmu, v celém
SONNEVEND

(QVQ4CFGM8¾ÿC
klubu. Obrovskou zásluhu na úrovni
tréninkového procesu má Luboš Petráš
PROSTĚJOV Ať chce, nebo ne, silou své osobnosti i vůdčí s vydatnou pomocí Kuby Krčmaře, ale
rolí je jedním z hlavních strůjců volejbalových úspěchů VK i dvou odborníků od naší mládeže Aleše
Prostějov. Stačí zmínit fakt, že Miroslav Čada (na snímku) Nováka se Zdeňkem Sklenářem, kteří se
se před rokem vrátil na post hlavního trenéra, aby na konci různým způsobem hodně zapojovali.
sezóny 2021/2022 dovedl ženský kolektiv hanáckého klu- Výborné kondiční vedení mají holky
bu k nečekanému zisku mistrovského titulu. V dnešní první od Soli Soares, regeneraci velmi pozvečásti bilančního interview se respektovaný kouč především dl nový masér Marek Roba a tak dále.
Je to prostě komplexní servis vytvářený
ohlíží za tímto výjimečným počinem.
hráčkám, aby se mohly maximálně souyy Jak s odstupem času vnímáte ceních sezóny se pořád dokola omílají té- středit na volejbal a podávat co nejlepší
překvapivě dobyté zlato?
mata Čada a jeho vítězný trenérský návrat výkony. Samozřejmě nesmím zapome„Hned na začátek bych chtěl zdůraznit i zimní příchod klíčových posil Šunderlí- nout na špičkové zázemí ze strany vedejednu podstatnou věc. Při různých hodno- kové s Faltínovou. V čemž ale dost zapadají ní klubu, bez čehož by to vůbec nešlo.“

yy Museli jste však překonat i složité
časy, že?
„Určitě ano. V úvodní části ročníku, kdy
Martina Michalíková skončila kvůli zdraví
s vrcholovou kariérou a Gábina Kopáčová
po jarní operaci achilovky dlouho nebyla
ve formě, jsme se museli vyrovnávat s horší
situací. Mančaft ale i přes problémy bojoval
a klíčové bylo, že pravidelně porážel všechny soupeře ze spodní poloviny extraligové
tabulky včetně Šelem Brno a Olympu Praha. I v menším počtu hráček měla příprava
pořád svou kvalitu, dobře se trénovalo,
bodovými zisky proti papírově slabším
či srovnatelným celkům jsme stále drželi
nejhůř páté místo průběžného pořadí. Byť
se opakovaně nedařilo vyzrát na silná družstva nad námi. Hráčský kolektiv držela osa
Simona Bajusz, Karolína Fričová, Raquel
Löff a Adéla Stavinohová, k nim se přidávaly všechny ostatní jak bojovností, tak
ohromnou pracovitostí. Holky samy cítily,
že kolektiv má sílu a může něco dokázat, už
tehdy tomu věřily. Ačkoliv nemohly vědět,
že později přijdou Klára Faltínová s Karin
Šunderlíkovou. Zkrátka chci říct, že jádro
mančaftu bylo zdravé a pracovité, totéž realizační tým. Na čemž jsme stavěli a vybudovali následný úspěch. Zmínil bych ještě
třeba obrovskou výhodu haly Národního
sportovního centra, kde jsme našli nové

Prostějov (son) – Posledním zápasovým vystoupením mládežnických volejbalistek VK Prostějov byl sobotní turnaj
Poháru Olomouckého kraje starších
žákyň 2021/2022 v domácím prostředí Národního sportovního centra PV.
Což ale neznamená, že by talentovaným Hanačkám úplně skončil aktuální
ročník. „Letošní sezóna všech soutěží
už je sice minulostí, my však dál trénujeme. Stejně jako každý rok mají naše
juniorky, kadetky, starší žákyně, mladší
žákyně i přípravka společnou přípravu
skoro do závěru června, končit budeme
až nedlouho před letními prázdninami,“ informoval šéftrenér mládeže ve
vékáčku Aleš Novák. Po volném červenci přijde od 1. srpna na řadu obnovený tréninkový proces veškerých týmů
v přípravě na novou sezónu 2022/2023,
jehož součástí se tradičně stane i nábor
dívek do zmíněné žákovské přípravky
v průběhu celého měsíce září. Přičemž
aktuálně chystá prostějovský klub takovou menší ochutnávku. „Teď během
června nebudeme dělat klasický nábor,
ale přesto mohou nová děvčata ročníku
narození 2010 a mladší se zájmem o volejbal přijít na naše tréninky, aby si tenhle
krásný sport vyzkoušely. A pokud se jim
zalíbí, bude je bavit, můžou následně
dál pokračovat. Tréninky přípravky jsou
každé pondělí od 16.30 do 18.00 hodin
a každou středu od 17.00 do 18.30 hodin v hale Národního sportovního centra Prostějov,“ pozval nové adeptky Aleš
Novák (telefon: 777 110 864, e-mail:
koordinatordivky@gmail.com ).

domácí prostředí. A když potřebujeme
například individuální tréninky, není pro1DYU½WLOGRVWDORFHQÈQÉ
blém je mít. Nebo přínos Zdendy Sklenáře
s využitím moderních technologií pro pří- Praha, Prostějov (son) – Lékař volejpravný proces děvčat i skautování soupeřů balistek VK Prostějov vyrazil ve středu
před stanovováním herní taktiky na zápasy. 25. května do metropole ČR na pozvání
Českého
volejbalového svazu. V Praze se
Vše fungovalo, a co úplně ne, to jsme se
snažili vylepšit. Potom stačilo škrtnout totiž konalo slavnostní setkání, jehož součástí bylo předávání ocenění volejbalově
zápalkou – a už se rozhořel ten prostějov- zasloužilým osobnostem. Jednou z nich
ský vítězný oheň! (smích) Překonali jsme byl právě Pavel, který dostal Medaili ing.
potíže, abychom druhou polovinu sezóny Vladimíra Spirita za výjimečné zásluhy
i hlavně její závěr v play-off zvládli naprosto o rozvoj volejbalu a ČVS, v mnoha různých rolích (hráč, trenér, rozhodčí, lékař,
výborně.“
funkcionář). Mezi dvaadvacítkou oceyy Dá se říct, že letošní tým VK skuteč- něných z celé republiky byl mimo jiných
ně měl pověstný charakter?
i Zdeněk Haník. „Byl jsem moc dojatý,
„Přesně tak. Nejednou se stalo, že ně- vděčný i šťastný, že jsem se této akce
které hráčce nevyšel optimálně trénink, mohl zúčastnit a potkat po letech takovou
spoustu známých. Obdržené medaile si
načež jmenované opory si s ní v klidu velmi vážím,“ neskrýval radost Navrátil.
promluvily ve stylu: Takhle by to nešlo,
musíš víc zabrat. Bez jakýchkoliv pokynů od nás z realizáku, děvčata si tohle
často řešila mezi sebou. Aby se nic nešidilo a společná práce měla úroveň i smysl. Přiznávám, že takto maximalisticky
nastavené pracovní prostředí vycházející
ze samotných hráček jsem v minulosti
do téhle míry asi ještě nezažil. Proto před
holkama klobouk dolů, s naším současným kolektivem je radost dělat.“
DOKONČENÍ V PŘÍŠTÍM
BYLI JSME
VYDÁNÍ VEČERNÍKU!
U TOHO

'÷WLYÊW¾Q\9èHFK¾FKQDFK\VWDOLVRXW÷åH
LSRK¾GNRYRXSURKOÊGNX

Starší žákyně VK skončily na MČR dvanácté
BÍLOVEC, PROSTĚJOV Mládežnické volejbalistky VK Prostějov
věkové kategorie U15 přetavily
svou účast na závěrečném turnaji mistrovství republiky starších
žákyň 2022 mezi šestnácti nejlepšími tuzemskými celky v konečné
umístění na dvanácté příčce.
V Bílovci přitom měly vynikající
vstup do třídenního turnaje. Základní skupinu C totiž otevřely jasným
smetením silných Českých Budějovic 2:0 (18, 16), načež po vyrovnaném boji porazily i Hradec Králové
2:0 (23, 24). Tím měly s předstihem
jistý postup do čtvrtfinálové fáze, na
čemž nic nezměnila ani prohra s favorizovanou ZŠ Mikulova Praha
0:2 (-17, -13).
Tím však bohužel odstartovala série
nepříznivých výsledků, kterou se až
do konce šampionátu již nepodařilo zastavit. Ve čtvrtfinálové grupě
E Hanačky těsně podlehly Mělníku
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2QąCFÊ \¾MNCFPÊ UMWRKP[ %  /KMWNQXC 2TCJC   8- 2TQUV÷LQX 
èGUMÆ$WF÷LQXKEG*TCFGE-T¾NQXÆ
2QąCFÊ éVXTVHKP¾NQXÆ UMWRKP[ '  -2 $TPQ   /KMWNQXC 2TCJC 
/÷NPÊMèGUMÆ$WF÷LQXKEG-QOGVC2TCJC8-2TQUV÷LQX
-QPGéPÆRQąCFÊ.CPwMTQWP1UVTCXC-2$TPQ/KMWNQXC2TC
JC  èGUMÆ $WF÷LQXKEG  *NKPEQXMC  /÷NPÊM  6¾DQT  -TCNWR[
(TÚFGM/ÊUVGM-QOGVC2TCJC8-2TQUV÷LQX-CTNQX[8CT[
èGUMÚ-TWONQX*CXNÊéMčX$TQF*TCFGE-T¾NQXÆ
1:2 (-13, 21, -13), nestačily na pozdější medailistky z Brna 0:2 (-10,
-21). Přesto je případné vítězství
nad Kometou Praha mohlo poslat
do bojů o 5. až 8. pozici, leč místo
toho přišel o fous ztracený první set,
následná porážka 0:2 (-24, -14) a závěrečná účast v bitvách „jen“ o 9. až
12. post.
Tam navíc prostějovský tým prohrál jak s Frýdkem-Místkem vysoko
0:2 (-6, -14), tak v posledním duelu
opět s pražskou Kometou nejtěsněji

1:2 (-20, 17, -11). Což znamenalo
dvanáctý stupínek v celkovém účtování. „První dva zápasy byly z naší
strany výborné, holky je odehrály
opravdu skvěle. Potom už šly naše
výkony trochu dolů. V některých
utkáních měli hodně kvalitní soupeři navrch, jindy chyběl po vyrovnaném průběhu kousek. Určitě
jsme mohli skončit ještě výš, ale ani
dvanácté místo není vůbec špatné,“
zhodnotila trenérka starších žákyň
vékáčka Solange Soares.
(son)

BYLI JSME
U TOHO
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30. května 2022

24156ö,18 /G\K XGNMÚO OPQå
UVXÊO Tč\PÚEJ UVCVKUVKEMÚEJ ×FCLč
LG LGFPÊO \ PGL\CLÊOCX÷LwÊEJ KPFK
XKFW¾NPÊ RQąCFÊ JT¾éGM PC LGFPQVNK
XÚEJ RQUVGEJ RQFNG LGLÊEJ RąÊPQUW
RTQVÚOQXQWJTW
< XQNGLDCNKUVGM 8- 2TQUV÷LQX RTQM¾
\CN[ D÷JGO 70+3# GZVTCNKI[ åGP è4
 PGLX[wwÊ MXCNKVW PC UXÚEJ
RQ\KEÊEJRQFNGVQJQVQO÷ąÊVMCVąKXGNMÆ
QRQT[ -CTQNÊPC (TKéQX¾ VTKWOHQXCNC
OG\K UOGéCąMCOK -CTKP iWPFGTNÊMQ
X¾ D[NC UVąÊDTP¾ OG\K WPKXGT\¾NMCOK
C #FÆNC 5VCXKPQJQX¾ DTQP\QX¾ OG\K
NKDGT[&¾NGUMQPéKN[4CSWGN.ÓHHwGUV¾
C-CVGąKPC-XCRKNQX¾UGFO¾OG\KDNQ
MCąMCOK 5KOQPC $CLWU\ UGFO¾ OG\K
PCJT¾XCéMCOK C -N¾TC (CNVÊPQX¾ FXC
P¾EV¾OG\KUOGéCąMCOK
(son)
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RQFNGKPFGZWRąÊPQUW
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RQFNGKPFGZWRąÊPQUW

#PJGNKPC&WDKCPUMC .KDGTGE 1NIC
5MT[RCM .KDGTGE .CTCiVKOCE 1NQ
OQWE 8GTQPKMC6KPMNQX¾ 1NQOQWE 
.GPMC1XGéMQX¾ .KDGTGE 
2GVTC-CwRCTQX¾ 1UVTCXC 5KOQPC
$CLWU\ 2TQUV÷LQX    .WEKG5OWVP¾
1N[OR 2TCJC     'NGPC /QTGPQ -2
$TPQ     -CTNC 2QNQWéMQX¾ 1N[OR
2TCJC e-N¾TC&XQą¾éMQX¾ 8-
2TQUV÷LQX 

 2CXNÊPC iKO¾ÿQX¾ 1N[OR 2TCJC   
-CVGąKPC <GOCPQX¾ 1UVTCXC    'NGP
,GFNKéMQX¾ 1UVTCXC 'NC-QWNKUKCPK -2
$TPQ 6GTG\C*TWwGEM¾ -2$TPQ 
4CSWGN.ÓHH 8-2TQUV÷LQX  -CVG
ąKPC-XCRKNQX¾ 8-2TQUV÷LQX -CVGąKPC
-QJQWVQX¾ .KDGTGE    #PPC iKTčéMQX¾
iGNO[ $TPQ    /KEJCGNC *CF¾éMQX¾
(TÚFGM/ÊUVGM 2GVTC-QåQWwMQX¾
8-2TQUV÷LQX 

.+$'4#

70+8'4<.-;

RQFNGKPFGZWRąÊPQUW

 0KMQNC -XCRKNQX¾ .KDGTGE    -CTKP
iWPFGTNÊMQX¾ 8-2TQUV÷LQX 5CPFTC
-QVNCDQX¾ 1UVTCXC )CDTKGNC-QR¾éQX¾
1N[OR2TCJC 5QÿC/KM[UMQX¾ iGNO[
$TPQ ,\CPCUKC5YGGV -2$TPQ 
'NGPC$CDKé 1NQOQWE 6GTG\C&KCV
MQX¾ (TÚFGM/ÊUVGM 6GTG\C2CVQéMQX¾
1N[OR 2TCJC    8GTQPKMC iPGNN[QX¾
(TÚFGM/ÊUVGM  /KEJCGNC $GT¾P
MQX¾ 8-2TQUV÷LQX 

8GTQPKMC&QUV¾NQX¾ .KDGTGE &CPKGNC
&KITKPQX¾ -2$TPQ #FÆNC5VCXKPQJQ
X¾ 8-2TQUV÷LQX #FÆNC%JGXCNKGTQX¾
iGNO[$TPQ &GPKUC-WNQX¾ 1NQOQWE 
.WEKG-QN¾ąQX¾ .KDGTGE 5MCT
NGVC,CPéQX¾ 1UVTCXC 0KMQNC6GRGTQX¾
(TÚFGM/ÊUVGM    8GTQPKMC 2GwMQX¾
1N[OR2TCJC 6GTG\C5NCXÊMQX¾ 1NQ
OQWE 
2Q\P¾OMCFQRQąCFÊLUQW\CJTPWV[RQW\GJT¾é
M[MVGTÆCDUQNXQXCN[CNGURQÿUGFOWVM¾PÊ

RQFNGKPFGZWRąÊPQUW

nejen
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Spolek Jsme tu také chce
v Prostějově založit novou tradici

U hanáckých konkurentek se stala nejčastěji
skórující plejerkou se
411 body, útočila s dost
vysokou úspěšností 38
procent a na přihrávce měla
úplně stejnou úspěšnost, což je
hodně kvalitní číslo.
„Z mého pohledu byla jednoznačně
největší tahounkou olomouckého
družstva na hřišti. Jéssica je komplexní volejbalistka schopná jak vítězně
zakončovat, tak spolehlivě přihrávat,

<C1NQOQWEJT¾NC,ÆUUKEC5KNXCXÚDQT
P÷%QRąGFXGFGXGUNWåD¾EJ8-2TQU
V÷LQX"
(QVQ#PT[.WM¾é

Češky na úvod Evropské ligy vládly v Chorvatsku,
Klára
Faltínová k triumfu
přispěla svými osmi body
jaký byl festival nejen postižených...
"INIL?JILN´Û
VARAŽDÍN, PROSTĚJOV Golden European League žen 2022
odstartovaly volejbalistky České republiky famózně. V úvodním střetnutí základní skupiny B na půdě
Chorvatska měly výrazně navrch
a odvezly si jednoznačný výsledek
0:3 (-21, -16, -15) ve svůj prospěch,
na čemž se aktivně podílely hned
dvě hráčky VK Prostějov!
Smečařka Klára Faltínová dostala
ve Varaždínu důvěru jako členka základní sestavy, odehrála celý zápas
a zaznamenala osm bodů. Neměla
sice nijak výborná statistická čísla, ale byla platnou součástí týmu
a svou soutěžní premiéru v reprezentačním dresu zvládla dobře.
Blokařka Kateřina Kvapilová vše
jistila z lavičky, aby na krátkou chvíli dostala příležitost coby střídající.
A pomohla dvěma solidními servisy. Také pro Katku šlo o debut za
národní výběr dospělých v ostrém
duelu.
Kolektiv ČR na Balkáně nejvíc
táhly již zkušenější opory Gabriela Orvošová, Michaela Mlejnková,
Veronika Trnková či Magdaléna
Jehlářová. „Holky byly maximálně
soustředěné od prvního do posledního míče, proto jsme jasně zvítě-

zili. V družstvu máme dost nových
mladších děvčat a dělá mi radost,
že se i ona podílela na této cenné
výhře,“ pochvaloval si hlavní trenér
českého mančaftu Giannis Athanasopoulos.

také Prostějov. Na otázku Večerníku,
zda spolek hodlá tímto festivalem založit v Prostějově novou tradici, odpověděla kladně. „Tento festival jsme chtěli
uspořádat už v minulých letech, ale zkazil nám to covid. Teď nám snad už nic
nezabrání tomu, abychom se k akci vrátili i v příštích letech,“ potvrdila Hana
Vybíhalová s tím, že o účast byl mezi
handicapovanými dětmi obrovský zájem. „Máme zde celkem devatenáct
účinkujících, takže z toho je patrní, že
zájem byl enormní,“ uzavřela.

TEÏ PØIJDOU
'9¨'(5%<¤59665
Během tohoto týdne jsou na programu hned dva divácky atraktivní
mače mezi volejbalistkami České
republiky a Slovenska, jež okoření
souboje prostějovských klubových
2TQUV÷LQXUMÆ XQNGLDCNKUVM[ -N¾TC
parťaček.
(CNVÊPQX¾ XRTCXQ C-CVGąKPC-XCRK
V nominaci naší země pro pokračoNQX¾ X TGRTG\GPVCéPÊEJ DCTX¾EJ PC
vání Zlaté Evropské ligy totiž nadáRčF÷%JQTXCVUMC Foto: Facebook
le figuruje Klára Faltínová (naopak
Kateřina Kvapilová již ne) a do do jejich osudu promluví záparty SR nedílně patří dvě výrazné stupkyně mistrovského sou(son)
postavy vékáčka z uplynulé sezóny, boru z Hané?
univerzálka Karin Šunderlíková
67$7,67,.<+5¤(.
a smečařka Karolína Fričová.
9.35267¨-299*(/
Proti sobě se postaví nejprve ve
středu 1. června od 17.00 hodin, %JQTXCVUMQtèGUMQ  
kdy natěšení fanoušci v Nitře uvidí -N¾TC (CNVÊPQX¾  DQFč  ×VQMč 
úvodní derby Slovensko – Česko.  DNQM   GUQ  ×UR÷wPQUV ×VQMW 
Odveta pak přijde na řadu v sobotu RTQEGPV×UR÷wPQUVRąKJT¾XM[RTQ
4. června od 19.00 hodin, a to v Kar- EGPV EGNMQX¾ WåKVGéPQUV  -CVGąKPC
-XCRKNQX¾DQFč LGPMT¾VEGUVąÊFCNC 
lových Varech.
Jak obě bitvy dopadnou? A nakolik

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Marek
Sonnevend

5(35(=(17$&(0µl(
HOLKÁM DOST POMOCI

Národní týmy a prostějovské volejbalistky,
to bylo hned od vzniku VK před patnácti
lety velmi intenzivní spojení. Celá řada hráček hanáckého klubu pravidelně nastupovala v reprezentačních zápasech za výběry
různých zemí, ponejvíce České republiky
či Slovenska. A většinou nadmíru úspěšně.
Až loni, kdy vékáčko kleslo na sedmé místo
UNIQA extraligy ČR, byla tato dříve frekventovaná linka logicky narušena. Z výkonnostně nižší úrovně kolektivu Prostějova
vyskočila jediná reprezentantka – smečařka Karolína Fričová. Přesto i toto početně
skromné zastoupení v týmu SR sehrálo
pro oddílovou sezónu 2021/22 naprosto
zásadní roli.
Káje se totiž ve slovenském družstvu náramně dařilo, nabrala herní jistotu i pohodu,
navrch kupu zdravého sebevědomí a její volejbalová kvalita plynule přešla na vyšší level.
Což následně prodala měrou vrchovatou
i po návratu do prostějovských reálií, když
v první polovině uplynulého ročníku byla
obrovskou tahounkou Čadova kolektivu.
A v součtu se stala jednou z klíčových strůjkyní překvapivého zisku mistrovského titulu.

Nyní už je v plném běhu nová reprezentační
sezóna, která může budoucnosti VK v ideálním případě prospět podobným způsobem.
O Fričové to sice již nebude, neboť ze srdce
Moravy odchází jinam, ale výkonnostní
progres prostřednictvím působení v nároďácích se rýsuje u několika jejích dosavadních parťaček.
V české „repre“ žen totiž sbírají své první zkušenosti smečařka Klára Faltínová i blokařka
Kateřina Kvapilová, během letních prázdnin
do ní znovu naskočí ostřílenější nahrávačka
Simona Bajusz, za ČR U21 bojuje mladá
smečařka Michaela Smolková. A oporou
Slovenska je univerzálka Karin Šunderlíková
dál se vracející na nejvyšší úroveň hry.
Pokud holky vezmou tuto kapitolu svých
kariér za správný konec a pomůže jim
k osobnímu zlepšení, má se prostějovská
ekipa v příštím ročníku 2022/23 na co
těšit. Ani pozdější zapojení do klubové
přípravy a s tím spojená únava některých
plejerek přitom nemusí být vůbec na
překážku. Neboť pozitivní reprezentační
prvky rozhodně mají potenciál převážit
nad případnými negativy.

opravu věže

Hanácký Jeruzalém

XORçLOSDWQiFWY]SRPtQHN
PROSTĚJOV Přezdívkou Hanácký Jeruzalém se v minulosti mohlo
pyšnit město Prostějov. Důvodem
byla velká židovská komunita, jedna z nejpočetnějších na Moravě.
Druhou světovou válkou ale vše
skončilo. Německý nacistický stát
nechal židovské obyvatele města
vyvraždit v koncentračních táborech. V Prostějově se ale před časem
rozhodli, že na někdejší spoluobčany nezapomenou. A před čtyřmi
lety začal spolek Hanácký Jeruzalém umisťovat do dlažby takzvané
kameny zesnulých – Stolpersteiny.
Dalších patnáct jich přibylo uplynulý čtvrtek 26. května. „Toto jsou
první kameny na náměstí. Všechny
zatím byly bokem,“ konstatovala za
spolek Jana Gáborová.

Michal SOBECKÝ
Kameny byly ukládány na půltuctu
míst. Jejich rozmístění odkazuje na
domy, kde žili lidé zavraždění nacisty.
Spolek Hanácký Jeruzalém se přitom
potýká třeba s tím, že řada domů již
dnes nestojí. Stejně jako s přejmenováváním a přečíslováním ulic. „Bylo
to čtvrté ukládání. A letos budeme
ukládat ještě jednou, a sice 13. září. Je
to osmdesát let od transportu, máme
celkem jedenatřicet kamenů,“ prozradila Gáborová.
Celkem už kameny v ulicích Prostějova připomínají více než 100 ně-
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kdejších obyvatel města. Na kamenech je pod jejich jmény také narození
a místo i datum úmrtí. V letošním roce
byly Stolpersteiny uloženy zejména za
děti. „Z více než dvanácti set 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,“ přidala za spolek Hanácký
Jeruzalém Jana Gáborová.
Letos se nejedná o první akci, kdy
si Prostějov připomíná židovskou
historii města. Odkázalo na ni i čtení
jmen obětí holokaustu, které se v konalo již počtvrté, i když kvůli koronaviru teprve podruhé naživo. „Aspoň
takto si je připomeneme. Protože už
si na ně nikdo nevzpomene, rodina je
pryč, ani domy už nestojí. Je to krutá etapa dějin, kdy si někdo dovolil
jen tak vzít někomu jeho život, to
nejcennější. Je úžasné, že se to takto
připomene. Jsem vděčná, že se takové akce dělají,“ neskrývala dojetí Medarda Pustajová, která se zúčastnila

jak ukládání kamenů, tak právě i čtení jmen. „Je důležité o tom mluvit,
protože z mé generace o tom spousta
neví. Byla doba, kdy se to vůbec neřešilo. A dnes zase taková, kdy to mnoho lidí nezajímá,“ podotkla s hořkým
úsměvem.
Konala se také vernisáž výstavy „Virtuální rekonstrukce prostějovského
Templu“ v objektu bývalé nové synagogy, nyní kostela Husova sboru.
Mottem obou částí akce přitom bylo
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.
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PROSTĚJOV Večerník byl u toho,
když se vylíhlo pět mláďat, která jejich kosí rodiče několik dní poctivě
krmili. Až do osudného minulého
pondělí. Poštolka napadla hnízdo
s kosími mláďaty na Sídlišti Svobody. Tři z nich usmrtila.
„Najednou jsem z obýváku uslyšela
z balkónu zoufalý křik obou dospělých kosů i jejich mláďat. Na balkón
totiž zaútočil dravec, zřejmě poštol-

ka. Do kosích mláďat začala klovat
a tři z nich zabila a vynesla z hnízda.
Zůstali jen dva malí kosáčci, kteří ale
byli značně pomuchlaní a zranění,“
oznámila Večerníku smutným hlasem
Zdenka Steuerová. „Byl to opravdu
masakr. Teď už zbývající dvě mláďata
vyletěla z hnízda, které je už nyní zcela
opuštěné,“ dodala o víkendu seniorka
Zdenka Steuerová.
Smutný konec kosí rodinky. Ovšem
příroda dokáže být hodně drsná...
(mik)
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ČECHY POD KOSÍŘEM Den dětí slavili na mnoha místech různě.
V Čechách pod Kosířem u této příležitosti připravili bohatý program. A to hned na více místech. Hlavním těžištěm byl ale místní
zámek, kde se děti mohly zúčastnit několika úkolů, které pro ně
připravila Hanácká ambasáda.
ly pohádkové prohlídky. Jak dopadne
příběh princezny, které zlá sudička
přichystala těžký osud? A jak to dopadne se sudičkou? Příběh o tom zaujal nejen děti, ale i dospělé. „Na
Michal
zámku jsme poprvé nebyli, prohlídka
SOBECKÝ
se nám pak líbila. Bylo to pěkně uděHázení či slalom, do toho navíc luko- lané, celý ten děj navazoval. Byl to
střelba. Přímo na zámku pak probíha- hezký příběh pro děti,“ říká paní Ka-

EXKLUZIVNÍ
reportáž

teřina, jedna z příchozích maminek.
Kdo pak nechtěl do zámeckého interiéru, mohl si vybrat i z dalších bodů
programu, obec totiž spolu s místní
školou pořádala pohádkovou stezku
po zámeckém parku. Samozřejmě
s pohádkovými postavami. A k večeru
se program přesunul do zahrady mulFOTOGALERIE
tifunkční budovy. Atrakce, soutěže,
klikni na
BYLI JSME
pohoda a zábava – to bylo poznávací
www.vecernikpv.cz
U TOHO
znamení všech akcí, které se v rámci
8T¾OEKCMEÊPC&GPF÷VÊUKNKFÆOQJNKWåÊVVCMÆRQJ¾FMQXQWRTQJNÊFMW
Foto: Michal Sobecký
Mezinárodního dne dětí pod Kosířem
v sobotu konaly.
velkém chodili i na pohádkovou stez- spokojeně kastelán zámku v Čechách že v okolí bylo hodně akcí,“ připustil.
„Dvě prohlídky jsme museli přidat. ku po parku a také Hanácká ambasáda pod Kosířem Martin Váňa. „U dětské- Obavy však byly liché, akcím přálo jak
A všechny byly vyprodané. Lidé pak ve přidala několik atrakcí,“ konstatoval ho dne jsme měli trochu obavy, proto- počasí, tak sami účastníci.

Michaela Smolková v základu ČR U21,
k postupu na Evropu však nepomohla Na akci Předinou za poznáním vyrazilo téměř 100 cyklistů
pro Večerník

Paní Naděžda
podpořila
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PROSTĚJOV Klíčovou roli plnila v týmu volejbalistek VK Prostějov během uplynulé sezóny
slovenská smečařka Karolína Fričová. Brzy po mistrovských oslavách však bylo jasné, že
odejde jinam. Jak natolik výraznou oporu nahradit? Před tímto úkolem stál hlavní kouč
i sportovní ředitel v jedné osobě Miroslav Čada. A poradil si skvěle, z Olomouce přivedl
taktéž výbornou cizinku. Je jí Jéssica Aparecida Dos Santos Silva z Brazílie!
Během své pestré profesionální kariéry
prošla následujícími kluby: Medley/
Banespa (Brazílie, do 2009), GS Caltex Soul (Jižní Korea, 2009 až 2011),
SP Sesi (Brazílie, 2011 až 2013), Volei Sao Bernardo (Brazílie, 2013/14),
Volei Terracap (Brazílie, 2014/15),
Pinheiros/Klar (Brazílie, 2015/16),
Ciudad de Logroňo (Španělsko, 2016
pětatřicet let a tím pádem velké zkuše- až 2018), Flamengo Rio de Janeiro
nosti. Měří 191 centimetrů a váží 76 ki- (Brazílie, 2018 až 2020), King Whale
logramů, její hráčský profil uvádí dosa- Taipei (Tchajwan, 2020/21), UP Olohy na smeči 302 cm a na bloku 290 cm. mouc (Česko, 2021/22).

30. května 2022
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Zacelit díru po odchodu výborné Karolíny Fričové
má ve vékáčku Brazilka s nemenším potenciálem

 -CTQNÊPC (TKéQX¾ 8- 2TQUV÷LQX  
PŮVODNÍ
/CIFCNGPC$WMQXUM¾ -2$TPQ &GPK
zpravodajství
UC2CXNÊMQX¾ -2$TPQ 2GVTC-QLFQX¾
.KDGTGE ,ÆUUKEC5KNXC 1NQOQWE 
<W\CPCiGRGNQX¾ 1NQOQWE .WEKC pro Večerník
*GTFQX¾ 1NQOQWE .WEKG0QX¾ .KDG
TGE    #PFTGC iVTDQX¾ 1UVTCXC   Marek
#PPC-QO¾TMQX¾ iGNO[$TPQ 
-N¾TC(CNVÊPQX¾/KEJCGNC5OQNMQX¾ SONNEVEND
/KEJCGNC$GT¾PMQX¾2CXNC Narodila se 23. února 1987, má tedy
/GKFNQX¾ XwGEJP[8-2TQUV÷LQX 
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ZIELONA GÓRA, PROSTĚJOV
Mladá smečařka VK Prostějov Michaela Smolková byla součástí volejbalové reprezentace žen České
republiky U21 v rámci kvalifikace
o postup na Mistrovství Evropy
2022 této věkové kategorie.
Hrálo se v Polsku, kde výběr ČR
absolvoval jednu z kvalifikačních
skupin. Aby na letošní šampionát
prošel, potřeboval obsadit nejhůře
druhé místo v konečné tabulce. Což
se bohužel nepovedlo a letní ME do
jednadvaceti let tudíž zůstane bez
účasti Češek.
Svěřenkyně trenéra Ondřeje Marka
nejprve podlehly domácím a favorizovaným Polkám 0:3 (-22, -18, -14),
poté těsně prohrály v klíčovém duelu
i s Ukrajinou 2:3 (15, -22, 18, -21, -13)

a nakonec vybojovaly aspoň třetí pozici hladkým zdoláním Maďarska 3:0
(19, 22, 22).
Míša pokaždé nastoupila v základní
sestavě. Napoprvé se jí moc nedařilo
a zaznamenala jediný bodík, ve druhém střetnutí se nejvíc rozjela deseti
dosaženými body. A poslední mač byl
z její strany už zase skromnější, tříbodový. Pokaždé ale Smolková dobře
přihrávala a každopádně nabrala cenné mezinárodní zkušenosti.
(son)
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OTASLAVICE I v letošním roce
se dočkali cyklisté v mikroregionu Předina cyklovýletu. Poslední
květnový víkend se tak zhruba sto
zaregistrovaných vydalo na přibližně třicet kilometrů dlouhou trasu,
která je provedla celým mikroregionem. Start v režii starosty obce
proběhl v Otaslavicích v areálu
místní sokolovny, odkud kolona
krátce po čtrnácté hodině vyrazila.
Slavnostní zakončení pak proběhlo
opět v Otaslavicích, kde se uskutečnilo i tradiční slosování vstupenek <1VCUNCXKEX[LGNCMQNQPCMT¾VEGRQFTWJÆJQFKP÷CRąGFR¾VQWWåD[NKXwKEJPK\R¾VM[
cích. Za symbolických dvacet korun tak akcí, které se dnes konají, ať už se jedná
o drobné cyklistické odměny.
nechyběl pitný režim ani dostatek dob- o dětské dny, či kácení máje, si myslím,
Jan FREHAR
rot. „Účastníků, kteří prošli registrací, se že účast můžeme hodnotit pozitivně,
2TQUV÷LQXUM¾UOGéCąMC/KEJCGNC5OQN
MQX¾ WRTQUVąGF O¾\CUGDQWMXCNKHKMCEK Během cesty mohli všichni doplnit ener- nakonec v letošním roce sešlo dvaaosm- i když není tak zastoupená, jako byla
/' 7 \C ON¾FGåPKEMQW TGRTG\GPVCEK gii v různých občerstvovacích stanicích desát, někteří se ale připojili i bez regis- v předchozích letech,“ prozradil starosta
åGPè4
Foto: internet připravených ve všech průjezdních ob- trace či v následných obcích. Při počtu Otaslavic Marek Hýbl.
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Foto: Jan Frehar

Tradičně zvykově se nejelo na čas,
ale především pro zábavu. Z Otaslavic se tak peloton vydal směrem na
Sněhotice, Ondratice, Brodek u Prostějova, Dobrochov, Kobeřice, Hradčany, Vřesovice, Vranovice-Kelčice,

Vincencov a zpátky do Otaslavic. Po
cestě si každý z účastníků mohl v obcích krátce vydechnout a doplnit téměř vše, co hrdlo ráčilo.
Zatímco loňský ročník provázela
obrovská vedra, letos tomu bylo jinak. Teplota byla celkem příjemná,
ale nepříznivý vítr vyjížďku ztěžoval.
„Počasí nás trochu pozlobilo, spadlo
totiž pár kapek a nepříjemně foukalo, ale nakonec trať dlouhou více než
pětadvacet kilometrů zdolali všichni
do sedmnácté hodiny. Mohlo tak proběhnout tradiční losování cyklopasů
o drobné ceny a dárkové poukazy,“
konstatoval spokojeně místostarosta
pořádající obce Mojmír Sokol.
Letošního ročníku se nezúčastnil
obdivuhodný pan Punčochář, který byl dlouhodobě pravidelným

a ve svém věku nejstarším účastníkem. „Věkovou hranici omezenou
nemáme, ale zřejmě si letos vybral
lepší akci, tak mu aspoň takto přejeme zdravíčko, snad se za rok potkáme.
Nejmladší účastnici bylo letos devět
let a zvládla odjet celou trasu,“ přidal
Sokol.
Po příjezdu zpět do areálu sokolovny čekala na všechny zúčastněné
odměna z udírny a největší úspěch
slavil domácí chléb. „Někteří aktéři
letošního ročníku dokonce žádali
recept na vynikající domácí chléb,
který připravila starostka z Hradčan-Kobeřic Zuzana Weinlichová,“
dodal otaslavický místostarosta
a prozradil, že na tradiční akci se
budou moci cyklisté těšit i v následujícím roce.

30. května 2022
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Do partnerských vztahů Prostějovanů se lehce může vnést žárlivost, kterou
ovšem mnozí z dotčených dosud považovali za přežitek a nesmysl. V rodinách teď nebude panovat klid a romantika, očekávejte spory a okamžiky
plné podezírání z nevěry.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Je na čase začít vylepšovat jak svůj
vzhled, tak hlavně fyzickou kondici. Nebojte se proto ani určitých
experimentů,kterévyčtetezněkterých
chytrých knížek. Každopádně ale se
sebou něco udělejte.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Přestože čerstvý problém se vám
bude zdát banální, při jeho řešení
pokazíte všechno, co se jen dá. Najednou vám situace přeroste přes hlavu
a vy budete nuceni požádat o pomoc.
Nabídne se vám dávný partner.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Dostanete se do sporů s člověkem,
se kterým jste se v životě ještě snad
ani jednou nepohádali. Možná
právě proto to bude chtít mezi
vámi pročistit vzduch a tak se
klidně hádejte, jak dlouho chcete.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Na ulici vás osloví člověk, který nabídne na první pohled zajímavý obchod. Chvilku budete váhat, posléze
ovšem dotyčnému slíbíte spolupráci.
A uděláte dobře, brzy se vaše konto
začne rozšiřovat.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Stýská se vám po člověku, se
kterým jste strávili kus života,
a dosud jste váš rozchod nestrávili.
Nečekejte vůbec na nic, vezměte
telefon a zavolejte mu. Podle všeho
na to čeká, takže to udělejte hned!
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
V rodině vám pšenka nepokvete,
vaši příbuzní jsou na vás pořádně
naštvaní. Nedivte se, vaše noční
příchody domů by nevoněly
nikomu. Zkuste se zamyslet nad
tím, že byste změnili život.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Čím dál víc vás to láká k výletu do
přírody a hlavně k vodě. Pokud si
můžete vzít dovolenou, neváhejte.
Přemluvte partnera, aby se rovněž
sbalil a vyrazte. Třeba jen tak do
lesa pod širák.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Získáte informaci, že vás partner je
vám nevěrný. Pochopitelně začnete
pátrat po tom, kde je pravda. Svého
životního partnera se však nezeptáte a drby budete raději hledat
u známých. Děláte chybu.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Určitě už máte nárok na trošku
toho klidu, vždyť práce je pro
vás v poslední době hodně
vyčerpávající. Jenže na odpočinek
zapomeňte, havárie v domácnosti
vás přinutí k lopotné práci i doma.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Běžně se oddáváte romantickým
okamžikům a máte je rádi. Jenže
během těchto dnů to s vaším partnerem nepůjde. Jeho chování vás
překvapí, nakonec se dozvíte, že
má výrazné problémy v práci.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Čeká vás setkání s bývalým partnerem. Nebude to příjemná chvilka,
protože jste se před časem nerozešli
zrovna v dobrém. Pár slov ale spolu
prohodíte. Nakonec budete oba
rádi, když setkání skončí.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Zatím se nepokoušejte investovat
do větších nákupů a už vůbec ne do
nějakého kšeftu. Nemáte totiž jistou
současnou pozici v zaměstnání a je
docela možné, že se budete muset
smířit s nižším platem.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: POMAZÁNKY...
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Pomazánka je směs, která se maže na chleba, pečivo nebo toasty
a může se použít také na obložené chlebíčky. Jejím základem
je obvykle tvaroh nebo jiný tuk (například máslo), do něhož se
přimíchají další ingredience – kromě potraviny, které obvykle dají
konkrétní pomazánce název a charakteristickou chuť (například
křen v případě křenové pomazánky) se často jedná o sůl, různé
druhy zeleniny nebo na malé kousky nakrájený salám. Vajíčkovou
pomazánku nabízí nejlevněji Kaufland a Billa, kde je cenově
nejvýhodnější i nivová a tuňáková. Camembertovou a česnekovou
zakoupíte nejvýhodněji shodně v Penny marketu, pro Humus se
Přejeme dobrou chuť!
stavte v Lidlu.
Průzkum byl proveden ve středu 25. května 2022.

Blokové îLÔWüQt
îLÔWüQtPüVWDYURFH
PüVWDYURFH

INFOSERVIS

Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbovýcha revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Konice, Budětsko,
Zavadilka
Dne: 13. 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. sm. Studenec
od č. 181 po č. 396.
Obec: Konice
Dne: 14. 6. 2022 od 7:30 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast: Konice: celá ulice Jiráskova, dále č. p.:
152, 326, 333, 374, 427, 418, 428,
429, 430, 431, 437, 449, 451, 467,
476, 497, 529, 531, 592, 730, parc.
K/1021 na ulici Za Nádražím.
Obec: Konice
Dne: 14. 6. 2022 od 13:00 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: Konice: celá ulice Vápenice, ulice Husova od č. 73 a 347 po č. 388 a 420.
Obec: Konice, Rýmařov,
Křemenec, Čunín
Dne: 14. 6. 2022 od 7:30 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: celé obce:
Runářov, Křemenec, Čunín. Konice Andělka: Ulice Pod Cihelnou
po č. 712, Chmelnice od č. 244 po
konec obce směr Křemenec s čísly
478, 711, 147. Ulice Staré Město
od ul. Na příhonech po ul. Chmelnice. Celá ulice Smetanova, č.
p. 15-160 na ul. Kostelní. Konice:
celá ulice Bídov, ul. Staré Městood
Bídova po ul. Na příhonech č.
p.742, 721, 712, 146, 265 a 266 na
ul. Chmelnice.
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, Cihelna
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.
Obec: Prostějov
Dne: 16. 6. 2022 od 8:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice ČD (č. 300652)
– vypnutí se netýká domácností.
Obec: Rozstání
Dne: 17. 6. 2022 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Rozstání pod Kojálem: část ulice od
domu č. 20, 21 a 22 až po dům č. 52
a dále část ulice od domu č. 91 a par.
č. 193/4 dále směrem na Marianín
až na konec obce po č. 286 a 299.
Obec: Mostkovice
Dne: 20. 6. 2022 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: celá ul.
Sadová sm. Mostkovice po parc. č.
704/1, mimo ZD Moravan.
Obec: Prostějov
Dne: 20. 6. 2022 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: K. H. Kepky č. 1-3, S. Suchardy č. 4-8.
Obec: Otaslavice
Dne: 21. 6. 2022 od 7:30 do
17:00 hodin. Vypnutá oblast:
Otaslavice - celá chatová lokalita,
obouctranně ulice od č. 278 a 179
po konec obce s par. č. K/1795.
Jednostranně od č. 272 po č. 301,
ulice od č. 261 po 313 vč. 516,
306, 304, 308.
Obec: Štarnov, Nová Dědina,
Slavíkov
Dne: 21. 6. 2022 od 7:30 do 17:30
hodin. Vypnutá oblast: celé obce
Štarnov, Nová Dědina, Slavíkov.
TS Vodafone Budětsko (703662).
Obec: Dubany
Dne: 21. 6. 2022 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
lokalita nových RD sm. Hablov
s č. 208-214, 207-213.
Obec: Prostějov
Dne: 21. 6. 2022 od 6:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: nabíječka
el. automobilů na ul. Plumlovská
u ČS PHM OMV.

21061620769

2202240297

22052420918

22050320791

22052720935

Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 31. května: Wolfova, Příční, Strojnická, Květná, Sportovní (Pod Kosířem - E. Valenty), Krásná, Sadová,
Na Výsluní, Za místním nádražím (Pod Kosířem – sportovní hala), za ul. Květnou
čtvrtek 2. června: E. Valenty, Veleslavínská, sídl. E. Beneše komunikace + parkoviště 2 u ul. Veleslavínské, sídl.
E. Beneše komunikace + parkoviště 3 u kotelny, sídl. E. Beneše komunikace + parkoviště 4 u Promedica, E. Valenty - zálivka – parkoviště, Olomoucká komunikace + chodník (sídl. E. Beneše levá strana – včetně kruhového
objezdu), cyklostezka sídl. E. Beneše – po kruhový objezd, V. Nezvala nezpevněná plocha

Obec: Plumlov
Dne: 22. 6. 2022 od 7:30 do
16:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Plumlov včetně všech
podnikatelských subjektů ve
vypnuté oblasti: ve směru od
Mostkovic od chatové lokality
nad “zákrutou” po obou stranách
komunikace až po ul. Rudé armády s č. 465 a 300 (ZŠ), ul.
Dukelská, Sadová, Wolkerova,
Na Stráži, Partyzánská, U Boží
muky, V Sýpkách, Sokolovská,
Příční, Ztracená, Svatopluka
Čecha - od ul. Dukelská po č.
201, Bezručova až po č. 634,
mimo č. 237, 28, 233, ul. Pod
Kostelem po ul. Budovatelská,
Fučíkova, Budovatelská č. 579,
580, 581, ul. Nová s č. 575, 576,
577, 578, dále část města s ul.
Běliska, Na Hrázi, V. B. Plumlovské, Podzámčí, celý areál
zámku Plumlov, Tyršovo nám.
od č. 346 (kamenictví) po č. 113
(restaurace Pácl) včetně.
Obec: Přemyslovice, Růžov,
Hluchov
Dne: 22. 6. 2022 od 7:30 do
16:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá obce Přemyslovice mimo
spodní konec Habeš od Pěnčína
po č. 361 a po č. 30 včetně chat.
Celá obec Růžov včetně chat nalevo od silnice na Ptenský Dvorek. Celá obec Hluchov. Chaty směr Růžov od č.7 po č. 24
Odběratelské
trafostanice:
Přemyslovice drůbežárna 1. (č.
300814), Přemyslovice drůbežárna 2. (č. 300815), Přemyslovice ZD (č. 300816) Areál ZD
Přemyslovice - Zemědělská společnost Terris, fy. Zahrada Olomouc, Antikon LEx., Hluchov
Voding 1 (č. 300756), Hluchov
voding 2 (č. 300757).
Obec: Prostějov
Dne: 23. 6. 2022 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
ul. c. Boudy č. 3-17, ul. Obránců
míru č. 17, 19, 20, 20a, 22, 24.
Obec: Ochoz
Dne: 24. 6. 2022 od 7:30 do
16:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Ochoz (mimo areál
ZD a lokalita Kyselka).
Obec: Pěnčín
Dne: 24. 6. 2022 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
střed obce napájený z TS 1.
U OÚ - ulice kolem Nebeského
rybníka, oboustranně ulice po
konec obce směr Přemyslovice. Ulice směr kandia od střdu
obce po č. 133 a 191. Ulice od
kostela končící čísly 54 a K/22.
Oboustranně ul. od č. 218 a 46
do středu obce směr Palička.
EG.D, a.s.
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Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Hanácká volejbalová liga smíšených družstev má po dvou letech znovu svého vítěze. Loni ji znemožnila oficiálně dokončit koronavirová omezení, letos už však covid jubilejní 30. ročník oblíbené soutěže
nezastavil. A HVL 2021/2022 ovládl kolektiv s alkoholově malebným názvem Našrot, který tak obhájil titul.

8ÊV÷\QXÆ*CP¾EMÆXQNGLDCNQXÆNKI[UOÊwGPÚEJFTWåUVGXtVÚO0CwTQV
Foto: Marek Sonnevend

Závěrečný turnaj se hrál v hale RG a ZŠ Otto Wichterleho Prostějov a také v prostějovské sokolovně na Skálově náměstí. Do finále
se probojoval dlouhodobě špičkový Našrot, jemuž se postavil hráčsky posílený Glauber. A strhla se vysoce kvalitní i nesmírně dramatická bitva o zlato, kterou nakonec urval úřadující mistr těsným poměrem 25:19, 24:26 a 17:15.
V duelu o třetí místo se také po vypjatém průběhu plném zvratů radoval Sportovní klub K2, jenž trochu nečekaně přemohl vítěze základní
části Sexmeraldu Prostějov 25:16, 23:25 a 15:12. „Největší radost máme všichni z toho, že se přes veškeré komplikace podařilo tuhle sezónu
Hanácké volejbalové ligy dotáhnout až do úplného konce,“ oddechlo si pořadatelské duo „hávéelky“ Tereza Snášelová a Jana Dosedělová.

ZA VYVRCHOLENÍM LETOŠNÍ HVL SE OHLÉDNEME V NĚKTERÉM Z PŘÍŠTÍCH ČÍSEL VEČERNÍKU
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PROSTĚJOV V předchozích dvou
letech se jarně dubnový start raftařů
do nových sezón kvůli koronavirovým restrikcím buď vůbec neuskutečnil, nebo termínově odsunul na
později. Tentokrát už tradici nestálo nic v cestě, ale Raft team Tomi-Remont Prostějov i tak vstoupil do
soutěžního roku 2022 účastnicky
skromněji.
Na zahajovacích závodech Českého
poháru R4 (čtyřmístných člunů) na
řece Sázavě měl jedinou posádku,
a to juniorů věkové kategorie U19.
Nicméně David Šrámek, Hynek
Plášil, Matěj Šťastný a Ondřej Veselý za krásného, až letního počasí

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

PROSTĚJOV Sportovní úspěch si nedávno připsala výprava mladých
hokejistek U14, které vyrazily na World Select Invitational, výběrový turnaj konaný v Chamonix Mont Blanc ve Francii. Tohoto klání se
zúčastnily dívčí výběry z České republiky, Finska, Švédska, Německa,
Francie a Alpský Select. Při konfrontaci s evropskými týmy se Češky
neztratily, ba právě naopak. Skvělými výkony k tomu pomohly útočnice a zároveň kapitánka týmu Aneta Florýková i brankářka Anna Horáková, obě členky SK 1913 Prostějov.
„Nejely tam jako favoritky, holky se předem neznaly a měly před turnajem
pouze dva společné tréninky. Sehrávaly se tak až na místě a podle toho vy4CHVCąK6QOK4GOQPV2TQUV÷LQXRQU¾FM[64<7$4FQLGNKXèGUMÆORQJ¾TW4 padal první zápas. Další utkání již byly lepší. Do čtvrtfinále postupovaly
PC-COGPKEKFXCMT¾VFTW\Ê
Foto: internet
z pátého místa, kde nakonec porazily Švédky 3:1, které do té doby turnajem
procházely bez jediné prohry a suverénně pomýšlely na zlato. Ve finále naše
v korytě s malým množstvím vody součást reprezentace České republi- OMEGA Tygříci a veteráni TR MAS- holky potom hladce porazily Finky 6:1,“ popsala vystoupení na zahraničním
dokázali zvítězit.
ky tři lodě: muži TR HIKO, ženy TR TERS.
(son) turnaji maminka Anety Florýkové.
Obě dívky se zapsaly
Na druhý díl ČP R4 konaný na řece
do historie WSI i po
Kamenici a obsahující hned dva poYÙVOHGN\ÄHVNÅKRSRK½UXU
individuální stránhárové závody už Tomi-Remont vyslal
SÁZAVA
ce. Aneta Florýková
přece jen víc posádek, konkrétně tři. Junioři U19: 1. TR HROM (David Šrámek, Hynek Plášil, Matěj Šťastný,
Muži TR ZUBR vybojovali dvě stříb- Ondřej Veselý)
posbírala
nejvíce
kanadských bodů
ra, muži TR HIKO dojeli dvakrát pátí
KAMENICE 1
a veteráni TR MASTERS získali jed- Muži: 2. TR ZUBR (Filip Jelínek, Václav Kabrhel, Václav Kristek, David
a byla zvolena za nejužitečnější hráčku
no prvenství i jedno druhé místo.
Lisický), 5. TR HIKO (Aleš Daněk, Jan Havlíček, Jan Šťastný, Petr Veselý)
turnaje. Anna HoKvětnové mistrovství republiky na Veteráni: 1. TR MASTERS (Aleš Daněk, Stanislav Hajský, Michal Hric,
ráková zase získala
Labi ve Špindlerově Mlýně podrobně Jan Šťastný)
cenu pro nejlepší
rozebereme v příštím vydání VečerníKAMENICE 2
brankářku. „Přijely
ku, stejně jako nyní právě probíhající Muži: 2. TR ZUBR (Filip Jelínek, Václav Kabrhel, Václav Kristek, David
jsme s tím, že jsme
světový šampionát R4 v Bosně a Her- Lisický), 5. TR HIKO (Aleš Daněk, Jan Havlíček, Jan Šťastný, Petr Veselý)
/G\KP¾TQFPÊVWTPCLFQRCFNRTQéGUMÚXÚD÷TUMX÷NG
cegovině. Prostějovský tým tam od Veteráni: 2. TR MASTERS (Aleš Daněk, Stanislav Hajský, Michal Hric,
největší looseři a že
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Jan
Šťastný)
vše prohrajeme. Tur25. května do 1. června zastupují coby
Foto: internet
naj mi dal víru v to,
že se dá vyhrát coko'2%5ă75(1e5969ă0/89<
63257-(13520$-(71e"
-$.6(328Ġ,7= 1( Ô63ħ&+8
li,“ usmála se kmenová gólmanka prostějovského eskáčka.
Po dlouhých letech výsledkového a převážně
Prostějovské volejbalistky skončily na jaře 2021 V divoké době po sametové revoluci a následně
Překvapil ji podle
i herního trápení opět zavládla v České republice
v předchozím ročníku UNIQA extraligy žen ČR v novém tisíciletí na tom český sport nikdy nebyl
opravdová hokejová horečka. Tuto stať píšu ještě
až sedmé. Uplynul rok – a rázem vystřelily elitní z různých důvodů ekonomicky moc dobře. Na
jejích slov jak týmový, tak individupřed semifinálovými duely mistrovství světa bez
českou soutěží až na nejvyšší post nečekaným druhou stranu v rámci možností solidně fungoval
ální úspěch. „Největším zážitkem
vědomí toho, jak naše reprezentace nakonec doziskem mistrovského titulu. Jak je to možné?
od nejvyšších reprezentačních sfér až po ty nejnižbyly pocity, když zazněl klakson na
padla a zda získala vytouženou medaili. Ne že by
Zjednodušeně řečeno by se dal tento výsledko- ší na úrovni obyčejných hobbíků.
konci posledního zápasu,“ zasnila se
to bylo jedno, ale z mého pohledu na tom až tolik
vě-výkonnostní progres nazvat poučením z neú- Jako dlouholetý sportovec, dá se říct celoživotní
i zpětně.
nezáleží.
spěchu. Vedení VK si prostě loni vyhodnotilo, co aktivní (v mládí vrcholový, pak výkonnostní, teď
Obě dívky mají velkou oporu ve
Jako mnohem důležitější vidím, jakým způsobem
bylo špatně, co je potřeba nejvíc zlepšit a na čem už rekreační), jsem nikdy v minulosti necítil větší
svých rodinách, které jim fandí. A časse národní tým ČR od nástupu nového trenéra
se naopak dá stavět. Aby i s omezenými finanční- hrozbu, že by přirozená touha po aktivním pohybu
to taky naživo. „Prožívali jsme to, jako
Kariho Jalonena celkově prezentuje. Předchozí
mi možnostmi hned začalo konat.
různého druhu měla být na základní bázi něčím fakdyby hrály mistrovství světa. To je
kouč Filip Pešán totiž po sobě zanechal vztahově
Že hlavně v závěru uplynulé sezóny vyšlo vlastně tálně ohrožena.
asi úděl rodičů,“ připustila se smíspálenou zem i výkonnostní rozpaky zakrývané
všechno až natolik dokonale, k tomu byla samo- Potom však přišel koronavirus a s ním spojené zákazy
chem maminka Aničky Horákové.
řečmi, že na víc tuzemský lední hokej momenzřejmě potřeba také určitá dávka štěstí. Leč v prv- či omezení, což byl první těžký direkt. A nyní nastává
tálně nemá. Nové vedení mužstva však okamžitě
ní řadě rozhodovaly jiné faktory: připravenost, v postupně se hroutícím světě další období temna, kdy
Jak bylo řečeno, hokejistky aktuálně
dokázalo, že šlo jen o nesmyslné výmluvy.
kvalita, chuť, odhodlání. A především odvedená stále víc lidí bude muset sportování opouštět z jednoho
nastupují za SK Prostějov 1913. Do
Absolutně bych neřešil, jestli náš nároďák vede
práce.
prostého důvodu, nezůstanou mu na něj peníze.
budoucna je však může čekat přesun,
Fin, Čech nebo třeba Senegalec. Na národnosti
Nyní vékáčko čeká něco podobného, ovšem V případě sebe sama coby dospělého člověka se
třeba do nejvyšší ženské soutěže. „To
totiž vůbec nezáleží. Rozhodují pouze schopnosti
z opačné strany. Tedy jak se správně poučit dá leccos oželet, třeba si odepřít finančně nákladje na delší budoucnost. Obě dvě jsou
jak profesní, tak odborné i lidské. Pokud je trez úspěchu. Prozatímní kroky nasvědčují tomu, že nější aktivity a hýbat se levněji. Ale pokud chcete
ještě hodně mladé, mají na to čas.
nér skutečný fachman, jenž nastaví účinný herní
ani po této stránce by snad neměl nastat problém. vést své děti k nějakému konkrétnímu odvětví
A čistě dívčích týmů, co mají kvalitu,
systém, vybere do něj vhodné hokejisty, naučí je
Delší setrvání zpátky na výsluní by hanáckému a nepatříte mezi majetnější lidi? V tom případě
v Česku moc není. V plánu ale je, že
podle něj hrát, a navíc s nimi dobře vychází jako
kolektivu rozhodně slušelo – a má k němu slibně mohou mít vaše ratolesti za současného vývoje
by zkusily hrát extraligu,“ dodala manormální člověk, je možné téměř cokoliv.
našlápnuto. Jen nesmí přestat makat.
společnosti smůlu. Dříve nebo později.
minka Anety Florýkové.
(sob)
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PROSTĚJOVSKO A jsme zase zpátky tam, kde jsme začali. Celý seriál FOTBAL
EXTRA započalo pohled do prostějovského eskáčka a poté, co jsme udělali kolečko od výkonnostního fotbalu přes ženský až po ten mládežnický a přidali
k tomu i sondu k rozhodčím, vracíme se v dnešním díle opět do prostředí areálu SCM Za Místním nádražím. Tým 1.SK Prostějov má už totiž nějaký ten den
soutěžní ročník 2021/2022 za sebou. Prvotní hodnocení už jsme naťukli, a nyní
pokračujeme dál.
Pandemie koronaviru totiž tentokrát nezastavila běh soutěží a vypadá to, že
by se po dvou nekompletních sezónách mohlo konečně zadařit mít konečné
tabulky takové, jak se sluší a patří, i ve výkonnostní sféře.
Připomeňme si, co vše jste mohli najít v předchozích třiadvaceti dílech.V prvotním 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 následně dostal několikrát právě již zmíněný
jediný profesionální tým v regionu. Poté přišel na řadu krajský přebor, v němž již
třetí sezónu v řadě působí dva celky z Prostějovska – Kralice na Hané a Lipová.
Další 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 byl do uplynulého víkendu jediný regionální
zástupce ve skupině„A“. A pak jsme si ve dvou dílech po sobě posvítili na„béčko“, v němž se naopak představilo hned pět týmů z Prostějovska. Prostor dostala i skupina„A“ I.B třídy, v níž má zdejší region čtyři zástupce. Jubilejní desátý
díl patřil spanilé podzimní jízdě prostějovské Hané. 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, 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. Následovala
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, vzápětí 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, jsme se do seriálu vrátili sondou k těm, bez kterých by fotbal
nebyl fotbalem, tedy rozhodčím.
A jedeme zvesela dál! Na konec jarní části totiž plynule naváží souhrny kompletně odehraného ročníku 2021/2022! A jako první přichází na řadu právě
prostějovské eskáčko a jeho nevydařené jaro ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE.
Věnovat se mu budeme hned v několika spektrech.
FOTBAL EXTRA pokračuje, takže se pohodlně usaďte a začtěte se do této
dvoustrany.

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník
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PROSTĚJOV Eskáčko má za sebou těžké fotbalové jaro. Tým
tak tak zabránil katastrofě v podobě sestupu, nakonec skončil
na 11. místě FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Zhodnocení v kostce
zní: nebylo to příšerné, ale ani zdaleka ne dobré. Tým si ale
prošel zejména zkraje jarní části těžkou výkonnostní i výsledkovou krizí. V samém závěru to bylo lepší, tým ale mohl srazit
zápas s Varnsdorfem. Nestalo se a výsledkem bylo odvolání
trenérské dvojice Šmejkal - Šmarda. A nastal čas na hodnocení
a ohlédnutí za uplynulým soutěžním ročníkem 2022/2023. Jak
se fotbalistům Prostějova vedlo?
va se mu povedla, z některých utkání jeho
výkon v soutěži vymizel. Nicméně postupem času a zejména na jaře se ukazoval
jako velice dobrý hráč, rychlý, přímočarý,
s čichem na šance a najití místa. Na hřišti
působil podobně jako dříve třeba Jakub
Matoušek, eskáčko s ním bylo nebezpečJan Schaffartzik
né. Zejména poslední zápasy jara se hráč s
Narozen: 15. prosince 1987
číslem 32 ukazoval jako zcela stěžejní. Hru
Pozice: obránce/záložník
vždy oživil a sázel i góly. Očekávání nakoV eskáčku od roku 2021
Zde nic oproti podzimní části neměníme. nec splnil, když ne na 100 procent, tak na
Příchod Jakuba Urbance, ale zejména Jana 90 určitě.
Schaffartzika byl velice dobrý tah. Oba
hráči přišli v průběhu první poloviny soutěže, oba předvedli, že umí. O trochu výše
MÁ
hodnotíme právě exopavského univerzála,
NA VÍC
který oplýval jistotou, dobře vedl balón a
jeho zkušenosti byly vidět. Byl jistý vzadu a produktivní směrem dopředu. Od
Jakub Kopøiva
obránce se přeci jen tolik branek nečeká,
Narozen: 30. dubna 1998
nicméně on vstřelil i díky důrazu ve vápně
Pozice: střední záložník
čtyři. Směrem dopředu patřil k nejnebezV eskáčku od roku 2020
pečnějším hráčům Prostějova.
Jakub Kopřiva v první sezóně za Prostějov
předváděl skvělý fotbal. Byl aktivní, perfektně kombinoval, neztrácel míče. Navíc
SPLNIL
přišla gólová lavina, nastřílel deset branek.
Očekávaly se tak od něj velké věci. BohuOÈEKÁVÁNÍ
žel mladý záložník v následujícím ročníku
na své výkony nenavázal. Nebyl tolik viVasil Kušej
dět, nestřílel branky, nedostával se ani do
Narozen: 24. května 2000
tolika šancí. Nevypadal na míči tak jistě a
Pozice: záložník/útočník
ani nahrávky a pohyb po hřišti nebyly vždy
V eskáčku od roku 2021
úplně ono. Nicméně už ukázal, že je skvěNe vždy se někdejšímu velkému talentu ze lým fotbalistou. Je jen otázkou času, kdy to
Sparty Praha dařilo. Zatímco zimní přípra- znovu připomene.

SKVÌLÝ KAUF
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Michal SOBECKÝ

Eskáčko se snaží udržet kostru týmu:

dobrý tah

Prostějovské eskáčko má za sebou těžkou,
přetěžkou jarní část FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY. Tým ani po zimních změnách nebyl
špatný. Měl však bohužel během jara všechny
předpoklady k tomu, aby měl co dělat se záchranou: úzký kádr, spoustu zraněných hráčů, samozřejmě těžké soupeře a jen málo
posil oproti podzimu. Cíl se musel upravovat, z boje o baráž to bylo aspoň
udržení pátého místa, potom udržení soutěže, což se zaplaťpánbůh povedlo.
Nicméně tým zkrátka prvotní předsezónní cíl nesplnil. Ba dokonce hrozilo, že
sezóna skončí katastrofou. A ani konečné 11. místo není rozhodně na bouchání
šampaňským. V tuto chvíli by v řadě klubů sáhli po drastických opatřeních:
seškrtali by soupisku, rozkopali by tým od základů až po střechu. Vyměnili
by trenéra. Nakonec ale oddíl sáhl pouze k tomu poslednímu. Navíc sáhl po
vyzkoušeném jménu, po Pavlu Šustrovi.
Mnozí by si možná ťukali na čelo, proč eskáčko k radikálním krokům
nepřistoupilo. Někdy ale dobře uvážené kroky včas převáží nad horkou hlavou.
A toto je právě případ Prostějova. K nějaké analýze, proč se nedostavil úspěch,
určitě už v klubu došlo. I když třeba ne do hloubky. Jeden fakt ale nejspíše
převážil, neslavné výsledky ani tak nebyly dílem špatných výkonů hráčů, těm
se nedá upřít snaha, ale malou šířkou kádru a jeho nepodařeným doplněním.
Snad také trenérským vedením, jinak by k pružné výměně nedošlo.
V zásadě tak je to, že tým i po 11. místě zůstává z velké části pohromadě, jen
dobře. Zprávy hovoří zatím o více než půltuctu hráčů, kteří mají platné smlouvy. A o dalších, o které má tým zájem. Není přitom divu, Schaffartzik je nezbytná zkušenost a jistota, Kopřiva zase ideál pro střed pole – pokud zase začne
střílet. Eskáčko přistoupilo k tvorbě kádru na další sezónu zkrátka zodpovědně.
I když tuto tezi definitivně potvrdí až to, které posily a na které posty se podaří
klubu přivést.

NEÈEKANÝ
KONEC

Lukáš Zukal

Roman Bala

Narozen: 4. května 1997
Pozice: obránce
V eskáčku od roku 2022
Jedna z jarních posil na poslední chvíli.
Tým potřeboval přibrat obránce, a t tak
přišel Zukal. Z dřívějška toho moc ve
druhé lize neodehrál. Bohužel to na jeho
výkonech bylo vidět. Nepůsobil jistě,
ztrácel míče, obíhali jej hráči. Směrem
dopředu se od hráče v jeho pozici moc
nečeká. Přesto ale vždy hrál na jistotu –
což může být dobře i špatně. Do týmu
přišel spíše na doplnění a přesně tuto
roli sehrál. Mohl být ale přeci jen trochu
více vidět.

Narozen: 5. února 1997
Pozice: obránce
V eskáčku od roku 2020
Mladý hráč měl být hvězdou a příslibem do budoucna. Místo toho dostával na podzim prostor
jen sporadicky. Jeho pozice v týmu se postupně
zhoršovala. Zlom přišel po prohře 0:4 s Vyškovem. Někteří to odskákali a jedním z nich byl
ve výsledku i Bala. U týmu zůstal, měl možnost
jít i do zimní přípravy. Nakonec se ale rozhodl
vrátit do UničovA, kde dostával více možností.
Později se ukázalo, že právě jeho odchod byl
citelnou ztrátou, zvlášť při marodění Schustera.
Objeví se v Prostějově pod trenérem Šustrem,
který si jej do Prostějova vytáhl?

WWW.VECERNIKPV.CZ

„Jednou chci na centr v Paříži,“
plánuje Jiří Lehečka
PROSTĚJOV Loni vypadl Jiří Lehečka v Prostějově hned v 1. kole
se Slovákem Lukášem Kleinem, po roce se však vrací v pozici jednoho z favoritů UniCredit Czech Open jako tenista první světové
stovky s velkými ambicemi. „Mám to v Prostějově rád, je to můj
domácí turnaj. Kurty znám, budu mít k dispozici maximální servis
a toho chci využít,“ plánuje Lehečka.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
yy Před rokem vám patřila 263. pozice ve světovém žebříčku. Od té doby
jste poskočil téměř o dvě stě míst.
V čem se Jiří Lehečka za rok změnil?
„Především jsem nasbíral hodně nových zkušeností. Hodně mi pomohla
Austrálie. Dostal jsem se poprvé do
hlavní soutěže grandslamu, získal další

soutěž na Roland Garros. Jak jste vnímal vaše vyrovnané utkání s favorizovaným Davidem Goffinem?
„Zpočátku jsem se snažil hrát výměny,
což nebylo dobré rozhodnutí. Od druhého setu jsem se víc tlačil dopředu
a hrál jsem agresivněji, což platilo. Ve
všech setech jsem měl své šance, i když
začátek prvního a třetího setu mi nevyšel podle mých představ. Soupeř byl
hratelný, ale ve spoustě momentů se
projevily jeho větší zkušenosti.“
yy Poprvé jste na grandslamu startoval rovnou v hlavní soutěži. Vnímáte
to jako velkou výhodu?
„Rozhodně je to lepší než hrát kvalifika-

ci. Ta je vždy hodně zrádná. Zažil jsem
ji dvakrát, v New Yorku jsem neuspěl,
ale letos v Austrálii jsem postoupil. Sice
si v ní můžete zvyknout na podmínky,
ale když potom máte hrát na tři vítězné
sety, tak je výhoda, že se můžete lépe
připravit.“
yy S jakými pocity jste opouštěl Paříž?
„Že potřebuji hrát velké turnaje i zápasy, zatím mi ještě stále chybí, protože ve
stovce nejsem zase tak dlouho. Pokusím
se rok od roku zlepšovat, abych se tam
udržel a ještě se posouval. A taky jsem
zjistil, že ještě nejsem na takové úrovni,
abych hrál na centrálním dvorci. Ale
doufám, že se tam jednou dostanu.“
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porci sebevědomí. V dalším průběhu
sezony se to projevilo a výsledkem byl
postup do světové stovky.
yy Zjistil jste, že můžete hrát prakticky s každým minimálně vyrovnané
zápasy?
„Přesně tak. Pro každého tenistu je
to důležité. Už se mi podařilo porazit
i opravdu elitní hráče, to vždycky posílí.
Každý takový zápas mě posouvá. Sezona je zatím hodně dobrá, snad to tak
bude pokračovat.“
yy Do Prostějova jste dorazil z Paříže, kde jste si poprvé zahrál hlavní
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Zlatou tretru ozdobí elitní sprinteři.
A loučit se bude Hejnová

OSTRAVA, PROSTĚJOV Seznam 61. ročníku Zlaté tretry Ostrava se uzavřel z pohledu hvězd 5
dní před konáním akce. Na startu
budou atleti, kteří dohromady
získali 24 olympijských medailí v Tokiu. Mezi nimi tři zářivé
hvězdy Gianmarco Tamberi, Miltiadis Tentoglou a Jasmine Camachová-Quinnová. Štafetové zlato
získaly Polky Natalia Kaczmareková, Justyna Swiety-Erseticová
a legendární Allyson Felixová.
Nechybí oba čeští medailisté Jakub Vadlejch a Vítězslav Veselý.
Je zřejmé, že v úterý 31. května
Městský stadion ve Vítkovicích
uvidí výjimečné sportovce z celého světa. Dva legendární úlovky
do sprintu se jmenují: Allyson
Felixová z USA a Yohan Blake z Jamajky. A co víc, nedávná světová
hvězda běhu na 400 metrů překážek, dvojnásobná mistryně světa
a bronzová olympijská medailistka z Londýna Zuzana Hejnová se
přímo na ploše rozloučí s českými
fanoušky. Hlavní program startuje v 17.00 hodin.
Na 100 m překážek se lze těšit na
útok na rekord mítinku 12.55 Shariky

Nelvisové z roku 2015. Přijede totiž
olympijská vítězka Jasmine Camachová-Quinnová z Portorika s osobním maximem 12.26 a dalšími 5 časy
kariéry pod 12.40. Letos má zatím
na kontě 12.39. Nia Aliová má zase
titul mistryně světa 2019 a maximum
12.34, v tomto roce už po druhé mateřské přestávce 12.59. Uvážíme-li,
že na startu bude i bronzová z OH
Megan Tapperová a halová mistryně
světa Cyrena Sambová-Mayelová budou překážky sprinterským vrcholem
tretry. To je výzva i pro českou jedničku Helenu Jiranovú. „Na sto metrů
překážek se můžeme těšit na útok na
rekord mítinku 12,55 Shariky Nelvisové z roku 2015,“ uvedl manažer
Zlaté tretry Alfonz Juck.
K hitům ostravského mítinku budou
tradičně patřit i obě soutěže v oštěpu.
Jakub Vadlejch se utká s mistrem světa Andersonem Petersem či Keshornem Walcottem. Barbora Špotáková
a Nikola Ogrodníková vyzvou Saru
Kolakovou či Marii Andrejczykovou.
Na Zlaté tretře se představí také osminásobná olympijská šampionka
a třináctinásobná mistryně světa
Allyson Felixová a v Ostravě si v průběhu rozlučkové sezóny zaběhne

24 olympijských medailí
z Tokia, dorazí
i legenda Felixová

svoji oblíbenou dvoustovku. „Patří- rld Athletics Lord Sebastian Coe.
me mezi podniky, kde se bude lou- Nastupující generaci budou reprečit s úžasnou kariérou. Je to pro nás zentovat například loňský juniorský
čest,“ řekl ředitel závodu Jan Železný. mistr světa a čerstvý vítěz z Nairobi nebude ani tuzemská špička v čele
Velké emoce slibuje sprint mužů na Keňan Emmanuel Wanyonyi. Ve s oštěpařem Jakubem Vadlejchem,
100 metrů. Do startovních bloků za- svých 17 letech už má na kontě vý- který na posledním mítinku v Dauklekne Ferdinand Omanyala z Keni, kon 1:43.76. Stejně tak Brit Max há překonal jako druhý český muž
který bude mít v Ostravě premiéru. Burgin, který na Zlaté tretře Ostra- po Janu Železném hranici 90 metrů!
V minulém roce zlepšil africký re- va 2021 zaběhl evropský juniorský A co říká ke své rozlučce Zuzana
kord na 9.77. Také druhý nejlepší Af- rekord 1:44.14. A to není všechno! Hejnová? „Moje atletická dráha se
ričan historie Jihoafričan Akani Sim- Organizátorům se podařilo zajistit nachýlila ke konci, protože s přítelem
bine bude na startu ostravské stovky. sprinterskou legendu Allyson Feli- Markem Zúberem čekáme miminko.
Na OH v Tokiu byl čtvrtý, stejně xovou z USA, která je se sedmi zlatý- Mám za sebou skvělou kariéru, jsem
jako na Zlaté tretře Ostrava v roce mi nejlepší atletkou olympijské his- vděčná za všechno, co se mi povedlo
2019 a druhý v roku 2018. A třetí do torie! „Podařilo se nám zajistit dvě i nepovedlo, a ze srdce děkuju všem,
party? Jamajčan Blake, který mi his- mimořádné legendy světové atletiky. kteří mě podporovali a podporují,“
toricky druhé nejlepší časy hned po Jsme rádi, že v rámci rozlučkové se- odůvodnila odchod z atletické scény
Usainu Boltovi! „Očekávám drama- zóny navštíví Allyson Felixová i Os- vynikající běžkyně. Kvůli sérii zranětický souboj a skvělý čas,“ odhaduje travu a mít k tomu i Yohana Blakea ní úspěšná reprezentantka naposledy
šéf mítinku.
považuji za skvělý počin. Vždyť rych- závodila 8. září 2020 na Zlaté tretře,
Také osmistovka mužů rovněž lejší na stovce a dvoustovce byl v his- kde běžela 300 metrů překážek. Právě
slibuje výjimečný zážitek. Dorazí torii jen Bolt,“ pochvaluje si Miroslav prestižní ostravský mítink si vybrala
polský bronzový medailista z OH Černošek, majitel pořádající agentu- jako místo oficiální rozlučky. „Chtěla
v Tokiu a halový mistr Evropy 2021 ry TK PLUS. Na běžeckých tratích jsem se loučit na stadionu před česPatryk Dobek s osobním maximem se přitom předtaví už Nizozemka kými diváky. Jen se už neproběhnu,
1:43.73. Další hvězdou bude Nijel Bolová a Mbomová z Namíbie.
protože se už ani nevejdu do džínů,“
Amos z Botswany, stříbrný z OH Vedle těchto megahvězd mají starto- uvedla se smíchem Hejnová.
2012, finalista z OH v Tokiu a hlav- vat i výškař Tamberi z Itálie, oštěpař Předprodej vstupenek pokračuje
ně držitel třetího nejlepšího času Vetter z Německa, dálkař Tentto- a organizátoři i nejlepší atleti světa se
historie 1:41.73. Stejný výkonFotbal
má na glou
Řecka, koulaři Kovacs
USA těší na plné
je zfenomén,
a i v zProstìjovì
sitribuny. Všechny výkokontě také aktuální prezident Wo- a Walsh z Nového Zélandu. Chybět ny mohou, stejně jako v roce 2021
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vstupenky na www.zlatatretra.cz

sledovat diváci ve 140 zemích světa,
kam putuje televizní signál. Kromě
pilování detailů Zlaté tretry Ostrava
a finalizace jejích připrav proběhla
Čokoládová tretra Slovensko a 26.
5. v Ostravě končí Čokoládová tretra
Česko. Všichni účastníci mezinárodního semifinále poměří síly den před
Zlatou tretrou. Finále pak přímo na
Zlaté tretře Ostrava.
„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)
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schopný se snadno dostat do zakončení, zároveň ale také neproměnit tutové
šance. Jiráček se ovšem v tomto svezl s
celým týmem.
Nyní šestatřicetiletý hráč odehrál v
Prostějově rok. Pro tým to byl rok
slabý, o moc lepší nebyl pro Jiráčka.
Jednou se tak místní fotbaloví nadšenci třeba budou potomkům zmiňovat,
že zde hrál velký hráč. Na to, jak velký
byl v Prostějově, už ale nejspíš budou
panovat rozdílné názory.
(sob)
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však v dobré formě. Očekávání tedy
nebyla malá. Jak se ale střetla s realitou? Školním hodnocením by to byla
trojka. Neoslnil, nenaštval. Střídal
dobré i špatné zápasy. A někdy v extrému. Jednou byl za špílmachra, jindy se mu fakt nedařilo. Fakticky plnil
úlohu jako dříve Jan Polák. Tedy na
středu pomáhat s rozehrávkou, tvořit
hru. A tu a tam pomoci se zakončením. Když přicházel, sám říkal, že není
žádný střelec. To se bohužel potvrdilo.
Zejména na jaře ukázal dvě věci. Že je
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Jan FREHAR

PROSTĚJOV Když se řekne osobnost druhé ligy, napadl možná
mnohé během aktuálního ročníku
Pavel Zavadil. Proč ne, velezkušený
hráč, ve svém věku rekordman. Či
snad jeho týmový kolega a snajpr
Jakub Řezníček. Pokud bychom
ale hledali hráče, jehož jméno něco
řekne i těm, kteří o fotbal jen tu a
tam zavadí, byl by to Petr Jiráček.
Někdejší hráč německé bundesligy
přišel do Prostějova coby velká hvězda. Pravda už v určitém věku. Stále
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Marketingový manažer Jestřábů Michal Mareš
promluvil o novinkách do sezóny

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkv
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yyMáte za sebou rok ve funkci. Co se
za tu dobu podařilo změnit, vylepšit,
jinak uspořádat?
„Za mě rozhodně základ ve věcech týkajících se grafik a sociálních sítí. To byl můj
hlavní osobní cíl, co podle mě nejvíce
hořelo a co se mělo změnit. Potom určitě navázání spolupráce s prostějovskými
firmami, to byl taky základ. Docela se
to dařilo, měl jsem je vytipované a šlo to
celkem rychle. Ať šlo o firmu Koutný,

Čerstvě utrženo, nebo Koju. A myslím
si, že i propagace ve městě je více znát.
Podařila se po půlce října, třeba formou
plakátů. Ty udělaly hodně, byly ohlasy,
že jsme vidět. Samozřejmě kvůli koronaviru to ještě ten efekt nemělo, ale máme
v tomhle směru domluvenou další novou spolupráci. A jsou tu ještě další cíle.“
yy V čem vidíte nedostatky marketingu z předešlých let?
„Myslím si, že nejvíce právě v propagaci.
A také ve kvalitě provedení. Bylo to už
odžité, je jiná doba. O hokeji ve městě
nebylo tolik slyšet a nebyl vidět. Byl jsem
se inspirovat třeba v Hradci Králové. Tam
po celém městě, i když se pohybujete
mimo hokej, víte, že se bude hrát. To je
velice důležité. A pak samozřejmě lidé
uvidí plakát, a i kdyby díky tomu jich šlo
na hokej jen deset procent navíc, pořád
to dělá nějaké číslo. To je podstata všeho.“
yy Co máte na mysli dál?
„Obecně zábavněji propagovat je třeba
i vlastní sponzory. Není to jen o tom,
že se objeví nějaký název či jméno na
mantinelu a hotovo. O to jsem se také
snažil, proběhly různé soutěže. Bylo jich
dost od všech partnerů, tentokrát jich ale
bude ještě více. To si myslím, že je pro ně
zajímavé zapojení. Oni dají poukaz za tisíc korun, ale má to pro obě strany velký
dosah a efekt.“
yy Když vezmu zacílení na fanoušky,
co je hlavním cílem – dostat zpátky ty
z doby před koronavirem? Nebo přimět nové k tomu, aby udělali změnu
a na hokej zašli?
„Myslím si, že obě skupiny. Samozřejmě

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8

vizitka
MICHAL MAREŠ
narodil se 8. listopadu 1999 v Prostějově
žije v Prostějově a je svobodný
studoval na Reálném gymnáziu
a základní škole města Prostějova
✓ hrál florbal za oba prostějovské florbalové kluby
✓ o další sporty se zabývá v obecnější rovině,
nejvíce jej ale vždy přitahoval lední hokej
✓ v sezóně 2018/ 2019 působil jako redaktor klubového webu
✓ v nadcházející sezóně byl jeden z kustodů „A“-týmu
✓ od 1. července 2021 je marketingovým manažerem Jestřábů
zajímavost: osobní zájem o post práce v marketingu Jestřábů
měl již delší dobu

22042710701

✓
✓
✓

dostat sem ty, co chodili. A oslovovat
i nové, mladé fanoušky. Myslím si, že tento rok nám k tomu konečně pomůžou
i sedačky. K tomu, že začnou chodit rodiny. Teď už můžou mít nějaký komfort.
Když si zaplatíte, tak jedna věc je hokej,
dále aby z toho byl nějaký zážitek, dát si
dobrou klobásku a k tomu si tam sednout. To je důležité.“
yy Jak se projeví všeobecné zdražování?
„Tak to už je vidět u sponzorů. Dneska
se každý bojí... Rekonstrukce haly nám
může opravdu hodně pomoci, bude to
velké plus. Konečně se něco velkého na
celém stadionu změní. Pak také rozhodují výsledky a samotná hra, to je jasné.
Propagace už bude velká, o hokeji lidé
budou vědět. Ano, u někoho to bude
znát. Ale v poměru k tomu, že jdete do
kina, hokej není zase tak drahý. Co jsem
viděl ceny…“
yy Ano, to je třeba 150 korun za lístek…
„Přesně tak. Někde jsou ceny, že tam necháte pětikilo jak nic. A tady, jestli někdo
za ten lístek dá, budeme rádi. Los máme
zajímavý…“ (úsměv)
yy Přijede třeba Zlín s Antonínem
Honejskem?
„Myslím si, že los jsme chytli opravdu
hodně dobrý. Dvě soboty máme doma
Zlín, dvě soboty Přerov, ve středy pak
Vsetín. Na začátek se utkáme s Frýdkem-Místkem, Porubou… Máme v základní
části celkem dvanáct sobot, to jsme dlouho neměli. Konečně i mezi vánočními
svátky je ve čtvrtek zajímavý zápas. Los
je zkrátka pěkný a zatraktivněním je Zlín.
A odpadli ti s prominutím nejhorší…“
yy Hokej je nejnavštěvovanější sport
v Prostějově. Řešili jste ale termíny
s dalšími kluby ve městě?
„Nevíme ještě, jestli je rozpis ostatních
klubů. Ale myslím si, že soboty tam
máme v říjnu. Záleží, v kolik budou hrát.
Záleží také na tom, zda my budeme ty
soboty hrát v pět nebo v šest. To se ještě
domluvíme. Loni jsme měli jednu sobotu v šest, v říjnu o to ale už tolik nejde. Spíše jde o září, lidé jsou ještě na zahrádkách
a je teplo. Podíváme se na to určitě. Chci
i na tyto věci klást důraz. Někdy jsou to
maličkosti, ale někde se něco hraje, do
toho přijde koncert, ples a může to dělat
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PROSTĚJOV Zatímco uplynulý
ročník je jen pár týdnů minulostí, příprava na nový už je v plném proudu.
A tak prostějovské eskáčko aktuálně
ladí tým na novou sezónu. Už v minulém čísle Večerník informoval o tom,
že v týmu zůstává sedm hráčů, včetně
například Vasila Kušeje nebo Michala Zapletala. Nyní dostává mužstvo
ještě jasnější obrysy. Kdo tedy modro-bílou bude oblékat také v dalším
ročníku?

Michal SOBECKÝ
Záhy po posledním hvizdu soutěžního
ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
2021/2022 se začaly objevovat klasické
otázky. Jak bude vypadat sezóna další? Co
bude za cíle? A hlavně kdo bude za Prostějov hrát?
Hned několik novinek se vyskytlo
koncem uplynulého týdne v 1.SK Prostějov. Bohužel pro klub, jedná se veskrze
o odchody nebo potenciální odchody. A
to jak zkušených hráčů, tak těch mladšího
data narození. Zejména se změny dotkly
pozice, kterou měl Prostějov uplynulou
sezónu nejlépe a nejpočetněji obsazenou,
tedy středu pole. „Odešel Petr Jiráček a
končí také Jakub Kopřiva. Nepodepsal
smlouvu, když dostal nabídku z Táborska, která pro něj byla lukrativnější. Nebude zde ani Urbanec, který nepodepsal
smlouvu a odchází do Teplic,“ prozradil
exkluzivně Večerníku předseda klubu
František Jura. A k odchodům se vyjádřil
i konkrétně. „U Petra Jiráčka jsme se domluvili, že to není to, co by staronový tre-

Myslím si, že los jsme chytli hodně dobrý.
Dvě soboty máme doma Zlín, dvě soboty
Přerov, ve středy pak máme Vsetín.
Na začátek máme Frýdek-Místek, Porubu.
Máme dvanáct sobot, to jsme dlouho neměli…
hodně. Na to se budeme určitě chtít zaměřit.“
yy Když se vrátím k financím, už dříve proběhla zmínka, že by mohly být
změny v permanentkách. Chystáte
tedy nějaké změny?
„Jsou nějaké návrhy. Co ale můžu prozradit, tak, že k permanentce lidé dostanou
voucher nebo poukaz. Jedná se o tom,
že by byly dvě verze s a bez play-off. Aby
to i cenově něco lidem říkalo. Uvidíme,
doufám, že se podaří, aby byli všichni
spokojení.“
yy Součástí marketingu je fanshop.
Zde se bude něco měnit?
„To ještě nemůžu vůbec komentovat.
Chtěl bych, ale zatím nemůžu.“ (pousměje se)
yy Trenér Totter, když přicházel, avizoval, že by mohly být společné akce
fanoušků a hokejistů. Bude se tedy
něco takového dít?
„Loni nás limitoval koronavirus. Ale
určitě by měla být autogramiáda, to každopádně. Potom přemýšlíme, že za Jirky
Vykoukala byl trénink s fanoušky. Ještě
s nimi budeme komunikovat, zda by byl
zájem. Chceme zkusit i něco nového,
bude to souviset s náměstím, s bruslením. V červnu bychom měli být na fot-

balovém charitativním turnaji ve Skalce.
Dále uvidíme, co se naskytne. Určitě se
budeme chtít lidem přiblížit.“
yy Probíhala i setkání v restauraci...
„To je do budoucna velká otázka. Jsem
pro, abychom akci dělali, ale někde jinde
než doposud. Zadruhé byl dobrou zkušeností poznatek, že je rozdíl, zda se tato
akce dělá v šest, nebo o půl sedmé. (pousměje se) Takový dobrý den na tyto akce
by byl asi čtvrtek, to už je takový malý
pátek. O půl sedmé a asi na nějakém novém místě, kde bychom se mohli jednou
za dva měsíce potkat. O tuto akci ale zájem byl, takže by měla pokračovat. Určitě
pak bude nová, zvětšená kabina. Takže
jestli by se dělala nějaká prohlídka, třeba
v souvislosti s přípravnými zápasy, to se
ještě domluvíme. Záleží taky, kdy bude
hotový led. Můžu pak ještě prozradit, že
bude velká spolupráce s pánem, co nám
bude dělat videa a různé zábavné věci.
Bude vše hezky natočené a lidé více uvidí
do zákulisí. Chystáme challenge, různé
srandy, aby to lidi nejen při utkání bavilo. Třeba aby byla výplň v reprezentační
přestávce.“
yy Jak vypadá spolupráce s kotlem,
zvažujete něco bližšího, co třeba dříve
nebylo?

„Loni, když jsem přišel, jsme si dali sraz
u pivka, bylo nás asi pět. Zajímavý je pro
ně samozřejmě Šnytt. Beru to tak, že
je to osobní, abychom si řekli, co a jak.
Bude se hlavně řešit, jak byl spíkr, tak
tam budou sedačky. A uvidíme, s čím
přijdou.“
yy A co nějací čerstvě podepsaní partneři. Jsou na obzoru?
„Teď bychom měli mít jednoho nového
podepsaného. Ještě ale není, takže neprozradím. A hodně se jich bude řešit v červenci, v srpnu. Chtějí vidět i nový zimák.
Aby se přesvědčili.“
yy Že to prostředí vypadá jinak,
lépe…
„Přesně tak. Jsou tam i nějací větší, ale
není to o jednom jednání. Několik schůzek už jsem měl. A samozřejmě prioritou
bylo udržet ty stávající. To si myslím, že
se podařilo. Jednáme i o úplně novém
občerstvení. Osobně to dělám pro lidi
a pro to, aby je to bavilo.“
yyKlub před časem oznámil změnu loga. Je už hotová konečná verze?
„Je tam už finální verze, ale běží lhůta na
zveřejňování. Ale když se na to dívám,
tak na červenec se máme na co těšit. Ať
už se to týká sponzorů, hráčů či loga.“
(úsměv)

nér chtěl. Ten sází na mladé běhavé kluky.
Neznamená to ale, že by neměl kvalitu.
Naopak hodně stál o Kopřivu, ale nejenže ta nabídka z Táborska byla lepší finančně, ale zároveň to má hráč blíž domů.“
Kritický je už Jura k prvoligovým Teplicím. Do nich v zimní pauze odešli Filip
Mucha a Filip Žák, nyní by je měl následovat Jakub Urbanec. „Teplice už mě
malinko štvou, protože si myslím, že jsme
pro ně udělali dost. Chápu, že trenéři, co
zde byli, chtějí hráče, které znají, ale na
druhou stranu je v republice dost klubů.
A mohli by se zaměřit na ně. Už si myslím,
že je toho dost,“ komentoval napůl vážně
František Jura s tím, že konkurence má
navíc zájem i o Vasila Kušeje a Michala
Zapletala.
Otazníky jsou i u dalších hráčů. Třeba
stopera Daniela Bialka nebo brankáře
Michala Bárty. „Zatím se zde nic nezměnilo. Oba by měli nastoupit normálně
do přípravy, protože jim příprava začíná
ještě před koncem smlouvy. Ještě s nimi
budeme jednat, zda budou chtít zůstat.
A během přípravy se ukáže, zda budou
mít větší vytížení a zůstanou, nebo budou
chtít odejít,“ vyjádřil se na jejich adresu
Ladislav Dudík, sportovní ředitel 1.SK
Prostějov. Úplná jistota není ani u dalších
hráčů. Naopak je jasné, že nikdo z hostujících hráčů v sezóně již za Prostějov
v dohledné době nenaskočí. „Naopak

Schaffartzik s největší pravděpodobností
zůstává,“ prozradil v uplynulém týdnu
Dudík.
S blížící se přípravou, která by měla začít
za necelý měsíc, už se také v některých
klubech objevují spekulace o novinkách,
hráčích na zkoušku. Jak je na tom Prostějov? „Zatím na sto procent není domluvený nikdo. Řešíme ale hráče. Je to složitější,
i když někomu končí smlouva, jsou tam
třeba nějaké tréninkové kompenzace a
podobně. V průběhu nadcházejícího
týdne bychom měli dát dohromady s trenérem jména těch, kteří by měli přijít do
přípravy,“ nastínil sportovní ředitel prostějovského fotbalového klubu.
Jak to tedy vypadá s příchody? Začátek
letní přípravy se totiž blíží. A po avizovaných odchodech sice Prostějovu

zůstane kostra týmu, leč nepočetná.
„Intenzivně dolaďujeme spolupráci s
Baníkem Ostrava. Tento týden se potkám s majitelem Zbrojovky panem
Bartoňkem, z jehož klubu máme též
zájem o některé hráče,“ prozradil Jura.
Priority si už vedení a trenéři vyjasnili. „Trenéři a sportovní vedení mají
napsáno asi třicet jmen. Intenzivně se
pracuje, diskutuje, bavili jsme se o tom,
abychom před 16. červnem měli poskládaný a hotový kádr,“ sdělil.
V této souvislosti se objevilo už první
jméno hráče, o kterého by eskáčko
mělo zájem, a sice Mohamed Tijani,
útočník Táborska. „O něj bychom měli
zájem. Je to ale hráč Baníku Ostrava. Určitě půjde do přípravy s tímto týmem a dál
se uvidí,“ potvrdil Ladislav Dudík.

Předseda 1.SK Prostějov František Jura k nové sezoně a budoucnosti klubu
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
a PETR KOZÁK
භභ Zatímco minule probrali události,
které už nejdou změnit, nyní pojďme do
současnosti. S trenérským vedením Daniel Šmejkal – Michal Šmarda jste tedy
nebyli spokojeni, o čemž svědčí, že se na
Hanou vrací kouč Pavel Šustr. Proč?
„Já budu pořád opakovat, že trenéři tady
neodvedli úplně špatnou práci. Myslím to
vážně. Prostě si to všechno ne úplně sedlo.
Někdy to tak prostě je. Těch věcí bylo víc,
a nakonec jsme se ve vedení shodli, že chceme udělat změnu. Pro mě osobně byl Pavel
Šustr první volbou.“
භභCo si od nástupu staronového kouče
slibujete?
„V podstatě to, co tady odvedl za práci
při svém prvním angažmá. Umí pracovat
s mladými hráči, ale v zásadě dokázal posunout všechny hráče v kádru blízko jejich
maximu.“
භභByli jste v kontaktu po celou dobu?
A u koho a kdy se zrodil nápad přivést
úspěšného lodivoda zpět?
„V kontaktu naše sportovní vedení s Pavlem bylo vcelku pravidelně. Věděli jsme již
nějakou dobu, že v Senici jsou problémy. Ve
finále do úvahy přicházela dvě jména. Nakonec jsme se rozhodli pro Pavla Šustra. Jak
jsem již říkal, pro mě byl favoritem.“
භභ Můžete už prozradit podrobnosti
spolupráce, na jak dlouhou dobu bude
znít smlouva, je v ní znovu klauzule o odchodu do vyšší soutěže?
„Smlouvu v tuto chvíli ladíme, předběžná dohoda je na dva roky. Nějaká klauzule o odchodu do první ligy tam určitě
bude, ale jsme s Pavlem domluvení, že
chceme dlouhodobější projekt a obě
strany chtějí být úspěšné v Prostějově,

což byl pro mě zásadní okamžik našeho
jednání.“
භභKdo bude tvořit jeho realizační tým?
„Hlavnímu trenérovi Šustrovi budou dělat
asistenty Karel Kroupa a Matěj Vybíhal. Věřím, že zůstane trenér brankářů Dušan Melichárek, který v těchto dnech ladí nastavení
svých kompetencí s hlavním trenérem. Karel Kroupa se tedy posouvá do trochu jiné
role, ale sportovním manažerem zůstane
nadále. Propojení kabiny s vedením klubu
vnímám jako zásadní moment.“
* Co budete chtít změnit do dalšího ročníku v kádru?
„Už jsme o tom mluvili. Kádr potřebujeme
rozšířit a samozřejmě nejlépe do každé řady
přivést kvalitu. Pracujeme na tom opravdu
intenzivně, protože chceme být v příští sezóně úspěšní.“
* Se kterými hráči počítáte, kteří mají
platnou smlouvu do příští sezóny?
„Zatím mají smlouvu podepsanou i na příští ročník tito hráči: Koudelka, Machynek,
Zapletal, Píchal, Bartolomeu, Kušej, Omale
a Stříž.“
* A u koho je naopak jisté, že své místo
v šatně opustí?
„Určitě kabinu někteří hráči opustí. Jisté to
je u Amobiho, Zukala, Víta Nemravy, který
se vrací do mateřského Slovácka, a Petra Jiráčka. Končí také Aleš Schuster náš dlouholetý hráč. Ale ne kvůli výkonnosti, ve svých
jedenačtyřiceti letech patřil k nejlepším
hráčům, leč bohužel ze zdravotních důvodů se rozhodl pověsit kopačky na hřebík.
U dalších probíhají jednání, úvahy o konci
kariéry má také Honza Schafartzik. Nabídku z ligy má Vasil Kušej, ten u nás má ale stále platnou smlouvu. Nabídku má také Kuba
Urbanec. Tomu smlouva u nás skončila, ale
zájem o něj máme. Nevíme, jak se rozhodne Kuba Kopřiva, Uvidíme, jak dopadne
Michal Hönig, který se vrací do mateřské
Mladé Boleslavi. Těch jednání je celá řada,
takže uvidíme.“
භභKdy mohou fanoušci očekávat oznámení první posily?

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Zemøel
brankáø Šustr
Kozlovice, Prostějov (sob) – Tragická zpráva přišla minulý týden z divizních Kozlovic. Zemřel totiž jejich
brankář Martin Šustr. Bývalý gólman
Brna či Olomouce se stal obětí autonehody. V nejvyšší soutěži odchytal dvacet zápasů, hodně byl vidět ve druhé
nejvyšší soutěži. Podzimní část chytal
ještě za Vyškov, kromě toho se mihl
také v brněnské Líšni. Ještě minulý
víkend chytal za Kozlovice proti Novým Sadům. Život jedenatřicetiletého
muže vyhasl na začátku předminulého
týdne po smrtelné autonehodě a srážce s kamionem. Záhy okamžitě vznikla
sbírka na podporu jeho přítelkyně a tří
dětí.

Vlašim ani Opava
se do ligy nedostaly
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PROSTĚJOV Řadu let se kolem
hokeje pohybuje Michal Mareš (na
snímku), dvaadvacetiletý rodák z Prostějova. Na zápasy Jestřábů chodí
od jejich založení. Časem se zrodila
spolupráce na náplni internetových
stránek a jednu sezónu si odbyl i jako
kustod. Nyní má za sebou premiérovou sezónu v roli marketingového
manažera LHK Jestřábi Prostějov.
Jeho náplň práce se tedy zásadně
změnila. Domlouvá spolupráci s obchodními partnery, řeší to, aby bylo
o hokeji v Prostějově více slyšet. Má
rovněž na starost komunikaci klubu.
V rozhovoru se mladý manažer snažil
vysvětlit mnohé změny v klubu, které
se dotknou i fanoušků. Od stadionu
až přes možnost vyhrávat různé ceny.



„Sportovní vedení našeho klubu
společně s trenéry již intenzivně
pracuje na podobě nového kádru.
Fotbal je fenomén, a i v Prostìjovì si
Budeme vás průběžně informovat.
(usměje se) Domnívám se, že první
]DVORXzÉPÉWRGSRYÉGDMÉFÉVW½QHN
jména budou známa na konci tohoto měsíce. Věřím, že poskládáme
3RGÉYHMWHVHQDSRGREQÈYHON½PÈVWD
konkurenceschopný tým a budeme znovu bojovat o přední příčky
Y¤HVNÅUHSXEOLFH7HSOLFH-LKODYD
ve FNL, bude to náš jasný cíl.“
භභ Je v úvaze spolupráce s ně2SDYD .DUYLQ½ -DEORQHF QHER 0ODG½
kterým třetiligovým týmem?
%ROHVODYDOHLGDOHNRPHQvÉ8KHUVNÅ
„S kluby ze třetí ligy máme spolupráci nastavenou myslím velmi
+UDGLvWÈ9vXGHGRN½]DOLY\EXGRYDW
dobře. Rýsuje se ovšem jiná možnost, a to úzká spolupráce s BaníRGSRYÉGDMÉFÉ]½]HPÉSURQHMSRSXO½UQÈMvÉ
kem Ostrava. Ten si náš klub vybral
k možné spolupráci z důvodu staVSRUWQDVYÈWÈ=½URYHÎWYUGÉPzHWR
bilního zázemí, dlouhodobě dobré
prezentace ve druhé fotbalové lize.
PXVÉPÉWKODYXLSDWX
Velmi dobře probíhá také spolupráce s brněnskou Zbrojovkou.
Foto: Josef Popelka
Jsme dobrou adresou nejen pro hráče a trenéry, ale také pro majitele ligových klubů. plejáda vynikajících hráčů, pozdějších dotačního programu. Počítáme s projekUrčitě je to pro nás dobré vysvědčení.“
reprezentantů. Jsme klub s obrovskou tra- tem rozloženým minimálně do dvou let,
භභJakou částkou bude zhruba dispono- dicí. Fotbal je fenomén, a i v našem městě možná i víc tak, aby to nezatížilo rozpočet
vat rozpočet klubu? A jak se suma liší od si zaslouží mít odpovídající stánek. Podí- města natolik, že by se nemohlo investovat
uplynulé sezóny?
vejte se na podobně velká města v České v jiných oblastech. To bych já sám nikdy
„Rozpočet se snažíme držet na přibližně republice. Teplice, Jihlava, Opava, Karviná, nedopustil!“
stejné úrovni. Samozřejmě se tam promít- Jablonec nebo Mladá Boleslav, ale i daleko * A co středisko mládeže v Olympijské
nou brutálně zvýšené ceny za energie, ale menší Uherské Hradiště. Všude dokázali ulici, už se blíží jeho výstavba ke konci?
tím pádem musíme ušetřit někde jinde. vybudovat odpovídající zázemí ve svých „Středisko mládeže v Olympijské ulici bude
Není to opravdu jednoduché. Rozpočet se městech pro nejpopulárnější sport na světě. brzo naše chlouba. Ještě není vše úplně hoblíží ke dvacet milionům korun a zásadně Zároveň tvrdím, že to musí mít hlavu i patu. tové. Ale věřím, že než začne letošní sezóna,
nikde tolik prostředků nejsme schopni se- Musí to odpovídat současným možnos- bude vše nachystané. Velice rád bych chtěl
hnat. Děkujeme tímto všem našim sponzo- tem města a nesmí to být zásadně na úkor všechny příznivce mládežnického fotbalu
rům, bez nich bychom nemohli existovat.“ jiných potřeb. Proto se k tomu stavím velmi pozvat do tohoto krásného areálu. Budeme
භභ Jak vypadá situace se stadionem zodpovědně vůči naším občanům. Musíme mít k dispozici zbrusu nové travnaté hřišv areálu SCM Za Místním nádražím?
umět sdružit finanční prostředky státu, kra- tě, nedávno novou umělou trávu poslední
„V tuto chvíli je před dokončením projekt je a města. Měl by to být fotbalový stánek, generace a také stávající travnaté hřiště. Bucelé rekonstrukce. Víte, já už minimálně který nebude megalomanský, ale bude deme ještě budovat nové zázemí pro diváky
dvacet let tvrdím, že zásadní je mít vybudo- sportovně i finančně odpovídat potřebám v rámci občerstvení. Vybudovali jsme nová
vanou infrastrukturu, a to jak pro mládež, města i klubu. V současné době čekáme, oplocení, parkoviště. Já bych touto cestou
tak pro dospělé. Bez toho se nemůžete spor- zda Národní sportovní agentura vypíše velmi rád poděkoval všem, kteří se na tomtovně dál rozvíjet a posunovat. Fotbal má dotační programy na investiční akce. V jaké to projektu podíleli. V první řadě Statutárv Prostějově neuvěřitelnou historii a spous- výši a za jakých podmínek. Až potom bude- nímu městu Prostějov, Olomouckému kraji
tu i mezinárodních úspěchů. Hrála u nás me řešit případnou žádost města do tohoto a také MŠMT.“

Prostějov (sob) - Bojovaly srdnatě,
ale nakonec marně. Řeč je o klubech
FC Sellier & Bellot Vlašim a SFC
Opava. Týmy ze druhého a třetího
místa FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
měly letos možnost zabojovat v baráži
o nejvyšší soutěž. V obou případech
se jednalo o celky, kde se čekalo, že
by prvoligisty mohly potrápit. Opava
se mohla po roce do nejvyšší soutěže
vrátit. Vlašim zase ubezpečila své fanoušky, že o postup mezi tuzemskou
fotbalovou elitu zájem má. Už první zápasy baráže ukázaly, že pro oba
týmy půjde o pořádně těžkou misi.
Jak Opava doma s Bohemians 1905,
tak Vlašim venku v Teplicích úvodní
kolo prohrály. A nevstřelily ani gól. Zejména Vlašim utrpěla velkou porážku,
a to v poměru 0:3. Odvety pak dopadly obdobně. Opava opět neskórovala.
Vlašim hrála vyrovnaněji, s Teplicemi
uhrála remízu 2:2. Přispěl k tomu gólem i exprostějovský Tomáš Zlatohlávek. Nestačilo to však, skóre jasně
mluvilo ve prospěch Teplic.

Sigma „B“ se
vrací do druhé ligy
Sigma „B“ se vrací do druhé ligy
Olomouc, Prostějov (sob) - Další
derby bude čekat prostějovské fotbalisty v ročníku 2022/2023. Eskáčko
se totiž znovu bude střetávat s olomouckou Sigmou, i když tentokrát
„B“ týmem. Ten o minulém víkendu
po vítězství nad Rosicemi 2:1 rozhodl o svém postupu do druhé nejvyšší
soutěže. Vítěznou branku vstřelil v 68.
minutě Pavel Zifčák. Rezerva Sigmy
o svém postupu rozhodla pět kol před
koncem ročníku, když si na čele tabulky MSFL vytvořila už čtrnáctibodový
náskok. V minulosti bylo olomoucké
„béčko“ pravidelným účastníkem druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Naposledy se v soutěži představila během
ročníku 2015/2016. Prostějov má ale
s tímto celkem mnohem čerstvější
zkušenost. Proti „B“ týmu Sigmy se
postavil v utkání během zimního přípravného období. Kromě olomoucké
Sigmy pak do druhé nejvyšší soutěže
poputuje Karviná, která spadla z F:L.
Další nové týmy jsou zatím neznámé,
žádný z celků České fotbalové ligy si
zatím neudělal dostatečný náskok na
čele tabulky.

Z fotbalistù Tøince
se stali tenisté
Třinec, Prostějov (sob) – Třinec zakončil sezónu až 18. května. Ovšem ne
na fotbalovém hřišti, na jiném sportovním kolbišti. Kopačky vyměnili
svěřenci trenérů Martina Zbončáka
a Zdeňka Cieslara za tenisové a badmintonové rakety. Fotbalový míč nahradil míč na plážový volejbal. Kromě tenisu na kurtu holdovali třinečtí
fotbalisté také badmintonu. Duely ale
vynechal kapitán třineckých Jakub
Habusta, který zůstal kvůli zranění
pouze v roli diváka. „Pro kluky to bylo
příjemné zpestření sezóny ve formě
aktivního odpočinku. Sejdeme se 13.
června na začátku přípravy. Předtím
budeme trénovat individuálně, abychom byli dobře připraveni,“ uvedl pro
klubový web zkušený záložník. Hráči
Třince měli po sezóně, když ne důvod
k oslavám, tak určitě k úlevě. Podobně jako v předešlém ročníku F:NL,
i v tomto bojovali o udržení soutěže.
Nakonec uspěli, dobrými výsledky
z jarní části soutěže poslali do třetí nejvyšší ligy Ústí nad Labem.
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Kralice
bez
trenéra...
Karel Trneèka:
Hlubočky doma v divokém zápase lídra přetlačily

HLUBOČKY Bitva jako hrom! Sedm branek a dvě červené karty.
To byl sobotní duel 22. kola skupiny„B“ I.A třídy Olomouckého
KFS na půdě Hluboček, kde se potkaly dva nejlepší celky letošního ročníku. Zatímco hostující lídr z Čechovic prokázal
jednoznačně větší fotbalovou kvalitu, domácí se soupeři vyrovnali v bojovnosti a ve druhé půli i díky okolnostem hosty
dokázali přehrávat. Kdyby po prvním poločase bylo rozhodPROSTĚJOV V průběhu zimní „Už tak je nás v podstatě dvanáct. nuto, Hlubočky by se divit nemohly, ale neproměněné šance
přestávky se v Kralicích na Hané Teď k tomu nějaké pracovní povin- z první půle v konečném důsledku mrzely Čechovice, které si
řešilo, jak nakopnout mužstvo nosti nebo třeba odjezd na ryby. Co- tak na případné oslavy musí ještě počkat.

c1HP½P]DSRWÔHEÉ
ze sebe dìlat blbce!“

22051320849

bojující poslední roky především
samo se sebou. V klubu přistoupili
k angažování úspěšného exligového trenéra Karla Trnečky, který
měl s bojem o záchranu pomoci.
Jenže ani ve spojení s jeho jménem
se zázrak nekonal. Dostatečné posílení nepřišlo a situace byla stále
horší, kdy se hráči nescházeli vedle
tréninků už ani na zápasy. Své působení tak ukončil o tři kola dříve,
protože už dopředu předesílal, že
po konci jarní části bude končit.
Své rozhodnutí oznámil hráčům v kabině hned po zápase a následně ho
potvrdil i při hodnocení zápasu. „Byl
to můj poslední zápas, hned po něm
jsem to klukům oznámil v kabině.
Kromě fotbalu se už začaly řešit i věci,
o kterých jsme se bavili v minulých
týdnech, jaká je tréninková morálka
a podobně. Nechtěl jsem a ani nechci,
aby to vyznělo jako nějaké stěžování,
ale taková jsou prostě fakta. Vidím,
že to stejně nikam dál nevede a pro
poslední tři kola by to bylo zbytečné
trápení,“ prozradil velezkušený kouč
ke svému konci na lavičce krátce po
utkání v Želatovicích, kde potvrdil,
že se kromě fotbalu řešily záležitosti
přiznané v minulém týdnu, kde kouč
mluvil o tréninkové morálce na bodě
mrazu...

pak to je nějaký přístup k boji o záchranu? To zkrátka nemělo smysl
a už jsem toho začal mít plné zuby.
Ve svém věku tohle nemám zapotřebí a s prominutím ze sebe odmítám
dělat blbce,“ přidal dále otevřeně
extrenér.
Jako hlavní důvody neúspěšné mise
vidí především fakt, že se nepodařilo
mužstvo dostatečně okysličit o nové
hráče a doplnit nepříliš početný kádr.
Když k tomu následně přibyla i řada
zranění, tak už zkrátka nebylo kde
brát. „Ten a ten hrál se zraněním, ten
a ten se na to spíš jen vykašlal a týden co týden se to jen lepí, tak s tím
zkrátka nemůžete udělat nic. Chtěl
jsem řadu věcí natrénovat, připravit,
ale když vám netrénuje ani polovina
mužstva, tak s tím by nesvedli nic ani
ti nejlepší trenéři na světě. Mrzí mě
to, ale už ani ta tři kola nešlo vydržet,
to už byla ostuda za ostudou… Pochybuji, že by se něco změnilo. Teď
si tak budu chtít dát pauzu. Budu se
věnovat vnoučatům a na fotbal zase
vyrazím jen v roli fanouška,“ dodal
otevřeně Karel Trnečka.
Mužstvo by v posledních třech kolech měl nejspíše řídit David Kobylík, který se do Kralic přesunul
z Určic i jako hráč před jarní částí.
(jaf)

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan FREHAR
Úvodní minuty se hrály v neuvěřitelném tempu, které akceptovaly oba celky, a hrálo se nahoru – dolů. První příležitost měli domácí v podobě zajímavé
standardky už v první minutě, ale s ní si
obrana dokázala poradit. Největší šanci
úvodní čtvrthodiny ale měli hosté, kdy
se Šteigl dokázal uvolnit a naservíroval
na úroveň penalty míč Šolínovi, ten
však možná ještě večer přemýšlel, jak
je možné, že téměř odkrytou branku
netrefil. Postupem času v první půli už
přebírali otěže hosté do svých rukou
a další zajímavou možnost měl Lakomý.
Jeho pokus za vápnem měl ale bohužel
pro něj opačnou faleš. Další pokusy přidal Šteigl a Halouzka, oba ale byli pro
brankáře spíše lahůdkou. Co se nedařilo hostům, mohli využít domácí, kdy
chybu v obraně využil Nguyen a hnal
se sám na Klimeše, brankář ale dokázal
jeho nájezd zlikvidovat.
Skóre se tak měnilo až po půlhodině,
kdy hosté předvedli krásnou kombinaci. Muzikant přihrál Šteiglovi na malé
vápno, odkud už se nejlepší střelec nemýlil – 0:1. Vedení Čechovicím dlouho
nevydrželo a hned po dvou minutách
bylo srovnáno. Dlouhý míč si našel
Nguyen a jeho hlavička téměř přes celé
vápno zapadla až za zadní tyč – 1:1. Zajímavou šanci měl pak Novák, ale v rozhodujícím momentu podklouzl. Ještě
do přestávky se ale skóre měnilo. Pět
minut před poločasem udělala domácí
obrana obrovskou chybu, které využil

Muzikant a stejně jako při první brance
míč ještě naservíroval Šteiglovi – 1:2.
Druhý poločas začal pro hosty nejhůře, jak mohl. Hned po prvním
nákopu přišla chyba obrany, kterou
hasil zákrokem Veselý. Sudí Motal bez
váhání tasil kartu červené barvy. „Byla
tam velká chyba a Veselý už tahal za
záchrannou brzdu. Červená jasná
a bohužel to kompletně změnilo naše
plány do druhé půle,“ vracel se po zápase k zřejmě zásadnímu momentu
kouč Čechovic Lukáš Koláček.
Kromě červené karty totiž přišel i trest
v podání branky. Pudil se ujal přímého kopu těsně za vápnem a dokázal se
z něj prosadit – 2:2. Domácí vypadali
jako polití živou vodou, zatímco hosté
přemýšleli, co dál. Brzy se z toho ale dokázaly Čechovice oklepat a Šteigl ukázal, že nechtěl odjet domů s prázdnou.
Udělal si prostor a ve vápně si došel pro
jednoznačný faul, kde sudí opět neváhal s nařízením pokutového kopu. Ten
si vzal sám faulovaný hráč a bezpečně
proměnil, čímž uzavřel hattrick a hosty
opět vrátil do vedení – 2:3.
Po této brance se domácí tlačili za
srovnáním a hosté z bloku čekali na
další příležitosti. Branka na 2:4 visela

klikni na
www.vecernikpv.cz
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Foto: Jan Frehar
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ve vzduchu, když míč za obranu dostal
Šteigl, který tentokrát nevolil zakončení, ale kličku brankáři. Ta mu vyšla, ale
i díky škobrtnutí o brankáře Axmanna
už nestihl zakončit. Pokud by forvard
spadl, sudí by neměl jinou možnost než
penaltu odpískat, ale chtěl to dohrát.
Namísto uklidňující branky tak přišel
trest zhruba dvacet minut před koncem.
Po špatné rozehrávce stoperů se sám na
Klimeše řítil Nguyen a podruhé v zápase už si věděl rady – 3:3. I za tohoto stavu
měly Čechovice ještě šance, ale už bez
výraznějšího ohrožení. Naopak domácí
začali stále více tlačit a po dvou nezdařených odkopech přišel centr na zadní

tyč, jenž si našel Henkl. Deset minut
před koncem rozjásal domácí příznivce
i lavičku – 4:3. Čechovice daly všechno
do útoku, ale výsledný efekt už nedorazil, a i přes velkou snahu je už domácí
do vyložené šance nepustili. V poslední
minutě navíc ještě přišla druhá červená
karta, kdy na rohový kop vyrazil i brankář Klimeš, při cestě zpátky si pomohl
rukou za vápnem. „Mohl jsem to zahrát
na prsa, ale strčil jsem tam ruce. Moje
chyba,“ sypal si hlavu popelem brankář
při cestě do kabin. Vyloučení a přímý
kop domácích vedle už zápas ukončil
a Čechovice si tak na případné oslavy
budou muset počkat.

Pozápasové hodnocení trenérù
-LÔÉ/8l1¹– FK Hluboèky:

Lukáš KOLÁÈEK– Sokol Èechovice:

„Jsem ještě plný emocí. Myslím si, že jsme nakonec zaslouženě
porazili zcela jednoznačně nejlepší celek soutěže, který je kvalitou
odskočený. My jsme do toho podle mě dali větší srdce a vůli po vítězství. Ani jsem netušil, kolik morálních sil naše mužstvo má, když
si zpětně promítnu druhý poločas. V tom prvním jsme mohli být
rádi za stav pouze o branku, ale druhý jsme začali skvěle. A tam se
podle mě zbytek utkání lámal. I když jsme ztrátu na Čechovice o tři
body snížili, tak jsme nohama na zemi. Když vezmu kvalitu i šířku
kádru, tak je můžeme porazit, ale nemůžeme porážet. Nepochybuji, že si už postup pohlídají.“

„V prvním poločase jsme hráli velmi dobře. Dokázali jsme si vypracovat šance a byli
jsme dominantní. Doplatili jsme ale na slabou produktivitu a špatná řešení ve finální fázi.
Přesto jsme se ale do poločasu dostali do vedení o jednu branku, kterou jsme inkasovali
zase po zbytečné chybě. Do druhého poločasu jsme si něco řekli a musím přiznat, že
jsem z mužstva cítil velké odhodlání a vůli jít si za vítězstvím. Jenže hned po poločase
přišla červená karta, zřejmě bez diskusí, a z volného kopu bylo srovnáno. Tímto momentem se nám všechno rozpadlo. Museli jsme to přeskládat a zatáhnout se. Čekali jsme
v obraném bloku na rychlý kontr, který nám jednou vyšel. Podruhé už ale ne. A naše tak
zkušené mužstvo to mělo vzadu uhrát lépe a více jednoduše. Bohužel. Teď nás to velmi
mrzí a těžko se mi to hodnotí, protože z hlav nahoře to byl rychlý pád.“

Å3HYQěYěőtPçHMVPHVLRVODY\QHFKDOL
MHQQDGRPD´KOiVt
Čechovice k postupu?
VWőHOHFKDWWULFNX-DQäWHLJO

Co potřebují

HLUBOČKY Rozdílový hráč celé soutěže
své kvality v sobotním klání jednoznačně
potvrdil. Postupem zápasu byl na hřišti stále
výraznější a dovoloval si až neuvěřitelné věci.
V první půli skóroval dvakrát a ve druhé dostal Čechovice do vedení i proměněnou penaltou. Mohl zařídit i druhou, ale chtěl situaci dohrát. I přes jeho vynikající výkon to na
body nestačilo a po zápase musel Jan Šteigl
(na snímku) i společně se zbytkem mužstva
kousat hořkou porážku, která je v konečném
důsledku zatím připravila o možnou radost
z postupu, kterou si mohou napravit už tento
víkend.

Jan FREHAR
ƔƔJak hodnotíte zápas?

2203110375

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

„První poločas jsme měli evidentní převahu
a všechno jsme mohli rozhodnout dříve. Soupeř
neměl nic, kromě dlouhých nákopů a nějakou
fotbalovou akcí nehrozil. Nedali jsme branky,
které jsme dát mohli. Poločasový výsledek tak
byl 2:1 pro nás, ale mohli jsme jít do druhé půle
rozhodně s větším klidem. Bohužel do druhého
poločasu jdeme s tím, že ještě přidáme nějaký
gól a zápas dohrajeme, jak potřebujeme, ale šli
jsme hned do deseti a z trestňáku bylo srovnáno.
To hodně změnilo obraz zápasu.“
ƔƔByla to velká komplikace směrem do druhé půle?
„Myslím si, že i přes to vyloučení s námi měl
soupeř velké problémy. Podařilo se nám znovu dostat do vedení po penaltě. Jenže pak svou
nedisciplinovaností necháme soupeře srovnat

&K\EÉMHGLQÙNURN
slavit mohou
XzYS½WHN
Foto: Jan Frehar

a následně i skóre otočit. Měli jsme to hrát jednoduše, takhle by ten závěr utkání nehrál žádný
mančaft ani na ligové scéně, bohužel.“
ƔƔŘíká se, že ten poslední krok bývá nejtěžší. Potvrdilo se to do puntíku?
„Je pravdou, že ten poslední schod je vždy největší, možná trochu dolehla i nervozita, ale já se
neobávám, že by to mělo mít fatální dopad. Cítím z nás všech odhodlání si za tím jít a pevně
věřím, že jsme si ty oslavy jen o týden oddálili
a doma už to příští týden zvládneme. Dnes mě
to mrzí i z toho důvodu, že jsem měl na kopačce
čtvrtou branku, kde jsem měl asi spadnout než
se snažit situaci dohrát, protože tam to byla jasná
penalta. Chtěl jsem to ale uhrát, protože jsem si
na to věřil.“
ƔƔDal jste tři góly, odvedl skvělý výkon, stejně však přišla porážka. Zažil jste už takový
zápas?
„Zažíval jsem to často v mládeži, kdy jsme se
snažili hrát fotbal. Často jsme prohráli se slabším
týmem, a ještě jsme k tomu dostali nakopáno,
pak jsme tak jeli dlouhou cestu zklamaně domů.
Teď je to něco podobného, jen to máme naštěstí
o něco blíže.“ (úsměv)

PROSTĚJOV Porážka v Hlubočkách znamená pro Čechovice, že ještě stále nemají
jistotu prvenství ve skupině „B“ I.A třídy
Olomouckého KFS, což už dokázala Konice
v sousední skupině. Stále má však parta pod
vedením Lukáše Koláčka vše ve svých rukou.
Náskok na sobotního soka je nyní tříbodový
a tento soupeř je jediným, který je ještě může
reálně ohrozit. U dalších celků by se už muselo sejít mnoho aspektů, a to se nezdá pravděpodobné.
Už páteční duel na půdě Kostelce na Hané by mohl
mnohé napovědět. Pokud by domácí mužstvo
zvládlo Hlubočky porazit, znamenalo by to pro Čechovice jistotu, že je druhý celek tabulky nepředběhne, protože při stejném bodovém zisku by měl
Sokol lepší vzájemný zápas o skóre.
Na své soupeře se ale vůbec spoléhat nemusí, protože k jistotě jim stačí jediná výhra za tři body z posledních tří utkání. Poslední krok by tak hráči rádi
udělali už v neděli, kdy na svém stadionu od 17.00
hodin přivítají regionálního soupeře z Protivanova.
Vítězství by znamenalo, že bodový odstup od Hluboček by byl dostatečný, protože soupeř má v posledním kole volný los a u dalších klubů je ztráta
vyšší než šestibodová.
(jaf)
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

Martin Neoral:Å8ÿMVPH
Neoral:Å8ÿMVPH
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Ullmannův tým to zvládl,
Olešnici přímo deklasoval

)272*$/(5,(

OLEŠNICE Důležitý, atraktivní a dlouho očekávaný. Všechny
tyto příměry splňoval zápas 23. kola I.A třídy Olomouckéjo
KFS ve skupině„A“ mezi Olešnicí a Konicí. Svěřenci kouče Petra
Ullmanna měli domácímu celku co oplácet. V předešlých sezónách totiž proti soupeři neuspěli a prohráli s ním i v poháru.
Nyní navíc byly karty rozdány jasně – pokud Konice vyhraje,
je první a postupuje. A hráči se rozhodli postupový hlavolam
rozseknout už v malé vsi nedaleko Bouzova. Brzy šli do vedení,
které ještě do přestávky potvrdili. V dalším průběhu zápasu
ještě přidali další tři branky a měli velkou převahu po téměř
celý zápas. Konice si tak po utkání mohla užít velkých oslav
přímo na trávníku – tým míří do krajského přeboru!
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
6WDYSÔHGYÙNRSHP
V sobotním zápase se potkal první se
druhým v tabulce druhé nejvyšší krajské soutěže. Konice měla v posledních
zápasech lepší formu, pravidelně vyhrávala a v jarní části zaváhala pouze jednou.
Naopak Olešnice během zimní pauzy
ztratila několik opor a ve druhé polovině
sezóny už se tomuto celku příliš nedařilo. Hodně k pozdějšímu průběhu utkání
přispělo také to, že tým prakticky neměl
koho střídat.

9ÙYRM]½SDVX
Utkání nabídlo téměř od začátku do
konce jasnou převahu Konice. V prvních minutách se nejprve hosté trochu rozkoukávali, pak ale začali hrozit. A Jaromír Krása po čtvrthodině
hry otevřel skóre. V dalších minutách
byli hosté i nadále rychlejší a častěji
na míči. Nemluvě o šancích – Olešnice se prakticky nedostala k ohrožení brány. Přesto svěřenci kouče
Ullmanna mohli nadále být nervózní.
Nepřicházely totiž další góly, i když
šance byly. Chvíli před přestávkou se
ale dokázal po tlaku Konice prosadit
Martin Neoral.

OLEŠNICE Na to Konice čekala
dlouho, předlouho. Ale kdo si počká, ten se dočká. A tak mohou svěřenci trenéra Petra Ullmanna slavit.
Tým Konice šel do utkání s Olešnicí
aktivně, i když to dlouho vypadalo,
že do přestávky urve pouze průběžné vedení 1:0. Nicméně pak přišlo
zakončení Martina Neorala (na
snímku), který ze druhé vlny doběhl situaci a skóroval. Právě tento
gól dal definitivně Konici potřebný
klid a ve druhé půli už si pohodlně
*PGFRQ\¾RCUGRTQD÷JN[PCJąKwVKQDTQXUMÆQUNCX[-QPKEG
dokráčela k vysokému vítězství. VeFoto: Michal Sobecký
černík úspěšného střelce, který byl
Foto: Michal Sobecký
nace Jašíčka, Procházky a Kameného sítě – 0:5! Záhy nato zazněla píšťalka. už notně politý sektem, vyzpovídal
skončila ofsajdem, potom se dobrou A Konice mohla slavit.
v exkluzivním rozhovoru.
bylo, že to tam padlo. A že gól dopomohl
střelou připomněl Jaromír Krása. Až
k tomu, abychom nastartovali a zápas
ve 41. minutě se ale hosté prosadili.
zvládli dohrát do vítězného konce.“
2VREQRVWXWN½QÉ
Po dalším rohovém kopu dorazil ze
ƔƔ Zápas s Olešnicí byl nejdůleži- ƔƔ Bude to pro vás drahé?
druhé vlny nabíhající Martin Neoral –
tější v roce. Domácí vám to ale svým „Asi ne. (směje se) Myslím, že to usto0:2. Vzápětí zkusil Sasák pád ve vápně, Bylo jich více. Zmiňme ale zejména složením a počtem usnadnili, že?
jím. Nevím, jestli budeme tady pokraOndřeje Procházku a Martina Pospíšila. „Asi se nesložili, jak by potřebovali. čovat, nebo jestli se přesuneme do Korozhodčího ale nepřesvědčil.
Druhá půle začala pro domácí Olešni- Oba byli opravdu hodně vidět – vymýš- Myslím si ale, že jsme byli od začát- nice. Kluci asi chystají velké oslavy. Já
ci o chlup lépe, a sice šancí. Sasák ale leli, tvořili, zkoušeli. Byli hodně aktivní ku koncentrovaní na zápas, a to jsme tedy moc ne, čekám miminko, takže se
nebyl přesný. Krátce poté už ale byl a je velká škoda, že ani jeden z nich za to předvedli i na hřišti. Měli jsme na nemůžu moc účastnit. Na to se samomíč opět na kopačkách Konice. Ka- nebyl odměněn vstřelením branky.
začátku štěstí, že jsme dali dvě rychlé zřejmě těším. Navíc je to krásné, když
mený ale zblízka posílal do brankáře.
branky. A soupeř už nedokázal reago- postupujeme a čeká mě zároveň něco
Potom už se skóre měnilo, v pokračuvat.“
nového v životě.“
=DMÉPDYRVWGXHOX
jící akci totiž právě Kamený proměnil
ƔƔ Jak důležité bylo se před zápa- ƔƔ Vaše budoucnost v Konici je
zblízka do prázdné brány – 0:3. Olešsem uklidnit?
jaká? Zůstáváte?
nice se ale také dostávala do příleži- Největší byla pochopitelně samotná „Je pravda, že jak jsme byli v kabině „Určitě budu v Konici působit jako
tostí. 50. minuta přinesla spolupráci oslava Konice poté, co získala postup do nervózní, pak to z nás postupně opa- trenér mládeže, konkrétně u starších
Hladila a Malínka, brankář ale nemu- krajského přeboru. Nemalou ale bylo, dalo. Bylo vidět, že jsme klidnější a na přípravek a mladších žáků se podasel zasahovat. V dalších minutách se že v průběhu utkání běžel na posezení zápas nachystaní. A že opravdu už zde řilo rozjet spoustu zajímavých věcí.
pravidelně připomínal zejména Jaší- u hřiště přímý přenos hokeje.
chceme vyhrát. Když to vezmu rok A hráčsky, pokud samozřejmě bude
ček. Snášel byl ale pozorný. Po hodině
a půl zpátky, tak tři zápasy předtím zdraví a nepřijdou posily, co by mě
hry ale opakovaně Olešnice hrozila,
byly na prohru, tak už jsme taky potře- vystrnadily, tak věřím, že se zapojím.
aktivní byl zejména Hladil. Nebyl ale
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ bovali něco předvést. A chtěli jsme to Nechci nic slibovat, nevím samozřejpřesný. Největší šanci domácích v zápazde zvládnout.“
mě, co mě čeká s miminkem, ale teď
se ale obstaral v 63. minutě Pospíšil, kteƔƔ Co se týká vašeho gólu, nej- mě to ke konci tak chytlo, že by byla
rý zblízka mohl zakončovat k pravé tyči, Poměrně bouřlivá. Mohli za to zejména ste tradiční střelec. Přispěl jste ale škoda končit. Každopádně krajský
obrana Konice musela míč vykopávat velice hlasití a početní koničtí fanoušci, v pravý čas.
přebor jsem už hrát nechtěl, je to tam
z brankové čáry. Hned nato ale padl čtvr- kteří neúnavně fandili, a zejména ve „Asi jo… Nevím, jak je možné, že jsem mnohem náročnější a soubojové. Ale
tý gól a opět míč skončil za Snášelem. druhé půlce utkání nebylo u hřiště sly- se před brankou ocitl úplně sám, ale to když nebude zbytí, tak bych asi pokraVyroubal se dostal do brejku a pohledně šet téměř nic jiného.
zakončení bylo hodně snadné. Důležité čoval dál.“ (smích)
proměnil na druhou tyč – 0:4. Do šancí
se dostávali i další hráči Konice, trenér
Ullmann totiž oba útočníky vystřídal.
Jenže Drešr minul hlavou. V krátkém
intermezzu, kdy se Olešnice dostala na
/DGLVODY*$//2)&2OHvQLFH
3HWU8//0$117-6RNRO.RQLFH
dostřel brány, minul také Kvapil. O ví- „Kvalita byla na straně Konice. Soupeř hraje celou sezónu dobře, má konsolidované muž- „V týdnu jsem viděl na klucích, že to berou zodpotězi už ale bylo rozhodnuto. V 83. mi- stvo, které hraje každý zápas skoro ve stejné sestavě. My bychom mu byli schopní konku- vědně. Chystali se na zápas, chtěli odčinit porážku
nutě chtěl Jaromír Krása z dálky ohrozit rovat, kdybychom měli sestavu nejsilnější možnou. Ale máme tam patnácti či šestnáctile- z poháru, kdy jsme zde smolně prohráli. Myslím
bránu, těsně minul. K pěkné, zatočené té kluky, kteří se otřískávají. Výsledek je logický, po nás určitě ne překvapivý. Někteří kluci si, že jsme nebyli horší. Cítil jsem na hráčích, že
střele se dostal Škrabal, ale i on minul. se na nás vykašlali, s tím nic neuděláme. Teď potřebujeme sezónu dohrát, chceme skončit mají odhodlání. Bylo vidět, že si za tím týmo89. minuta ale přinesla kýžený úspěch. na druhém místě. Takže toto ani pro nás nebyl tak důležitý zápas. Proto jsem tam nepus- vým výkonem půjdeme. Jsem rád, že to vyšlo už
Pospíšil poslal míč na druhou tyč, Ro- til třeba Pecháčka, to je pro nás důležitý hráč na další zápasy. My se pořád potýkáme se tři kola před koncem, navíc u největšího rivala.
man Krása se pak prodral před branku, zraněními. Chceme ještě udělat tři body do konce sezóny. Ale je to těžké, máme Maletín, Myslím si, že jsme si postup za celou sezónu zasloužili.“
a i tlačen nakonec zblízka dostal míč do Postřelmov a Bělkovice. Musíme se ale hlavně sejít.“
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Druhá půle byla opět ve znamení konického tlaku. V 50. minutě už Konice
vedla 3:0. Branka ještě více tým uklidnila, i když místy možná až příliš. Hosté nechávali chvílemi Olešnici hrát a ta
toho začala využívat k útočení. Gólman
Hradečný měl ale jen minimum práce.
Soupeři posílali míče vedle. Koncem poločasu se stále více probouzeli fanoušci,
kteří nakonec dohnali Konici ještě ke
dvěma dalším vstřeleným gólům.

=½VDGQÉRNDPzLN\
Konice začala zostra. Pospíšil centroval ze strany, proti byl brankář. Ten zasáhl i proti střele ze strany od Procházky. Ve 14. minutě byla k vidění další
akce hostů. Pospíšil poslal Jaromíru
Krásovi, který střílel, brankář ale opět
skvěle střelu vychytal. Neujala se ani
dorážka Neorala. Hned poté si připsal
další šanci Kamený, který předběhl
obranu, nechal se ale vytlačit z úhlu
a zakončil mimo růžek. Ani po zajímavém signálu Konice, kdy hráč proběhl
při standardce míč a pak se vrátil a střílel, se skóre neměnilo. Stalo se tak až
v 18. minutě. Po nakrátko zahraném
rohu se prosadil Jaromír Krása – 0:1.
Hned nato se hosté prosadili podruhé, ale byl pískán ofsajd. Konice ale
střílela dál. 23. minuta a Pospíšilova
nepodařená střela putovala k brankáři. Krátce poté skončil na trávníku
Jašíček, později se ale zapojil zpět do
hry. A nepěkná srážka byla vidět ve 33.
minutě, kdy byli aktéry Malínek a Filip Drešr. Po krátké, hluché pasáži ale
znovu přišel na řadu fotbal. Kombi-

Michal SOBECKÝ

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

TJ Sokol Konice
0:5
22. kolo I. A třídy Olomouckého KFS - skupina A

1.FC Olešnice

Procházka

Pospíšil

M. Škrabal

M. Kvapil

Ladislav
GALLO
Labounek

Kocourek

Petr
ULLMANN
Jašíček

Sasák

J. Krása

Neoral

Snášel

Hradečný

Kořenovský
Šifor

Kolomazník

F. Drešr

Hladil
Kamenný

J. Kvapil

Pospíšil

Malínek

Branka: -

OLEŠNICE
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( 0 :2)

Střely na branku:
Rohové kopy:

4
2

Střely mimo branku:
Žluté karty: -

Střídání: 74. Krmela za Pospíšila

2
Rozhodčí: Matulík – Kundrát, Labaš

KONICE

M. Bílý

Branky: 18. J. Krása, 41. Neoral, 50. Kamenný, 65. Vyroubal,
89. R. Krása
Střely na branku:
15 Střely mimo branku: 8
Diváků: 140 Rohové kopy:

10

Žluté karty: 83. M. Škrabal

Střídání: 64. Vyroubal za Jašíčka, 64. Holub za Kamenného, 76. M. Drešr za Procházku, 76. R. Krása
za Kořenovského, 81. Ryp za M. Bílého

36
.5$-6.ê3Ĝ(%2508å,
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Žlutá karta: âNUDEDO .  %čONRYLFH²/RäWLFH
SN  Branky: 9LQNOHU79LQNOHU0
6NOHQiĜ±0LNHã)DOWêQHN.UHMþt 0DOHWtQ²
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FOTBAL

30. května 2022
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Jako na houpačce jsou aktuálně výsledky Lipové.
Pravidelně totiž střídá prohry s výhrami. Nyní
bohužel přišla na řadu právě prohra. Lipové porážku uštědřil Rapotín, který si vybudoval dobrý
náskok už v první půli, ten ještě ve druhé navýšil.
Po zápase se Šternberkem šlo pro Lipovou o druhý nejhorší výsledek na podzim.
Velmi nepodařený zápas má za sebou tým Lipové.
Po většině stránek. Soupeř z Rapotína se ukázal jako
velice efektivní. A brzy se dostal do vedení. „Do
utkání jsme nevstoupili zrovna dobře. Od páté minuty jsme prohrávali 0:1 a de facto soupeř v první
půli potrestal všechny tři naše chyby. Prakticky bylo
o zápase rozhodnuto už v první půli,“ povzdechl si
trenér Lipové Pavel Růžička. Lipová šla do druhého
poločasu za stavu 0:3. Co proběhlo v šatně? Jaké byly
pokyny pro zbytek utkání? „Ani jsem žádné nedával.
Měli jsme další dva zraněné v poločase. Musel jsem
tedy střídat a na lavičce už nebyla adekvátní náhrada,“ řekl k situaci po poločase. Vůbec dohrání zápasu
tak bylo ze strany Lipové vlastně takovou z nouze

SK Lipová

FK Jeseník

Branky: 6. Boško, 26. Rýznar, 37. Musílek, 90. Klemsa.
Rozhodčí: Bašný – Petrásek, Winkler. Bez žlutých karet. Diváci: 152.
Sestava Lipové: Holásek – Žilka, Takáč, Milar, Ráček
– Musil, Stryk, Nakládal (59. Holešinský), Vykopal –
Přikryl, Bořuta (51. Pekař). Trenér: Pavel Růžička.

PROSTĚJOVSKO Program I.B třídy skupiny B pokračoval o víkendu řadou zajímavých zápasů. Na
Prostějovsku přinesl derby Jesence-Dzbelu se
Smržicemi. Duel trápících se týmů lépe zvládli hosté. Těsným výsledkem ale skončil i zápas
Mostkovic. Svěřenci hrajícího trenéra Ondřeje Milara se po utkání mohli radovat ze tří bodů.
To Haná po výrazné výhře nad Jesencem zkolabovala v dalším zápase, dostala sedm branek
a posouvá se tabulkou stále níže.

Derby ovládly Smržice, Mostkovice znovu bodovaly
1:2
(0:0)

SK Jesenec-Dzbel

7-6PUņLFH

dřík – Martinák, Luža.
Trenér: Ivo Zbožínek.
Hodnocení trenéra Jesence-Dzbelu
Jaromíra Krásy se do redakční uzávěrky
nepodařilo získat.
Hodnocení trenéra
Smržic Ivo Zbožínka:
„Zápas odpovídal postavení mužstev
v tabulce. Jesenec byl nebezpečnější
v první půlce, dal dvě břevna, mohl jít
do vedení. Pak se dostal do vedení náhodnou střelou. My dostali červenou
kartu. Paradoxně nám pomohla a v deseti jsme to otočili. Dali jsme tam trošku fotbalové kvality a se štěstím minutu
před koncem vyhráli, ale fotbal plakal.
Strašné hřiště a bolely z toho oči. Ale
máme tři body, třeba nám to do zbytku
sezóny pomůže.“

2:1
(2:0)

TJ Sokol Mostkovice

TJ Sokol
Doloplazy

Branky: 8. Šlambor, 13. Entner – 58.
Kropáček. Rozhodčí: Vít – Zemánek,
Milar. Žluté karty: 40. Petr, 66. J. Karafiát, 88. Šlézar, 90+3. Zapletal – 89.
Götzel. Červená karta: 75. Petr. Diváci: 60.
Sestava Mostkovic: Zapletal – Drábek,
Milar, Němeček, Šlambor, J. Karafiát, Petr,
Šlézar, Entner (75. Bureš), Kratina, Kazda.
Hrající trenér: Ondřej Milar.
Hodnocení hrajícího trenéra Mostkovic Ondřeje Milara se do redakční uzávěrky nepodařilo získat.

Hanáci inkasovali sedmičku
Ve 23. kole 1.B třídy skupiny „B“ olomouckého KFS se utkali na
trávě v Olympijské ulici hráči Hané PV a Moravského Berouna.
Hanáci, kteří v minulém kole porazili 10:1 Jesenec, dnes pro změnu zahazovali šance a celkový výsledek byl tentokrát šokující –
7:2 pro hosty. Hanáci začali zápas dobře a už v 5. minutě vedli 1:0.
Jakub Novák nacentroval míč do vápna a ten z hlavičky Čermáka
skončil za zády hostujícího brankáře! V 16. minutě unikl s míčem
Novák, ale jeho střela skončila v náruči gólmana Venery. Hosté
ve 21. minutě vyrovnali střelou Mužátka. Ve 35. minutě vyrazil
domácí brankář Marák prudkou střelu hostů. Následující unik
domácích zakončil Novák střelou těsně mimo „vinkl“ branky. Ve
38. minutě zahrával hostující Lacman rohový kop a míč po jeho
centru skončil s pomocí větru v domácí brance – 1:2.
Ve druhém poločase pokračovali domácí opět v zahazování šan/,2163257%7ĜÌ'$6.83,1$%
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%DURW6XFKiQHNäOXWpNDUW\*DĢDĜtN± 1RYiN+UVWND%DOiå
-HPHOND6WRNOiVHN%DURW
3UĤEČåQiWDEXOND
3UĤEČåQiWDEXOND
 9HONi%\VWĜLFH     
 .RYDORYLFH      
 6ODWLQLFH
     
 äHODWRYLFHÄ%³      
 +QČYRWtQ
     
 2SDWRYLFH      
 .RåXãDQ\      
 3LYtQ
     
 +DQi39      
 5DGVODYLFH      
 âWHUQEHUNÄ%³      
 .OHQRYLFH      
 0%HURXQ      
 2WDVODYLFH      
 9HONê7êQHF      
 +0RãWČQLFH      
 0RVWNRYLFH      
 7RYDþRY
     
'RORSOD]\      
ÒMH]GHF
     
     
6PUæLFH
ÒVWtÄ%³
     
+DĖRYLFH      
9UFKRVODYLFH      
ýHUQRYtU
     
7URXEN\
     
-HVHQHF
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-TCNKEGUEJ[VCN[UGFOKéMWCLUQWDG\VTGPÆTC
-TCNKEGUEJ[VCN[UGFOKéMW
CLUQWDG\VTGPÆTC
ŽELATOVICE, PROSTĚJOV Další náročný
souboj čekal na Kralice, které se stále trápí na
poslední příčce tabulky. Na půdě třetího celku
soutěže ze Želatovic se překvapení nekonalo
a domácí neměli s jedenácti hráči hostů slitování.
Vyhráli zcela jednoznačně 7:0 a k možné záchraně
Kralic je už hodně daleko. Poslední tři zápasy jim
už navíc nepomůže ani kouč Karel Trnečka, který
marné snažení vzdal o tři kola dříve, než měl původně v plánu.
Rozhodnuto bylo už po prvním poločase, ve kterém
hosté dostali tři branky a prakticky se k ničemu nedostali. „Nás tam bylo zase jedenáct, na lavičce byl jen
Kobylík, který by do zápasu šel jen v největší nouzi.
Opakoval bych se stejně jako v minulých týdnech.
My jsme dneska neměli vůbec nic a soupeř byl zcela
jednoznačně ve všech ohledech lepší, ukázal to v obou
poločasech,“ říkal upřímně kouč Trnečka při svém posledním hodnocení.
Ve druhém poločase domácí přidali další čtyři branky a v zápase nebylo co řešit už od úvodu. „Nechci se
pořád opakovat, protože to může vypadat jako různé
výmluvy. Ale když už, tak je nás zdravých sotva třináct
či čtrnáct a početnější kádr nemáme, tak co s tím chcete
dělat. Teď navíc Kopečný zůstal v Německu, Baran byl
pracovně v Praze a další hráč si odjede na ryby. Co tam
pak má to mužstvo dělat? Na tréninku nenacvičíme nic

I.B třída skupina B

Branky: 61. Trnka – 68. Martinák, 89.
Kalandřík. Rozhodčí: A. Horák – Salva,
Weiser. Žluté karty: 80. P. Mrňka, 83.
Laštůvka, 87. Růžička. Červená karta:
55. Kaprál. Diváci: 40.
Sestava Jesence-Dzbelu: R. Burget
(25. Prokeš) – L. Žouželka (46. Matějka), D. Mrňka, Růžička, Burian, Čížek,
Laštůvka, P. Mrňka, J. Žouželka, Trnka,
Fidler.
,$7ĜÌ'$6.83,1$%
Trenér: Jaromír Krása.
22. kolo: 3OXPORY²%HėRY  Branky:  Sestava Smržic: Tomiga – Kaprál,
D)UDQWtND+ODGNê.RWOiQ±D Kotlár, Žáček, Studený – Šnajdr, M.
0DFKDþ * %čORWtQ²1RYp6DG\  Branky: 2., Verner, Kovář (46. Š. Verner), Kalan-

D0DFKiþHN+DQiN±$QGUHHYäOXWp
NDUW\:  +êåD  0DFKiþHN  1RYRVDG ± 
%ODKD  )RMWtN  3URWLYDQRY ² /LSQtN Q% 
 Branky: 3RVStãLO6HGOiN +OXERÿN\²
þHFKRYLFH  Branky: D1JX\HQ
3XGLO+HQNO±DâWHLJO. äOXWpNDUW\28.
$PEURå±/DNRPê+DOX]DâWHLJO. ýHUYHQp
NDUW\  9HVHOê  .OLPHã RED ý   8UÿLFH ²
.RVWHOHF Q+    Branky: - 0HQãtN  
D3UHLVOHU+UXEDQäOXWpNDUW\.UDMtþHN
+DORX]ND%XUHã YãLFKQL8  6ODYRQtQ²'XEQ0
  Branky: D3RãXVWD±+UDEDOäOXWp
NDUW\6FKOLPEDFK-DQRXãHN±=DEDO
3D]GHUD
3UĤEČåQiWDEXOND
 þHFKRYLFH      
 +OXERþN\
     
 %ČORWtQ
     
 .RVWHOHFQ+     
 1RYp6DG\Ä%³     
 +).2ORPÄ%³     
 %HĖRY
     
 3OXPORY
     
 /LSQtNQ%      
8UÿLFH
     
6ODYRQtQ
     
3URWLYDQRY      
'XEQ0
     

cností. „Druhý poločas jsme jen přežili. Musíme se
poučit z našich chyb,“ řekl Pavel Růžička. Ještě větší starost mu ale dělá sestava. Ta byla už o víkendu
děravá a o tom dalším může být víc. „Doufám, že se
zranění uzdraví, abychom mohli o víkendu nastoupit aspoň v jedenácti lidech,“ přeje si.
Další zápas jeho svěřence čeká v neděli 5. června
v domácím prostředí proti Mohelnici. Utkání začne v 17.00 hodin.

4:0
(3:0)
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PROSTĚJOVSKO Dva zápasy, dvě porážky. Bilance týmů
z Prostějovska hrajících krajský přebor není růžová. Kralice
na Hané totiž navázaly na špatné výkony a výsledky z předešlých zápasů. Ke skóre 0:7 není co dodat.Trápila se však
i Lipová. Nepočetný kádr, který prohrál 0:4, navíc nadále sčítá zraněné.

PB SCOM
KRAJSKÝ PŘEBOR

cí, zatímco hosté je proměňovali s pravidelnou přesností. Další
branku dali hosté ve 48. minutě hlavou Mužátkem. O 10 minut
později přidal Lacman čtvrtou branku. Pátý gól vsítil hostující
Slížek po kopu z rohu! Hanákům se o dvě minuty později podařilo konečně aspoň snížit. Hladký unikl po křídle s míčem, přihrál
Gáborovi a ten snížil na 2:5. Do konce zápasu ještě Lacman v 79.
a Mužátko v 87. minutě uzavřeli na „krutých“ 2:7. V příštím kole
nastoupí Hanáci v sobotu 5. června 2022 v 17.00 hodin proti
mužstvu Mostkovic.
Hodnocení trenéra Hané PV Daniela Koláře: „Vzhledem ke
konečnému výsledku to určitě bude znít nepravděpodobně, ale
herně to byl vyrovnaný zápas. Obě mužstva si vytvořila spoustu
brankových příležitostí a hosté díky důrazu ve velkém vápně jich
proměnili o mnoho víc než my.“

a proti soupeřům, kteří se schází třikrát v týdnu, se to
zkrátka jednoznačně projeví. To byl zápas, že na něm
vlastně ani nic k hodnocení není,“ dodal Trnečka.
Rozhodnutí o konci v kouči dozrálo při sobotním utkání. „Mrzí mě to s ohledem na těch pár kluků, kteří jsou
opravdu srdcaři a snažili se k tomu přistupovat, jak by
měli. I oni jsou z průběhu sezóny znechucení a není
se čemu divit. Často hrají i přes zranění a někteří další
spoluhráči, kamarádi je v tom nechají vykoupat až do
konce tím, že ani nepřijdou,“ doplnil už bývalý lodivod
mužstva.
Jiskřičku naděje k záchraně ještě mohou Kralice vykřesat v sobotu na domácí půdě proti Jeseníku. Výkop je
naplánován na 17.00 hodinu.
(jaf)

7:0
(3:0)

)&ŅHODWRYLFH

FC Kralice na Hané

Branky: 14. Čtvrtníček, 18. Zezulka, 35., 58., a 61.
Bielko, 66. Zehnálek, 75. Jurtík (vlastní). Rozhodčí:
Aberle – Jurčák, Foral. Žluté karty: 82. Novotný (K).
Diváků: 43.
Sestava Kralic: Peka – Jurtík, Hlačík, Prokop, Dvořák – Novotný, Studený – Šup, Cibulka, Lexa – Dostál.
Trenér: Karel Trnečka.

I.A třída skupina B

&GTD[RTQ-QUVGNGEèGEJQXKEG\CVÊODG\LKUVQV[
v první půli do šancí, které jsme zase bohužel
neproměnili. V první půlce jsme byli lepší,
ale nepotvrdili jsme to gólově. Ve druhém
poločase jsme šli do vedení. Měli jsme tam
ještě nějaké šance, ty se nám ze začátku ale
nepodařilo proměnit. Pak jsme dali ale poBranky: 55. F. Pospíšil, 79. R. Sedlák. jišťovací gól. I když ke konci jsme měli ještě
Rozhodčí: Kreif – Zemánek, Vít. Žluté tutovky. Bohužel jsme je neproměnili, ale 2:0
nám stačí. Jsme za výsledek rádi.“
karty: 60. Zelenay. Diváci: 60.
Sestava Protivanova: Dokoupil – Kropáč, Ondroušek, M. Pospíšil, Z. Pospíšil
7-6RNRO3OXPORY
– Růžička (65. Fiedler), V. Nejedlý – D.
(1:1)
Sedlák (80. D. Nejedlý), F. Pospíšil, Liška
)&%HĦRY
(60. R. Sedlák) – Musil (80. Menšík). Trenér: David Novotný.
Branky: 55. a 73. Frantík, 74. a 85. Hladký,
Hodnocení trenéra Protivanova
43. F. Kotlán – 24. a 56. Machač. Rozhodčí:
Davida Novotného:
Brázdil – Vilímek, Vybíral. Bez žlutých karet.
„Podařilo se nám dobře bránit, soupeře Diváci: 25.
k ničemu moc nepouštět. Dostávali jsme se Sestava Plumlova: Simandl – M. Vyslou-

2:0
(0:0)

5:2

MSLŽ

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.

3:2
(2:1)

Zlín

3URVWđMRY

Branky: 1. Rozsypalová, 4. Machů, 52. Zeťková – 25. Daňková, 78. z penalty Pitáková. Rozhodčí: Prokůpek – Uhlířová, Buchtová. Žluté
karty: 27. Hrubá, 80. Martáková – 63. Kopečková, 79. Pitáková. Diváků: 230.
Sestava Prostějova: Bednaříková – Vičarová, Vykopalová, Koudelková, Zapletalová
– Suchánková, Pitáková, Mokbel, Kopeč-

2:7
(1:2)

ková, Zahradníčková – Daňková. Střídaly:
Ferková, Domesová, Ležanská, Barešová.
Trenér: Matěj Vybíhal.
Hodnocení trenéra
Prostějova Matěje Vybíhala:
„Začátek nám vůbec nevyšel a dolehla na nás
atmosféra hlavního stadionu, kde byl početný fanklub, hlasatel i veškerá grafika jako na
ligové scéně. Už po čtyřech minutách jsme
prohrávali o dvě branky a vypadalo to na
velký průšvih. Dokázali jsme se ale z toho
postupně zvednout a do poločasu jsme to
byli my, kdo udával tempo zápasu. Podařilo
se nám snížit, další dvě velké šance a penaltu
jsme ale nevyužili. Ve druhém poločase jsme
měli opět špatný nástup a dostali jsme po
naší hrubce třetí branku. Už nám tak nezbývalo než hru zjednodušit a soupeře se pokusit
zatlačit. To se nám podařilo a z další penalty
jsme už snížili. Pak už to byl vabank a velkou
šanci jsme nedali my ani soupeř. Utkání tak
bohužel rozhodl náš velmi slabý start, protože pak už to byl podstatně jiný zápas.“ (jaf)

Moravský
%HURXQ

Branky: 5. Čermák, 66. Gábor – 21., 48. a 87.
Mužátko, 38., 58. a 79. Lacman, 64. Slížek
Rozhodčí: Dosoudil – Valouch, Horák. Žluté
karty: 69. Čermák, 79. Mazouch. Diváků: 20.
Sestavy:
Haná Prostějov: Marák – Světlík (82. Tesař),
Čermák, Trnavský, Martin Kolář – Hladký,
Krupička, Mazouch, Novák – Typner (56. Jančiar), Gábor. Trenér: Daniel Kolář.
Moravský Beroun: Venera – Kraus (60. Hlaváč), Zálešák, Slížek, Pohanka – Kúřil, Hrdlička,
Mužátko, Baláž – Malinovský, Lacman. Trenér:
Josef Varga.

5:3
(3:2)

Branky: 4. Škařupa, 9. a 55. Šerý, 32. Rebenda, 63. Bagar – 22. a 44. Drmola, 77. Gerneš.
Rozhodčí: Vláčil – Dosoudil, Valouch. Žluté karty: 90. Pavel – 8. Koudela, 34. Ruszó,
90. Drmola. Diváků: 60.
Sestava Otaslavic: Šatný – Ruszó, Smékal,
Koudela, Tkáč – Gerneš, Vogl, Chvojka,
Hon (70. Maňák) – Zatloukal (85. Skalický), Drmola. Trenér: Jiří Hon.
Hodnocení trenéra Otaslavic
Jiřího Hona:

Branky: 71. Menšík – 2. a 6. Preisler, 16.
Hruban. Rozhodčí: Šteier – Pekárek, Slota.
Žluté karty: 16. Krajíček, 64. Halouzka, 82.
Bureš. Diváci: 200.
Sestava Určic: Sohlich – Grulich, Zelina,
Slezák (70. Dadák), Krajíček (60. Bureš), Mariánek, Halouzka, Frehar (60. Handl), Mašek,
Menšík, Rus.
Trenér: Petr Gottwald.
Sestava Kostelce na Hané: Drčka – Fink,
Pavlíček (46. Výmola), Lužný, Chytil – Abrahám, Kořenovský, Grulich, Hruban (60. Josif) – Skalník, Preisler (85. Holoubek).
Trenér: Lubomír Keluc.

Hodnocení trenéra Určic Petra Gottwalda se do redakční uzávěrky nepodařilo
zajistit.
Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Lubomíra Keluce:
„Myslím si, že u utkání by stačilo, aby se hrálo prvních deset minut. A pak už to nemělo
vůbec žádný smysl. Nemělo to tempo, vůbec
nic. V patnácté minutě jsme měli vést 5:0,
v poločase 8:0. Což jsme nedali… Druhý
poločas jsme v podstatě odstáli, to jsme nehráli. Soupeř byl běhavý, snaživý, za druhý
poločas bych hodnotil jeho. Dal nám právem branku. My hráli deset minut, kdy jsme
rozhodli, a bylo po zápase. Takhle se nehraje
derby, bylo to takové příjemné derby. Jako
trenér jsem z toho neměl dobrý pocit, bylo to
o ničem. Pochválil bych ale Určice za snahu,
že to nezabalily a chtěly.“

Body si připsaly jen Vrchoslavice,
„Klenky a Metle“ z venku bez bodu

vedení o dva až tři góly jsme prohrávali. BoSokol Kovalovice
hužel jsme šance nedali a soupeř nás trestal
za každou chybičku. Musím říct, že postupu(3:0)
Sokol Klenovice
jí právem, mužstvo mají opravdu dobré a sluší se jim pogratulovat. Nám už v podstatě
Branky: 8. Krčmář, 25. César (vlastní), o nic nejde, tak jsem rád, že dostali možnost
41. Ševeček, 49. Vojáček, 51. Lukáš – 14. i někteří, kteří pravidelně nehráli během jara.“
Dreksler. Rozhodčí: Němec – Vybíral, Po6RNROY3LYtQđ
spíšil. Žluté karty: 31. Kantor, 34. Židlík
– 13. Štěpánek, 22. César, 32. Dreksler, 32.
Sokol
(0:1)
Owusu. Diváků: 150.
Opatovice
Sestava Klenovic: Dočkal – Bridzik, Owusu (79. Drábek), César, Grepl – Spálovský Branky: 82. Valtr – 29. Bartošík, 83. Šigut.
(62. Popelka), Rozehnal, Dreksler, Zaple- Rozhodčí: Kopecký – Motal, Majer. Žluté
tal – Všianský, Štěpánek. Trenér: Vladimír karty: 74. M. Svozil, 86. T. Vrba, 86. Oršel –
86. Šigut. Diváků: 100.
Horák.
Sestava Pivína: Oršel – Krejčí, T. Vrba,
Hodnocení trenéra Klenovic
J. Bartoník (64. Verbický) – S. Vrba (82.
Vladimíra Horáka:
Fica), Valtr, M. Svozil, Frýbort (64. Baroš) –
„Výsledek vypadá jednoznačně, ale nemy- Hýžďál, J. Svozil, M. Bartoník. Trenér: Pavel
slím si, že jsme podali až tak špatný výkon. Valtr.
Soupeř sice má rychlé hráče, kteří nám dělali Hodnocení trenéra Pivína Pavla
problémy, ale dokázali jsme se s tím popasoValtra:
vat. Start zápasu jsme měli dobrý, ale místo

5:1

1:2

„Snažili jsme se, ale bohužel jsme doplatili
na neproměněné vyložené šance, kdy dal
soupeř branku z takové ojedinělé akce. To
nás na chvíli vyvedlo z míry, ale pak jsme se
opět vrátili k dobrému výkonu. Ve druhém
poločase jsme si řekli, že se pokusíme výsledek zvrátit, soupeře jsme mačkali na jeho
polovině. Nedařilo se nám ale dostat míč až
do branky. To se nám podařilo nějakých deset minut před koncem a srovnali jsme. Jenže
to netrvalo ani minutu a soupeř si vedení vzal
zpátky a už to ukopal. Klukům nemám co
vytknout, dřeli, ale bohužel naše koncovka
dnes rozhodla o tom, že nemáme jediný bod.
Soupeř nám dal lekci z produktivity.“

90. Barot. Diváků: 100.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Jašek (46.
Otáhal), Holub, Lakomý, Gaťařík – Machálek, Panáček (41. R. Fialka), P. Horák, J. Horák (88. P. Horák st.) – Hradil (78. Vévoda),
Řezáč. Trenér: Miroslav Panáček.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

„V prvním poločase to od nás bylo hodně
špatné. Dávali jsme soupeři hodně prostoru a ten nás dvakrát dokázal potrestat. Obě
branky trefil opravdu krásně a musím říct,
že nás i přehrával. Posledních deset minut
prvního poločasu už jsme na tom byli lépe
a dokázali jsme si vytvořit tlak, z kterého
Sokol
Vrchoslavice 1946 jsme ještě snížili. Ve druhém se nám povedlo
soupeře zatlačit ještě více, konečně jsme pak
(1:2)
SK Radslavice
proměnili zhruba polovinu šancí, takže jsme
se dočkali kýženého vítězství. Kluky musím
Branky: 44. a 87. J. Horák, 49. Gaťařík, 77. pochválit. Trochu mě mrzí agresivita souHradil – 19. Barot, 30. Suchánek. Rozhod- peře na konci utkání, kdy zkrátka neusnesl
čí: Horák – Antoníček, Vachutka. Žluté kar- porážku. To bylo zbytečné.“
(jaf)
ty: 77. Gaťařík – 64. Jemelka, 88. Stoklásek,

4:2

Fotbalistky v derniéře vyšly úplně bez bodů
´
zapasove
´
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NROR NROR%HGLKRäģ².RVWHOHFQ+Å%´
 Branky: 'ROHåHO6NDOQtN 2WDVODYLFH
²%LVNXSLFHSN  Branky: D5LHJHU
 *iERU  0DNRã ±  D  2UGHOW  D 
.RYDĜtN 3DYORYLFH²9ëäRYLFH  Branky:
.DOLQHF%DUWRãHN±.R]GDV=DYDGLO
.RXNDO2NOHãWČN
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RVWHOHFQ+Ä%³      
 9êãRYLFH
      
 2WDVODYLFHÄ%³       
 3DYORYLFH
      
 %HGLKRãĢ
      
 %LVNXSLFH
      
 äHOHþ
      

27. kolo: .URPčĝtæ ² +OXÿtQ    Branky: 63.
Fuksa, 70. Novotný, 82. Vytiska – 44. a 48. Hon. äOXWp
NDUW\  .OHþND  6DNKQHQNR ±  .RYDOD 
3RUXED ² =EURMRYND %UQR Å%´    Branky: 66.
6HPDQ±2GHKQDO6UEDäOXWpNDUW\60. Máša,
1RYRWQê±6UEDŠlapanský 3URVWčMRY²
6LJPD2ORPRXFÅ%´  Branky: .OLPHã±
=ERåtQHNäOXWpNDUW\0DO\VD%DåDQW RED3 
-LKODYD²6ORYiFNRÅ%´  Branky: )DUND
82. Šancl±&KRGXUD-RQiã %DQtN2VWUDYD
Å%´²)UëGHN0tVWHN  Branky: <XVXI±
.OLPHã6OLSFKHQNRäOXWpNDUW\'HGHN±
.OLPHã =OtQÅ%´²2SDYD  Branky: 29. a 79.
âĤVWHN9DOHQWD±6HJHĢD =QRMPR²7ĝLQHF
 Branka: 8. Nieslanik. äOXWpNDUW\âXED±
5XV] âXPSHUN±/tãHĖ  Branky: 27.
ýHUYHĖiN(OãtN±)HUOD\*DOLDäOXWpNDUW\
+RUNê±.RYDĜtN
3UĤEČåQiWDEXOND
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
 -LKODYD
     
 6ORYiFNRÄ%³
     
 =EURMRYND%UQRÄ%³      
 /tãHĖ
     
 =OtQÄ%³
     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³     
 3URVWčMRY
     
 =QRMPR
     
)UêGHN0tVWHN
     
âXPSHUN
     
7ĜLQHF
     
+OXþtQ
     
3RUXED
     
.URPČĜtå
     
2SDYDÄ%³
     

27. kolo: 3RUXED²=EURMRYND%UQRÅ%´  
Branky:  D  9HþHĜD  D  .DOYRGD 
âYDQFDUD9LNWRUtQ3ROiãHN9]LQJUäOXWp
NDUW\  6NiOD  9ROQê RED .   .URPčĝtæ ²
+OXÿtQ  Branky:D9HMWDVDâHYþtN
±  8OULFK  3URVWčMRY ² 6LJPD 2ORPRXF Å%´ 
  Branky:  *ROGD  'UiEHN  )ROG\QD
äOXWiNDUWD.RODĜtN 62  -LKODYD²6ORYiFNR
Å%´  Branky: =iUXED±D%tOHN
%DUiW  %DQtN 2VWUDYD Å%´ ² )UëGHN0tVWHN 
 Branky: D%DUNOtN=DMtF6WDQČN
 .\VHOê ±  0XUDVFKHQNR äOXWp NDUW\ 
.\VLONR ±  äiþHN  =OtQ Å%´ ² 2SDYD   
Branky: 6REROLHY±D(QGU\FK9ODGDĜ
=QRMPR²7ĝLQHF  Branky: D0DWDMV
 &KYiWDO ±  -H]  +RUQLDN  Šumperk –
/tãHĖ  Branky: D1RYiN±6HGOiN
-DKĤGND+RFKPDQ
3UĤEČåQiWDEXOND
 -LKODYD
     
 6ORYiFNRÄ%³
     
 =EURMRYND%UQRÄ%³      
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
 2SDYDÄ%³
     
 7ĜLQHF
     
 /tãHĖ
     
 =OtQÄ%³
     
+OXþtQ
     
3URVWčMRY
     
)UêGHN0tVWHN
     
.URPČĜtå
     
=QRMPR
     
âXPSHUN
     
3RUXED
     

NRORãWHUQEHUN².R]ORYLFH  %UDQ

3Ĝ(%252)6,,,7ĜÌ'$6.83,1$%

„Chtěli jsme navázat na dobrý výkon v Holici. Jenže první poločas to od nás byla křeč,
velice moc nepřesností. A soupeř, který byl
hodně fotbalový, nás dokázal přehrávat. Byl
to vyrovnaný zápas. O přestávce jsme si řekli,
že se musíme uklidnit, dát míč do kombinace. Že jestliže soupeř je dobrý na středu hřiště, tak našimi zkušenostmi jsme ho měli přehrát. Což se nám podařilo. Dali jsme krásné
góly po kombinacích a celkově se hrál výborný fotbal. Beňovu se zranil hráč a vystřídal za
stavu 4:2 všechny hráče, a ještě se mu jeden
zranil, dohrával tedy v deseti. Toho jsme vy-

hráli pouze jednu. Teď nás čekají dva zápasy
doma, tak snad už nějaké body přijdou a vyhrabeme se z toho.“

Sokol Ústí „B“

Sokol
Otaslavice

3Ĝ(%252)6,,7Ĝ

NROR %URGHNX.RQLFHÅ%´²3ĝHP\VORYLFH
  Branky: D
7\O/D-XUQtND7\O0
&LWD  9LOpPRY ² /XNi    Branky: 68.
âNXUHN±D9\GUåHO 3URWLYDQRYÅ%´²
+YR]G  Branky: 3ROHV0OêQVNê
ýHFK\S.±=GČWtQ  Branka: 
0LFKHMGD
3UĤEČåQiWDEXOND
 +YR]G
      
 3ĜHP\VORYLFH       
 .ODGN\
      
 /XNi
      
 3URWLYDQRYÄ%³       
 ýHFK\S.       
 9LOpPRY
      
 =GČWtQ
      
 %URGX.RQÄ%³       

1:3

Pivín souboj o druhé místo nezvládl

NROR 2OäDQ\²1H]DP\VOLFH  Branky: 

  D  6DPHN  3RVStãLO äOXWp NDUW\ 43.
/RERGiã.UHVHO±3ĜLNU\O 9UDKRYLFH²3WHQt
  Branky: +DQiN6WXGHQê%XNRYHF
±  1RYiN äOXWp NDUW\  3HWtN  3UXFHN 
.UDWRFKYtO ±  -HUJO  &KOXS  1čPÿLFH Q+ ²
.UDOLFH Q+ Å%´    Branky:  6WXGHQê 
3ČQþtN ±  1ČPþtN  3HWUåHOD  'DQLHO äOXWp
NDUW\.URPNDäXSND'UåiOHN±1ČPþtN
 'REURPLOLFH ² 3OXPORY Å%´    Branky: 
D.UDWRFKYtO5LFKWHU±D)DMVWO.RWOiQ
F., 28. Kotlán V. äOXWpNDUW\.UDWRFKYtO±%iUWD 
9tFRY²'UæRYLFH  Branky: D3DJiþ
5DMQRKD±3URFKi]NDäOXWp NDUW\ 9iYUD
.YDSLO3DJiþ%DUiQHN±9DODFK 7LäWtQ
²8UÿLFHÅ%´  Branky: 1iYUDW±0OþRFK
5RVHQEHUJ9DYHUND %URGHNX39²%URGHN
X.RQLFH  Branky: D-DQXUD.RUG]LN
-HOtQHN&UKRQHN±.ROiĜäOXWpNDUW\
.RUG]LN&UKRQHN%XUHã±%XUJHW
3UĤEČåQiWDEXOND
 %URGHNX39      
 9tFRY
     
 .UDOLFHQ+Ä%³     
 'UåRYLFH
     
 1H]DP\VOLFH      
 8UþLFHÄ%³      
 'REURPLOLFH      
 3OXPORYÄ%³      
 %URGHNX.RQ     
2OãDQ\
     
9UDKRYLFH      
1ČPþLFHQ+     
3WHQt
     
7LãWtQ
     

žil, V. Kotlán (46. M. Bureš), Fajstl, J. Kiška užili a zaslouženě jsme vyhráli.“
– F. Kotlán (86. Takáč), Kutný, Frantík, P.
Kiška, Klváček – A. Hladký. Hrající tre7-6RNRO8UćLFH
nér: Miroslav Takáč.
(0:3)
FC Kostelec
Hodnocení hrajícího trenéra
na Hané
Plumlova Miroslava Takáče:

PROSTĚJOVSKO V rámci dvaadvacátého kola se všechny duely I.B třídy odehrály v nedělním termínu. Už dopoledne se
představil první regionální zástupce a potvrdil špatnou formu. Otaslavice tentokrát nestačily ani na rezervu Ústí a postupně
ztrácejí vybojované pozice. Odpoledne čekal boj o druhou příčku na Pivín proti Opatovicím a zápas rozhodla nemohoucnost domácích v zakončení. Klenovice vyrazily do Kovalovic a schytaly pět branek, čímž domácí oslavili titul. O překvapení
se naopak postaraly Vrchoslavice, které doma dokázaly obrat o všechny body Radslavice a utekly posledním Troubkám.

I.B třída skupina A

„Opět jsme dostali strašně laciné branky z našich brutálních chyb v defenzivě. Zase jsme
brzo dostali dvě branky. Pak se nám podařilo
do zápasu vrátit a měli jsme i více ze hry, díky
čemuž jsme odcházeli do šaten s jednobrankovou ztrátou. Ve druhé jsme chtěli přidat na
důrazu i pohybu a utkání zvrátit, ale nedařila
se nám kombinace, soupeř nás svými brejky
přehrál. Za stavu 5:2 jsme si tam vytvořili
řadu šancí, ale úspěšně do konce jsme se-

+DQi3URVWđMRY

Plumlov a Protivanov byly stoprocentní

SK Protivanov

TJ Sparta Lipník
QDG%HćYRX

PROSTĚJOV Poslední
zápas letošní sezóny mají
zasebouženyProstějova.
Ve své derniéře odehrály
duel na půdě Zlína, kde se představily na hlavním stadionu Letná. Atmosféra ligového
stadionu na svěřenkyně kouče Vybíhala na startu utkání dolehla, kdy už po čtyřech minutách prohrávaly o dvě branky. Zlepšený výkon a tlak na soupeře už pak znamenal jen
snížení konečné porážky a letošní ročník tak zakončily ženy na druhém místě.

Ženy Prostějova ani napotřetí
letos na Zlín nestačily

30. května 2022

PROSTĚJOVSKO Zajímavé zápasy nabídl víkend v I.A třídě skupině B. Včetně jednoho derby. Kostelec se v něm
poměřil s Určicemi a zápas dopadl jednoznačně ve prospěch prvního z týmů. Ještě výraznějším rozdílem ale
skončil duel Plumlova s Beňovem. Plumlov ožil a nasázel pět branek. Gólově chudý nebyl ani zápas Čechovic
v Hlubočkách. Postupový souboj nakonec dopadl lépe pro druhý celek tabulky, tedy pro domácí. Protivanov pak
udržel nulu a mohl slavit. Záchrana je blíže.

N\ D-RKQD7RPDQ±7YUGê
=GUDåLO 0RVWNRYLFH.RVWHOHF²-HVHQtN
 Branky: D)LQND.DUD¿iW
.XþHUD  .RĜHQRYVNê  'UiEHN ±  1HGD
vaška. äOXWp NDUW\  .XþHUD ±  6WUDND
6\WDĜ.XEiQHN 6ODYRQtQ²&KRPRXWRY
SN  Branky: %ROVKDNRY3ROiãHN±
-XGDV'YRĜiN þHUQRYtU²%URGHNX39
2WDVODYLFH  Branky: D&KDU\NRY
 D  0DVRSXVW  .RYiĜ  äYiWRUD  þH
FKRYLFH²=iEĝHK  %UDQND 1HLFOHU
åOXWp NDUW\  )DOWêQHN  1HLFOHU RED ý  
1RYp6DG\²'XEQ0  Branky: 
D=GHQČND5DãNDD-tOHN
=OiPDO3\WOtþHN.RYDOVNê±-DQRãtN
%DUWRĖ .RQLFH²7RYDÿRY  Branky:
%tOê)UDQF±D.\DV0DFKiþHN
åOXWpNDUW\0RVWLFN\M&HWNRYVNêýDS
ND±0DFKiþHN.RKQ.\DV
3UĤEČåQiWDEXOND
 .R]ORYLFH

 âWHUQEHUN

 1RYp6DG\

 -HVHQtN

 .RQLFH

 6ODYRQtQ

 ýHUQRYtU

 0RVWN.RVWHOHF 
 7RYDþRY

 &KRPRXWRY

 'XEQ0

 =iEĜHK

 ýHFKRYLFH

 %URGX392WDVO 



























































































menicko
.UDMVN½VRXWÈzVWDUvÉFKSÔÉSUDYHN
20. kolo, neděle 5. června, 12.00 hodin: Olšany – Černovír, Olšany – Přerov, Olšany – Uničov
„A“ (vše hřiště Uničov)
3ÔHERU2)6VWDUvÉFKz½NÕ
21. kolo, neděle 5. června, 13.30 hodin: Smržice/Kostelec na Hané – Mostkovice (sobota
4. června, 10.45), Brodek u Prostějova – Vícov/
Plumlov (10.00), Brodek u Konice/Lipová –
Otaslavice (10.45), Jesenec-Dzbel/Přemyslovice
– Bedihošť (11.15), Vrahovice – Protivanov, Určice volný los
3ÔHERU2)6PODGvÉFKz½NÕ
21. kolo, neděle 5. června, 9.00 hodin: Horní
Štěpánov/Konice – Pivín (10.00), Určice – Haná
Prostějov (10.00), Hvozd – Kralice na Hané
(14.30), Držovice – Vícov, Lipová/Brodek u Konice – Otaslavice (hřiště Brodek u Konice)
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na vaši návštěvu!
(sob)

PROSTĚJOVSKO Poslední kolo nevyšlo podle představ ani jednomu z dvojice ženských klubů v rámci regionu v Moravskoslezské
divizi žen. Oba celky se představily na půdě soupeřek a Mostkovice
už v sobotním programu nestačily na Mutěnice, které se tak udržely
právě před svými soupeřkami na páté příčce. O všem rozhodly až závěrečné minuty.V neděli se nezadařilo ani Protivanovu, který
na půdě Bezměrova držel krok v první půli, ale nakonec také schytal porážku 5:1 a sezónu tak zakončily ženy na poslední příčce.

MSDŽ – B

3:0
(0:0)

0XWđQLFH

Mostkovice

Branky: 72. Jakubčíková, 87. Černá, 89.
Jansová. Rozhodčí: Sekerka Žluté karty:
bez karet. Diváků: 37.
Sestava Mostkovic: Ptáčníková – Smičková, Kraváková, Jančíková, Tichá, Vaverková, Štefková, Lisická, Vlková, Holubová,
Karafiátová, Mikulecká, Karafiátová. Trenér: Ondřej Milar.
Hodnocení trenéra
Mostkovic Ondřeje Milara:
Hodnocení trenéra se do redakční uzávěrky
nepodařilo získat.

5:1
(2:0)

%H]PđURY

Protivanov

Branky: 11. Konečná, 45. Mikulová (vlastní), 46., 55. a 60. Pitnerová – 68. Šimeková.
Rozhodčí: Kostelník. Žluté karty: bez
karet. Diváků: 44.
Sestava Protivanova: Tempírová – Smyčková, Průchová, Kostíková, E. Ptáčníková,
Přikrylová, Mikulová, ŠImeková, Vybralová, Frömmlová, Pavlů, Štachová, Kejíková,
Boušová, N. Ptáčníková. Trenér: Bronislav
Ptáčník.Hodnocení trenéra Protivanova
Bronislava Ptáčníka:
Hodnocení trenéra se do redakční uzávěrky
nepodařilo získat.
(jaf)

06'å²%
NROR 0XWčQLFH²0RVWNRYLFH  Branky:  -DNXEþtNRYi  ýHUQi  -DQVRYi
 9ONRä ² %ĝH]ĥYN\    Branky:  'R
KQiONRYi.RãNRYi/XQJRYi±
D  +DQiNRYi  D  +HFNHORYi  8KHUVNë
%URG ² +ROHäRYVNp +RON\    Branka:
 3VRWNRYi ůƵƚĠ ŬĂƌƚǇ͗ $GDPtNRYi ± 
6OH]iþNRYi %H]PčURY²3URWLYDQRY  
Branky: D3LWQHURYi.RQHþQi
0LNXORYi YO ±Šimeková.
 +ROHãRYVNp+RON\     
 8KHUVNê%URG
    
 %ĜH]ĤYN\
     
 0XWČQLFH
     
 %H]PČURY
     
 0RVWNRYLFH
     
 9ONRã
     
 3URWLYDQRY
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3%6&20.5$-6.¹3´(%2508lµ
27. kolo, neděle 5. června, 17.00 hodin: FC
Kralice na Hané – FK Jeseník (sobota 4. 6.,
17.00, rozhodčí: Votava – Matulík, Vedral),
SK Lipová – FK Mohelnice (Jurčák – Sedláček,
Perutka)
,$7´©'$6.83,1$c$p
23. kolo, sobota 4. června, 14.30 hodin: TJ Postřelmov – TJ Sokol Konice (Aberle – Trávníček,
Foral)
,$7´©'$6.83,1$c%p
23. kolo, neděle 5. června, 17.00 hodin: FC
Kostelec na Hané – FK Hlubočky (pátek 3.
6., 17.30, Winkler – Motal, Majer), FK Nové
Sady „B“ – TJ Sokol Plumlov (10.00, Kreif,
Vít), TJ Sokol Čechovice – SK Protivanov
(Hrbáček – Pekárek, Přenosil), Určice volný
los.
,%7´©'$6.83,1$c$p
23. kolo, neděle 5. června, 17.00 hodin: TJ Sokol Klenovice – FC Želatovice „B“ (sobota 4. 6.,
17.00, Mašek – Vachutka), TJ Sokol Opatovice
– TJ Sokol Otaslavice (10.00, Dokoupil – Winkler, Jelínek), TJ Sokol Tovačov – TJ Sokol Pivín
(A. Horák – J. Horák, Lasovský), TJ Sokol Vrchoslavice 1946 volný los
/,2163257,%7´©'$6.83,1$c%p
23. kolo, sobota 4. června, 17.00 hodin: TJ
Sokol Kožušany – SK Jesenec-Dzbel (neděle 5. 6.,
17.00, Vít), TJ Haná Prostějov – TJ Sokol Mostkovice (Dosoudil), TJ Smržice – TJ Granitol
Moravský Beroun (Vláčil)
3´(%252)639,,7´©'$
23. kolo, neděle 5. května, 17.00 hodin: Nezamyslice – Vrahovice (sobota 4. 6., 17.00), Brodek
u Konice – Vícov (sobota 4. 6., 17.00), Držovice
– Dobromilice (sobota 4. 6., 17.00), Plumlov
„B“ – Němčice nad Hanou, Brodek u Prostějova – Tištín, Kralice na Hané „B“ – Olšany, Ptení
– Určice „B“
,,,7´©'$6.83,1$c$p
11. kolo, sobota 4. června, 17.00 hodin: Želeč
– Otaslavice „B“ (16.00), Bedihošť – Pavlovice
(16.30), Biskupice – Výšovice, Kostelec na Hané
„B“ volný los
,,,7´©'$6.83,1$c%p
12. kolo, neděle 5. června, 17.00 hodin: Zdětín
– Protivanov „B“ (sobota 4. 6., 17.00), Luká – Čechy pod Kosířem (sobota 4. 6., 17.00), Přemyslovice – Vilémov, Kladky – Brodek u Konice „B“,
Hvozd volný los
06'/VW
29. kolo, neděle 5. června, 10.30 hodin: Zbrojovka Brno „B“ – 1.SK Prostějov (hřiště Tišnov,
Marek – Budovič)
06'/PO
29. kolo, neděle 5. června, 12.45 hodin: Zbrojovka Brno „B“ – 1.SK Prostějov (hřiště Tišnov,
Budovič – Marek)
06''s(VW
29. kolo, sobota 4. června, 10.00 hodin: 1.SK
Prostějov – Kroměříž (hřiště Určice, Vlk – A.
Horák)
06''s(PO
29. kolo, sobota 4. června, 12.15 hodin: 1.SK
Prostějov – Kroměříž (hřiště Určice, A. Horák –
Vlk)
06l/8-,+
8. kolo nadstavby, neděle 5. června, 10.30
hodin: 1.SK Prostějov – Hodonín (Grečmal –
Vachutka).
06l/8-,+
8. kolo nadstavby, neděle 5. června, 12.30
hodin: 1.SK Prostějov – Hodonín (Vachutka –
Grečmal)
63h08-,+
29. kolo, sobota 4. června, 15.00 hodin: 1.SK
Prostějov – Líšeň.
63h08-,+
29. kolo, sobota 4. června, 15.00 hodin: 1.SK
Prostějov – Líšeň.
Relax centrum Gól
.UDMVNÙSÔHERUGRURVWX
23. kolo, neděle 5. června, 14.00 hodin: Brodek u Prostějova/Otaslavice – Dub nad Moravou
(sobota 4. 6., 10.00, Winkler), Konice – Nové
Sady (10.00, Kopecký), Kozlovice – Mostkovice/Kostelec na Hané (11.00, Vybíral), Chomoutov/Horka – Čechovice.
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWXVNXSLQDc$p
19. kolo, sobota 4. června, 12.30 hodin: Bělkovice-Lašťany – Olšany u Prostějova
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWXVNXSLQDc%p
21. kolo, neděle 5. června, 11.00 hodin: Přerov – Pivín/Určice (sobota 4. 6., 10.00), Radslavice/Pavlovice – Nezamyslice (sobota 4. června,
17.00), Všechovice – Plumlov (10.00), Lověšice
– Čechovice „B“.
.UDMVNÙSÔHERUVWDUvÉFKz½NÕ
23. kolo, sobota 4. června, 10.00 hodin: Olšany u Prostějova – Čechovice (9.00, Hrbáček),
Nezamyslice/Němčice – Zábřeh (J. Horák).
.UDMVNÙSÔHERUPODGvÉFKz½NÕ
23. kolo, sobota 4. června, 11.45 hodin: Olšany – Čechovice (10.45, Hrbáček), Nezamyslice/
Němčice – Zábřeh (J. Horák)
.UDMVN½VRXWÈzPODGvÉFK
z½NÕVNXSLQDRWLWXO
1. kolo, čtvrtek 2. června, 17.30 hodin: 1.SK
Prostějov „B“ – Hranice „B“ (Winkler)
4. kolo, sobota 4. června, 15.30 hodin: 1.SK
Prostějov „B“ – Šumperk „B“
5. kolo, pondělí 30. května, 17.15 hodin:
1.SK Prostějov „B“ – Sigma Olomouc „B“ (Hrbáček)
.UDMVN½VRXWÈzPODGvÉFKz½NÕVNXSL
QDRXPÉVWÈQÉ
3. kolo, neděle 5. června, 14.30 hodin: Jesenec/Přemyslovice – Maletín (9.30), 1.HFK Olomouc „B“ – Smržice/Kostelec na Hané
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připravila sportovní redakce Večerníku

MATÌJ SAMEK
Olšanům šlo o velmi důležité body na domácí půdě, které by pro ně znamenaly už pravděpodobný klid do konce ročníku. Za své si to vzal nejlepší střelec
domácích, který svou podzimní fazónu dlouho hledal. Zdá se, že ji našel
v pravý čas a čtyřmi góly hodně pomohl jasnému vítězství 5:0.

SM LÍK
FC DOBROMILICE
Nebyl to jejich zápas. Po poločase domácí prohrávali o čtyři branky, kdy je soupeř trestal,
zatímco oni své šance pálili. Ostatně stejně jako minulý týden. Ve druhém se ukázali ve
zcela jiném světle a mohli ještě minimálně srovnat, ale zastavila je několikrát konstrukce
a nepřesná muška. Porážka tak může velmi mrzet, i když už jde pouze o umístění.

PROGNÓZA NA 23. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
Vícov

Tip
Domácí budou chtít potvrdit vzestupnou formu i v utkání proti favo- Veèerníku:
ritovi z Vícova, ale nebude je čekat nic snadného. Na svém hřišti však
umí potrápit každého soupeře a zde by po nějakém bodu sáhnout 1:2 pk
mohli.

'UzRYLFH
Dobromilice
Tip
VS.
Kvalitní fotbalová podívaná by mohla přijít na řadu v Držovicích, Veèerníku:
které nadále bojují o třetí příčku. Na jeho půdu tentokrát zavítají
3:1
Dobromilice, kterým jarní část vychází daleko lépe než podzim. Zde
ale budou slavit domácí.

Nezamyslice
Vrahovice
VS.
Tip
Do Nezamyslic přijedou Vrahovice a tady budou favoritem domácí. Veèerníku:
Hosté jdou výkonnostně nahoru, ale ani to jim v tomto zápase na
4:2
domácí družinu stačit nebude.
Brodek u Prostìjova VS.
Tištín
Tip
V tomto případě by bylo překvapení, pokud by se domácí neradovali Veèerníku:
ze všech bodů. Souboj prvního s posledním by měl být jen otázkou
8:1
konečného rozdílu. Domácí oslavy budou i s gólovou nadílkou.

Kralice na Hané „B“ VS. Olšany u Prostìjova

Tip
Rezerva Kralic na podzim dokázala i v torzu své sestavy zvládnout za Veèerníku:
tři body utkání v Olšanech. Na domácí půdě by tak na tento počin
4:2
měla navázat a potvrdit své postavení v první čtyřce.

Ptení

VS.

Urèice „B“

Tip
Ve Ptení nyní nepanuje nejlepší atmosféra ohledně výsledků a mužstvo če- Veèerníku:
ká složitý úkol směrem k záchraně. Proti rezervě Určic si nepovede špatně,
3:2 pk
ale na tři body to stačit nebude.

Plumlov „B“ VS.
Nìmèice nad Hanou
Tip
Během podzimu by byl jednoznačně favoritem domácí Plumlov. V sou- Veèerníku:
časné formě obou celků se nám ale jeví pravděpodobnější výhra hostí,
1:3
kteří boj o záchranu vzali za správný konec.

VÝROK

KOLA

3$9(/925Éý

„Dnes mi odkulhali zase tři hráči. Po minulém týdnu stejný
počet. Mám trochu strach, co přijde příští týden. S takovou
budeme muset po cestě do Plumlova nabrat náhodné
kolemjdoucí, kteří budou chodit alespoň trochu rovně,“

ZAJÍMAVOST

glosoval na závěr
aktuálnísituacismarodkou kouč Němčic nad Hanou Pavel
Voráč.

KOLA

1Ì=.É1É9ã7ą91267

Jsme hokejovým národem, o tom nemůže být pochyb. A letošní cesta až k bojům
o medaile to jasně ukázala i na návštěvnosti fotbalových utkání. Téměř na každém
stadionu byla návštěvnost nižší, než je obvyklé. Důvod je zcela jasný. Počasí dobré, ale
hokej dostal tentokrát očividně přednost. Aspoň že to za to stálo.

POŘADÍ KANONÝRŮ
1.
2.

5.
7.
9.
9.
10.

628%2- %52'.š -$61ę 352
/Ì'5$7$%8/.<
FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Mistrovské oslavy zatím odloženy

KOLA

VS.

FOTBAL

2.5(61«3ą(%25SRGOXSRX9HêHUQËNX

KOLA

Brodek u Konice

25

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)
Matěj Samek (Olšany u PV)
Zdeněk Blumenstein (Dobromilice)
Roman Petržela (Kralice „B“)
Adam Studený (Němčice)

24 branek
22
22
22
21
21
18
18
16
15
14
14

BRODEK U PROSTĚJOVA Už dvaadvacáté kolo okresního přeboru
mohlo přinést jméno celkového vítěze a postupujícího do nejnižší krajské soutěže. Při očekávaném úspěchu domácího Brodku u Prostějova
s jeho rivalem z Konice k tomu bylo třeba klopýtnutí druhého Vícova
se třetími Držovicemi. Favorité však v obou utkáních dominovali, takže se korunovace prozatím odkládá. Brodek u Prostějova zlomil odpor
Brodku u Konice až po přestávce brankou z penalty, i když držel po celou
dobu otěže utkání pevně v rukou. Nakonec vstřelil soupeři pět branek
a třikrát ještě trefil břevno.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Vstup do utkání měli domácí ideální. Už
ve třetí minutě po vhazování poslal zleva
Dvořák centr do šestnáctky a Kordzik
hlavou na zadní tyči otevřel skóre – 1:0.
Zleva to zkoušel Švéda, brankář Grepl
byl ale pozorný. Na druhé straně rozehrál
přímý kop na domácí branku Müller, Vystavěl musel míč vyboxovat do bezpečí.
Po čtvrthodině bylo nečekaně vyrovnáno, když přes obránce vystřelil Kolář a míč zapadl k tyči domácí svatyně
– 1:1. Domácí předvedli pěknou kombinační akci, když si Janura narazil míč
s Dvořákem, mířil však těsně vedle tyče.
Grulich z první také brankový prostor
netrefil a v samém závěru poločasu,
který bylo třeba nastavit kvůli ošetřování hostujících hráčů, Švéda z otočky

zamířil přesně do míst, kde stál gólman
hostů.
Nástup do druhé půle se lehce protáhl,
protože na hřišti zprvu čelili domácí
jedenáctce pouze čtyři hráči Brodku
u Konice, ostatní musel sudí pískáním
z kabiny přivolat. Už v prvních minutách
nastřelili oba forvardi domácích krátce
po sobě břevno, hostující branka se ale
zdála zakletá. Zvlášť když po čase domácí kapitán Matoušek vypustil ostrou
střelu, která břevno rovněž orazítkovala.
Misky vah na stranu domácích definitivně převážil až pokutový kop, který
s přehledem proměnil deset minut po
přestávce Janura – 2:1.
Tentýž hráč po hodině hry definitivně
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rozhodl, když hlavičkou poslal svůj tým
do dvoubrankového vedení 3:1. Uznání
branky předcházely konzultace hlavního a pomezního sudího, který zamával
ofsajd. Na stoperu s přehledem hrající
bývalý slavný gólman Tomáš Bureš si na
své minulé zásahy rozvzpomněl, když
dvacet minut před koncem vykopl po
rohu míč z brankové čáry.

V poslední desetiminutovce padly ještě
dvě branky, když po centru zleva umístil
před brankou míč pod břevno Jelínek
a další přízemní centr zleva tečí prodloužil k zadní tyči Crhonek.
Brodek u Konice je s jednatřiceti
body devátý, Brodek u Prostějova
vede tabulku s devítibodovým náskokem před druhým Vícovem.

Pozápasové hodnocení trenérù
Vít HOCHMAN
- TJ Sokol Brodek u Prostìjova:

Radovan VIÈAR
- TJ Jiskra Brodek u Konice:

„Šlo o vcelku jednoznačný zápas, v prvním poločase jsme byli ochuzeni „Domácí byli jednoznačně lepší, vyhráli zaslouženě. Kromě branek
o dvě jasné penalty, nastřelili jsme několikrát ještě břevno. Co jsme si řekli nastřelili ještě třikrát břevno. Během zápasu se nám navíc zranili
v šatně, jsme plnili. Hráli jsme do křídel, snažili jsme se hrát v rychlosti, aby dva hráči, takže jsme dohrávali v deseti, možná bychom v kompletní sestavě favorita přece jen víc potrápili.“
nás nestíhali bránit. Rozhodnuto mohlo být už do přestávky.“

22. KOLO II. TŘÍDY OKRESNÍHO PŘEBORU OFS PROSTĚJOV V KOSTCE
Dobromilice
Plumlov „B“

3:4
(0:4)

Branky: 51. a 83. Kratochvíl, 72. Richter
– 9. F. Kotlán, 19. a 37. Fajstl, 27. Kotlán.
Rozhodčí: Horák – Kordzik. Žluté karty:
90+1. Kratochvíl – 90+1. Bárta. Diváků: 75.
Sestava Dobromilic: L. Nosek – Bako,
Ryška, M. Rochla, Šoc – Selucký, Fialka,
Blumenstein, K. Rochla – Kratochvíl, Richter. Střídali: Drnovský, Žondra, Z. Nosek.
Trenér: Michal Rochla.
Sestava Plumlova: Grepl – R. Bureš,
Chmelař, Čarný, Surma – M. Bureš, Bárta,
V. Kotlán, Takáč – F. Kotlán, Fajstl. Střídali:
Kolomazník, Kuba, Linney. Trenér: Ladislav Ševcůj.
Pohledem trenérů
Michal Rochla: „Zápas dvou rozdílných
poločasů. Hosté proměnili šance, které měli.
My jsme pokračovali ve stejném duchu jako
s Kralicemi, kdy jsme se trápili v koncovce.
Ve druhém poločase začali hosté zase aktivně, ale postupně jsme otěže přebírali my.
Bohužel jsme z té řady šancí proměnili jen tři
a už to na vyrovnání nestačilo. Měli jsme tam
i smůlu, kdy jsme nastřelili dvakrát břevno,
něco opravdu těsně, ale bohužel to je porážka. Ta nás velmi mrzí, ale myslím si, že herně
se to postupně zvedá.“
Ladislav Ševcůj: „První poločas byl od nás
až snový. Dokázali jsme využít tři brejkové
situace, které jsme správně vyřešili až do
finální fáze. A ještě jsme přidali branku po
špatné rozehrávce domácích. I přes velké
vedení jsme ale věděli, že soupeř to nezabalí,
a tušili jsme, že to bude o něčem jiném. To
se i stalo a soupeř nás začal tlačit. Naštěstí
pro nás dokázal soupeř vstřelit jen tři branky,
i když mohl i srovnat. Za tři body jsme tak
velmi rádi a rád bych vyzdvihl Vláďu Kotlána, který odehrál dobrý zápas a korunoval
výkon vstřelenou brankou.“

Němčice nad Hanou
Kralice na Hané „B“

2:3
(1:1)

Branky: 43. Studený, 55. Pěnčík – 45+1. D.
Němčík, 49. L. Petržela, 53. Daniel. Rozhodčí: Běhal – Kenša, Patera. Žluté karty:
27. Korčák, 65. Kromka, 73. Župka, 86. Držálek – 66. D. Němčík. Diváků: 30.
Sestava Němčic: Chmelař – Buček, Držálek, Vejvoda, Chalánek – Korčák, Župka,
Jiříček, Jordán – Studený, Pěnčík. Střídali:
Hrabal, Frýda, Kočí, Vrána, Kromka. Trenér: Pavel Voráč.
Sestava Kralic: Miler – Dvořák, L. Petržela,
Dokoupil, Bluma – Zapletal, Kawij, Havlíček, O. Petržela – D. Němčík, Daniel. Trenér: Jiří Němčík.
Pohledem trenérů
Pavel Voráč: „Chtěli jsme posbírat nějaké
body, abychom se odlepili od toho třetího
místa od konce, kam jsme se během víkendu dostali. Kralice nám v tom trochu

chtěly pomoct a přijely v jedenácti lidech,
takže vůbec nestřídaly. Doufali jsme, že
je tak uběháme. Věděli jsme, že se s jejich zkušenostmi nemůžeme pouštět do
nějakých velkých kombinací, kde by nás
přehrávaly. První poločas byl relativně
vyrovnaný, kde byly šance na obou stranách. Podařilo se nám krátce před poločasem dát první branku, což by bylo super,
kdybychom hned nedostali branku na
1:1. Start druhé půle nám vůbec nevyšel
a Kralice odskočily. My jsme vrhli všechno do útoku, ale už to nestačilo. Bohužel
nás dnes zastavila žalostná střelba i neproměněná penalta. Jsem z toho smutný.
Jiří Němčík: „Bylo nás akorát jedenáct.
Jsme samozřejmě spokojení, že máme tři
body, kdy to kluci odehráli celé bez střídání.
Byl to poměrně vyrovnaný zápas na velkém
hřišti v Němčicích. Soupeř byl mladý, ale
méně fotbalový než my. Snažil se tak těžit
hlavně z dlouhých míčů. Nám ale zahrála
skvěle obrana. Navíc máme štěstí, že máme
dobré hráče na středu a i tentokrát to opět
ukázali. Němčice mohly srovnat ještě po penaltě, ale tu skvěle chytil Radim Miler. Nakonec si myslím, že ta výhra byla možná i zasloužená a musím poděkovat všem hráčům.“

Tištín
Určice „B“

1:3
(1:2)

Branky: 17. Robin Návrat – 4. P. Mlčoch,
28. Rosenberg, 51. Vaverka. Rozhodčí:
Dömisch. Žluté karty: 60. Hudský. Diváků: 66.
Sestava Tištína: Koutský – Hýsek, Bosák,
Martinec, Jansa – Faltin, Rudolf Návrat,
Oulehla, Pátík – Robin Návrat, Konupka.
Střídali: Kuča, Hanák, Blumenstein, Rehák,
Václavíček. Trenér: Rudolf Návrat.
Sestava Určic: Hýbl – Ježek, Hudský, Kadlec, M. Mlčoch – Rosenberg, Javořík, P.
Mlčoch, Vaverka – Petyrek, Kouřil. Střídali:
Vodák, Vlach, Pospíšil, Sosík. Trenér: Karel
Vlach.
Pohledem trenérů
Rudolf Návrat: „Dosáhli jsme jubilea, kdy
jsme dostali stý gól, tak to je možná na nějakou oslavu. (smích) Ne, teď už vážně, dneska
to podle mého názoru nebylo zase tak špatné a myslím si, že jsme měli možná i více
šancí než soupeř, ale naše koncovka byla
horší. Naopak soupeř dokázal dát nádherné
branky a mohl se radovat z vítězství. Především ta třetí, to jsem dlouho neviděl trefit
z takové dálky přímo šibenici. My už bojujeme alespoň o čest, ale fotbalově to prostě
není ono. Zase na druhou stranu i dnes přišla řada fanoušků a podporovali nás, čeho si
nesmírně vážíme, a to je pro nás důležité. Ještě bych dnes rád vyzdvihl Petra Jansu, který
byl naším nejlepším hráčem.“
Karel Vlach: „Zápasy na půdě posledního
celku většinou bývají hodně ošidné a dnes
se to opět potvrdilo. Hráče jsem na to tak
upozorňoval. Celkově jsme měli problémy

se sestavou, kdy staří matadoři byli doplněni
o dorostence, klapalo to od začátku. V první
půlce to byl vyrovnaný zápas. Ve druhém
poločase už ale soupeř odpadl, a jakmile jsme přidali třetí gól, bylo rozhodnuto.
V prvním poločase nás tam ale musel třikrát
podržet Hýbl a určitě to nebylo nic snadného. Kluky tak musím pochválit.“

Vícov
Držovice

4:1
(2:1)

Branky: 25., 45. a 48. Pagáč, 55. Rajnoha –
28. Procházka. Rozhodčí: Vodák – Knoll,
Strachoň. Žluté karty: 6. Vávra, 30. Kvapil,
75. Pagáč, 85. Baránek. Diváků: 60.
Sestava Vícova: Drexa – Šobr, Baránek,
Humpolíček, Dostál – Ježek, Rajnoha, Vávra, Kvapil – Pagáč, Studený. Střídali: M.
Pliska, Sovík, Trnečka, Rozsíval, P. Pliska.
Trenér: Miroslav Krutovský.
Sestava Držovic: Lošťák – Furmanets, M.
Valenta, Budaj, Kolkop – Valach, Procházka,
Valina, Hodulák – Vymazal, Pustějovský.
Střídali: E. Valenta, S. Valenta, Hradečný,
Krčmář. Trenér: Jindřich Skácel.
Pohledem trenérů
Miroslav Krutovský: „Z naší strany to bylo
velice podařené utkání herně i výsledkově.
Bylo to po celý zápas téměř v naší režii a byla
tam řada pěkných akcích. Na chvíli nás tam
sice srazila branka na 1:1, ale to bylo jediné
období. Jak jsme přidali ve druhém poločase
další branky, tak už se hra uklidnila a v klidu
jsme si to odehráli. Musím kluky pochválit
nejen za výsledek ale i předvedenou hru, která už se zase trochu blížila tomu, co bychom
chtěli hrát pravidelně.“
Jindřich Skácel: „Poctiví pětačtyřicátníci
v našem mužstvu, kteří pravidelně trénují,
doplnění hráči B mužstva, kteří netrénují,
ještě první poločas odolávali, ale v poslední vteřině první půle jsme dostali branku
na 2:1 a v první minutě druhé na 3:1, což
utkání definitivně rozhodlo. Slušný zápas,
kdy Vícov má polovinu nadstandardních
hráčů na tuto soutěž. My jsme hráli velmi
dobře až poslední minuty. V této sestavě
jsme ale nemohli soupeři konkurovat. Je
zajímavé, že Vícov to hraje o hodně jinak
než Brodek, ale oběma se s tím daří. Bylo
to tak zasloužená výhra domácích a já doufám, že na příští týden se nám někteří hráči
uzdraví.“

Olšany u Pv
Nezamyslice

5:0
(3:0)

Branky: 21., 30., 34. a 64. Samek, 67. A. Pospíšil. Rozhodčí: Knoll – Vodák, Strachoň.
Žluté karty: 43. Lobodáš, 87. Kresel. Diváků: 50.
Sestava Olšan: Zhyhava – J. Pospíšil, Míška, Hansl, A. Keluc – Lobodáš, Hemerka,
Koleňák, Marek – A. Pospíšil ml., Samek.
Střídali: Aila, Augustín, L. Kresel, T. Kresel.
Trenér: Antonín Pospíšil.

Sestava Nezamyslic: Dvořák – Plšek, Oulehla, Král, Machálek – Stejkora, M. Přikryl,
Hájek, Pleva – Vévoda, Navrátil. Střídali:
Pavelka, Svoboda, J. Přikryl, Frgál, Plucnar.
Trenér: Marek Pavelka.
Pohledem trenérů:
Antonín Pospíšil: „Kdyby to bylo i více, tak
by se ani nikdo nedivil... Prvních deset minut byl soupeř více na míči, ale po naší vstřelené brance se obraz změnil a měli jsme více
ze hry i daleko více šancí. V dnešní sestavě
se prostřídalo pět dorostenců a jsem rád, že
naše spolupráce takto funguje a musím jim
poděkovat i poblahopřát k opravdu kvalitnímu výkonu. Tyto tři body jsou pro nás navíc
velmi důležité a už jsme se odpíchli od toho
nejhoršího snad. V dorostech je navíc cítit
i potencionál, tak snad nám to vydrží.“
Marek Pavelka: „Zápas jsem špatně viděl
už od začátku. Chyběla nám spousta hráčů,
máme hodně zraněných a další se zraněním hráli. Olšany byly lepším mužstvem.
Po půlce jsme mohli zápas zdramatizovat,
Olšany ale vystřelily další dvě branky a vyhrály. Výsledek hovoří za vše. Příště se nám
pak kryje zápas mužů a dorostů. A vzhledem k množství zranění bude hodně těžké
to poskládat.“

Vrahovice
Ptení

3:1
(1:0)

Branky: 29. Hanák, 63. Studený, 82. Bukovec – 54. Novák. Rozhodčí: Rek – Pokorný,
Protivánek. Žluté karty: 45+2. Jamrich, 52.
Petík, 66. Prucek, 77. Kratochvíl – 45. Jergl,
68. Chlup. Diváků: 114.
Sestava Vrahovic: D. Pokorný – Prucek,
Jano, Petík, Němec – Vybíral, Hanák, Doležel, Jamrich – Studený, Bukovec. Střídali:
Drmola, Dospiva, Varga, M. Kratochvíl, F.
Pokorný. Trenér: David Mezuliánek.
Sestava Ptení: Grulich – Lang, Kohout,
Chlup, Příkryl – Novák, Holinka, Pospíšil,
Doležel – Hon, Jergl. Střídali: Nevrla, Vyroubal, Hrazdil. Trenér: František Vlach.
Pohledem trenérů:
David Mezuliánek: „Ptení přijelo v nepříliš
kompletní sestavě. Tak je to teď ale u většiny
týmů. Utkání mělo úroveň možná tak třetí
třídy… Bylo vidět, že nás potřeba bodů a vítězství dost svazuje. Naštěstí jsme brankově
dokázali ve druhém poločasu rozhodnout.
Když jsme ale dostali na 1:1 z penalty, byla
ve mně malá dušička. Naše snaha o vítězství
a cesta k němu byla každopádně kostrbatá.“
Michal Kohout (hrající asistent): „Minulý týden jsme jeli skoro kompletní. Tentokrát jsme ale měli problém dát dohromady
11 lidí. Ve druhé minutě jsme nedali únik.
Domácí ale byli více na balonu a dali nám
gól z penalty. Do druhé půle jsme se zlepšili, měli jsme také k dispozici penaltu. Ale
soupeř dokázal odskočit. V závěru předvedl
rychlý brejk a ten rozhodl. Byla to asi zasloužená výhra domácích, ale po našich laciných
chybách.“
(jaf, sob)
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Marek SONNEVEND
Hanáci hned čtyřem soupeřům nadělili
pověstného kanára 6:0 (Čakovice B,
Český Brod, Pankrác, Žďár nad Sázavou), jednou vyhráli 6:1 (Vsetín B), dvakrát 6:2 (Vsetín B, Žďár), jednou 6:3
(Modřice B) a dvakrát 6:4 (Start Praha,
Pankrác), jediný bodík ztratili cennou
remízou 5:5 na půdě velice silného Startu Praha. Což je v součtu impozantní
výsledková jízda, avšak nikoliv úplně
překvapivá.
Pronikavému výkonnostnímu zlepšení
totiž Sokol I vyšel vstříc zimním posílením o tři hráče, když přišli Martin Müller, Petr Zemánek a Petr Deutsch. Prvně
jmenovaný je naprosto špičkový plejer
extraligové úrovně, druhý se mu herně
blíží a třetí je vhodně doplňuje. Všichni

S jistotou postupu do prvoligového semifinále
teď zkusí uhájit nejvyšší příčku po základní části

dohromady pak kvalitativně rozšířili už
tak výborný základ kádru tvořený Janem Matkulčíkem, Tomášem Robou,
Ladislavem Pírkem, Lukášem Pírkem
a Jakubem Bucherem. Načež se od
úvodního kola rozjela nemilosrdná demolice protivníků.
„Moc důležité bylo, jak se dal celý tým
dohromady, postupně sehrál. Hlavně
Marťas se Zemim tomu dodali velký
nohejbalový um, navíc jsou oba perfektní a maximálně pozitivní parťáci
do kolektivu. Tím pádem je ostatní
kluci naprosto berou, jdou za nimi.
A také předvádějí čím dál lepší výkony, poslední dobou opravdu skvělé.
Společně nám to funguje na jedničku
a výsledky ještě přesahují má původní
očekávání. Věřil jsem, že se budeme
v prvoligové soutěži pohybovat někde
nahoře, třeba i okolo třetího nebo druhého místa. Ale že povedeme bez prohry a už tři kola před koncem základní
části budeme mít jistý postup do semifinále? To je paráda, takhle vysoko
jsme v historii oddílu dosud nikdy
nebyli,“ neskrývá spokojenost trenér
lídrů Richard Beneš.
Úkolem pro zbývající tři dějství
dlouhodobé fáze (4. června venku
Modřice B, 11. června doma Čakovice B, 18. června venku Český
Brod) se teď stává uhájení nejvyšší

2TQUV÷LQXwVÊ PQJGLDCNKUVÆ UG TCFWLÊ \CVÊO XN¾FPQW NGVQwPÊOW TQéPÊMW RTXPÊ NKI[
Foto: Marek Sonnevend

pozice směrem do podzimního
play-off. Což nebude vůbec jednoduché, neboť druhý Slavoj ČB v uplynulém týdnu zdolal Pankrác 6:3 a uspěl
dokonce i na pražském Startu 6:4,
čímž se dotáhl na rozdíl pouhých dvou
bodů. Navíc prostějovský mančaft nastoupí do dvou utkání ze zbylého tria
citelně oslaben o lídra Müllera. „Kdyby se nepovedlo termínově přehodit
několik předchozích zápasů, tak by
Marťas chyběl víckrát. Dvě absence
při jeho pracovní i rodinné vytíženosti
jsou tak v pohodě, kromě toho jsme
o nich věděli dlouho dopředu. Proto
se ničím nestresujeme a prostě jedeme
dál. Věřím, že další kluci maximálně
zabojují, navážou na dosavadní super

výkony, v Modřicích se popereme o co
nejlepší výsledek. Proti čakovickému
béčku pevně věřím ve vítězství, no
a v Brodu si to pak na závěr rozdáme
o prvenství. Těšíme se na to,“ zůstává
Beneš plný příjemného očekávání.
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PROSTĚJOV Blízko ke svému závěru se přiblížila jarní
část okresních ligových soutěží
v malé kopané ČUS Prostějovska 2022. Předposlední třetí
kolo měla tentokrát na programu skupina Severozápad.
Turnaj v Laškově ovládl domácí
tým 1.FC, který coby úřadující
mistr deklasoval FK Bohuslavice dvojciferně 10:2 a poradil si
také s FC Juniors Hluchov hladce
4:1, čímž potvrdil suverénní pr-

SKUPINA SEVEROZÁPAD
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venství bez jediné bodové ztráty.
Na prostějovském hřišti v Brněnské ulici prokázaly své kvality dvěma vítězstvími celky FC Daniels
Prostějov, který tím poskočil na
druhé místo, i TJ Orli Otinoves,
jenž se posunul na třetí pozici.
Oba shodně nechali za sebou přemožené mužstvo FC Zavadilka
Prostějov.
Závěrečné dějství úvodní poloviny letošní sezóny obstarají
vzájemné duely mezi kolektivy
skupin Jihovýchod i Severozápad. Střetnou se podle aktuálního
umístění první s prvním, druhý
s druhým, třetí se třetím atd. nejbližší sobotu 4. června ve Vrbátkách a Dřevnovicích. (kopa, son)

SKUPINA JIHOVÝCHOD A SEVEROZÁPAD
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PROSTĚJOV Dosavadní průběh letošní sezóny je v podání nohejbalistů TJ Sokol
I Prostějov jako krásný sen.
Přitom jde o stejně nádhernou
realitu. Jedenáct odehraných
zápasů v 1. lize družstev mužů
ČR 2022 s bilancí deset vítězství,
jedna remíza a žádná porážka,
to se rovná jednadvaceti získaným bodům z dvaadvaceti
možných při vynikajícím skóre
65:21. A samozřejmě vedení
v průběžné tabulce. O uplynulém víkendu měli svěřenci trenéra Beneše volno.

Petr Ullmann:

OLEŠNICE Patří mezi náročné a velmi horkokrevné kouče. Petr
Ullmann (na snímku) je při zápasech k nepřehlédnutí a nepřeslechnutí. Patří ale mezi kouče, kteří mají výsledky. Ten největší se
mu povedl v sobotu. Tehdy si v Olešnici Konice pojistila postup
do krajského přeboru. Cesta k němu ale nebyla jednoduchá.
A právě zejména za ní se po úspěšném zápase dlouholetý kouč
Konice ohlížel. Pustil se do nedávné i vzdálenější historie, ohlížel
se za tvorbou týmu i tím, co jej během uplynulé sezóny postihlo. Odpovídal ale také na to, jak hodnotí podporu diváků. Petr
Ullmann byl pochopitelně nadmíru spokojený.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jak byste se nyní ohlédl za aktuální sezónou?
„Musíme ji hodnotit úspěšně. Když
to řeknu blbě, honili jsme se za tím
čtyři roky. Když jsem k týmu nastoupil, první rok jsme se zachraňovali,
pak jsme byli dvakrát druzí. Pak to
dvakrát přerušil covid, kdy jsme byli
s Olešnicí dva body od sebe. Až na
popáté se to podařilo. Nezdá se to,
ale byla to velice dlouhá cesta. Pět
let… Nějak se kádr obměnil, nějak
se doplnil. Na jaře jsme měli problémy, zranil se Adam Širůček, to
je klíčový hráč. Dále Adam Plajner.
Ale zase se podařilo výborně doplnit
Martinem Neoralem, Adam Vyroubal přišel z Prostějova. Hlavně měl
mančaft charakter, vůli a chtěl. Na
trénincích jsme se scházeli a pak ta
parta, ta je základem úspěchu.“
yy Když srovnáte podzim - jaro.
Byly tam nějaké výrazné rozdíly?
Přeci jen odešel třeba brankář
Huňka...
„Musím vyzdvihnout Patrika, který

sám odchytal celý podzim a dostal
pět branek. Z rodinných a pracovních důvodů jsme mu museli dát volno. Nezastírám, že se třeba vrátí, že
se o to popere. Ale na druhou stranu
musím říct, že jak Adam Vičar, tak
Marek Hradečný ho skvěle zastoupili. Dával jsem jim na přeskáčku šanci.
Hlavně chodili na tréninky, jsou to
mladí kluci a pracují na sobě. Jsem
rád, že jsme je získali. Samozřejmě
jsme dostali o něco více gólů. Ale
dostat za sezónu 13 branek je výborná vizitka. A od toho se to všechno
odvíjelo.“
yy Byl jste během jara hodně nervózní?
„Musím říct, že byl. Už jsem měl
i schůzku s vedením. Víte co, člověku
se pracuje těžko. Každý zápas jsme
byli pod tlakem. Od nějakého osmého kola jsme to vedli a měli Olešnici
v zádech. Až minulý týden, kdy prohrála, a my měli osm bodů náskok,
jsem věřil, že už to uhrajeme. Ale to
jaro bylo neuvěřitelně těžké. Hlavně
druhým kolem, kdy jsme prohráli
v Lošticích, ztratili tři body a zase
se to vyrovnalo. Byl tam tlak na to,
aby se s tím hráči vyrovnali. A říkám,
hlavně domácí zápasy jsme zvládali
s bravurou. Ale měli jsme obrovské štěstí venku. V 93. minutě jsme

Trenér Konice se ohlíží za postupovou cestou týmu
v Maletíně dali na 1:0, v 92. minutě
jsme ve Chválkovicích dali na 3:2,
v Pasece minulé kolo soupeř vyrovnal a my dali na 3:2. My jsme klidně
mohli mít o osm bodů méně. Řekl
bych, že v klíčové sezóně se nám přiklonilo štěstí. Týmy, které hrají špici,
tak mezi nimi jsou velice vyrovnané
zápasy, rozhodují tam maličkosti.
My to štěstí měli a to rozhodlo.“
yy Jak budou vypadat oslavy, co
chystáte?
„Určitě oslavy budou, kluci dnes jen
tak zlehka. Ale na domácí zápas, který budeme mít s Náměští, to bude
jiné. Hrajeme v deset ráno, jsou u nás
hody, máme večer zábavu. Takže budou trička, kšiltovky, doutníky, šampus. Prostě všechno. (směje se) Určitě
si to užijeme. Říkal jsem to klukům.
Nepostupuje se každý rok a některý
fotbalista to nezažije za celou kariéru. Takže aby si toho vážili, že jsme
se někam dostali. Je to samozřejmě
výzva, krajský přebor je zase o stupínek výš. Určitě budeme chtít kádr
nějak vhodně doplnit. Ale taky bych
chtěl, aby to hráli kluci, kteří si to vybojovali. Jsem přesvědčený, že na to
mají. Před šestnácti lety, když jsem
postupoval v Lipové z divize do třetí ligy…, čtyři roky jsme hráli divizi
a v posledním zápase v Mutěnicích,
kdy jel ještě autobus fanoušků, potřebovali jsme uhrát remízu, kterou
jsme taky uhráli… Ty vzpomínky se
mi při oslavách vybavily. Kolikrát to
hráč zažije jen jednou.“
yy A jako trenér třeba nikdy...
„Ano. Takže určitě si toho musíme
vážit. A hlavně pro klub, Konici,

2GVT7NNOCPPVTGPÆTRQUVWRWLÊEÊ-QPKEG

pana Kučeru, ta situace, kdy se vracíme po pádech z divize až do I.A třídy. Pak když jsem přicházel, byli tři
body od sestupu z I.A třídy. Tak si
myslím, že za čtyři roky se mančaft
vybudoval a něco dokázal.“
yy Cítíte zadostiučinění?
„Přesně tak.“ (směje se)

Foto: Michal Sobecký

yy Co byste na závěr vzkázal konickým fanouškům? Přijelo jich
na Olešnici hodně.
„Přišlo jich hodně, máme fan-klub.
Lucka Kaprálová Svačinová to skvěle
organizuje, máme vlajku. Jezdí s námi
ven. Proto jsme chtěli vzít autobus,
ten byl plný. I do Maletína, Paseky

nebo Chválkovic s námi jela spousta fanoušků. I ta návštěvnost doma
se obrovsky zvedla. Když se vám
daří a hrajete dobrý fotbal, tak i lidé
z okolí přijdou. Věřím, že v krajském
přeboru bude ještě větší návštěvnost.
Fanouškům bych rád poděkoval, byli
opravdu naším dvanáctým hráčem.“
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Lídr zatím není potvrzen
Rudovský se vrací domů. S týmem se loučí
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PROSTĚJOV Červen je za dveřmi,
ani v této době však nemá hokej
úplný oddech. Právě v současných dnech se totiž dolaďují či
obměňují kádry, řeší se zkoušky
hráčů a také piluje program na
přípravu. Toto sportovní martýrium podstupují i prostějovští
Jestřábi. Tím spíš, že zdejší klub
opět překopal, i přes úspěšný ročník 2021/22, celý kádr. Poslední
odchozí byli potvrzeni v polovině
minulého týdne. A jsou to hodně
překvapivá jména...

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal SOBECKÝ

HOKEJ
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PROSTĚJOV Za Prostějov odehrál baráže a napořád budu zklamaný z toho,
na dvě stovky zápasů, patřil k tahou- že se to nepodařilo,“ nechal se slyšet Manům, byl kapitánem. Nebylo ani divu, touš Venkrbec.
že se těšil a stále těší velké oblibě mezi Rodák z Olomouce v Prostějově hrál
fanoušky. Řeč je o Matouši Venkrbco- několik let, dokonce jej v roce 2014
vi, který jakožto olomoucký odchova- přivedl do 1. ligy. Jak nyní vnímá
nec zanechal u Jestřábů velkou stopu. utkání proti bývalému zaměstnavaZa sebou má nyní těžkou sezónu, ne- teli? „Už to nebylo tak pikantní, jak
dařilo se mu po zranění v Českých Bu- jsem si třeba myslel. Znám sice trenédějovicích a zprvu to tak vypadalo i ve ra, strávil jsem tam kus života. VychlaVsetíně. V play-off se ale rozehrál ke dlo to ale. Ale tak prestižní jako v prvskvělým výkonům. Nyní by se mohl ní sezóně za Motor už jsem to necítil,
vrátit na staré známé místo...
tehdy to pro mě byly velmi specifické
„Byla to určitě vzpruha a velké oživení. zápasy,“ svěřil se Večerníku.
Dostal jsem v týmu
V Prostějově se už několik dnů šíří
jinou roli a více prospekulace o tom, že z bývalého JestřáiKOQP ,GNÊPGM 2GVT -TGLéÊ C ,CP 4WFQXUMÚ
storu, cítil jsem důba se stane Jestřáb současný. Ostatně
6QLUQWFCNwÊRQVXT\GPÆQFEJQF[\2TQUV÷LQ
věru trenérů. Hrálo
už v minulé sezóně se na Hanou vrátili
XC
Foto: Michal Sobecký
se dlouhé play-off.
hráči jako Marek Račuk nebo Martin
duely s Třebíčí nebo Frýdkem-Míst- Jak Večerník informoval v minulém Chtěli jsme ale do
Novák. „Domněnku nemůžu potvrkem, s nímž se také Jestřábi utkají vydání, znám je už také harmodit, ale ani vyvrátit. Smlouvu už mám
v prvním kole nové sezóny. Potvrzeny nogram utkání v novém ročníku
podepsanou, klub si však musí zvebyly i zápasy s Porubou. Právě v této Chance ligy 2022/23. Na úvod
řejnit informace o příchodech sám,
ostravské části se tým utká s vícero se prostějovské mužstvo střetne
kdy uzná za vhodné,“ sdělil neursoupeři v rámci turnaje. Původně měly s Frýdkem-Místkem, a to 14. září
čitě třiatřicetiletý útočník. Indicie
být celky sem přihlášené z České a Slo- v domácím prostředí. „S každým
a informace Večerníku ale hovoří
venské republiky, a právě z Polska. Na- soupeřem se potkáme, na všechny
jasně, pokud se nestane nic nekonec budou v Porubě jen české a pol- v sezóně narazíme. A někoho jsme
předvídatelného, Venkrbec by se
ské týmy. „Mělo by jít o dva polské museli dostat jako prvního. Nijak
měl vrátit do jestřábího hnízda
soupeře, Jastrzebie a možná Osvětim,“ jsme to neřešili,“ okomentoval los
a být lídrem nově skládaného
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
prozradil Totter.
kouč Prostějova.
týmu.
(sob)

i mládí včetně odchovance Petra Krejčího…
Jana Rudovského. Zkušený forvard
strávil v Prostějově tři sezóny. V té
uplynulé dal v základní části 25 bodů
(11+14), dalších pět přidal v play-off.
Nyní se po 11 letech vrací na sever
Čech a do druhé ligy. Ne ovšem do
Děčína, kde už krátce působil, ale do
Ústí nad Labem. To je odhodlané se
po nepodařené sezóně vrátit rychle
zpět do Chance ligy.
Už před časem se zdálo být jisté, že
se tým od základu změní. Nyní je to
skutečnost. Kouč Totter pro Večerník potvrdil, že z kádru v uplynulé
sezóně zůstanou pouze čtyři hráči:
Tomáš Jáchym, Tomáš Jiránek, Martin Novák a Josef Zajíc. Celkem tedy
od Jestřábů po semifinálovém ročníku
odešlo třiadvacet hráčů, což je suverénně nejvíce ze všech týmů v Chance lize!
Klub nicméně slibuje kvalitní posily,
které budou za odchozí hráče více než
náhradami. Zatím ale nová jména tají.

Mezi nečekané odchody patří ztráta
obránce a odchovance Petra Krejčího,
jestřábí hnízdo dále opouští také útočník Šimon Jelínek. U něj už je jasné,
že zamíří do konkurenčního Šumperka. „Hráč dal přednost jiné nabídce.
Obecně hráče, o kterých jsme byli přesvědčení, jsme podepsali. Ostatním
6NÙPVH-HVWÔ½EL
jsme dali možnost reagovat a vybírat
VWÔHWQRXYSÔÉSUDYÈ"
si s tím, že je každý volný,“ konstatoval
Jasné už naopak jsou zápasy během
trenér Jestřábů Aleš Totter.
Jisté také je, kam povedou další kroky letní přípravy. Již dříve byly zmíněné

Å-HåNRGDçHWROLNNOXNţRGHåOR&KHPLHQiPIXQJRYDOD´
Obránce Josef Zajíc se ohlíží za sezónou a předjímá tu budoucí

PROSTĚJOV Ne malé, velké zemětřesení nastalo po minulé
sezóně. Vzdor úspěchu zůstala Jestřábem jen čtveřice hráčů.
Jedním z nich a zároveň jediným obráncem je Josef Zajíc (na
snímku). Čtyřiadvacetiletý bek má za sebou povedenou sezónu. Prezentoval jako kvalitní obránce, přes kterého je těžké
se dostat, ale zároveň coby hráč, který se nebojí zaútočit. Hrál
pravidelně, nasbíral obstojných deset bodů a měl obvykle vysoký ice-time. Navíc se v průběhu sezóny stihl na otočku vrátit
i do Kladna, jehož je odchovancem.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
ƔƔV Prostějově byste měl hrát i další rok. Co rozhodlo? Hodně hráčů
skončilo v Prostějově nebo byli odejiti..
„U mě nakonec rozhodlo to, že se nám
povedla loňská sezóna, kdy jsme se po
osmnácti letech dokázali dostat do semifinále. Pro mě prostředí v Prostějově bylo super, taky zázemí a hlavně ten

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
([SURVWÈMRYDQÅ
PÈQLOLGUHV
Prostějov (sob) – Hned několik hráčů, kteří alespoň krátce působili v Prostějově, vyměnilo nedávno zaměstnavatele. Prvním z nich je obránce Matyáš
Hamrlík, který působil krátce u Jestřábů formou střídavých startů ze Zlína.
Za svůj mateřský klub ale dále hrát nebude, naopak vyzkouší poprvé cizinu.
Přesouvá se totiž do Caenu, který hraje
nejvyšší francouzskou ligu. Útočník
Vojtěch Krejčiřík v Prostějově působil
dvě nekompletní sezóny, vesměs hrál
ve čtvrté útočné formaci. Uplynulý
ročník strávil v „B“ týmu Komety Brno
a ve druhé lize zůstane, posílí totiž
Chomutov.
To s Jakubem Matyášem se budou
prostějovští fanoušci potkávat i v příští
sezóně. Urostlý, výrazně defenzivně
zaměřený bek totiž vyměnil Třinec za
Slavii Praha. Matyáš působil naposledy
v Prostějově během předminulé sezóny.

tým. Bohužel, jak říkáte, spousta lidí se
rozhodla nepokračovat. Což je určitě
velká škoda. Ale s pár kluky a hlavně
s kapitánem jsme mluvili a moje volba
byla tady zůstat, protože jsem zde byl
spokojený a chtěl bych na sezónu navázat.“
ƔƔ Překvapil vás hromadný odchod hráčů?
„Na to se těžko odpovídá… Samozřejmě bych byl rád, kdyby nějaká
kostra týmu zůstala. Ale to je prostě
život. Hokej, to znamená kočovný
život. Jeden rok je to tak, druhý úplně jinak.“

ƔƔ Byl to třeba jeden z důvodů,
proč jste se rozhodl zůstat? Říkal
jste si, kočování bylo dost, na chvíli
se usadím?
„Určitě je myslím pro každého z nás
příjemnější být delší dobu na jednom
místě. To taky hrálo určitou roli. Ale
musím říct, že v Prostějově se mi líbí
i ve městě. Stejně jako celá Morava. I to
byl jeden z důvodů.“
ƔƔ Když se ohlédneme za sezónou, byl to velký úspěch? Co
k němu vedlo?
„Myslím si, že to byl už jen ten tým.
Opravdu fungoval dobře, to jádro,
chemie uvnitř týmu fungovala jak
s trenéry, tak mezi hráči. Všechny
parametry zapadly správně do sebe.
A věděli jsme, že i když se nám v základní části mohlo dařit lépe, šli jsme
do play-off z předkola, mohli jsme
být v jiném postavení. Tak se právě
charakter týmu projevil v play-off.“
ƔƔ Překvapilo vás, že od týmu odešel na Slovensko Vlastimil Wojnar

destinací zůstal prakticky jen
Sokolov.
„Myslím si, že to zkvalitní
a nahradil ho Petr Hubáček?
soutěž. Bude míň míst pro
Co si od bývalého reprezenhráče. Také to zkvalitní drutanta na lavičce slibujete?
hou ligu a koukal jsem, že
„Petr Hubáček už s námi byl
se týmy začínají tvořit
na lavičce při domácích
velice dobře. Kaž
zápasech.
Individopádně
duálně nám radil,
bude větší
pomáhal nám
konkurence.
na trénincích
A bude také
se
zlepšovat
těžší se dov jednotlivých
stat ze spoddovednostech.
ních příček.
Což je super.
Čekám napíJá jsem Petra
navou soutězažil v sezóně
v Pardubi(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW že. Loni tím,
že tolik týmů
cích,
když
jsem tam chvíli působil. Potkali jsme sestupovalo, a nyní tím, že nebudou
se jako hráči. Za mě je to úžasný člo- takové rozdíly. A dojíždění? Mně to
věk, hlavně nám má co dát. Já se na asi moc nevadí. Jak jste hráč, pořád
někam cestujete. A nad tím moc
to těším, je to super věc.“
ƔƔJak vidíte to, že v první lize skon- nepřemýšlím, jestli to bylo dál nebo
čily Benátky nebo Kadaň, kam moc blíž.“
nechodili diváci? A zároveň skonči- ƔƔ Pořád lepší jako v Německu
lo velké dojíždění a ze vzdálených nebo i jinde…

SÔHGVWDYXMHPHVRXSHÔHMHVWÔ½EÕYSÔÉSUDYÈ
6.+RU½FN½
6ODYLD7ÔHEÉÄ
Rok založení: 1928
Soutěž: Chance liga
Termíny přípravných zápasů: 18.
srpna (doma), 23. srpna (venku)
Hokejisté z Českomoravské vrchoviny
jsou na českém hokejovém rybníčku
klasikou. Jedná se o další z tradičních
klubů a od roku 1997 pravidelného
účastníka 1. hokejové ligy. Největšího
úspěchu Třebíč dosáhla v roce 1998,
kdy skončila na druhém místě. V dalších letech se Horácká Slávia vesměs
dostávala do čtvrtfinále nebo semifinále. V uplynulé sezóně se týmu velmi dařilo, dlouho byl první. Ke konci
sezóny ale nastal pokles formy, zisk
druhého místa a konec ve čtvrtfinále
se Sokolovem. Třebíč dlouhodobě sází
na spolupráci s extraligovými týmy,
zejména s Brnem. Dlouho se jí příliš
neměnila kostra týmu. Nicméně to se
změnilo, odešli například Lukáš Nedvídek nebo Martin Šťovíček. Připojili
se naopak zkušení Jiří Hunkes, Martin Dočekal nebo také exprostějovský
Matěj Novák. Tým může mít znovu

ambice minimálně na přímý postup
do čtvrtfinále. Třebíč je klasickým soupeřem Prostějova v přípravě, utkávají
se spolu pravidelně více než deset let.

577RUD[3RUXED
Rok založení: 1946
Soutěž: Chance liga
Termín přípravného zápasu: 13.
srpna (venku)
Není to tak dlouho,
co Poruba postoupila zpět do Chance
ligy. Netají se přitom
ještě vyššími ambicemi, když vedení
trvale pomýšlí na extraligu. Útok na
nejvyšší soutěž vyhlásila v minulém i
předminulém ročníku. Ale nepovedlo se. Zatímco loni Ostravané rychle
vypadli ve vyřazovací části, tentokrát
se do ní vůbec Porubští nedostali. A
spustily se významné změny. Tým
opustila celá řada hráčů. Včetně takových jmen, jako jsou třeba Šimon
Szathmáry, Dušan Žovinec nebo
produktivní útočník Markus Korkiakoski, dále kvalitní brankář Ervins
Muštukovs nebo předsezónní posily
Guman a Bitten. Pár nových jmen už
ale také klub odtajnil. Jednou z nejvý-

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

raznějších je Ondřej Bláha, poslední ukončil kariéru. Nebo také útočník
brankářská jednička Prostějova. Tým Roman Rác. Jastrzebie pak patří
bude mít nepochybně vysoké ambice mezi tradiční soupeře Prostějova.
i v této sezóně. A jak z Poruby vzkazují, půjde o mužstvo veskrze ostravské.

*.6-DVWU]HELH
Rok založení: 1963
Soutěž: Ekstraliga Polsko
termín přípravných zápasů: 10.
srpna (venku, Poruba), 27. srpna
(venku, Dubnica)
Klub Jastrzebie sídlí
ve městě Jastrzebie-Zdrój v jižním
Polsku (Slezském
vojvodství), v těsné blízkosti hranice
s Českou republikou. Klub je tradičním účastníkem tamní ekstraligy. A
velice úspěšným, v posledních deseti
letech nebyl v tabulce (obvykle deseti či jedenáctičlenné) horší než pátý.
Sezónu 2020/2021 zakončil na druhém místě, tu nedávno uplynulou
na třetím. Podobně jako velká část
polských týmů, i tento je do značné
míry zemí zaslíbenou pro cizince.
Zejména Lotyše, ale působilo zde i
několik Čechů. Kupříkladu brankář
Patrik Nechvátal, který ale nedávno

„Určitě. Hrál jsem ve Znojmě Ebel
ligu a tam jsme cestovali opravdu dost.
S tím tedy problém opravdu nemám.“
ƔƔ Na závěr se vraťme k minulé
sezóně. Kam by se ještě Prostějov
mohl posunout? Protože semifinále
je v Prostějově skutečně zatím maximum. Kam tedy ještě posunout
hru a výsledky?
„Určitě je tam prostor kam to posunout. Myslím si, že každý, kdo hraje
hokej, má ty nejvyšší cíle ať už osobní, nebo týmové. Takže určitě cílem
je dosáhnout co nejvýše a snem je
postoupit do extraligy. Nevím, jak to
bude vypadat příští sezónu, uvidíme.
Máme nový tým, takže nedokážu si
troufnout říct, jak to bude vypadat.
Troufám si ale říct, že určitě budeme
chtít a uděláme vše pro to, abychom
byli co nejvýš. A zbytek uvidíme, až
začneme. To bohužel nedokážu teď
odhadnout. Věřím, že dokážeme postavit dobrý tým a dokážeme výkony
podávat a nechávat na ledě maximum.
Ať už se nám bude dařit, nebo ne, tak je
důležité za to bojovat.“

5(3ODVW8QLD
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Rok založení: 1957
Soutěž: Ekstraliga Polsko
Termín přípravného zápasu:11.
srpna (venku, Poruba)
Klub sídlí ve velkém
městě v jižním Polsku, nedaleko Jastrzebie. Podobně blízko měly týmy k sobě navzájem také
v tabulce. Oswiecim skončila druhá,
skončila pouhé dva body za vítěznými
Katowicemi. Klub je osminásobným
polským mistrem, a i když poslední
titul už je přeci jen trochu zaprášený,
klubu se stále daří velmi dobře. Mezi
hokejisty, kteří v uplynulé sezóně za
Oswiecim hráli, bylo i několik zajímavých tváří. Příkladem je nejproduktivnější hráč týmu Teddy da Costa, francouzský reprezentant. Starty v NHL
svého času přidal třeba Ty Wishart.
Ryan Glenn je zase prototyp hokejového cestovatele, který v minulosti
krátce působil také v české extralize.

$VLQHIXQJRYDODFKHPLH
KRGQRWÉY3RUXEÈ
Prostějov (sob) – S odstupem se do
hodnocení uplynulé sezóny pustili
v ostravské Porubě. Generální manažer Pavel Hinner se pro porubský
web rozmluvil v rozhovoru. Nejenže
sezónu hodnotil, nastínil ale také, co
čeká od té další. A co se změní. Věnoval se hodně cílům. Poruba totiž
vyhlašovala útok na extraligu. Ten se
ale nekonal, tým navíc nepostoupil
ani do vyřazovací části. „Já tvrdím
jednu věc, měli jsme jeden z nejlepších mančaftů, který tady kdy byl,
co se týče jmen hráčů. Nakonec to
bylo o chemii v kabině, která asi
úplně nefungovala,“ povzdechl si
Pavel Hinner. Komentoval rovněž
řadu odchodů, které se ani Porubě nevyhnuly. „Jak jsem předeslal,
z loňského týmu odešlo patnáct hráčů, ale pozor, není to o tom, že bychom patnáct hráčů vyhodili. Hned
o osm hráčů je projevený zájem do
extraligy ať již u nás, v Německu, či
na Slovensku,“ konstatoval Hinner.
Fanouškům pak vzkázal, že půjde
podobnou cestou jako třeba Šumperk. „Letos se snažíme přitáhnout
mnohem více buď odchovanců,
nebo hráčů z regionu – Ostravanů,
aby měli vazbu k městu.“
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PROSTĚ JOV J a k u ž
Večerník již čtyřikrát připomněl, na mládežnických
ledových kolbištích je nějaký ten pátek 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 jen a jen dobře. Po jejím
skončení následovaly ještě
přátelské turnaje, které si
vyzkoušely všechny kategorie na domácím i hostujícím ledě. Poté přišel čas na
zaslouženou pauzu jak pro
hráče, tak trenéry, nyní už je
v plném běhu letní příprava. Na stránkách Večerníku
mezitím pokračujeme v již
zmíněném sumáři. Zatímco
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 minule série pokračovala
nejmladším potěrem. Dnes
přichází na řadu 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 pět, které pro vás
připravil PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, exkluzivní mediální partner SK Prostějov
1913. Tímto také seriál zakončujeme, ale nebojte,
úplně se neloučíme a i během léta vás budeme o novinkách i dalších akcích
v klubu nadále informovat.
PŮVODNÍ zpravodajství
pro Večeník

Jan
FREHAR

Zpátky v pilné SŐtSUDYĚ
Krátké volno po skončené sezóně je
už dávno pryč a všechny mládežnické celky jsou už zpátky v přípravě na
ročník následující. Po volnějším úvodu, kdy to bylo především o návratu
k aktivnímu pohybu, se už začíná
drilovat, aby byli hráči co nejlépe připravení. Pod vedením svých trenérů
už tak polykají dávky v tělocvičnách, hřištích, posilovně, ale i na ledě
vyškovského zimáku. V rámci přípravy se mohou hráči těšit i na různá soustředění, která jim letní měsíce suché
a náročné přípravy zpestří.
Trenéři si těmito přípravami prošli
také, takže zde rozhodně nebude
potíž v jejich sestavených plánech

Jan
FREHAR
ƔƔ Sezóna 2021/22 je za vámi. Jak
byste ji zhodnotila?
„Jsme především všichni rádi, že v porovnání se dvěma předchozími proběhla relativně ‚normálně‘ od začátku
až do konce, bez výrazných zásahů
do provozu klubu, tréninkového či
zápasového programu. Proticovidová
omezení se nás dotkla pouze v podzimní části sezóny, kdy hráči museli
být testováni, což jsme se snažili jako
klub zaštítit a pomoci tak rodičům, aby
nemuseli hráče každý týden někam na
testování objednávat a vozit. Pro nás to

v průběhu dění je už mnohem náročnější, po dvou letech útrap by si
to letos zasloužilo opravdu kompletní přípravu i soutěžní ročník
bez jakýchkoliv útrap a starostí od

KOMENTÁØ
vedení klubu až po posledního hráče v nejmladší kategorii. Nezbývá
než to mladým hokejistům přát,
protože v dnešní nejisté době člověk 2QFXQWNGVGEJUPCFRTQDÊJ¾NGVPÊRąÊRTCXCCUPCFKP¾UNGFPÚTQéPÊMDG\XwGEJ
MQORNKMCEÊ(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
nic stoprocentně říct nemůže.
Hlavně aby i nadále zůstal stejný jako to bylo vidět v sezóně minulé. Snad zase brzy uslyšíme o místním
zápal u vedení klubu i trenérů a ho- Když vydrží píle i elán, tak na sebe odchovanci v rámci hokejového
kej stále bavil všechny aktéry stejně, výsledky nenechají dlouho čekat. prostředí.

Eskáčko již zná trenérské složení
svých týmů pro sezónu 2022/23
PROSTĚJOV Do letní přípravy i nového
ročníku vstoupil klub SK Prostějov 1913
v inovovaném složení svých realizačních
týmů, o jejichž konečné podobě je už jasno. Na světlo světa tak vzešlo ve známost,
že v klubu bude nově působit například
mladší bratr Václava Meidla Radek (na
snímku), který skončil u Jestřábů jako kustod a dává se na trenérskou dráhu. V sezóně
2022/2023 bude zastávat pozici asistenta
u ročníku 2013 a přípravky. S klubem se
naopak po uplynulé sezóně rozloučili hned
čtyři trenéři. Nadále už nebudou pokračovat Martin Půček, Martin Tománek, Jakub
Krampol ani Jan Klacl. Novinkou také je, že
šéftrenér Filip Smejkal bude nově působit
i jako skills kouč neboli trenér individuálních dovedností. Kromě dorostenců bude
pracovat i s devátou třídou a ročníky 2014
až 2016.

Pojďme pěkně popořádku. Na lavičce
trenéøi SK 1913 pro sezónu 2022/23
juniorky zůstává dvojice Michal Janeček – Libor Miškovský. Novým trené/KEJCN,CPGéGM.KDQT/KwMQXUMÚ
juniorka:
dorost:
2CXGN/WUKN(KNKR5OGLMCN
rem dorostu se stal Pavel Musil, jenž
VąÊFC
(KNKR5OGLMCN#FCO9KPF
nahradil Martina Půčka. K ruce
UVCTwÊå¾EK
2CXGN/WUKN#FCO9KPF
mu bude již zmíněný SmejONCFwÊå¾EK
8¾ENCX/GKFNC/CTVKP2÷EJCCUKUVGPVK.WM¾w&WDC
kal. Zbrusu novou kategorií je

C,CP-TKwVQHÊM
od příští sezony devátá třída,
TQéPÊM
(KNKR5OGLMCN4CFGM/GKFN
kterou povedou Filip Smejkal
TQéPÊM
2CVTKM.KwMC,CTQUNCX1PFTQWwGMC(KNKR5OGLMCN UMKNNU
a Adam Wind. Starší žáky (ročTQéPÊM 2CVTKM.KwMC,CTQUNCX1PFTQWwGM
níky 2009 a 2010) budou tréno
C(KNKR5OGLMCN UMKNNU
vat Pavel Musil s Adamem WinRąÊRTCXMC
2CVTKM.KwMC,CTQUNCX1PFTQWwGM
dem, mladší žactvo (2011, 2012)

4CFGM/GKFNXwKEJPKVTGPÆąK\MNWDW
hned dva hlavní trenéři Václav
DTCPM¾ąK
&CNKDQT5GFN¾ąC-T[wVQH4QEJNC
Meidl a Martin Pěcha, jako asistenti jim mají pomáhat Lukáš
převzal ročník 2013. Mladší děti podílet všichni prostějovští trenéři v čele
Duba a Jan Krištofík.
narozené v letech 2014 až 2016 s Patrikem Liškou a pobočníky OndroušU prostějovské mládeže nově
budou trénovat Patrik Liška kem a R. Meidlem. Jako trenéři brankářů
působí i mladší bratr Václava Mea Jaroslavem Ondrouškem. pokračují Dalibor Sedlář a Kryštof Rochla.
idla Radek, s Filipem Smejkalem (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW Na vedení přípravky se budou
(jaf)

Å8SO\QXOìURĀQtNPţçHPHKRGQRWLWRSUDYGXSR]LWLYQě´

XVPtYiVHSőHGVHGN\Qě6.0DUWLQD0DUNRYi

PROSTĚJOV Sezóna 2021/2022 skončila, ale pro předsedkyni
hokejového klubu Martinu Markovou (na snímku) to v žádném
případě odpočinek neznamená. Neustále se ladí detaily ohledně
letní přípravy pro všechny kategorie, která už běží naplno, a dnes
a denně řeší také veškerou administrativu. Ještě předtím si ale našla čas na Večerník, aby zhodnotila soutěžní ročník, který se po
dvou letech dočkal kompletního harmonogramu.„V klubu panuje opravdová spokojenost. Letos se jeho základna opět rozrostla,
nadále se prohloubila spolupráce se základní školou v ulici Dr.
Horáka a premiérově se využívaly i nové moderní budovy,“ říká
první žena ve vedení mládežnického hokeje.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

tak, aby se forma postupně časovala právě na start ročníku 22/2023.
A rozhodně pro to z jejich strany
udělají vše. Podstatné bude, aby
našli symbiózu i se svými svěřenci a panovala vzájemná důvěra.
U většiny kategorií se však už mezi
sebou dobře znají, takže i v tomto
by neměl být problém.
Velmi důležitým faktorem bude
i zdravotní stav, aby hráči pokud
možno zůstali stále stoprocentně
připravení a netrápily je různé neduhy. Koronavirové „zátarasy“ už
snad nehrozí, tak ať to tak vydrží
i v případě vážnějších i drobnějších
zranění. Dostávat se do formy až

samozřejmě znamenalo administrativní a časovou zátěž. Já jen doufám, že to
bylo naposledy!“
ƔƔ Jak náročná tedy pro vás byla?
A co všechno jste měla na starost?
„Každá sezóna je něčím náročná.
(úsměv) Ale tato byla opravdu klidnější v tom, že se mohlo trénovat a hrát
bez výrazných omezení, bez nutnosti
neustále něco reorganizovat a improvizovat ze dne na den. Upřímně mě
rozčilovalo podzimní covidové testování a příprava výstupů z něj, které
byly nezbytné pro účast na soutěžních
utkáních, protože mi vadí cokoliv, co
mě zdržuje a odklání od skutečně potřebné a pro klub užitečné práce. Na
starost jsem měla jako obvykle běžnou
provozní administrativu, klubové finance, komunikaci nejen uvnitř klubu
s trenéry a rodiči, ale i vůči nejrůznějším institucím, přípravu žádostí o do-

tace a jejich vyúčtování, obsah klubového webu a prezentaci klubu navenek
jako jsou sociální sítě nebo práce pro
média i celkově organizaci chodu klubu v tom nejširším smyslu slova.“
ƔƔ Opět se otevřela hokejová třída
na ZŠ Dr. Horáka. Jak jste s tím spokojená?
„První ucelenou sezónu zaznamenal i projekt hokejových tříd na vámi
zmíněné škole, kde máme děti v první
a druhé třídě a celkem třikrát týdně je
na náklady klubu autobusem vozíme
po vyučování na zimní stadion, kde absolvují celoodpolední tréninkový program, což v předchozí sezóně v důsledku uzavření škol i vnitřních sportovišť
nebylo možné. Teď jsme se ale mohli
ujistit o tom, že tato forma spolupráce
se školou a organizace tréninků má
mnoho výhod pro všechny zúčastněné, tudíž pokračujeme i v příštím
školním roce a budeme mít opět další
‚hokejové prvňáčky‘ na této škole.“
ƔƔ Novinkou byl také přesun do
nových šaten a zázemí.
„Ano, poprvé jsme také absolvovali sezónu v zázemí nové budovy, v nových
šatnách, sžívali jsme se tedy s tímto
prostředím, což nám šlo poměrně
dobře. (úsměv) Je opravdu radost
s dětmi pracovat v odpovídajícím, či
spíše nadstandardním zázemí, máme
trenéry a hráče všech kategorií na jednom místě, více se potkávají, vnímají,

podporují se. A je evidentní taková
větší propojenost mezi jednotlivými
kategoriemi. Když k tomu přičtu možnost využívat střelnici, tělocvičnu i posilovnu, které máme na dosah ruky, vše
přispívá ke zkvalitnění naší práce.“
ƔƔ Když bychom si trochu více zabilancovali. Co vám během letošního ročníku udělalo největší radost?
„Mám radost z nově příchozích nejmenších dětí v přípravce a celkové
pozitivní atmosféry v této kategorii,
protože po dvou letech restrikcí, které nejvíc omezovaly naši práci právě
s těmi nejmenšími dětmi, je to významný impuls do dalších sezón. Ale
i ve všech dalších kategoriích se dobře
pracovalo, protože díky ‚normálnímu‘
průběhu sezóny a novému zázemí
jsme měli na práci větší klid, vše bylo
systematičtější. Škoda ovšem poměrně vysokého počtu zrušených soutěžních utkání z důvodu covidu nebo
karantény soupeřova týmu, což byla
skutečnost, kterou jsme neměli šanci
zvrátit, ale potýkali jsme se s ní bohužel
od podzimu až do jara.“
ƔƔ Panuje z té doby nějaký zážitek,
na nějž budete ráda vzpomínat?
„Zážitkem, který mi utkví v paměti na
dlouho, byla nepochybně účast týmu
ročníku 2011 na finále Mini Winter
Cupu v Praze na Harfě. Jednak to byl
už samotný postup našeho týmu mezi
ty nejlepší v republice z kvalifikačního

turnaje v Bruntále, ale pak především zážitek z turnaje v Praze pro
hráče. Ve výstroji a na bruslích
se na pohyblivých eskalátorech v obchodní galerii asi už
jen tak neprojedou, ani na
střeše na otevřeném kluzišti
si nezahrají. (úsměv) Kluci
a holky si to užili parádně.“
ƔƔ Do příští sezóny
se chystají nějaké
novinky. Co to bude
pro klub znamenat
a mohla byste je trochu přiblížit?
„V systému soutěží Českého hokeje
bude od sezóny 2022/2023 figurovat
samostatná soutěž devátých tříd, jsou
to hráči narození v roce 2008. A náš
klub tuto soutěž bude hrát. Samozřejmě se těšíme, ale informace o této soutěži máme v tuto chvíli spíše zevrubné.
Nicméně s ohledem na vaši otázku
– deváťáci budou jezdit na zápasy samostatně, nikoli společně se staršími
žáky, stejně tak budou pravděpodobně zcela samostatně jezdit dva týmy
mladších žáků, to vše bude pro klub
znamenat mimo jiné zvýšení výdajů
na dopravu na utkání. Samozřejmě
bude nutné mít všechny tyto žákovské kategorie dostatečně personálně
trenérsky zajištěny, což se nám snad
povedlo. Nicméně oficiální přihlášky
do soutěží se podávají až teď v květnu
a červnu.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ƔƔ Máte za sebou určitou pauzu.
Jak jste ji využila? A dokážete vůbec
od hokeje vypnout?
„Doufám, že na chvíli dokázali
‚vypnout‘ především naši trenéři,
protože si opravdu potřebovali od
hokeje po zásluze odpočinout, aby
se pak v plné síle mohli vrhnout
do práce v letní přípravě. Já v tomto období určitě žádné ‚volno‘ nemám, protože se ladí řada věcí do
nové sezóny, a to od plánovaného
příchodu několika nových hráčů
do klubu, trenérského obsazení
přes organizaci letních soustředění
– plánujeme celkem tři v červnu,
konkrétně v Loučné nad Desnou,
tréninků na ledě ve Vyškově, kam
budeme se staršími kategoriemi
jezdit, až po tradiční příměstské
kempy v srpnu. Takže pro mě žádná
pauza.“ (úsměv)

ČESKÉ A SVĚTOVÉ
EVERGREENY
ROMANTICKÁ PROCHÁZKA HUDEBNÍ HISTORIÍ
SPOJENÁ SE SOUTĚŽÍ O CENY

VSTUP ZDARMA

4. ČERVNA V 15:00
NÁRODNÍ SPORTOVNÍ CENTRUM,
ZA VELODROMEM 7, PROSTĚJOV
PETR SALAVA
Moderátor, diskžokej, zakladatel fotbalového
klubu AMFORA, autor pokřiku „KDO NESKÁČE,
NENÍ ČECH, HOP HOP HOP“

PAVEL VĚTROVEC
Klavírista, hudební skladatel, emeritní profesor
Pražské konzervatoře a dlouholetý kapelník
orchestru Karla Gotta

HOST: JAKUB ROUSEK
Sólista opery a operety Moravského divadla
Olomouc, frontman kapely Elán Haná Tribute band

Primátor statutárního města Prostějova
Lídr kandidátky ANO 2011 a kandidát na primátora

RADEK VONDRÁČEK
Poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Zadavatel: ANO 2011
zpracovatel: Petr Salava - Amfora
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