16121613463

SŐHGVWDYXMHPHILUP\YSUŢP\VORYp]yQĚ

17051210520

”Zvyšujeme mzdy!



8

s pohodou od 20. 5.


Í

VYDÁN

17051110502

DNES

stranì
ètìte na

L
X4X8 sX
tran

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
Pondělí 15. května 2017

Čí slo 2 0 tR oční k 21

Cena 17 Kč

80 stran

0$785,71Ì9(ÿÌ5(.=$'9$&(77,6Ì&"67$ÿÌ9<+5É7
Å6287ăæ21(-25,*,1É/1ă-äÌ7$%/2´

VAZBA PRO
PEDOFILA

NALISTUJTE
STRANU 32

BYLI JSME
U TOHO

V

dest
m
s
o
i
Z NEBE!

Pokusil se znásilnit 
sedmiletého chlapce!
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Foto: Miloš Sklenka
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PROSTĚJOV Tomu se říká kuráž! Legenda prostějovské paradesantní brigády plukovník Jindřich Starý si nadělil k narozeninám vskutku originální dárek.
Ve svých osmdesáti letech neváhal vlézt do mašiny a pustit se s padákem
na zádech z výšky čtyř tisíc metrů!„Bylo to moc fajn. Opravdu jsem si to užil,“
sdělil bezprostředně po přistání oslavenec Starý a s úsměvem dodal. „Další
seskok plánuji za deset let, kdy mi bude devadesát!“
(zv)
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RYCHLÝ
VEERNÍK

FOTO
VEÈERNÍKU

Veèerník za 15 Kè
608 960 042

HOVORY
O SEXU?

Dalo se to čekat, že něco podobného
vznikne. A ještě k tomu v Prostějově!
Do letošních parlamentních voleb
a samozřejmě napřesrok i do těch komunálních půjde zbrusu nová Strana
závislých kuřáků! Zjistila to Agentura
Hóser, a té můžete za každých okolností sakra věřit! Podle nejnovějších informací vznikla tato strana v Prostějově
v hospodě U posledního vajglu!
„Můžeme vám už teď sdělit, že jsme
opravdu založili stranu plnou náruživých kuřáků a hodláme tak vyplnit

„6 dnù Veèerníku v kostce“
Za uplynulými šesti dny se ohlédl Martin Zaoral

•• Úterý ••

Mistr na dně. Sport je dobrá věc. Ne z každého z nás však vyroste Jágr
nebo Kvitová. V našem životě tak může nastat okamžik, kdy po sportovních
úspěších z mládí s pravidelnými tréninky a drilem sekneme. Pokud náhlý přebytek energie, potřebu adrenalinu a soutěživost nenapneme smysluplným
směrem, reálně hrozí, že skončíme dost špatně. Přesně to se přihodilo bývalému žákovskému mistru Česka v zápase Jakubu Pospíšilovi. U soudu vyšlo najevo, že mladík nejenže ve velkém hrál automaty a fetoval, ale drogy dokonce
i prodával.

•• Středa ••

Poděkování po 72 letech. Sedí mravenec na tanku a říká: „To je hrozný, já
když se opiju, tak vždycky přitáhnu domů nějakou kravinu!“ Rumunský tančík dotáhli na náměstí nadšenci z Klubu vojenské historie Dukla. Připomněli
tím fakt, že právě vojáci rumunské královské armády na konci druhé světové
války osvobodili více než tisíc československých obcí a měst. Patřil mezi ně
i Prostějov.

KRIMI
íslo

A pak si domů pozvěte kamarádku a ještě ke všemu jí svěřte klíče od bytu! Prostějovští
policisté minulý týden vyřešili případ z letošního února, kdy v bytě dvaatřicetileté
ženy došlo ke krádeži finanční hotovosti. Majitelce někdo
z kabelky ukradl nejdříve pět
tisíc, za pár dní pak dalších
osm tisíc korun.

•• Čtvrtek ••

Odhodlaný talent. Na tomto světě není nic obvyklejšího než neúspěšný člověk s talentem. Jen díky vytrvalosti a odhodlání však lze nadání přetavit ve skutečné dílo. Talentu a odhodlání má zatím na rozdávání prostějovský výtvarník
Filip Kůrka, který se navzdory svému mládí už dokázal prosadit mezi přední
české tvůrce. V Duze proběhla vernisáž výstavy, na které jsou k vidění díla
syna, otce i dědečka Kůrkových.

•• Pátek ••

Gangsterský potěr. Syn gangstera za svůj největší školní úspěch považuje, pokud z něj učitel u zkoušky nedostane ani slovo... Muzikálový příběh
o dvou chlapcích, kteří se na vlastní pěst pustí do pátrání po pokladu amerického gangstera Lanzy Ručky, je další hrou z dílny prostějovského studentského
Divadla Point. Jeho premiéra byla k vidění v prostějovském divadle.

•• Sobota ••

Z nebe padal led. Zatím nejsilnější krupobití bylo zaznamenáno 14. dubna
1986 v Bangladéši. Padaly při něm kroupy o hmotnosti až jednoho kilogramu,
zabito tehdy bylo dvaadevadesát lidí! Krupobití zasáhlo o víkendu i Prostějovsko. Kusy ledu naštěstí nebyly tak velké, aby mohly někoho zranit či dokonce
zabít, přesto dokázaly na moment zcela pokrýt naše silnice i trávníky. Následný
prudký liják je však brzy rozpustil.

•• Neděle ••

Láska a sekera. Jenom dřevorubec s pořádnou sekerou dá své dívce tu pravou štípanou pusu... Během Dne konického muzea jste si mohli prohlédnout
i největší sbírku seker na světě, kterou tu sesbíral místní nadšenec Pavel Šín.
Příchozím mimo jiné zahrála i country kapela Hubertus.
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CO NÁS POTŠILO...

CO NÁS UDIVILO…
Nemá co dělat na svobodě! Prostějovská kriminálka bleskově
dopadla chlípníka, který se v malé
obci na Prostějovsku pokusil znásilnit sedmiletého chlapce. Podle
informací Večerníku jde o stejného
muže, který obtěžoval děti už v minulosti na různých místech regionu.
Okamžitě s ním do basy!
Foto: Michal Kadlec

Agentura Do voleb pjde Strana závislých kuák!
prázdnou díru na české politické scéně.
Pokud neuspějeme v parlamentních
volbách, chceme za každou cenu v roce
2018 obsadit prostějovskou radnici.
A konat, a to okamžitě,“ svěřil se Alfréd
Dehet, předseda zbrusu nového politického subjektu Strana závislých kuřáků. Podle jeho slov by strana v případě
úspěchu garantovala návrat ke starým
nikotinovým pořádkům. „V první řadě
obnovíme kouření v restauracích, tento
požitek přece nemůžeme štamgastům
jenom tak odebrat. Na jídlo ať si lidi
chodí do mléčných jídelen! Ale to bude
pouze první krok v případě, že se dostaneme do vlády,“ šokuje Dehet.
Na otázku, co ještě horšího mohou pro
ochránce zdraví a zdravého způsobu
života připravit, vysypal ze sebe šéf
Strany závislých kuřáků další agitační

rubriky
Večerníku
Zachránili mu život! Do bezprostředního ohrožení života se dostal
invalidní muž z Výšovic. Jeho dům
se totiž minulou středu večer zatím
z neznámých příčin ocitl v plamenech
a on málem uhořel. Čtyři hasičské jednotky se však k místu požáru sjely včas
a muže se záchranářům podařilo před
ničivým živlem včas vyprostit!

PROSTĚJOV Při nedávné charitativní akci
v Azylovém centru pro matky s dětmi v Pražské
ulici jsme nachytali zastupitelku a předsedkyni
Okrašlovacího spolku města Prostějova Miladu
Sokolovou v družné debatě se snad nejznámějším českým sexuologem Radimem Uzlem.
Večerníku bylo žinantní je rušit, co kdyby předmětem hovoru byly lechtivé otázky?
„S panem Uzlem jsme zavzpomínali na naše
první setkání, které se odehrálo před deseti lety na Střední zdravotnické škole v Prostějově
nad tématem o potratech. Z tehdejší debaty
vyplynulo, že jsou děvčata proti potratům, tedy
v převažujícím množství, což bylo pro pana Uzla
milým překvapením. Teď jsme jen vzpomínali,
o sexu nepadlo ani slovo,“ ujišťovala rozesmátá
Milada Sokolová.

Prostějov (mik) - V minulém čísle Večerník informoval, že Okresní
státní zastupitelství předalo zpracovanou obžalobu prostějovskému soudu v případě zastupitele
Josefa Augustina (KSČM), který
je obžalován z přečinu zkreslování
údajů o stavu hospodaření a jmění.
Jak známo, bývalý radní několik let
nepodával daňová přiznání svých
příjmů ze své advokátní praxe.
„Nyní mohu sdělit, že první soudní jednání s doktorem Augustinem
je nařízeno na dvacátého června
tohoto roku,“ prozradil Večerníku
okresní státní zástupce Jaroslav
Miklenda. „Konkrétní rozhodnutí
soudu nelze předvídat,“ došla nám
strohá reakce Josefa Augustina.

Prostějov (mik) - Na tiskové konferenci rady města prostějovští
konšelé ve čtvrtek prozradili, kolik
bude městskou pokladnu stát letošní Prostějovské kulturní léto. „Seriál
kulturních a společenských vystoupení, a to především na náměstí
T. G. Masaryka, vyjde na devět set
tisíc korun. Je to dražší než vloni,
ale kulturní léto jsme letos o měsíc prodloužili,“ vysvětlila Ivana
Hemerková (PéVéčko), náměstkyně primátorky Statutárního města
Prostějov s tím, že hlavním tahákem
má být koncert Ewy Farne.

Pondělí 15. května 2017
www.vecernikpv.cz

Michal KADLEC

Soud s Augustinem
už 20. èervna!

Kulturní léto
bratru za 900 tisíc

letos slavíme jubileum...

rubriky

trumfy. „Hodláme obnovit povolení
kouření ve veřejných budovách, ve školkách a školách necháme zřídit alespoň
kuřácké koutky. Já osobně nechápu,
jak třeba politici v parlamentu nebo
při jednání rady či zastupitelstva města
mohou o něčem jednat, když nemají
v hubě pořádného vajgla. Je přece vědecky dokázáno, že nikotin podporuje
myšlení a dobré nápady,“ uvádí.
Agentura Hóser si ve svém vlastním
sociologickém průzkumu zjistila, že
Strana závislých kuřáků má už nyní
obrovský počet příznivců. „Konečně se
nás někdo zastane! Chceme i nadále
provozovat kuřácké hospody, vždyť bez
toho smradu to nebude ono,“ nechala se
slyšet Vilibalda Vykouřená, majitelka
hospody čtvrté cenové skupiny na okraji
Prostějova.

A není tajemstvím, že nový politický
subjekt už teď lanaří i členy jiných stran
a hnutí. „Ano, dostal jsem nabídku na
přestup. Každý ví, že vykouřím padesát
cigaret denně, ale musím chodit potupně na radniční dvůr. To bych chtěl změnit, rád bych si zapálil cigárko u sebe
v kanclu,“ špitl nesměle Jiří Nikamnepospíchal, náměstek primátorky.
No, uvidíme. Dá se ale každopádně
čekat, že Strana závislých kuřáků bude
mít ve volbách úspěch. A kór, když se
spojí s dalším novým subjektem Alkoholici 2011!
Za Agenturu Hóser Majkl

ZACHYTILI JSME…

3,5

Úřad práce ČR v Prostějově registruje historicky nejnižší nezaměstnanost, jejíž podíl dosáhl rekordního minima tři a půl procenta. Na
jedné straně jde o pozitivní zprávu,
ovšem na straně druhé už prostějovské firmy nemají kde brát nové
pracovníky. A to je zde bezmála
patnáct stovek volných míst...
ZAUJALI NÁS…

FRANTIŠEK
JURA

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

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
čtveřici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých místech. Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování Prostějov na tel. číslo 974 781 326.

KAREL KOVAŘÍK

Jaké bylo překvapení, když
strážci zákona vypátrali,
že peníze ukradla o tři roky
mladší přítelkyně ženy, která jí pomáhala s domácími
pracemi! Dotyčná straka se
sice nepřiznala, ale na druhé straně se zavázala peníze
vrátit...

se narodil 5. června 1985 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 12. května
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 32 do 35 let, měří mezi 173 až 175
centimetry, má střední postavu, šedé
oči a hnědočerné vlasy.

www.
vecernikpv.cz

se narodila 23. srpna 1982 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 12.
května 2017. Její zdánlivé stáří je 35
let a měří mezi 165 až 170 centimetry.
Bližší údaje k hledané osobě nejsou
v policejní databázi k dispozici.

Foto: archív Ve erníku

Šéf prostějovského fotbalového klubu
a náměstek hejtmana Olomouckého
kraje hodlá kandidovat nejen do výkonného výboru FAČR, ale i přímo
do nejvyššího vedení českého fotbalu.
Jeho jméno se totiž objevilo mezi adepty post místopředsedy svazové asociace, která čelí dotačnímu skandálu.
ZASLECHLI JSME…

„KOLEGYNI
HEMERKOVÉ
SE ZŘEJMĚ
PRÁŠÍ OD
PUSY!“
První náměstek prostějovské
primátorky Zdeněk Fišer
vysvětloval novinářům
na tiskové konferenci, kde se
na stole objevily drobky z jídla...
POÈASÍ v regionu

MIROSLAVA HUŇATÁ
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Na „Pujmance“

LÍTALY FACKY
FACKY!!

ZÁPASNÍKA:

Z FEÁKA

A CO TEN
BORDEL?

DEALEREM...

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Tak to je sešup!
V roce 2008 byl Jakub Pospíšil nominován v anketě Sportovec města
Prostějova na cenu v kategorii Talent roku. Novopečený žákovský
mistr České republiky v zápasu
volným stylem a úspěšný reprezentant se už tehdy prosazoval také

MRTVOLA
V POTOKU
zjistili jsme

Zatímco na žínnkách Jakub Pospíšil dominoval, svj životní zápas zatím nezamstnaný mladík píliš nezvládá...
Ilustraní foto: archiv Veerníku

v mezinárodní konkurenci. O bezmála deset let později se dostal do
úplně jiné role. V soudním procesu
se svými kamarády minulé úterý
vystoupil v pozici svědka, který si

od jednoho z dealerů pravidelně
nakupoval pervitin. Jak se však posléze ukázalo, on sám nebezpečnou
drogu i prodával, vydělané peníze
pak naházel do automatů.

Reportáž ze soudního jednání
si můžete přečíst na straně 5

➢

SKANDÁL

stějovském náměstí. Právě dozněly
hymny, členové Klubu vojenské histoZdar Adolfu Hitlerovi, největšímu vá- rie Dukla v rumunských uniformách
lečnému zločinci všech dob, zaznělo ještě salutovali, když muž v teplákách
minulou středu odpoledne na pro- a modré mikině sedící na lavičce u soKdo s ím zachází, tím také schází. To zejm platilo i pro Miloše Z.
Ilustraní foto: www.mpul.cz

JESENEC Smrt je mrcha. Někteří z nás však do jejího náručí
míří mílovými kroky. Mezi ně
patřil i Miloš Z. ze Dzbele. Stále
ještě mladý muž propadl alkoholu, který se mu stal i osudným. Minulé pondělí 8. května
jej policistka se psem nalezla
v korytu potoka několik desítek
metrů od silnice poblíž Jesence...
(mls)

Více čtěte na straně 11 ➢

Bhem pár vtein, co opilý muž v modrých teplácích zaal na lavice hajlovat, zaali trestný in ešit strážníci. Foto: Michal Kadlec

Podle svdka si romští nájemníci ubytovny v Pujmanové ulici schraují železný šrot pímo
pod okny tohoto mstského zaízení. Není to zrovna pkný pohled. Foto: tená Veerníku

pi oslav „HEIL HITLER,“
osvobození

PROSTĚJOV Nechutnou vsuvku měla středeční oslava osvobození Prostějova jednotkami rumunské královské armády. Po slavnostních proslovech a hymnách Československa i našich tehdejších balkánských spojenců zaburácel celým náměstím z lavičky
poblíž sochy T. G. Masaryka nacistický pozdrav„Heil Hitler“! Po opilém muži okamžitě„vystartovala“ hlídka městské policie...

Michal KADLEC

tte na
stran
17

EXKLUZIVNĚ
chy prvního československého prezidenta zakřičel na celé náměstí „Heil
Hitler“! Desítky přihlížejících slavnosti
sebou škubly a znechuceně se ohlédly
po zhruba čtyřicetiletém muži. Bě-

otáslo námstím!

hem pár vteřin ho měla už „v práci“
hlídka městské policie.
„Naši strážníci stáli kousek od dotyčného výtržníka, takže pachatele mohli
okamžitě řešit. Po zjištění totožnosti
sepsali úřední záznam a případ bude
předán Policii ČR k došetření. Muž se
tak mohl dopustit hned několika trestných činů,“ okomentoval případ Jan Nagy,
velitel Městské policie Prostějov. V šoku
byl i náměstek primátorky Pavel Smetana, který na slavnosti zastupoval vedení
města. „Ano, zaslechl jsem tento pokřik.
Je smutné, že se něco takového stalo ve
chvíli, kdy jsme si na náměstí připomínali
spolu s Klubem vojenské historie Dukla
a přítomnými občany 72. výročí konce
druhé světové války. Byl to však ojedinělý
incident a chci věřit, že nešlo ani tak o vědomý čin, jako spíše o výkřik ovlivněný
nadměrným požitím alkoholu,“ vyjádřil

se exkluzivně pro Večerník Pavel Smetana.
Po odchodu strážníků seděl asi čtyřicetiletý muž stále na lavičce, v obličeji
byl hodně zarudlý, což ale nemuselo
jít jen na vrub množství vypitého alkoholu. Večerník se ho zeptal, proč tento
pozdrav nacistickému zločinci vůbec
zakřičel a zda vůbec ví, co pronesená
slova znamenají. „Už mě nechte, policajti mě už seřvali. Co já vím, slyšel
jsemtovtelevizi.Říkatsiostatněmůžu,
co chci, ne? Dejte mi pokoj,“ odbyl nás
zjevně opilý chlápek v teplácích.
Jak známo, symbol v podobě hajlování
byl po porážce nacistického režimu ve
druhé světové válce v Československu,
stejně jako v Německu a mnohých ostatních evropských zemích, zakázán. Jeho
používání je v Česku hodnoceno jako
trestný čin se sazbou od šesti měsíců až
do deseti let odnětí svobody.

Reportáž ze samotné akce
najdete na straně 30

➢

VĚZEŇ „ROMANTIK“ HOŘEL
U Kauflandu

PROSTĚJOV Do
redakce Večerníku přišly v uplynulém týdnu
dva balíčky s víčky
od Patrika Růžičky,
který si v současnosti odpykává trest ve
věznici v OstravěHeřmanicích. Proč?
((mls)

17040710408

Více
tte na
stran
30

posílá víčka pro Davídka

STÁNEK

PROSTĚJOV Hodně horké včerejší
ráno měli majitelé dřevěného stánku
v Okružní ulici. Právě poblíž „starého“ Kauflandu totiž zakokrhal „červený kohout“! Naštěstí se nejednalo
o žádný větší oheň...
Zasahovat musely ale hned tři posádky výjezdových vozidel profesionální jednotky požární stanice v Prostějově. „K požáru vyjely v brzkých
ranních hodinách neděle čtrnáctého
května. Po příjezdu hasiči oheň velmi
rychle lokalizovali a zhruba další půlhodinu pokračovali v postupném dohašování i celkové likvidaci požáru,“ prozradil Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí HZS
Olomouckého kraje.
Na místě provedl prvotní ohledání vyšetřovatel hasičů. „Pracujeme s více variantami možného vzniku, a to závadou
na elektroinstalaci. Nelze ani vyloučit
úmysl neznámé osoby,“ připustil Hošák
s tím, že škodu po požáru majitel prozatím nevyčíslil. „Naštěstí se obešel bez
zranění osob,“ dodal.
(pk)
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letos slavíme jubileum...

pohled zpátky
PO STOPÁCH

STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
PŘÍPADU

Radost z hlavní ceny

život rozjasnila,
ale nezachránila

Takto pevzal Stanislav Lének pesn ped rokem svoji hlavní cenu. Nyní už bohužel není
mezi námi...
Foto: archiv Veerníku

PROSTĚJOV Osud se s námi někdy
nepáře a život kolem nás občas píše
až příliš smutné příběhy. Ani pozitivní myšlení či štěstí ve hře přitom
nejsou zárukou zdraví a spokojeného života. Přesto dokáží život alespoň zpříjemnit. Svědčí o tom i případ Stanislava Lénka z Čelechovic
na Hané. Vítěz hlavní ceny v naší
Velké předplatitelské soutěži zemřel dva měsíce potom, co si plochý
televizor Sharp převzal...
„Ale co. Karel Gott bojuje taky,“ těmito slovy komentoval Stanislav Lének svůj boj s rakovinou při převzetí
hlavní ceny v naší redakci. Stalo se tak
začátkem loňského května. Na zákeřnou nemoc přitom tři roky před naším

rozhovorem zemřela i jeho manželka.
„To není možné, já v životě nikdy nic
nevyhrál, ani obojek na kozu ne,“ reagoval výherce na nečekané štěstí. Jenže
to v jeho případě vydrželo opravdu jen
velmi krátce. Trvalé zdraví, které by
každý z nás potřeboval ze všeho nejvíce, jsme bohužel jako hlavní cenu do
soutěže věnovat nemohli.
A přestože i malá radost může v životech mnoha z nás znamenat velký
obrat k lepšímu, v případě Stanislava Lénka tomu tak bohužel nebylo.
Téměř přesně dva měsíce poté, co nás
navštívil v redakci, rakovině podlehl.
Dodnes na něj vzpomínají jeho vnoučata, děti i všichni jeho další příbuzní
a známí.
(mls)
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UCPANÁ
OLOMOUCKÁ!
Mohou za to prý také závory na přejezdu...
PROSTĚJOV Už na konci
loňského roku po rekonstrukci rozcestí ulic Olomoucká
a E. Valenty v Prostějově
Večerník kritizoval světelné
signalizační zařízení, kterým
byla opravená a rozšířená křižovatka osazena. Semafory
totiž zvýhodnily řidiče vyjíždějící z vedlejších ulic, kdežto
na hlavní Olomoucké se vytvářely dlouhé fronty. Bohužel ani po necelém půlroce se
situace nezlepšuje! Proč?
„Mnohem delší časový prostor
dostali řidiči k výjezdu z ulic E.
Valenty a V. Outraty. Bohužel
takto byly semafory nastaveny
od výrobce. Jakmile si veřejné
osvětlení a světelné signalizační
zařízení v Prostějově převezme
nový správce vzešlý z výběrového řízení, budeme s ním jednat
o úpravě časových impulsů,“
vyjádřil se na konci roku 2016
k problému Pavel Smetana, náměstek primátorky Statutárního
města Prostějov pro dopravu.
Ale ouha! Nová společnost si
už semafory převzala, ale dlouhých front v Olomoucké ulici
neubývá. Právě naopak... Večerník se na vlastní oči přesvědčil,
že zejména okolo patnácté hodiny se vytvářejí fronty od zmíněné křižovatky až po rondel
u obchodní zóny!
Ještě v únoru tohoto roku se
přitom náměstek Smetana nechal na dotaz Večerníku slyšet,

Provoz v Olomoucké ulici zdržují podle námstka primátorky i zbyten dlouho stažené závory na železniním
pejezdu.
Foto: archiv Veerníku

že po obdržení výsledků probíhajícího sčítání dopravy dojde
k zásadnějším úpravám světelně řízeného provozu na křižovatce Olomoucké ulice a ulice
E. Valenty. Nyní jsou ale už
aktuální výsledky dopravního
průzkumu známy, a stále se nic
neděje. V čem je tedy problém?
„Výsledky sčítání dopravy sice
poskytly zajímavé informace
o počtech vozidel v ulici Olo-

moucké, Sladkovského a E.
Valenty, ale problém semaforů
byl způsoben koordinací semaforů obou křižovatek. Toto bylo
v rámci zkušebního provozu
napraveno,“ trvá na svém Pavel
Smetana, nicméně přiznal jeden
problém, který zřejmě velmi
brzdí celý provoz v Olomoucké
ulici. „Další záležitostí, která by
napomohla lepší průjezdnosti
Olomoucké ulice, je doba, po

kterou jsou staženy závory na
zdejším železničním přejezdu.
Víme všichni, že mnohdy jsou
tyto staženy až příliš dlouhou
dobu, a to zcela zbytečně. Někdy se i dlouhých pět minut
čeká na projíždějící vlak. Chystáme nyní veškeré podklady pro
jednání se Správou železniční
dopravní cesty,“ dodal aktuálně
náměstek prosějovské primátorky.
(mik)

Napsáno PEKLO V GALE: Sklad zapálily děti
pred
ˇ
14. 5. 2007

Dohromady osm hasičských
jednotek vyjíždělo v pondělí po
šestnácté hodině k nejrozsáhlejšímu požáru na území města
za poslední tři nebo čtyři roky.
Obrovské plameny pohltily sklad látek v podniku Gala
v Krasicích. Štiplavý a zdraví
nebezpečný kouř ohrožoval lidi
v širokém okolí. Ihned po příjezdu hasičů byli zjištěni žháři,
kteří mají požár s více než milionovou škodou na svědomí. Policisté si k dalšímu šetření odvezli
tři desetileté kluky!
„Děti se dostaly do uzamčeného
skladu s textilním materiálem, který slouží pro výrobu boxovacích
pytlů. Zde založily požár, podle

předběžného šetření zapalovačem. Byla to klukovina, která však
za sebou zanechala výraznou škodu. Shořelo třiadvacet tun textilního materiálu v hodnotě 50 tisíc
korun. Ale co je horší, že požárem
byla zničena celá hliníková budova skladu za 1,2 milionu korun,“
sdělil Večerníku Josef Nedělník,
vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru Prostějov. Podle našich zdrojů si kluci ve skladu hráli
se zapalovačem hodně riskantně.
Údajně nejdříve zapálili kusy látek a první ´ohníček´ se jim ještě
podařilo uhasit. Druhý už ale ne.
„Předtím, než stačili utéct, je zadrželi pracovníci firmy, kteří je později předali nám hasičům. My pak

zase policii,“ dodal Josef Nedělník.
Hasiči museli nejprve okolo hořící budovy vymezit nebezpečný prostor, k tomu jim pomáhali
strážníci. „Prostřednictvím megafonů zabudovaných ve služebních
vozidlech jsme občany bydlící
okolo upozorňovali na nebezpečí
a množství lidí jsme museli vyzvat,
aby se z bezprostředního prostoru
okolo hořícího skladu vzdálili do
bezpečné zóny. Strážníci v okolí
krasické firmy rovněž řídili dopravu tak, aby se hasičská auta dostala bez problémů do areálu Galy,“
uvedl Jan Nagy, velitel Městské
policie Prostějov.
Co bude dál s malými žháři, o tom
prostějovská policie vzhledem

k nízkému věku pachatelů nechce
informovat. „Zadrželi jsme tři podezřelé děti, které sklad při hře zapálily. Vyšetřovatel hasičů potvrdil,
že příčinou požáru je cizí zavinění.
Případem se i nadále zabýváme.

Jelikož však v této události figurují
osoby nezletilé, nejsme oprávněni
sdělovat bližší informace,“ zareagovala pouze strohým způsobem
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově Alena Slavotínková.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁ VEERNÍKU
Nikdy v dalším průběhu deseti let jsme se nedozvěděli, jak tento případ dopadl a jakým způsobem byli tři malí chlapci, respektive jejich rodiče potrestáni. Nikdy nebylo ani zveřejněno, zda je někdo popotahoval kvůli tomu,
aby zaplatili více než milionovou škodu, kterou napáchaly jejich děti. Ale
nešlo pouze o tuto událost. Večerník pak ještě poměrně často informoval
o nehodách, nebo dokonce o trestných činech, které zavinily nezletilé osoby
do patnácti let. Jaký trest jim či jejich opatrovníkům byl udělen, se totiž novináři nemohou dozvědět. Takzvaný náhubkový zákon je totiž na straně
trestně nepostižitelných pachatelů...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Skálovo námstí

Příště: Žižkovo náměstí

17051220517

Bývala tu stelnice. Nachází se nedaleko bezprostedního centra msta. Od
roku 1912 je pojmenované podle prostjovského národohospodáe, kulturního
pracovníka a íšského poslance Eduarda Skály (1842-1918). Výjimkou bylo jen
válené období 1940 až 1945, kdy neslo název Zámecké námstí (Schloss-Platz). V prostoru se nachází ti výrazné stavební dominanty, a sice secesní
sokolovna, postavená v letech 1907 až 1908 na míst stedovké bašty, budova Masarykovy školy z let 1909 až 1910 a starobylý pernštýnský zámek
ze šestnáctého století. V budov dnešní mstské knihovny z roku 1823 ml
spolek ostrostelc zaízenou stelnici.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

letos slavíme jubileum...
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s mstskou policií

Potyčka kvůli kolu

Předminulou sobotu 6. května večer
bylo přijato telefonické sdělení o odcizených věcech z brašny jízdního kola
zaparkovaného ve stojanu před restaurací v centru města. Strážníci na místě
kontaktovali tři muže, jeden z nich
byl i oznamovatel. Ten se domníval,
že muž postávající u stojanu mu věci
z kola odcizil. To ovšem dotyčný popíral a uvedl, že ve stojanu stojí i kolo,
které mu bylo před časem odcizeno.
On pouze kontroloval, zda se opravdu
jedná o jeho dopravní prostředek. Kvůli nedorozumění vznikla potyčka. Kdo
věci z brašny oznamovatele ukradl, se
vypátrat nepodařilo.

Foto: internet

Usnul na záchodě

Minulé úterý 9. května po páté hodině
ranní požádala obsluha baru v centru
města o kontrolu zákazníka uzavřeného na toaletě. Na místě byl zjištěn
devětadvacetiletý muž. Ten na záchodku pouze usnul, zdravotní problémy
ovšem neměl. Protiprávního jednání se
nedopouštěl, takže po zaplacení útraty
provozovnu opustil.

Stačila hodina a půl

V ranních hodinách minulého úterý 9.
května bylo přijato hlášení od Policie
ČR o osobě v celostátním pátrání. Za
půldruhou hodinu strážníci zjistili pohyb hledaného v ulici Dukelská brána.
Dotyčný byl hlídkou zastaven a vyzván
k prokázání totožnosti. Bylo potvrzeno,
že jde o hledanou osobu. Ihned byla
přivolána hlídka Policie ČR, které byl
na místě jednadvacetiletý muž předán
k dalším úkonům.

Pes na dětském hřišti

V neděli 7. května po sedmé hodině
ráno bylo přijato oznámení o dětech
se psem na dětském hřišti. Zvíře mělo
údajně kousat do houpačky. Na místě
byl hlídkou zjištěn osmiletý hoch, který
se zde zdržoval i se psem. Po kontrole
vnitřního vybavení hřiště ale žádné
poškození zjištěno nebylo. Dítě bylo
předáno matce a oba strážníci poučili
o vhodnějších prostorách pro venčení
psů.

Vystrašený se spletl!

V odpoledních hodinách minulého
úterý 9. května kontaktoval okolo
jedoucí hlídku vystrašený muž. Strážníkům ukázal na vozidlo odjíždějící
z parkoviště u supermarketu Albert,
které směřovalo do centra města po
Plumlovské ulici s tím, že automobil je
jeho manželky a právě jej někdo odcizil.
I s dotyčným byl zmíněný automobil
pronásledován a následně zastaven.
Pětasedmdesátiletý řidič nechápal, co
se stalo... Jak se ukázalo, osmačtyřicetiletý chlapík se spletl! Považoval jej za
vlastní, jelikož mělo stejnou barvu, litá
kola a dokonce i registrační značka byla
hodně podobná. Omyl si uvědomil
až při zastavení vozidla hlídkou. Nic
netušícímu řidiči i hlídce se za vzniklé
nedopatření omluvil. Nakonec se oba
s úsměvem rozešli.

Ke stařence oknem

V úterý 9. května v brzkých ranních
hodinách byla přes linku 156 přijata žádost o pomoc. Sedmasedmdesátiletá
žena upadla v bytě a sama se nemohla
zvednout. Dotyčná s vyslanou hlídkou komunikovala přes dveře. Sdělila,
že má zamčeno a klíče ponechané
v zámku. Seniorce se podařilo přemístit k oknu, a to za pomocí hole otevřít.
Přivolaní hasiči se po žebříku přes otevřené okno dostali do bytu a dveře otevřeli. Žena byla zvednuta ze země, k jejímu zranění při pádu nedošlo, lékařské
ošetření nebylo zapotřebí.

krimi
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PŘES
FACEBOOK
HROZIL
SMRTÍ
Muži za hanobení rasy hrozí tři roky kriminálu
PROSTĚJOVSKO Sociální sítě jsou otevřené názorům každého,
ale nikdo si na ně nemůže napsat vše, co se mu zlíbí. Za rasové
urážky a dokonce výhrůžky smrtí je nyní stíhán dvaatřicetiletý
muž z Prostějova, který v příspěvcích na Facebooku své názory
zbytečně vyhrotil. A reálně mu nyní hrozí kriminál!

Michal KADLEC
„Na přelomu minulého a letošního
roku probíhaly v prostředí sociálních sítí dvě veřejné diskuse k aktuálním problematikám. V diskusích
se mimo jiné objevily příspěvky
motivované rasovou nesnášenlivostí a namířené proti národnostním
menšinám. Jejich autor se o těchto
skupinách obyvatel vyjadřoval mimořádně hrubými výrazy a vyhrožoval jejich likvidací,“ informoval
o závažném trestném činu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského

KRONIKA
Domnělá loupež...

ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Specialisté z kriminální služby se
dali do pátrání, kdo má rasistické
příspěvky a výhrůžky smrtí na svědomí... „Provedeným prověřováním
se jako autora příspěvků podařilo
ustanovit dvaatřicetiletého muže
z Prostějova. Ten se následně doznal.
Policisté muže obvinili z přečinu náMuž z Prostjova byl zejm pesvden, že jeho píspvky na Facebooku projdou
silí proti skupině obyvatelů a proti bez postihu. To se ale spletl...
Ilustraní foto
jednotlivci, přečinu nebezpečného
vyhrožování, přečinu hanobení ná- visti vůči skupině osob nebo k ome- Jak dodal, u soudu muži hrozí trest
roda, rasy, etnické nebo jiné skupiny zování jejich práv a svobod,“ spočítal odnětí svobody na šest měsíců až tři
osob a přečinu podněcování k nená- prohřešky mladého muže Kořínek. roky.

Jedenáctiletého chlapce Žena se sprchovala,
okradl puberák v pátrání! okradla ji kamarádka
PROSTĚJOV Na prostějovském
dětském hřišti v Tylově ulici došlo
k politováníhodnému incidentu
mezi dětmi. Čtrnáctiletý mladík
zde o tři roky mladšímu hochovi
ukradl mobilní telefon. Naštěstí už
chvíli po nahlášení případu zlodějíčka našli strážníci, kteří jej spoutaného předali státním policistům.
Puberťák byl totiž v celostátním
pátrání!
„Ve středu desátého května vpodvečer bylo přijato telefonické oznámení od muže, který se nacházel na
hřišti v Tylově ulici. Zde ho požádal o přivolání hlídky jedenáctiletý
hoch. Ten viděl okolo procházet dvě
osoby, které mu v ten den odcizily

mobil. Na místo byla okamžitě vyslána hlídka,“ uvedla Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov.
Strážníci naložili dítě do služebního vozidla. „Při pátrání po okolí byl
spatřen mladík, který se měl krádeže
dopustit. Ten, jakmile uviděl hlídku,
začal utíkat. Dopadnout se ho podařilo až na městské tržnici, musely
být vůči němu použity donucovací
prostředky. Při zjišťování totožnosti
vyšlo najevo, že je čtrnáctiletý nezletilec veden v evidenci osob, po kterých
vyhlásila Policie ČR pátrání. Mladík
byl převezen na obvodní oddělení,
kde byl předán policistům k dalším
úkonům,“ sdělila Greplová. (mik)

PROSTĚJOV Povedená kamarádka a brigádnice! Žena z Prostějova
si do vlastního bytu zvala známou
na pomoc s úklidem. Ta se majitelce
bytu odvděčila tím, že hned dvakrát
během pěti dní „navštívila“ její kabelku, ze které sebrala dohromady
třináct tisíc korun...
„Ve dnech osmnáctého a třiadvacátého
února tohoto roku mělo v prostějovském bytě dvaatřicetileté ženy
dojít ke krádeži finanční hotovosti
přímo z její kabelky. Provedeným
šetřením došli k závěru, že činu se
měla dopustit devětadvacetiletá
známá poškozené ženy. Ta měla do
bytu přístup, protože poškozené ženě
pomáhala s vedením domácnosti. Pol-

icisté ženu podezírají, že měla v obou
případech využít doby, kdy byla majitelka bytu ve sprše. V prvním případě
takto měla odcizit pět tisíc a ve druhém
osm tisíc korun,“ prozradil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
krádeže. „Za ten zákoník stanoví
trest odnětí svobody až na dvě léta.
Podezřelá žena svou vinu odmítla, ale
vzniklou škodu se zavázala nahradit. Ve
věci bylo vedeno zkrácené přípravné
řízení,“ popsal trochu zvláštní přístup
„zlodějky“ mluvčí prostějovské policie.
(mik)

BRAVO! Rychlý zásah policie při dopadení „úchyla“
➢ztitulnístrany
PROSTĚJOVSKO Jedině dobře, že
tohoto zvrhlíka kriminalisté rychle
chytili! V nejmenované obci na Prostějovsku došlo předminulou sobotu
k otřesnému činu. Muž si na ulici vyhlédl sedmiletého chlapce, kterého
se pokusil znásilnit. Když se mu to
nepovedlo, ujel na kole pryč. Za půl
hodiny jej však držela policie v klepetech. Soudce následně souhlasil
s převozem do vazební věznice!
„V sobotu šestého května jsme krátce
před jedenáctou hodinou obdrželi ozná-

mení o sexuálním obtěžování nezletilého
chlapce neznámým mužem v obci na
Prostějovsku. Z místa měl pachatel odjet
na jízdním kole. Vzhledem k závažnosti
přijatého oznámení byly do pátrání po
pachateli ihned zapojeny všechny dostupné policejní hlídky,“ uvedl k případu
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Na základě popisu pachatele se policistům již za necelou půlhodinu
podařilo pedofilního chlípníka vypátrat, zadržet a umístit do policejní
cely. „Na základě zjištěných skutečností
byl podezřelý muž obviněn z trestného

činu mravnostního charakteru. Vzhledem k okolnostem případu byl ze strany státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Prostějově podán
návrh na jeho vzetí do vazby. Soudce
Okresního soudu v Prostějově jej akceptoval a obviněný je tak v současnosti
stíhán již vazebně,“ prozradil Kořínek.
„Za spáchaný skutek mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na osm let. Vzhledem
k okolnostem, tedy zejména citlivosti
případu a věku poškozeného, nebudeme v současnosti k případu sdělovat
žádné další informace,“ dodal mluvčí
prostějovské policie.

Serveru pvnovinky.cz se už v sobotu 6.
května ozval otec sedmiletého chlapce,
aby poděkoval policistům za rychlou
a perfektní práci při objasnění a obvinění pachatele, který se pokusil znásilnit mého sedmiletého syna. „Dále
bych chtěl poděkovat policistům
z obvodního oddělení Prostějov 2 za
profesionální a včasný zásah, díky němuž byl pachatel zatčen jen na základě
popisu a znalosti terénu. Prostějovská
policie si zaslouží ohromné uznání
za tento čin, kdy během jednoho dne
byl eliminován pachatel takto závažné
trestné činnosti,“ vzkázal otec dítěte.
(mik)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

Jakub Pospíšil se k prodeji drog piznal pímo u soudu
➢ ze strany 3

sicích. Tomáš Valenta je přitom
ukázkovým příkladem toho,
jak devastující účinky může mít
dlouhodobé užívání pervitinu na
dříve snad normálního člověka.
„Drogy jsem kupoval od Ondřeje
Ptáčka, a to v době, kdy jsem chodil
má zase nově na triku kromě prodeje s jeho bývalou přítelkyní, se kterou
drog i řízení bez řidičského průkazu. má dítě. Peníze, které ode mě takto
získal, utrácel přímo na automatech
Kam vás dostane pervitin... v mém podniku,“ vypověděl nezaV roli svědka se uplynulé úterý městnaný Valenta, který je v součas9. května nejprve představil Jiří Kva- nosti odkázaný na péči své maminky.
pil, který byl v minulosti odsouzen
Ze zápasníka „smažkou“
za to, že se s pistolí v ruce pokusil
a pak na dno
dvakrát neúspěšně vyloupit benzínku. „Pervitin jsem bral asi pět let, Nejpozoruhodnější byla obsáhlá výdostával jsem ho od Miroslava Kadl- pověď bývalého žákovského mistra
číka. U nikoho z obžalovaných jsem republiky v zápase Jakuba Pospíšila.
drogu nekupoval,“ uvedl během vi- Přestože na mladíkovi bylo jasně padeopřenosu z věznice Vinařice Kva- trné, jak je rád, že se po čase opět vidí
pil, který však před časem při výsle- se svými kamarády, ti při jeho slovech
chu na policii hovořil poněkud jinak. jeho nadšení rozhodně sdílet nemohli.
Jako další se představil někdejší „Pervitin jsem ve velkém nakupoval
provozovatel herna baru v Kra- u Ondřeje Ptáčka. Když neměl, dodá-

PROSTĚJOV O procesu s pěticí mladých prostějovských dealerů a výrobci pervitinu ze Šternberka užVečerník opakovaně informoval. Přestože
se původně předpokládalo, že ve věci už při úterním jednání Okresního
soudu padne rozsudek, vše se protahuje. Výpovědi jednotlivých svědků
však jsou nepochybně zajímavé a celá záležitost má neustálý vývoj...
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Až na Libora Navrátila byla celá šestice v době konání prvního hlavního
líčení na svobodě, nyní je už většina
ve vazbě. Kromě něj skončili za mřížemi také Ondřejové Ptáček a Spáčil
a naposledy pak i Jan Zita, který byl
zatčen za dramatických okolností. Na
svobodě tak z této partičky zůstávají
pouze Martin Zikmund a Milan Jančík. O četných lapáliích prvně jmenovaného Večerník již také psal, Jančík

ERNÁ

val mi ho Ondřej Spáčil. Loni mi ho
pak prodával David Fröml,“ prohlásil
s pozoruhodnou bezstarostností někdejší velký zápasnický talent, který
se ze své závislosti pokoušel opakovaně dostat prostřednictvím pobytu
v léčebně v Bílé Vodě. Z druhé léčby
se přitom vrátil před několika málo
dny. „Pervitin jsem mu prodal pouze
asi desetkrát, zbytek dostal s tím, že jej
prodá a o peníze se podělíme. Jenže on
mi často žádné peníze nedal, protože
je prohrál na automatech,“ reagoval
na výpověď svého „kamaráda“ Ondřej
Ptáček. „Ano, i takové případy byly,“
připustil následně Pospíšil a zároveň
jmenoval několik lidí, jimž pervitin
prodával. Aniž by si to někdejší sportovní talent snad i uvědomoval, sám
sebe tímto dostal do situace člověka,
proti němuž bude pravděpodobně zahájeno trestní stíhání.
Ani tentokrát rozsudek nepadl,
hlavní líčení bylo odročeno na
4. července.

Foto: internet

V úterý 9. května přijala Policie
ČR oznámení dvaadvacetiletého
muže, že přes noc z 8. na 9. května se do jeho bytu v Prostějově
měl vloupat neznámý pachatel,
a to v době, kdy měl spát. Pachatel údajně odcizil peněženku
s finanční hotovostí bezmála deset tisíc korun a mobilní telefon
typu iPhone 6 S. Celkem měl
pachatel svým činem způsobit
škodu vyčíslenou na bezmála
třicet tisíc korun. Ve věci policisté zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
porušování domovní svobody
a přečinu krádeže, za což trestní
zákoník stanoví trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.
Později během dne se oznamovatel na služebnu dostavil znovu a učiněné oznámení zrušil
s odůvodněním, že předchozího
dne s kamarádem požili nějaký
alkohol a údajně odcizené věci
u něho zapomněl, načež se mu
pak již vrátily...

Přemístil škodovku

Neznámý pachatel v době od 3.
do 8. května dosud nezjištěným
způsobem přemístil nepojízdný
osobní automobil značky Škoda
odstavený na parkovišti u zemědělského statku v Určické ulici.
Vozidlo jeho majitel nalezl u garáží přibližně půl kilometru od
uvedeného parkoviště. Shledal
na něm další poškození spočívající v rozbití dvou oken, poškození zpětného zrcátka a obou
předních blatníků. Celkem byla
způsobená škoda vyčíslená na
15 500 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu poškození cizí věci. Za ten pachateli
v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody
až na jeden rok.

Falšovala dokument

Z přečinu padělání a pozměnění
veřejné listiny podezírají prostějovští kriminalisté z oddělení
hospodářské kriminality jednatřicetiletou ženu z Olomouce.
Tohoto skutku se měla podezřelá
dopustit tím, že pro účely přijímacího řízení v prostějovské firmě předložila pozměněný „Výpis
z evidence rejstříku trestů fyzických osob“. Ten si předtím upravila tak, aby z něho vyplývalo, že
nemá žádné záznamy o odsouzení. Ve věci je v současnosti vedeno zkrácené přípravné řízení.
V případě odsouzení ženě za přečin padělání a pozměnění veřejné
listiny hrozí trest odnětí svobody
až na tři roky.

VEÈERNÍK ZA 15 Kè

608 960 042

Vojtěch PODOLSKÝ
9. 5. 2017 48 cm 2,95 kg
Plumlov

Tereza KOTRYSOVÁ
4. 5. 2017 46 cm 2,55 kg
Štětovice

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Posílení imunity, zlepšení
metabolismu či redukci váhy slibuje nově pořízená hyperbarická
komora nové generace. Tu před
nedávnem zakoupila prostějovská AGEL Sport Clinic, která je
součástí skupiny AGEL. Přístroj
s širokým spektrem využití za
téměř tři sta tisíc korun je určen
pacientům i sportovcům všech
věkových kategorií.
„Hyperbarická oxygenoterapie,
kterou pacienti podstupují v hyperbarické kyslíkové komoře,
představuje léčbu vdechováním
kyslíku v přetlaku, a tím lepší zásobení tkání v organismu. Tato
terapie urychluje regenerační procesy po úrazech nebo operacích,
posiluje imunitu, zbavuje stresu
a má také velmi pozitivní vliv na
zpomalení procesu stárnutí, podporu hubnutí či dokonce poruchy
plodnosti a erektilní dysfunkce,“
vysvětluje širokou škálu využití
nového přístroje vedoucí centra
AGEL Sport Clinic MUDr. Nikola Bárková s tím, že zvýšený obsah
kyslíku v krvi podporuje nejen
účinnost bílých krvinek, ale také
pomáhá zmenšit otoky a zrychluje
metabolismus.
„Indikace přístroje je opravdu široká. Využití najde pro pacienty
jak s akutními a chronickými chorobami, tak i pro zájemce v rámci
estetické medicíny. Během jednoho pobytu v komoře lze totiž spálit až šest stovek kalorií, nemluvě

je asi šestiletý kíženec malého vzrstu. Je to nádherný
kíženec s kouzelným kukuem, kterým odzbrojí každého.
Když poznáte jeho pohodáskou povahu, zamilujete si ho.
Na vodítku chodí pkn, netahá, bez problému se snese
s fenkou.

FALCO

IKIN

je kíženec stedn malého vzrstu ve vku zhruba dva až ti
roky. Jde o labradora na krátkých nožikách. Užívá si každého kontaktu s lovkem a za svého páneka bude doslova
dýchat. S fenkou se bez problému snese, na vodítku chodí
pkn, ze zaátku trošku tahá. Vhodný k dtem.

REX

je zhruba desetiletý kíženec velkého vzrstu a velmi pátelské i klidné povahy. Pro svého pána bude oddaným
a vrným parákem. Šastný bude v domeku se zahrádkou. Bez problému se snese s fenkou, na vodítku chodí
pkn, netahá.

LORD

je pedstavitel plemene labrador velkého vzrstu ve vku
ty až pti rok s okouzlujícím pohledem. Potebuje as,
než zane nkomu novému dvovat, ale pak je z nj
dokonalý mazel. Vhodný pro páneka, u kterého bude jjediným pejskem. Na vodítku chodí pkn, netahá.

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.

o výrazném zlepšení kvality pokožky,“ uvádí MUDr. Nikola Bárková.
Naopak pacienti s akutní infekcí,
těžkým astmatem, trpící křečemi
či klaustrofobií by se terapii v hyperbarické komoře měli vyhnout.
„Hyperbarická komora je během
terapie neprodyšně uzavřená, abychom dosáhli optimálního tlaku,
který odpovídá 1,6 atmosféry, tj.
stejný tlak, jaký je v šestnácti metrech pod vodou. Terapie trvá šedesát minut, během kterých pacient
uvnitř komory dýchá pomocí obličejové masky čistý kyslík. Ačkoliv
je pacient během expozice neustále v kontaktu s personálem, může si
číst či poslouchat hudbu, klaustrofobikům by to mohlo dělat potíže,“
říká vedoucí AGEL Sport Clinic
a dodává, že pro dosažení optimálního efektu je ideální absolvovat
osm až patnáct takových terapií.
„Počet návštěv hyperbarické komory vždy závisí na individuálním
posouzení specialisty. Ideální je
tuto léčebnou terapii kombinovat
ještě i s jinými metodami, které
také doporučí odborný lékař na základě vyšetření,“ uzavírá Bárková.
Centrum sportovní a preventivní
medicíny AGEL Sport Clinic bylo
v Nemocnici Prostějov otevřeno
v roce 2013. Od té doby patří mezi
nejlépe vybavená a nejmodernější
centra v zemi. Moderní pracoviště
ovšem své služby poskytuje nejen
sportovcům vrcholovým a výkonnostním, ale i rekreačním hobby
sportovcům, sportující mládeži
a dětem.

i pacientům k rychlejší regeneraci

Nová přetlaková komora
v AGEL Sport Clinic
pomáhá sportovcům

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍKY!

PROSTĚJOV Předminulý pátek
a sobotu se v Nymburce uskutečnilo
už 22. finále nesoutěžní přehlídky
mateřských škol s všeříkajícím názvem Mateřinka 2017.
Z dvanácti oblastních kol, na
kterých vystoupilo přes sto padesát
mateřských škol, postoupilo do nymburského finále celkem šestadvacet
souborů. Prostějovsko a potažmo
i Olomoucký kraj reprezentovaly
děti ze Speciální mateřské školy
v Mozartově ulici, která je součástí
výchovně vzdělávacího komplexu
s názvem Střední škola, Základní
škola a Mateřská škola Prostějov
v Komenského ulici.
„V sobotním programu se mezi finalisty z Prahy, Brna nebo Liberce Prostjovské dti pedvedly pravý rej arodjnic a sklidily boulivý potlesk.
Foto: archiv MŠ Mozartova
prostějovské děti rozhodně neztratily. Jejich vystoupení Rej čarodějnic Mateřinky Tomáš Jachnik s tím, že Celou akci moderoval drobotinou vý doprovodný program plný soutěží,
sklidilo bouřlivý potlesk,“ kon- umístění mezi nejlepšími se „Mo- milovaný „rozhlasák“ Honza Kovařík výstav či výtvarných dílen. K dispozici
statoval organizátor prostějovské zartka“ nedočkala.
a pro děti i dospělé byl připraven zajíma- byl také skákací hrad.
(mls)

dti z „Mozartky“

Martin KONŠEL
8. 5. 2017 52 cm 3,75 kg
Křenůvky

Pondělí 15. kkvětna 2017
www.vecernikpv.cz
www.vec

Z NEMOCNICE ...

Zuzana HRABOVÁ
9. 5. 2017 47 cm 2,80 kg
Kostelec na Hané

Fotografie narozených miminek
pořizujemekaždoustředuvporodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže
již maminku v pokoji nezastihneme,můžetenámzasílat svésnímky
i s potřebnými údaji na e-mailovou
adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkempakvšemrodičůmzašleme jako poděkování dárek - přímo
domů graficky zpracovaný portrét
i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník - Myslíme i na vašii
budoucnost!

Pavlína DOPITOVÁ
8. 5. 2017 51 cm 4,10 kg
Pěnčín

Ve finále Mateinky

Kryštof MACALÍK
9. 5. 2017 52 cm 4,05 kg
Prostějov

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

BLAHOPØEJEME!!!

Vítejte na svìtì

letos slavíme jubileum...
Pondělí 15. května 2017
www.vecernikpv.cz

19





Neumíme si představit, že by byla
zrušena. Sem chodí poměrně hodně
lidí ze severní části Prostějova. Pokud
by tuto pobočku chtěla Česká pošta
zrušit, byl by to velký problém,“ dodal první náměstek primátorky.
Jak ale na závěr řekla náměstkyně Hemerková, podobné úvahy
mohly být již dávno vyřešeny. „Rekonstrukce místního nádraží mohla
být provedena už před mnoha lety,
kdyby jeden z občanů nevznesl požadavek, aby stařičká budova byla
prohlášena za kulturní památku. Celé
řízení trvalo strašně dlouho, mezitím
se vyměnili vlastníci místního nádraží,“ připomněla nedávné komplikace
Ivana Hemerková.
(mik)

2TQUV÷LQXwVÊMQPwGNÆRQ5RT¾X÷åGNG\PKéPÊFQRTCXPÊEGUV[EJV÷LÊCD[PCOÊUVPÊOP¾FTCåÊD[NC\CEJQX¾PCJNCXP÷RQDQéMCèGUMÆ
RQwV[
Foto: Michal Kadlec

nádraží umístíme pamětní desku se
jmény našich židovských spoluobčanů, kteří odtud za druhé světové
války odjížděli do koncentračních
táborů,“ prozradila Alena Rašková,
primátorka Staturního města Prostějova.
„Neděláme si iluze, že například hospoda zůstane ve stejné podobě, jako
když byla ještě v provozu... Já v tomto zařízení byl naposledy zhruba
před dvaceti lety, ale vždy byla skoro
prázdná. Časy, kdy takzvanou čunínskou střelou jezdily na Konicko stovky cestujících, ti si při čekání na vlak
zašli na pivo, jsou dávno pryč. Ale nějaký menší bufet by tu rozhodně být
měl. Co se týká pošty, to je jiná káva.

nout, co s ním. „Vede od žešovské pálenice směrem k rybníčku a stavěl se zřejmě
pro potřeby zemědělců. Pátrali jsme
v historických dokumentech, čí tento
most vůbec je. Dlouho jsme mysleli, že je
logicky majetkem Ředitelství silnic a dálnic, stejně jako v jiných případech. Byl to
však omyl, v této společnosti v archivech
vůbec nic nenašli, zatímco my jsme v dokumentech přišli na to, že jde o napojení
na účelovou komunikaci v majetku města, tudíž i most je náš,“ objasnil kuriózní
hledání majetnictví Jiří Pospíšil, náměstek
primátorky Statutárního města Prostějova.
V letech 2015 a 2016 byl stav mostu vyhodnocen na základě normy jako uspokojivý. „Výsledkem tehdejší odborné
prohlídky byl však už návrh opatření k
dalšímu provozování mostu a provedení
opravy. Most necháváme kontrolovat
každým rokem a bude tomu tak i letos.
Vzhledem k tomu, že se vede přes dálnici,
kde jakékoliv závady mohou mít vážné
následky na bezpečnost dopravy, tak je
nutné tuto kontrolu rozhodně nepodceňovat,“ nastínil nejbližší plány Pospíšil.
Po prohlídce a zpracování dokumentace budou stanoveny případné opravy mostu v roce 2018. Kontrola bude

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

stát městskou kasu téměř čtyřiašedesát tisíc korun. „Chceme tak předejít
případným vážným problémům či snad
dokonce havarijnímu stavu. Jak všichni

PROSTĚJOV Tereza Skoupilová
je prakticky pořád v jednom kole. Nejenže pilně pracuje na pozici sociální pracovnice Charity
Prostějov, současně je však též
zdatnou umělkyní, o čemž se
můžete přesvědčit například
Michal Kadlec
v těchto dnech, kdy ve SOŠ
Předminulé úterý se konšelé shodli na
a SOU na náměstí E. Husserla
tom, že most, který vede od místní páprobíhá výstava nejen jejich
lenice směrem k rybníčku, je potřeba co
fotografií. Těžko bychom tedy
nejdříve prohlédnout a rychle se rozhodhledali ideálnější osobu pro
rozhovor z kulturní a společenské sféry, jež tvoří třetí díl v rámci každé rundy seriálu rozhovorů s významnými osobnostmi
veřejného života, který jsme
nazvali „NA ROVINU“. Otázky
už téměř tři měsíce pokládáme
místním radním a novým zastupitelům, dále podnikatelům,
osobnostem z kulturní i společenské oblasti (dnes) a na závěr
každého měsíce přijde řada na
vybraného pracovníka státní
/QUVQFåGwQXUMÆR¾NGPKEGRąGUF¾NPKEKNGVQURTQLFGFčMNCFPQWRTQJNÊFMQWRąÊwVÊTQM správy z řad policie či justičních
O¾RąKLÊVPCąCFWP¾MNCFP¾TGMQPUVTWMEG
Foto: Michal Kadlec orgánů.

PROSTĚJOV Most vedoucí přes dálnici u Žešova ve směru od ulice U palírny na druhou stranu do polí je přece
jen v majetku magistrátu! Po delších
tahanicích s Ředitelstvím silnic a dálnic na to prostějovští radní přišli po
důkladném zkoumání archivních listin. A jelikož stavba je aktuálně v hodně špatném technickém stavu, bude
s největší pravděpodobností nutná
rozsáhlá oprava.

„Jde o náš
majetek,“
sdělili
překvapení
radní

UHYNULY!

Federace židovských obcí v České republice zastoupená předsedou
panem Ing. Petrem Papouškem reaguje na nepravdivá sdělení uvedená v článku autora Michala Kadlece s názvem "Židé přešli do
útoku: radní lžou!" ze dne 2. a 3. dubna 2017.
Pan Ing. Petr Papoušek zastupující Federaci židovkých obcí
v České republice nikdy neuvedl údajné tvrzení o tom, že radní
města Prostějova informovali novináře špatně, že dokonce lhali
a neuvedl ani údajné tvrzení, že radní svým prohlášením zbytečně rozbouřili hladinu nenávisti těch, kteří nepřejí našim snahám
o rehabilitaci hřbitova.

PROSTĚJOV Obyvatelé Krasické
ulice jsou zklamáni. Nově vysazené okrasné duby, které nahradily
tolik proklínané javory, letos nevzešly. Jsou totiž zcela suché. Průšvih nyní řeší vedení prostějovského magistrátu s firmou, která
stromy na podzim loňského roku
sázela.
Trvalo tři roky, než si občané z Krasické ulice prosadili svou a magistrát
nechal vykácet javory, jejichž nažky
každoročně zaneřádily předzahrádky
u místních domů. Na podzim loňského roku došlo ke kácení a odborná
firma zde zasadila okrasné duby.
„Bohužel jsme čekali, že stromy zasazené vloni v říjnu nyní na jaře normálně vyraší, ale nestalo se tak. Jsou
naprosto suché. Jedná se o deset až
dvanáct kusů, což samozřejmě nemůže být náhoda. Celou věc nyní řešíme
s firmou, která výsadbu prováděla.
Vše se děje v rámci reklamačního řízení, neboť tato firma je podle smlouvy za vysazenou zeleň zodpovědná
několik let. Suché stromky budou
odstraněny a zasazeny nové,“ shrnula #å FXCP¾EV PQX÷ X[UC\GPÚEJ FWDč
Ivana Hemerková, náměstkyně pri- X-TCUKEMÆWNKEKLG\EGNCUWEJÚEJ<OGVM[
mátorky Statutárního města Prostě- PCJTCFÊHKTOCMVGT¾LGPCRQF\KOU¾\GNC
Foto: Michal Kadlec
jov.
(mik)

ƔƔ Jak dlouho se již charitativní činnosti věnujete? A co pro vás tato práce
znamená?
„Přímo v Charitě Prostějov jsem pracovníkem již téměř dva a půl roku, ale v sociální oblasti se pohybuji od doby ukončení
studií, tj. od roku 2008. Za tu dobu jsem
již nasbírala poměrně hodně zkušeností
a setkala se s různorodými cílovými skupinami. Od nevidomých a slabozrakých
přes olomoucké vozíčkáře až po dospělé
osoby s mentálním postižením a seniory.
Vždy mě ale tato práce bavila, protože mě
naplňoval pocit, že můžu někomu pomoci
a být tak užitečná.“
ƔƔ Aktuálně probíhá ve SOŠ a SOU
výstava vašich fotografií. Co vše mohou
návštěvníci spatřit?
„Společně s kolegy se nám podařilo dát
dohromady asi čtyřicítku černobílých
fotografií, které formou momentek zachycují dění v Charitě Prostějov. Jsou na nich
zachyceni nejen naši klienti, ale i zaměstnanci, na některých se objeví i sám ředitel.

Martin
PYTELA

pro Večerník

rozhovor

EXKLUZIVNÍ

(úsměv) Některé fotografie mají vtip, jiné
jsou zase vážné a zachycují emočně silné
okamžiky. Každopádně jsme se snažili
snímky vybrat tak, aby co nejlépe přiblížily
veřejnosti atmosféru, která u nás v Charitě
panuje. Fotografie zachycují především laskavou pomoc těm, kteří ji potřebují a bez ní
by nedokázali samostatně fungovat. Smyslem této výstavy ale není jen zprostředkování kulturního zážitku, nýbrž také předání důležitých informací o všech našich
službách široké veřejnosti a také kontaktů
na ně. Jinak si myslím, že naše výstava se
dá označit za unikátní díky tomu, že podobných reportážních výstav ze sociálních
služeb v poslední době moc k vidění není.
Ráda bych zmínila i náš velký úspěch, kdy
dvě fotografie z naší putovní výstavy byly
oceněny přímo panem Štreitem v celorepublikové fotosoutěži ´Můj svět 2017´.“
ƔƔ Možná poněkud těžká otázka, ale
co vás naplňuje více umělecká činnost
či pomoc druhým?
„Musím říct, že oboje, hezky se to doplňuje. Pomáhání druhým dává člověku pocit
smysluplné práce a užitečnosti, uměleckou činností se zase snažím kompenzovat
pracovní únavu a přijít na jiné myšlenky.
Občas se mi podaří zužitkovat výtvarnou
kreativitu i v práci. V Domově Daliborka

jsem například vesele pomalovala chodby,
vytvořila originální polepy na naše charitní
auta nebo jen tak udělala klientům hezké
fotky, které přinesly potěšení.“
ƔƔ Jakým směrem se v dále chcete ubírat, máte už nějaké konkrétnější plány?
„I v budoucnu bych určitě ráda zůstala v oblasti sociální práce, abych tak mohla i nadále
pomáhat lidem, protože v takové práci spatřuji zásadní smysl. V oblasti výtvarné mě to
pořád hodně táhne k ilustrování dětských
knížek, což se mi zatím daří realizovat jen
jako koníček, ale člověk nikdy neví. Tak si
zatím krátím čas fotografováním.“
Celý rozhovor najdete
na www.vecernikpv.cz

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

říká obojživelnice Tereza Skoupilová

SRFLWVP\VOXSOQpSUiFHDXæLWHÿQRVWL´
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v Žešově vědí, na ten most se s opravami
nesáhlo několik desítek let, což chceme
teď nějakým způsobem rychle napravit,“
dodal náměstek prostějovské primátorky.

Dálniční most u Žešova opraví magistrát!

Zdroj: Magistrát města Prostějova
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PROSTĚJOV Majitel stařičké budovy místního nádraží v Prostějově
se obrátil na vedení prostějovského
magistrátu s dotazem, zda má nějaké požadavky na prostory budovy
v souvislosti s její blížící se rekonstrukcí. Konšelé poslali Správě železniční dopravní cesty jasný vzkaz.
„SŽDC bude letos opravovat budovu
místního nádraží a nabídla nám součinnost. Její vedení se nás dotázalo,
zda bychom do projektu chtěli něco
doplnit či zda bychom měli zájem
o pronájem některých prostor. Odpověděli jsme jim, že bychom si přáli
zachování pošty a nějakého občerstvení. Zároveň uvažujeme o tom,
že v prostorách budovy místního

5HNRQVWUXNFHPËVWQËKRQ¿GUDæËVHEOËæË

NEVIDÍ? „Zachovejte poštu a hospodu,“ DUBY
z½GDMÉUDGQÉPDMLWHOH6l'& V KRASICKÉ

netové stránky www.vecernikpv.cz
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Prostějov (mik) - Zájemci o byt v Netušilově ulici, který město nabídlo k prodeji,
začali jeho původní cenu podle znaleckého posudku 600 tisíc korun „přebíjet“
jako při klasické dražbě. O prodej jednotky o výměře 42,93 metrů čtverečných je
totiž veliký zájem. „Zájemců o koupi
bylo deset a cena se postupně dostala až
na částku 909 tisíc korun,“ prozradil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer
(ČSSD) s tím, že rada města Prostějova
prodej zastupitelům doporučuje schválit.
V průběhu prosince loňského roku byl
z tohoto bytu kvůli neplacení nájemného
vyhozen dlouholetý nájemník. „Nejvyšší
nabídku podala městu fyzická osoba, nikoliv firma,“ odpověděl první náměstek
na dotaz Večerníku.

Kanceláøe v Knihaøské
Prostějov (mik) - Dům v Knihařské
ulici číslo 18, který se pomalu ale jistě
málem rozpadá, se konečně ze strany
dočká ze strany magistrátu rekonstrukce.
„Zadali jsme projektovou dokumentaci,
která nám jasně určí, kolik celková bude
stát. Původně jsme zamýšleli, že by se
sem v budoucnu mohl nastěhovat odbor dopravy, tomu by však nestačily tyto
prostory. V opravené budově tak budou
kanceláře pro pracovníky jiných odborů,
například sociálního. Ti se v současnosti
tísní v nevyhovujících místnostech, kde
nemají soukromí pro jednání s klienty,“
prozradila Alena Rašková, primátorka
Statutárního města Prostějova.

Oprava „od podlahy“
Prostějov (mik) - Základní školu v ulici
Dr. Horáka čeká oprava podlah. Podle
radních jde o řešení již havarijního stavu. „Špatný stav společných vnitřních
prostor, konkrétně chodby a podlahy
jídelny školy, je důvodem budoucích
oprav. Nejdříve je ovšem třeba zpracovat projektovou dokumentaci, která by
nám nastínila, jak závažný je stav podlah
a o jak vysokou investici půjde,“ uvedl
první náměstek prostějovské primátorky
Zdeněk Fišer (ČSSD) s tím, že dokumentace musí být letos hotova. Na její
pořízení bude třeba 50 000 korun. „Nejde jen o povrch podlahy, rekonstrukcí
musí projít také inženýrské sítě umístěné
pod ní, které jsou tu již od výstavby školy
v sedmdesátých letech minulého století,“
přidal pro Večerník Fišer.

PROSTĚJOV Prostějovští radní několikrát ročně schvalují nákupy
rozmanitých uměleckých děl. Tu za třicet tisíc, jindy zase za padesát. Celkově má speciálně vytvořená komise na nákupy obrazů,
soch, koberců či dalších relikvií roční „strop“ do 400 000 korun.
Není tedy divu, že za posledních deset let se městská sbírka nejrůznějších uměleckých děl rozrostla na několik stovek kusů. Ale
kde jsou? Proč je veřejnost nemá možnost vidět a kochat se jimi?
Na to existuje jednoduché vysvětlení. Leží v depozitáři, protože se
vedení magistrátu už drahnou dobu nedokáže odhodlat k výstavbě vlastní městské galerie...

Původní zpravodajství
pro Večerník

Michal KADLEC
Na jedné z dubnových tiskových konferencí rady města jeho nejvyšší představitelé oznámili nákup dalších dvou
obrazů. „Do naší sbírky přibyly další
dva obrazy od malířů Anny Obrové
a Milana Bendy. Rada schválila nákup
těchto olejomaleb za celkovou cenu
pětadvacet tisíc korun,“ informoval
Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky Statutárního města
Prostějova.
Jak to tedy je s velmi častým nákupem podobných rekvizit? A proč je
město vůbec pořizuje? „Jde o určitou reminiscenci toho, co tady existovalo kdysi za první republiky. Tehdejší
konšelé se po vybudování radnice
v roce 1914 rozhodli, že interiér nové
stavby zaplní hodnotnými uměleckými děly. Šlo hlavně o obrazy a sochy.
Během druhé světové války a poměrně dlouho po ní nákup ustal. Teprve
až v roce 1958 se vedení radnice k to-

muto zvyku vrátilo a trvá to dodnes.
A musím uvést, že už právě vtehdy se
rozhodlo o tom, že nakoupená díla
mají sloužit k založení městské umělecké galerie,“ prozradil Večerníku
ještě nedávno předseda komise rady
města pro nákup uměleckých děl Miroslav Pišťák. Na tuto funkci koncem
dubna tohoto roku rezignoval.
Rozhodnutí prostějovských radních z konce padesátých let minulého století se dá hodnotit jako
bohulibé a logické. Jenomže teď
se píše rok 2017 a městská galerie dosud neexistuje! „Bohužel...
O její výstavbě se vážně diskutuje
minimálně deset let, ale ani za tuto
dobu jsme nedošli k žádnému řešení.
Například prostějovský zámek byl
rekonstruován proto, aby zde vnikly
prostory vhodné pro městskou galerii nebo aspoň pro pravidelnou výstavu uměleckých děl, kterou bychom



KADLEC

Obrazy, které svět neviděl...
A tak páni radní koupili do městské
sbírky další dvě umělecká díla! Obrazy Dívka se zvadlou kyticí a Zimní
soumrak stály městskou kasu bratru pětadvacet tisíc kaček. Nic proti
tomu, jen ať se sbírka uměleckých
děl rozrůstá, město nakupuje každý
měsíc nějaký ten malířský výtvor.
Otázka ovšem je, co z toho mají
obyčejní lidé?
Jak jsem zjistil, městská sbírka
obrazů a ostatních uměleckých děl
tvoří už přes tisíc kusů. Ale kdo je kdy
viděl? Jen strašně úzký okruh lidí, to
když se tu a tam uskuteční nějaká
ojedinělá malá výstava. Jinak stovky

 


     

ze na některá z nich. Prostějované si je
ale mohou přijít prohlédnout i přímo
na radnici! Některá byla umístěna například do kanceláří paní primátorky,
kde jsou věci zakoupené v dávné historii. Ta novější zdobí stěny kanceláří
náměstků,“ prozradil exprimátor.
Co dodat? Městská sbírka, čítající několik stovek uměleckých děl
a mající hodnotu několika milionů
korun, by si zcela jistě zasloužila
častější obhlídku veřejnosti. Nikdy nebylo a určitě ani dnes není
účelem, aby krásné obrazy, sošky,
koberce a další relikvie zůstaly ve
skladu a sedal na ně prach. Zatím
ale Prostějovem už kolují vtipy, že
město kupuje obrazy, které svět neviděl...

obrazů leží v městském depozitáři
prostějovského muzea a sedá na ně
prach. Už několik dlouhých let totiž
radní nejsou schopní se dohodnout
na zřízení městské galerie, ve které
by byla vytvořena stálá expozice.
Jistě v historii už padly nějaké smysluplné návrhy, ale například zřízení
galerie v rekonstruovaném zámku
si konšelé nechali utéct mezi prsty.
A jiné prostory nalezeny nebyly.
Z toho vyplývá fakt, že magistrát
disponuje velmi rozsáhlou sbírkou
obrazů, které však svět neviděl. Jako
v jedné slavné pohádce. A to je podle
mě škoda.

7

FEJETON
MARTINA PYTELY

Michal



publicistika

 ! 

S tímto spojením se setkal snad
každý, koho v daném roce čekala
maturitní zkouška. Pro někoho prý
vrchol, završení, vyvrcholení. Řekl
bych spíš, že možná i pro většinu. Pro
většinu skládající se z učitelů, rodičů,
tetiček, babiček, všech lidí okolo majících již zkoušku dospělosti úspěšně
za sebou a mající tak určitou pravomoc požívat tuto auru získanou
úspěšným zvládnutím zkoušky
dospělosti, zkoušky schopnosti přežít
ve světě dospělých. Pro studenta, pro
každého, kdo maturitu někdy dělal.
Řekl bych, že nás není zrovna málo,
bohužel čím dál tím víc. Jsme přeci
všichni stejní, stejně dospělí, a když je
někdo jiný ať lepší, či horší, tak je to

špatně. Maturita je pouze zkouška
toho, zda-li jedinec dokáže ustát
tlak okolí. I když jsou tu jistě tací, co
nesouhlasí.
Ale proč? Mě by zajímalo, co se
člověk maturitou fakticky naučil,
čím prošel. Maturita nepředstavuje
zkoušku toho, jestli člověk dokáže
nejen práci získat, udržet si ji a dále
se posouvat vpřed. Jestli má nápad
schopný realizace a z něj plynoucí
vybudování menší či větší firmy. Jestli
má toliko nadání, že je v něčem lepší
než ostatní. Jestli se dokáže postarat
sám o sebe, o druhé, jestli dokáže
založit rodinu, zajistit obživu a klidný život. Nerozumím tomu. Vždyť
jen den po zvládnutí maturity místo

zkoušky dospělosti bude nazývat
maturitu fraškou. Jako každý jiný.
Bude taky vytvářet tlak na ostatní, říkat nahlas to, co říkali jeho
předchůdci. Že by ten, kdo maturitu neudělá, musel být úplný blbec.
A takto se chovají dospělí? No, asi
teda ano. Není důležité být přeci
lepší, hlavní je, aby ostatní mohli být
horší. Takto nastavit směr myšlení,
a jste dospělým! Gratulujeme, prošel
jste zkouškou! A to ani nemluvím
o úrovni maturity, o její obtížnosti.
Ale co, aspoň je díky tomu více
úspěšně dospělých lidí. Nebo
dospělých úspěšných lidí. To vše
z vás, alespoň dle slov před maturitou, maturanti, maturita udělá.

        

  














Ruční úklid nahradí „SUPERVYSAVAČ“
PROSTĚJOV Na úterním jednání rady města představili zástupci
společnosti FCC Prostějov nového
pomocníka při úklidu Prostějova.
O sbírání odpadků především v centru města se od léta postará zbrusu
nový vysavač za půl milionu korun.

Nový stroj má nahradit ruční sběr
odpadků i následný úklid.
„Na základě naší poptávky nám zmíněná
společnost nabízí novou službu při úklidu
centra města. Spočívá v nahrazení ručního úklidu, tedy sběru, zametání odpadků
a smetků za použití elektrického komu-

Srazil øidiè škodovky

cyklistu !"
PROSTĚJOV Policisté prostějovského dopravního inspektorátu šetří okolnosti nehody, ke které došlo minulou
středu 10. května hodinu před poledne
v křižovatce ulic Příční a Sportovní.
Řidič černé škodovky zde zpětným zrcátkem narazil do jízdního kola. Nikdo
naštěstí nebyl zraněn, dva muži se však
nyní hádají, kdo za střet může a zda
dokonce nejde o pomstu kvůli vzájemnému incidentu, který se odehrál těsně
předtím...
„Na uvedené křižovatce z dosud přesně
nezjištěných příčin mělo dojít ke střetu pra-

z rozsáhlé sbírky vždy obměňovali.
Nestalo se tak,“ zalitoval bývalý prostějovský primátor. „Snad tato myšlenka opět ožije a nebude to dlouho
trvat. V koutku duše věřím, že právě
v zámku se vhodné prostory pro galerii ještě najdou. Stejně tak doufám,
že se v dohledné době rozhodne, kdo
společně s galerií bude provozovat
například kavárnu, která by se tam
určitě hodila,“ přidal Pišťák, který
Večerníku před šesti lety řekl, že se
dokonce uvažuje o výstavbě samostatné budovy, v níž by sídlila městská galerie, a zároveň vzniklo zázemí
pro uskladnění všech uměleckých děl
ve vlastnictví prostějovského magistrátu. „Tato alternativa byla na stole.
Uvažovali jsme dokonce o přístavbě současného kina Metro. Postavit
se dá cokoliv, ovšem druhou věcí je
otázka nejenom stavební investice,
ale také nákladů na provozování samotné galerie. V tomto ohledu jsme
se tenkrát nemohli shodnout. Neměli
jsme stejný názor ani na to, zda by galerii provozoval magistrát, domovní
správa, nebo by ji svěřil soukromému
subjektu. I z těchto úvah tedy sešlo,“
vzpomněl si na nedávnou historii Miroslav Pišťák.
Zatím zůstává faktem, že je zakoupena spousta uměleckých děl, která není kam umístit... A tak většina
z nich dál leží ve skladu, pár z nich je
tu a tam vystaveno veřejnosti. „Výstavy koupených obrazů, sošek a dalších děl se konají celkem pravidelně
na různých místech Prostějova. Samozřejmě že prostory jsou všude omezené, veřejnost se tak může podívat pou-

.þ

Cena vyletìla nahoru

„Stavbu městské galerie řešíme už deset let,“
posteskl si exprimátor Pišťák

letos slavíme jubileum...

Pondělí 15. května 2017
www.vecernikpv.cz

STOVKY TISÍC KORUN DO OBRAZŮ. PROČ JE NIKDO K
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navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

vého zpětného zrcátka osobního automobilu značky Škoda s řídítky jízdního kola.
Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění
osob, výše způsobené hmotné škody byla
vyčíslena na dvanáct tisíc korun. Alkohol
byl u obou řidičů vyloučen provedenými
dechovými zkouškami,“ popsal srážku
osobního vozidla s cyklistou Petr Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Při podání vysvětlení policistům se oba
muži na příčinách i okolnostech toho, co
jí předcházelo, nedokázali dohodnout.
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pøedcházet incident.
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Podle jednoho z nich měl všemu bezprostředně předcházet verbální incident
v Martinákově ulici. „Proto žádáme občany, kteří se ve středu desátého května
kolem jedenácté hodiny dopoledne pohybovali v Martinákově ulici či v prostoru
křižovatky ulic Sportovní a Příční, aby
svým svědectvím pomohli objasnit okolnosti tohoto případu. K incidentu došlo
mezi řidičem vozidla Škoda Octavia černé barvy a cyklistou na městském jízdním
kole hnědé barvy,“ vyzývá případné svědky mluvčí prostějovské policie.
Se svými poznatky k případu se občané
mohou obrátit přímo na policisty dopravního inspektorátu, a to buď osobně
v Havlíčkově ulici v Prostějově, nebo
telefonicky na čísle 974 781 251.
„Samozřejmostí je také možnost využít
bezplatnou telefonní linku na čísle 158. Za
případnou pomoc děkujeme,“ dodává Kořínek.
(mik)

nálního vysavače Glutton. V současnosti úklid centra města
zabezpečují pracovníci
vybavení ručním nářadím
a dvoukolovým vozíkem
pro ukládání odpadků
a smetků. Elektrický komunální vysavač bude obsluhovat jedna
osoba,“ popsal novinku první náměstek
primátorky Zdeněk Fišer (ČSSD) s tím,
že pracovníci, kteří se momentálně starají o pořádek ručně, se přesunou do
okrajových částí. „Aktuálně jich máme

Vysavač společnost FCC Prostějov

pořídí na vlastní náklady a bude
„Lidi z ´pracá
sloužit pro pracovníka, který
provádí ruční úklid centra
pøesuneme ku´
vymezeného vnitřním
jinam,“ města
městským okruhem. „Ná)%  *(
klady na provoz stroje včetně
 +'-& zaměstnance
jsou vyčísleny na
k dispozici z úřadu práce deset, jednáme
ale o navýšení na dvojnásobek,“ dodala
prostějovská primátorka Alena Rašková
(ČSSD).

350 korun za hodinu. Dodací lhůta
komunálního vysavače od objednání je asi čtyři týdny a jeho pořizovací
cena 560 tisís korun bez DPH,“ dodal
Fišer.
(mik)

Aquapark otevøe se 
„Počasí zdrželo přípravné práce,“ vysvětluje šéf Domovní správy
PROSTĚJOV Ještě nedávno jsme
nosili zimní bundy, teď už bychom
se pomalu chtěli koupat... Jenomže hned tak to nebude. Prostějovský aquapark v posledních letech
sice pravidelně otevíral své brány
okolo 20. května, letošní stav se
ale jeví mírně odlišně. Jak se totiž Večerník dozvěděl, přestože
se v Krasické ulici pilně pracuje,
provozovatel areálu bude rád,
když největší koupaliště v regionu
napustí své bazény poslední květnový víkend!

Michal Kadlec
„Veškeré přípravy na jedenáctou
sezónu jdou bohužel pomaleji, než
bychom si představovali,“ přiznal
zdržení jednatel Domovní správy
Prostějov Vladimír Průša s tím, že
aktuálně probíhají úklidové práce.
„Během dubna se nám nepodařilo
vyčistit bazény tak, abychom aquapark mohli otevřít v tradičním ter-

mínu. Na vině bylo počasí, protože
noční mrazy, déšť i silný vítr přes
den nám to jednoduše neumožnily. Naši zaměstnanci tak museli vše
dělat v mnohem pomalejším tempu.
Ale vše připravujeme tak, abychom
otevřeli poslední květnový víkend,“
objasnil dále Průša. „Je třeba si uvědomit, že čtrnáct dní před zahájením provozu musíme z napuštěných
bazénů odebrat vzorky a nechat je
prozkoumat hygieniky. A do dneška
jsme je po zimě ještě ani nečistili,
natož napouštěli,“ dodal na vysvětlenou za provozovatele šéf Domovní
správy.
Dobrou zprávou je, že správci
aquaparku se podařilo obnovit
smlouvu na pronájem restaurace
s podnikatelem, který se o občerstvení hostů koupaliště staral už
vloni. Kvůli loňskému prachmizernému počasí, nízké návštěvnosti a tím i nízkým tržbám chtěl
ale původně skončit. „Svým způso-

bem se jej podařilo přesvědčit, aby
s provozem restaurace pokračoval
i letos, přestože vloni utrpěl poměrně velké ztráty. Nám se kvůli počasí
samozřejmě také ekonomicky nedařilo, byla to druhá nejhorší sezóna
v historii. Všichni věříme, že letos
tomu bude jinak,“ věří Vladimír Průša. Ovšem méně klidně vzhlíží k personálnímu zajištění služeb. „Sehnat
vhodné pracovníky nebo alespoň
brigádníky, to je obrovský problém.
Nezaměstnanost klesá a také o sezónní práce je čím dál tím menší zájem. S těmito problémy se potýkají
dnes všichni...“ Domovní správa
převezme od příštího roku kromě
aquaparku také provoz vrahovického koupaliště, kde je po letošní
sezóně plánována velká rekonstrukce. „Zase nám dá především
zabrat, abychom našli zaměstnance.
Takový plavčík, to je dneska velmi
úzkoprofilová profese,“ pousmál se
Průša.

MARTYHO
SLOUPEK
Ahoj všichni,
přesně na Den vítězství jsem se rozhodl, že napíši tento sloupek. Vzpomínáme na všechny, kteří se zasloužili
o osvobození tohoto státu, leč pokud se
zamyslím nad současným jeho stavem,
nelze si nevzpomenout na pohádku
S čerty nejsou žerty a na proslulou scénu, ve které kaprál Máchalovi shodí pyramidu ze dřeva: „Zas Ti to spadlo, asi
vítr, ne?“ Hledáte spojitost?
Nám totiž aktuálně spadla politická
kultura až na samé dno. To, co momentálně předvádí nejvyšší politická
reprezentace, je snad uvěřitelné jen
ve špatném hororu, jenže u nás je to
realita. Demise - nedemise, frašky na
Hradě, odposlechy - neodposlechy
s úkolováním novinářů... No řeknu
vám, pro mladé i prostějovské voliče
je to vskutku motivace jít vůbec někdy
k volbám jako vyšitá.
Do žumpy nám také spadl fotbal. Mirek „cinklý jaro“ Pelta a jistá ministerská úřednice půjdou zřejmě bručet,
protože se nám někde poztrácelo šest
miliard na dotacích ve sportu, tedy
hlavně fotbalu. Opět tu máme odposlechy, takže očekávám, že pánové
Lábus a Čtvrtníček přijdou zase s něčím veselým. Až se u toho budeme
smát, bylo by ovšem dobré si uvědomit, že velký podíl viny má na celé
aféře Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy. Ano, je dobré si připomenout, že to ministerstvo, které má
na starost mládež, dává této mládeži
bezvadný vzor, jak se chovat poctivě
a nekrást. A tak se opět obávám, že
mladí nadějní sportovci nám budou
i nadále utíkat do ciziny, když vidí,
jaký je aktuálně ve sportu finanční
nepořádek. A když jsme u toho fotbalového padání, tak uroňme slzu za
ten náš místní fotbalový oddíl, který
se po roce vrací do MSFL, protože
na druhou ligu prostě nemá.
Spadla nám také ve městě jedna židovská deska. Ne sice vlastní vinou,
způsobil to školák, takže případ uzavřen. Ptám se ale, kdo tento nápad
v jeho hlavě zasel, nestal se ten školák
jen něčí hříčkou?
Nějak to moc padá, větrem to ale neMarty
bude!
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Mìøit v Øíèní ulici!

Nemám nic proti tomu, když policisté často měří v ulicích Prostějova rychlost vozidel. Podle mě by to měli dělat ještě častěji, protože jak řidiči po městě jezdí, to je opravdu na pováženou. Chtěl bych ale strážcům dopravního
pořádku doporučit jednu lokalitu, kde řidiči zaručeně jezdí jako piráti! Jde
o Říční ulici, která spojuje Olomouckou ulici s Vrahovickou přes takzvanou
„myší díru“. Tady se skutečně často jezdí jako o závod! Kdyby se tady policajti
postavili s radarem na hodinu denně, tak nachytají spoustu těch, kterým „padesátka“ absolutně nic neříká.
Petr Kvapil, Prostějov
Vùbec se nepøetrhnou

3   $  #.4 5

Když jsem si přečetl, že město udělá
všechno pro to, aby rekonstrukce
kanalizační sítě v Plumlovské ulici
proběhla co nejrychleji a dělníci co
nejvíc „srazili“ termín dokončení,
tak teď musím říct, že se pro to zřejmě neudělalo vůbec nic. Pracanti to
zabalí v pátek ve dvě hodiny odpoledne a přes víkend se v Plumlovské
ulici neděje vůbec nic. Tak ať mi
nikdo neříká, že se dělníci přetrhnou...
Filip Jančík, Prostějov

Stejně jako já asi i většina občanů přivítala tisíce květů cibulovin vítajících
jaro v našich ulicích města. Dobře je,
že i náměstí je využívané pro různé
kulturní akce. Ale vše by mělo mít svou
míru. Když nehraje, ale řve vám do uší
z reproduktorů hudba, jako tomu bylo
v pátek 5. května o půl páté odpoledne,
je to na žalobu za poškozování zdraví.
A městská policie, co tam stojí, nic! Stačilo by upozornit na snížení hlasitosti.
Antonín Sprinz, Prostějov

Proè taková šikana?

Že policisté během nedávných Velikonoc kontrolovali řidiče doslova na
každé silnici, je úplně v pořádku. Opilci nemají za volantem co dělat, a kdy
jindy je chytit i potrestat než právě na Velikonoce? Na policejní akci mě pouze naštvala moje vlastní osobní zkušenost. Vezl jsem děti od jejich babičky
a u jedné z benzínek v Prostějově mě zastavila policejní hlídka. Myslel jsem
si, že budu jenom dýchat do trubičky. Jenomže stál jsem tam asi čtvrt hodiny,
protože policisté chtěli vidět povinnou výbavu, lékárničku a další vybavení
auta. Tak hezké velikonoční pondělí, poděkoval jsem naštvaně strážcům zákona za zbytečné zdržování a šikanu.
F. D., Prostějov

„Slovo dělá muže,“ praví jedno
české lidové přísloví. Platí však
ještě i dnes? I díky internetu
a sociálním sítím počet slov kolem nás závratným způsobem
vzrostl. To je jen jeden z důvodů,
proč v mnoha případech ztratila
na své hodnotě i významu. Není
totiž slovo jako slovo. Slovo, které by bylo schopno udělat muže, nemůže být jen tak hozené
do větru. Takové musí být pevné a smysluplné, zejména však
musí být podpořeno skutky.
Jenže podobných slov je mezi
námi pramálo. Spolu s nimi mizí
i muži. Jediné, co zůstává, jsou
slova, která nic neznamenají...

P

o materiální stránce máme tu
čest žít v zatím nejlepší době, jakou kdy lidstvo zažilo. Můžeme o tom
diskutovat, můžeme o tom vést spory,
můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je asi
tak jediné, co s tím můžeme dělat. A to
minimálně do doby, než nám někdo
ukáže historickou epochu, ve které si
mohli lidé užívat většího množství aut,
televizorů, praček, myček, mikrovlnek
či golfových turnajů.
S kutečnost, že každý desátý z nás
dnes čelí exekuci, nevypovídá vů-

bec nic o našich možnostech, ale
pouze o naší vlastní hlouposti. To
jen potvrzuje fakt, že problém dnešní doby není ani tak materiální, jako
spíše morální.
rávě slovo morálka je však jedním
ze slov, která absolutně pozbyla na
významu. V dnešní době jej obvykle
používáme s negativním zabarvením,
a to tehdy, pokud chceme někoho upozornit, aby „nemoralizoval“. Tím vlastně
říkáme, že člověk, který nám něco vytýká, je sám o sobě stejně nemorální,
jako jsme my sami. Že i jemu jde hlavně
o něho samého. Že jsme na jedné lodi,
na které každý z nás chce pro sebe jen to
nejlepší. Kam však taková loď dopluje?
ěkdo se snad domnívá, že morálka je složitým souborem omezení, nad kterými každý rozumně uvažující
egoista pouze mávne rukou. Tak tomu
ovšem není. Vždyť celá morálka coby
pravidlo správného jednání by se dala
shrnout do jediné věty znějící: „Co
nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty
jim.“ Jedná se o moc chytré pravidlo, která počítá s přirozenou lidskou sobeckostí.
Na druhou stranu navrhuje, abychom ke
druhému člověku přistupovali se stejnými ohledy a respektem, s jakým přirozeně přistupujeme k sobě samým.
ak prosté! Ale jak nesplnitelné...
Jasná většina z nás je totiž ve svém
životě poháněna jedinou silou: mít se
lépe jako ti ostatní. Proto jedni dru-
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hým ubližují. Činí tak mnoha způsoby
a tím nejbanálnějším je lež, při níž „slova nic neznamenají“. Ti rafinovanější
přitom mluví o takzvané milosrdné
lži, kdy přesvědčují sebe samé i ostatní
kolem sebe, že jejich lež nemá druhým
ubližovat, ale pomáhat. Je to naprostý
nesmysl. Jakmile si jednou připustíme, že existuje cosi jako milosrdná
lež, tak jsme ztratili poslední kousek
reálné půdy pod nohama. Sami si už
nebudeme jistí, kdy je to ještě milosrdná lež a kdy už je to lež nemilosrdná, postupně začneme svým
lžím i věřit. Jak by to bylo na světě
jednoduché, kdyby se každý z nás za
každou třebas i malou lež styděl, snažil
se jí vyhnout a ze všech sil hledal, jak
i v obtížných situacích říct pravdu, která je však pro toho druhého stravitelná.
ic přitom nedbejme na to, že
lidé údajně o pravdu nestojí, že
chtějí slyšet jen to, jak jsou skvělí a jak
je všechno v pohodě. Ani ženy, ani
muži nechtějí mít vztahy se lháři. Cítí
totiž, že takový vztah nebude pevný,
odmítají s ním marnit čas. Ti, kdo lžou,
jsou buď hloupí, nebo slabí. Jedinou
svou lží totiž zpochybňují všechny
své pravdy. Kdo tomu druhému lže,
ten si obvykle myslí: Víš, nic není jen
černobílé, vše se dá vyložit různě. Ve
skutečnosti však říká: Ty mi za pravdu
nestojíš... Příznakem současné doby je
navíc fakt, že mnozí z nás jsou už tak na-

N
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MARTINA
ZAORALA

kažení nedůvěrou, že nejen slova, ale absolutně nic neberou vážně. Cítí totiž, že
vše, co by vážně brali, se brzy stane jejich
slabinou (nikoliv slabostí), kvůli které se
v očích ostatních stanou zranitelnými
a směšnými. Proto raději vlají větrem
a vychutnávají si opojnou „lehkost bytí“.
Někdy je to jejich volba, jindy útěk před
rizikem zklamání. Až příliš pozdě každý
z nich zjistí, že tato lehkost bytí je dlouhodobě nesnesitelná.
Ano, jsme zaplaveni slovy, která nic neznamenají. Je správné k nim být nedůvěřivý, ale přesto není důvod propadat
beznaději. Staří latiníci říkali prosté:
Acta non verba. Je to tak: „činy nikoliv
slova“ stále dělají muže. A v tom je i pro
naši společnost obrovská naděje.
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P"edstavujeme podniky a firmy
Kralický Háj v PR$MYSLOVÉ ZÓN%

nicmén dležitou devízou
výroby je zamení na povrchové dekorace, které spoívají v lakování a chromování. Díky systematickému
rozšiování výroby a naplování vize a strategických
plán spolenosti Maier CZ
pináší neustále nové pracovní píležitosti, a to nejen
prostjovském regionu, ale
i lidem v širším okolí, kteí nemají problém s dojíždním. Bhem deseti let
své psobnosti na eském
trhu zamstnala firma více
než 350 uchaze o práci,
z toho napíklad investice
do výstavby chromovací linky v roce 2015 pinesla celkov 46 nových pracovních
píležitostí, a sice zejména
pro technology a operátory. Dalším cílem spolenosti Maier CZ je v tuto chvíli

výstavba nové lakovny. Do
roku 2020 tu poítají s dalším rstem zamstnanc
a ani íslo 500 zdaleka není
konené.
Od letošního roku došlo
k navýšení mezd pedevším
u výrobních pozic jak u operátor výroby, seizova
lis, tak i skladník a dalších. Stejn tak se rozšíily
nabídky benefit – mimoádné bonusy, flexipasy, stravenky, odmny za dlouhodobou spolupráci, parkování
v areálu, jazykové a odborné
kurzy, masáže a penzijní pipojištní. Firma MAIER je
neustále se zvtšující firma,
která nabízí spoustu nových
pracovních píležitostí, a kdo
chce dosáhnout kariérového rstu, má zde dvee oteveny. Mnoho zamstnanc
zaalo na pozicích výrobních operátor i údržbá
a v prbhu svého zamstnání se vypracovalo na vyšší
pozice napíklad vedoucí i
inženýry kvality apod.
Spolenost MAIER CZ momentáln nabízí pozice
s motivujícím finanním
ohodnocením pro výrobní
operátory, seizovae lis,
skladníky, nástrojáe, vedou-

cí ve výrob, procesní inženýry, technology. Jelikož je to
mezinárodní firma, dležitou
stránkou je i jazyková vybavenost uchaze. Nkteré
z pozic - napíklad zákaznická kvalita - jsou obsazovány
nejenom technickými obory,
ale i humanitními se zamením na jazykovdu.
PIPOJTE SE K NÁM!

MAIER CZ se v Prostějově zabydlel a chystá rozšíření

žena v roce 2006 a Prostjov byl vybrán jako strategická lokalita pro centrální
Evropu s cílem vybudovat
tady druhou nejvtší poboku. Maier Group psobí
po celém svt - Španlsko,
Velká Británie, Itálie, Mexiko, ína a Indie. Mezi hlavní zákazníky patí napíklad
Peugeot, Citroen, Toyota,
Renault-Nissan, Audi, BMW,
Mercedes a další. Výrobní innost se zamuje na
lisování exteriérových i interiérových komponent,

Prostějovská továrna společnosti MAIER CZ
byla otevřena v roce 2006 jako jedna z poboček španělského koncernu MAIER Group. Místní
podnik se zaměřuje především na lisování,
lakování a chromování interiérových i exteriérových komponentů do osobních aut. Společnost
se rozhodla investovat do výrobního závodu ve
střední Evropě kvůli svým zákazníkům z řad velkých automobilek.
Po otevření chromovací linky v roce 2015, vedení
výroby loni na jaře oznámilo záměr postavit také novou lakovnu. Provoz plánuje otevřít v roce
2018. Doposud přispěla prostějovskému regionu
350 pracovními místy a díky nové lakovně je očekáván i další velký růst.

Díky soustavnému rozšiování výroby pináší spolenost Maier CZ prostjovskému regionu neustále
nové pracovní píležitosti
nejenom pro technické
profese. Od letošního roku
firma nabízí navýšení mezd
a nový systém benefit.
Prostjovská
spolenost
Maier CZ je souástí španlské Maier Group, pedního
výrobce plastových komponent pro automobilový
prmysl. eská poboka
této spolenosti byla zalo-
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O olšanskou školku je zájem Prostjovská jazykovka

2x foto: Zdenk Vysloužil

zájemce odmítnout. „Všechny
bohužel vzít nemůžeme. Bereme děti
od dvou a půl roku, přednost mají
ty s trvalým bydlištěm v Olšanech.
Celkově máme sto jedna dětí, přičemž
kapacita školky činí sto tři. Ale ta dvě
místa jsou volná jen proto, že se jedna
rodina se dvěma dětmi odstěhovala.
Jinak máme sto procent,“ vysvětlovala
Marie Pawerová. „Když jsem v roce
2012 do Olšan nastupovala, měla
školka kapacitu šestaosmdesát dětí.
Postupně jsme ji navýšili, ale pořád to
nestačí,“ uzavřela s úsměvem ředitelka
ZŠ a MŠ.

PROSTĚJOV V dnešní době
hraje jazykové vzdělání nezanedbatelnou roli. Jde o dovednost,
která pomůže dětem rozvinout jejich potenciál, uskutečnit
jejich
ži-votní
představy,
a dosáhnout vytoužených cílů
v dospělosti. Pro mladého
člověka, který bude chtít obstát
v ostré konkurenci, je cizí jazyk základním předpokladem
k úspěchu. K prokázání znalostí
dnes již bohužel nestačí absolvovat klasickou školní docházku.
Potřebujete mít nějaký certifikát.
Nejlépe s mezinárodní platností.
A ten nedostanete jinak než
složením jazykových zkoušek…
V prostějovské jazykové škole BIG
BEN mohou Vaše děti takový certifikát získat, a to ještě během studia na střední či dokonce základní
škole. Za 15 let existence školy
zde získalo mezinárodní certifikát
KET, PET nebo FCE přes 120
dětí a studentů. Mladí angličtináři
z Big Benu dlouhodobě dosahují
vynikajících výsledků. Úspěšnost
školy je každoročně 100 %,
přičemž zhruba 70 % absolventů
získá zkoušku s vyznamenáním.
„Letos míří ke zkouškám opět
přes pětadvacet dětí. Zatímco
běžně děti skládají tzv. dětské
certifikáty YLE Cambridge,
u kterých není možné neuspět,

naše děti připravujeme už jen na
zkoušky vyšší úrovně A2 až C1,
tedy zkoušky primárně určené
dospělým,“ vysvětlila výjimečnost
výsledků ředitelka jazykové školy
Big Ben Zuzana Šutová.
Dětským zájemcům o studium
letos v Big Benu nabízí přes
40 jazykových kurzů ve 14
úrovních. Zápis do kurzů na
školní rok 2017/2018 zde startuje v týdnu od 29. 5. 2017. Vzhledem k očekávanému zájmu
doporučujeme
zaregistrovat
vhodný termín co nejdříve buď
online na www.big-ben.cz, nebo
telefonicky na 777 562 788.
(pr)

Slavnostní p%edávání certifikát Cambridge 2016 za ú(asti primátorky Statutárního m"sta Prost"jov Aleny Raškové.
Foto archiv BIG BEN

oslavila 15. narozeniny!

KAPACITA OPĚT NESTAČÍ!
BIG
BEN
OLŠANY U PROSTĚJOVA Dětí jako smetí? Každoroční problém, ale
příjemný. K zápisu dětí do olšanské mateřské školy se opět dostavilo více
dětí, než je její kapacita. „Přišlo hodně rodičů i dětí. Zájem určitě převýší
kapacitu školky,“ potvrdila Večerníku v průběhu čtvrtečního odpoledne
Marie Pawerová, vedoucí učitelka MŠ Olšany u Prostějova.
pisu svou dcerku, byla i Jana Veselá.
EXKLUZIVNÍ
„Budeme se do Olšan stěhovat. Já
reportáž
odtud pocházím a do téhle školky
jsem sama chodila. Prostředí znám,
pro Večerník
ale musím uznat, že se hodně změnilo,
Zdeněk
a k lepšímu. Je to tu hezké,“ svěřila se
VYSLOUŽIL
Večerníku jedna z mnoha maminek,
které přivedly ve středu a čtvrtek uplynulého týdne své ratolesti k zápisu.
Vedení a zřizovatele ZŠ a MŠ Olšany
u Prostějova pochopitelně nadstandardní zájem ze strany
rodičů těší. Na druhé straně
však zase musejí některéé
Nakonec šlo v tomto roce o čtyřiatřicet
dětí a volných míst je pouze sedmadvacet. „Zájem nás samozřejmě těší.
Hlásí se k nám nejen ´Olšaňáci´, zájem
mají i rodiče dětí z okolních obcí a také
z Prostějova,“ pochvaluje si Pawerová.
Jednou z maminek, která přivedla k zá-

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

FOTO & VIDEO
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P%íchozí d"ti si hrály, zatímco maminky vypl:ovaly dotazníky.

17051010490
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rychleji než jarní kvìt,
najdeš si náš internet

4x foto: archív Veerníku, 1x foto: Magistrát msta Prostjova
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Ceny msta budou pedány dnes

PROSTĚJOV Nejprve bez problémů prošel hlasováním zastupitelstva seznam laureátů navržených na
Cenu města Prostějova za rok 2016.
Komunální politici v drtivé většině
zvedli ruku pro pětici osobností,
kterým bude toto prestižní ocenění slavnostně předáno už dnes, tj.
v pondělí 15. května. Stane se tak už
v deset hodin dopoledne v obřadní
síni prostějovské radnice. Prestižní
ocenění je udělováno již od roku
2006, letos speciální komise navrhla a příslušné orgány schválily pětici
laureátů.
Cenu města Prostějova tak obdrží
JUDr. František Doležel in memoriam,
bojovník za pravdu, spravedlnost a lidská práva. Dále pak dálková a zimní
plavkyně Dana Zbořilová, autorka detektivních románů Jarmila Pospíšilová,
fotograf Jiří Andrýsek a PhDr. Marie
Dokoupilová za celoživotní vědeckou
práci v prostějovském muzeu.
Jediným, kdo již předem avizoval, že pro
pětici osobností nezvedne ruku, byl opoziční zastupitel František Fröml. „Já se hlasování zdržím. Byl bych ale nerad, kdyby
to někdo bral, že mám něco proti těmto
navrženým kandidátům, to určitě ne. Jelikož ale tato cena byla v nedávné minulosti
několikrát vrácena, nebo ji dostali například i bývalí příslušníci Lidových milicí
a podobně, tak této věci vůbec nefandím,“
pronesl František Fröml. „Na to máte samozřejmě právo,“ zareagovala primátorka
Alena Rašková.
(mik)

17051110497
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závad,“ mnula si ruce spokojeností
Alena Rašková (ČSSD), primátorka
Statuturního města Prostějov. „Jedním dechem ale musím dodat, že
zároveň jsme v roce 2016 neuskutečnili některé naplánované investiční
akce, na které jsme bohužel neobdrželi dotace. Například jde o zateplení
školky ve Dvořákově ulici, což mělo
stát zhruba devět milionů korun.
Pokud získáme dotaci, tak realizace
této záležitosti proběhne až v letošním roce.“
Večerník pochopitelně zajímalo,
kam loňský přebytek poputuje. „Celá suma bude převedena do
fondu rezerv a rozvoje města. A je
možné, že jej využijeme například
při výstavbě komunitních domů
nebo z něj zaplatíme rozsáhlou rekonstrukci kanalizace a komunikací
v ulici Jano Köhlera a Hrázky ve Vrahovicích,“ prozradil Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky.
(mik)

38 milionů
korun!

PROSTĚJOV Radní se minulé
úterý zabývali konečným vyúčtováním městského rozpočtu za
loňský rok. A jednání to bylo veselé, vždyť výsledky hospodaření
potvrzené odborným auditem
jsou více než optimistické. Městská pokladna po 31. prosinci 2016
opět přetéká penězi, a není to po
roční účetní uzávěrce poprvé.
Tentokrát jde o kladné saldo přesahující sumu 38 milionů korun.
„V přesných číslech je kladné saldo
loňského rozpočtu města vyjádřeno
částkou 38 620 000 korun.
Stalo se tak především zásluhou
zvýšeného výběru daní z příjmů fyzických osob a daně z přidané hodnoty. Navíc došlo k výrazné úspoře
neinvestičních výdajů, především
v oblasti nákupu služeb, zejména
konzultačních a právních. Loňské hospodaření a s ním spojenou
konečnou uzávěrku přezkoumali
odborní auditoři a vše shledali bez
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zprávy z regionu
Konicko  Kostelecko  Němčicko  Plumlovsko  Protivanovsko

technického stavu vozidel policisté
s ohledem na poškození na místě zadrželi osvědčení o registraci vozidla
Škoda,“ doplnil František Kořínek
s tím, že příčiny, okolnosti i míra
zavinění jsou předmětem dalšího
šetření.
Na místě zasahovali samozřejmě hasiči, pro těžce zraněného
mladého řidiče přiletěl vrtulník
letecké záchranky z Olomouce.
„Profesionální jednotka z Konice po
příjezdu provedla šetrné vyproštění
zraněného muže, po chvíli k místu
dosedl vrtulník s posádkou letecké záchranné služby a zdravotníci
si převzali do péče řidiče s vážnými
zraněními. Hasiči v navazujícím čase
provedli nutná bezpečnostní opatření a zajištění proti vzniku požáru.
Během své činnosti také asistovali
Policii ČR při dokumentaci dopravní nehody,“ uvedl Zdeněk Hošák,
tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
„Operátor k místu vyslal dvě lékařské
posádky, z nedalekého výjezdového
stanoviště posádku rychlé zdravotnické pomoci z Konice a taktéž vzlétl vrtulník letecké záchranné služby
z Olomouce. Na místě byl nalezen
zraněný sedmadvacetiletý řidič. Po
vyproštění byl pacient s velmi vážnými zraněními postihujícími více
částí těla imobilizovaný fixačními

region
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pomůckami přepraven letecky do
traumacentra Fakultní nemocnice
Olomouc,“ sdělil dále Hošák, který
je zároveň mluvčím Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje.
Viděli jste, co se stalo? Napište
nám své svědectví na e-mail: redakce@vecernikpv.cz!
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zjistili jsme

EXKLUZIVNĚ

     '     %" !  
Foto: Martin Zaoral

RYCHLÝ
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PROSTĚJOVSKO Člověk se diví,
jak je něco takového vůbec možné... Zřejmě zloděj má na svědomí
díru, která zela do kanálové vpusti na dálnici mezi Prostějovem
a Vyškovem. Není divu, že dva řidiči si po přejetí díry poničili podvozky vozidel!
>>>dokončení na straně 13!

spodek“!

„urvali

Šoféři

Plumlov (mls) - Žáci plumlovské
základní školy v se v uplynulých
dnech aktivně zapojili do úklidu
obce. Navíc v rámci nedávného sběrového týdne nasbírali více než dvaadvacet tun starého papíru.
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Hruška (mls) - Více jak kilometr
silnice protínající obec Hruška je od
minulého týdne uzavřen. Jedná se
o úsek od křižovatky se silnicí mezi
Němčicemi a Měrovicemi až po
začátek obce. Důvodem uzavírky je
oprava komunikace. Rekonstrukce
by měla skončit nejpozději 7. srpna.

678%& 8 & -

Kostelec na Hané (mls) - Nové
hasičské zbrojnice se možná dočkají
hasiči z Kostelce na Hané. Projekt na
její výstavbu za necelého půl milionu
korun pro kosteleckou radnici zpracuje olomoucká společnost Arworx.

Plánují
novou hasièárnu

Plumlov (mls) - Všechny tašky na
střeše vyhořelého objektu takzvaného nízkého zámku v Plumlově
už jsou položeny. V současnosti zde
probíhají práce na opravě klenby.
„Faktury hradíme ze záloh pojistného plnění,“ informoval zdejší starosta
Adolf Sušeň.

  #

MASAKR MEZI KONICÍ A JESENCEM! NÍK
Hasiči vyprostili těžce zraněného řidiče

něhož se odrazila zpět na silnici. Při
dopravní nehodě došlo k zaklínění
a zranění sedmadvacetiletého řidiče.
Po vyproštění z vozidla příslušníky
Hasičského záchranného sboru byl
letecky transportován do Fakultní
nemocnice Olomouc,“ popsal hrůzostrašnou nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 56 000 korun. Alkohol byl u řidiče Peugeotu
vyloučen provedenou dechovou
zkouškou. „U zraněného řidiče nebylo možno zkoušku provést, a proto byl ke zjištění ovlivnění nařízen
odběr krve. Po provedené prohlídce

JESENEC Uplynulý čtvrtek 11. května krátce před patnáctou
hodinou došlo na silnici mezi Konicí a Jesencem k velmi vážné
dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Jeden z řidičů
předjížděl autobus, ale nevšiml si, že v tu chvíli ho také předjíždí jiný vůz. Po kolizi došlo k nárazu škodovky do stromu, její
sedmadvacetiletý řidič zůstal v autě zaklíněn. Na místo nehody museli spěchat hasiči, přiletěla i helikoptéra...
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Šestapadesátiletý řidič automobilu
značky Peugeot s úmyslem předjet autobus vyjel do levého jízdního pruhu v době, kdy byl již sám
předjížděn vozidla značky Škoda.
Následně došlo ke střetu levé zadní části Peugeotu s přední pravou
částí škodovky, která byla nárazem
vytlačena vlevo mimo komunikaci,
kde čelně narazila do stromu, od

z konce druhé světové války Jaromír Kouřil z Čelčic, který okolí
Skalky pravidelně prochází vybaven detektorem kovu. Tuto destinaci si amatérský historik nevybral
náhodou. Právě mezi Čelčicemi,
Skalkou a Klenovicemi na Hané se
začátkem května 1945 odehrála poslední tanková bitva druhé světové
války. Kouřil své sbírky pravidelně
vystavuje, jeho poslední nález se však
v žádné expozici neobjeví.

Ve Skalce našli nevybuchlou
SKALKA Tak to byla opravdu a pyrotechnici z Frýdku-Místku. První
bomba! Minulý čtvrtek objevili ve z nich dorazili okamžitě, ti druzí přijeli
Skalce asi třicetikilový dělostře- asi do dvou hodin. Poté si dělostřeleclecký granát určený do německé- ký granát převzali a zneškodnili,“ poho děla ráže 150 mm. Pozůstatek psal exkluzivně pro Večerník starosta
druhé světové války ležel pod zemí Skalky Antonín Frgal. Podobný nález
v lese nad lázeňským areálem.
ve Skalce pamatují z relativně nedávné
doby. „Před necelými třemi lety byla
Martin ZAORAL
při výkopu kanalizace objevena letecBomba byla objevena ve čtvrtek 11. ká bomba,“ zavzpomínal Frgal.
května po sedmnácté hodině. „Na Dělostřelecký granát tentokrát
místo byli přivoláni policisté z Němčic vykopal velký sběratel artefaktů
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Martin ZAORAL

JESENEC Dvaačtyřicetiletý Miloš Z. vyrazil na svůj poslední
tah v sobotu do Konice. Když
se následující den vracel domů,
místní jej viděli, jak se povaluje
po příkopech u silnice. Nebylo
to u něj ničím neobvyklým. Jenže tentokrát se pijan domů už
nevrátil...
Uplynulé pondělí dopoledne po
něm bylo vyhlášeno pátrání, které
skončilo nálezem jeho těla u Jesence. Leželo u odbočky do lesa
v korytě potoka. Místní tomu místu
říkají Chmelník. „Veškeré okolnosti
úmrtí tohoto muže jsou v současnosti předmětem probíhajícího
prověřování,“ konstatoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského

ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Dle místních za úmrtím s největší pravděpodobností stála právě
dlouholetá záliba Miloše Z. v alkoholu. „Jako silný diabetik si zahrával
se smrtí. Nikdo se nemůže divit, že
to tak skončilo. Doufejme, že tragédie bude alespoň výstrahou pro jeho
bratra, který je na nejlepší cestě, aby
skončil stejně..,“ řekl Večerníku jeden
z mužů v sousedství, který si přál zůstat v anonymitě.
Oba bratři přitom pocházejí z velmi
spořádané rodiny. „Ještě štěstí, že se
toho jejich rodiče nedožili. Tatínek jim
zemřel asi před třemi měsíci, maminka
už pár let nazpět. Oba byli velmi slušní
a benevolentní. Bohužel jejich synům
očividně chyběla přísnější výchova,“
konstatoval smutně náš zdroj.

MILOŠ Z.TRPĚL SILNOU CUKROVKOU,

ALKOHOL

SI PŘESTO

ODEPŘÍT ➢ ZE STRANY 3
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Řídil pod vlivem drog
Uplynulý pátek 12. května prováděli policisté v Kralicích na Hané
dohled nad bezpečnostně-silničním provozem. Okolo šesté
hodiny ranní zastavili vůz značky
Škoda 120, který řídil šestadvacetiletý muž. Kontrola na alkohol
proběhla u řidiče bez problémů.
Další test, tentokrát na drogy,
však vyšel pozitivně na pervitin
a marihuanu. Následnému lékařskému vyšetření se dobrovolně
podrobil.

Zdrogovaná
a ještě bez řidičáku
Předminulou neděli 7. května po
dvaadvacáté hodině kontrolovali policisté ve Smržicích osobní
automobil značky Daewoo a jeho
sedmadvacetiletou řidičku z Prostějova. Žena policistům nepředložila řidičský průkaz s vysvětlením, že v minulosti měla zákaz
řízení motorových vozidel a po
jeho uplynutí si řidičské oprávnění neobnovila. Po negativní
dechové zkoušce na alkohol policisté provedli i test na přítomnost
jiných návykových látek. Ten byl
pozitivní na látky cannabis a amphetamin/metamphetamin. Žena
užití zakázaných látek přiznala
a uvedla, že před dvěma dny vykouřila asi šest cigaret marihuany.
Jak dále přidala, počátkem měsíce dubna užila i drogu pervitin.
Výzvu policistů k podrobení se
odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění ovlivnění odmítla.
Další jízdu policisté řidičce zakázali. Pro své jednání je nyní podezřelá z přestupků, za které jí hrozí
pokuta v rozmezí od pětadvaceti
do padesáti tisíc korun a zákaz
řízení všech motorových vozidel
na dobu od jednoho roku do dvou
let.

Srážka dvou seniorů

17051110494

V sobotu 6. května před devátou
hodinou došlo v centru Kostelce
na Hané k dopravní nehodě osobního automobilu s elektrickou
tříkolkou. Devětasedmdesátiletý
muž na tříkolce měl do křižovatky
proti dopravní značce „Dej přednost v jízdě“ vjet v době, kdy tudy
po hlavní komunikaci řídil osmdesátiletý muž osobní automobil
značky Škoda. Došlo ke střetu,
při němž utrpěl muž na tříkolce
zranění, se kterým byl převezen
do prostějovské nemocnice. Výše
způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na pět tisíc
korun. Alkohol byl u obou řidičů
vyloučen provedenými dechovými zkouškami. Příčiny, okolnosti
i míra zavinění dopravní nehody
jsou předmětem dalšího policejního šetření.
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DEN KONICKÉHO MUZEA SE VYDAŘIL V Malenách slavili PRVNÍ MÁJ
Impulsem bylo krajské ocenění Pavla Šína za výjimečný počin
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš KALÁB
KONICE U zrodu myšlenky na uspořádání Dne konického
muzea, které se uskutečnilo uplynulou neděli 14. května v
prostorách konického zámku, stály dvě zásadní události.
Obě se datují do počátku předchozího měsíce, kdy nastoupil na místo ředitele Městského kulturního střediska Konice
Tomáš Vrba. U včerejší mimořádné události nemohl chybět
ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
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Vrba vystřídal předchozí ředitelku
Milenu Navrátilovou, která odešla na
penzi. Jen o pár dnů později rozděloval
Olomoucký kraj už pojedenácté Ceny
Olomouckého kraje za přínos v oblasti
kultury za rok 2016. A právě Cenu za
výjimečný počin v oblasti tradiční lidové
kultury obdržel iniciátor a představitel
spolku Muzeum řemesel Konicka
Pavel Šín. „To nás inspirovalo k jakési
oslavě, kterou jsme zároveň využili ke
komplexní prezentaci našich aktivit,“
vysvětlil Večerníku ředitel Tomáš
Vrba. A Konice se má opravdu čím
pochlubit, vždyť hostí největší sbírku
seker na světě, i tu vůbec největší,
zapsanou v Guinessově knize
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„Dle slov devětatřicetiletého řidiče
mu srnec do cesty z pravé strany vyběhl náhle a střetu se již nedalo zabránit. Ke zranění osob při dopravní
nehodě nedošlo, srnec uhynul na
místě. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na více
než padesát tisíc korun. Alkohol byl
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PROSTĚJOVSKO Minulou středu 10. května v sedmnáct hodin
došlo na šestadvacátém kilometru
dálnice D46 ve směru z Prostějova
na Olomouc k dopravní nehodě
nákladního automobilu značky
Mercedes se srncem. Zvíře srážku
nepřežilo.

rekordů. „Od počátku roku jsem bedlivě
sledoval práci své předchůdkyně, na niž
chci pochopitelně navázat, na druhé
straně vidím v Konici i další potenciál,
který je třeba podchytit,“ vysvětlil
Vrba s tím, že považuje za důležité, aby
spoustu zajímavostí, které místní zámek
nabízí, začali lidé vnímat a vstřebávat.
Jako svého druhu test zájmu veřejnosti
z Konice i blízkého okolí pojal právě tuto
akci. Mimochodem její naplánování
na neděli nebylo náhodné. „Ano, byl
v tom záměr,“ přitakal ředitel. „Většina
kulturních akcí bývá plánována na pátek
či sobotu, takže nedělní odpoledne se pro
akci oslovující širokou veřejnost přímo
nabízí,“ dodal.

u řidiče vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Uhynulé zvíře si
na místě převzal pracovník správce
komunikace,“ informoval tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov František Kořínek.
(mik)
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Během čtyř hodin nedělního odpoledne si na své mohl přijít opravdu každý.
Rodiny s dětmi zaujal skákací hrad před
zámkem a především přehlídka dravců,
kterou prezentovala Stanice ochrany fauny
Hluk. „Každý kontakt s přírodou je pro děti
přínosný,“ poznamenal jeden z tatínků, který
si zrovna fotografoval svoji ratolest nesměle
se dotýkající klidně sedícího dravce.
Každou celou hodinu byla naplánována
prohlídka zámku i přízemního muzea
řemesel. „Akce byla dimenzovaná na
dvě stovky návštěvníků, počítali jsme
čtyři skupiny po padesáti,“ odtajnil svůj
odhad Vrba. Je vždycky lepší zůstat
při zemi a být příjemně překvapen,
což se stalo právě v tomto případě.
„Návštěvnost určitě předčila očekávání
a jsme rádi, že máme na co navazovat,“
pochvaloval si novopečený ředitel.
Jestliže bylo odpoledne rozpracováno
ve dvou variantách, pro sluníčko
i deštivé počasí, na řadu přišly obě
varianty. Po patnácté hodině totiž začalo
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OTINOVES K těžké nehodě došlo v zatáčce mezi Otinovsí a Rozstáním
v sobotu 6. května po sedmé hodině večerní. Jeden z motorkářů ji nevybral
a po smyku se vyválel na silnici. Zezadu však do něho vrazil jeho kamarád,
který nedodržel bezpečnou vzdálenost.
„Motocyklisté z obce na Brněnsku ve věku osmnáct a sedmačtyřicet let jeli společně
ve směru k Rozstání. Dle dosavadního šetření starší z mužů na motocyklu značky
Triumph po průjezdu pravotočivé a následné levotočivé zatáčky nezvládl řízení, dostal smyk a upadl na komunikaci. Motocykl poté setrvačností doklouzal do příkopu,
odkud se odrazil zpět na komunikaci, kde se zastavil. Řidič zůstal ležet v příkopu.
Mladší motocyklista na stroji značky Yamaha při jízdě nedodržel bezpečnostní rozestup od prvního motocyklu. Z toho důvodu na havárii motocyklu Triumph nestihl
zareagovat, do tohoto motocyklu narazil a také upadl na komunikaci. Při šetření dopravní nehody muž policistům předložil řidičské oprávnění pouze k řízení lehkých
motocyklů,“ popsal nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Starší z motorkářů utrpěl zranění, se kterými byl převezen
do prostějovské nemocnice.
„Ke zranění dalších osob naštěstí nedošlo. Celková výše
způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na sto tisíc
korun. Alkohol byl u obou motocyklistů vyloučen provedenými dechovými zkouškami.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění obou událostí jsou před- @    %  /  
mětem dalšího šetření,“ doplnil ("    @  !"  
 
Kořínek.
(mik)   $

pršet a kapela Hubertus, rozeznívající
okolí zámku stylovými tóny folku,
country a bluegrassu, se z pódia před
zámkem přesunula do průjezdu. To
šermíři z Velkých Losin, vystupující pod
značkou Rosáci, stihli své vystoupení,
ještě než spadly první kapky.
Kdo nestihl zamýšlenou prohlídku
a do té další musel čekat, mohl se podle
názorné mapky zatím podívat po
pamětihodnostech městečka, případně
posedět v některém z pohostinských
zařízení. „Jsme příspěvková organizace,
proto je nanejvýš důležité rozvíjet vztahy
s místními podnikateli na vzájemně
výhodném principu,“ plánuje inovace
i v tomto směru zkušený manažer Vrba.
A jelikož druhá květnová neděle
oslavuje všechny mámy, kterým je
třeba poděkovat za jejich péči a lásku,
zapojilo se do Dne konického muzea
i místní Mateřské centrum Srdíčko. To
odpoledne prostě potěšilo všechny. Od
dětí až po prarodiče.
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MALENY „Pětiletku splníme,
i kdyby měla trvat 10 let!“ I toto
skálopevné předsevzetí si dali soudruzi z Malen, kteří první květnový
den ve velkém navázali na tradici
prvomájových průvodů. Jejich
akce byla jedna velká recese.
Ryčné prvomájové pochody a budovatelské písně vítaly již od rána účastníky prvního obnoveného prvomájového průvodu v Malenách. V úvodu
akce došlo k odhalení nové cedule
Maleny na začátku obce. Početný
průvod se následně vydal na pochod

z horního konce Malen. V jeho čele
ze svého traktoru zdravil přihlížející
pan Macháček. Následovaly jej skupiny pionýrů, svazáků a pracujících,
kteří mávali připravenými mávátky,
skandovali budovatelská hesla a nesli
transparenty.
„Mezi jedno z hesel patřilo Se Stražiskem na věčné časy a nikdy jinak,“
zmínil se Zdeněk Pecha z pořádajícího spolku Za Maleny krásnější,
kterého překvapila hojná účast na
průvodu. „Myslel jsem, že nás půjde tak patnáct až dvacet a nakonec

to byl odhadem desetinásobek,“
pochvaloval si.
V průvodu se rovněž objevily vyparáděné alegorické vozy, na účastníky
dohlíželi zdravotníci a o bezpečnost
se staral sbor dobrovolných hasičů.
S obrovským ohlasem se setkal prvomájový proslov emeritního sovětského generála Vejmoly, který zazněl ze
stylově vyšňořené tribuny. Na jeho
slova pak navázala vedoucí svazácké
skupiny Markéta, která provedla slavnostní slib.
Sluncem prozářenou oslavu posléze
všichni zapili v restauraci U Růžičků
za hudebního doprovodu kapely Dojem. „Maleňáci opět ukázali, jak se
umí bavit. Jsme rádi, že za námi přijela
delegace z Prostějova a dorazili i další
kamarádi. Příští rok máme na co navazovat, “ uzavřel Zdeněk Pecha. (mls)

)* +
VÝŠOVICE Hned čtyři jednotky
profesionálních a dobrovolných
hasičů zasahovaly minulou středu
10. května ve večerních hodinách u
požáru ložnice rodinného domku ve
Výšovicích. Bylo zapotřebí rychlého
zásahu, v domě totiž zůstal invalidní
muž! Pomoc ale přišla naštěstí včas...
„Operační středisko přijalo informaci o
požáru krátce po třiadvacáté hodině s
upřesněním nacházející se osoby uvnitř
hořícího objektu. Společně s profesionální jednotkou požární stanice Prostějov na místo také vyrazili dobrovolní
hasiči z Brodku u Prostějova, Určic a
Vranovic-Kelčic. Po příjezdu provedli

průzkum v zakouřeném objektu a nalezli zde zraněného handicapovaného
muže. Hasiči mu pomohli dostat se
do bezpečí, poté ihned přivolali pomoc zdravotnické záchranné služby
a poskytovali předlékařskou péči,“
prozradil k zásahu Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje. „Samotný
požár se jednotkám podařilo ve velmi
krátkém čase lokalizovat a zlikvidovat,
v navazujícím čase pokračovali v odvětrání a ochlazení požářiště. Co stojí za
jeho příčinou, a rovněž také jaká je výše
škody, je v současnosti v šetření,“ dodal
Hošák.
(mik)
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>>>dokončení ze strany 11
„V pátek dvanáctého. května v přesně
nezjištěnou dobu došlo na 23,4 kilometru dálnice D46 ve směru jízdy z
Prostějova na Vyškov dosud nezjištěným
způsobem k vyklopení poklopu
kanalizační šachty v místě svedení obou
směrů do levé části dálnice. Na poklop
ležící na komunikaci poté před půl třetí
ráno najely dva automobily, přičemž
došlo k jejich poškození. Prvním byl
automobil značky Škoda, který se stal
vlivem poškození nepojízdným. Škoda
na vozidle byla předběžně vyčíslena na
deset tisíc korun. Druhým poškozeným
vozidlem byl Volkswagen Transporter.
V tomto případě byla způsobená škoda
vyčíslená na jedenatřicet tisíc korun,“

vypočítal František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Ke zranění osob při dopravních nehodách nedošlo. Alkohol u obou řidičů
policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění těchto nehod jsou předmětem
dalšího policejního šetření.
(mik)
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OLŠANY U PROSTĚJOVA Májový
koncert? Ne, pouze den otevřených
dveří. Ve středečním odpoledni se
z oken olšanské základky linuly tóny
bubnů a fléten. „Nešlo o žádné vystoupení, měli jsme den otevřených dveří,“
vysvětlovala s úsměvem Eva Pluskalová, ředitelka ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova. „Tradiční Májový koncert jsme
bohužel kvůli nemocnosti museli zrušit,“ dodala.

Zdeněk VYSLOUŽIL
Školu v obci ležící mezi Prostějovem
a Olomoucí navštěvuje 164 žáků
a rozhodně jim má co nabídnout.
„Máme se samozřejmě čím pochlubit.
Jsme sice venkovská škola, ale vybavením se nám nemůže rovnat leckterá
městská škola,“ informovala Večerník
Pluskalová. „Je to hlavně díky zřizovateli, jenž neopomene žádnou akci,
která přispívá k materiálnímu rozvoji
školy. Takže jsme zapojeni do všech
projektů, které poskytuje IROP,
MŠMT nebo Ministerstvo pro místní
rozvoj.“

VIDEO&FOTOGALERIE
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O tom, že škola veřejnost zajímá, svědčily plné chodby i jednotlivé učebny,
ve kterých žáci pod dozorem svých
pedagogů předváděli, co všechno při
výuce pochytili. Přítomní rodiče si
mohli také prohlédnout, co je ve škole
nového. „Máme nově zařízenou učebnu informatiky s veškerým softwarem
a hardwarem i luxusně vybavenou učebnu přírodních věd, kde jsou všechny
vymoženosti moderní techniky, zmíním
například vizualizér nebo elektronický mikroskop,“ komentovala ředitelka.
Právě v učebně přírodních věd probíhala

celá řada pokusů, které veřejnosti prezentovali samotní žáci a své kousky i komentovali. Žákyně neváhaly vtáhnout do
představení ani místního starostu, který byl
zapojen do prezentace fyzikálních pokusů.
Jinde jste si zase mohli namalovat vlastní
obrázek na tričko, v další třídě muzicírovaly
hudebně nadané děti. „Kantoři jsou pouze
jako poradci, všechno předvádějí samotné děti. Zapojily se oba stupně a musím
s uznáním konstatovat, že se jim to podařilo,“ neskrývala spokojenost Eva Pluskalová.
„Vzhledem k zájmu veřejnosti budeme podobnou akci opět opakovat,“ slíbila.
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KOSTELEC NA HANÉ
Těžko omluvitelná nepozornost, která třiasedmdesátiletého seniora mohla stát život! Na jednom
z nechráněných přejezdů
v Kostelci na Hané došlo
uprostřed minulého týdne
k nehodě. Děda může být
rád, že vlak narazil do jeho
auta zezadu...
„Ve čtvrtek jedenáctého května deset minut před půl desátou dopoledne došlo na nezabezpečeném železničním
přejezdu u křižovatky ulic Příhon a Třebízského v Kostelci
na Hané ke střetu osobního
automobilu s kolejovým motorovým pracovním vozem.
Z dosavadního šetření vyplývá, že třiasedmdesátiletý řidič
automobilu přijíždějící a hou-

kající vlak přehlédl. Vlak svou pravou přední částí narazil do pravé zádní části automobilu.
Ten byl nárazem odhozen na přilehlý chodník v ulici Příhon. Ke zranění osob při dopravní
nehodě nedošlo,“ popsal srážku František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Provoz na trati mezi zastávkami Kostelec na Hané a Ptení byl během šetření a odklízení
následků nehody do půl dvanácté uzavřen. Výše způsobené hmotné škody na automobilu a vlaku byla předběžně vyčíslena na 50 000 korun. „Alkohol byl u řidiče i strojvůdce
vlaku vyloučen provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny a okolnosti, stejně
jako míra zavinění této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal mluvčí
prostějovské policie.
(mik)
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„NEBYLA JSEM OBLÍBENOU UČITELKOU!“

A ani jsem nevěděla jak... (smích)
Zřejmě proto, že tehdejší ředitel školy byl předsedou tohoto kabinetu
a hned mě do něj zapojil. A co víc,
během dalšího měsíce jsem se stala
členkou Krajského pedagogického
ústavu. A tyto funkce mi vydržely
pětadvacet let.“
 Osobně si vás pamatuji ze
sportovních tříd na současné Základní škole Jana Železného coby
tělocvikářku a trenérku. Byl tedy
sport vaší prioritou v pedagogické práci?
„Bylo to nutné. Byla jsem trenérkou nejenom atletiky, ale rovněž gymnastiky, míčových her
a lyžování. Sedm let jsem tělesnou výchovu vyučovala na škole
v Rejskově ulici a šestatřicet let na
Sídlišti svobody. Za těchto celkem
třiačtyřicet let byl pro mě sport
skutečnou prioritou, stejně jako
výchova mladých talentů.“
 Koho z úspěšných a známých
sportovců jste měla takzvaně
„v ruce“?
„Nevím, zda úplně významné, ale
některým se ve sportovním životě
opravdu zadařilo. Možná jsem to
byla právě já, která jim dala základy a zasela do nich semínko zájmu.
Ráda vzpomínám například na pozdější volejbalistky Aničku Polákovou, Danu a Marii Zacpalovy, které
to dotáhly až do reprezentace, dále
pak na významnou osobnost prostějovského volejbalu Evu Součkovou. Radost mi dělala velmi šikovná
gymnastka Jana Hubáčková. Ta byla
dokonce na univerziádě. Vzpomínám i na koulařku Vlaďku Luběnkovou. A mohla bych jmenovat další
a další.“
 Byla radost pracovat se sportovními talenty?
kou kondici, zvláště když celé dny
sedí u počítače a rodina je nepodporuje v případných sportovních
aktivitách. Při dnešním stravování je
mládež příliš hyperaktivní, ale svoji
energii nikde nevypustí. Děti jsou
proto zlobivé a nadmíru pohodlné.
Rodiče na ně nemají čas, honí peníze a kariéru.“

 Slabá fyzická kondice se
však týká i dospělých...
„Ano, to je pak pochopitelné... Jak
je možné, že například při výběrech
k policii či armádě mladí muži nesplní fyzické testy? Nelze se tomu však
divit, když na základních školách
jsou omezovány hodiny tělesné
výchovy a na středních nejsou
skoro vůbec žádné! Bohužel
společnost současným kantorům neumožňuje, aby s tím
něco udělali.“
 Z vlastní zkušenosti vím,
že jste byla doslova pedant
nejen na fyzickou přípravu
v hodinách tělocviku, ale i na
slušné chování...
„Když někdo přešel na Sídliště
svobody z jiné školy, nebyl na
podobný dril zvyklý. Já

Foto: Michal Kadlec

jsem pak nebyla milovaná učitelka.
(úsměv) Pravdou je, že jsem byla
někdy opravdu nepříjemná, protože při výuce jsem byla velmi důsledná. A v případě, že někdo dělal
při hodině tělocviku problémy, dokázala jsem ho usměrnit! V žádném
případě jsem ale děti netloukla,
mnohdy stačil pouze přísný pohled
ky. A řeknu vám, že já dodneška
neumím anglicky ani písmenko!
Zatímco matematik, který byl nepříjemný, neoblíbený a přímo nenáviděný, nás naučil všemu. A dodnes na něj s úctou a respektem
vzpomínám. Takže ono moje krédo
zní, že jednou se ti v životě všechno
vrátí! A především poctivá práce.“

 Jaký je váš nejkrásnější zážitek z pedagogické kariéry?
„Těžko říct, bylo jich více... Z poslední doby například zmíněné
uvedení do Síně slávy prostějovských pedagogů. Ale jako učitelka
jsem měla vždy radost z toho, když
jsme s dětmi něco vyhráli, dostali
medaili nebo pohár. A pak jsem
pyšná také na rok 1976, kdy jsme
s kolegy prosadili a založili sportovní atletické třídy na dnešní Základní škole Jana Železného. Bohužel
jsem dnes poslední žijící z těchto
kolegů. Například Pepa Šrom před
pár lety zemřel.“
 A svěříte Večerníku i ten nejhorší zážitek?
„Určitě, to vím naprosto přesně!
Bylo to ve chvíli, kdy jsem si na
horách při lyžařském kurzu dětí
zlomila nohu a pak jsem čtrnáct dní
v nemocnici trnula, jestli mi ji budou amputovat. Čekat na rozhodnutí lékařů, to bylo opravdu strašné. V té době jsem učila deset let,
byla jsem mladá. Nakonec všechno
ale dobře dopadlo, nohu mi dali dohromady.“

vizitka
JANA ČERVENKOVÁ
✓ narodila se 7. července 1943 v Uhřicích
u Žarošic (Hodonínsko)
✓ po základní škole vystudovala gymnázium
v Jevíčku, vysokoškolské studium absolvovala
na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor
biologie a tělesná výchova
✓ po studiu nastoupila v roce 1964 jako učitelka na tehdejší ZDŠ
v Rejskově ulici
✓ v roce 1971 „přestoupila“ na ZDŠ Československo-sovětského přátelství na Sídlišti Svobody, současné ZŠ Jana Železného
✓ o pět let později společně s Josefem Šromem a dalšími kolegy založili
sportovní atletické třídy na zmíněné škole
✓ kromě bohaté pedagogické kariéry byla i trenérkou atletiky
a gymnastiky. Spolupracovala také s lyžařským klubem
✓ v současné době je ještě stále aktivní atletickou rozhodčí
✓ je šikovnou řezbářkou, s vytvořením soch pomáhala i renomovanému umělci Miroslavu Srostlíkovi. Její ze dřeva vyřezávaná srdíčka nosí
na krku všechny prostějovské volejbalistky!
zajímavost: nejraději vzpomíná na to, jak fandila sportovcům přímo
na olympijských hrách v Moskvě v roce 1980

nebo napomenutí. I moje vlastní
děti mi říkaly, že vidět moje oči,
když jsem byla naštvaná, to úplně
stačilo. (smích) Ovšem na druhé
straně, děti, které jsem učila delší
dobu, už věděly, jak na mě. Pokud
sekaly dobrotu, dokázala jsem pro
ně udělat hodně. Moje třídy jezdily
na parádní výlety a dokázala jsem
jim zajistit spoustu výhod. Pak mě
možná měly rády. Ovšem ty, které
mě neznaly, mě zřejmě i nenáviděly...“ (úsměv)
 Ano, ve dvanácti či třinácti letech jsme z vás na atletické škole
měli vážně strach. Ale čím to, že
po dlouhých letech na vás vzpomínáme jako na nejlepší učitelku?
„Já jsem měla po celou pedagogickou kariéru jedno velké krédo.
Když já jsem byla školou povinné
dítě, a měli jsme hodného učitele,
kterého jsme mohli podvádět, tak
jsme se od něj vůbec nic nenaučili!
Vzpomínám například na učitelku
angličtiny, která tolerovala i naše
absence v hodinách, vyrušování
či chybějící domácí úkoly, a dávala nám v nejhorším případě troj-

Není divu, že děti dnes nemají
téměř žádnou fyzickou kondici.
Tělesná výchova je v dnešní době
na nižší úrovni než za mé kariéry...

„Není třeba vychovávat jen reprezentanty či olympijské vítěze. Nejpřednější je naučit děti vztahu ke
sportu alespoň tak, že z nich později
budou dobří trenéři, rozhodčí nebo
výborní rodiče, kteří povedou své
děti ke sportování, tak potom to radost je. A mohu si tak právem myslet, že se mi práce podařila.“
 Tím jste mi trošku
nahrála na další otázku.
Není tajemstvím, že
dnešní děti nemají příliš kladný vztah k pohybu. Některé z nich
dokonce v rámci
tělesné výchovy neudělají ani kotrmelec... Čím to je?
„To máte pravdu,
a pro mě je to
velmi
smutné
zjištění. Byla vypuštěna spousta
věcí, v hodinách tělocviku se už neklade důraz na základní
gymnastiku. Není divu,
že děti dnes nemají
žádnou fyzic-

Jana Červenková je ale právem v Síni slávy prostějovských pedagogů
PROSTĚJOV Pátek 24. března
2017 se stal pro tuto dámu velkým
dnem, i když si to sama nechtěla
nejdříve přiznat. Jana Červenková byla na pódiu Městského divadla v Prostějově při slavnostním
vyhlášení nejlepších učitelů uvedena do Síně slávy prostějovských
pedagogů. A zaslouženě. Plných
třiačtyřicet let se věnovala výchově sportovních talentů, přičemž
dodnes na tuto pedagožku rády
vzpomínají nejen desítky atletů,
gymnastek, lyžařů či volejbalistek. Jak ale Večerníku přiznala, při
výuce tělocviku či biologie vyžadovala naprostou kázeň, což v danou chvíli pochopitelně nebylo
všem žákům a žákyním po chuti...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
ník
se ptal

Michal
KADLEC
 Jaká byla vaše první reakce,
když jste se dozvěděla, že na slavnostním vyhlášení nejlepších učitelů budete uvedena do Síně slávy
prostějovských pedagogů?
„Protože mě přátelé velmi dobře znají, tak mi předem neřekli, o co půjde.
Na slavnostní akci do divadla jsem
byla pozvána pouze jako host. Domnívala jsem se, že mám přijít jako
jedna z mnoha. (úsměv) Pak jsem
byla úplně v šoku, když mě začali na
pódiu vyhlašovat. Až posléze jsem
zjistila, že mě na cenu za celoživotní
práci navrhla zastupitelka Copková
s panem Krchňavým, ředitelem Základní školy Jana Železného. Prý, že
kdybych to věděla předem, tak bych
určitě nepřišla!“ (smích)
 A skutečně byste nepřišla?
„Asi opravdu ne! Víte, já už tak nějak netoužím po ovacích a veřejném
zájmu. Snažím se teď být raději stranou. Také se necítím zrovna v dobré
zdravotní kondici.“
 Ale nemůžete říct, že vás uvedené ocenění nepotěšilo...
„Samozřejmě mě potěšilo a moc.
Lhala bych, kdybych tvrdila opak.
V tu chvíli mě i napadlo, že jsem
opravdu hodně pracovala a je hezké,
že si na mě vzpomněli.“
 Co všechno jste vyučovala?
„Mám kvalifikaci biologie a tělesná
výchova. Biologii jsem ale učila jen
málo, zpravidla ve třídách, ve kterých jsem byla třídní učitelkou. Většinu mé pedagogické kariéry jsem
zasvětila tělocviku a popravdě řečeno, vůbec mi to nevadilo.“
 Pamatujete si ještě na začátky
své pedagogické kariéry?
„No jistě! Po promoci jsem nastoupila v roce 1964 na Základní školu
v Rejskově ulici. Byly to poměrně
krušné chvilky, protože starší kolegové v nás mladé neměli zrovna
důvěru... Já se ovšem hned druhého
září stala členkou kabinetu Okresního pedagogického střediska.
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„V podnikání dostanete buď
peníze, nebo zkušenosti.
Vezměte si zkušenosti a peníze přijdou,“ konstatoval
americký obchodník Harold
Geneen.
Ve Večerníku vám čas od času
představujeme úspěšné
firmy Olomouckého kraje,
které lidem v místním regionu
nabízí desítky pracovních
míst, díky čemuž jim zajišťují
šanci na slušný život.
Dnes máte další šanci objevit své nové obzory v našem,
doufejme, že nekonečném
seriálu, s nímž pokračujeme
i v rámci této příznačně nazvané tematické strany.
Text: Martin Zaoral
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WHP SE NEUSTÁLE ROZVÍJÍ

řím, že naše personální oddělení nalezne
vhodné kandidáty a pokryjeme tak poptávku.“
 Které profese jsou momentálně
ve WHP žádané?
„V zásadě hledáme zaměstnance do
všech oblastí. Potřebujeme zámečníky
a elektrikáře, dále skladníky, logistiky,
kvalitáře. Hledáme také konstruktéry,
technologa montáže a softwarového inženýra. Ve všech oblastech nabízíme velmi zajímavou práci v moderním a čistém
prostředí většinou v jednosměnném
provoze. Pro všechny, kteří by si chtěli
náš závod prohlédnout, chystáme na září
´Den otevřených dveří´. Minule o něj
byl veliký zájem z řad široké veřejnosti
i našich zaměstnanců. Ti stávající mohli
svým blízkým ukázat moderní pracoviště. A návštěva firmy přesvědčila řadu lidí
a stali se našimi zaměstnanci.“
 Jaké zaměstnanecké výhody mají
pracovníci firmy WHP?
„Nabízíme řadu různých zaměstnaneckých výhod. Celkově jsem přesvědčen
o tom, že jsme pro naše zaměstnance
přichystali atraktivní balíčky. Pravidelně
valorizujeme mzdy, vyplácíme roční
odměny, zaměstnance štědře odměňujeme po pěti a deseti letech spolupráce,
přispíváme jim na penzijní připojištění.
Intenzivně je také podporujeme při studiu jazyků a poskytujeme další odborné
vzdělávání. Budujeme prostě firemní
kulturu, která je založena na respektu,
otevřenosti a férovosti. Naším cílem jsou
motivovaní zaměstnanci, kteří se aktivně podílí na úspěších firmy a přispívají
k dlouhodobé prosperitě.“
 Některé firmy pořádají teambuildingové akce nebo společné sportovní aktivity. Jak tomu je u WHP?
„Je pro nás velmi důležité pěstovat vztahy se zaměstnanci. Jednou z aktivit, do
níž se mohou přihlásit zaměstnanci napříč našimi odděleními, je firemní posádka dračí lodi. Nese název WHP Fighters.
Osobně jsem velmi hrdý na to, že jsem
součástí týmu. Máme za sebou řadu
úspěchů na závodech. Každoročně se
naši zaměstnanci aktivně a v hojném počtu zapojují do celostátní akce ´Do práce
na kole´, na kterou navazuje i vnitrofiremní soutěž, takže na kole se jezdí téměř
celé léto. Kromě ekologického aspektu
to přináší zdravou soutěživost. Prostě
tím žijí téměř všichni. Vedení firmy podporuje firemní týmy i materiálně. Každoročně pořádáme pro naše zaměstnance
a jejich rodiny letní party, kde se mohou
všichni zapojit do týmových aktivit a užít
si pěkné odpoledne i večerní program.“

„Letošní výstavba přináší další pracovní
místa,“ prozrazuje Max Westermann

Doslova na zelené louce byl před dvanácti
Doslo
vybudován závod firmy Windmöller
lety vy
Hölscher v Prostějově (WHP). Na po& Höl
zemku o rozloze více než 100 000 m2
zemk
dnes stojí
s budovy a haly, které zaujímají
plochu
ploch větší než 20 000 m2. Vyrábějí se
stroje pro výrobu fólií, tisk
zde špičkové
š
a zpracování
obalů. Ve WHP pracuje nyzp
ní p
přes 350 zaměstnanců, firma pokračuj v růstu minulých let, přičemž načuje
dále
dál investuje do budov a především
do zaměstnanců. Na tato i další témata
se Večerník ptal jednatele společnosti
Maxe
M Westermanna.
a zaměstnanců. Nasta pro nás období
stalo
zm a všichni jsme
změn
se museli naučit nové
vě Byla to svým
věci.
zp
způsobem
výzva
a s hrdostí můžeme
říct, že jsme ji zvládli. Rád bych zdůraznil, že bez nepřetržitého úsilí a ochoty
všech pracovníků bychom tohoto
vývoje nikdy nedosáhli. Za to všem
velmi děkuji.“
 Čím Windmöller & Hölscher žije
aktuálně?
„Momentálně se soustředíme na sloučení s naší sesterskou firmou WHM
(dříve BSW). Přitom však nesmíme zapomenout, že se nadále věnujeme naší
běžné každodenní práci se všemi výzvami a překážkami, které přináší. Aktuálně
k nám přesouváme výrobu navíjecího
stroje pro výrobu fólií a pokračujeme
v rozběhnutých optimalizačních projektech jako například ´efektivní využití
ploch´. Kromě toho právě stavíme novou halu, která bude využívána jak pro
oblast logistiky, tak jako montážní plocha.“
 Co vás v nejbližší době čeká?
„Nejdříve musíme dokončit započaté
projekty a soustředit se na stabilizaci
nových struktur a procesů. Musíme se
postarat o to, abychom nadále zajistili
naši standardní vysokou kvalitu. Mimoto naléhavě hledáme nové pracovníky.
To je pro WHP také velmi důležité.
I tak plánujeme další růst pro rok 2018.
Na konkrétních plánech pracuji společně s kolegyněmi a kolegy z Prostějova
a Lengerichu. Je však příliš brzy na to,
abych mohl zacházet do podrobností.“
(úsměv)
 V současné době je míra nezaměstnanosti velmi nízká, jak to se zaměstnanci ve WHP vypadá? Má jich
firma dostatek?
„Jak jsem zmínil, naléhavě hledáme nové
lidi. Aktuálně nabízíme padesát volných
pracovních míst. Nízká míra nezaměstnanosti v prostějovském regionu je skutečně velkou výzvou. Zahájili jsme různá
opatření a další máme v plánu. Navzdory
obtížné situaci jsem optimistický a vě-

17051210524

Petr KOZÁK
 Podnik v Prostějově vedete již šestým rokem. Jakým vývojem závod za
tuto dobu prošel?
„Když jsem začátkem roku 2012 přišel do Prostějova, pracovalo zde pro
WHP zhruba sto třicet zaměstnanců.
V té době již byla dokončena výstavba
a mým úkolem bylo podnik podstatně
zvětšit. Během následujících čtyř let
jsme ztrojnásobili obrat společnosti.
Rychlému a velkému růstu jsme následně museli přizpůsobit organizaci
práce uvnitř firmy. S tím souvisel i vysoký nárůst nových zaměstnankyň

17050310473

17051210518
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INFORMUJE
Pokud obdivujete tradiční lidové řemeslo, neváhejte a přijeďte se podívat na další
oceněné řemeslníky a na jejich nádherné výrobky. Součástí akce je kulturní
program a řemeslný jarmark. A také na
vás bude čekat nějaká ta mňamka. Moc
se na vás všechny těšíme.
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějov

rekonstrukcí, oprav, údržbových
č. 73 a 60, oboustranně celá část ul.
směr Sportcentrum po ul. Atletická
a č. 66, 68, 5022.
E.ON Česká republika, s.r.o.

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Pozorujeme skvrny ve fotosféře, ale také protuberance, filamenty, erupce a další jevy v chromosféře. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ hvězdné oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. Setmělému nebi
vládne planeta Jupiter se zajímavými oblačnými pásy a rodinou čtyř jasných měsíců, dále spatříme dvojhvězdy, hvězdokupy a slavnou vzdálenou kupu galaxií v souhvězdí Panny. Možná se nám také podaří zahlédnout jednu kometu toulající se
Sluneční soustavou anebo aktivní jádro extrémně vzdálené galaxie (tzv. kvasar). Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh o Lyře, Orlu a Labuti: „LETNÍ POHÁDKA“.
Vstupné 20 Kč.
 Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout na
začátku všech akcí.

OD 15. DO 21. 5. 2017

ASTRONOMICKÉ ODDLENÍ - LIDOVÁ HVZDÁRNA

MUZEUM PROSTJOVSKA, P. O.

čtvrtek 18. května: F. Nováka (F. Nováka 3 - 5), Kostelecká 1 - vnitroblok, Kostelecká 1 - parkoviště, Kostelecká 2 - vnitroblok, Kostelecká 3 - vnitroblok, Kostelecká komunikace SSOK - (Přikrylovo nám. - Za Velodromem), Martinákova,
Martinákova - parkoviště, Martinákova - Kostelecká – chodník, Martinákova - cyklostezka
pátek 19. května: Pernštýnské nám., Kravařova, Fügnerova, Skálovo nám., Školní, Školní - parkoviště, Školní
- cyklostezka, Šerhovní (Vápenice - Školní), Jiráskovo nám., Smetanovy sady, Kramářská, Blahoslavova komunikace SSOK, Vápenice komunikace SSOK, Blahoslavova vjezd + parkoviště bývalá Skanska, Hlaváčkovo nám.
- cyklostezka a parkoviště Atrium, Přikrylovo nám.
sobota 20. května: Palackého komunikace SSOK, Palackého - cyklostezka, Podjezd + parkoviště, Podjezd - cyklostezka, Vodní, Vodní parkoviště (parkoviště u Mlýna), Vodní - cyklostezka, průchod Vodní - Žeranovská, Žeranovská komunikace SSOK, Žeranovská - vnitroblok, Žeranovská - parkoviště, Knihařská, U Spořitelny, Žižkovo
nám., Žižkovo nám. – parkoviště, Poděbradovo nám. + parkoviště před KB

Blokové ištní
v Prostjov

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Dne: 5. 06. 2017 od 12:30 do 14:00 Dne: 7. 06. 2017 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: celý areál hodin. Vypnutá oblast: část ul. Pod
fy. Hopi s.r.o.
Kosířem - od garáže u trafostanice,

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Účelem projektu je vyhledávat šikovné řemeslníky z oblasti Hané
a ty ocenit za jejich činnost tzv.
Hanáckym stavovskym glétem.
Oceněný má pak právo užívat logo
Hanácké vérobek. Projekt je dílem
občanského sdružení Šikulky u Sýkorek z Loučan, OHK v Prostějově
je jedním z partnerů.

Hanácky glétováni

Přijměte naše srdečné pozvání na
historicky šesté udílení „Hanáckyho stavovskyho gléto“, které se
koná pod záštitou Mgr. Františka
Jury, náměstka hejtmana Olomouckého kraje. Glétováni se
uskuteční v pátek 19. května 2017
od 17 hodin v kulturním domě
v Loučanech.

letos slavíme jubileum...
j

Konstelace hvězd
Prostějova

STŘELCI - 23.11. až 21.12. Nepleťte se do sporů druhých, mohla by
vám přiletět nějaká ta facka. A vůbec
se tento týden nesnažte řešit cizí problémy, máte jich sami více než dost.
Například úřady vás honí marně už
nějakou dobu.
KOZOROHOVÉ - 22.12. až 20.1.
Nové seznámení s osobu opačného pohlaví bývá většinou příjemné,
tentokrát se to ale nebude týkat vás.
Ta dotyčná osoba bude pro vás znamenat zkázu, což poznáte během
víkendu.
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Buďte
ve střehu, kamarádi z okolí na vás
chystají pěknou boudu! Což o to,
smysl pro humor máte, a nějaký ten
kanadský žertíček snesete. Ovšem
tentokrát půjde o hodně nečekaný
a drsný vtípek.
RYBY - 21.2. až 20.3. Budete stát
před důležitým životním rozhodnutím. Ať zvolíte jakékoliv řešení,
vždycky na něm bude něco špatně.
Proto si dejte čas, určitě se poraďte
s odborníky a nestřílejte od pasu.
Hlavně to chce klid.

Prostějované dostanou chuť se bavit. A bodejť by ne, když se bude dařit humoru,
a všude, kam se podíváte, se s vtipnými situacemi doslova roztrhne pytel.
Jenom pozor, ať sebemenší nehoda a následný úraz nepokazí odpočinkový a pohodový týden.
LVI - 22.7. až 22.8. Nepočítejte
s tím, že se v dohledné době zlepší
vaše finanční situace. Neděláte pro
to absolutně nic, nesnažíte se. Měli
byste si dokola opakovat přísloví, že
bez práce nejsou koláče. Vzpamatujte se.
PANNY - 23.8. až 22.9. Budete cítit obrovskou únavu, takže si
vezměte dovolenou a můžete začít
lenošit. Nejlépe své síly zregenerujete v přírodě, a pokud možno sami!
A když budete mít náladu, navštivte
hrad nebo zámek.
VÁHY - 23.9. až 23.10. Dojde k poměrně ostrému střetu mezi vámi
a kolegou. Ten si totiž začíná osvojovat vaše zásluhy za splněný úkol,
přestože nejvíce práce jste odvedli vy.
Braňte se, neboť odměna je vysoká
a patří vám.
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Večeře
si nechávejte raději dovážet, doma
u sporáku se do žádných výtvorů
nepouštějte. Nebudete mít totiž žádnou kulinářskou fantazii a ani čas. Na
dobrou pizzu byste mohli pozvat milovanou osobu.

nákupní servis
pro vás

99,90
111,00

99,00

149,00
99,90

... tentokrát ze sortimentu: NA OHE

BERANI - 21.3. až 20.4. Dodejte
si odvahy a požádejte konečně nadřízené o zvýšení platu. Zasloužíte
si ho. K vyššímu ohodnocení vám
brzy pomůže fakt, že jeden z kolegů
zklame a vy budete muset převzít
jeho úkol.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Hodně se vám
budou zapalovat lýtka. Pokud jste ale
zadaní, nepokoušejte se o nevěru,
pouze koketujte. Doma máte totiž
žárlivého partnera a jakýkoliv výstřelek by se vám mohl vymstít. Musíte
se udržet.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Dá
vám to hodně práce, ale co byste pro
klid v rodině neudělali! Konečně si
totiž najdete čas na vymalování celého bytu. Uklidníte tím naštvaného partnera a zároveň potěšíte své
srdce domácího kutila.
RACI - 22.6. až 22.7. Pokud vám
někdo tento týden něco slíbí, nepočítejte s tím, že své slovo splní.
Důvěřujte v tomto období pouze
členům rodiny, ti vás rozhodně nezklamou. O víkendu si naplánujte
hezký výlet.

Špekáky kg
199,00 124,80
123,00

Grilovací klobásy kg
-

-

123,50

159,00

199,90

Šunková klobása kg
-

-

119,00

-

-

-

119,00

esneková klobása
-

-

-

59,00

-

-

99,00

99,00

Jemný kabanos

Pikantní špekáky

Naše
RESUMÉ

Grilovací sezóna se letos skrz počasí rozjíždí jen velmi ztuha, přesto se už našly
dny a večery, kdy to fajnšmekry vyloženě zlákalo. Se stále teplejším sluníčkem
bude možností nepochybně přibývat, tudíž je dobré vědět, že nejlevnější špekáčky a šunkové klobásy seženete v Penny marketu, pro grilovací klobásy se vyplatí
navštívit Billu a jemný kabanos je dobré koupit v Tesku. Česnekovou klobásu
jsme objevili v Bille a Tesku, pikantní špekáčky bohužel ani na jednom místě.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden 10. května.

17042870471

Ja
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letos slavíme jubileum...
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Večerníku dramatické okamžiky Tomáš Večeřa, který si při nehodě poničil
pravý blatník svého auta.
Naštěstí za bezohledně jedoucím náklaďákem jelo tmavě zelené SUV
značky Hyundai. „Jeho řidič mi říkal, že má vše natočené na kameru a že
mi v případě potřeby bude svědčit. Bohužel spěchal a já jsem si v tom šoku
na něj nevzal telefon. Proto bych byl rád, pokud by se ozval do redakce
Večerníku,“ vzkázal nešťastný muž, který svědectví onoho neznámého
muže skutečně potřebuje.
Zmiňovaného řidiče nákladního vozu se mu totiž podařilo v zaměstnání
najít. Jenže ten měl natolik hroší kůži, že při osobní konfrontaci vše popřel.
„Poznal jsem ho bezpečně, je mu tak kolem čtyřiceti let. Jediné, co řekl, bylo, že
mě neviděl. Ale copak je možné jen tak přehlédnout auto na silnici a jet dál?“
vyjádřil se Večeřa, který dle svých slov pro jednání s pojišťovnou nemá nic v ruce.
I proto by za případné svědectví vůči muži, který jeho nehodu způsobil, byl velice vděčný. „Škoda není úplně velká, ale on se ani nebyl schopný omluvit!“
Svědek celé události se může dostavit osobně do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na adrese Olomoucká 10, Prostějov nebo zavolat na
telefonní číslo 608 960 042. Bude mu předán kontakt na pana Večeřu.
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EXKLUZIVNĚ

„MÁLEM MĚ ZABIL
A PAK VŠE POPŘEL,“
svěřil se Tomáš Večeřa
PROSTĚJOVSKO Někteří
lidé dokážou zapřít i nos mezi
očima. Něco takového zřejmě
platí o bezohledném řidiči,
který uplynulou středu vytlačil ze silnice mezi Vrahovicemi
a Vrbátkami Tomáše Večeřu.
Jen díky tomu, že poškozený sjel do příkopu, nedošlo
k tragickému střetu mezi ním
a nákladním vozem značky
Volvo. Viník z místa nehody
ujel. Přestože se řidiče díky
jeho autu podařilo dohledat,
on sám vše popřel. Tomáš
Večeřa se následně obrátil na
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, aby
mu pomohl vypátrat svědka
celé události.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
K nehodě došlo ve středu 10. května krátce po poledni. „Jel jsem od
Vrahovic ve směru do Vrbátek, proti mně se řítil náklaďák značky Volvo. Jednalo se o kontejnerový nosič
z prostějovských železáren. Přestože jsem zpomalil, určitě by do mě
vrazil. Musel jsem sjet do příkopu,
jinak bylo po mně. Byl jsem z toho
úplně vyklepaný,“ popsal exkluzivně

Lidé z "Pujmanky" cítí strach
movní správy hlídá a za danou nemovitost zejména po bezpečnostní stránce
odpovídá. Co se týká těchto konkrétních
fotografií, o problému víme. V úterý devátého května o půl desáté dopoledne
byl právě náš technik na kontrole v domě
v ulici Pujmanové 10 a cestou potkal naše
spoluobčany, jak odváželi tyto věci do
sběrny,“ zareagovala Hájková. „Váš čtenář
měl volat neprodleně hlídku městské
policie už v pondělí osmého května, tento problém by byl vyřešen již téhož dne
bez zbytečného odkladu. Je mi známo,
že v takovémto případě městská policie
postupuje důkladně. Prověřuje totožnost
osob se sběrem, zjišťuje původ odpadu
a jeho uložení,“ dodává jakési doporučení
slušným nájemníkům Marie Hájková.
Situaci kolem proslulé ubytovny bude
Večerník sledovat!

REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
Koupím byt 1+1. Hotovost. Telefon:
774 421 818
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
v hotovosti. 774 409 430
Hledáme ke koupi byt 3+1,
i k rekonstrukci, 774 409 430
KOUPÍM CHATU.
Mobil 792 284 176
Sháním ke koupi RD, zahrada a garáž.
Tel.: 731 083 931
Koupím byt 1+1. Tel.: 732 715 302
Pronajmu garáž, lokalita, Krasice - Západní.
Info na tel.: 776 15 06 34
Pronajmeme byt v Pv 1+1, 53 m2 + terasa,
1p., střed města, volný od 1.6.2017. Nájem
4 950 Kč + ikaso + služby, NE na soc.
dávkách, foto Sbazar- pronájmy. Ideální
pro dlouhodobý nájem staršího páru. Tel.:
603 546 705
Nabízím dům se zah. u Pv za byt v Brně
v OV, nebo koupím. Tel.: 777 210 518
Prodám byt 1+kk na sidl. Svornosti,
3. patro volný ihned. Tel.: 608 88 76 33
Koupím dům v Prostějově do 2000000 Kč
v jakémkoliv stavu. Bez RK. Prosím volejte
nebo sms na tel. čísle 722 630 928.
Pronajmu cihlový byt 2+1 v PV, Krasická
ul. Tel.: 602 775 607
Koupím garáž v Prostějově tel.: 778 819 503
Prodám dům se zah., nebo vyměním
za 2-pok. byt. Daruji lož. skříně. Tel.:
777 210 518
Pronajmu byt 1 + kk na Budovcově ulici,
nezařízen, cca 25 m2. Nájemné včetně
inkasa 6.200 Kč. Kauce ve výši jednoho
nájmu 4.100 Kč. Tel. 777 20 50 14
Prodám 1+1 OV ul. V.Outraty, bez RK.
Tel. : 725 045 792.

17050570488

➢ ze strany 3

Michal KADLEC

nejenom tento šrot. V noci se zde konají
bouřlivé mejdany, rumunští dělníci pak
PROSTĚJOV Žít v městské ubytovně házejí z oken prázdné láhve. Nedá se zde
v ulici M. Pujmanové číslo 10 je pouze dost dobře spát. Starší paní minulý týden
pro jedince se silným žaludkem. Další napomenula dvojici romských nájemníz mnoha důkazů přišel v uplynulém ků, která pod jejími okny skladovala dvoutýdnu, kdy do redakce Večerníku zaslal kolák plný šrotu a podobného haraburdí.
nejmenovaný čtenář snímky nahroma- Jeden snědý výrostek ji napadl a dáma
děného šrotu na vozících, které romští dostala dokonce facku,“ šokoval se svým
nájemníci skladují před ubytovnou. svědectvím muž. „Nejhorší je, že na ubyA to není jediný nepořádek, který zdej- tovně máme kameru, takže ten bordel, co
ším lidem vadí. „Bydlet na této ubytov- tady je, určitě vidí někdo z magistrátu.
ně je rizikem,“ konstatuje autor sním- Nic se ale neděje,“ dodal muž z ulice M.
ků, který redakci požádal, abychom Pujmanové.
jeho identitu nezveřejňovali.
Večerník fotografie ukázal Marii Hájkové
z Domovní správy v Prostějově. „V první
řadě se nejedná o prostory, které spravuje
„Fotografie jsem vám poslal, abyste viděli, Domovní správa. Přesto nám není lhosjak tady žijeme. Skoro každý den se před tejná otázka pořádku a čistoty v domě
ubytovnou objeví podobný bordel, a to a okolí domu, které si každý technik Do-

17050570483
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řádková inzerce / vzpomínky
SLUŽBY

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

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

Prodej palivového dřeva, polena 33 cm,
metrovky, odřezky od pily, uhlí a brikety
Cena od 490 Kč/m. Doprava zajištěna.
Tel.: 734 481 013

Prodám 2 přepravní klece na malá zvířata a skládací zahradní lehátko i s matrací,
Pv, tel.: 606 166 853
Prodám starší funkční Terru s přívěsným vozíkem, bez příslušenství. Tel.:
777 482 190

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-17:00 h
Provádíme také zcelování

Dne 14. května 2017
by se dožil 55 let
pan Jaroslav VEJMOLA
z Mostkovic.
Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkuje rodina.

Stěhování, vyklízení Hájek, tel.:
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.

Dne 16. května 2017
by oslavil 62. narozeniny
pan Bohuslav MICHÁLEK
a zároveň vzpomeneme
dne 23. června 2017
šesté smutné výročí úmrtí.
Stále vzpomíná rodina.

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

Rekonstrukce koupelen.
Tel.: 605 459 652

Stavby betonových plotů drátěného
i průmyslového oplocení, materiál
přímo od výrobce za super ceny.
Tel.: 606 422 018
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Dne 20. května 2017
by se dožil 70let
pan Karel KOSEK
z Vrahovic.
Všichni kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuji manželka

Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské a zednické
práce. Výroba a montáž pergol,
altánů, zimních zahrad a selských
konstrukcí. Tel.: 733 465 777
Nabízíme zednické a elektro práce.
Tel.: 602 941 681

KOUPÍM

Dnes, tj. 15. května 2017
je tomu právě 25 let od úmrtí
pana Miroslava KUČERY
z Vícova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti
s rodinami.
Čas ubíhá
a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají.

Dny plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá
a nedá zapomenout.

Kanalizační přípojky, zemní práce,
demolice. Tel.: 606 422 018

Sháníte botičky na svoje problémové
nožičky? Prodejna IVKA, Plumlovská ul. je tu pro vás! Velký výběr, nové
vzory obuvi i na velmi problémový
nohy (kostky, nárty, ostruhy)
+ doplňkový prodej dárkové kosmetiky
+ molitany. Otevřeno i v sobotu.

PODĚKOVÁNÍ

Kompletní pokládka zámkové
dlažby, žulových kostek, obruby
palisád a další. Rychle a kvalitně.
Tel.: 606 422 018

Děkujeme celému kolektivu
Domova pro seniory Soběsuky. Za
příkladnou péči o našeho tatínka
Karla PRTRŽELU
z Myslejovic.
Poděkování patří i pohřební
službě paní J.Václavkové
za profesionální přípravu
důstojného rozloučení.
Dcery Zdeňka, Ivana
a Martina s rodinami.

POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie
umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha
2 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožit- Nátěry, nástřiky fasád, ochrana proti
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte sprejerům. Rychle a kvalitně, včetně
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší prací s plošinou. Tel.: 606 422 018
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. Po – pá 11:00 – 16:00 hod.
Stříhání pejsků, Prostějov, telefon:
606 166 853
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté Antény Jiříček nabízí až 45 tv programů
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbra- bez poplatků. Telefon: 776 340 848,
ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré www.anteny.kvalitne.cz
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
Sobra – auto.cz provádí veškeré
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbíropravy vozidel a služby, včetně
ky či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
ME a TK. Tel.: 608 933 033
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Z pozůstalosti po letcích, vojácích,
partyzánech, četnících, vysokých funkcionářích apod. koupím medaile, odznaky,
průkazy, foto, písemnosti, část uniforem
apod. stačí SMS, tel.: 608 420 808

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

Roky uběhly 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.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Farma Výšovice nabízí k prodeji
chlazené králíky, cena od 138/kg. Informace a objednávky na tel.: 608 71 78 78

Trafika U LÁZNÍ otevřená po celý den,
9:00 – 17:30 hod.

Pondělí 15. května 2017
www.vecernikpv.cz

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

PRODÁM

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po až pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Přijmeme brigádníky na stříhání
stromků, více info na uvedeném tel.

letos slavíme jubileum...

Dne 13. května 2017
uplynul 1. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Fratišek PROCHÁZKA
z Olšan.
S láskou vzpomínají
manželka Marie, syn Tomáš
a dcera Dita s rodinami.

Dnes, tj. 15. května 2017
uplynou 4 roky od úmrtí
pana Ladislava NAVRÁTILA.
Za vzpomínku děkuj manželka
Ludmila, dcera Ladislava a syn
Pavel s rodinou.

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

Dne 17. května 2017
uplyne druhé smutné
výročí od úmrtí
pana Kamila KRUTOVSKÉHO.
Za tichou vzpomínku děkují
maminka a bratři Miroslav a
Svatoslav.
Utichlo srdce,
zůstal jen žal,ten,
kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Dne 13. května 2017
uplynulo 10. smutné výročí
od úmrtí našeho tatínka a dědečka
pana Pavla SOLDÁNA
z Určic.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Eva
s rodinou.
Utřete slzy
a opět se smějte, tak si to přeji,
a v dobrém vzpomínejte.

LEVNÉ MALOVÁNÍ – MALÍŘSTVÍ
VRÁNA. Výmalba místností od 20Kč/
m2, nátěr dveří od 350Kč/ks, nátěry radiátorů, železných konstrukcí, malování
všeho druhu. Na přání provedeme
i úklid. Tel.: 775 652 906

Děkujeme všem, kteří se přišli
ve středu 10. května 2017
rozloučit s naším drahým zesnulým
panem
Eduardem ONDROVIČEM.
Poděkování patří i pohřební
službě p. Makového
za důstojné rozloučení.
Zarmoucená rodina.

Zednictví Vančura nabízí veškeré
zednické a stavební práce na klíč,
včetně NOVÁ ZELENÁ
ÚSPORÁM.Tel.: 774 627 358,
zednictvivancura@seznam.cz
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
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Právě tolik nabídek
můžete najít v naší rubrice
vPROSTĚJOVSKÉMVEČERNÍKU.

Dne 18. května 2017
uplyne 11 let, od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Václav BÁŠA
z Plumlova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Dcery Jindra
a Vlasta s rodinami. Dík za to,
čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí, na Tebe
zapomenout nedovolí.

Dne 18. května 2017
uplyne 5 smutných let
od úmrtí milovaného manžela,
tatínka a dědečka
pana Jana KOŽUŠKANIČE
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka
Marcela, dcera Martina,
syn Pavel a vnoučata Jan, Patrik,
Karolína a Natálie.

Dne 19. května 2017
vzpomeneme 9. výročí úmrtí
pana Pavla ZNOJILA
ze Smržic.
S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou
manželka, synové Pavel
a Jiří s rodinami, syn Tomáš
a vnoučata Filip, Ema
a Pavlík.

V životě jsou chvíle, se kterými se
člověk nikdy nesmíří.

Dne 11. května 2017
jsme si připomenuli
smutné 5. výročí úmrtí naší
manželky, maminky a babičky
paní Boženy VYSTAVĚLOVÉ
z Dobromilic
a dne 18. května by se dožila 74 let.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manžel
a dcery Naďa a Dana
s rodinami.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
FINANCE

Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě
dnes. Tel.: 603 218 330

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

Osobní bankrot – oddlužení. Konzultace zdarma. Volejte 777 551 492

AUTOMOTO
Rychlá půjčka až 200 000 Kč opravdu pro
každého. Minimální dokladovost, žádné
registry, bez poplatků, s bonusy za řádné Prodám Renolt Megane 1,4i, rok výroby
1999 ve velmi dobrém stavu, nová TK,
splácení. Tel.: 607 967 834
2 sady kol, nové brzdy a údržba. Cena
26 000 Kč + ekopoplatek. Tel.: 608 933 033
SEZNÁMENÍ

Prodám Š Octavia, rok výroby 1998 1,6i,
Roz. se rád seznámí s ženou. Zn. druhá cena dohodou. Tel.: 608 933 033
šance, já 54/176/80, tel.: 773 974 449
69-letá plnoštíhlá vdova hledá přítele,
tel.: 606 425 313
Hledám skromnou ženu pro společný
život z okolí Prostějova, auto mám.
Rozvedený, 72/174 cm, dohoda. Volejte
mob.: 776 210 670 Vodafon.

150123020036

Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428

15021020132

Úvěry pro podnikatele - živnostníky
od 10 – 500 tis. se zástavou i bez zástavy
nemovitostí. Volejte 777 551 492

Poslední rozlouèení
Úterý 16. května 2017
    
Jan Podloučka 1997 Drnovice 11.00 Obřadní síň Vyškov-Dědice
Vladimír Trunda 1951
Středa 17. května 2017
Čelechovice na Hané Marie Strnadová 1932 Kostelec na Hané 15.30 kostel Kostelec na Hané
Věra Copková 1946
Prostějov Čtvrtek 18. května 2017
Eduard Ondrovič 1940
Bedihošť Marie Štafová 1940 Prostějov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslava Kratochvílová 1944 Otinoves Pátek 19. května 2017
Milada Jurníčková 1945
Prostějov Mgr. Jaroslav Grulich 1945 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Jan Trunda 1927
Prostějov Sobota 20. května 2017
František Švec 1939
Pěnčín Marie Janečková 1935 Čechy pod Kosířem 14.00 kostel Čechy pod Kosířem
Ludmila Zahradníčková 1936 Prostějov Marie Kahlertová 1930
Jan Dokoupil 1938
Sněhotice
Božena Chmelařová 1933 Prostějov
Čelechovice na Hané Tomislav Krsmanovič 1952 Prostějov

Pohřební služba Pavel Makový

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

JE V PÁTEK 19. KVÌTNA
V 10.00 HODIN

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
    
Karel Petržela 1933
Myslejovice
Anna Dofková 1941
Otaslavice
Dorota Václavíková 1940 Myslejovice

Poslední rozlouèení
Pondělí 15. května 2017
Zdeňka Juhásová 1962 Zdětín 14.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
Jiří Blaha 1926

    
Prostějov Drahoslava Dvořáková 1929 Žárovice

Pondělí 15. května 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

Nezaměstnanost v Prostějově

nabídka pracovních míst
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EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

NA HISTORICKÉM MINIMU!

Ve všech regionech Olomouckého kraje došlo meziměsíčně k poklesu nezaměstnanosti - nejvíce na Jesenicku (o 14
%), naopak nejméně na Prostějovsku
(o 6,5 %). Ke konci měsíce bylo evidováno na krajské pobočce Úřadu práce ČR
11 236 žen. Jejich podíl na celkovém počtu
uchazečů činil 49,9 procenta. V evidenci
bylo 3 529 osob se zdravotním postižením,
což představovalo 15,7 procenta z celkového počtu nezaměstnaných. Podporu

  

v nezaměstnanosti pobíralo 5 672 uchazečů o zaměstnání, což je 25 procent všech
uchazečů vedených v evidenci.
Co se týká Prostějova, tady bylo k 31.
dubnu evidováno 2 988 lidí bez zaměstnání, z čehož bylo 1 662 žen. „Pobočka
Úřadu práce ČR v Prostějově má od firem
nahlášených 1 490 volných míst a podíl
nezaměstnaných osob se tu dostal na historické minimum 3,3 procenta,“ prozradil
Jaroslav Mikšaník.
(red)

17051210525
17011710050

17051210508

1705121509

1704261458

17051210516

17051210512

OLOMOUCKÝ KRAJ Během dubna tohoto roku se celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji snížil o 9,5
procenta na 22 495 osob, počet hlášených
volných pracovních míst naopak vzrostl
o 7,8 procenta na 7 716 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 5,0 procenta.
K 30. dubnu 2017 evidoval Úřad práce ČR,
Krajská pobočka v Olomouci celkem 22
495 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet
byl o 2 351 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku pak dokonce o 4 969
osob. „V průběhu dubna bylo nově zaevidováno 2 487 osob. Ve srovnání s minulým
měsícem to bylo o 95 osob méně a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku
méně o 583 osob. Z evidence během měsíce odešlo celkem 4 838 uchazečů. To bylo
o 357 osob více než v předchozím měsíci
a o 895 osob méně než ve stejném měsíci
minulého roku. Do zaměstnání z nich ve
sledovaném měsíci nastoupilo 3 706, což je
o 642 více než v předchozím měsíci a o 760
méně než ve stejném měsíci minulého
roku,“ sdělil základní informace z dubnové
statistiky nezaměstnanosti Bc. Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce z Úřadu práce ČR,
krajské pobočky v Olomouci.

nabídka pracovních míst

Zemědělské družstvo Smržice hledá zaměstnance na pozici stájníka – ošetřovatele
telat. Nástup možný ihned, plat 18 000 Kč.
Informace na tel.: 605 006 833

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Číšníci/servírky

Provoz

100 Kč/hod. turnusový

ERP JUNIOR PRO SAP
Právník / právnička
Traktoristé - kombajnéři
Směnoví mistři výroby
Stájníci
Expedienti v masném průmyslu
Obsluha
elektroerozivní hloubičky
Operátoři montáže
Ředitel/ka ZŠ a MŠ Bohuslavice

UZÁVÌRKA

25 000 Kč
27 950 Kč
130 Kč/hod.
25 000 Kč
18 000 Kč
30 000 Kč

jednosměnný
pružný
jednosměnný
nepřetržitý
dělený
odpolední

150 Kč/hod. dvousměnný
85 Kč/hod. dvousměnný
29 500 Kč jednosměnný

Kvalifikace

Firma

základní + praktická Restaurace U Bílého Koníčka,
Prostějov
střední odborné MUBEA-HZP Prostějov
vysokoškolské
Statutární město Prostějov
střední odborné ZD Olšany-Hablov, Olšany u Pv
střední odborné GASL CZ Prostějov
základní
Zemědělské družstvo Smržice
střední odborné MAKOVEC Kostelec na Hané
střední odborné KP - KOPRO Prostějov
základní
LINAPLAST Kralice na Hané
ÚSO s maturitou Obec Bohuslavice

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
Pozice
Číšníci / servírky
Prodavač/ka

Plat (Kè)
100 Kč/hod.
81 Kč/hod.

Provoz
turnusový
turnusový

Kvalifikace

Firma

základní
střední odborné

Zbyněk Balaš, Kostelec n.H.
ARSCOM Držovice

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

17041820433

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

16112313352

17051110495

17051220521

17051220515

16062422226

17051220507

17050520476

    

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

dalšího èísla je v PÁTEK
19. kvìtna v 10.00 hodin

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

17051110500



PŘIJMEME
úklidové pracovnice na úklidy:
-domácností
- společných prostor v bytových domech
- zkrácené dopolední i odpolední úvazky
- nárazové úklidy (mytí opken, jednorázové úklidy, úklidy po řemeslnících)
Mzda až 100 Kč/hod.
kontakt: 778 744 894, 8:00-15:00 hodin

Rudolfovo pekařství přijme:
 prodavačku pečiva, zkrácený PP 4 hod.
 uklízečka ranní směna + sobota
skladníka surovin, ranní směna, ŘP sk. B
 dělníka do výroby – provoz Kostelec
na Hané, ranní a noční směna, provoz Strojírenská firma v Prostějově přijme:
Dělníky do výroby – obsluha strojů
Prostějov brzká odpolední
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod. Nástup možný ihned. Informace na tel.:
739 022 196.
H&D, a.s. přijme zkušeného žehlíře pánských sak na krátkodobé brigády v průbě- Hledám na občasný zástup zdravotní
hu roku. Životopisy zasílejte na: H&D, a.s., sestru do ordinace praktického
Olomoucká 37, 796 01, Prostějov, e-mail: lékaře. Tel.: 777 344 684
personal@hdas.cz, telefon: 582 305 600,
H&D Import, a.s. Přijme modelovou krej602 574 287 pí. Brablecová.
čí pro modelování kuchyňského textilu
Do výrobního provozu přijmeme a těžké konfekce (pláště, bundy). Možno
brigádníka na úklidové práce i na zkrácený úvazek. Práce je vhodná i
pro mladodůchodkyni. Životopisy zasí16 hod./týdně. Tel.: 603 533 508
lejte na: H&D, a.s., Olomoucká 37, 796
Přijmu důchodkyni do sběrny opravy 01 Prostějov, e-mail: personal@hdas.cz,
oděvů v Pv. Více info na tel.: 702 870 751 tel.: 582 305 600 nebo 602 574 287 Pavla
Brablecová
Hledáme brigádníky 18 + na sezónu na
provoz občerstvení na přehradě. Tel.: Bezpečnostní a úklidová agentura při777 571 219
jme nové zaměstnance v invalidním
důchodu na fyzickou ostrahu objektů
Přijmeme manuálně zručné brigádníky, v Prostějově a Třebčíně. Zkrácené
možno i pro důchodce. Pv-Vrahovice. pracovní úvazky, noční služby. Informace
na tel. čísle: 602 786 692.
Tel.: 603 533 508

Pondělí 15. května 2017
www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?

STUDIO 365 hledá nové tváře pro
reklamu od 9-27 a 28-45 let.
Telefon: 605427271 od 9-12h.
www.studio365.eu

BOWLING PALACE
přijmeme ČÍŠNÍKA/BOWLERA
- hlavní pracovní poměr.
Požadavky - bezúhonnost, příjemné
vystupování, technické zaměření
a zručnost, znalost AJ. Praxe nebo
vyučení v oboru číšník výhodou, odpolední směna ÚT - SO. Pro obsluhu
bowlingu zaučíme. Tel.: 728 634 274

PRÁCI NABÍZÍ

letos slavíme jubileum...

17040720401
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letos slavíme jubileum...

soutěže
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I dvacáté číslo letošního roku vám v rámci nového projektu "20 LET S VEČERNÍKEM" přinášíme 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 Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 18. května 2017, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE


 

  

Nerudova 3
Dagmar NICOD, Nerudova 3, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...


 

  

Vladislav Odstrčil
Vladan SMĚŠNÝ, Vrbátky 267
Výherce získává: VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
OSMISMĚRKA

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE



 

  

Mgr. Emilie NAVRÁTILOVÁ,
A. Slavíčka 4, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč
na vybranou akci festivalu.

DEVATERO

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

SU
DO
KU

Výherce získá 
 
 



 

SUDOKU

  

2,7,8,7
Vladimíra VYSOUDILOVÁ, Okružní 61, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč
na představení + malý dárek..
KŘÍŽOVKA
16070712278

QLµKGNMACQRµAF
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Vaše zdraví naše starost Jarmila DOSTÁLOVÁ, Seloutky 77
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

BRATR, RACEK, KRŠNA, SÍDLO, DRAHÁ, SOUDY, SKYTH, ŠANCE, ROUCHO,
SLOKA, SAUNY, KOLAS, ANORAKY, ONUCE, TREPKY, BLBOST, POZOR,
ZVONEC, PÁSKA, KROSY, ŽITNÁ, ROURY, PTÁČE, TYKVE, RANCE

Výherce získává VSTUPENKU
 
 

17031460428

17041130413

NAVŠTIVTE DVOUDENNÍ ........ V MOHELNICI

Výherce získává RODINNÉ VSTUPNÉ
 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

16112863363

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
KULTURY a graficky lehce poupravili novou
ředitelku prostějovského kina Metro 70 ...

17050560480

Výherce získá POUKAZ
 
 

Výherce získá VSTUPENKY
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letos slavíme jubileum...

zveme vás...
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TIPku

LUKOSTØELBA:
sobota 20. května:
9.10 2. veřejný závod (soutěž na dlouhých i krátkých tratích, lukostřelnice za
zimním stadionem Pv)

MALÁ KOPANÁ:

SMRŽICKÉ VANDR

sobota 20. května:
8.00 7. turnaj 1. okresní ligy mužů (kluby
Vrbátky, Dřevnovice, Otinoves, Dobrochov, hřiště Vrbátky).
8.00 7. turnaj 1. okresní ligy mužů (kluby Víceměřice, Kobeřice, Chaloupka Pv,
Laškov, hřiště Víceměřice)

NOHEJBAL:

KDY: SOBOTA 20. KVÌTNA 2017, START 7:00-10:00 HODIN
%&'$()*+/*345+'68(;+<=>'
Největší turistická akce v našem regionu je opět tu! Klub
českých turistů Smržice pořádá pro všechny příznivce
turistiky a cykloturistiky již třináctý ročník Smržického
vandru, který je na programu tuto sobotu.
Připraveny budou jako už tradičně pěší trasy 11, 20, 28 a 50 km,
dále cyklotrasy pro horská kola 8, 28, 48 a 62 km i pro silniční
kola v délce 26, 33, 62 a 95 km. Všechny jsou orientovány do
oblasti Drahanské vrchoviny a Velkého Kosíře. Každý účastník
dostane také letos program vandru s plánkem trasy a razítko do
startovní karty, na kontrolách bude připravena minerální voda
zdarma a na některých i malá svačinka. Za úspěšné absolvování
trasy pak obdrží cílové razítko a barevný diplom. Vyhodnocen
bude též nejmladší a nejstarší účastník vandru.
A jaké novinky si připravili pořadatelé pro letošní rok? „Máme
jednu zcela novou trasu pro horská kola, lehce upravené trasy
silniční a klasické trasy pro pěšáky. Úplně nové budou programy, které dostanou na startu. Bude tam barevná mapa všech

neděle 21. května:
12.00 TJ Sokol I Prostějov – NK CLIMAX Vsetín (6. kolo BOTAS dorostenecké ligy, sk. „B“, dvorec u sokolovny na
Skálově náměstí)

akce
v regionu...
Empírový den na zámku
Vstupte do doby
před 200 lety
a staňte se z diváků účastníky!
Jedinečný zážitkový den pro všechny,
kteří si chtějí na chvíli vyzkoušet
historii, bude tuto sobotu 20. května
připraven na zámku v Čechách pod
Kosířem. Program odstartuje už
v dopoledních hodinách taneční lekcí
anglických kontratanců v prostoru
zámecké oranžerie. Odpoledne si
budete moci užít piknik v zámeckém
parku doplněný dobovými hrami,
projížďkami v kočáře nebo prohlídkou zámeckých interiérů. Po podvečerním koncertu ve velkém sále
zámku akce vyvrcholí závěrečným
plesem.

 
tras a jejich popisy. Letos nás zařadili do seriálu 10 akcí IVV
v České republice, tak čekáme, že se sjedou turisté i z jiných
koutů naší republiky,“ uvedl za organizátory Zdeněk Balcařík,
který doufá, že to úřednický aparát spadající pod svatého Petra
letos nepoplete a organizátorům pošle přesně takové počasí,
jaké si objednali.

 DIVADEL aneb, co se

    STAVY kde děje…

Školní 1, Prostějov
pondělí 15. května
17:30 Král Artuš: legenda o meči
americké dobrodružné drama
20:00 Klient
drama Írán
úterý 16. května
17:30 Zahradnictví: Rodinný přítel
Česko-Slovenské drama
20:00 Král Artuš: legenda o meči
středa 17. května
17:30 Pád
romantické drama USA
20:00 Král Artuš: legenda o meči
čtvrtek 18. května
17:30 Cuky Luky Film
slovenská komedie
20:00 Vetřelec: Covenant
americký sci-fi horor
pátek 19. května
15:30 Příšerky pod hladinou
španělský animovaný film
17:30 Cuky Luky Film
20:00 Vetřelec: Covenant
sobota 20. května
15:30 Příšerky pod hladinou
17:30 Zahradnictví: Rodinný přítel
20:00 Vetřelec: Covenant
neděle 21. května
10:30 Mimi šéf
americká animovaná komedie
15:30 Šmoulové: Zapomenutá vesnice
americká animovaná komedie
17:30 Strážci Galaxie Vol.2
americká sci-fi komedie
20:00 Vetřelec: Covenant

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 17. května
14:00 CAFE SOCIETY (BIO SENIOR)
americká komedie
sobota 20. května
17:30 POHÁDKY PRO EMU
česká romantická komedie
20:00 MĚLČINY
drama USA

DIVADLO POINT
Olomoucká 25, Prostějov
úterý 16. května
19:00 TESTOSTERON
představení prostějovského souboru: sedm
chlapů, sedm povah, sedm nátur, sedm
rozdílných hladin testosteronu
středa 17. května
19:00 E=mc2, LÁSKO MOJE
představení prostějovského souboru.
komedie o velké lásce pařížského kluka,
který hltá americké filmy a hraje fotbal
a americké dívky, která obdivuje Einsteina
a touží po lásce jako z Romea a Julie

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
středa 17. května
16:00 a 18:00 PROMÍTEJ I TY:
HOOLIGAN SPARROW
promítání filmového dokumentu o příběhu
čínské aktivistky bojující za práva žen
čtvrtek 18. května
9:30 AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
přednáška Mgr. Markéty Dolákové
15:00 PORADNA SOS
máte spotřebitelský problém a nevíte, kam
se obrátit, odborní právní poradci s vámi
budou řešit váš konkrétní problém

GALERIE Kino
METRO 70
Školní 1, Prostějov
do 19. května
LADISLAV HRINDA
„BARYT&VINYL“
výstava, kterou pořádá prostějovský fotograf Jiří Andrýsek

ŠPALÍÈEK

Uprkova 18, Prostějov
do 31. května
BUĎ PŘIPRAVEN! ANEB SKAUTSKÉ
STOLETÍ V PROSTĚJOVĚ
výstava ke 100. výročí založení skautské
družiny v Prostějově
do 25. června
POHŘBÍVÁNÍ V DOBĚ KAMENNÉ
výstava je věnována pohřebním zvyklosKulturní klub
tem v mladší a pozdní době kamenné na
základě archeologických nálezů z oblasti
střední Moravy. Návštěvníci se seznámí
Školní 4, Prostějov
s výsledky záchranných archeologických
do 2. června
výzkumů na zajímavých lokalitách, jako
9:00-13:00 3x KŮRKA
jsou Kralice na Hané, Slatinky, Držovice
Karel Kůrka, Zdeněk Kůrka, Filip Kůrka nebo Čechůvky. Zastoupeno bude hned
- otec, syn a vnuk, tři generace výtvarníků několik pravěkých kulturních celků od nepředstaví svou tvorbu na výstavě v galerii
olitické kultury s lineární keramikou až po
samotný závěr eneolitu a kulturu se zvonpoháry. Dále bude představena
MÌSTSKÉ DIVADLO covými
unikátní lokalita v Brodku u Prostějova,
PROSTÌJOV
která byla objevena a prozkoumána v roce
2015 při stavbě dálničního sjezdu. Lidově
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
nazvaný „hanácký Stonehenge“ zřejmě ve
úterý 16. května
své době mohl sloužit jako kalendárium
19:00 VĚRA MARTINOVÁ:
a místo pro pozorování nebeských těles.
JAKO DŘÍV
koncert české zpěvačky
Zámek Prostìjov
čtvrtek 18. května
19:00 JIŘÍ HAVELKA: POSLEDNÍ
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
TRIK GEORGESE MÉLIÉSE
do 28. května
Divadlo Drak Hradec Králové
16:00 ŽENA A KVĚTINA
Hrají: D. Hřebíček, J. Vaňousová
výstava obrazů Heleny Pirohové

DUHA

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 31. května
VÝSTAVA
výtvarný obor ZUŠ Plumlov
se představuje...
Galerie Linka

Zámek Konice
do 18. května
DOLCE VITA. BOHUDÍK
výstava fotografií Jiřího Přivřela
do 31. května
EXPOZICE ZVYKŮ A ŘEMESEL

Galerie Cyril
věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská ulice, Prostějov
do 24. června
VŠEM
kolektivní výstava studentů ateliéru
Environmentu FaVU VUT

Galerie BAŠTA
U hradeb, Školní ulice
do 31. května
OBRAZY
výstava malířek Diany Jordanové
a Michaely Spívalové

Národní dùm
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 15. května a úterý 16. května
9:00 JARNÍ DNY ZDRAVÍ
měření cholesterolu, krevního tlaku,
tělesného tuku a přednášky

Avatarka
nám. T.G.Masaryka 20
do 27. května
MÚZY, BOHYNĚ A JINÉ BYTOSTI
výstava pražské malířky Silvie Novotné

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 9. července
MISTŘI PORTRÉTU
výstava představuje mnoho slavných
ačeskýchjmenodbarokapomoderníumění
dvacátého století. Kolekce, která je do
Prostějova zapůjčena, zahrnuje 76 malířských portrétů a 10 plastik

PROSTÌJOVSKÉ
DNY HUDBY

25. ročník festivalu
středa 17. května
18:00 KONCERT UČITELŮ
(sál ZUŠ V. Ambrose)
čtvrtek 18. května
20:30 FILM MUSIC II.
OPEN AIR KONCERT dechového orchestru ZUŠ V. Ambrose
(nám. T. G. Masaryka)

Divadlo Komediograf ve Žraloku
Kombinace herců Lukáše Pavláska
a Josefa Poláška s jedním z nejkrásnějších míst na Prostějovsku je nabízena
již tuto sobotu 20. května. Do Campingu Žralok Plumlov ležícího u břehu Podhradského rybníka zamíří dva
slavní baviči, které není třeba dlouze
představovat. Pavlásek je znám z mnoha televizních pořadů včetně taneční
soutěže Stardance, kde si popularitu
dvojího typu zasloužil svým tanečním „uměním“. Poláška poznají diváci
kromě několika komediálních rolí též
z reklamních spotů, svou roli sehrál
i v seriálu Vyprávěj. A právě tito dva
se představí v letní komedii EVŽEN
a KOPÍRÁK režírované Lubošem
Balákem, která startuje v 19:00 hodin.
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Kino METRO 70

Divadlo v Jesenci
Agentura Harlekýn uvádí hru Alaina
R. Fourtona Rukojmí bez rizika.
V komedii s kriminální příchutí se
představí Václav Vydra, Jan Šťastný,
Svatopluk Skopal, Jana Boušková
a další. Představení bude k vidění
v kulturním domě v Jesenci ve čtvrtek
18. května od 19:00 hodin.

<<< www.vecernikpv.cz

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělky od 9:30 do 11:30 hodin rozšíří
vaše obzory diskusní rodičovská skupina,
zatímco vaše děti si zlepší své sociální, pohybové, hudební a manuální schopnosti
* v úterky od 17:00 do 19:00 hodin se koná
vzdělávací a tvořivá setkání s hlídáním dětí
* ve čtvrtky od 17:00 do 19:00 hodin
přijďte si posedět u kávy či čaje. K dispozici
je také dětská herna
* v úterý 16. května od 17:00 hodin se koná
seminář „Pět jazyků lásky“
* ve čtvrtek 18. května od 17:00 hodin
se koná tvůrčí dílna „Jmenovka na dveře“

MC Cipísek
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let
probíhají vždy v pondělí od 15:00 do
17:00 hodin
* individuální právní poradenství s Mgr. A.
Hálkovou dle objednání, korespondenční
poradenství zdarma-hrazeno z dotací
* Podpůrná ženská skupina „Prostějovský
Polokruh“ je otevřena nastávajícím maminkám, maminkám po porodu i s dětmi,
každé sudé pondělí od 17:00 hodin.
* od pondělí 15. do pátku 19. května
probíhá tradiční týden pro rodinu k Mezinárodnímu dni rodiny - společně tvoříme
projekt k podpoře zdravých rodinných
vztahů ve všech pravidelných programech
* beseda a praktické zdravotní cvičení pro
ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov rodiče i děti „Aby záda nebolela a nohy nás
* do 13. června probíhá soutěž EU dobře nesly“ se koná v pátek 19. května
v otázkách pro žáky ZŠ i SŠ ve věku od v 10:30 hodin
12 do 19 let
RÙZNÉ...
* v pondělí 15. května od 14:00 hodin
probíhá tvořivá dílna „Květiny z papíru“ Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka,
Ekocentrum Iris
ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 15. května od 16:00 hodin aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na
probíhá tvůrčí dílna „keramika“
* v neděli 21. května od 8:00 hodin se tel. č. 588 008 095, 724 706 773
koná exkurze pro seniory „Boskovicko-Arboretum Šmelcovna“ - sraz na aut. nádraží Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
v Prostějově je v 8:20 hodin, stanoviště č. 11 pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2 je z důvodu dlouhodobé neCENTRUM PRO RODINU
moci dočasně uzavřena. Informace pouze na
e-mail Vladimira.Zapletalova@seznam.cz.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* PRVNÍ ŠKOLIČKA je otevřena jako
dopolední adaptační kroužek pro děti od V úterý 16. května proběhne jubilejní 60. roč2 do 4 roků každé úterý a čtvrtek od 8:30 ník „Vzpomínky na Wolkerův Prostějov“.
Přehlídky uměleckého přednesu a divadla
do 11:30 hodin.
* PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU se koná poezie se koná ve Státním okresním archivu
Prostějov, Třebízského 1 od 17:00 hodin.
každé úterý od 17:00 hodin.

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské
centrum Prostějov, p.s., Svatoplukova 15,
Prostějov 796 01. I v roce 2017 nabízíme
možnost využít služeb našeho zařízení.
Kromě odborného sociálního poradenství
také zajištění baterií do sluchadel a drobného příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
čistící tablety, či ušní tvarovky různých
velikostí). Zároveň vás upozorňujeme na
změnu telefonního čísla poradenského
zařízení: 775 549 777.
Poradenská služba České obchodní inspekce
proběhne vždy první pracovní pondělí
každého měsíce roku 2017 (leden – červen)
v zasedací místnosti Odboru rozvoje
a investic, kancelář č. 435 ve třetím poschodí Magistrátu města Prostějova, Školní 4.
Konzultace probíhají v časovém rozmezí
od 13:00 do 16:00 hodin. Bližší informace
je možno získat na Odboru obecní živnostenský úřad Prostějov, Školní 4, v přízemí
budovy (kanceláře č. 143 – 147).
Hledáme soutěžní družstva ve vaření kotlíkového guláše. Charitativní akce GULÁŠ
FEST se koná 3. června. 1. cena SELE.
Více info na tel.: 604 133 621
V neděli 21. května od 8:00 hodin se koná
XXII. Setkání veteránistů s historickými
vozidly na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově.
V neděli 21. května proběhne KVĚTNOVÁ
PROMENÁDA na nám. T. G. Masaryka.
Sraz před radnicí ve 14:00 hodin.

®

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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NA ŽRALOKU PRVOLIGOVÍ,
ŘÁDIL LUKÁŠ ORLI JSOU POÁD
PAVLÁSEK PRVOLIGOVÍ

Číslo 20•Ročník 21
Pondělí 15. května 2017
Naleznete
uvnitř

KAM NA
ZAHRÁDKU
ƔƔ Večerník vám v dnešním čísle
přináší hned dvě tematické strany,
jedna se týká letních posezení
strana 31

VÍTĚZNÉ
ESKÁČKO

ƔƔ Fotbalisté Prostějova konečně
vyhráli, když na svém hřišti zdolali
žižkovskou Viktorku
strany 34 a35

Ladislav VALNÝ
Foto: Martin Zaoral

Plumlovský kemp
hostil neobvyklou
akci humoristù...

strana 28

JEDNOU
VTOU

ƔƔ Kuriózně vypadá tabulka okresního fotbalového přeboru starších žáků.
Největší favorit Brodek u Prostějova je
až čtvrtý se sedmibodovou ztrátou na
první Pivín. Přesto má největší šanci
na vítězství, protože má dohrávat pět
zápasů!
ƔƔ Stavební úpravy sociálního zařízení v Národním domě pokračují. Ruku
v ruce s opravami střechy čeká secesní
památku rekonstrukce sociálního zařízení.
ƔƔ Šipkaři čechovické Jedličky absolvovali nejúspěšnější sezónu historie. V konečné extraligové tabulce
skončili díky výtečnému finiši na
stříbrné pozici.
ƔƔ Neznámý pachatel v době od 7.
do 12. května vykradl ložnici řadového domu v Prostějově, odkud odcizil
krabičku se zlatými šperky.
ƔƔ Zápasy fotbalových starších přípravek zrušily kroupy! Ledová smršť
zasáhla smržické hřiště čtvrt hodiny
před začátkem sobotního turnaje, který tak musel být odložen.

Foto: Zdenk Vysloužil

PROSTĚJOV Pořádně velký balvan spadl všem prostějovským Orlům. Klub o uplynulém víkendu balancoval na hranici existence mezi tuzemskou elitou, a přestože to bylo o fous, příslušnost
uhájil. Výsledkem 167:157 totiž skončila dvouzápasová baráž, v níž si basketbalisté Prostějova
vybojovali účast v příštím ročníku Kooperativa NBL 2017/2018. S hradeckými Královskými Sokoli
se o místo mezi elitou dlouho přetahovali a doma dokonce nedokázali prvoligového protivníka
porazit. V odvetě ale v rozhodujících okamžicích ukázali, jak se bojuje o záchranu. „Bylo to jiné,
hlavně v obraně. Pod vlastním košem se tým dokázal zlepšit, a proto vyhrál,“ prohlásil trenér Orlů
Zbyněk Choleva.

BASKETBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANĚ 46

DIVADLO SE ZM NILO

V ULICI PLNOU KOUZEL
PROSTĚJOV Originální představení nejen pro děti bylo naplánováno
na včerejší odpoledne. Ačkoliv do
Městského divadla v Prostějově zavítala valná většina dospělých především jako doprovod svých ratolestí,
návštěvy kulturního stánku nemusela
rozhodně litovat. K vidění byl originální kousek v podání Černého divadla
Metro Praha. Tento soubor předvedl
unikátní celosvětově patentovanou
techniku takzvané oživlé kresby.
Všichni, kteří dorazili, si tak užili jak dlouhé minuty smíchu a zábavy, tak i trochy
fantazie a napětí. Jednalo se vskutku
o divácky atraktivní podívanou, u níž
nechyběla dobrá nálada.
(mp)

Foto: Martin Pytela

boje na zelených trávnících aneb

➢

JESTŘÁBI
KRVÁCÍ
ƔƔ Prvoligový tým prostějovských
hokejistů opustily dvě opory, příchody jsou zastaveny
strana 43

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

DERBY O PADÁKA!

URČICE, KRALICE NA HANÉ Fotbalový souboj dvou odvěkých rivalů má
vždycky pořádný náboj, ale tentokrát bude mít ještě větší. Obě mužstva
jsou totiž v akutním sestupovém ohrožení z krajského přeboru.
Mnohem více jsou namočeny hostující Určice, které ztrácejí na rivala osm
bodů a před víkendovým kolem držely třináctou příčku. Kraličtí mají sice
solidních osmadvacet bodů, ale patřila jim pozice číslo dvanáct, která by
v současnosti znamenala taktéž pád do I.A třídy Olomouckého KFS.
Očekává se tedy bitva jako řemen, ve které jde o pomyslných šest bodů. Výsledek podzimního vzájemného souboje v Určicích by si pravděpodobně
nepřál ani jeden z celků. Duel tehdy skončil bezbrankovou remízou a v penaltovém rozstřelu se radovaly Kralice. Aktuální forma obou týmů je také
nevypočitatelná. Jak Kraličtí, tak borci Určic dokážou zahrát, ale také herně
zcela vybouchnout. Tipovat tak tento explozivní zápas lez jen těžko.
Každopádně ale bude v sobotním odpoledni na kralickém trávníku hodně v sázce. Derby má naplánovaný výkop v 17:00 hodin a rozhodně stojí
za návštěvu.

FOTBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ HLEDEJTE NA STRANÁCH 36 až 39

KAM ZA F

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 27. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 23. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 23. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 23. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 23. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
TJ SOKOL URČICE
SOBOTA 20.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

TJ SOKOL PLUMLOV
SK NÁMĚŠŤ NA HANÉ
SOBOTA 20.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

FK NĚMČICE NAD HANOU
TJ SOKOL DUB N/M
SOBOTA 20.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích

TJ HANÁ NEZAMYSLICE
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
SOBOTA 20.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Nezamyslicích

SK PROTIVANOV
SK JESENEC-DZBEL
NEDĚLE 21.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

26

letos slavíme jubileum...

výsledkový servis
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Skalka - Vrahovice 1:4 (1:1)
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Losovací loterie pro Krále
O prvenství se dìlilo pìt expertù!
Osmé kolo naší fotbalové tipovačky –
DEVÍTKA VEČERNÍKU – přineslo
velmi překvapivé výsledky. Zdánlivé
tutovky nevyšly a neurodila se jediná
remíza. Bodové zisky tak byly skromné
a hned pět tipérů nastřádalo devět bodů
z jedenácti možných. Ke slovu proto
přišla losovací ruleta a ruka šéfredaktora
Petra Kozáka vytáhla jako vítěze Lukáše
Krále. Těšit se na menší ceny ale mohou
i Miroslav Coufalík a Josef Soldán. Ceny
pro ně budou přichystány od středy
v redakci. Odměny se ale dočká i jubilejní v pořadí stotřicátá tipující Božena
Jahnová, ta bude společně s Lukášem
Králem telefonicky kontaktována.
V čele celkového pořadí se nic mimořádného neudálo. Náskok vedoucího Zdeňka
Pazdery mladšího se zmenšil na šest bodů.
Jak jste tipovali? Tentokrát vás opravdu některé výsledky zaskočily. Nejvíce
výhra eskáčka, kterou odhadovali pouze
dva experti – Kristián Spartakus a Petr
Přibyl. Zaskočila vás i výhra Nezamyslic
a porážka Němčic. Největšími tutovkami se ukázaly domácí triumfy Jesence a
rezervy Mostkovic.
Výsledky: 1. 1.SK Prostějov – Viktoria
Žižkov 2:0 (2 správné tipy), 2. Lipník n.
B. – Plumlov 0:4 (91), 3. H. Moštěnice
– Němčice n. H. 3:2 (9), 4. Nezamyslice
– Újezdec 5:3 (9), 5. Jesenec – Líbivá 5:0
(115), 6. Skalka – Vrahovice 1:4 (62), 7.
Čechovice „B“ – Otaslavice 3:1 (42), 8.
Určice „B“ – Přemyslovice 7:2 (108), 9.
Mostkovice „B“ – Biskupice 4:1 (115).
Pořadí 8. kola: 1.–5. František Sedlák,
Jakub Zatloukal, Miroslav Coufalík, Josef
Soldán, Lukáš Král všichni 9 bodů. 6.–17.
František Horák, Jiří Svozil, Lukáš Antl,
Petr Müller, Magdaléna Vránová, Květoslav
Lužný, Jitka Vlachová, Jaroslav Kouřil, Oldřich Lošťák, Jiří Spáčil, David Gryglák, Renáta Benešová všichni 8. 18.–45. Josef Václavík, Pavla Maliňáková, Roman Ryba, Jiří
Horák, Miroslav Růžička, Richard Vaverka,
Martin Hlavinka, Pavel Novák, Jana Klusová, David Blahák, Jakub Jamrich, František
Patz, Vladimír Krč, Eva Halousková, Petra
Halousková, Kamil Kohoutek, Miloslav
Ondrouch, Drahomír Duchek, Ladislav
Pírek, Eva Mičková, Jaromír Přecechtěl, Michal Polehla, Otto Vymazal, Petr Zajíček,
Vlastimil Dostál, Miloslav Karásek, Michal
Brachtl, Božena Jahnová všichni 7. 46.–60.
Martin Kučera, Kristián Spartakus, Vladimír Franc, Vladimír Kaštyl, Jiří Paul, Radovan Vičar, Zdeněk Majer, Tomáš Frňka,
Edvard Drtil, František Vysloužil, Aleš Rus,
Petr Musil, Karel Štěpánek, Michal Petržela,
Benedikt Pražák všichni 6. 61.–97. Zdeněk
Pazdera1, Roman Cibulka, Rudolf Trefený,
Lenka Karásková, Michal Lužný, Stanislav
Konupka, Jan Buigl, Jaroslav Drábek, Pavel
Kucharčuk, Roxana Müllerová, Zdeněk
Halenka, Jaromír Seidler, Ivo Zmeškal,
Libor Nakládal, Josef Trubka, Vladimír
Staněk, Zbyněk Lošťák, Miluše Musilová,
Oldřich Trávníček, Rostislav Spáčil, František Svobodník, Miloslav Pluháček, Vendula Musilová, Petr Přibyl, Dušan Vrána,
Tereza Kučerová, Karel Sklenář, Vladimír
Kouřil, František Grulich, Petr Látal, Jiří
Kočař, Oldřich Horák, Jiří Svoboda, Karel
Brachtl, Lukáš Vyroubal, Jiří Doležel, Věra
Jurenková všichni 5. 98.–115. Anna Svobodníková, Zdeněk Langr, David Karhan,
Tomáš Gottwald, Roman Prokeš, Jiří Hájek, Adam Vičar, Ladislav Frňka, Miloslav
Brázda, Miroslav Slezák, Radek Motal, Klára Knápková, Martin Lužný, Lukáš Frys,
Květoslav Nejezchleba, Antonín Daněček,
Zdeněk Pazdera2, Libor Doležel všichni 4.
116.–122. Tomáš Lakomý, Ladislav Šťastný, Jan Vysloužil, Bob Hála, Jaroslav Jordán,
Petr Sekanina, Markéta Kaštilová všichni 3.

DVACET LITRŮ
JE ŘÁDNÁ MOTIVACE!

Sedmé kolo vystřelilo do čela dlouhodobého klání FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU mladšího Pazderu!
Populární tipovačka vůbec přinesla v sedmém dějství hodně překvapivých výsledků a nejlépe se se
všemi nástrahami opět vypořádal právě Zdeněk Pazdera mladší. Týdenní kolo sice ovládl Libor Doležel
z Vrahovic, ale právě mladší z rodu Pazderů měl jen bod ztrátu a to znamená, že v čele celkového pořadí
nyní drží obrovský osmibodový náskok! Celkové pořadí jinak doznalo hodně přesunů a celoroční hra
je tak stále velmi zajímavá. Zmíněný Doležel se dočkal vítězství úplně poprvé. Odměnou mu byl pivní
mulitpack, hodnotné slevové poukazy a další dárky.
Mnohem lukrativnější odměna však čeká na nejúspěšnějšího experta celoroční soutěže DVACET TISÍC
KORUN na chodníku zkrátka nenajdete. Tuto částku můžete ale vyhrát díky fotbalovým znalostem v
PROSTĚJOVSKÉM Večerníku!
Navíc týdenní odměny jsou také stále navyšovány, na vítěze čekají vždy zajímavá překvapení. Proto
neváhejte a rozšiřte rodinu fotbalových tipérů i vy. Větší počet soutěžících nás těší, neboť jako bonus připravujeme bonusové prémie. Jestliže se vás při dvacátém výročí nejčtenějšího regionálního periodika
sejde minimálně 200, dostane se v tu chvíli s odměnou na každého z vás.

DALŠÍ

PIVO DO
VRAHOVIC!
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TIPOVACÍ KUPÓN
2017
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 9. KOLO:
Sedmé kolo FOTBALOVÉ DEVÍTKY přineslo prvenství Liboru Doleželovi z Vrahovic. Tato předměstská
část Prostějova se vůbec ukazuje jako
líheň těch největších fotbalových expertů, protože právě z Vrahovic se rekrutuje nejvíc týdenních vítězů. „Tak
sledujeme to, hecujeme se. Tahle výhra bude drahá, chlapi mi to v hospodě spočítají,“ smál se Libor Doležel,
bývalý fotbalista Vrahovic, kterým samozřejmě drží palce i jako fanoušek.
(zv)

Celkové pořadí po 8. kolech: 1. Z. Pazdera1 71 bodů. 2. P. Maliňáková 65. 3. R.
Cibulka 62. 4.–5. R. Ryba a J. Horák oba 61. 6.–7. J. Václavík a R. Benešová oba 60.
8.–10. M. Růžička, R. Trefený, L. Doležel všichni 58. 11.–13. L. Šťastný, T. Lakomý,
Z. Pazdera2 všichni 57. 14.–15. R. Vaverka a D. Gryglák oba 56. 16. M. Hlavinka 55.
17.–19. F. Sedlák, A. Daněček a K. Nejezchleba všichni 54. 20.–22. P. Novák, Mich.
Lužný, L. Karásková všichni 53. 23.–27. L. Frys, S. Konupka, J. Klusová, J. Spáčil, J. Buigl
všichni 52. 28.–33. Mar. Lužný, B. Pražák, J. Drábek, M. Petržela, D. Blahák, O. Lošťák
všichni 51. 34.–43. B. Hála, J. Vysloužil, P. Kucharčuk, Z. Halenka, J. Jamrich, F. Patz,
J. Zatloukal, J. Kouřil, J. Vlachová, R. Müllerová všichni 50. 44.–47. K. Knápková, K.
Lužný, M. Vránová, P. Müller všichni 49. 48.–53. I. Zmeškal, J. Seidler, K. Štěpánek, V.
Krč, L. Antl, P. Musil všichni 48. 54.–63. R. Motal, L. Nakládal, V. Staněk, J. Trubka, A.
Rus, F. Vysloužil, E. Halousková, K. Kohoutek, P. Halousková, M. Coufalík všichni 47.
64.–70. Z. Lošťák, D. Duchek, E. Drtil, M. Ondrouch, T. Frňka, L. Pírek, M. Musilová všichni 46. 71.–74. M. Slezák, O. Trávníček, Z. Majer, R. Spáčil všichni 45. 75.–79.
M. Pluháček, E. Mičková, R. Vičar, J. Přecechtěl, F. Svobodník všichni 44. 80.–88. D.
Vrána, L. Král, J. Soldán, M. Polehla, J. Svozil, J. Paul, O. Vymazal, P. Přibyl, V. Musilová všichni 43. 89.–93. M. Brázda, T. Kučerová, V. Kouřil, V. Kaštyl, K. Sklenář všichni
42. 94.–95. L. Frňka, A. Vičar oba 41. 96.–99. J. Hájek, J. Kočař, F. Grulich, P. Látal
všichni 40. 100.–101. O. Horák, V. Franc oba 39. 102.–104. R. Prokeš, J. Svoboda, K.
Spartakus všichni 38. 105. J. Jordán 37. 106.–109. T. Gottwald, M. Kučera, D. Karhan,
F. Horák všichni 36. 110. P. Zajíček 35. 111. K. Brachtl 34. 112. V. Dostál 33. 113. Z.
Langr 32. 114. L. Vyroubal 31. 115. M. Karásek 23. 116. A. Svobodníková 28. 117.
P. Sekanina 27. 118.–120. M. Kaštilová, M. Nakládal, J. Doležel 22. 121. M. Brachtl
21. 122.–124. V. Jurenková, M. Lusková a N. Frysová všechny 13. 125. H. Prášilová 9.
126.–127. Z. Jurenka, a J. Vymazal oba 8. 128.–129. M. Vojkůvková a B. Jahnová obě
7. 130. J. Procházka 5.
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1.Kralicen.H.-Určice
2. Všechovice - Konice
3.Bělotín-Čechovice
4. Plumlov - Náměšť
5.Nezamyslice-Pivín
6. Němčice n. H. - Dub n. M.
7.Líbivá-Hvozd
8. Olšany - Brodek u Pv
9.Otaslavice-Skalka

Jméno a příjmení
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon
Vyplněný kupón zašlete poštou nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608

partneøi fotbalové devítky

kultura

PAVLÁSEK A SPOL. NA ŽRALOKU
BAVILI NEKOREKTNÍM HUMOREM

28

V autokempu Žralok vyrostl před víkendem velkokapacitní stan s erbem
Mikroregionu Plumlovsko. Kolem
devatenácté hodiny se zaplnil zhruba stovkou diváků, kteří byli zvědaví
na Nekorektní skeče v podání trojice
Lukáš Pavlásek, Josef Polášek a Jakub
Žáček. Prostor mezi jednotlivými
scénkami velmi poutavě vyplňoval

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV
netradiční místo, kterým je
Městská galerie při informačním
centru v Uničově, mohou zavítat
všichni Prostějované, co mají rádi
kulturu a především fotografie.
Během měsíce května v těchto
prostorách probíhá výstava s názvem „Fotoaparáty aneb Zachycení
okamžiku“ s regionální účastí.
Jedná se o událost, na níž je
představen vývoj fotografických
přístrojů v průběhu dvacátého století,

   / $  
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a pianista
Král

Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

jaaké bylyy skkečee pod stan
nem....

endární kousek Flexaret, a to hned
v několika variantách, dále například EXKLUZIVNÍ
reportáž
Pionýr.
Mezi hlavní zapůjčitele exponátů pro Večerník
patří kromě Kateřiny Adamusové
i David Vančík, první z Prostějovanů. Martin
Druhým rodákem z Hané je pak
PYTELA
Jiří Andrýsek, který během výstavy
předvede expozici svých fotografií.
Pro všechny zájemce o výstavu je Prostějovské Divadlo Point uvedlo
jistě dobrou zprávou vstupné pro v pátek 12. května na světlo světa
veřejnost zdarma.
(mp) svůj nejnovější počin. Navázalo tak

na filmovou verzi tohoto díla, kdy
Finding Amerika: Gangsteři z našeho oddílu režíroval Jakub Heyndrich a k vidění byli i herci ztvárňující v současné inscenaci hlavní role.
Nechybělo ani úvodní slovo a krátké
přivítání obecenstva, kterému se podařilo zaplnit celý sál, lidé se mačkali
i v lóžích, jaký byl o premiéru zájem.
Nejprve tedy na jeviště vkročili
dva ředitelé, a to Aleš Procházka
společně s Michalem Šmucrem.

Druhý jmenovaný po projevu
svého kolegy na pódiu dodal, že
si je jistý, že se muzikál bude líbit všem. Jeho slova se po více než
hodině páteční premiéry naplnila.
Jak již bylo řečeno, děj příběhu se
odehrává ve dvou liniích, na dvou
místech v různých časech. Dva kluci
se snaží nalézt poklad amerického
gangstera Lanzy Ručky zmizelého
v Chicagu v USA. Situace je o to
zamotanější, že hoši se nacházejí
v době socialistických spartakiád,
kdy je jejich povinností, na niž velice často a zřejmě i rádi zapomínají,
uvázat si červený šátek kolem krku.
Kromě sedmdesátých let Československa se divákům naskýtá i pohled
do nočních barů chicagského podsvětí z první poloviny minulého století. V těchto dekádách je pro USA
typický příliv emigrantů ze všech
koutů Evropy, pro něž je hlavím cílem cesty nalezení štěstí. Často i za
cenu odhalení své zločinecké tváře.

 / *6 $   

" I N I L?? J I LNN ´ Û

O zábavu je tedy postaráno, hra má
spád a celý děj muzikálu je vměstnán do poměrně krátkého času, což
je zřejmě dobrou volbou, ačkoliv by
divák rozhodně nepohrdl ani delším
představením. Zvláště v případě, že
by se po celou dobu podařilo držet vysokou kvalitu jak hereckých,

GANGSTEŘI A

9SRĆDGËMLæêW\ĆLDGYDF¿W¿

           Perly panny
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PROSTĚJOV Mladí a talentovaní herci studentského věku,
osvědčené a publiku velice dobře známé tváře divadelního
prostředí, režisér a textař písní Aleš Procházka, skladatel Arnold
Prokop. Zastoupení všech generací přinesl čtvrtý muzikál
Pointu s názvem Finding Amerika: Gangsteři z našeho oddílu. Jedno však měli všichni, kteří se podíleli na tomto projektu,
společné. Na první pohled a poslech značnou kvalitu, jež přítomné publikum mnohdy až překvapovala. Díky touze dvou
kluků po dobrodružství se všichni přítomní včetně Večerníku
44 '  6  / $ 8  
  podívali jak do počátku dvacátého století ve Spojených stáNa
poněkud k vidění tak bude mimo jiné i leg- tech amerických, tak i do socialistického Československa.

 

Dva fotografové

pianista Zdeněk Král, který zaujal zejména svými hravými a zároveň k zamyšlení nutícími písničkami, k nimž si
sám složil jak hudbu, tak i text. Zbývající trojice pak dorazila zejména proto,
aby ukázala, že jakákoliv ješitnost je
jim naprosto cizí.
Při jejich eskapádách se publikum
řehtalo na celé kolo a bylo jedno, zda
se jednalo o zhruba desetileté dívenky, či prošedivělé muže ´v nejlepších
letech´. „Ještě před zahájením představení máme ve zvyku publikum pozorovat. Sledovali jsme i vás, jak chodíte po
kempu a kupujete si třeba pivo. Dá se
říci, že si takto diváky takříkajíc očichá-

Pondělí 15. května 2017
www.vecernikpv.cz
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naopak sestavil kolektiv hodně vysoké
úrovně. A když k tomu připočteme rovněž kvalitní Ostravu i notně vyztužené
KP Brno, měla celá uplynulá sezóna
a především její závěr ohromný náboj.
„Obecně vzato je samozřejmě dobře,
pokud jakákoliv soutěž disponuje velkou
zajímavostí i dramatičností, navíc má odpovídající úroveň. Po téhle stránce udělala česká extraliga za poslední rok značný
krok dopředu. Na druhou stranu nelze
přehlédnout, že vyrovnaná bitva o zlato
nastala hlavně z důvodu našeho slabšího
týmu v porovnání s minulými lety. Po
pravdě bychom rádi získávali domácí trofeje i dál suverénně tím, jak výrazně budeme silní. Což je pro celý prostějovský klub
určitě výzva hned do příštího ročníku,“
zamyslel se kouč Agelek Miroslav Čada.
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Soares a Nina Herelová. Prvně jmenovaná se stala novou asistentkou hlavního
lodivoda Marka Rojka a druhá oblékne
barvy Slovenska též po určité přestávce
(více než roční), kdy se během loňského
léta věnovala beachvolejbalu. Tentokrát
výborná blokařka Herelová upřednostnila šestkovou repre, aby společně se Soares
co nejdříve naskočila do souboru Slovenské republiky makajícího od soboty 6.
května v Liptovskom Jáne.
Čtvrtou reprezentantkou své země ze
stávajícího kádru Agelek se momentálně
stala Laura Emonts. Úderná smečařka je
součástí širší soupisky Německa a stejně
jako výše zmíněné oddílové parťačky se
hned druhý den po vybojování zlatých
medailí z UNIQA extraligy vydala na
cestu do národního mančaftu. Rovněž
ten německý brzy čeká kvalifikační turnaj
o světový šampionát v příštím roce.
Podrobnosti o zápasovém programu
i postupových šancích kompletního prostějovského kvarteta přineseme za týden.
(son)

608 960 042
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Prostějov (son) - Ve stínu úspěšného boje dospělých Agelek o obhájení
extraligové trofeje logicky zůstaly prostějovské volejbalistky mládežnických
kategorií. Ale zatímco áčko VK si už
nyní vychutnává dovolenou (či reprezentaci své země), talenty vékáčka dál
pokračují v přípravě až do konce školního roku.
U mladých nadějí veškerých sportů
je totiž důležité, aby v zájmu neustálého rozvoje svých dovedností neměly
příliš dlouhou tréninkovou pauzu. Ta
jako obvykle potrvá od závěru června do necelé poloviny srpna. A zkraje
května přitom všechny mládežnické
výběry AGEL změnily své hráčské
složení podle toho, jak budou věkově
nastupovat v příští sezóně 2017/2018.
„Je to normální, děláme to takhle
každý rok. Holky mají čas si na sebe
nějakou dobu zvykat už před zahájením přípravy na nový soutěžní ročník,
vytvářejí se vzájemné vazby, jednotlivé
mančafty mají po posunech mezi věkovými kategoriemi víc prostoru na
sžití v upravených sestavách. Důležité
zároveň je také trénovat kvalitně, aby
to vůbec mělo smysl,“ vyložil šéftrenér
mládeže VK Jaroslav Matěj.

; @ 
  !"#~

RYCHLÝ


 Zachránil tvrdě vybojovaný mistrovský titul uplynulý soutěžní ročník?
„Já nejsem zastáncem natolik kategorických vyjádření, ale i nějak takhle se to asi
dá říct. Každopádně platí, že čerstvě získané zlato je v některých aspektech určitě
cennější než řada předchozích. Jak každý
ví, postupně se objevilo několik vážných
komplikací, které nás v minulých letech

Marek
SONNEVEND

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

nepostihly. Tudíž je tento mistrovský titul
rozhodně nejtěžším způsobem vydřený
v naší klubové historii. Olomouc dala
dohromady hráčský kádr vysoké kvality,
naopak síla našeho týmu nebyla po snížení
rozpočtu srovnatelná s loňskem nebo ještě
vzdálenější minulostí. Přesto jsme stále byli
favority a máme velkou radost, že se nám
tuhle roli nakonec podařilo splnit navzdory citelné absenci tří zraněných hráček.“
Už dříve jste však ztratili Český pohár a nepodařilo se navázat na národní
dominanci. Vadí vám to hodně?
„Samozřejmě nejsme rádi, že se nám nepodařilo obhájit pohárovou trofej a měli
jsme velké problémy s ligovým vítězstvím,
ale neberu to nijak tragicky. Víceméně

šlo o souběh několika různých okolností.
Zmíněného snížení rozpočtu, k němuž
jsme loni přistoupili a které nám neumožnilo angažovat tak špičkové zahraniční
volejbalistky jako v předchozích sezónách.
Olomouc naopak posílila jak ekonomicky,
tak hráčsky. K tomu se přidaly zmíněné
zdravotní problémy v našem týmu a vše
vyústilo do situace, kdy my se silně okleštěným kolektivem jsme proti UP disponujícímu širokou i vyrovnanou soupiskou neměli za daných okolností asi nijak papírově
navrch. Tím cennější je, že mistrovský titul
mančaft nakonec vydřel hlavně bojovností. A jak se říká: všechno špatné je pro něco
dobré. Díky dané situaci provázely zisk tohoto zlata velice silné i krásné emoce, rozhodně nejintenzivnější od premiérového
triumfu v roce 2009.“
 Přesto se zřejmě nedá mluvit
o úspěšné sezóně, ne?
„Pokud zohledníme porážku ve finále
Českého poháru i předchozí působení
na evropské scéně, tak je nutné přiznat, že
tohle se úplně nepodařilo. Sázka na Petera
Gogu coby hlavního kouče nevyšla, když
většina přivedených hráček neodváděla
výkony podle našich představ zejména
v rozhodujících chvílích těžkých utkání.
Tým prostě nehrál natolik stabilně dobře,
aby kvalitativně blízké či srovnatelné soupeře opakovaně předčil. Navíc se přidala
určitá psychická labilita i absence výrazné

ofenzivní osobnosti či tahounky, což vyústilo v rostoucí potíže během českých
soutěží. V evropských pohárech jsme podobným způsobem a ze stejných důvodů
zvládli jen druhé předkolo Champions
League s Békéscsabou, zatímco další dějství kvalifikace Ligy mistryň proti celku
Dabrowa Górnicza i později osmifinále
CEV Cupu se Stuttgartem skončilo naším vyřazením. Samozřejmě šlo o silné
soupeře, ale nejen dle mého názoru rozhodně nikoliv nepřekonatelné. Proto
jsme nakonec zkraje března přistoupili
k trenérské výměně, neboť po ztrátě Českého poháru i následné prohře v Ostravě
bylo zřejmé, že družstvo nefunguje, potřebuje zvednout nějakým ráznějším impulsem. A v té době zbývala jediná možnost:
změnit kouče. Zpětně jsem přesvědčen,
že návrat Miroslava Čady na lavičku byl
ideálním řešením, což dokládá způsob,
jakým navzdory veškerým problémům
dotlačil marodkou sužovaný tým ke zlatým medailím. Probudil v holkách zdravé
sebevědomí, bojovnost i kolektivní duch,
tím je zvedl také výkonnostně. A to vše
dohromady bylo klíčové.“
 Máte představu, čím sezonu uzavřít?
„Já se na konec vždy snažím poděkovat
všem, kteří si to zaslouží. Proto chci vyslovit díky v první řadě Mirkovi Čadovi, který vzal naši březnovou nabídku pomoct

 

družstvu z problémů a svými schopnostmi i zkušenostmi jej přes četné komplikace
dovedl k vydřené obhajobě mistrovského
titulu. Poděkování patří také těm hráčkám,
které zůstaly zdravé a v rozhodujících okamžicích sezóny dokázaly výkonnostním
zlepšením i bojovností doslova urvat extraligové zlato. Náš dík směřuje rovněž k fanouškům: zejména k těm věrným pravidelně chodícím na všechny zápasy během
roku a pak též k mase dalších příznivců,

jež v rozhodujícím pátém finále pomohli
svým povzbuzováním dotlačit mančaft
k vítězství nad Olomoucí. V neposlední
řadě pak moc děkuji všem partnerům za
podporu, bez které bychom nemohli být
dlouhodobě nejlepším volejbalovým klubem ženské kategorie v České republice.
Nejvíce nás pochopitelně drží společnost
AGEL coby titulární partner, dále Olomoucký kraj, Statutární město Prostějov
a Železárny Annahütte. Ještě jednou díky!“
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PROSTĚJOV Na podobné nervy jako letos nebyl prostějovský volejbal dlouhé roky zvyklý. Českým soutěžím kraloval už téměř deset let suverénním způsobem i pevnou
rukou, a pokud zažíval nějaká dramata, tak jedině v evropských pohárech z pozice outsidera, který může pouze získat. Tentokrát se na tuzemské scéně dostal do opačné role
štvané zvěře, což nebylo nic příjemného ani pro předsedu
správní rady VK AGEL Petra Chytila. „Připadne mi, že co se
týká čistě volejbalu, tak jsem za poslední sezónu zestárnul
minimálně o pět let,“ pousmál se ještě před zahájením následujícího interview. V něm se však navzdory prožitým
útrapám snažil zůstávat převážně pozitivní.



PETR CHYTIL:
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je totiž nečekalo zasloužené volno,
nýbrž bleskový nástup do národních
reprezentací.
Do výběru žen České republiky se po
dvouleté pauze vrátila Julie Kovářová.
Vynikající defenzivní hráčka operující
na liberu se hned od úterka 9. května
připojila ke kolektivu kouče Zdeňka
Pommera, jehož příprava předtím už
jeden týden probíhala a nyní dál pokračuje v Ostravě.
„Cítila jsem, že je čas na návrat, byť jen
částečný. Neabsolvuju totiž všechny akce
až do konce září, neboť moje tělo jasně
říká, že další tři měsíce v kuse by nedalo.
Tudíž odehraju pouze v závěru května
kvalifikaci o postup na mistrovství světa
2018. Těším se na trenéra Pommera,
který mi pomáhal v začátcích, když jsem
přišla do Slavie Praha. Reprezentovat jdu
dost kvůli němu a pochopitelně i kvůli
sobě, abych si zase vyzkoušela, jaké to je
v českém dresu,“ řekla Kovářová.
Rychlý přesun za svým nároďákem absolvovala také slovenská dvojice Solange

Kovářová, Herelová, Emonts a Soares do repre

Trochu paradoxem přitom je, že tento
posun k lepšímu umožnilo personální oslabení národního hegemona VK
AGEL Prostějov, který loni v létě snížil
finanční rozpočet. Tím pádem nedal
dohromady tolik silný hráčský kádr, zatímco úhlavní konkurent z Olomouce

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Velký posun vpřed letos udělala UNIQA extraliga žen ČR
ve volejbalu. Většina z devítky zúčastněných družstev se v čerstvě skončené sezóně 2016/17 oproti předchozím ročníkům zkvalitnila a ještě víc
bylo patrné, nakolik soutěž získala na
dramatičnosti. Tak zajímavý i vypjatý
boj o medaile včetně mistrovského titulu zde nebyl dlouhých deset let.

Populárního komika SEZÓNU, Uplynulý ročník volejbalové extraligy žen
0@$@ $#Y.
byl nejdramatičtější za posledních deset let

navštivte stále více oblíbenější inter jubileum...

Tím se znovu vracíme na úvod téhle PROSTĚJOV Tři volejbalistky VK klubové sezóny zapomenout na okastati o dobrém konci a všem. Ano, AGEL Prostějov a jedna členka rea- mžitý odpočinek. Po zisku mistrovvzhledem k veškerým okolnostem lizačního týmu musejí po skončení ského titulu i následných oslavách
lze zachránění titulové hegemonie
3x foto: Martin Zaoral
považovat za úspěšný počin, ale tím
výčet pozitiv reálně hasne. Pokud
by se totiž povedlo sestavit lepší tým
(což i s omezenějšími finančními prostředky pravděpodobně šlo) a ten by
následně odváděl většinu sezóny účinnější výkony, nemuselo vůbec dojít
ani na finální extraligové drama, ani na
přenechání triumfu v ČP konkurenčnímu úpéčku. Či se Agelky nemusely
sklonit před Dabrowou Górniczou
!" #
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League) nebo Stuttgartem, když oba
tito protivníci určitě neznamenali nepřekonatelnou překážku.
Teď už je uplynulý ročník každopádně
minulostí a spíš jde o to, aby se oddílové
vedení dívalo před sebe, do budoucna.
PROSTĚJOV Moravské divadlo v Olo- Martin PYTELA
a Emanuelem Brožíkem. Od první verze panenky, Kéž jedenkrát znějí v hlavě A s jasnou vizí: neopakovat systémové
mouci se během loňského roku postadošlo k několika různým provedením tomu, kdo se přišel na inscenaci podí- chyby, zvolit správnou cestu. Všechno
ralo o znovuzrození klasické operety Na každého návštěvníka čekal minulé z tvorby velkého množství hudebně vat, možná ještě dnes. Společně s herci přitom není zdaleka jen o penězích.
Rudolfa Piskáčka s názvem Perly pan- úterý večer téměř tříhodinový kulturní zaměřených divadel.
mělo obecenstvo v Městském divadle
ny Serafínky. První inscenace tohoto zážitek. Během něj se o zábavu starali herci Jedním z důvodů, proč u publika slaví tato možnost spatřit a slyšet i orchestr, sbor
díla byla přitom představena již v roce z Moravského divadla Olomouc, mezi něž opereta až takový úspěch po více než osm a balet Moravského divadla Olomouc.
1929 ve vinohradském divadle. Stálým patří mimo jiné Ondřej Doležal, Martin desetiletí, je zřejmě i to, že Piskáčkovy Na veleúspěšnou českou operetu, jejíž
obdivovatelům hereckého umění tak Štolba či Olga Jelínková. Operetu Perly melodie jsou chytlavé a jednoduše za- děj se točí okolo dvojí krádeže perel, intrik
byl v prostějovském Městském divadle panny Serafínky stvořil skladatel Rudolf pamatovatelné. Nejznámější z nich, jako a námluv Toníčka a Serafínky se přišla
představen jeden z tradičních kousků. Piskáček společně s libretisty Jiřím Baldou třeba Vždyť přece hubička, Ty české podívat i paní Jana.

PLUMLOV Neberete se smrtelně vážně? Umíte si ze sebe udělat srandu? Pak se určitě budete s větší lehkostí přenášet přes nejrůznější životní lapálie. Možná se vám přitom podaří pobavit nejen sebe, ale i ostatní. Skutečné šašky čili mistry humoru, jejichž hlavním cílem jsou právě oni samotní, bylo možné vidět uplynulý pátek večer v kempu Žralok u Podhradského rybníka v Plumlově. Večerník byl u toho!

17051210528

volejbal

KTERÁ SE VŠAK NEDÁ HODNOTIT

VIDEO&FOTOGALERIE

PROSTĚJOV „Talent u člověka je
něco podobného, jako krása u ženy.
Je to jenom slib,“ konstatoval francouzský spisovatel Honoré De
Balzac. Nakolik se výtvarný talent
podařilo rozvinout u mužů tří generací jedné rodiny, lze srovnat v prostějovském klubu Duha. Uplynulý
čtvrtek zde byla hojně navštívenou
vernisáží zahájena výstava Karla,
Zdeňka a Filipa Kůrkových.

letos slavíme netové stránky www.vecernikpv.cz
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aneb pohled
Mareike Hindriksen

Jednou z naprosto stěžejních věcí,
kterou teď řeší vedení volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov,
je osoba hlavního trenéra i složení
realizačního týmu pro příští sezónu 2017/2018. Oficiálně zatím
není nic rozhodnuto a jednání probíhají, tudíž klubová generalita ani
nechce prozradit jména kandidátů
na post prvního kouče. Večerníku
se však podařilo zjistit, že existují
minimálně tři různé varianty. Za
prvé: nic se nebude měnit a svou
dvouměsíční záchrannou misi minimálně o rok prodlouží Miroslav
Čada. Za druhé: družstvo převezme dosavadní lodivod Ostravy
a současný kormidelník ženské reprezentace České republiky Zdeněk Pommer, o němž se v zákulisí
mluví již několik týdnů. Za třetí:
kolektiv dostane na starost někdo
jiný včetně možných adeptů ze
zahraničí, například bývalý trenér
KP Brno Bruno Napolitano (alias
italský manžel olomoucké opory
Jany Napolitano Šenkové). Výběr
bude rozhodně zajímavý...

GF

PROSTĚJOV Tradiční tečkou za
každou sezónou bylo v posledních
letech pro nejvěrnější fanoušky VK
AGEL Prostějov přátelské setkání
s hráčkami a členy realizačního týmu
ženského A-družstva. Tentokrát však
z příjemného dýchánku, který většinou následoval druhý den po zisku
mistrovského titulu, sešlo.
„Prosíme naše příznivce o pochopení,
letos bylo uskutečnění téhle akce z termínových důvodů nereálné. Soutěžní ročník 2016/17 skončil mimořádně pozdě,
třetina mančaftu okamžitě spěchala plnit
reprezentační povinnosti, také další hráčky se už těšily na dovolenou a například
Kubánky brzy odlétaly domů,“ vysvětlil

hlavní kouč Agelek Miroslav Čada, že
z kolektivu by na posezení se skalními
fans zbylo jen torzo. Oproti minulým letům si fandové alespoň mohli užít zlaté
oslavy ve vlastní hale, navíc po nezvykle
dramatickém vyvrcholení v podobě
strhující finálové série s Olomoucí.
„Myslím, že získat titul doma a ještě
takovým způsobem znamenalo pro
naše fanoušky krásný zážitek, který si
naplno vychutnali. Včetně spontánního slavení přímo na ploše po skončení
rozhodujícího pátého zápasu. Byť jsme
tedy museli tradiční setkání tentokrát
vynechat, našich věrných příznivců si
za podporu moc vážíme a také jim za ni
velmi děkujeme,“ zdůraznil Čada. (son)

Setkání fandů tentokrát nebylo

skou radost i úlevu, že se nám společně povedlo splnit nejdůležitější cíl – získat mistrovský titul. Čtvrtfinále proti Přerovu přitom bylo spíš takové zahřívací, když jsme
dost tvrdě trénovaly včetně fyzičky a vedle toho zvládly třikrát zvítězit 3:0 navzdory
dílčím problémům. Mnohem těžší to bylo v následném semifinále s Brnem, především
ve dvou domácích zápasech jsme si to vlastními výpadky trochu zbytečně zkomplikovaly. Přesto se podařilo vyhrát dvakrát 3:1 a třetí duel série na hřišti soupeře jsme pak
odehrály skvěle. Opravdovým vrcholem sezóny se potom stalo finále proti Olomouci.
Potýkaly jsme se nejen se silným soupeřem, ale také s naší marodkou. A uspět za takových okolností skutečně nebylo jednoduché, zvlášť při stavu 1:2 na utkání. Tím víc
jsem hrdá na celé naše družstvo, jak ohromně zabojovalo a silou vůle dokázalo zlaté
medaile vydřít. Doma v úžasné atmosféře to byl nádherný zážitek.“
Mareike Hindriksen, nahrávačka VK AGEL Prostějov

„Pokud se mám ohlédnout za celým play-off české extraligy, tak cítím hlavně obrov-
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Během extraligového semifinále
Agelek s KP Brno se někdejší prostějovské hráčce a odchovankyni
Králova Pole Markétě Chlumské
(za svobodna Tomanové) narodil
syn Davídek, jak už Večerník před
nedávnem informoval. Zdaleka
přitom nešlo o jedinou radostnou
událost v letošním play-off elitní
české soutěže ve spojení s vékáčkem. A vše symbolicky vyvrcholilo okolo dnů, kdy Agelky získaly
devátý titul za sebou. V předvečer
zlatých oslav se partnerce fyzioterapeuta VK Davida Lisického - známého řadou světových i evropských medailí ze sjezdu na divoké
vodě a raftingu - narodila dcera
Laura, stalo se v pátek 5. května
přesně v 9.19 hodin. A aby toho
nebylo málo, už o něco dříve se
svého prvního potomka dočkala
také někdejší opora volejbalistek
Prostějova, slovinská blokařka
Sonja Borovinšek. Ta přivedla na
svět syna Nicose.
Všem šťastným rodičům
moc blahopřejeme!

 )

Z VÉKÁČKA
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SMEČ

ŽHAVÁ NOVINKA

VOLEJBALOVÁ

Předně musíme zmínit, že při zranění parťačky Veroniky Trnkové
musela slovenská blokařka VK Prostějov odehrát bez jediného střídání celou vyřazovací část UNIQA extraligy žen
ČR 2016/2017. Je logické, že během celkově jedenácti
střetnutí (tři ve čtvrtfinále, tři v semifinále, pět ve finále)
se ani Nina - stejně jako všechny její spoluhráčky nevyhnula některým zaváháním či výpadkům. S ohledem
na absolutně plnou vytíženost jich však nebylo mnoho
a většinu času naopak Herelová odváděla spolehlivý,
místy výborný či přímo vynikající výkon. I proto ji vyhlašujeme nejlepší Agelkou play-off v uplynulém ročníku nejvyšší národní soutěže volejbalistek! Dosaženými
66 body se stala třetí nejproduktivnější plejerkou
vítězek s jasně nejvyšší úspěšností v útoku a navíc
pomohla vedle vítězných bloků či es také několika
excelentními zákroky při obraně v poli (zvláště
v rozhodujícím pátém finále). Tak se bojuje o titul!

tehdy se prostějovský mančaft dokázal postupně
zlepšovat, nyní nebyl s přibývajícím časem žádný
takový posun patrný, spíš právě naopak. A ruku
v ruce s tím se dostavily první vážnější komplikace. Lednové těsné výhry 3:2 nad KP Brno
i Olomoucí ještě znamenaly pouhé varování,
jenže přišel únor. V něm Gogovy svěřenky
vypadly z CEV Cupu sice s kvalitním, ovšem
hratelným Stuttgartem z Německa, a pak už se
to sypalo.
Těsná extraligová porážka 2:3 na vlastním hřiS[   '  &7/0$ /
šti od Olomouce nega 4 7%$. % 7/  O P5
tivní vyvrcholení načala
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a další dva totožné rezul12 
Foto: Josef Popelka
táty zkraje března jej
dokonaly. Fatální přitom bylo klopýtnutí v ná- proč s danými plejerkami není snadné předvádět trrodním pohárovém finále na olomoucké palu- vale špičkový volejbal, a navíc se mu stavělo do cesty
bovce, neboť zavinilo ztrátu jedné z dlouho dr- jedno zranění za druhým. Což společně s pohodou
žených trofejí. A jakmile hned následovala další a silou sebevědomého UP udělalo z finálové série
porážka po mizerném výkonu v Ostravě, nebylo UNIQA extraligy nesmírně náročný thriller.
na co čekat. Evidentně rozklížený i nefungující Že mělo drama šťastný závěr, za to může VK
kolektiv převzal navrátilec Čada, čímž se měla AGEL vděčit především schopnostem Miroslava
dostavit herní i výsledková obroda.
Čady. A pochopitelně též bojovnému příspěvku těch
Opravdu nastala, nicméně spása v podobě obhájení hráček Prostějova, které zůstaly zdravé a v nejtěžších
alespoň cennějšího z obou tuzemských primátů na- momentech, kdy šlo skutečně do tuhého, dokázaly
konec hodně bolela. Doslova i přeneseným význa- psychickou nepohodu i vzdor olomouckého rivala
mem. Zkušený lodivod brzy na vlastní kůži poznal, překonat svým rozhodujícím vzepětím.

z anketního veselí bez jediného
ocenění.
Nejlepší hráčkou UNIQA extraligy
žen se mohly stát hned dvě Agelky:
buď smečařka Laura Emonts, nebo
libero Julie Kovářová. Přednost však
dostala Petra Kojdová z Ostravy. Podobně dopadl asistent kouče Lubomír Petráš, kterého v kategorii Nejlepší trenér ženského výběru porazil
vzala smečařka německého Stuttgartu
(v osmifinále CEV Cup vyřadil prostějovské ženy) Michaela Mlejnková.
Kompletní přehled všech oceněných ze společenské akce, jíž provázel moderátor Petr Svěcený, najdete
(son)
na www.vecernikpv.cz.

BEZ JEDINÉHO OCENĚNÉHO

ostravský a současně reprezentační
lodivod Zdeněk Pommer.
Volejbalistou roku České republiky se
díky výkonům v uplynulém ročníku
i hlasování respondentů stal univerzál italského Trentina Jan Štokr, titul
Volejbalistka roku naší země pak pře-

Nejvíc potěšující skutečností přitom je,
že celá akce mající za cíl přivést do řad
klubu maximum hráčských nadějí se
setkala s opravdu nemalým zájmem veřejnosti. K náboru totiž přišla čtyřicítka
děvčat, což je s ohledem na velikost zdejšího regionu stále dost vysoký počet.
Malých účastnic se ujal hlavní kouč
mladších žákyň vékáčka Jindřich Němeček společně s trenérkami přípravky Lucií Kučerovou, Barborou Korhoňovou
a Eliškou Masopustovou. Se zajištěním
akce pomáhalo i několik hráček družstva mladších žákyň a minižákyň.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Přelom dubna a května je každoročně vyhrazen náboru
nových mladých adeptek volejbalu
do VK AGEL Prostějov. Tentokrát se
výběr do družstva minižákyň našeho
oddílu, určený pro dívky ročníků narození 2005 až 2007, uskutečnil ve
čtvrtek 4. května ve velké tělocvičně
ZŠ v ulici Palackého.

Tělocvična byla rozdělena na čtyři stanoviště, přičemž na každém z nich holky
absolvovaly jiné cvičení. Na prvním si
zkoušely ovládání volejbalového míče,
na druhém skákaly z místa do dálky, na
třetím běžely slalomovou dráhu s kotoulem vpřed a na čtvrtém testovaly odrazové schopnosti s pomocí trampolíny.
„Jde o základní poznání pohybových
dovedností, výsledky jsou pro nás jen orientační a nijak zásadní. My jsme rádi za
každou zájemkyni o volejbal, který v našem klubu všechny holky rádi naučíme,“
zdůraznil Jindřich Němeček. Poté, co se
dívky postupně prostřídaly na všech stanovištích, následovaly informace pro jejich
rodiče i zodpovězení některých dotazů.
„Teď se holky zapojí do pravidelných
tréninků přípravky VK AGEL Prostějov
a udělá nám radost, když je to bude skutečně bavit, aby jich co nejvíc vydrželo
u volejbalu trvale. Myslím, že v našich
týmech jednotlivých věkových kategorií
mají dobré podmínky, tím i možnost se
neustále zlepšovat, herně zdokonalovat
při zachování základního potěšení z pohybu a sportování. Pokud někdo nestihl
tuto akci, stačí přijít na kterýkoliv trénink
přípravky a domluvit se s přítomnými
trenérkami,“ doplnil Němeček.
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Tréninky minižákyň: pondělí 15.30
až 17.00 hodin, středa 15.30 až 17.00
hodin, čtvrtek 16.00 až 18.00 hodin.
Vše v tělocvičně ZŠ v ulici Palackého
Prostějov.
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se zúčastnila čtyřicítka volejbalových adeptek

Letošního náboru do přípravky VK AGEL

PROSTĚJOV Slavnostním vyhlášením v pražském divadle Semafor vyvrcholila anketa Volejbalisté roku ČR za sezónu 2016/2017.
Oddíl VK AGEL Prostějov měl
v nominačním ohni jednotlivých
kategorií tři svá želízka, jenže ani
jedno nakonec vítězně nezahořelo. A vékáčko tudíž poprvé za
mnoho posledních let odcházelo

VK AGEL v anketě Volejbalisté roku ČR zůstal tentokrát

G    @  3%5?)@

Stejně jako v předchozích letech pod vedením hlavního trenéra Miroslava Čady neměly Agelky ani pod
taktovkou nového kouče a zároveň sportovního manažera Petera Gogy herní vstup do soutěží nijak valný.
Tradičně se projevila nesehranost vinou toho, že řada
hráček naskočila po reprezentačních povinnostech do
společné přípravy hodně pozdě. Přesto se výsledkové
trable dařilo dlouho nepřipouštět.
V UNIQA extralize i Českém poháru ženy vékáčka
až do poloviny ledna vítězily neustále 3:0 nebo 3:1,
v kvalifikaci Champions League dokázaly vyřadit poměrně silný Linamar Békéscsaba z Maďarska. A byť
následně neprošly třetím předkolem evropské Ligy
mistryň, kde si vylámaly zuby na polském celku Dabrowa Górnicza, pořád to šlo brát jako logickou daň
letnímu snížení klubového rozpočtu a tím i menší
hráčské kvalitě družstva.
Postupně se ale začal projevovat jeden podstatný rozdíl v porovnání s minulými roky. Zatímco

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNĚ
pro Večerník

PROSTĚJOV Konec dobrý, všechno dobré? Jak se to vezme. Pohádkové vyústění
soutěžního ročníku 2016/2017 v produkci volejbalistek VK AGEL Prostějov, kdy za minutu
(či dokonce za sekundu) dvanáct urvaly devátý mistrovský titul v řadě, by nemělo zakrýt nedostatky, výpadky i neúspěchy v celém předchozím průběhu čerstvě skončené
sezóny. Samozřejmě nebylo zase všechno špatné, leč při objektivním hodnocení je
nutné přiznat si minimálně částečné rozpaky.
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rozměrné plátno Salon se po

právu dostalo na čestné místo

 
mezi díla českých výtvarníků 
 
těch nejzvučnějších jmen,“
 
upozornil na vernisáži Miroslav  
  
Macík, kurátor výstavy.

Expozice odhaluje umělecké kořeny nadějného výtvarníka. K vidění je i keramika jeho otce Zdeňka snového vidění světa,“ charakterizoval
a malířská tvorba dědečka Karla. Macík díla obou starších Kůrků.
Na jejich dílech je patrné, že tvoří pro Výstava bude v Kulturním klubu
radost a ve svém volném čase. „Zdeň- DUHA otevřena denně od 9:00 do
kova figurální keramika nutí pozorova- 13:00 hodin a také při filmových protele k zamyšlení a malířská krajinářská jekcích a večerních klubových akcích.
tvorba dědečka Karla se nese v duchu Přístupná bude až do konce května.

Foto: Martin Pytela

Sál ovládly ženy s květinami. Přesně řečeno ty, které svým malířským uměním ztvárnila Helena Pirohová, rodačka z Prostějova, jež navštěvovala v mladých letech
výtvarný kroužek Marcely Dostálové. Nyní se malířka odebrala do předčasného
důchodu a naplno se tak může věnovat svému největšímu koníčku, který pro ni
právě malování představuje. Aktuální kolekce je pojmenována podle toho, co
můžeme též na jednotlivých dílech spatřit, tedy ´Žena a květina´.
„Na výstavy chodím pravidelně, ať už se konají v muzeu, galeriích, či tady na zámku. Je dobře, že čas od času dostanou příležitost i lidé z Prostějova a okolí, protože
častokrát jsem svědkem toho, že se mi právě jejich obrazy či jiná umělecká díla líbí
více než jiná. Nevím, čím to je,“ usmála se a odpověděla Večerníku paní Milada,
dlouholetá pravidelná návštěvnice kulturních událostí všeho druhu.
Výstava byla zahájena klasicky vernisáží, jež proběhla předminulou středu.
Návštěvníkům zámku na Pernštýnském náměstí budou obrazy k dispozici do 28.
května.

Martin PYTELA

Večerník nebyl jediný, kdo si slavnostní zahájení výstavy nenechal ujít. Přítomno bylo několik desítek zájemců
o umění, mezi nimi i řada známých

Martin PYTELA

PROSTĚJOV Nejnovější výstava
probíhající od předminulého týdne v hlavní budově prostějovského
muzea se dá označit za naprosto
unikátní. Jde totiž o skutečně o velkolepý a prestižní projekt s názvem
„Mistři portrétu“. Všem návštěvníkům jsou kromě několika desítek
obrazů slavných českých autorů od
Jana Kupeckého přes Alfonse Muchu či Vojtěcha Hynaise nabídnuty
také plastiky od známých sochařů.
Ve čtvrtek 4. května proběhla vernisáž k výstavě, na níž nechyběl ani
Večerník.

tváří. Lesk celé akci dodala svou účastí
také primátorka Statutárního města
Prostějov Alena Rašková. Po uvítání
následoval proslov plný poděkování od ředitele prostějovského muzea
Daniela Zádrapy. „Naše nová výstava
je tentokrát orientována na portrét
a figuru. Naleznete zde snad všechny
nejznámější české malíře, kteří portréty tvořili. Sám považuji tuto událost za
úžasnou,“ rozplýval se nad tím, jaká díla
se podařilo do našeho města dostat.
O příjemnou atmosféru se postarala
i hudební vsuvka v podání žáků Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose, kteří zahráli na klavír a flétnu.
„Mistry portrétu“ dále přiblížila v několika větách zástupkyně ředitele muzea Kamila Husaříková. „Jsem velmi
vděčná za to, že tato velice výjimečná
a monumentální kolekce se momen-
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Nutno říct, že naprosto zaslouženě,
podařilo se získat vskutku krásná díla
od známých autorů, mezi něž se řadí
kromě již zmíněných jmen například
také Mikoláš Aleš, Václav Brožík,
Václav Špála, Josef Mánes či Norbert
Grund. „Byla jsem na tuto výstavu
velmi zvědavá, je skvělé, že zde máme
možnost spatřit díla umělců takto
zvučných jmen. Myslím si, že místní
muzeum odvedlo slušný kus práce,“
ohodnotila pro Večerník Veronika,
jedna z návštěvnic vernisáže. Nebyla jedinou, kdo si se zájmem obrazy
a plastiky prohlížel.
% /,6 % * ,     7 / $  .* /0$ O  
7 %.   
Foto: Martin Pytela Jedná se vskutku o skutečný zážitek, který si můžete přijít vychutnat
tálně nachází právě v prostějovském Na toto téma se v Prostějově vysta- i vy, a to do 9. července. Až do tomuzeu. Dokonce máme možnost vuje vůbec poprvé, portréty tu zatím hoto dne vám budou unikátní díla
vidět i obraz Jana Kupeckého, který představeny ještě nikdy nebyly,“ zářila slavných českých autorů v hlavní
se stal národní kulturní památkou. nadšením a hrdostí.
budově muzea k dispozici.
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Díla mistrů portrétu jsou k vidění v muzeu

Na první pohled nejpropracovanějšími
díly se na výstavě prezentuje nejmladší
z Kůrků. Nepochybně talentovaný a očividně i velmi pracovitý Filip vystavuje
zejména realistické malby, kterými se
již řadí mezi nejslibnější české výtvarníky. Nikoliv náhodou se jeho tvorba
objevila na výstavě Akt 2016 v prestižní
vinohradské Nové galerii. „Když jsem
zde v únoru 2014 zahajoval jeho první
samostatnou výstavu, slíbil jsem, že jeho
umělecký vývoj budu sledovat. Od té
doby Filip namaloval, vystavil a prodal
mnoho skvělých obrazů. Například jeho

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Jak pravil
český skladatel a varhaník
BYLI JSME
U TOHO
Petr Eben, květina je
klíčem k srdci ženy, otevře
ho snadněji než klíč houslový. Tímto heslem se
řídila také malířka původem z Prostějova Helena
FOTOGALERIE
Pirohová, jejíž výstava moklikni na
mentálně probíhá v Regionwww.vecernikpv.cz
álním informačním centru Z $ 6  $ ' J  5
na prostějovském zámku.
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loučení s publikem muselo proběhnout více než jednou, jak se muzikál
líbil.
Atmosféru vystihl i středoškolský
divák Jiří, který na premiéru taktéž
zamířil. „Bylo fantastické vidět na
vlastní oči, co známí a kamarádi dokážou. Držím jim palce, ať to někam

7%$  &   $   @ 7/  / $ 0   .   &      % $ $ 
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dotáhnou, rozhodně na to podle mě
mají. Podívejte, jak ovládli dnešní
večer v divadle. Bylo to skvělé,“ pochvaloval si.
Opravdu je třeba před celým Pointem smeknout klobouk a doufat, že v budoucnu se dočkáme
více takto vydařených inscenací.

jakká byyla prem
miéra gaangssteerů...

tak i pěveckých výkonů. Nad nimi
často vyjadřovalo úžas i publikum, potleskem byli vystupující,
mezi nimi mimo jiné Ondřej Kučera, Martin Osladil, Kristýna Dohnalová, Vítězslav Lužný, Tereza
Snášelová či Lukáš Kameníček, zasypáni hned několikrát. I závěrečné
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PIONÝŘI MĚLI PREMIÉRU

LQVFHQDFH'LYDGOD3RLQWQDGFKODYxHFKQ\SĆËWRPQÇ

„Sama jsem se během svého působení
u amatérského divadla podílela na naší
inscenaci této operety, melodie si velice
dobře pamatuji. Herci mě potěšili, s jejich
výkony jsem spokojená. Když jsem viděla,
že Perly panny Serafínky figurují v programu prostějovského divadla, okamžitě
mi to vyčarovalo úsměv na tváři,“ svěřila
se Večerníku a zavzpomínala na svou divadelní minulost.

Serafínky

váme. A můžeme s klidem říct, že nám
voníte hezky,“ zalichotil do davu hned
na úvod Jakub Žáček.
Pak už následoval sled skečů o šíleném
automobilovém závodníkovi doprovázeném kamarádem dokonale simulujícím motor, o trojici nepříliš zdatných
plážových playboyů „cítících prcáníčko
na břehu plumlovské přehrady“, trampů s tak dlouhými jazyky, že se jim nevlezou do pusy, či kurzu „normálního“
seznamování bez využití sociálních sítí.
„Mně osobně se nejvíc líbila scénka,
kterou sehráli Lukáš Pavlásek v roli nadržené manželky a Josef Polášek coby
její žárlivý manžel. Bylo to fakt zábavné,
navíc skoro jako z našeho absurdního
života,“ zmínil se před Večerníkem Kamil Zemánek, který do Plumlova dorazil z Prostějova.
Groteskní skeče trojice „ťulpasů“, které
ani ve večerních zprávách nenajdete,
však bavily úplně všechny. „Vytáhl mě
sem přítel. Přiznám se, že Lukáš Pavlásek a jeho styl humoru mi není zrovna
blízký. Zkoušela jsem se dívat na YouTube na jeho výstupy a vůbec mě to
nebavilo. Celé tohle představení mi
však přišlo mnohem zábavnější a kreativnější než cokoliv jiného s ním. Také
je možné, že když něco podobného
vidíte naživo, tak vás to vtáhne mnohem víc. Rovněž bych ocenila toho
pianistu, byl fakt dobrý,“ zhodnotila
vystoupení dvaadvacetiletá Tereza.
Lukáš Pavlásek s Josefem Poláškem
se k Podhradskému rybníku vrátí
ještě jednou, a to již nadcházející
sobotu, kdy sehrají letní komedii
z Plumlova Evžen a Kopírák o dvojici mladíků z Domamyslic, kteří si na
břehu plumlovské přehrady domluvili rande „poslední záchrany“.
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ŽLUTÉ KVÍTKY

SBÍRKA

OPĚT POMÁHALY

pomáhalai v Horním

PROSTĚJOV Už jedenadvacátý
ročník celostátní prestižní sbírky na
pomoc nemocným rakovinou uspořádala ve středu 10. května Liga proti
rakovině v Praze. Na Květinový den
se osvědčené dvojice prodejců, ale
i úplně noví dobrovolníci vydali i do
ulic Prostějova, kde sbírku organizuje už sedmnáct let Klub Onko Diana.
Ten sdružuje ženy, které onemocněly rakovinou prsu.

Tomáš KALÁB
Martin MOKROŠ

Letošním tématem Českého dne proti
rakovině byla skupina nádorů hlavy
a krku. „Snažíme se svojí činností prospět nejen našim členkám, ale i všem,
kteří naši pomoc potřebují,“ poznamenala Ivana Pařízková, předsedkyně Klubu Onko Diana.
Ulicemi Prostějova brázdila i nedávno
inaugurovaná radní Jana Halvadžievová, která pomáhá každý rok tuto sbírku
nejen zorganizovat, ale i prodávat kytičky měsíčku lékařského. „Do sbírky
se s námi zapojili již tradičně studenti
Střední zdravotnické školy Prostějov,
Střední odborné školy podnikání a ob-
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ŠTĚPÁNOVĚ

HORNÍ ŠTĚPÁNOV V rámci celorepublikové akce Český den proti rakovině, kterou již po jedenadvacáté pořádá Liga proti rakovině Praha, se zapojili i v Horním Štěpánově. Akci měli na starost členové SDH Horní Štěpánov, kteří také převzali záštitu. V menších
obcích se jedná o ojedinělý počin. Horní Štěpánov tak může jít
ostatním příkladem, protože se prodej žlutých kytiček stal v této
činorodé obci již tradicí.
(zv)
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chodu Prostějov, Gymnázia v Konici,
Klub sociálně demokratických žen
i další dobrovolníci,“ vyjmenovala účinné pomocníky ve žlutém tričku Ligy
proti rakovině.
„Letos jsme vyslali rovnou dvě třídy
třetího ročníku, aby prodejem podpořily dobrou věc. A podařilo se,“ usmála
se hlavní koordinátorka akce Martina
Papšová, jinak vyučující odborných
předmětů na škole. Sama „zdravka“
prodala celkem 1 021 žlutých kvítků,
což představuje částku 20 420 korun.
„Ale vzhledem k tomu, že někteří donátoři dávali do taštiček více jak povin-

ných dvacet korun, bude částka ještě
vyšší,“ dodala Papšová
„Letos se podařilo nabídnout našim
spoluobčanům 4400 kusů kytiček.
Jen v Prostějově se prodalo na čtyři
tisíce kusů. Poděkování patří také
konickým studentům, kteří pod vedením ředitele Jaromíra Schöna už
osmým rokem prodávají na osm stovek žlutých kvítků,“ shrnula výsledky
letošního ročníku Pařízková.
Nesporný dík za úspěch této akce
patří také všem, kteří otevřeli svá
srdce a přispěli na prevenci a léčbu
rakoviny.
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PROSTÌJOV OSVOBODILI RUMUNI, pøipomnìl na námìstí Klub Dukla
PROSTĚJOV Klub vojenské historie Dukla vrátil Prostějovany
minulou středu odpoledne o dvaasedmdesát let zpátky. Na
náměstí T. G. Masaryka vjel tančík rumunské královské armády,
který doprovázelo kvarteto vojáků v rumunských uniformách
s bojovou zástavou. Byli to totiž Rumuni, kteří mají kromě vojáků Rudé armády největší podíl na osvobození Prostějova.
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Věnec k soše T. G. Masaryka k uctění
památky obětí druhé světové války položil kromě členů Klubu vojenské historie Dukla v rumunských uniformách
i náměstek prostějovské primátorky
Pavel Smetana. Na náměstí se přišly podívat desítky lidí, nechyběli mezi nimi
i zástupci nejmladší generace. „Úplně
poprvé dochází v Prostějově k podobné pietě, kterou jsme letos ve spolupráci
s magistrátem uspořádali. A proč v uniformách rumunské královské armády?
Dlouhé roky jsme byli zvyklí slavit osvobození Československa Rudou armádou. Je to naprosto v pořádku, stejně tak
jako se v poslední době neustále halasně
připomíná, že západní Čechy osvobodili Američané. To jsou jasná fakta a ni-

kdo je nemůže zpochybňovat. Málo se
však ví, že velkou část Slovenska a Moravy pomáhali osvobodit Rumuni, kteří
tak měli obrovský podíl na porážce nacistického Německa. A proto jsme dnes
tady,“ řekl ve slavnostním proslovu člen
Klubu vojenské historie Dukla Jaromír
Vykoukal. Zároveň připomněl, že právě
Rumunsko se vždy zachovalo k Československu loajálně, a to jak v roce 1939,
tak při osvobození v roce 1945. „A to
zdaleka nebylo všechno, jako pravý
přítel se postavilo k Československu
ještě jednou, a sice v srpnu 1968, kdy se
odmítlo podílet na okupaci naší země
armádami Varšavské smlouvy,“ dodal
Jaromír Vykoukal.
Pietní akt k uctění památky padlých
rumunských vojáků, kdy na Moravě
v roce 1945 jich přišlo o život přes
šedesát tisíc, ukončila na náměstí T.
G. Masaryka v Prostějově triumfální
jízda tančíku. „Jsem velice rád, že jsme
touto akcí měli možnost Prostějovanům
přiblížit, jak to v květnu 1945 na našem
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území probíhalo. Členové Klubu vojenské historie mnoha lidem vysvětlovali
i podrobnosti ohledně zapojení rumunské armády do osvobozovacího procesu
na sklonku druhé světové války,“ připomněl Pavel Smetana, náměstek primátorky Prostějova.

Pohledem do archivních materiálů se
Večerník dozvěděl, že na 8. května 1945
si Spojenci naplánovali velký útok 4. královské rumunské armády generála Dascalesca a 1. československého armádního sboru v oblasti střední Moravy. Ten
se už ale v plné síle neuskutečnil, protože

o půlnoci z 8. na 9. května vstoupila v celé
Evropě v platnost německá kapitulace.
Nad ránem byl Prostějov již vyklizen a už
pět hodin po půlnoci zavlál nad radnicí
bílý prapor na znamení kapitulace. Zástupci města vyjeli k Brodku a Čelčicím
informovat spojenecké armády, že se

Němci stáhli. Kolem sedmé hodiny do
města začali vstupovat sovětští, rumunští a následně i českoslovenští vojáci. Na
radnici se pak už objevila československá
vlajka a lidé začali slavit v ulicích. O den
později, 10. května 1945, se jich na náměstí sešlo deset tisíc...

„Davídka je mi líto,“ napsal do Večerníku
➢ ZE STRANY 3

PROSTĚJOV Čtyřletého Davídka ze Ptení při porodu postihla
těžká asfyxie, dodnes trpí dětskou mozkovou obrnou. Už před
dvěma roky jeho rodiče prostřednictvím Večerníku požádali veřejnost o sběr víček z PET lahví,

jejichž prodejem by se daly získat
peníze na jeho léčbu. A do sbírky
se zapojilo nejen stovky z vás, ale
i jeden z vězňů.
Patrik Růžička si odpykává svůj trest
ve vězení v Ostravě-Heřmanicích.
Před téměř dvěma roky zaslal do redakce zamilovaný vzkaz své tehdejší
přítelkyni Janě C., která se s ním však
navzdory tomuto romantickému

gestu nedlouho poté rozešla. Nyní
do Večerníku dorazily z Heřmanic
hned dva balíčky s víčky od PET
lahví.
„Moc bych si přál, aby víčka pomohla k tomu, aby se nemocný chlapeček uzdravil. Je mi ho moc líto a dokážu si představit, že jeho rodiče to
nemají v životě moc lehké,“ napsal
nám Patrik Růžička v průvodním

dopisu. „Strašně mu děkujeme. Je
až neuvěřitelné, že také ve věznici
někdo myslí na mého nemocného
syna,“ draly se do očí slzy mamince
Zdeňce Staňkové.
Sbírka na podporu Davídka Vítka
stále pokračuje. Za jeden kilogram
víček dostane Davídek kolem šesti
korun. Peníze pak rodiče použijí na
jeho léčbu.
(mls)

17051270529

z prostoru za mřížemi Patrik Růžička
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ZAHRÁDKY

Dnešní vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku je opět
výjimečné. Nejenže vám přináší spoustu exkluzivních zpráv a
maximální počet osmačtyřiceti stran, ale také hned dvě tematické strany, které vám mají
ulehčit život. Vedle představení firem v Olomouckém kraji to
jsou tipy na oblíbené posezení
před restauračními podniky.
Neváhejte, a vyzkoušejte je!
Stranu připravil: Petr Kozák,
texty: Alžběta Bierová
a Michal Kadlec

      !"#$% &'()*'+
PROSTĚJOV Druhá květnová
sobota je dnem, kdy lidé po celém
světě slaví World fair trade day,
což je „Světový den na podporu
trhu“, který podporuje zemědělce
i řemeslníky z rozvojových zemí
tím, že jim nabízí spravedlivé obchodní podmínky a dává jim tak
možnost vymanit se z chudoby.
Do oslav se každoročně zapojuje
prostřednictvím piknikového happeningu Férová snídaně více než
70 českých měst, mezi něž patří
i Prostějov, kde se snídalo férově už
pošesté.
Už šestým rokem se mohli nejen
prostějovští obyvatelé přidat k oslavám
fair trade a přijít si posedět i posnídat
v trávě, konkrétně v parčíku u městské
knihovny. Stalo se tak v sobotu 13.
května. Dorazily zhruba tři desítky
nadšenců, kteří si s sebou přinesli deky,
piknikové košíky překypující domácími dobrotami a užívali si krásného
sluncem zalitého dopoledne. Prostě
den jako stvořený pro piknik v trávě.
Za dobré počasí byli vděčni

)*+,"#'-

i pořadatelé. „Jsme rádi, že to může
být letos venku. Minule bylo po dešti
a tráva byla mokrá, takže jsme museli
využít náhradního plánu a přesunout
akci do prostor knihovny,“ vzpomíná
hlavní pořadatel Tomáš Štefek. Kromě
fair trade kávy, kakaa nebo slaných
či sladkých dobrot si účastníci mohli
vychutnat i četbu nějaké dobré knihy.
„Je to tu moc fajn, člověk tady může
krásně relaxovat a užívat si tu pohodu

kolem,“ pochvalovala si spokojeně
jedna z účastnic.
Svoji zábavu si našly také děti.
Některé si hrály a pobíhaly, jiné si vymalovávaly omalovánky a k dispozici
jim bylo i několik zábavných deskových her. V rámci akce bylo možné
také podepsat petici, která vyzývá
některé supermarkety, aby do své
nabídky zařazovaly víc fairtradových
produktů. Letos tuto akci svou fair

trade čokoládou podpořila zdravá
výživa Jeřabina, farmářský obchůdek
Hanácké koloniál svým biomlékem
a kavárna Canall svými vynikajícími
domácími zákusky.
„Jsme rádi, že můžeme pořádat takovouto akci i v Prostějově, vždy se tu
sejde spousta milých lidí, kteří donesou skvělé dobroty a vždy je tu velmi
přátelská a pohodová atmosféra,“
poznamenal Tomáš Štefek.
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problém provozovatelům restaurací
povolit letní zahrádku, pokud budou
dodržovat jasně dané předpisy. My
sami máme zájem na oživení města,
především jeho centra,“ řekla nedávno Večerníku náměstkyně prostějovské primátorky Ivana Hemerková.
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„Většinou povolujeme provoz letních
zahrádek do dvaadvaceti hodin, občas
ale v radě města řešíme výjimky, kdy
provozovatelé požádají o hodinu navíc,“
dodal Pospíšil.
Jak všichni víme, od 31. května vejde
v platnost zákaz kouření ve všech vnitřních prostorách restaurací, barů a hospod. Kuřáci tak berou právě letní zahrádky jako svůj poslední možný azyl, kde si
u kávy či piva mohou zapálit cigaretu.
„Samozřejmě o tom všichni štamgasti
naší hospody diskutují. My máme to
štěstí, že přes léto disponujeme letní zahrádkou, tady se bude kouřit bez omezení. Sama ale ještě nevím, jak si s tím poradíme přes zimu. To, že se nesmí kouřit
vevnitř, berou hosté velmi nelibě,“ svěřila
se majitelka hospůdky v centru města.

17051210511

Letní zahrádky se skutečně v posledních letech staly koloritem Prostějova,
a to i v jeho památkově chráněné zóně.
„Když někam jdu na kafe, dávám přednost posezení venku. A nejsem sama,
zahrádky mají své kouzlo,“ zastává názor
většiny lidí Hemerková.
V Prostějově během letních měsíců
magistrát povoluje desítkám restauratérů provoz letních zahrádek. „Většinou
jde o provozovny na pozemcích města,
proto rozhodnutí leží na našich bedrech.
Majitelé restaurací, barů či cukráren jsou
však povinni dodržovat přísná pravidla.
To nejpodstatnější je, aby bylo nekompromisně dbáno na dodržení zavírací
doby a respektování nočního klidu,“
dodal další z náměstků primátorky Statutárního města Prostějov Jiří Pospíšil.

17051210505

17051210506

17051210510
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Letní zahrádky jsou součástí každé
pořádné restaurace, cukrárny, baru
či obyčejné „lidové“ hospody. V posledních letech se jejich počet i v Prostějově rozrostl. Každoročně leží na
stolech magistrátních úředníků nové
a nové žádosti o povolení. „Není
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Vyhrajte výlet na hrad, lístky na koncert,
elektroniku, pivo, bednu šampaňského
a hlavně VELKOU MATURITNÍ OSLAVU
ZA DVACET TISÍC KORUN!!!

Které tablo
je podle vás
nejpovedenìjší?

A je to tady! Už od dnešního dne, tj. pondělí 15. května, můžete hlasovat v prvním semifinálovém kole naší tradiční soutěže
„O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“, která letos napíše již své sedmé pokračování.
V celkem dvou kláních se vám postupně představí dle redakčního názoru dvanáct nejpovedenějších tabel, které jsme objevili ve vitrínách prostějovských prodejen.
První půltucet zveřejňujeme právě v tomto čísle, na ten druhý dojde v příštím vydání, které bude v prodeji od 22. května. Nyní už je jen na vás,
abyste z nich zvolili to nejzajímavější, přičemž do finále postoupí z každé rundy trio nejlepších.
Hlásit se jednotlivé maturitní třídy mohou ještě teď. Stačí zaslat fotografii vašeho tabla doplněnou o lokaci, kde je k vidění, na e-mailovou adresu editor@vecernikpv.cz
do středy 17. května, 12:00 hodin. Vše ostatní již nechte na nás.
I letos můžete kromě hlavní ceny v podobě maturitního večírku za DVACET TISÍC KORUN vyhrát tradiční výlet na hrad, lístky pro celou třídu na revivalovou událost léta,
moderní sluchátka pro kvalitní poslech, regionální pivo i bednu šampaňského, ale také spoustu dalších skvělých cen.
Ba co víc, jelikož v tomto roce si různými akcemi připomínáme dvacáté výročí založení PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a rozdáváme dárky, překvapení čeká nejen na výherce,
ale i jednoho z hlasujících. Kdo zanechá na sebe kontakt, bude zařazen do slosování a odměněn ročním předplatným a také dárkovými předměty.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Poprvé hlasovat budete moci od pondělí 15. května, 8.00 hodin až do pátku 19. května 2017 do 12.00 hodin, a to těmito čtyřmi způsoby:
1. prostřednictvím banneru na www.vecernikpv.cz (z každé IP adresy lze hlasovat jednou za dvě hodiny)
2. e-mailem na adrese editor@vecernikpv.cz
3. na telefonním čísle 582 333 433
4. SMS zprávou na 608 960 042
Výsledky prvního semifinálového kola zveřejníme hned v příštím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, kde také najdete půltucet druhého dějství. Do finálového
kola postoupí vždy tři tabla s nejvyšším počtem hlasů.
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Tři nejlepší třídy obdrží od redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku zajímavé a hodnotné ceny
* výlet pro celou třídu na HRAD ŠTERNBERK včetně dopravy tam i zpět
* dárková trika s emblémem PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
* čtvrtletní PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
* basa s dárkovou sadou PIVA značky MINIPIVOVAR KOSÍŘ

* lístky na revivalový festival Legendy se vrací
* elektronika od společnosti EURONICS
* KARTON SEKTU z vinotéky Svět vína v prostějovském OC Arkáda
* DÁRKOVÉ POUKAZY našich partnerů
* poukaz pro DVĚ VOLNÉ HODINY na šesti dráhách v BOWLING PALACE
... hlavně MATURITNÍ OSLAVU od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v hodnotě DVACET TISÍC KORUN!

PRVNÍ FINÁLOVÝ PÙLTUCET...
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Velké finále odstartuje v pondělí 29. května a hlasovat v něm
budete moci celých čtrnáct dní. Konečné výsledky budou
tedy známy v pondělí 12. června!
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Prostìjovského Veèerníku

letos slavíme jubileum...

Pondělí
15.ledna
května
2017
Pondělí 30.
2017
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz

sport
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CENU VÁCLAVA JÍRY
PROSTĚJOV Zasloužené ocenění. Známý fotbalový činovník Pavel
Winkler, jenž v příštím roce oslaví osmdesátiny, obdržel nejvyšší fotbalové vyznamenání v českém fotbale. Na sklonku letošního dubna převzal Cenu Dr. Václava Jíry.
„Když mi zavolali ze svazu, byl jsem překvapený. Já jsem vůbec nevěděl, že se něco podobného chystá,“
usmíval se Pavel Winkler.

Zdeněk VYSLOUŽIL

 na
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Cyklisté oceněni VK AGEL musí SEHNAT PENÍZE,
na kraji

rubriky
. >  0 ? , @  .     Večerníku
zjistili jsme
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OLOMOUC, PROSTĚJOV
Předminulý pátek 5. května
přijal náměstek hejtmana Olomouckého kraje
František Jura úspěšné cyklisty klubu SKC
TUFO Prostějov. Představili se mu čerství medailisté z mistrovství světa v dráhové cyklistice,
které se konalo v dubnu v Hongkongu. Do Olomouce se dostavili mistr světa ve scratchi Adrian
Teklinski a bronzový medailista
z bodovačky Vojciech Pszczolarski.
Přijetí probíhalo v příjemné atmosféře, František Jura nezapřel sportovního ducha. „Cyklisté se pochlubili
medailemi a předali panu náměstkovi repliku oddílového dresu s podpisy,“ popisoval Petr Šrámek, předseda
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SKC TUFO Prostějov. „Cyklisté
jsou jedni ze sportovců, kteří velmi
úspěšně reprezentují Olomoucký
kraj. Za to jim patří poděkování,“
komentoval František Jura.
Oba polští závodníci jsou dlouholetými stálicemi prostějovského klubu.
„Jedná se ryzí profesionály. Jdou všem
ostatním příkladem v životosprávě
i přípravě. Jejich působení v našem
oddílu má významný pozitivní vliv na
všechny mládežníky, kteří vedle nich
rostou v našem sportovním centru
mládeže,“ uzavřel Petr Šrámek. (zv)

PROSTĚJOV Jedna sezóna
sotva skončila - a přípravy té
příští už jsou v plném proudu.
„Momentálně není definitivně
vyřešené vůbec nic, protože
jsme čekali, jak dopadne letošní
extraliga. Zisk dalšího titulu
byl samozřejmě moc důležitý
a od něj by se teď mělo odvíjet všechno ostatní,“ vysvětlil
Večerníku předseda správní rady
VK AGEL Prostějov Petr Chytil.
Prvotní bude, kolik financí se podaří
nasmlouvat pro soutěžní ročník
2017/2018 a do jaké výše tím pádem vyšplhá klubový rozpočet.

„Každopádně bychom se měli znovu přihlásit do kvalifikace Champions League, neboť ziskem mistrovské trofeje jsme získali právo
účasti. Uzávěrka i losování evropské
Ligy mistryň se pomalu blíží,“ sdělil
Chytil.
Stěžejním tématem samozřejmě
je také obsazení místa hlavního
trenéra, od čehož se následně
odvine složení celého realizačního
týmu. „Konkrétní jména adeptů
na post prvního kouče neprozradím, ovšem máme několik
variant. Čeká nás řada jednání
a rozhodnout o téhle záležitosti
i dalších klíčových otázkách
chceme v nejbližších týdnech.
Čeká nás měsíc intenzivní práce,“
upřesnil Chytil. O kandidátech

se dočtete v pravidelné rubrice
„Žhavá novinka vékáčka“!
Průběžně na stole pochopitelně
leží též skladba hráčského kádru
v následující sezóně. „Když to řeknu
obecně, finálové drama bylo sice
volejbalově krásné, divácky atraktivní
i se šťastným koncem pro nás, ale tak
infarktové stavy bychom už neradi
v českých soutěžích zažívali. Cílem
proto je dát dohromady dostatečně
silné družstvo schopné přesvědčivě
vyhrát národní pohár a ligu i prosadit
se na mezinárodní scéně. Na přesná
jména je v tuto chvíli hrozně brzy,“
doplnil Petr Chytil.
(son)
Exkluzivní rozhovor s Petrem
Chytilem a další volejbalové
zpravodajství najdete
na dvoustraně 44-45

Boxer Ján s dalším titulem!

ČESKÁ KAMENICE, PROSTĚJOV Nadějný boxer BC DTJ Pavel Ján získal juniorský titul šampiona České republiky. Na
mistrovství kadetů a juniorů v České Kamenici se představili dva prostějovští boxeři. Pro začínajícího kadeta Marcela Flegera
bylo konečnou semifinále. Pavel Ján ve váze
nad jedenadevadesát kilogramů soupeře
nenašel. „Ještě se měla představit naše odchovankyně Míša Brančíková, ale její váha
se kvůli nedostatku soupeřek vůbec neboxovala,“ informoval Večerník Martin Klíč,
mládežnický trenér BC DTJ.

pokračování na straně 42

MAJSTRŠTYK:
Fotbalisté 1.SK Prostějov dali krásný
dárek nejvěrnějším fanouškům. Po
téměř nekonečné sérii porážek dokázali na sklonku sezóny vyhrát! Navíc
s exligovou Viktorkou Žižkov udrželi
i čisté konto!
DEBAKL:
Fotbalistky AFK Prostějov City
si nedělní derby v Mostkovicích
opravdu za rámeček nedají. Nastoupily pouze sedmi hráčkami v poli
a z prestižního souboje si odnesly
desetibrankovou nadílku!
b<(
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Tolik kol strávili šipkaři prostějovského Anděla v čele třetiligové tabulky a přece nakonec nepostoupili.
V závěrečném 18. kole neunesli tíhu
okamžiku a po porážce v Plumlově
přepustili prvenství Hanácké trefě…
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Že je všechno špatné pro něco dobré? O pravdivosti tohoto rčení se v běžném životě přesvědčujeme
dnes a denně, byť samozřejmě neplatí bezezbytku.
Například na neustálých útocích různých atentátníků hledám něco pozitivního naprosto marně.
U trnité cesty prostějovských volejbalistek za mistrovským titulem číslo devět však dané pořekadlo
platí stoprocentně.
Na jednu stranu můžeme dát zápory: Agelky nebyly oproti minulým letům vůbec suverénní a často
nepředváděly špičkové výkony. Na straně druhé
pak leží mnohem víc kladů: zlato nakonec přece
jen vydřely, finále s Olomoucí mělo obrovský náboj
i dramatičnost a skvělou diváckou atmosféru, radost
z triumfu nedosáhla obvyklé míry splněné povinnosti, nýbrž tryskala v nádherných emocích velké
intenzity přecházejících do upřímného dojetí.
Sečteno a podtrženo: nepříjemné trable byly
bohatě vykoupeny něčím, co v českém ženském
volejbalu již mnoho let na úplném vrcholu neměl
možnost nikdo sledovat ani prožívat. A právě na
takové výjimečné momenty se nejvíc vzpomíná
i za dlouhý čas.

Pokud budu parafrázovat legendární výrok z jednoho úchvatného českého filmu, tak způsob opouštění
druhé ligy prostějovských fotbalistů zdá se mi poněkud nešťastným. Zatímco před startem jarní části
FNL se z hanáckého tábora ještě ozývaly nesmělé
hlasy o pokusu zachránit příslušnost k této soutěži,
postupně převážila tvrdá realita a na řadu přišly spíš
výroky o plánu důstojně dohrát neúspěšnou sezónu.
Leč ani tuhle minimalistickou vizi se nedaří plnit nikoliv trochu, ale vůbec.
Až na výjimky inkasují muži 1.SK v každém utkání
minimálně tři góly, leckdy ještě víc. Opakované debakly se tudíž staly smutnou normou, s níž se odevzdaný mančaft jakoby smířil a místo snahy odvrátit
výsledkovou ostudu ji zas a znovu jedině potvrzuje.
Pochopitelně zbývá ještě šance zažehnat úplnou blamáž, kterou by se obsazení beznadějně posledního
místa v tabulce s menším než desetibodovým ziskem na konečném kontě stalo. Nicméně duelů zbývá už minimum a nic bohužel nenasvědčuje tomu,
že by se eskáčko za daných okolností alespoň trochu
zvedlo. Nebo to kluci dokážou? Bojují o čest i nezapsání se do negativních historických análů.
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V českém sportu se u kolektivních odvětví dostává
během posledních let stále víc na přetřes individuální příprava mimo hlavní sezónu. Během soutěže
i určitou dobu před jejím začátkem členové týmu
trénují samozřejmě spolu, ovšem mezidobí několika měsíců od skončení bojů do startu opětovně
společného drilu na nový ročník bývá čím dál častěji vyplněno individuální přípravou.
V tomhle systému však číhá nemalé úskalí, neboť
drtivá většina lidí včetně vrcholových sportovců se
navzdory upřímné snaze prostě nedokáže donutit,
aby makala natolik tvrdě i kvalitně jako ve společném družstvu s ostatními parťáky. A tím se v ČR
logicky po vzoru světa začínají pořád výrazněji
uplatňovat osobní koučové.
Mít takového vlastního trenéra je báječná věc, zvlášť
pokud své práci opravdu rozumí a dobře ji odvádí
ve prospěch klienta. Na druhou stranu však musíte
mít peníze na jeho zaplacení, což si ne každý může
finančně dovolit. Vize je to tedy pěkná, leč s velkým
otazníkem, nakolik si ji náš problematicky zajištěný
sport může vůbec dovolit, nemluvě o obecně diskutabilní „síle“ národní ekonomiky.

Osmdesátiletá parašutistická
legenda Jindřich Starý po svém
sólovém seskoku
"` (

ALENA
FLOROVÁ
Mladičká krasojezdkyně oddílu TJ Sta-

vební stroje Němčice nad Hanou ovládla sobotní domácí šampionát. Zvládla
enormní tlak a zvítězila v kategorii
žákyň, navíc pak společně s Michaelou
Vosičkovou zvítězily i ve dvojicích.
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1.SK PROSTÌJOV
HLEDEJTE
TAKÉ NA
WWW.
VECERNIKPV.CZ

Prostějov (tok) – Ve 23. kole
MSDL si starší dorostenci s chutí
zastříleli ve Vyškově. Na osmigólové
kanonádě se plnou polovinou podílel po přestávce Holub, skóre otevřel
dvěma brankami Marčík. Tým U19
je stále o skóre druhý před Třincem,
tabulku vede Frýdek-Místek.

Dorost smetl Vyškov

Prostějov (tok) – V závěru sezóny
začíná být pro trenéry problém poskládat sestavu kvůli množství nasbíraných
žlutých karet. Proti Žižkovu tak do hry
nezasáhl Alaverdašvili, zatímco sezóna
po Žižkovu skončila pro stopera Suse,
který přes četné absence nasbíral už osm
žlutých karet. To znamená právě stopku
na dva poslední zápasy letošní sezony.

Karty se hromadí

RYCHLÝ
VEÿERNÍK

dva góly, první po dvou minutách
druhého poločasu, vstřelili dva dorostenci na hřišti - Zapletal a Marčík
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ZÁPASU

Üíslo

kteří namítali, že teď už to nemá cenu.
Oba zápasy uplynulého týdne měly
diametrálně odlišný charakter.
Zatímco v Sezimově Ústí proti Táborsku tým nedokázal překročit
svůj stín a opět kráčel ve vyjetých
kolejích venkovních druholigových zápasů, proti Žižkovu doma
zabojoval podobně jako v zápasech s Opavou či Baníkem. Ovšem
s tím rozdílem, že tentokrát po bezbrankovém poločase dokázal po
příchodu ze šaten vstřelit první branku
a na hranici sebeobětování držet zápas
ve svých rukou. „Celý týden jsem netrénoval, po nemoci jsem to zkusil až
v pátek. Byl jsem původně domluven
na hodinu hry, nakonec jsem vydržel,
i když dýchání bylo obtížné,“ svěřil

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

exkluzivní
zpravodajství

se po zápase Josef Pančochář, který si
viditelně sáhl „na dno“.
„Tohle není Žižkov,“ skandovala
rozhořčeně v závěru utkání skupinka viktoriánských fanoušků,
která své idoly podezřívala, že se
už vidí na dovolené... Pravdou je, že
hosté hráli podstatně hůře, než jsme
si pamatovali z podzimního utkání v
Praze. Fakt, že šest kol za sebou Vikto-

ria nevyhrála, se na rozpoložení hráčů
logicky projeví, eskáčko o tom ví svoje.
V čem byl hlavní rozdíl proti jiným
herně vydařeným zápasům? Všichni
zúčastnění se shodují na tom, že klíčový
byl bezbrankový stav o poločase.
Také za stavu 1:0 domácí efektivně
bránili a nezavdali příčinu k odpískání
případné penalty, která už tolikrát
Prostějov srazila na kolena. Pravdou

Nejdąive kliéka obránci a pak stąela, na kterou byl brankáą hostí krátký. Takový byl st
který dv÷ma brankami rozhodl o osudu utkání proti pražské Viktorce.

BYLI JSME
U TOHO

OBCHODNÍ PARTNEØÍ 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2016/2017

Možná si uplynulou sobotu v
podvečer pod dojmem právě odehraného zápasu leckdo posteskl, že
změna na lavičce měla přijít mnohem
dřív. Předseda 1.SK František Jura to
koneckonců v rozhovoru pro minulé
číslo Večerníku úplně nevyloučil,
určité prodlení přišlo na vrub i jeho
zdravotním problémům. Každopádně
ale vyrazil argumenty těm expertům,

PROSTĚJOV Teprve potřetí v
tomto ročníku Fortuna národní
ligy se fotbalisté 1.SK Prostějov
mohli naplno radovat z vítězství
a tříbodového zisku. A tak tři kola před koncem soutěže má na
kontě získaných bodů konečně
dvojciferné číslo. Alespoˇmn na
samý závěr soutěže dostali hráči i
realizační tým žádoucí impuls do
žil a chuť do další práce. Z hlediska záchrany pozdě, ale bohudík
přece. Letní pauza je totiž krátká
a třetí nejvyšší soutěž MSFL za
chvíli zaklepe na dveře.

Po trojce na Táborsku se fotbalisté Prostějova vytáhli proti

TŘETÍ VÍTĚZSTVÍ PRO ES

navštivte stále více oblíbenější inter

Radim WEISSER – trenér 1.SK Prostìjov:
„Stejně jako v předchozích utkáních na půdě soupeřů jsme se nevyvarovali individuálních
chyb. Problémem bylo přepnutí z útočné do obranné fáze, máme stále potíže při organizování defenzivy. Opět jsme obdrželi brzký gól, který pak v našem podání ovlivní celý
zbytek zápasu. Nemáme dostatečnou sílu na otočení zápasu. Jako klíčový okamžik vidím
penaltu, ke které vůbec nemuselo dojít. Tento gól definitivně pečetil výsledek.“

Roman NÁDVORNÍK – trenér FC MAS Táborsko:
„Jsme rádi, že jsme domácí zápas s Prostějovem bez potíží zvládli. V utkání jsme byli lepším
týmem a nebýt našich nepřesností, už do desáté minuty jsme mohli vstřelit tři góly. Šancí
jsme měli v celém utkání skutečně hodně a nakonec jsme využili tři. Díky tomuto vítězství
jsme se dostali na průběžné sedmé místo tabulky, kde jsme dosud nebyli. Džafičův hattrick? Samozřejmě víme, že Adnan je střelec. Co měl, to proměnil. Směrem dopředu hrál
velmi dobře.“

POHLEDEM TRENÉRÙ

SEZIMOV ÚSTÍ, PROSTĚJOV Ani čtvrtý zápas po sobě neokusili fotbalisté 1.SK
Prostějov gólovou radost... Přestože
v útoku nastoupila, stejně jako třeba doma
proti Opavě, úderná dvojice Hladík - Píchal, směrem dopředu byla efektivita opět
žalostná. Za soupeře stačil vše podstatné
zařídit jediný hráč, Adnan Džafić, který
právě v den zápasu oslavil sedmadvacáté
narozeniny.
Trenér Radim Weisser měl pro středeční
vložené sedmadvacáté dějství druhé nejvyšší
soutěže po nucené stopce k dispozici Michala Skwarczeka, defenzivní štít před obrannou
čtveřicí ještě vyztužil stoperem Martinem
Susem. Při neustálém útočném snažení Táborska si obrana na nedostatek práce rozhodně stěžovat nemohla.
Hned v úvodu Alaverdašviliho centr směřoval do země nikoho, na druhé straně vybídl

MAS TAB
1.SK PV

Hanzlík ke střele lépe postaveného Nešického, který ale zacílil mizerně. Jenže jak už
to venku v případě Prostějova bývá, branka
v jejich síti na sebe nedala dlouho čekat. Další z chyb v obraně rezultovala v rychlý brejk
Džafiće, který zprava překonal Halousku
poprvé - 1:0. O chvíli později se střela téhož
hráče nevešla mezi tři tyče, stejně jako nebezpečná Navrátilova hlavička. I přes značnou
převahu na míči se však domácí utápěli ve
snaze efektního zakončení, takže do poločasu se už skóre nezměnilo.
Deset minut po změně stran se dostal k hlavičce ve vápně stoper Malý, místo zakončení však ještě hledal ve vápně neexistujícího
spoluhráče. Po hodině hry pak přišel penaltový zákrok na Džafiće, který sám postižený
s jistotou proměnil, když Halouska tipnul
opačnou stranu - 2:0. O osudu utkání už bylo
prakticky rozhodnuto, hosté ovšem nepolevili ve snaze aspoň o jediný gólový úspěch,
tyto pasáže patřily herně jim. Eskáčku ovšem
nebylo souzeno, zato obratná přihrávka za
obranu na Džafiće znamenala hattrick a definitivní tečku za zápasem - 3:0.
(tok)
Statistiky z utkání najdete na straně 26

PROSTĚJOV Kolotoč zápasů ve Fortuna
národní lize se pro prostějovské eskáčko
pomalu uzavírá. O nadcházejícím víkendu
sehraje poslední venkovní utkání. Do Třince
ale zajíždí až v neděli, protože Ligová fotbalová asociace naordinovala kvůli regulérnosti
pro poslední dvě kola shodné hrací časy.
Vnáší tím do organizačních plánů všech klubů
zmatky, protože za poslední dny došlo už k druhé
změně. Nejprve byl výkop stanoven naa neděli
od 18 hodin, což by pro uzávěrku třebaa zrovna
oli kvůli
Večerníku nebylo nejkomfortnější. Nikoli
našemu periodiku, ale kvůli televiznímu přenosu
byl nakonec čas posunut už na 16:00 hodin
neděle 21. května.
ro
Poslední venkovní soupeř není pro
prostějovské fotbalisty velkou nezná-mou. S Třincem se potkal ihned poo
postupu do třetí ligy z divize, kdy také
Třinec „válel“ pouze nejvyšší moravskou
soutěž. Od té doby mají Hanáci dobré
vzpomínky především na pohárové utkání v srpnu 2015, kdy po bezbrankové
remíze vyřadili Slezany v druhém kole naa
penalty.
nou
Ani Třinec neprožívá právě vydařenou
sezónu, i když účast v dalším ročníku má prakáních se
ticky zajištěnou. V posledních pěti utkáních
odového
svěřenci trenéra Jiřího Nečka radovali z bodového
zisku pouze jednou, když doma porazili ještě více
se trápící Frýdek-Místek. V posledním hraném
kole podlehli Oceláři v Pardubicích 0:2, když
důvěru dostala sestava Paleček – Velner, Čelůstka,
Reintam, Janoščín, Stříž (78. Janošík) – Ižvolt (70.
Joukl), Krišto (70. Hošek), Motyčka, Šumbera –
Dedič.
Po domácí vzpruze proti Žižkovu tedy budou
v jisté psychické výhodě spíše prostějovští fotbalisté. Jejich sestava bude ale notně prořídlá,
protože karetní trest čeká Suse, nemluvě
o dlouhodobě zraněných oporách. Méně
vytěžovaní hráči tak budou mít příležitost
předvést své schopnosti.
(tok)

Na Táborsku rozhodl Poslední výjezd
oslavencŢv hattrick V DRUHÉ LIZE:
3
0
v neděli do Třince

„Proti Táborsku přišel bohužel náš obvyklý venkovní výsledek 0:3. Mám někdy pocit, že na
soupeřovy stadiony přijíždíme jako banda amatérů. Do zápasů vstoupíme jakoby nerozkoukaní, z toho pramení laciné góly, které dostáváme už v úvodních fázích zápasů. Pak
jsme soupeři nabídli standardní situaci a byly z toho tři branky, přičemž my tu soupeřovu
příliš neohrozili. Venku nám to prostě nesedí a je dobře, že aspoň doma předvádíme solidní
hru. Nevím, v čem je rozdíl, během týdne se na domácí i venkovní zápasy připravujeme
úplně stejně. Kdyby na nás chodily tisíce diváků, tak se výkony doma třeba dají pochopit. Možné je, že naopak ostatní druholigové týmy hrají doma jinak než venku, což se teď
potvrdilo na případu Žižkova. Na podzim v Praze to byl kolotoč, hráli výborně, dnes jsme
jim moc kombinace nedovolili. Velkou vzpruhou byl pro nás fakt, že jsme první poločas
neinkasovali, což se nám několik předchozích zápasů nepovedlo. V šatně jsme si řekli, že
zápas máme dobře rozehraný, soupeř bude nervóznější, protože oni přijeli s cílem tady
vyhrát. Chtěli se na nás po předchozích nezdarech chytnout, takže jsme doufali v okénka v obraně, čehož jsme využili. Perfektně dnes zápas odehráli útočníci, ale pochvalu si
zaslouží celý tým včetně střídajících hráčů. Věřili jsme, že zas až takový rozdíl mezi námi
a ostatními týmy druhé ligy není, a že se to jednou prostě zlomit musí. Škoda, že tak pozdě.
Bylo by super, kdybychom stejně zvládli i zbývající zápasy proti Třinci a Vítkovicím, byť to
nemusí být zrovna za šest bodů. Tyto zápasy zůstanou nejvíc v paměti. Když dokážeme
soustředěným výkonem porazit Žižkov, můžeme klidně vyhrát i v Třinci. I přes sestup musíme všem ukázat, že nejsme žádní otloukánci.“
Martin HIRSCH
obránce 1.SK Prostějov

pohledem martina hirsche

aneb

OKÉNKO
KAPITÁNA

Po nějaké d
době zase jasný adept na prestižní ocenění,
i když byl dvojnásobný střelec vlastně jen viditelnou
špičkou ledovce,
když efektivně využil svých brankle
ových př
příležitostí. O jeho rychlostních schopnostech nebylo
neby po předešlých výkonech pochyb. Stejně
jako třeb
třeba Sečkářovi, který se podílel na úspěších
přihrávkami,
nebo Pančochářovi, který odedřel
přihrávk
práci ve sstředu hřiště, by ale všem slušela větší vyrovnanost
rovnanos výkonů. Schopnost reprodukovat své
kvalitní výkony
a učinit z nich svůj standard ještě
vý
chybí do oopravdové profesionality.

JAN HLADÍK

VEČERNÍKU

HRÁČ
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TJ Sokol Olšany

TJ Sokol Brodek u Pv

VS.

TJ Sokol Vícov

VS.

FK Skalka 2011

VS.

TJ Sokol Zdìtín

VS.

FC Ptení

VS.

TJ Horní Štìpánov

VS.

TJ Sokol Èechovice „B“

3. Radek ŠTĚPÁNEK (Vícov)
3. Libor NĚMEC (H. Štěpánov)
3. Karel GRYC (Horní Štěpánov)
3. Patrik GÁBOR (Haná Prostějov)
7. Pavel FARNÝ (Vrahovice)

8. Martin VOGL (Otaslavice) 13 branek, 9. Jan TYPNER (Brodek u Pv) 12 branek, 10. Bernard
BOŠEK (Vícov) 11 branek, 11.-13. Radovan SVĚTLÍK (Haná Prostějov), Jan SEKANINA
(Ptení), Pavel FORET (Čechovice B), 10 branek. 14.-17. Oldřich DOSPIVA (Ptení), Radovan CITA, Martin KOŘENEK (oba Přemyslovice), Jiří KARÁSEK (Skalka) 9 branek. 18.22. Kamil ŽÁČEK (Určice B), Radek MAŇÁK (Skalka), Roman ŠIMEČEK (Brodek u Pv),
Roman RIEGER (Otaslavice), Jaroslav TRNEČKA (Vícov) všichni 8 branek. 23.-29. Petr
HODULÁK, Marek HOLOMEK (oba Haná Prostějov), Libor KLIMEŠ (Horní Štěpánov),
Vladimír KRAJÍČEK, Viktor ŠŤASTNÝ (oba Určice B), Patrik ZAPLETAL (Čechovice/Určice
B),Martin KUČERA (Vrahovice) všichni 7 branek. 30.-32. Roman BERČÁK (Určice B), Lukáš
HOLINKA (Ptení), Lukáš JURNÍK (Přemyslovice) všichni 6 branek. 33.-41. Marek ZATLOUKAL (Haná Prostějov), Jaroslav HLADÍK (Otaslavice), Ondřej ŠČUDLA (H. Štěpánov),
Petr SOLDÁN (Brodek u Pv), Lukáš RYŠÁNEK (Výšovice), Petr PIŇOS (Brodek u Pv), Tomáš
POŘÍZKA (Vrahovice), Dominik DRMOLA (Otaslavice), Lukáš TYL (Přemyslovice) všichni
5 branek. 42.-61. Radim ŽONDRA, Jiří FOJT (oba Horní Štěpánov), David STROUHAL
(Haná Prostějov), Martin HON (Ptení), Jakub KVAPIL (Výšovice), Jiří POSPÍŠIL (Olšany),
Leopold ZATLOUKAL (Brodek u Pv), Dominik ZATLOUKAL (Otaslavice), Jakub WOLKER (Čechovice), Petr VODÁK, David TRAJER (oba Učice B), Michal PŘIDÁLEK, Michal
BARNET (oba Skalka), Jan KŘIVINKA (Výšovice), Petr FIALKA (Brodek u Pv), Martin KRATOCHVÍL (Vrahovice), Filip HEMERKA (Olšany), Jaromír MATOUŠEK (Brodek u Pv),
Tomáš NEVRLA (Ptení), Adam POSPÍŠIL (Čechovice B) všichni 4 branky.

20 branek
17 branek

16 branek
16 branek
16 branek
16 branek
15 branek

1. Kristián KOUKAL (Výšovice)
2. Josef KLVÁČEK (Čechovice B)

POØADÍ
KANONÝRÙ

Přemyslovičtí střídají své výkony a výsledky jako jarní
Tip
počasí, ale to stejné se dá říci i o Čechovicích. Ve prospěch Veèerníku:
hostů však hraje lepší fyzická kondice, kterou by mohli na
1:3
větším přemyslovickém placu uplatnit.

TJ Sokol Pøemyslovice

Silový a fyzický způsob hry, který praktikují Výšovice,
Tip
nebude soupeři sedět. K vidění bude nelítostná bitva, ve Veèerníku:
které budou rozhodovat maličkosti a Výšovičtí po delší
2:1
době své věrné fanoušky potěší.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

FK Výšovice

Tip
Silový a fyzický způsob hry, který praktikují Výšovice, nebude soupeři sedět. K vidění bude nelítostná bitva, ve které Veèerníku:
budou rozhodovat maličkosti a Výšovičtí po delší době své
6:1
věrné fanoušky potěší.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Sokol Urèice „B“

Střetnutí dvou na jaře tápajících celků. Domácí jsou
Tip
na vlastním hřišti vždy nepříjemným protivníkem, ale Veèerníku:
Brodečtí už musejí zabrat, jestli si nechtějí zcela pokazit
6:0
své solidní podzimní renomé.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Haná Prostìjov

Velmi zajímavý souboj dvou celků v ohrožení. Obě
Tip
mužstva potřebují k definitivě ještě nějaký bodík získat Veèerníku:
a tento duel bude mít velký náboj. Skaloni mají zatím na
2:2
jaře solidní formu a tak to vypadá na plichtu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Sokol Otaslavice

Vrahovičtí projíždějí jarní částí jako nůž máslem a v jeTip
jich jízdě je nezastaví ani Vícov. Na tři body se sice Veèerníku:
domácí nadře víc, než čekal, ale nakonec očekávané
3:1
vítězství zůstane na domácím pažitu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Sokol Vrahovice

Bojovníci z Olšan se chytají stébélka naděje a v jarní části zaTip
tím pravidelně bodují. Brodečtí oproti tomu značně ze svého
Veèerníku:
podzimního standardu slevili a tak by měli odjet z půdy po4:2
třebných Olšan s prázdnou.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VS.

aneb Veerník pedpovídá

PROGNÓZA NA 23. KOLO

Po slavném vítězství z minulého týdne na Hané si tentokrát plejeři Horního
Štěpánova formu nenačasovali. S předposledními Olšany prohrávali v poločase
rozdílem tří branek a nemohli na bojovného soupeře najít recept. Spasila je až
průtrž mračen, po které přemluvili rozhodčího, aby zápas předčasně ukončil…

TJ HORNÍ ŠTÌPÁNOV

SM LÍK

KOLA

Vyhlášený kanonýr se při jarní premiéře zaskvěl hattrickem. Po podzimním
působení v Čechovicích a zimním koketování s Plumlovem se překvapivě objevil
v základu určické rezervy. Při své obnovené premiéře potvrdil, že střílet branky
nezapomněl a nasázel Přemyslovicím tři góly.

PATRIK ZAPLETAL

ŠAMPI N

KOLA

fotbal
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1:4
(1:1)

Foto: Zdenk Vysloužil

Hosté si tak připsali další jarní Dříve si ale musí poradit s bojovýhru a stále stíhají vedoucí duo vným Vícovem. Skalku čeká cesta
– Horní Štěpánov a Hanou. Právě do Otaslavic.
Statistiky z utkání
souboj s Horním Štěpánovem čeká
najdete na straně 27
na jarního lídra v přespříštím kole.

Domácí obranu zna4n vtral Pavel Farný (v bílém).

www.vecernikpv.cz

klikni na

VIDEO+FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

Stanislav PREÈAN – FK Skalka 2011:
„Vrahovice na jaře předvádějí nejlepší fotbal z celé
soutěže. Z mého pohledu to byla jejich jasná výhra. Měli
balón pod kontrolou a předvádějí hezký fotbal. My jsme
si dnes nezasloužili ani remizovat. Chyběli nám tři hráči,
neměl jsem koho vystřídat. Fyzicky nás ve druhém
poločase přejeli. Zasloužená výhra soupeře, který byl
jasně lepší.“

Jan ØEZNÍÈEK – TJ Sokol Vrahovice:
„Já jsem dnes velmi spokojený. Zvláště druhý poločas
byl z naší strany zvládnutý výborně. Jsem rád, že nám
to tam napadlo. Skalka přitom hrála velice dobře.
Potvrdilo se, že se jedná o dva nejlepší týmy jara. Jejich výsledky nejsou náhoda. My jsme se ale semkli,
řekli jsme si, že si chceme zahrát dobrý fotbal a baví
nás to.“

Pozápasové hodnocení trenérù

domácí šestnáctky. Vedení se hosté
ujali po standardní situaci, kdy se na
zadní tyči nejlépe zorientoval
Svatopluk Bukovec - 0:1. Domácí
soubor se nevzdával a z prvního
vydařeného brejku srovnal. Karásek
svůj sólový nájezd proměnil
chladnokrevně - 1:1.
V podobném duchu jako v prvním
pokračovala hra i ve druhém
poločase. Hosté tlačili a Skalka se
bránila a čekala na brejky. Zlomovou se ukázala další standardka
Vrahovic. Hosté ji zahráli jako přes
kopírák a opět padl gól na zadní tyči,
když se tentokrát prosadil Prucek
– 1:2. Skalka začala evidentně
ztrácet půdu pod nohama, tlačila se
křečovitě dopředu, ale hosté okénka v obraně trestali. Elitní útočné
duo Vrahovic – Farný, Studený, se
podělilo o další dvě branky, které
padly z rychlých kontrů.

(2:0)

3:1

(2:1)

7:2
Branka: 31. a 72. Trajer, 44., 49.
a 69. Zapletal, 54. Šťastný, 59. Dračka – 36. Kořenek, 76. Cita. Rozhodčí: Novák – Duda, Bureš. Žluté
karty: 63. Dračka (U). Diváků: 30.
Určice „B“: J. Pokorný – Grulich
(46. Ježek), Mlčoch, Němčík (57.
Hanák), Muzikář – Dračka (66.
Pospíšil), Šťastný, Hanzelka, Berčák
– Zapletal, D. Trajer (74. Žáček).
Trenér: David Múdrý.
Přemyslovice: Konečný – J. Špaček (68. Jančík), Sláma, M. Tyl (66.

TJ Sokol Určice „B“
TJ Sokol Přemyslovice

Branky: 20. Nakládal, 37. Foret,
51. Jančík – 65. Vogl. Rozhodčí:
Řezníček – Horák, Keluc. Žluté
karty: 85. Bontempo – 83. Šubrt.
Diváků: 75.
Čechovice B: Zelinka – Kupka
(70. F. Hanák), Vinklárek, Prášil,
Š. Hanák – Němeček (75. Bontempo), Jančík, Bilík, Foret – Pospíšil
(46. Wolker), Nakládal (79. Šťastný). Trenér: Rudolf Valný.
Otaslavice: Orálek (52. Valenta) – Šubrt, Kaláb, Vogl, Skalický
– Hrazdíra, Zatloukal (63. Šatný),
Drmola, Janura (46. Koudela) –
Rieger, Hangurbadžo. Trenér: Jiří
Hon.
Pohledem trenérů:
Rudolf Valný: „Takticky jsme se
připravili, soupeře zatlačili a šance proměnili. Otaslavice nehrály
špatný fotbal a my jsme ve druhém
poločase trochu polevili. Nechávali
jsme soupeři prostor. Hráči dřeli,
bojovali a měli jsme i dost hráčů
na střídání. Zasloužené vítězství, za
kterým jsme si šli.“
Jiří Hon: „Dostali jsme dva laciné góly. Navíc náš brankář hrál se
zraněnou rukou. Herně to byl vyrovnaný zápas, přestože nám chyběli čtyři hráči ze základu. Druhý
poločas jsme hráli krásný fotbal, ale
bohužel jsme neproměňovali šance.
Slušela by tomu více remíza.“

TJ Sokol Čechovice „B“
TJ Sokol Otaslavice

(3:0)

4:3
Branky: 15. Nevrla, 36. Dospiva,
40. Holinka, 58. Sekanina – 63.
Adam, 75. Vyskočil, 80. Zdráhal.
Rozhodčí: Milar – Dömisch, Winkler. Žluté karty: 68. Sekanina –
36. Menšík. Diváků: 93.
Ptení: Hon – Kohout, Hrabal,
Vyroubal, Látal – Šmída, Nevrla,
Holinka, Jergl (84. Musil) – Dospiva (46. Horák), J. Sekanina (88.
Lang). Trenér: Roman Minx.
Zdětín: Menšík – Knápek (64. Sokol), Lenďák, Zdráhal, Jiř. Navrátil
– Adam, Kučera I, Hlavinka (77.
Nakládal), Vyskočil, Langer – A.
Keluc (46. Procházka). Trenér:
Tomáš Kučera II.
Pohledem trenérů:
Roman Minx: „Dnes vyhrál horší
mančaft. Fotbalisté Zdětína se i za
stavu nula tři bavili fotbalem a málem to dotáhli k remíze. Tímto jim
k výkonu blahopřeji a děkuji za
krásný den. My jsme derby herně
nezvládli, těší nás pouze vítězství.
Za výkon, který jsme v derby předvedli, se stydím.“
Tomáš Kučera: „Bohužel pršelo
a tak jsme museli přijet auty, takže
jsme prohráli u kiosku. Zvolili jsme

FC Ptení
TJ Sokol Zdětín

Ráček), Konšel – Možný (70. D.
Liška), Kořenek (72. Koutný), L.
Tyl, Burget – Cita, L. Jurník (32. L.
Špaček). Trenér: Jaroslav Liška.
Pohledem trenérů:
David Múdrý: „První půlka byla
taková všelijaká. Kdyby soupeř dal
tři góly, zápas by vypadal úplně
jinak. Dali jsme gól do šatny, po
půlce hned další a nasypali jich víc.
Soupeř pak odešel fyzicky. Herně
první půlka katastrofa, druhá už
byla lepší.“
Jaroslav Liška: „Rozhodlo se
v prvním poločase. Zahodili jsme
čtyři tutovky. Oni nám dali gól těsně před přestávkou a to rozhodlo.
Po přestávce nám dali rychlý gól
a bylo hotovo. Oni své šance proměnili, my ne. Rozdílovým hráčem
byl Patrik Zapletal.“

(1:0)

3:0

(0:3)

1:3
NEDOHRÁNO!
Branky: 48. Ščudla – 15. Hloušek,
28. Mazal, 44. Antoníček. Rozhodčí:
Odehnal – Nepraš, Nekvinda. Žluté
karty: 55. Janíček (HŠ). Diváků: 50.
Horní Štěpánov: Havlíček – Rychnovský, Janíček, Ščudla, Sígl – Kamený, Deutsch, Němec, Červinka
– Gryc, Klimeš. Trenér: neobsazen.

TJ Horní Štěpánov
TJ Sokol Olšany

Branky: 6. Rozsíval, 55. a 82. Trnečka. Rozhodčí: Slabý – Hubený, Lizna. Žluté karty: 64. Trnečka – 40.
Koukal, 75. M. Okleštěk, 81. Kozdas. Diváků: 40.
Vícov: Brabec – Chytil, Humpolíček, Trnečka, Pliska (32. Zapletal) –
Rozsíval, Baránek (46. Krutovský),
Bartlík, Štuler – Bošek, Štěpánek.
Trenér: Karel Vlach.
Výšovice: Hýbl – J. Škop, M.
Okleštěk, Ryšánek, Kozdas – Krčmář,
Baterdene, Fildán, Obručník (81.
Krajíček) – F. Okleštěk (81. Škultéty), Koukal. Trenér: Michal Dudík.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „Bojovný zápas.
V prvním poločase byly šance na
obou stranách. Oni měli tři tutovky,
ale nedali je. My jsme dali gól a kluky
musím pochválit, protože to ubojovali a přidali další góly.“
Michal Dudík: „Výsledek vypadá
strašidelně, ale z naší strany to byl
nejlepší fotbal, jaký jsme na jaře
předvedli. Vícov byl však produktivní a my ne. Dvě branky nám dal zase
Jara Trnečka. Ten chlap je naším
prokletím! Herně dobré, ale ty šance
co jsme nedali…“

TJ Sokol Vícov
FK Výšovice

stejnou taktiku jako minule. Nechali
jsme soupeře hrát, bohužel nám odskočil moc. Pak jsme se fotbalem bavili, dařilo se nám, jen shodou náhod
jsme nedosáhli na body. Pokud jsme
nebyli lepší fotbalově, tak povahově
určitě. Ptení ke třem bodům gratuluji. Mrzí mě, že to asi bylo poslední
derby se Ptením, které my zažijeme.“

(0:2)

1:3
Branky: 59. Soldán – 31. Gábor, 41.
Mašík, 80. M. Holomek. Rozhodčí:
Peřina – Kopřiva, Pluhař (z lidu). Žluté karty: 76. Typner (B). Diváků: 85.
Brodek: Král – Fialka, Juračka, Zatloukal – Typner, Chvojka, Šimeček,
Soldán, Matoušek – Ličman (72. Krejčí), Piňos. Trenér: Ivo Vykopal.
Haná: Lošťák – Jančiar, Trnavský, M.
Kolář, Světlík – M. Holomek, Mašík,
Hodulák (77. D. Holomek), Krupička
– Zatloukal (87. Strouhal), Gábor (67.
Jak. Novák). Trenér: Daniel Kolář.
Pohledem trenérů:
Ivo Vykopal: „Každá prohra zamrzí,
ale s tímhle soupeřem tolik nebolí. Byli
kvalitní, zkušení a chytří. Tohle dokážu
přežít. Byli jsme v prvním poločase
trochu bojácní. Druhý byl o něčem
jiném, začali jsme hrát i my a donutili
soupeře přidat. Dali jsme i krásný gól.
Měli jsme i velmi dobré šance. Nezakončili jsme je a při hře vabank jsme
dostali třetí branku. Musím svůj tým
pochválit, protože bojovali až do konce, jediný dres nebyl suchý.“
Daniel Kolář: „Navázali jsme výkonem na vydařený druhý poločas
se Štěpánovem. Hrál se otevřený
fotbal, byli jsme lepším mužstvem
a zaslouženě vyhráli. Vytvořili jsme
si více šancí, kdybychom všechny
proměnili, mohli jsme vyhrát i vyšším
rozdílem.“

TJ Sokol Brodek u Pv
TJ Haná Prostějov

Olšany: Bačík – M. Rokyta), Hloušek, Hansl, Posker – Antoníček, J.
Pospíšil, Řezníček, Šenkeřík – Mazal,
L. Rokyta. Trenér: Roman Sedláček.
Pohledem trenérů:
Horní Štěpánov: Z rozhodnutí vedení Horního Štěpánova se nemá
nikdo k zápasům vyjadřovat.
Roman Sedláček: „Krásná neděle… Opravdu to tam stálo za to.
Vedeme, přijde bouřka, za chvíli se
vyčasí a oni začali klavírovat do rozhodčích a nechtěli hrát… Já opravdu
nevím, co k tomu mám říct. Na tom
hřišti se dalo normálně hrát. Je to
vůči nám nefér. Když si představím,
že bych tam měl jet znovu…“

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

Vrahovičtí dávali od první minuty
dvaadvacátého kola Okresního
přeboru
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku jasně najevo, že si přijeli
pro vítězství. Zatlačili soupeře na
jeho polovinu a dobývali se do

VYSLOUŽIL

Zdeněk

exkluzivní reportáž
pro Večerník

KLENOVICE NA HANÉ
Solidní úroveň. Souboj dvou
nejlepších mužstev jara přilákal uplynulou sobotu na
klenovický stadionek slušnou návštěvu. Ta byla svědkem i nadprůměrného zápasu okresní úrovně. Rozjeté
Vrahovice si zaslouženě dokráčely pro další výhru, ale
„Skaloni“ rozhodně neprodali kůži lacino. Rozhodla širší
lavička a lepší fyzická kondice hostů. Vše zblízka sledoval
i PROSTĚJOVSKÝ Večenrík,
garant okresního přeboru.

FK Ska
S Vra

SKALKA VZDOROVALA, VRAHOVICE ŘÁDILY

servis připravil Zdeněk Vysloužil

letos slavíme jubileum...

OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku
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SK Protivanov
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1 :1

P K : 2 :3

Rozhodčí: Habermann – Sedláček, Slota

KOSTELEC N/H

Žídek

Vyhlídal

Preisler

Z. Pospíšil

Rohové kopy:

Střely na branku:

Branky: 72. Milar

Milar

Dvořák

Sekanina

D. Nejedlý

F. Pospíšil

Diváků: 300

PROTIVANOV

Kropáč

T. Pospíšil

Grmela

D. Sedlák

2
3

Piták

Střely mimo branku:

1

POSPÍŠIL

Josef

„První poločas byl opatrný z obou stran, ten vzájemný
respekt byl cítit. Kostelec vyhrával zaslouženě, protože byl silnější a taktičtější. Ve druhém poločase se ale
hra vyrovnala a dali jsme krásnou branku. Myslím, že
remíza tomu zápasu slušela. Kosteleckých je mi líto,
že neuspěli v penaltách, ale na druhé straně bych byl
pokrytec, kdybych nepřiznal, že jsem za tu výhru v penaltách šťastný. Kostelec jsme stáhli jen o bod a já si
myslím, že má dostatečně silný tým, aby si to pohlídal.“

Josef POSPÍŠIL – SK Protivanov:

Pozápasové hodnocení trenérù

Žluté karty: -

12

Langr

Grepl

Klimeš

Foto: Zdenk Vysloužil
 V závěru jste vypadali lépe
fyzicky...
„Já si myslím, že fyzicky jsme na
tom byli určitě lépe. Druhá věc
byla, že Kostelec si pořád hlídal
náskok.“
 Celkově ale zápas moc krásy
nenabídl.
„Je to škoda. Přišlo hodně lidí, těšili se na pořádný zápas, ale Kostelec
bohužel zvolil pro nás nepříjemnou taktiku. My bohužel do plných
hrát neumíme, což se ukázalo.“

Střídání: 65. V. Nejedlý za D. Sedláka, 69. Musil za Kropáče, 82. R. Sedlák za T. Pospíšila.

Střely mimo branku:

 Co nám řeknete k zápasu?
„Trošku mě zklamal přístup Kostelce. Moc nechtěli hrát a jen si hlídali
výsledek. Nám se do jejich obrany
těžko dostávalo. Navíc jsme dostali
gól prakticky z ničeho.“
 V první půli jste nebyli vůbec
nebezpeční, to byla taktika?
„Néé, taktika ne. (směje se) Nechtěli jsme hrát nákopy. Chtěli jsme
hrát, ale nedařil se nám vůbec přechod. Nedokázali jsme dát balón
na útočníky.“
 V úvodu druhé půle měli domácí dvě velké šance, myslíte, že
to bylo zlomové?
„Kdyby to bylo o dva, tak už by asi
bylo po zápase. Z tohoto hlediska
tedy ano. My jsme ale podali skvělý
týmový výkon. Všichni to odšlapali.“

Žluté karty: 69. Baláš

5
6

Synek

Baláš

Vítek

Atmosféra støetnutí

Clean4you 1.B.třída OLOMOUCKÉHO KFS, skupina „B“ - 22. kolo

FC Kostelec na Hané

Šmíd

Móri

Foto: Zdenk Vysloužil

celi. Do tohoto rámce zapadla i trojice rozhodčích, která sice domácím
odevzdala povinných deset procent,
ale nijak do hry nezasahovala a nechávala oba týmy, aby si to rozdaly
mezi sebou.

Zdeněk VYSLOUŽIL

Střídání: 69. Muzikant za Langra, 78. Chytil za Synka, 85. Lužný za Žídka.

Rohové kopy:

Střely na branku:

Branky: 39. Vyhlídal

KLIMEŠ

Jaroslav

klikni na

FOTO & VIDEO
GALERIE

www.vecernikpv.cz

Že fotbal netáhne? Přestože utkání
probíhalo souběžně s hokejovým
zápasem české reprezentace na mistrovství světa, v hledišti se tísnily na
tři stovky přihlížejících. Atmosféru
Osobnost utkání
vylepšila hlučná skupina Protivanovských, kteří ve svém kotli měli i buben,
Nepřehlédnutelnou postavou, nejen a své miláčky povzbuzovala prakticky
díky své muskulatuře, byl domácí celý zápas.
brankář Honza Vítek. Borec s obrovskými zkušenostmi neměl v utkání
příliš mnoho práce, ale v kritickém
momentu vysekl excelentní zákrok
a zpacifikoval hlavičku Milara. Navíc
vinou zraněné nohy nemohl vykopáJaroslav KLIMEŠ – FC Kostelec na Hané:
vat, ale jeho výhozy až za půlku také
„Převládá ve mně trochu zklamání... Myslím, že jsme
stály za to.
byli o fous lepším týmem. Scházel nám jen ten druhý
gól. Byli jsme víc na balóně a po čase jsme odehráli
Zajímavost duelu
kvalitní zápas. Bohužel jsme byli potrestáni po volném
kopu, který ten borec trefil parádně. Důležité ale je, že
Na to, že se hrálo o první místo a po- jsme neprohráli, takže máme lepší vzájemné zápasy.
stup, se na hřišti odehrál naprosto Pořád máme všechno ve svých rukách, můžeme si to
férový boj. Hráči se nehádali, při ja- prohrát jen sami. Příliš ale formou neoplýváme, zvláškémkoliv náznaku zranění zakopli tě Preislerovi to nejde. Má na to ale právo, gólů už dal
míč do autu a gentlemansky si ho vra- dost.“

kop Františka Pospíšila našel hlavu
Milara, ale jeho zakončení skvěle
vychytal Vítek. Druhý souboj této
dvojice pak už ale vyzněl pro protivanovského záložníka, jenž kopl
přímý kop takovým způsobem, že se
po něm zkušený gólman jen ohlédl
– 1:1.
Nakonec musely rozhodovat pokutové kopy, v nichž se blýskli oba gólmani, ale o jeden úspěšný zásah více měl
hostující Piták a tak se bonusový bod
vezl na hory.

Domácí (v 4erveném) se proti obránc,m Protivanova p0íliš neprosazovali.

BYLI JSME
U TOHO

v jasné pozici Baláš, aby ho následoval Preisler. Ve druhém poločase už
domácí tým jakoby ztrácel půdu pod
nohama a běhaví hosté se dostali ke
slovu a při troše štěstí mohli i vyhrát.
Darem z nebes pak byl nepřímý kop
Kostelce za údajnou malou domů
Stav pøed výkopem v nastaveném čase. Kostelečtí však
tuto pomocnou ruku nezužitkovali
Obě mužstva se na šlágr jarní části a následně selhali v penaltách. Na
připravovala poctivě. Všeobecná mo- postupovou definitivu si tak musejí
bilizace znamenala přeplněné soupis- nejméně dvě kola počkat!
ky na obou stranách, takže se mužstva
Zásadní okamžiky
ve dvaadvacátém kole představila
v nejsilnějších sestavách. Favoritem
byli Kostelečtí, kteří mohli těžit z do- První větší šanci měli domácí, když
se dvakrát po rohu dostal do palebné
mácího prostředí.
pozice Presiler. Jeho hlavička a střela
Vývoj zápasu
však mezi tři tyče nemířily. Znatelně
větší útočné úsilí přineslo domácím
Na pořádný fotbal se čekalo minimál- přece jenom kýžené vedení. Žídek
ně první čtvrthodinu. Obě mužstva vybojoval na hranici šestnáctky míč,
nastoupila s až přehnaným respek- na vzdálenější tyči našel Vyhlídala
tem, což bylo ke škodě celého zápasu. a ten s notnou dávkou štěstí procedil
Kostelecké fotbalisty právěpřehnaná Pitáka – 1:0.
opatrnost a sterilnost útočníka Pre- Kostelec vstoupil lépe i do druhé
islera stála vítězství. Domácí tým měl půle. V krátkém časovém úseku si
zvláště v prvním poločase mnoho vytvořil nadějné pozice, ale ke gólu
dobře rozjetých akcí, ale s výjimkou to nevedlo. Několik rohů, skrumáží
jediné je nedotáhl do úspěšného a dobrých palebných pozic Kostelec
konce. Pasivní Protivanov jakoby nevyužil a začalo se konečně blýskat
čekal na ránu z milosti, ale ta nepři- i na druhé straně. První přímý zásah
šla. Vrcholem pak byly dvě tutovky mezi tři tyče datovala až pětašedez kraje druhé půle. Nejprve selhal sátá minuta, ale stálo to za to. Volný

KOSTELEC NA HANÉ Souboj
dvou regionálních zástupců
o první flek. Takovou zápletku
přichystalo nedělní odpoledne na kosteleckém stadionku. Suverénní lídr skupiny „B“
I.B třídy Olomouckého KFS
z Kostelce mohl v případě tříbodového zisku už prakticky
slavit postup. Protivanovští
ztráceli z druhého místa čtyři
body a s rolí obětního beránka se smířit nechtěli. Včera odpoledne bylo o co hrát, což si
Večerník nemohl nechat ujít!

Zdeněk
VYSLOUŽIL

pro Večerník

BYLI JSME
KOSTELEC
NA HANÉ Je
U TOHO
oficiálním trenérem mužstva, ale rozhovory podává
jeho asistent Pepa Pospíšil.
Gólman Milan Piták (na
snímku) však zcela jasně
šéfuje týmu přímo ze hřiště.
V Kostelci své spoluhráče
podržel v utkání a penaltovém rozstřelu a následně
slavil s pivkem vítězství.

Kostelečtí doplatili na neproměňování šancí a oslavy odkládají konstatoval branká. Milan Piták

PROTIVANOV DOBYL KOSTELEC A STÁLE JE VE HŘE „Kostelec m trochu zklamal,“

ZHLEDNA

letos slavíme jubileum...

F TBALOVÁ R
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že se nám dařilo jak směrem dozadu,
tak dopředu. Také hráči vzali za své
pokyny, jak chceme hrát, což se v minulosti úplně nedařilo. Za to si dnes
pochvalu zaslouží.“
ƔƔ Z hráčů začalo čišet nebývalé
sebevědomí, dovolili si i drobné
technické finesy. Co nového jste
přinesl do kabiny?
„Hráči slyší i ode mě podobné pokyny, jako od předchozích trenérů, nic
převratně nového se do kabiny ani

Foto: Josef Popelka

přímočaře, což se nám dnes
dne
dařilo. Ne vše jsme dotáh
dotáhli
až do konce, ale ve druhém
poločase se nám dvě takové
takov
příležitosti podařilo proměnit.
proměni
tomu
Zápas jsme zvládli díky tomu,

zrcadlem práce všech mládežnických
trenérů v našem klubu. Výstupem
pak má být výchova talentů, kteří
se uplatní v elitním mužském týmu.
To se dlouhodobě daří, v týmu jsou
ročníky 1994, 1995 a 1996, už zapojujeme i Zapletala, který je ročník
1998, a Píchala s rokem narození
2000. Chceme samozřejmě hrát
v té horní polovině soutěže. FrýdekMístek má v čele tabulky výrazný
náskok, ale pak jsou až do pátého
místa minimální odstupy. Druhý tým
si zahraje baráž o postup do první
dorostenecké ligy, což je pro hráče
určitá meta, kterou vidí před sebou
a která je může povzbudit v práci na
tréninku. Samozřejmě kromě faktu,
že se chtějí v určité kvalitě zapojit do
mužského fotbalu. Naše družstvo
postupuje zápas od zápasu a je otázka, jestli se jim podaří tohoto cíle
dosáhnout.“

PROSTĚJOV Předseda 1.SK Prostějov František Jura se objevil v nominaci na prvního místopředsedu fotbalové asociace. Z moravské
části svazu má ovšem značnou konkurenci ve stávajícím „druhém“
muži Zdeňku Zlámalovi, ex-řediteli Sigmy Jiřím Kubíčkovi a legendě
ostravského Baníku Karlu Kulovi. Vzhledem k opětovné hospitalizaci
šéfa prostějovské kopané nebylo možné získat o uplynulém víkendu
jeho vyjádření.
(tok)

na místopředsedu

ve volbách FAČR

Jura kandiduje

vnést nedá. (úsměv) Důležitý byl bez
branek odehraný poločas. Hráči si
pak začali víc věřit, víc mezi sebou
komunikovali, povzbudili se, což jsou
právě ony dostupné zbraně, které
můžeme v utkání použít a využít.
Hráli s nadšením a nasazením a pak si
i hráč dovolí individuálně něco navíc.“
ƔƔ Určitě sledujete výsledky týmu
starších dorostenců, udělali vám
na dálku radost?
„Tento víkend se nám rozhodně
povedl. (úsměv) Nejprve vyhrál tým
U19 ve Vyškově, teď jsme porazili
muži Žižkov, o to hezčí bude zbytek
víkendu. Říkal jsem i hráčům po zápase, ať si to užijí, neděle je po takových
výsledcích vždycky příjemnější.“
ƔƔ Prostějov je v MSDL na
druhém místě, jaké jsou ambice
pro tento ročník?
„Především chci zopakovat, že
výsledky starších dorostenců jsou

si střelec

pochvaloval

to přišlo,“

Podrazkého i Dočekala. Do nadějné
pozice se dostal i obránce Rus, jeho
c
snaha trefit hlavičkou centr
Skwarczeka ovšem vyšla napráz
naprázdno.

Foto: Josef Popelka

ƔƔ Rozhodl jste druholigové
utkání. Berete nalezenou
efektivitu jako
jak vyvrcholení vaší práce
prá v prostějovském klubu?
„Jsem rád, že mi
to tam konečně
spadlo.
n
(úsměv) Jenže podobné
šance
jsme
š
m i v předměli
chozích zápasech, kdy jsme
mohli skórovat. Bohužel
Bo
to přišlo až tři kola před kkoncem v domácím zápase proti Žižkovu. Na
druhou stranu, zaplaťpánbůh
zap
za
to!“

Tomáš Kalá
Kaláb

ƔƔ Z hráčů čišelo větší sebevědomí,
byl to důsledek práce obměněného
realizačního týmu?
„Trenér po nás chtěl, abychom hráli
pod balónem, což jsme myslím dobře
plnili, a cílem bylo využívat brejkových situací. Podobně jsme hráli už
proti Opavě, kdy jsme sice také vstřelili
branky, ale nebylo z toho vítězství. Tentokrát jsme podobnou taktiku dokázali
přetavit v tři body.“
ƔƔ Na rychlé kontry jste sázeli jak
proti zmiňované Opavě, tak ve středu
proti Táborsku. Proč to vyšlo až teď?
„Proti Táborsku, které hrálo jiným stylem, se nám nedařilo brejky dotáhnout
do konce. V domácím prostředí máme
vždycky snahu se ukázat před domácím publikem, nechat na hřišti všechno
a dnes to přineslo i bodové ovoce.“

ƔƔ Ne vždy se dařilo plnit pokyny trenérů a přenést je na hřiště, v čem byly
předchozí zápasy jiné?
„Vždycky nás srazil nějaký hloupý
gól. Když se snažíte plnit pokyny trenérů a hned od začátku nastane jiná
situace, snažíte se se zápasem něco
udělat, otevřete hru a to se nám pak
nevyplatilo.“
ƔƔ Měl jste zaděláno na hattrick,
byla by to pěkná třešnička, že?
„Po Skwarczekově nahrávce jsem trefil myslím spojnici tyče a břevna, ale
jsem moc rád už za ty dva góly, kdy
mě pěkně uvolnil Sečkář a já to spíše
intuitivně trefil.“
ƔƔ Zbývají ještě dva zápasy, ale dá
se pomalu rekapitulovat. Splnilo
vaše angažmá v Prostějově to, co
jste od něj očekával?
„Určitě ano, pro mě bylo cílem hrát
druhou ligu, což jsem hrával. To, že
nepřišly výsledky, to se někdy stává.
Ale mnohé zápasy jsme zvládali velice
dobře, ve Znojmě, s Opavou i Baníkem. V nich jsme nabrali cenné zkušenosti a nemáme se za co stydět, i přes
naše postavení v tabulce.“

Z hlediska domácích velmi pěkný zá- ném hvizdu tak mohli domácí hráči
pas, který přinesl spoustu pohledných zvesela poděkovat svým fanouškům.
Statistiky z utkání
fotbalových momentů, už ke konci
najdete na straně 26
větší vzrušení nepřinesl. Po závěreč-

David VAVRUŠKA – trenér FK Viktoria Žižkov:
„Do Prostějova jsme přijeli ve chvíli, kdy se nám nedaří,
padá na nás deka. Nemyslím, že by hráči něco podcenili,
utkání odpracovali tak, jak měli, ale potkaly nás situace,
které se nám poslední dobou stávají. V první půli jsme
třeba špatně vyřešili dvě situace na zadní tyči, pak jsme
trefili břevno. Pokud bychom šli do vedení, asi by se utkání vyvíjelo trochu jinak. Obě mužstva se vydala ze
všech sil, góly ale střílel soupeř. Při první brance jsme
udělali chybu při autovém vhazování na vlastní polovině,
pak jsme se dostali do křeče a nabídli soupeři brejkové
situace.“

Pozápasové hodnocení trenérù
Radim WEISSER – trenér 1.SK Prostìjov:
„Viktorka je samozřejmě kvalitní tým a my jsme jí chtěli čelit
dostupnými zbraněmi, které máme k dispozici, to znamená
maximální nasazení, pracovitost, běžecká náročnost, organizovanost v defenzivě. Potřebovali jsme se vyhnout individuálním chybám, které nás v minulosti srážely. Chtěli jsme
hrát vzadu na nulu, být trpěliví a využít okének v obraně,
nějaké chyby soupeře. To se nám podařilo při vstupu do
druhého poločasu, což kluky povzbudilo. Soupeř chtěl hrát,
což nám umožnilo využít brejkových situací, na kterých jsme
pracovali. Musím za této situace pochválit hráče i realizační
tým za pracovitost, se kterou přistupují k závěru soutěže.“

PROSTĚJOV
V Jeho rychlost
rychlostní vybavení bylo hlavním důvodem,
proč si jej vedení eskáčka v zimě vybralo jako posilu do jarních
bojů. Jan Hladíkk (na snímk
snímku) sice několikrát tuto svoji přednost
převedl, byl z toho ale jen Sečkářův vítězný gól proti Sokolovu.
rychlík
dokázal uplatnit i střelecky.
Až proti Žižkovu se tento ry
y

zbavil se obránce a střelou pod břevno poslal eskáčko ve 47. minutě do
vedení - 1:0. Odpovědí hostí byla jen
střela z voleje těsně mimo, na druhé
straně Skwarczek uvolnil opět Hladíka, který trefil spojnici tyče a břevna!
Velký zápas odehrál také Pančochář,
který neúnavně pracoval ve středu
hřiště a dostal se i do zakončení, jeho
pokus mířil ale přesně na brankáře
Hrubeše. O chvíli později však byl
Hrubeš znovu překonán. Hladík se
dostal do dalšího brejku, odstavil si
obránce i brankáře a podél něj přidal
vítěznou pojistku - 2:0! Vzápětí se
hrdina duelu dostal k další zajímavé střele, ta ovšem už mířila vedle
branky. Na druhé straně se po nějaké
době zapotil i Halouska, když musel vyrážet v rychlém sledu pokusy

„V Sezimově Ústí hrál na hrotu
Píchal spolu s Alavedašvilim, který
měl plnit více servisní úkoly pro
rychlostní typy hráčů, Hladík útok
doplňoval z kraje zálohy. Vzhledem
k brzkému gólu jsme se pak nedostali k zamýšlené taktice vytvářet
aktivní tlak na soupeře a donutit jej
k chybě v rozehrávce. To jsme pak
chtěli využít v brejkových situacích,
jak to dnes předvedl právě Hladík.
Nechtěli jsme hrát příliš dozadu, ale

ƔƔ
Ɣ V útoku nastoupili
upili opět Píchal
s Hladíkem, kterým
dařilo
proti
se
pavě. Proč se proti
Opavě.
áborsku neprosadili?
Táborsku

„Konečně

Že by zápas nemusel dopadnout
vůbec špatně, naznačil už po sedmi

Tomáš Kaláb

PROSTĚJOV Po nepříliš vzrušujícím
průběhu prvního poločasu utkání 28.
kola Fortuna FNL se povedl Prostějovu
ideálně vstup do toho druhého. Hladíkova trefa povzbudila všechny, nejvíc
však samotného střelce, který po zvýšení náskoku sahal i po hattricku. Nakonec z toho v sobotním podvečeru bylo
celkově třetí vítězství Prostějova v probíhajícím ročníku druhé ligy.

1.SK Pv
FK Žiž

minutách Sečkář, který hlavičkoval
jen těsně vedle branky. Na druhé
straně Urbanec napodruhé trefil
přesně místo, kde stál připravený
Halouska. Po půlhodině hry se zastřeloval i Hladík, zatím však mimo
branky. Hosté po nepřímém kopu
sice rozvlnili síť, Hašek však mířil
z úhlu jen do boční sítě. Pohroma
mohla přijít, jak jinak, těsně před
přestávkou. Po Haškově akci se dostal k dorážce Čapek, který nastřelil
břevno Halouskovy branky. Dalším
nebezpečím zaváněl volný kop v poslední minutě, míč však našel opět
Halouska v náručí.
Vstup do druhé půle nemohl dopadnout lépe. Sečkářovi se na půlící
istrčit míč
čáře přece jen podařilo přistrčit
Hladíkovi, který využil své rychlosti,

ƔƔ Vraťme se ještě k utkání s Táborskem, jak byste jej zhodnotil?
„Nevyvarovali jsme se chyb
v přechodové fázi při přepnutí do
obrany, navázání hráčů. Branku jsme
obdrželi už v dvanácté minutě a pak
je samozřejmě pro nás problém,
abychom ztrátu doháněli. Zbytečně
jsme zapříčinili odpískání penalty,
když jsme pod balónem měli ještě
dva hráče a do souboje nemuseli jít
s takovým důrazem. Tento druhý gól
rozhodl o výsledku.“
ƔƔ V čem byl domácí duel se
Žižkovem odlišný?
„Hráče se snažíme přesvědčit o nutnosti odehrát kvalitně závěr sezóny
a tentokrát to podle mě vzali za
správný konec. Udělali radost nejen
sobě, ale i lidem, kteří se kolem
prostějovského fotbalu pohybují. To
je to nejlepší, co mohou na hřišti pro
naše diváky udělat.“

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

exkluzivní
rozhovor

PROSTĚJOV Ještě nedávno
trenér starších dorostenců Radim
Weisser mohl být o uplynulém
víkendu spokojen hned dvakrát.
Nejprve v pátek jeho nedávní
svěřenci deklasovali Vyškov 8:0,
o den později dosáhli na body
i muži ve Fortuna národní lize.
Své pocity o tom, jak se rodily
úspěchy, nám svěřil v pozápasovém interview.

ŽIŽKOVSKOU VIKTORKU VYPROVODIL HLADÍK

také je, že soupeř nevyvinul směrem do
šestnáctky natolik enormní tlak.
A hlavně – začalo se projevovat dlouho
spící sebevědomí hráčů. Nebáli se
uvolnit, přejít protihráče, zakončit,
předvést i nějakou tu parádičku.
Hladíkovi se dvakrát podařily
zakončit brejkové situace, což byl v
mnoha předchozích případech kámen úrazu. Psychika má velmi jemné
nuance a někdy stačí relativně málo,
aby si hráči začali více věřit.
Jestli toto pozvednutí bude mít vliv i
na poslední venkovní zápas Prostějova
v Třinci, je samozřejmě otázkou. Bylo
by nanejvýš potřebné, aby i poslední
dva zápasy eskáčko zvládlo. O tom rozhodnou příští dvě neděle.
Druholigová derniéra proběhne
na hřišti v areálu SCM Za místním
nádražím v neděli 28. května od
17:00 hodin proti Vítkovicím a bylo
by hezké, kdyby se přišlo rozloučit
více fanoušků, než vidělo vítězství
nad Žižkovem...

art do druhé pčle v podání Jana Hladíka,
2x foto: Josef Popelka

www.vecernikpv.cz

klikni na

VIDEO+FOTOGALERIE

Žižkovu

„Tento víkend se náramně povedl,“
KÁČKO pochvaluje
si trenér Radim Weisser

netové stránky www.vecernikpv.cz

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
- U16 – JARO:
11. kolo: 1.SK Prostějov – 1.HFK
Olomouc (neděle 21.5., 12.00, Šmíd –
Zaoral, OFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U17
– JARO:
11. kolo: 1.SK Prostějov – 1.HFK
Olomouc (neděle 21.5., 10.00, Zaoral
– Šmíd, OFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:
24. kolo: 1.SK Prostějov – Frýdek-Místek (pátek 19.5., 16.00, Slabý –
Dokoupil, Bašný).

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SK. „B“:
12. kolo, neděle 21. května: Nové
Sady – Kostelec na Hané (sobota
20.5., 10.30, Hlubinka – Petr, Konečný), Prostějov – Šatdice (13.30, Hanák – Ol KFS, Ol KFS, hřiště Biskupice), Holešovské holky – Mostkovice
(14.30, Bernatík – Zl KFS, Zl KFS).

III. TØÍDA, SK. „B“:
15. kolo, neděle 21. května. 16.30
hodin: Přemyslovice „B“ – Kladky
(13.30), Plumlov „B“ – Protivanov „B“
(hřiště Krumsín), Brodek u Konice –
Mostkovice „B“, Čechy pod Kosířem
volno, Biskupice volno.

III. TØÍDA, SK. „A“:
15. kolo, neděle 21. května. 16.30
hodin: Želeč – Tištín, Otaslavice „B“
– Dobromilice, Brodek u Prostějova
„B“ – Bedihošť, Němčice nad Hanou
„B“ – Nezamyslice „B“ (hřiště Tvorovice), Pavlovice u Kojetína volno.

OKRESNÍ PØEBOR
PROSTÌJOVSKÉHO
VEÈERNÍKU - II. TØÍDA:
23. kolo, sobota 20. května, 16.30
hodin: Otaslavice – Skalka, Olšany
u Prostějova – Brodek u Prostějova,
Vrahovice – Vícov, Haná Prostějov –
Zdětín, Přemyslovice – Čechovice „B“
(neděle 21.5., 16.30), Výšovice – Horní Štěpánov (neděle 21.5., 16.30), Určice „B“ – Ptení (neděle 21.5., 16.30).

CLEAN4YOU 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
23. kolo, neděle 21. května, 17.00:
Libivá – Hvozd (sobota 20.5., 17.00,
Rosskohl – Štěpán, OFS), Smržice
– Doloplazy (sobota 20.5., 17.00,
Chládek – Kylar, OFS), Protivanov –
Jesenec (Vedral – Kučera, Zemánek),
Troubelice – Kostelec na Hané (Žvátora – Majer, Vachutka).

KRÁL SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
23. kolo, sobota 20. května, 17.00:
Újezdec – Vrchoslavice (Šmid – OFS,
OFS), Klenovice na Hané – Přerov „B“
(Opravil – Zemánek, Oulehla), Němčice nad Hanou – Dub nad Moravou
(Bartuněk – Krpec, Machala), Nezamyslice – Pivín (Kaňok – OFS, OFS).

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
23. kolo, sobota 20. května, 17.00:
Všechovice – Konice (Zbýňovec – Jurčák, Kundrát), Plumlov – Náměšť na
Hané (Kopecký – Boháč, Petrásek),
Bělotín – Čechovice (Juřátek – Kreif,
Frais), Opatovice – Lipová (neděle
21.5., 10.00, Vrba – Křepský, Zavřel),
Beňov – Mostkovice (neděle 21.5.,
17.00, Boháč – Kopecký, Odstrčil).

SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
27. kolo, sobota 20. května, 17.00:
Kralice na Hané – Určice (J. Dorušák
– Štětka, Vedral).

FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA:
29. kolo: Třinec – 1.SK Prostějov (neděle 21.5., 18.00).

´
menicko

´
´
zapasove

Fotbal

letos slavíme jubileum...
Pondělí 15. května 2017
www.vecernikpv.cz
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vítězství 6:0. Domácí tak zůstávají
třetí od konce, osm bodů za svým
nejbližším soupeřem z Kralic.
„Narazili jsme na kvalitou jiného protivníka než jsme my. Lutín si vítězství
jednoznačně zasloužil, nepodali jsme
výkon, jaký bych si představoval.
Soupeř vyhrál zaslouženě, převyšoval
nás ve všech směrech. Má stabilizovaný
kádr se zkušenými hráči, na trávníku to
bylo vidět,“ vypozoroval domácí kouč
Pavel Zbožínek.
Jeho výběr disponuje výrazně nižším

věřili, že bychom se mohli dotáhnout,“
přemítal Neoral.
Roli podle něj sehrála i šíře kádru. Zatímco domácí mohli střídat čtyřikrát,
hosté pouze jednou. „K vidění byla
otevřená hra a hodně tempo fotbal,
rozhodli čerství kluci. Ukázali fotbalovost a do ničeho nás už nepustili, naopak my jsme už neměli kam sáhnout.
Po hloupém zákroku se nám navíc
vykartoval Kováč, zbytečně zajel skluzem na soupeřově polovině do stopera a oslabil nás i do dalšího zápasu,“
nepotěšilo Neorala.

věkovým průměrem včetně jedinců
dorosteneckého věku, ti jsou víceméně
hozeni do vody, aby se naučili plavat. „Pro
kluky jsou to velké zkušenosti vzhledem
k příštímu roku,“ hledí do budoucna
určický lodivod.
Platí to mimo jiné i pro gólmana Tomáše
Hýbla, při zranění Ondřeje Kostelky
jedničku mezi třemi tyčemi. „S Ondrou
už počítat nemůžeme, do konce sezóny
je mimo. V zápasech získává zkušenosti
a jeho výkony jsou bez ohledu na počet
branek perspektivou do budoucna,“ věří

Zbožínek.
Hráč ročníku 1999 bývá přes víkend v
plné permanenci, neboť je k dispozici
„áčku“, „béčku“ i dorostu. „Je toho na
něj dost a v týdnu měl navíc problémy
s kolenem, klobouk dolů. Své role se
nicméně zhostil výborně a je příslibem,“
těší se někdejší prvoligový fotbalista
na úspěšnou kariéru jednoho ze svých
svěřenců.
O víkendu ale příliš důvodů k radosti
neměl, hned v úvodu dvakrát inkasoval,
potřetí těsně před pauzou. Další dva zása-

10:0

MOSTKOVICE Poslední domácí utkání divizního ročníku 2016/2017si
fotbalistky Mostkovic bezezbytku
užily. Na jejich trávník se dostavila
prořídlá sestava prostějovského
AFK, když sestava čítala pouze osm
jmen a zápas dohrálo pouze sedm
hráček, a hostitelky neměly slitování.
Zahodily sice plnou nůši dalších tutovek, i tak nasázely po pěti brankách
v každém z poločasů, což v součtu
dalo dvouciferný výsledek. Nejvyšší
výhra v sezóně posunula Mostkovice
na šesté místo, tedy do čela početné
skupiny bojující za odskočenou
nejlepší pěticí.
„Mrzí mě, že jsme neproměnili vyložené
šance, co jsme měli. Řešili jsme je zbrkle,
chtělo to trochu více klidu do zakončení.
Jsem ale rád, že holky zápas zvládly,
většinou nebývá jednoduché prosadit

MOS
AFK

se. Soupeř ale hrál na můj vkus naivně,
kdyby to zabetonoval, tak se prosazujeme daleko hůř,“ hodnotil drtivou
výhru trenér domácího oddílu Jaroslav
Karafiát.
Jeho tým začal sázet branky hned od
samotného úvodu, v prvních deseti
minutách se trefil dvakrát, do konce
první půlhodiny přidal další dva zásahy a pátý přišel krátce před pauzou.
Podobně tomu bylo i po změně stran,
přičemž hned čtyřikrát se prosadil v
závěrečné patnáctiminutovce. K tomu
je nutné připočíst další góly z ofsajdu, nastřelené tyčky a úspěšné zásahy
prostějovské gólmanky, na níž se valil
jeden útok za druhým. „Dá se říct, že
to byl tréninkový zápas, mohli jsme si
vyzkoušet různé varianty. Od začátku
jsme nastoupili v rozestavení 3-4-3,
připravovali jsme se na to, že soupeř
bude betonovat. Škoda, že jsme šancí
neproměnili víc, ale panuje spokojenost, holky to zvládly,“ liboval si Karafiát.
Soupeře nechtěl přes úzký kádr nijak
podcenit a s konečným výsledkem

se mu tak náležitě ulevilo. „Každé
vítězství hřeje. Jestli je to 1:0, nebo
10:0, stále jsou to tři body, to je důležité.
Věděl jsem, že jich nejezdí hodně, sedm
až devět hráček. Podivín s nimi ale
prohrál, i když Prostějov hrál v osmi,
připravovali jsme se tedy na zápas
důkladně,“ upozornil.
To na straně soupeře nebylo moc co
hodnotit, nejdůležitější bylo, že se celé
utkání podařilo odehrát. „Holky odevzdaly maximum, v sedmi lidech možná i
víc. Jednu hráčku máme zraněnou, ta je
teď na hotelu, další dvě jsou na Slovensku a dvě v Africe. Takto odehrajeme i
zbylé zápasy,“ zmínil manažer souboru
Miroslav Krotil.
V
příštím
kole
zajíždějí
Mostkovičanky do Holešova, kde
se představí v neděli od půl třetí
odpoledne, přesně o hodinu dříve
má v Biskupicích výkop střetnutí
mezi Prostějovem a Šardicemi.
(jim)
Statistiky z utkání a průběžnou tabulku najdete na straně 27

Prostjovu depovaly desítku

hy přišly zhruba po hodině hry a na tenisové skóre uzavřel utkání přibližně pět
minut před koncem Zdeněk Volf. Šanci
na reparát dostanou domácí v sobotu 20.
května proti Kralicím, na půdě soupeře
je výkop stanoven na sedmnáctou
hodinu. „Budeme se chtít proti favoritovi
zkonsolidovat a do Kralic se těšíme, pro
všechny to bude velké utkání. V tabulce
jsou sice nad námi, chceme ale předvést
perfektní výkon, udělat zajímavý zápas
a domácí potrápit,“ stanovil si cíle Pavel
Zbožínek.
(spo)

KOSTELEC NA HANÉ Hra solidní, ale ta koncovka. Kostelecké
fotbalistky se proti zalezlému Podivínu dostávaly do mnoha dobrých
palebných pozic, ale tentokrát neměly nazuté střelky. Slabého soupeře jasně přehrály, ale v konečném
kontextu zvítězily pouze třígólovým rozdílem, i když mohly útočit
i na desítku.
Kostelecký favorit se dostal do rychlého vedení, když se po čtvrthodině trefila Klára Knápková – 1:0. Místo aby ale
domácí hráčky ještě do poločasu přidaly další branky, předháněly se ve spalování šancí. Definitivu třem bodům tak
dal až gól Nikoly Zahradníčkové po
hodině hry – 2:0. Kosmetickou úpravu
skóre zařídila šest minut před koncem
Kristýna Vykopalová a Štiky mohly slavit jedenáctou výhru sezóny – 3:0.

3:0

„Proti takovému soupeři to byl stejný
scénář jako vždycky. Podivín směrem
dopředu nevymyslel prakticky nic.
Hráli jsme celých devadesát minut
do plných. Trochu nám chyběla Terka Strouhalová, která tvoří hru. Šanci
dostaly mladé holky, aby se otrkaly.
Chybělo nám trochu štěstí, šance
byly, ale holky to trefovaly přímo do
brankářky. Já jsem se zápasem spokojený, v tom teple, co bylo, vydržely
holky v tempu, jen mohly dát více
gólů,“ okomentoval dobývání podivínské pevnosti Marek Jelínek, trenér
Kostelce.
Jeho svěřenkyně čeká v příštím kole
největší výzva v podobě vystoupení
na Nových Sadech. Tradiční rival je
velkým favoritem. „Navíc nebudeme mít brankářku. Sice to vypadá, že
budeme mít silnou sestavu, ale bez
gólmanky. Uvidíme, jak to dopadne.
Snad pro nás dobře,“ uzavřel Jelínek.
Štiky se s Novými Sady utkají v sobotu 20. května od 10:30 hodin.
(zv)

Štiky pálily šance a těší je jen body

KOS
POD

Spartak
Lipník n./B.
TJ Sokol
Plumlov

TJ Sokol
echovice
FKM
Opatovice
Hodnocení trenéra Konice
Petra Ullmanna:

„První poločas byl z naší strany dobrý.
Měli jsme nějaké šance, ale nedali je.
Nic jsem klukům nemohl vytknout.
Bohužel jsme po sporné situaci inkasovali, následně i u druhého to zavánělo ofsajdem. To nás zlomilo a báli jsme
se hrát. Vymlouvat se na nic nemůžeme, ještě máme čtyři zápasy.“
(zv)

Jiřího Kamenova:

„První poločas byl vyrovnaný, z naší
strany nervózní. Mostkovice dobře
bránily, byly houževnaté. Ve druhé
půli nám pomohl rychlý gól, který nás
uklidnil, a po druhé brance už jsme
měli hru pod kontrolou. Tři body
jsou důležité, ale zachránění ještě stále
nejsme. Snad ještě něco získáme, ale
jsme v pohodě.“
. Hodnocení trenéra Mostkovic

.

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

„Po kombinační stránce to nebylo špatné,
chyběla nám ale finálka a zakončení, my
jsme vystřelili dvakrát, soupeř třikrát. Byli
jsme nedůrazní v malém vápně, z tohoto
prostoru jsme dostali všechny tři branky,
to je špatné. Soupeř měl vysoké a silné
hráče, asi jsme na ně neměli. Zápas nám
nesedl a chybělo nám i štěstíčko, první
gól jsme dostali po špatném odkopu. Pak
jsme dokázali vyrovnat, opět jsme ale dvakrát inkasovali z malého vápna. Nemůžeme ale vyhrát všechny venkovní zápasy,
to nejde. Nebyli jsme vyloženě horším
mužstvem, na branky ale jo. Výsledek pro
nás znamená velkou komplikaci, týmy
pod námi bodovaly a spodek se zase dotáhl. Jsme sice sedmí, na předposledního
ale máme jen čtyři body náskoku.“

TJ Sokol
Vrchoslavice
TJ Sokol
Ústí „B“

TJ Sokol
v Pivín
TJ Sokol
Dub nad Moravou

„Ani se mi nechce mluvit. Na jednu stranu
bych měl být potěšen, že jsme se vyrovnali
velice kvalitnímu mužstvu, na druhou stranu jsem strašně zklamaný a raději bych dostal pět gólů. Byli jsme víc než vyrovnaným
soupeřem, dostali jsme ale dva hloupé góly,
které nás poslaly do kolen. Na pátečním
tréninku jsme se zaměřili na jejich auty, jenže přišla hned druhá minuta, aut a gól. Vyrovnali jsme a v pětačtyřicáté minutě jsme
házeli aut, jenže přišla ztráta a inkasovali
jsme my. Ve druhé půli jsme Dub přehrávali a Svozil byl v čisté šanci na 2:2, pak jsme
ale z rohového kopu nepokryli Šálka a bylo
to 3:1. Už jsme hráli vabank a alespoň snížili. Další šance jsme si už nevytvořili a ani
hosté žádný brejk až do konce nedotáhli.“

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

Branky: 25. M. Svozil, 85. J. Svozil ml. z
penalty – 3. Došlík, 44. a 80. Šálek. Rozhodčí: Zbýňovec – Lepka, Dokoupil.
Sestava Pivína: Pospíšil – Sedlák, M.
Svozil, Frýbort – Hýbl, Valtr, T. Vrba,
Šišma (75. M. Bartoník) – J. Svozil ml. Tydlačka (60. Hyžďal), R. Švéda (63. J.
Bartoník). Trenér: Jaroslav Svozil st.

2:3
(1:2)

TJ Haná
Nezamyslice
TJ Sokol
Újezdec

„Po patnácti minutách jsme vedli 2:0 a
vypadalo to jednoduše, jenže jsme začali
kupit zbytečné chyby v obraně a hosté
srovnali na 2:2. Vypadalo to s námi špatně, ale zaplaťpánbůh jsme proměnili pokutový kop. Soupeř ještě srovnal, druhý
poločas už ale opět vypadal jednoduše.
Přidali jsme další dvě branky a čtyři pět
tutovek jsme v závěru neproměnili. Po
dvaceti minutách utkání jsme sice na
čtvrt hodiny vypadli ze hry, pak už jsme
ji ale opět kontrolovali. Dvěma góly ze
hry a proměněnou penaltou se blýskl
Musil, nyní opět budeme chvíli čekat,
než se opět trefí. Příspěvek do šatny už
byl a už jsme ho i vypili, my se s tímto
nerozpakujeme. (smích)“
(jim)

Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:

Branky: 4., 12. a 38. z penalty Musil, 75.
Dadák, 84. Machálek – 19. Fikr, 27. Šulák,
52. Zwesper. Rozhodčí: Petrásek – Spurný, Bašný. Sestava Nezamyslic: Fürst –
Hájek, Mariánek, Ryška, Lakomý – M.
Machálek, Dadák, Dostál, Musil – M. Přikryl (22. Špička, 82, Moravec), J. Přikryl
(86. Frgál). Trenér: Drahomír Crhan.

5:3
(3:2)

PROSTĚJOVSKO Rozdíl sedmi bodů mezi dvanáctými Smržicemi a třináctým Hvozdem platí i po
dvaadvacátém kole „B“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS. Oba regionální celky o víkendu prohrály,
Hvozd první jmenovaný neuspěl ve Velké Bystřici, druhý pak doma s Kožušany. Naopak Jesenec si díky
výhře polepšil na třetí pozici, proti Libivé si zastřílel pěti brankami. Na čele se podařilo o bod dotáhnout
druhému Protivanovu, po vzájemném souboji mu schází tři na vedoucí Kostelec na Hané.

„Soupeř byl velice dobrý a v úvodu si vytvořil dvě šance, které ale nedal. Brankář
je vychytal, poté jsme převzali iniciativu
a do poločasu jsme vedli o tři branky.
Hosté tak vůbec poprvé prohrávali, jeho
trenéři ale hráčům promluvili do duše,
nabudili mužstvo a na chvíli nás nepustili k ničemu, z čehož pramenilo i snížení.
Měli vynikající střední záložníky s perfektní technikou, kteří se těžko oddělovali od míče, po slabší chvilce jsme je ale
eliminovali, přidali čtvrtý gól a měli jsme
i další šance. Hrál se velice kvalitní zápas
a před soupeřem smekám. Byli jsme ale
důrazní, rychlí na míči a vytvořili jsme si
víc šancí.“

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

Branky: 20. a 39. Konupka, 26. Fialka, 68. Bleša – 55. Holoubek, 73. Šerý.
Rozhodčí: Samek – Juřátek, Spurný.
Sestava Vrchoslavic: Loučka – Trávníček, Holub, Gajdošík, Zatloukal – Fialka
(70. Přecechtěl), R. Jurčík, P. Horák ml.,
Bleša (89. Olšanský) – Konupka (59. P.
Horák st.), T. Hradil. Trenér: Miroslav
Panáček.

4:2
(3:0)

SK Jesene
-Dzbel
Celtic
Libivá

minuty bylo, přijelo k nám odevzdané mužstvo. Hosté nás ničím nepřekvapili, navíc přijeli v deseti lidech
a jedenáctý je doplnil až na počátku
druhého poločasu, kdy ale hned dostali červenou kartu. Škoda jen neproměněných šancí, mohli jsme přidat
mnohem víc branek. Kluci předvedli,
co měli, tři body jsme předpokládali,
vždyť nastoupil druhý tým proti tomu
poslednímu.“

hodčí: Majer – Svozil, Vojtek. Sestava
Smržic: Gottvald – Zbožínek, Klus, Vařeka (44. Kalandřík), Dostál, Kotlár, A.
Studený, T. Studený, Vaca, M. Studený,
Sedláček. Trenér: Petr Gottwald.

Trenér poražených Petr Gottwald nebyl po utkání k zastižení. Jeho výběr odjížděl do Velké Bystřice pouze ve dvanácti lidech a bez klasického gólmana,
do brány tak musel Přemysl Gottvald.
Domácí ho uvítali dvěma přesnými
SK
zásahy v první půli a další tři přidali po
Velká Bystice
přestávce, hattrickem se zaskvěl bývalý
5:1
Hodnocení trenéra Jesence
TJ
(2:0)
hráč Konice i Určic Pavel Kryl. Smržice
Smržice
Petra Tichého:
tak i nadále zůstávají na dvanácté pozi„Podle výsledku jednoznačné utkání Branky: 16., 33. a 62. Kryl, 51. Kaczmar- ci, tři body za vytouženou jedenáctou
a skutečně tomu tak hned od první czyk, 69. Tomek – 63. Kalandřík. Roz- pozicí, kterou zatím hájí Libina.

Branky: 9. a 87. Svoboda, 11. a 43. J.
Tichý, 82. Zajíček. Rozhodčí: Doležal – Přikryl, Lizna. ČK: 50. Řezníček
(L). Sestava Jesence: Burget – Žouželka, Ullmann, Gottwald (79. Motl),
Horák – Zajíček, Čížek, Burian, Drešr
– J. Tichý, Svoboda. Trenér: Petr Tichý st.

5:0
(3:0)

FC
Hvozd
TJ Sokol
Kožušany

PK

1:2

(jim)

FC Kostelec
na Hané
SK
Protivanov

soupeř dal ze tří dvě. Kluci ale i tak
zaslouží pochvalu, bojovali a snažili
se, jen na nich byla křeč, protože jsme
museli hrát, a brankář nás vychytal.
Byl famózní a vychytal stoprocentní
gólové šance. Hrál se fotbal nahoru
dolů, my i oni jsme se střídali v útočení. Mohlo to být nerozhodně a pak
získat druhý bod na penalty. Do konce
jsou ještě čtyři kola a ve hře je dvanáct
bodů, dokud se žije, dá se s tím ještě
něco udělat.“

„Byl to remízový zápas, který rozhod(1:0)
lo proměňování šancí. My jsme měli
čtyři a nedali jsme ani jednu, zatímco Více na straně 38

Hodnocení trenéra Hvozdu
Petra Fialy:

Branky: 8. Soušek, 48. Stuchlík. Rozhodčí: Kreif – Valouch, Zemánek. Sestava Hvozdu: Koutný – J. Muzikant,
O. Procházka, Vánský, K. Procházka
– Dostál (32. P. Muzikant), Kubica, J.
Krása ml., Bílý – Z. Poles (75. Vyroubal), Tichý. Trenér: Petr Fiala.

0:2
(0:1)

Penaltové derby, Jesenec nadloval

I.B třída skupina B

„Čekali jsme těžký zápas, domácí totiž
bojují o záchranu. Začali jsme dobře a
dali jsme dvě branky, bohužel pak přišel
nešťastný vlastňák a ke konci první půle
nám hlavní rozhodčí přes signalizaci
asistenta neuznal regulérní gól na 3:1.
Ve druhé půli domácí srovnali a ve čtyřiaosmdesáté minutě šel Horák sám na
brankáře, ale nedal. Domácí by se položili, jenže nestalo se a v závěru jejich
hráč společně s rozhodčím vymysleli
kuriózní trestňák a dostali jsme rozhodující branku. Velice smolný zápas pro
nás, ale napomohli jsme mu naší hrou,
která nebyla taková jako proti Viktorce.
Nedodrželi jsme základní pokyny na
hřišti.“

Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

FK
Troubky
TJ Sokol
Klenovice na Hané

Branky: 14. a 33. P. Brázda, 56. D. Brázda
– 19. Borovský. Rozhodčí: Lasovský –
Petrásek, Bašný. Sestava Klenovic: Klimeš – Prášil, Liška, Pospíšil, Cibulka (46.
Spálovský) – Frys, Smékal (63. Pokorný),
Rozehnal, Dreksler, Varga (60. Grepl) –
Borovský. Trenér: Vladimír Horák.

3:1
(2:1)

Nezamyslice a Vrchoslavice vyhrály, zbytek nebodoval

PROSTĚJOVSKO Fotbalisté Němčic už zřejmě mohou zapomenout na postup z„A“ skupiny I.B třídy, když
čtyři kola před koncem soutěže ztrácejí na vedoucí Dub již sedm bodů. Zatímco lídr totiž zvítězil v Pivíně,
nováček soutěže padl v Horní Moštěnici. Nevedlo se ani Klenovicím na půdě Troubek, naopak Vrchoslavice
si poradily s třetím Ústím„B“ a jsou zpět šesté, stejně tak i poslední Nezamyslice naplno bodovaly doma proti
Újezdci, Miroslav Musil ozdobil tento duel hattrickem.

vyrovnat. Já jsem s tím, co kluci před- sem jsem spokojený, vstup do druhévedli spokojený. Mrzí mě jen, že jsme ho byl ještě dobrý. Dali jsme dvě tyčky.
nezvládli penalty.“
Pak jsme dostali dvě laciné branky a
z jasné záležitosti se stalo drama. NaSK
Branky: 9. Haluza, 90. Š. Hanák – 43.
štěstí nás vysvobodil krásnou střelou
Lipová
Klvaňa, 60. Janásek. Rozhodčí: HamJara Lehký.“
4:2
SK
(3:0)
pl – Molík, Šteier. Sestava Čechovic:
Slatinice
Sokol
Polák – Frys, Lakomý, Jano, Ján – WalKonice
ter – Novák (80. Š. Hanák), Hatle, Branky: 1. a 23. z pen. M. Liška, 27.
3:1
TJ Sokol
(0:0)
Matula (70. Pospíšil) – Haluza (86. Dvořák, 75. Lehký – 51. Vymazal, 67.
Mostkovice
Skoumal), Klváček (59. Chmelík). Dostál. Rozhodčí: Straka – Langhammer, Opravil. Sestava Lipové: R. Vy- Branky: 47. Kamený, 69. Tichý, 80.
Trenér: Evžen Kučera.
bíhal – Žilka (63. Hejduk), Macourek, Žondra – 82. P. Zapletal. RozhodHodnocení trenéra Čechovic
Répal, Štěrba – Dostál (61. Lehký), čí: Drápal – Motal, Janáček. Sestava
Evžena Kučery:
Jamrich (83. Růžička), Takáč, Novák – Konice: Laštůvka – L. Bílý, Rus, F.
„Možná to zní blbě, ale já jsem s bo- Dvořák (71. M. Vybíhal), M. Liška (85. Bílý, Drešr – Antl, Kaprál, Tichý, Bladem spokojený. Soupeř byl totiž velmi Lehký). Hrající trenér: Pavel Růžička. ha – Kamený (75. Knoll), Bross (70.
dobrý. My jsme se znovu potýkali se .
Žondra). Trenér: Petr Ullmann. SeHodnocení trenéra Lipové
složením sestavy. Do konce sezóny
stava Mostkovic: Lukáš – Všetička,
Pavla Růžičky:
jsme nově bez Kolečkáře. Kluci boMilar, Doseděl, Bureš – Chmelař –
jovali, dřeli. Ve druhé půli dal soupeř „Rychle jsme vedli o tři góly a zápas Šlambor, M. Vojtíšek (68. Křišťan), L.
gól, pak jsme ho ale dostali pod tlak. jsme měli zvládnout úplně jinak. Ne- Zapletal (78. Ordelt) – Kamenov ml.,
Nedali jsme penaltu, ale dokázali ještě dali jsme další šance. S prvním poloča- P. Zapletal. Trenér: Jiří Kamenov st.
PK

2:3
(1:1)

I.B třída skupina A

„Zápasy s outsidery jsou ošidné.
První poločas se nám hra nedařila. Byl to zápas o první brance.
Dali jsme ho my, pak jsme přidali
další dva a v závěru zkompletoval Adam hattrick. Se třemi body
jsme spokojeni. Na hře je pořád co
zlepšovat.“

Hodnocení trenéra Plumlova
Františka Kocourka:

Branky: 56. Klváček, 62., 63. a 87.
Hladký. Rozhodčí: Zavřel – Kouřílek, Frais. Sestava Plumlova: Simandl – Vysloužil, Kocourek, J. Kiška – Křupka (75. Bureš), Zabloudil,
Ševcůj, Klváček – Spáčil – Hladký, L.
Kiška (64. Hrstka). Trenér: František
Kocourek.

0:4
(0:0)

A právě nyní přijde na řadu derby proti Určicím. To se na kralickém pažitu
rozběhne v sobotu 20. května od 17
hodin. „Těšíme se na Určice. I když nyní
dostali šestku a dokonce brankáře střídali
hráčem, tak tento zápas bude o něčem
jiném. Máme sice problém v počtu hráčů, uděláme ale vše pro to, abychom se
dokázali sejít v normálním počtu. Půjde o
TJ Sokol Horní
šest bodů a připravíme se, chceme vyhrát
Moštnice
a odskočit jim, zkušenosti by měly být na
3:2
FK Nmice
(1:2)
naší straně, tak to snad zvládneme fyzicky
nad Hanou
i psychicky,“ přeje si jeden z kralických
koučů.
(jim) Branky: 35. Coufalík vlastní, 55. a 89.
Suchánek – 12. M. Navrátil, 29. Horák.
Rozhodčí: Boháč – Gábor, Svozil. Sestava Němčic: M. Tomek – Řezáč, M.
Navrátil, Coufalík, Svozil (51. J. Navrátil) – Vévoda, Hamala, Jiříček, Porupka
(67. Mrkva) – Horák, Kolečkář. Trenér:
Radovan Novotný.

Určicím zazpíval proti
Lutínu kanár

„Nechtěli jsme se spokojit s remízou a
chtěli jsme hrát na výhru, soupeř nás
ale potrestal dvěma brankami. Podali
jsme velice sympatický výkon a dlouho jsme se drželi. I v těžkých chvílích
jsme dokázali vyvézt míč, jenže jsme
nedokázali zakončit a trefit bránu,“
posteskl si.
Vítězná branka padla po rychlém přechodu do útoku, pojistka pak v momentě, kdy se Kraličtí snažili o vyrovnání.
„Dvakrát jsme inkasovali ze standardky,
když jsme si nepočínali dobře takticky,
závěrečný gól pak v situaci, kdy jsme

Kraličtí přišli o body
z Losin až v závěru

sedm klubů působících v současnosti
TABULKA SESTUPÙ A SESTUPÙ SR 2016/2017
v I.A třídách! Z regionálních zástupKrajský pøebor mužù (16 oddílù)
ců se ale bezprostřední sestupová
od SR 2017/2018 14. družstev
hrozba týká aktuálně pouze MostSestup z divize
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ještě „bétřídních“ účastníků. Pokud
spadne z I.A třídy šest týmů, dolů z I.B
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přeboru již mají v Nezamyslicích.
Nevyhnutelný osud, zdá se, nemine i Smržice a v případě nejhoršího scé- koho z tria Klenovice, Vrchoslavice
ani Hvozd. V akutním ohrožení jsou náře by mohl potkat trudný osud i ně- a Pivín.

„MOSTKY“ zvládly DERBY, Povinná výhra s outsiderem

URČICE, PROSTĚJOV Bývalí
hráči Určic se na půdu svého
bývalého oddílu vrátili ve vítězném
rytmu. Miroslav Nejezchleb udržel
čisté konto, Michal Skopalík se trefil
jednou a Tomáš Los hned dvakrát.
I díky jejich příspěvku si tak fotbalisté Lutína odváželi domů vysoké

URČČ
LUT

jde tak o derby proti Určicím, které je
na programu už o tomto víkendu.
„Po vyhraném souboji u lajny jsme šli do
vedení, jenže Velké Losiny mají velice
kvalitní tým, technicky i rychlostně a po
faulu na půlce půlky jsme nedokázali zareagovat,“ ohlédl se za první půli kralický
kouč Martin Neoral.
Nerozhodný výsledek platil ještě hodnou chvíli po změně stran, teprve předposlední desetiminutovka přinesla rozseknutí, když se podruhé v utkání trefil
Jakub Zatloukal a po něm ještě Matěj
Šinogl.

SMOOS KRAJSKÝ
PŘEBOR:

VELKÉ LOSINY, PROSTĚJOV Ještě dvacet minut před koncem drželi
fotbalisté Kralic v neděli nerozhodný
výsledek na půdě Velkých Losin, nakonec se však museli domů na Hanou
vracet s prázdnou. Hosté na severu
Moravy dokonce vedli, jenže právě
střelec jediné kralické branky Martin
Kováč v závěru svůj tým oslabil a při-

VEL
KRA

pád tři mužstva z výše jmenovaných,
do I.A tříd by se stěhoval hned půltucet nešťastníků!
Aktuálně se tak zdá neodvratitelný
sestup Určic a klidný spánek nemohou mít ani v Kralicích. Zákon padajícího exkrementu by se pak velmi
silně promítl i do I.A tříd Olomouckého KFS. Pokud opustí krajský přebor
pouze kvarteto, do I.B třídy jich půjde pět. V případě pěti sestupujících
jde z I.A dolů šest a v případě onoho
půltuctu by I.B třídy zkvalitnilo hned

SMOOS KRAJSKÝ
PŘEBOR:

Základem je počet sestupujících týmů
regionálně patřících do Olomouckého krajského fotbalového svazu z divize. Momentálně na sestupové pozici
dlí Přerov, v akutním ohrožení je Šumperk a klid nemá ani Jeseník s Novými
Sady. V případě, že by šel dolů pouze
Přerov, opustila by zužující se krajský
přebor čtveřice mužstev. V případě
dvou sestupujících by šlo dolů hned
pět celků a pokud by potkal divizní

Zdeněk VYSLOUŽIL

OLOMOUCKÝ KRAJ S blížícím se koncem fotbalové sezóny se
množí dotazy zainteresovaných, kolik mužstev bude vlastně z té
které soutěže sestupovat. PROSTĚJOVSKÝ Večerník se pokusil aktuální situaci trochu zanalyzovat. Podle dostupných předsezónních
rozpisů vychází najevo, že regionální týmy může potkat nezáviděníhodný osud. O patro níže se může totiž stěhovat hned několik místních vyslanců...

I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Šlágr jarní části skupiny„B“ I.A třídy Olomouckého KFS Čechovice výsledkově nezvládly,
když padly s Opatovicemi na penalty. Zaváhání rivala využila domácí výhrou Lipová. Plumlovští potvrdili
fazónu a přejeli slabý Lipník. Skvělou jarní formu korunovala Konice skalpem Mostkovic, které se tak ocitly
v akutním ohrožení sestupem.

FOTBAL ČEKÁ HROMADNÝ SEŠUP! Lipová st.ídá Bechovice, Plumlov jede a Konice zdolala Mostkovice
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KRAJSKÝ PØEBOR
PØÍPRAVEK:
17. kolo: Uničov – 1.SK Prostějov
(neděle 9.4., 9.00), Olšany – Kozlovice (sobota 20.5., 9.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
14. kolo, neděle 21. května, 14.00
hodin: Mostkovice – Lipová (sobota 20.5., 10.00), Olšany – Pivín
(sobota 20.5., 14.30), Plumlov
– Nezamyslice (9.00), Výšovice –
Ptení, Určice – Hvozd (14.30).

OKRESNÍ PØEBOR
STARŠÍCH ŽÁKÙ:
15. kolo, neděle 21. května,
14.30 hodin: Klenovice na Hané
– Brodek u Prostějova (sobota
20.5., 10.00), Protivanov – Brodek
u Konice, Plumlov volno, Pivín
volno, Kralice na Hané volno.

KRAJSKÝ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
27. kolo: Nové Sady – Čechovice
(neděle 21.5., 12.00, Kopečný),
Němčice nad Hanou – Konice (sobota 20.5., 10.00, OFS).

ÈSOB POJIŠ£OVNA

KRAJSKÝ PØEBOR
STARŠÍCH ŽÁKÙ:
27. kolo: Nové Sady – Čechovice
(neděle 21.5., 10.00, Kopečný),
Němčice nad Hanou – Konice (sobota 20.5., 11.45, OFS).

ÈSOB POJIŠ£OVNA

SpSM – U12 JIH:
26. kolo: 1.SK Prostějov – Kroměříž (středa 17.4., 17.00, Vachutka).

SpSM – U13 JIH:
26. kolo: 1.SK Prostějov – Kroměříž (středa 17.4., 17.00, Dömisch).

SpSM – TOP U14:
27. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín
(sobota 20.5., 11.45, Lasovský –
Malčánek, OFS).

SpSM – TOP U15:
27. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín
(sobota 20.5., 10.00, Malčánek –
Lasovský, OFS).

OKRESNÍ PØEBOR
DOROSTU:
19. kolo, neděle 21. května, 14.00
hodin: Troubky – Smržice (pátek
19.5., 17.00), Nezamyslice – Plumlov
(sobota 20.5., 14.00), Hvozd – Bochoř-Vlkoš (10.00), Kralice na Hané
– Horní Moštěnice, Bělotín – Pivín
(14.30), Otaslavice volno.

LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ DOROSTU:
19. kolo: Želatovice – Protivanov
(sobota 20.5., 14.30, M. Pospíšil),
Ústí – Brodek u Prostějova (sobota 20.5., 10.00, Kundrát).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR
DOROSTU:
23. kolo: Konice – KMK Zubr Přerov
(neděle 21.5., 10.00, Rosskohl), Určice
– Šternberk (neděle 21.5., 9.30, Kryl).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - mladší:
24. kolo: Čechovice – Nový Jičín
(neděle 21.5., 12.15, Lasovský –
Grečmal, OFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - starší:
24. kolo: Čechovice – Nový Jičín
(neděle 21.5., 10.00, Grečmal – Lasovský, OFS).

´
menicko

´
´
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rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...

Pondělí 15. května 2017
www.vecernikpv.cz

„ATMOSFÉRA BYLA NEUVĚŘITELNÁ, VÝJIMEČNÁ!“

Volejbalová tahounka VK AGEL Prostějov Julie Kovářová
o problematické sezóně, radosti na konec či návratu do reprezentace
KOSTELEC NA HANÉ Původně se sice věnoval lukostřelbě,
v současnosti je už dvaatřicetinásobným národním šampionem ve střelbě z polní kuše. Z tohoto odvětví, jemuž se věnuje od
roku 1993, má po dvou medailích z mistrovství světa i Evropy.
Na tu vysněnou zlatou však Bohumil Korbař teprve čeká a sní
o tom, že uspěje už letos v Chorvatsku. V každém případě je
člen Střeleckého klubu šípových
zbraní Plumlov bezkonkurenčně nejlepším kušistou v celé dosavadní historii tohoto sportu
v České republice. Po zisku jeho
posledního titulu v Kostelci na
Hané jsme jej vyzpovídali.

v rámci původního
p
interview
w
pro Večerník
erník
se ptal

Marek
SONNEVEND
EVEND
D
 Pátý finálový duel extraligy
s Olomoucí, to byl opravdový
sportovní thriller. Jak jste jej
prožívala?
„Bylo to úplně neuvěřitelné! Hrát
poslední páté utkání rozhodující
série o zlato na plných pět setů se
nestává často, v případě Prostějova
došlo k něčemu takovému úplně
poprvé. A taky na nás bylo vidět,
jak moc všechno prožíváme a že
emoce projevujeme jasně nejvíc za
všechny roky, co jsem tady. Po závěrečném vítězném balónu to byla
fakt nádhera, vrhly jsme se s holkama na sebe, popadaly společně na
zem a jen si užívaly krásné pocity.
Je velký rozdíl vyhrávat jasně bez
větších problémů, na hladké zápasy i celé série 3:0 si tady všichni
tak nějak zvykli. Tentokrát jsme se
však musely o mistrovský titul pořádně rvát jak samy se sebou, tak
s kvalitním soupeřem. Herní potíže, zdravotní výpadky, silná Olomouc - to všechno se sečetlo a po
těsné porážce v pohárovém finále
jsme měly znovu namále. Tím větší radost i silnější emoce zavládly
po těžce vybojovaném vrcholu
ligy. Prostě úžasné.“
 Dokážete si vybavit, co závěrečné střetnutí rozhodlo po herní stránce?
„Vůbec ne. Byla jsem v naprostém
transu a jediné, co si pamatuju, že
na úplný konec zkazily olomoucké
hráčky dva servisy. Jinak absolutně
netuším, co konkrétně se na hřišti
dělo. (úsměv) Klíčové bylo, že po
strašným způsobem ztracené koncovce čtvrtého setu jsme si před
tiebreakem řekly, že to nemůžeme
ztratit a že prostě neprohrajeme!
Po tolika nezvládnutých tiebreacích za sebou jsme ten úplně poslední zkrátka musely urvat. Probíhalo tam velké hecování, abychom
hrozně moc makaly jako jeden
tým, šly za tím všechny společně.
A skutečně se nám podařilo přesně
takovým způsobem semknout.
Důležité pak navíc bylo, že
i přes rostoucí náskok jsme
ani na chvilku nepole-

vily a maximálně dřely až do úplného závěru. Ztratit se dá cokoliv,
jak jsme během sezóny mockrát
ukázaly a zmíněná čtvrtá sada to
jenom potvrdila. Naštěstí všechno
dobře dopadlo.“
 Logicky jste se měly po vyrovnání UP na 2:2 s ohledem na
veškeré okolnosti spíš sesypat
a podlehnout, leč stal se pravý
opak. Čím si to vysvětlujete?
„Celá tahle sezóna neměla moc logiku. (smích) Proto by se vysvětlení asi hledalo složitě. Každopádně
bych řekla, že náš letošní tým se
hodně bál. Bylo vidět, jak citelně chyběla osobnost, která by to
v nejtěžších okamžicích vzala na
sebe a v útoku spolehlivě pokládala rozhodující míče na zem. Třeba
zrovna Olomouc měla takovou
přirozenou tahounku v ´Šeně´
(Jana Napolitano Šenková - pozn.
red.). Naštěstí v pátém finále
a hlavně v tom závěrečném tiebreaku se fantasticky chytila Bára
Gambová, která zakončením složila absolutně všechno, co se na ni
zvedlo. Zachránila nás podobným
stylem, jakým v minulém ročníku
řádila Melissa Vargas. Když si vezmu všechny předchozí těžké zápasy, které šly do vyrovnaných
koncovek, pamatuju si z nich
jen vyděšené bílé obličeje
s jasně čitelným výrazem,
já se bojím, nedávej mi balón. Správně by to mělo být
naopak: dej mi míč, já to
složím. Prostě jsme neměly natolik zkušený ani psychicky odolný mančaft.“
 Co byste tedy označila za klíčový faktor, že se
deváté extraligové zlato
v řadě povedlo pro Prostějov získat?
„Asi způsob, jakým jsme se
v těch úplně nejsložitějších
momentech přece jen dokázaly
správně semknout, naplno zabrat. Přišlo to po porážce
hned v úvodním
finále doma,

pak po prohře ve třetím utkání série venku, kdy mohla Olomouc ve
své hale rozhodnout. A nakonec
v úplném závěru rozhodujícího
pátého zápasu. Dostaly jsme se
přitom do hodně složité situace
vinou řady zranění, sezónu jsme
tak dohrávaly na strašně málo hráček. Naopak soupeř měl výhodu
v širokém kádru, díky němuž mohl
účinně střídat na všech postech.

My jsme to zkrátka musely urvat
silou v malém počtu. Takovou zdravotní kalamitu nepamatuju a tím víc
máme všechny radost, že se ligu podařilo dotáhnout navzdory spoustě
komplikací do úspěšného konce.“
 Snažila jste se vy osobně
v průběhu roku i v závěru soutěže nějak pomáhat týmovým
parťačkám, zvednout strádající
kolektiv?

vý pohled. (smích) Podstatný rozdíl
však spočíval v tom, že naše slzy
byly štěstí a jejich smutku. Co jsem
viděla okolo, trocha pláče potkala
hodně lidí včetně některých členů
našeho realizačního týmu. Prostě
to byl úžasný boj, do kterého jsme
daly všechno. A teď už můžeme jen
umřít, protože jsme úplně hotové,
všechny nás všechno bolí, skoro
ani chodit nemůžeme. Na oslavě si

Celá tahle sezóna neměla moc logiku.
Proto by se vysvětlení na naše zvednutí
před rozhodujícím tiebreakem hledalo
složitě. Každopádně náš letošní tým
se hodně bál. Bylo vidět, jak citelně
chyběla osobnost typu Vargas...
„Tohle je strašně těžké. Já poslední
roky už vůbec netrpím nervozitou
a tím pádem si ani nedokážu představit, co se v nervózním člověku
odehrává. (smích) Potom vlastně
nevím, co říct nebo poradit, když
sama psychický problém nemám
a zůstávám v pohodě. Samozřejmě
se dá povzbuzovat, i po chybách
spoluhráčky podpořit, v rámci
možností je během zápasu trochu
herně schovat, uklidňovat. Tohle
všechno jsem se snažila dělat.“
 Cítíte vyšší hodnotu získané trofeje vzhledem k nesmírně
dramatickému vyvrcholení?
„Přesně tak. Letos je to opravdu
těžce vydřený titul a úplný konec
byl naprosto neuvěřitelný, člověk to
má pořád v sobě. Měly jsme až slzy
v očích, stejně jako soupeřky. My
jsme brečely, ony brečely,
což musel být zajíma-

možná dáme jedno pivo a okamžitě padneme. (směje se) No, tohle se
snad nestane, protože oslavy tentokrát musí být veliké a stát za to...“
 Loni jste měla myšlenky na
odchod z Prostějova, ale nakonec zůstala. Nelitovala jste pak
někdy během sezóny při mnoha
problémech svého rozhodnutí?
„Absolutně ne, ani jednou a v žádném případě. Já si vždycky stojím
za svými rozhodnutími, a pokud
jsem se tehdy rozhodla hrát tady
dál, na jakékoliv litování ani pochyby potom nebyl prostor. A rozhodně bych si to nevyčítala ani
v případě, že bychom titul nevybojovaly. Takhle se zlatou medailí
na krku je to ale samozřejmě mnohem příjemnější.“ (úsměv)
 Dá se uplynulý ročník hodnotit jako úspěšný?
„Sice jsme pořád měly nejvyšší
finanční rozpočet v českých soutěžích žen, jenže se nepovedlo dát
dohromady nijak moc silný tým
a navíc jsme sezónu dokončovaly
v opravdu špatném zdravotním
stavu bez mnoha zraněných. Tím
pádem jsme nad současnou Olomoucí za daných okolností nebyly
papírově o moc výš, proto se vydřené finále i obhajoba dají považovat za úspěch. První polovina sezóny však úspěšná určitě nebyla.“
 Jak jste se v družstvu osobně
cítila při zohlednění všech zmíněných potíží?
„Nemám si vůbec na co stěžovat,
já jsem se cítila moc dobře. Hlavně
jsem jediná hráčka z mančaftu, která

za celý rok absolvovala úplně všechny tréninky. Nevynechala jsem ani
jeden, žádná absence! Myslím, že
by se vedení klubu ještě mělo zamyslet nad nějakými speciálními
prémiemi. (velký smích) Musím
zaklepat na dřevo, že jsem nebyla
nemocná nebo zraněná, navíc se
mě fakt netýkají ani žádné psychické problémy. Já si prostě užívám, že
můžu vrcholově hrát volejbal, který
mě pořád hrozně baví. A divácká
atmosféra ve finále na třetí i čtvrtý
zápas v Olomouci a hlavně na páté
utkání v Prostějově, to bylo něco
neuvěřitelného, v českém ženském
volejbalu výjimečného. Je vidět, že
lidi to při takhle dramatické vyrovnanosti baví. Jak se říká, všechno
špatné - v našem případě horší letošní výkonnost - je pro něco dobré, což byla ta fantastická kulisa ze
strany fanoušků. Navíc jsme našim
příznivcům splnily přirozenou cestou přání, aby mohli mistrovský
titul oslavit doma. S bonusem v podobě nádherných emocí po výsledku finálové série i rozhodujícího
střetnutí 3:2. Co víc si vlastně přát?“
(opět se směje)
 Po několika letech se vracíte
do národní reprezentace. Proč?
„Poslední roky jsem si od nároďáku
dala pauzu, protože jsem předtím
bez pořádného oddechu byla dost
unavená a chvílemi měla volejbalu
plné zuby, což mi vadilo. Potřebovala jsem si odpočinout, vypnout
hlavu, tím pádem byl logický krok
vypustit repre. Teď jsem cítila, že
je čas na návrat, byť jen částečný.
Neabsolvuju totiž všechny akce až
do konce září, neboť moje tělo jasně říká, že další tři měsíce v kuse by
nedalo. Tudíž odehraju pouze v závěru května kvalifikaci o postup na
mistrovství světa 2018. Těším se na
trenéra Zdeňka Pommera, který mi
pomáhal v začátcích, když jsem přišla do Slavie Praha. Reprezentovat
jdu dost kvůli němu a pochopitelně
i kvůli sobě, abych si zase vyzkoušela, jaké to je v českém dresu. Snad
budu mít ještě síly, neboť příprava národního týmu běží už týden
a musím tak naskočit do rozjetého
vlaku. Každopádně se do nároďáku
nevracím jako nějaká hvězda, která
by měla všechno odtáhnout nebo
spasit. Od toho máme lepší hráčky.“
 Dá se momentálně prozradit, co dál s vaším působením
v Prostějově?
„Myslím, že v tuto chvíli se ještě
nemá nic oficiálně prozrazovat. Tady
se dlouho nevědělo, co bude příští
sezónu v návaznosti na případný zisk
titulu i následný start v kvalifikaci
Champions League. Proto teď zatím
nechci nic konkrétního říkat.“

vizitka
JULIE KOVÁŘOVÁ

Foto: Josef Popelka

✓ narodila se 14. září 1987 v Českých Budějovicích
✓ s volejbalem začínala jako malá v oddílu
Slavia PF České Budějovice, odkud v roce
2003 přestoupila do Slavie Praha, kde naskočila do extraligy žen
✓ v létě 2008 zamířila do Králova Pole Brno, tři sezóny (2010 až
2013) následně strávila v německé bundeslize v barvách Aurubisu
Hamburk a nyní uzavřela čtvrtý ročník ve VK AGEL Prostějov
✓ od roku 2009 je členkou ženské reprezentace České republiky, s níž
vyhrála Evropskou ligu 2012 (navíc vyhlášena nejlepším liberem celé
soutěže) a zúčastnila se dvou Mistrovství Evropy (osmá 2011, dvanáctá 2015)
✓ na klubové scéně jsou jejími největšími úspěchy čtyři extraligové tituly
a tři České poháry s Prostějovem
✓ je vdaná za bývalého špičkového volejbalistu Petra Kováře, za svobodna nosila příjmení Jášová
zajímavost: v uplynulé sezóně sdílela společně jeden byt s německou
spoluhráčkou a kapitánkou vékáčka Mareike Hindriksen
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Mládežnické výběry OFS s medailemi
MOHELNICE První květnovou
středu se v Mohelnici konal druhý turnaj výběrů Okresních fotbalových svazů (OFS) v kategorii
U11 a U12. Celky prostějovského
OFS měly po podzimu výbornou
výchozí pozici k útoku na celkové prvenství v obou kategoriích.
Výsledkově se sice na prvenství
dosáhnout nepodařilo, ale výkonnostně rozhodně kluci z Hané obstáli. „Já hodnotím naše vystoupení jen pozitivně. Nestačili jsme
pouze na Olomouc, druhé a třetí
místo beru jako úspěch,“ zhodnotil Juraj Šulc, předseda Komise
mládeže prostějovského OFS.

ému
K celkov tví
prvens ek
ous
chyb l k
dobře,“ okomentoval vystoupení
trenér Martin Neoral.
Sestava U11: Jan Kumstát, Filip Pekr, Denis Komárek, Michal
Bosák, Viktor Burget, Filip Šindler,
Lukáš Uhřík, Adam Sosík, Sebastian Jurý, Michal Otruba a Richard
Adamík.

Kompletní výprava mladých reprezentant, OFS Prostjov v Mohelnici.
Foto: archiv OFS Prostjov

Výsledky: OFS Přerov 1:0, OFS a celkově třetí post. „Kluci odvedli
Jeseník 3:1, OFS Šumperk 6:4, OFS maximum. Herně obstáli a nestačili
pouze na Olomouc, která byla opravOlomouc 2:5.
du nejlepší,“ hodnotil trenér Juraj
Starší kluci s bronzem
Šulc, jehož pobočníkem byl Uhřík.
Talentovaní hráči kategorie U12, Sestava U12: Ivan Gábor, Michal
tedy fotbalisté narození v roce 2005 Otruba, Adam Komišák, Patrik Maa 2006, byli po podzimu na třetí příč- cháň, Štěpán Macháň, Rostislav Sece, kterou nakonec uhájili i celkově. kanina, Patrik Šteigl, Radovan NoV Mohelnici si počínali lépe než na votný, Jakub Zapletal, Martin Holý.
podzim a uhráli stejně jako jejich Výsledky: OFS Přerov 2:1, OFS
mladší spoluhráči tři výhry při jedi- Jeseník 5:2, OFS Šumperk 4:1, OFS
né porážce. Byla z toho druhá příčka Olomouc 1:2.
(zv)

PWekvapený Winkler

Prostějov těsně po druhé světové
válce a jako aktivní hráč to dotáhl
až do divize. Vinou zranění musel
PROSTĚJOV S fotbalovou kari- slibnou hráčskou kariéru předčasérou začal čeerstvý držitel Ceny ně ukončit, ale u svého oblíbeného
Václava Jíry Pavel Winkler v TJ OP sportu zůstal v pozici funkcionáře.

➢ ze strany 33

Samozřejmě to bylo v TJ OP, ve které pracoval až do jejího zániku v roce
1995 ve funkci sekretáře. Následně ho
oslovil další tradiční prostějovský klub
TJ Haná, tam působí dodnes. Byl také
dlouholetým členem Disciplinární ko-

mise OFS Prostějov a své působení v ní
ukončil až v loňském roce ze zdravotních důvodů. „Zdraví už není co dřív,
ale na fotbal chodím pořád. Na žádném
zápase Hané nechybím,“ poznamenal
závěrem Pavel Winkler.
(zv)

V pátek finále výbr OFS nad tyicet let:

Veteráni z Prostjovska prahnou po odvet

17050310472

PLUMLOV Finále hostí Kostelec
na Hané. Po loňské premiéře, kdy
se hrál kvalifikační turnaj fotbalistů nad čtyřicet let formou souboje
výběrů jednotlivých krajských
OFS v Olomouci, se předává štafeta Prostějovsku. Pořadatelství
se ujal klub FC Kostelec na Hané,
v jehož útulném areálu se v pátek
19. května poměří ostřílení fotbalisté ze čtyř OFS.
„Přihlásily se výběry Okresních fotbalových svazů Jeseník, Šumperk,
Olomouc a Prostějov. Přerov stejně
jako loni tým neposkládal,“ informoval Pavel Peřina, sekretář Olomouckého krajského fotbalového
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zprávy od
zeleného stolu...
Sportovn -technická komise OFS Prost jov na svém zasedání
dne 10. kv tna 2017 rozhodla:

Mladším chyb l bod
Výběr kategorie U11 měl po podzimním prvenství nakročeno k celkovému triumfu. Sestavu tvořili
ení 2006 a 2007,
hráči ročníku narození
romady trekterou dávalo dohromady
nérské duo Jakub Zatloural.
kal a Martin Neoral.
Ze čtyř odehranýchh
utkání slavili chlapci z regionu Prostějovska tři výhryy
ku.
a jedinou porážku.
Ta ovšem přišla v duelu
s Olomoucí a rozhodla o celkovém
vítězství právě výběru z krajského
města. „Sportovně musím uznat, že
byli lepší. Přece jenom má Olomouc
početně úplně jinou základnu. Naši
kluci ale prokázali, že mají velkou
míru talentu. Tým skládal Kuba Zatloukal a musím říci, že vybral velmi

fotbal

svazu, který finálový turnaj organizuje.
V minulém roce turnaj ovládli borci
z Olomoucka, hrající pod hlavičkou
Hněvotína. Prostějovský region reprezentoval výběr TJ Krumsín a jeho
základ tvořili převáženě hráči Relaxu
Prostějov. Prvenství regionálním vyslancům uniklo o pověstný vlásek,
když s Hněvotínem padli o jediný
gól. Manažersky se ujal skladby regionální reprezentace protřelý bard
František Kocourek, jenž je zárukou
vysoce kvalitní sestavy. „Máme jediný cíl a tím je vyhrát. Já nejezdím
na turnaje jen se zúčastnit! Chceme
navíc oplatit loňskou porážku Hně-

votínu a další motivací je postup na
republikové finále,“ nebojí se vyslovit nahlas nejvyšší ambice František
Kocourek.
Právě místo konání finálového republikového turnaje je velkou motivací
i pro samotné hráče prostějovského
celku, který bude letos startovat pod
hlavičkou TJ Sokol Plumlov. „Hraje
se v Lázních Bohdaneč. Jeden z našich hráčů Laďa Bártů na ten stadionek ze svých druholigových časů rád
vzpomíná a chce nás tam provést,“
prozradil další perličku Kocourek.
Borcům, kteří budou hájit čest Prostějovska, se líbí i výběr místa konání
krajského finále. „V Kostelci je krás-

ná přírodní tráva, je to navíc blízko.
Doufejme, že bude i pěkně a zahrajeme si slušný fotbal. Sestava se mi
už honí v hlavě, základ by měli tvořit
hráči z loňského výběru a doplníme
je i dalšími, kteří již dorostli do tohoto věku. Základ bude tvořit Relax,“
nejmenoval záměrně konkrétní jména Kocourek.
Turnaj odstartuje tento pátek prvními zápasy v 16:00 hodin. Hraje
se systémem každý s každým na
šířku poloviny hřiště na dvakrát
patnáct minut. Vítězný tým získá
titul krajského přeborníka s právem
účasti na republikovém finále v Lázních Bohdaneč.
(zv)

III. třída OFS, skupina B – 13. kolo bez závad, až na: TJ Sokol Čechy pod Kosířem – TJ Sokol
Mostkovice „B“. Utkání bylo odehráno, veden byl papírový zápis, do systému vloženo R Tomášem
Řezníčkem dodatečně, z důvodu nemožnosti přihlášení R do systému IS. Neodehrané utkání 12.
kola – TJ Sokol Protivanov – TJ Biskupice. Oddíly stále nedodaly dohodu o náhradním termínu!
Jelikož oddíly nesplnily povinnost dle RS čl. 3.7, určí náhradní termín STK. STK nařizuje utkání
sehrát v SO 20. 5. 2017 od 16:30 hodin, hřiště Protivanov. Náhradní termín vložen do systému IS.
Přebor OFS dorost – 17. kolo bez závad, až na: utkání TJ Sokol Horní Moštěnice – TJ Sokol
Otaslavice, zápis předán k projednání STK OFS Přerov. Dohrávka 16. kola: Utkání TJ Sokol Bělotín – FC Hvozd, zápis předán k projednání STK OFS Přerov. STK OFS Prostějov předává DK
OFS Prostějov k projednání chování hráčů FC Hvozd – viz Zápis o utkání.
Přebor OFS starší žáci – 13. kolo bez závad, až na: TJ Sokol Klenovice na Hané – Jiskra Brodek
u Konice. Při konfrontaci na žádost vedoucího domácího družstva byl zjištěn neoprávněný start
hráče Brodku u Konice č. 13 Vojtěch Franc ID 04061358. Při zjištění totožnosti konfrontovaného
hráče se hráč přiznal, že se jmenuje Jiří Vlk. STK předává k projednání DK s návrhem na disciplinární řízení a současně kontumaci výsledku ve prospěch TJ Sokol Klenovice na Hané - 3:0 a 3
body ve prospěch TJ Sokol Klenovice na Hané. STK navrhuje dle čl. 28.8 SŘ oddílu Jiskra Brodek
u Konice finanční pokutu ve výši 500 Kč. Utkání TJ Sokol Brodek u Prostějova – FC Kralice na
Hané – 8. 5. 2017. Utkání nebylo odehráno z důvodu nedostavení se hostujícího družstva FC Kralice na Hané. Zástupce FC Kralice na Hané tuto skutečnost oznámil sekretáři OFS dne 7. 5. 2017.
Sekretář OFS tuto skutečnost oznámil obsazovací komisi rozhodčích a zástupci TJ Sokol Brodek
u Prostějova. STK předává k projednání DK s návrhem na disciplinární řízení a kontumaci výsledku ve prospěch TJ Sokol Brodek u Prostějova – 3:0 a 3 body ve prospěch TJ Sokol Brodek u Prostějova. STK navrhuje dle čl. 28.6 SŘ oddílu FC Kralice na Hané finanční pokutu ve výši 500 Kč.
Přebor OFS mladší žáci. Dohrávka 12. kola: Utkání TJ Haná Nezamyslice – TJ Sokol Určice
se po dohodě oddílů odehraje ve středu 17. 5. 2017 od 17:00 hodin. STK uděluje dle RS čl. 28/2
pokutu 100 Kč oddílu TJ Sokol Určice ID 7130441.
Přebor OFS starší přípravky. Skupina 2: Turnaj 6. 5. 2017 pořadatel FC Kostelec na Hané bez
závad, až na: utkání FC Kostelec na Hané – TJ Sokol Mostkovice neodehráno z důvodu nepřítomnosti oddílu TJ Sokol Mostkovice. STK předává k projednání DK s návrhem na disciplinární
řízení a kontumaci výsledku ve prospěch FC Kostelec na Hané 3:0 a 3 body ve prospěch FC Kostelec na Hané. Skupina 4: Turnaj 6. 5. 2017 pořadatel TJ Sokol Vrahovice bez závad až na: utkání
FC Kralice na Hané – TJ Sokol Určice. Oddíly se dohodly na náhradním termínu, který dodají na
sekretariát OFS.
Přebor OFS mladší přípravky. Oddíly se dohodly na přelosování celé soutěže, na sekretariát
OFS dodaly termínovou listinu s přesným harmonogramem jarní části. Všechny zápasy vloženy
do systému IS.
Upozornění STK. Soutěž dorostu sezóna 2017–2018: V souvislosti s přípravou ročníku 2017–
2018 sdělí oddíly, zda budou mít v soutěži mužstvo dorostenců (bez ohledu na zařazení do OL
KFS nebo OFS). Případně budou chtít využít možnosti sdružených mužstev (uvést, s kterým
oddílem). Oddíly budou informovat STK v termínu 14 dnů od data zveřejnění tj. 4. 5. 2017.
Různé. STK upozorňuje zástupce oddílů, pořadatelů turnajů a rozhodčích v soutěžích starších
a mladších přípravek, aby v případě nejasností týkajících se zadávání hráčů do IS systému kontaktovali sekretáře OFS nebo předsedu STK.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda STK Roman Minx.

Disciplinární OFS Prost jov na svém zasedání dne 11. kv tna 2017 rozhodla:
Malík Jaromír ID 00021445 TJ Sokol Otaslavice. Utkání TJ Sokol Horní Mošt nice – TJ Sokol Otaslavice 07. 05. 2017. P estupek: ervená karta b hem
utkání. Druhé napomenutí b hem utkání. Rozhodnutí DK: Vinen disciplinárním p einem. Trestá se zastavením závodní innosti nepodmín n na 2 SU od
08. 05. 2017. Dle §46/1 D. Poplatek 50 K bude naten na sb rný úet.
Dadák Radim ID 98100147 TJ Sokol Plumlov. Utkání FC Kralice na Hané – TJ
Sokol Plumlov 23. 04. 2017. Žádost o prominutí zbytku trestu ke 12. 05. 2017.
Rozhodnutí DK: Žádosti se vyhovuje, innost se uvoluje od 12. 05. 2017. Dle
§41 D. Poplatek 50 K bude naten na sb rný úet.
P edáno DK k do ešení z STK – zápis . 9 z 10. 05. 2017. Utkání TJ Sokol Brodek u Prost jova – FC Kralice na Hané – 8. 5. 2017 – starší žáci. Hosté - FC
Kralice na Hané se k utkání nedostavili.
Rozhodnutí DK: a) DK rozhodla utkání kontumovat výsledkem 3:0 ve prosp ch
oddílu TJ Sokol Brodek u Prost jova a 3 body oddílu TJ Sokol Brodek u Prost jova. Dle §36/1 D. b) DK ud luje oddílu FC Kralice na Hané finanní pokutu ve
výši 500 K. Dle l. 28.6 S. Poplatek 50 K bude naten na sb rný úet.
P edáno DK k do ešení z STK – zápis . 9 z 10. 05. 2017. Utkání FC Kostelec
na Hané - TJ Sokol Mostkovice 6. 5. 2017 – starší p ípravky. Hosté – TJ Sokol Mostkovice se k utkání nedostavili. Rozhodnutí DK: DK rozhodla utkání
kontumovat výsledkem 3:0 ve prosp ch oddílu FC Kostelec na Hané a 3 body
oddílu FC Kostelec na Hané. Dle §36/1 D. Poplatek 50 K bude naten na
sb rný úet.
P edáno DK k do ešení z STK – zápis . 9 z 10. 05. 2017.
Utkání TJ Sokol Klenovice na Hané – Jiskra Brodek u Konice 6. 5. 2017. Neoprávn ný start hráe . 13 Vojt ch Franc ID 04061358 – Jiskra Brodek u Konice. P i zjišt ní totožnosti konfrontovaného hráe se hrá p iznal, že se jmenuje
Ji í Vlk. Rozhodnutí DK: a) DK rozhodla utkání kontumovat výsledkem 3:0
ve prosp ch oddílu TJ Sokol Klenovice na Hané a 3 body oddílu TJ Sokol Klenovice na Hané. Dle §36/1 D b) DK ud luje oddílu Jiskra Brodek u Konice
finanní pokutu ve výši 1000 K. Dle l. 28.8 S a a D 50/2. Dle D §69/1.e .c)
DK ud luje funkcioná m Jiskra Brodek u Konice dtku: trenér Viar Radovan ID 79071906 , vedoucí Grepl Luboš ID 75101326. Dle D §50/2. Poplatek
50 K bude naten na sb rný úet. P edáno DK k projednání z STK – zápis .9
z 10. 05. 2017.
Utkání TJ Sokol B lotín – FC Hvozd – OP dorost. Nep ístojné chování hrá
FC Hvozd po skonení utkání. Rozhodnutí DK: DK ud luje oddílu FC Hvozd
dle l. 29.1 S finanní pokutu 1000 K. Dle §20/12 D. Poplatek 50 K bude
naten na sb rný
úet.
Veškeré úřední zprávy a další aktuality
Zapsal sekretář OFS
Zdeněk Vysloužil,
souhlasil předseda DK
Ing. Jaroslav Čížek.

mohou zástupci jednotlivých oddílů i jejich příznivci
nacházet na internetových stránkách

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!
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Ve „Vrchátkách“ vládla tradičně pohoda

BĚH OSVOBOZENÍ si užily všechny kategorie
VRCHOSLAVICE Nová trať, stejný vítěz. Sedmý ročník obnovené
tradice vrchoslavického Běhu osvobození opět prodchla přátelská atmosféra. Na nově vytyčené trati se v sobotu 6. května startem i cílem v areálu Zamlýní si opět nejlépe počínal loňský vítěz
Pavel Dvořák. „Pavel je nedostižný. Běžecká kometa, v regionu
na něj nikdo nemá,“ vysekl vítězi poklonu celkově druhý Milan
Ředina, jenž ale zvítězil v kategorii mužů nad čtyřicet let. Večerník
byl o svátečním víkendu celému klání pěkně nablízku.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník
Zdeněk
VYSLOUŽIL
Celkově evidovala startovní listina třiapadesát jmen, což je solidní počet na
to, že se nejedná o akci zařazenou v běžeckém kalendáři. „My si ambice na
to, aby se z našeho běhu stala masová
akce, neděláme. Hlavní je zúčastnit se
a něco udělat pro své tělo,“ komentovala hlavní duše akce Adéla Palíšková.

Videorozhovor s Adélou Palíškovou najdete na www.vecernikpv.cz.
Suverénní vítěz, jenž měl v cíli více než
minutový náskok, si závod užil prakticky sám pro sebe. „Od začátku jsem
udával tempo kamarádovi, který si
chtěl udělat rekord na patnáctistovku.
Pak zpomalil a já už běžel sám až do
cíle. Letos bylo vítězství těžší, šel jsem
ve větším tempu než minulý rok,“ líčil
své dojmy Pavel Dvořák. „Trochu jsem
ale cítil nohy, ráno jsem běžel v Čehovicích,“ přidal perličku. Zajímavostí
bezesporu je, že na dopolední desetitisícovce doběhl druhý a přesunul se
do Vrchoslavic vlastními silami. „Přijel
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doprovodný program. Pro děti byl
přistaven skákací hrad, tlak jste si
mohli změřit u stánku zdravotní powww.vecernikpv.cz
jišťovny. Každý z účastníků si pak
odnesl krásné tričko s logem běhu.
Své dovednosti předvedly i místní
mladičké gymnastky pod vedením
cvičitelky Broni. „Jsem tu podruhé,
a je to krásný závod. Byl jsem druhý,
což beru jako úspěch. Trať je skvělá,
areál nádherný a pořadatelé úžasní.
Za to symbolické startovné opravdu
skvělý servis. Další rok přijedeme
určitě znovu,“ vysekl pochvalu organizátorům Milan Ředina, jenž byl ve
Vrchoslavicích s celou rodinou.
K výčtu vítězů zbývá přidat Jitku
Šťastnou, která byla nejrychlejší mezi
BYLI JSME
ženami. Loňské vítězství mezi dětmi
U TOHO
obhájil Vlastimil Adam Palíšek, mezi
muži nad pětašedesát let byl nejrychO atmosfé0e pln vypovídá snímek p0i vyhlašování ženské kategorie.
Foto: Zdenk Vysloužil
lejší Štefan Šimek. Novinkou pak byl
jsem na kole, ještě mě čeká cesta do traťový rekord, šest tisíc tři sta met- bude hattrick. Pokusím se o to!“
závod týmů, přičemž první do cíle doProstějova. Je to na vydýchání,“ smál se rů dal za 23:29 minuty. „Vyhrál jsem Závodníci si pochvalovali krásné razili Majerovi.
Dvořák. Svým časem ustanovil nový podruhé za sebou, tak snad příští rok zázemí, chutné občerstvení a také Výsledkový servis najdete na straně 24
FOTO & VIDEO
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Běžci počtvrté zvládli Čehovskou desetitisícovku
ČEHOVICE První květnová sobota v Čehovicích už čtyři roky patří
běhu. A tak i letos se právě zde sešli
amatérští milovníci pohybu na čerstvém vzduchu, aby změřili své síly
a zároveň ukázali, že běhat může
úplně každý. V cíli na účastníky
tentokrát místo tradičního zvěřinového guláše čekalo vyuzené
cigáro. Radost z překonání vlastní
lenosti však zůstala stejná, což na
vlastní kůži zažil i redaktor Večerníku, jeden z běžců...

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

David Pospíšil nesta4il na Vyso4in na jediného soupe0e a z domácího šampionátu bral st0íbro.
Foto: Vojtch Szilva

HAVLÍČKŮV BROD Zápasnický oddíl Jiskra Havlíčkův Brod
pořádal v sobotu 8. dubna Mistrovství České Republiky v zápase
řecko-římském v kategorii žáků.
Čechovické barvy reprezentovali
pouze dva zástupci, a sice David
Pospíšil s Robinem Buriánkem,
oba v kategorii do 69 kilogramů.
V těžké konkurenci se lépe dařilo
Davidovi, který vybojoval titul
vicemistra. Robin obsadil pátou
příčku.
„David je snaživý kluk a dosáhl velkého úspěchu, mezi žáky totiž bude
moci soutěžit ještě příštím rokem.
Má už medaile z mladších žáků
a chtěl by mezi nejlepšími pokračovat i dál, může se tedy prosadit
i mezi kadety. Ani ve finále nezápasil špatně a snažil se o chvaty, soupeř byl však fyzicky silnější a vyhrál
na body,“ ohlížel se za vystoupením
novopečeného stříbrného medailisty čechovický trenér Vojtěch
Szilva.

Na Vysočině se dále z jeho skvadry
představil už jen Robin Buriánek,
ačkoliv původně se mělo na šampionát vydat více kluků. „Někteří nebyli
v pořádku zdravotně, jako třeba Tomáš Kaut, který si poranil rameno,
jiní teď museli řešit školní povinnosti,“ vysvětlil Szilva.
Ve stejný den se ještě představili
mladší zápasníci Sokola Čechovice
v Ostravě na Memoriálu L. Holečka
v zápase řecko-římském. „Na pomezí Moravy a Slezska se našim borcům dařilo a domů dovezli celkem
deset medailí,“ radoval se Szilva.
Zlatý kov vybojovali Lukáš Vávra,
Ondřej Sekanina a Matěj Vrba, stříbro přidali Elena Polenová, Sofie
Šindelářová, Adam Lajčík a Šimon
Polena, bronz vyválčili Jakub Vrba,
David Šindelář a Blue-James Forrest.
Nepopulární čtvrté příčky obsadili
po dobrém výkonu Martin Záhorský
a Václav Sedlák. V kategorii družstev
to tak dalo celkovou třetí příčku z deseti zúčastněných oddílů.
(spo)

k
pro Večerník
Martin
ZAORAL
Běh pro radost, rozkvetlou jarní přírodu, kamarádskou atmosféru a krásné
slunečné počasí. Tak to vše opět nabídl čtvrtý ročník přespolního běhu
Čehovská desetitisícovka. Na start se
i tentokrát postavili běžci všech věkových i výkonnostních kategorií. Pro
ty nejmenší byl připraven okruh na
travnatém hřišti, přičemž do závodu

VEÈERNÍK
ZA
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FOTOGALERIE
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www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
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Na start Iehovské desetitisícovky se postavilo celkem dvaasedmdesát bžc,. Je dobrým zvykem, že ti nejrychlejší se postaví do první
0ady, letos zde nemohl chybt t0eba pozdjší vítz Tomáš Blaha (uprost0ed) 4i prostjovský Pavel Dvo0ák.
Foto: Martin Zaoral

na 250 metrů se zapojilo deset dětí.
Čtyři odrostlejší školáci pak změřili
své síly na kilometrovém okruhu pana
starosty.
Hromadné odpočítávání, které odstartovalo hlavní klání, bylo slyšet
v sobotu 6. května krátce po jedenácté hodině. Hned poté celkem
dvaasedmdesát účastníků vyběhlo
na přírodní vesměs rovinatou trať
vedoucí po cestách mezi poli s právě rozkvétající řepkou. Čtyři z nich

absolvovali kratší, čtyřkilometrovou
distanci. „Trať pro závodníky mulčovačem upravil Jaroslav Dlabal,“ upozornil Luděk Coufal z pořádajícího
L. A. Sports. Do cíle letos nakonec
nedoběhli všichni, dva z účastníků
museli závod vzdát. „Celý týden jsem
se necítila dobře. V poslední době
jsem na své poměry docela dost trénovala a tělo si asi řeklo, že už toho má
dost,“ vysvětlila místní rodačka Bára
Mlčochová.

Organizátoři netajili spokojenost
s průběhem celé akce. „Letošní novinkou byla tombola losovaná dle startovních čísel,“ připomněl Coufal, který
potvrdil, že za rok by se běžci v Čehovicích měli sejít opět. „Rádi bychom,
aby se závod stal součástí oslav Dětského dne. Jeho termín se tak zřejmě
posune směrem k prvnímu červnu,“
uzavřel organizátor pořádajícího L. A.
Výsledkový servis
Sports.
najdete na straně 24

eský pohár navštívil Zdtín:

letní biatlon s rekordní účastí

608 960 042

Boxer Ján s dalším titulem!
>>>dokončení ze strany 33
První z vyslanců prostějovského boxu
na šampionátu kadetů Marcel Pfleger
postoupil z vyřazovacích bojů do semifinále volným losem a zde už na něj
čekal reprezentant Dominik Gloser
z týmu SSK Vítkovice. Druhý z borců
Pavel Ján potvrdil nasazení...
„Gloser se svými sto padesáti zápasy
a účastí na ME kadetů nedal začínajícímu Marcelovi žádnou šanci, a ten se
tak musel spokojit s bronzem. I tak to
byl dobrý výsledek a hlavně první zkušenost z takového turnaje jako je mistrovství republiky. Má vše před sebou
a věřím, že za rok bude výkonnostně
úplně někde jinde,“ okomentoval premiéru svého svěřence Martin Klíč.

Naopak Pavel Ján byl ve své váhové
i věkové kategorii na mistrovství favoritem a to i potvrdil, když si jako nasazený počkal ve finále na Dumonta
z týmu SKP Sever Ústí nad Labem.
Byl to boj nejen o zlato, ale i o to,
kdo se podívá na mistrovství Evropy juniorů, které se bude konat na
podzim v Turecké Antalii. Dumont
je šikovný technický boxer z ústecké reprezentační základny, ale proti
prostějovskému pořízkovi v tomto
utkání neměl žádnou šanci. Hned
v prvním kole poslal Pavel svého
soupeře do počítání po sérii tvrdých
zvedáků na spodek a před koncem
prvního kola ho doslova sestřelil tvrdým zadním hákem k zemi. „Trochu

mi bylo Dumonta líto, ale bohužel
to je box a ne šachy. Pavel tak potvrdil, že je v této váze česká jednička,“
usmíval se Martin Klíč a pokračoval:
„Je to další velký úspěch mládežnické základny, ale jdeme dál a je před
námi hodně práce. V nejbližší době
to bude turnaj žen v Klokočově
u Opavy, na kterém by se měla
představit Míša Brančíková, dále
pak mistrovství ČR školní mládeže, kde budou bojovat o medaile Adam Uhlík s Filipem Jílkem. Turnaj Schwartz Wald cup
v Německu a samozřejmě příprava Pavla Jána na Mistrovství Evropy v Turecku. Máme co dělat
a jdeme do toho naplno.“
(zv)

Šéf po0ádajícího oddílu Antonín Dušek (vpravo) p0i p0edávání cen úspšným závodník,m.

ZDĚTÍN Raketově rostoucí popularita zimního biatlonu se pozitivně promítla i do jeho letní odnože.
Pořadatelé z Klubu biatlonu Prostějov uspořádali v areálu zdětínské
střelnice již 23. ročník Českého
poháru. „Poosmé byl závod uskutečněn jako Memoriál Radomila
Večeři a závodilo se v kategorii žactva, dorostu a dospělých,“ informoval Večerník Antonín Dušek,
předseda prostějovského klubu.

Organizátoři si nemohli přát lepší počasí, přestože den před závody při přípravách tratí lilo jako z konve, sobotní
den byl prozářen sluníčkem. „Upřímně
přiznám, že nás zaskočil počet přihlášených závodníků. Především v dětské
kategorii jsme evidovali rekordní počty.
Okolo trati byla také spousta diváků,“
poznamenal Antonín Dušek.
Celkově se zúčastnilo přesně 147 závodníků z dvanácti oddílů. Startující se
sjeli z celé Moravy, okolo Běláku běhali

Foto: archiv KB Prostjov

zástupci oddílů z Prostějova, Vyškova,
Olomouce, Vsetína, Halenkovic, Ostravy, Orlové, Bělé pod Pradědem, Říčan,
Blanska, Třebíče a Valašského Meziříčí.
„Všichni podali obdivuhodné výkony,“
konstatoval hlavní rozhodčí Antonín Bůžek „Žádný sport se neobejde bez sponzorů a tak bychom jim chtěli touto cestou
moc poděkovat za pomoc i za to, že tyto
závody měly tak vynikající průběh i jejich
zásluhou,“ uzavřel Antonín Dušek. (zv)
Výsledkový servis najdete na straně 24

Pondělí 15. května 2017
www.vecernikpv.cz
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Jestřábi zastavili příchody, NOVÁK I KREJČÍK ODCHÁZEJÍ
PROSTĚJOV Na velké ryby Tomáše Divíška a Nouzu políčilo
vedení prostějovských Jestřábů.
Jejich příchod na Hanou se však
alespoň pro tuto chvílí odkládá,
rozhodující bude postoj městské
a krajské samosprávy k další podpoře prvoligového „A“-týmu. Z nových tváří jsou tak zatím potvrzeni
pouze útočníci David Dvořáček
z pražské Sparty a plzeňský Milan
Švarc. Naopak nejproduktivnější
člen posledního kádru Martin Novák odchází do Českých Budějovic, Lukáš Žálčík definitivně kývnul jihlavské Dukle a tým zřejmě
opustí i Lukáš Krejčík s Tomášem
Protivným!

Jiří MOŽNÝ

„Museli jsme zastavit všechny další přestupy, než se vyřeší situace kolem hokeje. Už je to kritické, snad to ale dobře
dopadne a představitelé města i kraje
nám budou i nadále nakloněni stejně
jako všichni partneři ´A´-týmu. Za čtyři
roky jsme tu odvedli slušnou práci a bez
nich tu hokej na vyšší úrovni nepůjde,“
představil nelichotivou situaci sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.
Jasno by mohlo být během května nebo
června a od tohoto rozseknutí se bude
odvíjet další podoba mužstva. „Naše setrvání v první lize doufám není ohroženo.
Chceme ale nahradit odcházející hráče
a tým v případě možností posílit. Proto

jsem mimo jiné hráče jednal i například
s Divíškem a Nouzou,“ potvrdil Vykoukal známá jména, o nichž se spekuluje
mezi fanoušky už po několik dnů.
Uzavřít jednání se tak podařilo pouze v případě dua mladých forvardů.
Z Plzně přichází Marek Švarc a z Havířova sparťanský odchovanec David
Dvořáček. „Měli jsme rozjednané zajímavé posily, proto jsme hledali i mezi
levnějšími hráči, což je případ Švarce,“
sdělil někdejší obránce na adresu jednadvacetiletého útočníka, jenž odehrál
v uplynulém ročník deset extraligových
a dvaačtyřicet druholigových zápasů. To
v případě Dvořáčka jsou očekávání větší,
v jestřábím hledáčku se ocitl již v minulých letech. „Věříme, že bude podobným

BOXEŘI PŘIVEZLI
Z ÚSTÍ POTŘEBNOU

BOenD
á pro

znam
stìjov
BC DTJ Pro
TØÍBRO
koneèné S

typem jako Novák a bude pro nás článkem pro silnější lajny. Sledoval jsem jeho
hru před podpisem ve dvou zápasech. Je
přímočarý, rychlý, silný na kotouči a navíc fyzicky neskutečně dobře připraven,“
nešetřil Vykoukal superlativy k bývalému účastníkovi světového šampionátu
hráčů do osmnácti let, jenže má ve svých
čtyřiadvaceti letech na kontě padesátku
extraligových a téměř dvě stovky prvoligových střetnutí.
Na straně odchodů naopak přibyl již
výše zmíněný Martin Novák, jemuž se
podařilo držet průměr téměř bod na
zápas. „Nabídli jsme mu stejné podmínky jako loni, kdy byl mezi třemi hráči
s nejvyššími náklady, a snažili jsme se
ho udržet. Možnostem Českých Budě-

jovic jsme se ale nedovedli vyrovnat. Byl
pro nás platným a důležitým hráčem,
musíme se s tím ale vyrovnat. Martinovi
děkujeme za jeho výkony a přejeme mu
spoustu úspěchů,“ konstatoval smířeně
sportovní manažer Jestřábů.
A otázkou zůstává setrvání obránce
Tomáše Protivného, o jednatřicetiletém bekovi se spekuluje v souvislosti
s Přerovem. „Nevím, jaká je jeho aktuální situace. Byli jsme v kontaktu, jenže
zastavení dalších příchodů se týká i Tomáše,“ pokrčil rameny Jiří Vykoukal. Ten
musel v závěru týdne skousnout i další
těžkou ránu, o ukončení spolupráce totiž z rodinných důvodů požádal Lukáš
Krejčík. „Jeho manželka je v rizikovém
těhotenství a chce jí být v Liberci po
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Doma zůstaly všechny TŘI TITULY!

NĚMČICE NAD HANOU Tlak zvládli! Krasojezdci oddílu TJ
Stavební stroje Němčice nad Hanou si v domácím prostředí
podmanili republikovou konkurenci. Na sobotním mistrovství
České republiky v kategorii žactva získali všechny tři tituly, které byly ve hře! „Jsem spokojený, že jsme získali všechny tituly.
Přes drobné technické nedostatky proběhl celý šampionát bez
ÚSTÍ NAD LABEM, PROSTĚJOV zení vah a nakonec jsme ten potřebný protiváhu, protože je to výborný bo- problémů,“ usmíval se po závěrečném ceremoniálu Jiří Vosička,
xer. V pětasedmdesátce měl nastoupit
Závěrečné utkání prostějovských bod získali,“ referoval Novotný.
boxerů v letošní extralize se promě- V nejnižší váze se představil Ondřej původně Míra Juna, ale věděli jsme, že ředitel celého mistrovství. Večerník se zajel také podívat.

REMÍZU
nilo ve splněnou povinnost. Několikrát odložený duel proběhl v komorní atmosféře a v reálu byly k vidění
pouze čtyři mače. Ostatní váhy buď
jeden, nebo druhý tým neobsadily!
V konečném důsledku se pak zrodila remíza, která jistí Prostějovu zisk
stříbrných medailí. „Původně jsme
přemýšleli, že do Ústí ani nepojedeme. Nakonec jsme jeli a zápas vypadal, jak vypadal. My jsme rádi, že
jsme získali potřebnou remízu, ale to
je tak všechno,“ neskrýval rozladění
nad atmosférou celého kdysi prestižního mače Petr Novotný, trenér prostějovských rohovníků.

ZdeněkVYSLOUŽIL

Povinnost velela borcům reprezentujícím klub z Hané uboxovat alespoň remízu, která by zaručovala stříbrné medaile
v konečné tabulce. „Věděl jsem, že to nebude stát za nic. Jeli jsme do Ústí v šesti lidech a poskládali to tak, abychom tu
remízu udělali. Šachovalo se tak v obsa-

Dudek, proti němuž nastoupil Hriadel. „Ondra dlouho neboxoval, nebyl
připravený. Jel to zkusit, ale na soupeře
bohužel neměl. Po prvním kole jsem
tam hodil ručník. Ondrovi ale musím
poděkovat, protože nám pomohl,“ komentoval trenér DTJ nasazené mládežnického šampiona, který před pár týdny
oznámil konec kariéry, aby se nakonec
dočkala debutu v seniorské extralize!
Domácí vedli 2:0, ale jen na chvíli.
V další váze totiž měli Prostějovští body
zadarmo, protože proti favorizovanému Tankóvi domácí soupeře nepostavili a bylo to 2:2. Ve „čtyřiašedesátce“
se proti Ondrovi Schilderovi postavil
Edmond Zefi a byl nad jeho síly - 4:2.
„Mladý Kosovec se ukázal jako bijec.
Ondra byl technický, ale soupeř byl
pohyblivější, tvrdší a zkrátka lepší. Pak
odpadl i fyzicky,“ poznamenal k zápasu
Novotný. Ústí svůj náskok záhy ještě
navýšilo, když další dvě váhy nebyly
obsazeny ze strany Prostějova - 8:2.
„Proti Kotrčovi jsme neměli adekvátní
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nemají obsazenu váhu výše a tak jsme
Junu posunuli, aby vyhrál bez boje,“ líčil
šachové tahy Novotný. DTJ tak snížil
bez boje na 8:4 a v těžkých vahách musel získat dvě výhry. „Za nás nastoupil
Erik Tlkanec a s Brožou si pohrál. Po
prvním vyrovnaném kole Erik přidal
a zmydlil ho. Ve třetím kole byl soupeř
i počítán a Erik jasně vyhrál. V supru
pak nastoupil Tomáš Ivachov proti
Havlovi. To se nám vyplatilo, Tomáš
proti většímu a těžšímu soupeři unikal
pohybem a technicky ho ničil,“ popsal
dvě výhry, které znamenaly vysněnou
remízu 8:8, Petr Novotný. „Výsledek
byl tedy nerozhodný a to jsme chtěli.
Celkově ale utkání nebylo pěkné, takové věci spíše boxu ubližují. My jsme
ale rádi, že máme stříbro, na Ostravu
jsme neměli. S konečným umístěním
tak musíme být spokojení,“ uzavřel
hodnocení posledního utkání sezony
lodivod prostějovského souboru.
Výsledkový servis
hledejte na straně 26

boku. Jednání ještě probíhají a snažíme
se mu vyjít vstříc různými alternativy, ale
zdravá a šťastná rodina je důležitější než
sport,“ podotkl k hráči, který měl v Prostějově platnou smlouvu. Šestadvacetiletý
křídelník přišel na Hanou na podzim
2014, když se tým potácel na dně tabulky, a postupně se vypracoval v jednu
z velkých opor týmu, naposledy byl se
čtyřiceti body druhým nejproduktivnějším Jestřábem v základní části. „Byl
pro nás důležitou součástí mužstva.
Když přišel, tak neměl angažmá a Liberec ho chtěl poslat do Jablonce. Minulá
sezóna se mu podařila a počítali jsme
s ním i dál,“ zamrzel bývalého úspěšného reprezentanta Jiřího Vykoukala
odchod oblíbeného forvarda.

původní
reportáž
pro Večerník
Zdeněk
VYSLOUŽIL
V původním strategickém plánu počítali organizátoři se ziskem dvou zlatých,
ale třetí titul byl jakousi třešničkou na
dortu. „Mezi chlapci byl jasným favoritem Honza Buriánek, stejně tak ve
dvojicích děvčat Alenka Florová s Miškou Vosičkovou. V kategorii dívek však

byly kandidátkami na tři cenné kovy
čtyři děvčata a očekávala se velká bitva,“
předznamenal Vosička.
Finálový blok zahájili chlapci, mezi
kterými jednoznačně dominoval
podle očekávání domácí Honza Buriánek. Třetím místem vyšperkoval
domácí sbírku Pavel Bartošík. „Já jsem
s tím počítal. Se svou jízdou jsem navíc
hodně spokojený. Lépe se mi jezdí,
když nejsem pod tlakem a mezi žáky
nemám soupeře,“ okomentoval svůj
suverénní výkon Jan Buriánek, jenž
zajel 66,80 z nahlášených 70,50 bodu.
Pro ilustraci, druhý Tomáš Frýdecký
VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na
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měl 44,23 bodu. Jednoznačnou dominanci v celé sezóně potvrdily vítězstvím mezi dvojicemi i Alena Florová
s Michaelou Vosičkovou 44,83 bodu.
Finálové jízdy dívek pak byly otevřenou záležitostí. Zvláště když ve
startovní listině nefigurovala největší
favoritka. „Štěpka Řasová z Prahy onemocněla a nemohla přijet. Zlato tak
bylo dosažitelné pro všechna tři další
děvčata,“ komentoval Vosička.
Jako první z trojice největších favoritek
vyjela Michaela Vosičková a svou jízdu
zvládla před domácím publikem excelentně. Z nahlášených 68,30 bodu dostala od rozhodčích 64,86 a mohla doufat v zaváhání dvou největších rivalek.
Předposlední startovní pozice patřila
mladičké Aleně Florové. Její počáteční nervozita postupně zmizela
a Alena předvedla velmi dobrý výkon. Z nahlášených 73 zajela na 67,35
a nasadila Sabině Maršálové z brněnských Řečkovic brouka do hlavy.
Vyspělejší a starší závodnice z Brna
pak tlak neustála, chybovala a titul
tak spadl do klína Florové. „Jsem moc
ráda, že jsem vyhrála. Mě krasojízda
strašně moc baví a jsem moc šťastná,
že se to podařilo. Sice jsem něco pokazila, ale soupeřka kazila ještě více,“
culila se spokojená Florová. Poražená
Maršálová mohla být nakonec ráda
za stříbro, protože před další domácí
závodnicí Míšou Vosičkovou měla
náskok pouhých šestadvaceti setin.
Celkově se šampionát v Němčicích
nad Hanou vydařil se vším všudy.
Doma zůstalo z osmi udělovaných
medailí pět, navíc všechny zlaté!
Výsledkový servis MČR
najdete na straně 26

STYLOVÉ NAROZENINY legendárního DESANTA
Jindřich Starý si to mezi oblaky opravdu užíval...

➢ ztitulnístrany
původní
reportáž
pro Večerník

„Příprava se dělá vždycky čtyřiadva- Starý, se dozví všechny podrobnosti,
cet hodin předem. Trvá zhruba osm které ho před a při seskoku čekají nebo
hodin a student, v tomto případě pan mohou potkat. U pana Starého je vý-

Zdeněk
VYSLOUŽIL
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PROSTĚJOV Jak jsme zjistili, samotnému seskoku osmdesátiletého Jindřicha Starého předcházela poctivá a důsledná příprava. Už den předem, tedy v pátek 12. května, strávil dobře známý
plukovník Starý na prostějovském letišti osm hodin. Poté se
stal nejstarším Čechem, který se odhodlal k sólovému skoku!
Večerník byl této mimořádné události pěkně nablízku.

saa

jaký byll seeskok jiindřiichha sttaréhoo....
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hoda, že všechno zná ze své dlouholeté praxe,“ prozradil instruktor Martin
Dlouhý. „Já si této příležitosti hrozně
moc vážím. Legenda typu pana Starého patří rozhodně mezi mé nejváženější klienty. Navíc se jedná o v České
republice vůbec nejstaršího člověka,
který absolvoval sólový seskok!“
Oslavenec, který má oficiálně osmdesát roků 21. května, se na vlastní
seskok hodně těšil. „První jsem absolvoval v roce 1956. To se blíží sedmičce a teď máme 2017. Řekl jsem si
tedy, že v těch osmdesáti letech tuhle
pouť dokončím,“ vyjevil své pohnutky
Jindřich Starý a pokračoval: „Naposledy jsem skákal padákem před třemi
lety. Takže to není žádná velká pauza.“
U tak protřelého parašutisty, jaký bezesporu plukovník Starý je, se zdá zdlouhavá předskoková příprava až zbytečná.
Sám aktér však tenhle názor vyvrací.
„Myslím, že rozhodně zbytečná není.
My jsme skákali na úplně jiných padácích. Je tam také spousta dalších odliš-

FOTOGALERIE
klikni na
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ností. Je nutné, aby se do toho člověk
znovu dostal,“ říkal den před seskokem.
Prostějovští parašutisté mají v celém
bývalém Československu vysoký
kredit a jméno Jindřicha Starého
znají lidé i v těch nejzapadlejších vískách naší bývalé vlasti. Také u příležitosti jeho mimořádného sportovního výkonu bylo na letišti nezvykle

mnoho lidí z různých koutů naší
vlasti. „Ten humbuk okolo mě překvapil. Bylo tam opravdu hodně lidí. Měl
jsem tam celou rodinu a potkal i hodně
kamarádů. Byl to opravdu krásný den,“
uzavřel Jindřich Starý, který rozhodně
na svých osmdesát nevypadá.
S gratulací k životnímu jubileu se přidává i PROSTĚJOVSKÝ Večerník!
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na jinak celkov pokaženou sezónu...

VEČERNÍKU

HRADEC KRÁLOVÉ V mistrovských zápasech nejvyšší tuzemské
soutěže basketbalisté Prostějova vyhráli pouze jedenáct zápasů.
Rozhodující byl ale ten poslední. Díky úspěchu ve včerejší barážové
odvetě uhájili místo mezi nejlepšími dvanácti kluby České republiky. První páteční duel přitom skončil smírně. Desetinásobný ligový
medailista ale v neděli 14. května za minutu dvanáct odvrátil blamáž, kterou mohl být sestup z Kooperativa NBL...

MAREK SEHNAL

V barážovém dvojutkání odehrál v součtu obou
zápasů téměř sedmdesát minut a na palubovce opakovaně nechal všechnyy své síly.
h Sokolů
Konto hradeckých Královských
byl jediný
zatížil osmatřiceti body, to ale nebyl
áchraně.
příspěvek šikovného křídla k záchraně.
Neúnavně se vracel do obrany a stavěl
načil, že
hráz před nájezdy soupeře. Naznačil,
it mezi
se už v blízké době může zařadit
hlavní lídry týmu.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Docela jsme si oddechli, bylo to strašně náročné. V průběhu soutěžního
ročníku se toho stalo strašně moc, zlomilo by to i lepší tým. Hráči ale vydřeli
alespoň záchranu, což je alespoň malá
náplast na výsledky v předcházejících
měsících,“ odfoukl si předseda prostějovského basketbalu Ivan Pospíšil.
Prostějovští Orli dlouho patřili
mezi absolutní domácí elitu a ještě

7

Na lepší okamžik si nemohl
prostjovský pivot schovat
snad nejlepší výkon v sestav. Otevel skóre barážové odvety
a i v dalších minutách pevyšoval své
podkošové soupee. Švandrlík za celý
zápas doskoil jediný mí a ofenzivu Sokol podpoil pouze pti body. To Souek nabídl jiná ísla. Ke tinácti bodm
pidal osm doskoených mí a ve dvou
pípadech zastavil útoky Hradce efektním blokem.

RYCHLÝ
VEERNÍK
Tøi nadìje myslí
na Evropu
Prostějov (lv) - Evropský šampionát
kategorie do 20 let v letošním roce hostí řecká Kréta od 15. do 23. července
a existuje reálná naděje, že ve výběru
Petra Czudka a jeho asistenta Ladislava
Sokolovského nebude chybět zástupce
prostějovského klubu. V nominaci na
soustředění v Opavě a Nymburku figuruje trojice Adam Goga, Martin Nábělek a František Váňa. V průběhu dvou
kempů národní výběr sehraje od 25.
května do 9. června pět zápasů s Opavou, výběrem USA College a týmem
Slovenska. V těchto duelech se bude
vybírat konečná nominace, která na
mistrovství Evropy ve skupině A narazí
na Řecko, Německo a Švédsko.

Váleèníci dohánìjí Orly
Děčín (lv) - Zřejmě na delší dobu
převzali štafetu od prostějovských basketbalistů hráči Děčína. Potřetí v řadě
postoupili do ligového finále, před
nimi pětkrát nastoupili proti nymburské mašině zástupci hanáckého klubu.
„Zkompletování finálového hattricku
je úžasná zpráva. V našem mužstvu
proběhly před sezónou obměny,
a v průběhu dlouhodobé části bylo vidět, že týmová chemie se teprve tvoří.
V play-off jsme to ale rozbalili na plné
obrátky, a přestože jsme nebyli těmi
úplně největšími favority na finále, znovu se ukázalo, že zajíci se počítají až po
honu,“ radoval se po postupu kouč Děčína Pavel Budínský. „Nymburk je šampión šampiónů, který se umí na důležité zápasy připravit. My jsme ale letos
zdraví, když nepočítám Filipa Kroutila,
což je první důležitá věc. Druhou věcí
je, že musíme vsadit na nějakou taktiku
a té věřit. Musíme věřit, že bude funkční a musí ji podpořit všech deset hráčů
v každý okamžik finále,“ plánuje trenér
před finálovou sérií.

www.
vecernikpv.cz

Pondělí 15. května 2017
www.vecernikpv.cz

ZÁCHRANA JE MALÁ NÁPLAST

OREL

Marek
SOUČEK

letos slavíme jubileum...

basketbal

před třemi lety hráli ligové finále.
Ještě před rokem obsadili čtvrté
místo, následující ročník ale přinášel ránu za ranou. Tým trápily
ekonomické problémy a odchody
hráčů. Další basketbalisté vypadli
díky zranění, což platilo i o nových
posilách, které přišly během rozehraného ročníku. I těsně před
baráží vypadly další dvě americké
akvizice.
„Vlastně jsme řešili jeden problém za
druhým. Po odchodech se tým doplnil, když už to vypadalo lépe, přišly
zdravotní problémy. Takovou sezónu

BYLI JSME
U TOHO

První polo4as táhl nadje Orl, Marek Sehnal.

vážně nepamatuji,“ posteskl si Pospíšil.
Sezóna záchranou pro klub neskončila. Vedení potřebuje ještě vyrovnat své závazky vůči hráčům, teprve
pak se bude přemýšlet o té další.
Cesta zpět minimálně do klidných

Foto: Zdenk Vysloužil

pater tabulky nejvyšší domácí soutěže
nebude snadná. „Musíme hledat způsob jak zajistit, aby se podobná situace
neopakovala,“ uvědomuje si šéf klubu.
Prostějov se zachránil, co bude ale
dál, to nikdo neví...

Libor
ŠVANDRLÍK
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První baráž skončila netradiční plichtou
O PV
KS HK

89
89

PROSTĚJOV Přesně do průběhu
sezóny zapadl nečekaný výsledek
prostějovských
basketbalistů
v prvním utkání baráže o účast
v příštím ročníku Kooperativa
NBL. S vítězem první ligy, Hradcem Králové, remizoval nedávný
tradiční ligový medailista 89:89.
Neprodlužovalo se, protože baráž
se hraje na čisté dva zápasy, po níž
rozhoduje skóre. Prakticky se
odehrál první poločas, který
v tomto případě trval čtyřicet minut.

Ladislav Valný

Do pátečního utkání vstoupili domácí
s další mezerou v sestavě. Pouze na střídačce byl kvůli aktuálnímu zdravotnímu
stavu Ethan Jacobs. Další oslabení pod
košem zpočátku Orli eliminovali slušnou
střelbou z pole. Problém ale měli v obraně, kterou jen Peterka v první desetiminutovce potrestal deseti body. Domácí
tak vedli 31:24.
Královští Sokoli se s hrou svěřenců kouče
Cholevy postupně vyrovnali a začali nabírat dech. Postupně stahovali svoji ztrátu
a trojka Švandrlíka v 17. minutě znamenala vyrovnání na 43:43. V poslední
minutě poločasu se dokonce Hradec
Králové dostal na chvíli do vedení. Pět
prostějovských bodů v řadě ale přineslo
výsledek 53:50 po dvaceti minutách.

Po pauze se soupeři dlouho přetahovali ve vedení, hosté ale dokázali ve 28.
minutě udeřit. Poprvé v zápase získali
náskok čtyř bodů a s Orly to vypadalo špatně. Po oddechovém čase ale
odpověděli šňůrou osmi bodů v řadě,
a přestože z posledního útoku ještě inkasovali, vstupovali do poslední periody za stavu 74:71.
V závěrečné desetiminutovce se střelcům příliš nedařilo. Ani jeden ze soupeřů se nedostal přes dvacet bodů. Prostějov si připsal své poslední body dvě
a půl minuty před koncem, když trojku
vstřelil devatenáctiletý František Váňa.
Hradec srovnal v předposlední minutě,
jeden ze dvou trestných hodů proměnil
Šírek. Domácím k vítězství nepomohla
závěrečná smeč Sehnala. Míč totiž prošel obroučkou těsně po siréně...

Hradec se držel více než t.i tvrtiny,

padl až v závru
KS HK
O PV

68
78

HRADEC KRÁLOVÉ, PROSTĚJOV Rozhodující utkání sezóny
basketbaloví Orli vyhráli. V odvetě
baráže s Královskými Sokoli urvali
v Hradci Králové výsledek 78:68
a díky tomu si zajistili účast v nejvyšší soutěži i v příští sezóně.
První koš nedělního zápasu dal pivot
Souček a odstartoval nápor hostu-

jícího týmu, který až za stavu 9:1 na
chvíli zastavil oddechový čas hradecké střídačky. Orli sice měli už ve
4. minutě čtyři osobní chyby, přesto
trojka Váni v 8. minutě znamenala
dvojnásobný náskok - 18:8. Sokoli
vzápětí prohrávali dokonce o čtrnáct
bodů, krátkou sérií ale dokázali snížit
na 22:12 po první čtvrtině.
Dvouciferným rozdílem vedl tým
Zbyňka Cholevy ještě ve 14. minutě,
další okamžiky ale patřily vítězi první
ligy, který se pomalu dostával do hry.
Postupně snížil na rozdíl pěti bodů
a v 19. minutě Peterka z trestného

CO ZAZNLO NA TISKOVCE...
OVCEE...
Zbyn k CHOLEVA – trenér Orli Prost jov:

„Mně se zdálo, že my jsme uvolnění až moc. Přitom jsme chtěli Hradec
honit po celém hřišti, bránit a vycházet z obrany. Toužili jsme mít body
z rychlého protiútoku a neměli jsme je. Naštěstí nás ze začátku držely
nějaké střely z dálky, potom, když jsme minuli, tak už to tak slavné nebylo. Pivoti měli brzo fauly. Nevím proč, jestli nejsme koncentrovaní
nebo špatně čteme hru. Určitě to nebylo slavné utkání, když jsme dostali
téměř devadesát bodů...“

Lubomír PETERKA – Královští Sokoli:
„Zápas se nám povedl, hráli jsme lépe než na Final Four první ligy doma
v Hradci. Byli jsme uvolněnější, než hráči Prostějova. Ti co bodovali na
straně domácích, to jsme očekávali, naštěstí se moc neprosadil Petr Dokoupil. Zápas hráčům sedl. Dali jsme těžké střely, klukům chci za výkon
poděkovat. Páteční zápasy máme vždy horší, protože naši hráči jsou po
týdnu v zaměstnání přece jenom unavení.“

CO ZAZNLO NA TISKOVCE...
OVCEE...
Lubomír PETERKA – Královští Sokoli:

„Ani na třetí pokus se nám nepodařilo v baráži uspět... Po prvním zápase
se zdálo, že to nebude nemožné, ale hned začátek nám ukázal sílu Prostějova. Několikrát jsme během utkání dokázali smazat drobnou ztrátu,
hráči ale pořád o krok zaostávali. To dohánění ztráty stálo strašně moc
sil, které nám v samotném závěru zřejmě chyběly. Prostějov byl prostě
o kousek lepší a to výsledek potvrdil.“

hodu vyrovnal na 33:33. Do vedení
se přes veškerou snahu Východočeši
nedostali, v koncovce navíc Váňa trefil další střelu z dálky a do kabiny odcházeli Orli s vedením 41:36.
Zbyn k CHOLEVA – trenér Orli Prost jov:
Drobný náskok si klub v Kooperativa „Bylo to nesmírně náročné, ale kluci k zápasu přistoupili dobře. Hlavně
NBL držel i po přestávce, Královští v obraně odvedli mnohem lepší práci, než v prvním zápase. Hradec nám
Sokoli se přesto neustále drželi na nedal nic zadarmo a byl nepříjemný. My jsme ale byli přece jen o kousek
dostřel a bojovali o postup mezi elitu. lepší. Hráči na všech postech podali dobré výkony, dařilo se pivotům,
Naději si drželi i v závěru třetí dese- což bylo hodně důležité. Pomohlo nám i zranění Majeríka, který musel
timinutovky, když Kiršbaum z trest- odstoupit. Zvládli jsme to, což je pro budoucnost důležité.“
ných hodů upravil na 55:56 z pohledu
áli. Pět minut před kon- 74:64, mohli se začít těšit ze záchrany
Hradce Králové. Po jednom z dalších ale Orli obstáli.
faulů Honzák dokonce ve 32. minutě cem vedli o šest bodů, a když ve 37. soutěže.
vyrovnal, v psychicky náročné situaci minutě zvýšilil z dálky Simmons na

„Mladí se nesložili,“
chválil nadje
••
Choleva

PROSTĚJOV Během sezóny se trenér Zbyněk Choleva opravdu nenudil. V kabině vítal stále nové hráče, snažil se je zabudovat do sestavy a často sledoval, jak mu odchází minimálně na marodku. Nakonec
přece jen jeho práce pomohla Orlům k záchraně.„Klíčový byl přístup
vrozhodujícímzápase.Hráčidotohodalimaximum,“cenilsiCholeva.
„Na rozbory ještě bude čas... Ale asi
to tak mělo být. Prostějov dlouhé
pro Večerník roky patřil mezi absolutní elitu. Propad byl zákonitý, ten potká každý
Ladislav VALNÝ
úspěšný klub. Nevyhnul se ani nám,
•• Jak hodnotíte sezónu bezpro- i když jsme padli až na dno a to jsem
středně po posledním zápase?
nečekal.“

exkluzivní rozhovor

Nešlo ten propad nějak zastavit?
„Každý ví, čím jsme si během sezóny
prošli. Změn bylo až příliš moc, to
samé platí o počtu zranění. Bylo to vážně složité.“
•• Berete jako malý bonus, že nečekaně hodně prostoru dostalo prostějovské mládí?
„To je pochopitelně dobře. Herně díky
těmto zkušenostem půjdou nahoru.
Ale i s mladými kluky to nebylo snadné. Hráli svoje soutěže, učili se na maturity. Ale zvládli to a týmu pomohli.

Spadli do tohoo a nesložili se. To je velké
plus.“
•• Byl v baráži
ráži vidět rozdíl ve výupeřů?
konnosti soupeřů?
„Normálně byy to tak zřejmě bylo, ale
náš tým byl hodně oslabený. Hradec
navíc šel do baráže na vítězné vlně,
íjemnější. I tak se to poo to byl nepříjemnější.
dařilo zvládnout.
out. Ale snadné to rozhodně nebylo.
o.“

Foto: archív Veerníku

letos slavíme jubileum...
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Nohejbalisté Prostějova u lídra NEUSPĚLI TENISOVÝ
SKN Ž
S I PV

6:1

ŽATEC, PROSTĚJOV Suverénní
lídr prvoligové soutěže potvrdil
v utkání s prostějovským Sokolem I, že míří za prvenstvím. Hanáci navíc na cizích hřištích příliš
nezáří a tak se dala porážka očekávat. Nakonec uhráli hosté jediný
bod a vraceli se tak z dlouhého sobotního výjezdu ve špatné náladě.
„Kluci strašně moc chtěli, ale srážely je nevynucené chyby, které
zkušený soupeř dokázal ztrestat.
Potvrdilo se, že venku nám chybí
sebevědomí,“ poznamenal k utkání Richard Beneš, trenér prostějovského výběru.
Jeho tým odjížděl k utkání šestého
kola první ligy téměř v kompletní

sestavě, z níž chyběl pouze Tomáš
Roba. Proti Sokolu I však stál ostřílený soubor v čele s úřadujícím mistrem světa Ondrou Vítem. Domácí
zvládli hned první dvojku, v níž si
Ondřej Vít s Dráždilem poradil s párem Wiesner - Klaudy beze ztráty
setu - 1:0. Srovnání zařídily mladé
pušky Matkulčík - Ftačník, kteří
žateckým sokům nenechali ani set
- 1:1. „Kluci potvrdili, že jsou momentálně naším nejlepším párem,“
poznamenal Beneš.
Rozhodující zlom přinesly duely
trojic. Velkým propadákem skončila překvapivě první trojka hostů ve
složení Valenta - Wiesner - Ftačník.
Ani v jednom ze dvou setů nedokázali hosté uhrát ani pět míčů a bylo to
2:1. Trojka Matkulčík - Klaudy - Příhoda zahrála po prohraném prvním
setu velmi dobře takticky, srovnala
stav, ale v rozhodujícím setu nedo-

drželi kluci trenérem stanovenou
taktiku a soupeř šel do trháku na 3:1.
V prostřední části zápasu svedla vložená dvojka Valenta - Příhoda se svým
soupeřem naprosto vyrovnaný duel,
který se opět rozhodoval až ve třetím
setu. Bohužel opět v neprospěch celku
z Hané - 4:1. V singlu proti mistru světa v této disciplíně a vloni nejlepšímu
nohejbalistovi ČR dostal příležitost
Kuba Klaudy. „Dokázal držet s Vítem
krok téměř celý první set, druhý set byl
již pod kontrolou vynikajícího singlisty ze Žatce,“ komentoval trenér hostů.
Žatec tak měl k dispozici čtyři mečboly
- 5:1. Proměnil hned první otočenou
trojkou, když zvítězil ve dvou setech
6:1 pro Žatec.
„Kluci strašně moc chtěli, ale obrovské množství nevynucených chyb
rozhodlo o zisku bodů pro celek ze
Žatce. Chvílemi už nevím, jak jinak
to před zápasem i v jeho průběhu

mám svým svěřencům říci. Při utkání venku mnohdy propadají panice,
nedodržují stanovenou taktiku a výsledkem je vždy přibývající skóre ve
prospěch domácích. Musím pochválit pouze dvojku vedenou Ftačníkem
a kapitána Valentu za bojovnost
a výbornou hru v poli, a to i přes
prohru ve dvojce i ve trojce. Rovněž
Klaudy si zejména v prvním setu
singlu a v poli uhrál určitě své,“ zhodnotil porážku Richard Beneš.
Sokol I Prostějov se drží v průběžné tabulce na páté příčce, kterou
bude hájit v příštím kole na půdě
momentálně posledních Horažďovic, jež však vyhrály překvapivě
ve Zruči. Před domácími fanoušky
nastoupí Prostějovští až v sobotu
27. května proti Modřicím. (zv)
Statistiky utkání a výsledkový
servis 1.ligy v nohejbalu najdete na
straně 26
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DAVIS CUP:

o záchranu na antuce

HAAG, PROSTĚJOV Na antuce
odehrají tenisté České republiky
daviscupovou baráž proti Nizozemsku. Dějištěm duelu bude
Haag. Nečekanou volbu povrchu
mají na starost pořadatelé střetnutí.
„Zvolit takový povrch po US Open
a měsíční túře na betonech je nezvyklá volba. Pořadatel ale na to má
právo a my to musíme respektovat.
Připravíme se, jak jen to bude mož-

né,“ uvedl Jaroslav Navrátil, nehrající kapitán českého daviscupového
týmu. „Hlavně věřím, že budeme
mít k dispozici kompletní sestavu.
Ze Světové skupiny nechceme sestoupit. Zápas se hraje za čtyři měsíce,
uvidíme, jak se bude sezóna hráčů
vyvíjet a v jakém budou zdravotním
stavu,“ poznamenal Navrátil.
Nizozemský daviscupový tým ještě
nikdy v aréně Sportcampus Zuiderpark v Haagu nehrál. Pro barážové
klání bude mít hala kapacitu 3500
diváků. S Holanďany mají čeští tenisté pozitivní bilanci 5:1, prohráli
s nimi jen úvodní duel v roce 1925.
Naposledy na sebe oba týmy narazily před třemi lety a v Ostravě
zvítězili domácí 3:2. Trojnásobní
vítězové trofeje ze Světové skupiny
Češi sestoupili jen jednou, po barážové prohře s Německem v roce 2005.
Naposledy baráž zvládli předloni
v těžkých podmínkách v Indii. (lv)

Titul z J&T Banka Prague Open
„S výsledkem nejsem spokojená.
Chtěla jsem do finále. To se mi nepodařilo a je mi to moc líto,“ přiznala
zklamání Strýcová, kterou v posledním zápase zradilo podání. „Nešel mi
servis a svým způsobem jsem neměla
žádnou zbraň. Soupeřka nekazila, hrála fakt dobře,“ poznamenala Strýcová.
Loňskou vítězku Lucii Šafářovou
zastavily zdravotní problémy a do

zamí.il do Nmecka

utkání druhého kola proti pozdější
finalistce Kristýně Plíškové vůbec
nenastoupila. „Minulý týden jsem
se trápila se spálovou angínou.
První zápas jsem sice zvládla, ale pak
se můj stav zhoršil. Nešlo nastoupit,“
litovala Šafářová.

Hned na začátku turnaje vypadla
nasazená jednička Karolína Plíšková a v Praze neuhrála ani set.
„Neměla jsem dobrý pohyb. Výkon byl špatný. Musím to vzít jako
zkušenost a jít dál,“ uvedla Karolína
Plíšková.
(lv)

Další Badminton Cup

17051120499

PRAHA Dvakrát po sobě se z vítězství na turnaji J&T Banka Prague
Open radovaly prostějovské tenistky. Letos to nevyšlo. Ani hráčkám
TK Agrofert, ani dalším Češkám.
Trofej si předminulý týden vybojovala Němka Barthelová. Právě s ní
vypadla v semifinále Barbora Strýcová, která to z prostějovských hráček na turnaji dotáhla nejdále.

FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku zná vítěze
PROSTĚJOV Po dvou předchozích letošních kláních v badmintonu
konaných v hale Hotelu Tennis Club je již minulostí i třetí dějství.
Tentokrát se opět soutěžilo ve dvou kategoriích, přičemž obě byly
dlouhou dobu dopředu plně obsazeny. Zájem o tento raketový sport
tedy trvá, ba dokonce sílí, což jistě jak organizátoři, tak i samotní hráči musí ocenit.
éru. Bylo to vůbec poprvé, co se na
exkluzivní
stupně vítězů protlačila zástupkyně
reportáž
něžnějšího pohlaví. Je však otázpro Večerník
kou, zdali se tento přívlastek dá použít i u Terezy Chumchalové. Ta se
Martin
totiž se svými mužskými protějšky
PYTELA
vůbec nemazlila a dokráčela si poTřetí letošní Badminton cup kona- měrně suverénně pro umístění na
ný pod záštitou PROSTĚJOVSKÉ- „bedně“. Lepšího výsledku se podaHO Večerníku přinesl jednu premi- řilo dosáhnout pouze Radimu Foj-

tíkovi, který svou sokyni dokázal
v rámci zápasu ve finálové skupině
nejlépe umístěného trojlístku hráčů
po základních skupinách udolat ve
dvou setech shodně 15:12. Třetí
příčku pak obsadil Tomáš Vítek.
I tentokrát bylo k vidění mnoho zajímavých a nervy drásajících bitev.
Každá výměna, každý set a každý
zápas představovaly parádní podívanou a tuhý boj zároveň. Nikdo
nechtěl být v poli poražených,
všichni badmintonisté a badmintonistky se snažili prodat své technické a fyzické kvality v co největší
míře. A dařilo se.

Spokojený byl i Ondřej Perůtka,
organizátor akce. „Jsme svědky velice kvalitního turnaje. Úroveň jde
stále nahoru, což je dobře. Snažím
se vycházet všem vstříc, reaguji na
některé poznámky hráčů, mým zájmem je dělat turnaje co nejlepší.
Plánujeme i čtvrtý kurt, který je
třeba. Zájem roste a někdy se dokonce stane, že lidé nemají kde hrát.
Novinku pak představuje bodové
zvýhodnění slečen, uvidíme, jak si
s tím poradí,“ odtajnil jednu změnu
oproti předchozímu klání. Jak bylo
vidět, hráčky nabídnuté příležitosti
využily velice dobře.

Berdych v Madridu chybl mezi osmi
MADRID, PROSTĚJOV Po šesti letech chyběl minimálně ve čtvrtfinále
madridského turnaje Tomáš Berdych. Prostějovský tenista v osmifinále
nestačil na Němce Zvereva, když předtím vyřadil Uzbeka Istomina a Nizozemce Haaseho.
„Není to ideální výsledek. Chtěl jsem uhrát alespoň jedno kolo. Ale třeba to
vyjde na dalším turnaji,“ nechal se slyšet nejlepší český tenista.
Nedařilo se ani tenistkám. Nasazená dvojka Karolína Plíšková skončila ve
2. kole, stejně jako patnáctka Barbora Strýcová, která v 1. kole vyřadila ve
třech setech Lucii Šafářovou. „Antuková sezóna ještě nějakou dobu potrvá.
Nějaký lepší výsledek ještě přijde,“ shodly se obě hráčky TK Agrofert. (lv)

17042170445

Nasazeným se v Wím neda.ilo
ŘÍM, PROSTĚJOV Pozice turnajové jedničky a trojky nedokázali
na challengeru v Římě potvrdit Jiří
Veselý a Adam Pavlásek. Zástupci TK
Agrofert se shodně dostali do 2. kola,
v něm ale na papírově slabší soupeře
nestačili. Veselého porazil ve třech
setech Gruzínec Tsitsipas, Pavláska
vyřadil Belgičan Coppejans.
„Vracím se po zranění, v Ostravě jsem
si natáhl tříslo a vlastně nevěděl, jest-

li v Římě vůbec nastoupím. Alespoň
jsem zvládl jedno vítězné utkání.
Musím být trpělivý a hlavně zdravý.
Pak to půjde,“ věří Pavlásek.
V poli poražených skončil také
Lukáš Rosol na turnaji ve francouzském Aix en Provence. Nejprve
vyřadil po dvou zkrácených hrách
Michona, pak ale s dalším domácím
tenistou Chardym hrál pouze čtyři
hry.
(lv)

Trojice nejlepších. Na snímku zleva vítz Radim Fojtík, st0íbrná Tereza Chumchalová a t0etí Tomáš Vítek.
Foto: Martin Pytela

Odstartovala nová
sezóna beachvolejbalu
PROSTĚJOV Plážový volejbal v České
republice sice nespal ani během zimy, kdy
se konalo několik halových turnajů včetně
zimních mistrovství republiky. Naplno
se však dění pod vysokou sítí na písku
rozhořelo až nyní s příchodem teplejšího
jara, kdy zahájila letní beachvolejbalová
sezóna 2017.
Co se týče Prostějovska, stejně jako loni není
bohužel ani letos v kalendáři oficiálních akcí
Českého volejbalového svazu žádné klání
pořadatelsky spadající do místního regionu.
Dávno zrušenou minulostí je také kdysi velmi
oblíbený turnajový seriál pro neregistrované
Koupelky, tudíž se na scéně mohou případně
objevit pouze jednorázové podniky neoficiálního charakteru. Pokud se o nějakém Večerník
dozví, nebo nám dáte sami vědět, budeme informovat.

Rekreačně zahrát „plážák“ si zájemci z řad
široké veřejnosti mohou v areálu Beach
Sport Prostějov vedle aquaparku, objednat
či rezervovat kurty na určitý termín tam
lze po dohodě na telefonním čísle 736 742
944. Další možností je areál RG a ZŠ města
Prostějova ve Studentské ulici, z přilehlých
obcí je možné si zapinkat například v Mostkovicích, Určicích nebo Smržicích.
V neposlední řadě pak budeme sledovat, jak
si výsledkově povedou členky VK AGEL
či další zástupkyně prostějovského regionu
na letošních beachvolejbalových soutěžích.
Jejich program na území ČR je tradičně
našlapaný a běží plným proudem od minulých týdnů až do konce srpna, případně
začátku září. Minulé roky přinesly hráčkám
z Hané mnoho medailových úspěchů, tak co
tentokrát?
(son)
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BASKETBALISTEK JE MÁLO, MLÁDEŽ OPOUŠTÍ EXTRALIGY
Prostějovské ženy se ve druhé lize zachránily,
juniorky překvapily,kadetky nastupovaly za Brno

PROSTĚJOV Uplynulý ročník 2016/2017 přinesl basketbalovému oddílu TJ OP Prostějov nejen radostné okamžiky, ale také množství starostí. Největšího
úspěchu dosáhly juniorky, jimž se podařilo probít do
extraligového play-off, naopak „áčko“ se od počátku
potýkalo s úzkým kádrem a výsledkem byly pouze boje o páté místo v druholigové skupině „B“. Nejhůře na
tom pak byly kadetky, které se totiž už v létě přesunuly
pod hlavičku Králova Pole Brno a za celý ročník ani jednou nevyhrály.
exkluzivní
ví
zpravodajství
k
pro Večerník
Jiří
MOŽNÝ
V posledních letech byl ženský basketbal v Prostějově na vzestupu, klub
hrál extraligu kadetek i juniorek, přičemž mládežnicím se vždy alespoň
v jedné kategorii dařilo bojovat s těmi
nejlepšími. „A“-tým žen pak postoupil
z oblastního přeboru do třetí nejvyšší
domácí soutěže a měl ambice ve vzestupu ještě pokračovat. Současnosti
ale na růžové brýle příliš nevypadá...
Juniorky kvůli takřka zcela chybějící
základně v daných ročnících prodávají extraligou licenci a hrstku svých
hráček přesouvají mezi ženy. Kadetek
už bylo v uplynulé sezoně velice málo
a pro příští rok s pomocí starších žákyň zabojují alespoň o dorosteneckou ligu. Nic se nemění pouze pro
ženy, které i nadále zůstávají v moravské skupině druhé ligy.

Žen jako
šafránu
Byť je jich také málo... Na soupisce
sice „oděvářky“ disponovaly dostatečným počtem jmen, vinou nemocí, zranění, studijních povinností
i osobních důvodů však jejich řady
velice prořídly. Většina hráček navíc patřila do juniorské kategorie
a například bez čtveřice Švécarová,
Urbancová, Dufková, Kozáková to
v úzké rotaci dlouho nešlo, příliš
toho neodehrála ani Krátká. „Stěžejní bylo kvarteto Frgalová, Melková, Semjonová, Šmeráková, tato
děvčata odehrála skoro všech dvacet
utkání. Do třinácti zápasů naskočila také Fialová, která následně ale
přestoupila do Olomouce, kde studuje,“ pustil se do rozplétání peripetií
prostějovský kouč Pavel Švécar.

Tyto skutečnosti se projevily i na výsledcích, když výběr TJ OP zvítězil
jen třikrát za úvodních deset duelů
a zavřel si tak cestu mezi první čtyřku tabulky, tedy i do vysněné skupiny o postup do první ligy. „Začali
jsme oslabeni a měli jsme problémy.
Ve druhé polovině sezóny jsme už ale
vyhráli devět z deseti duelů a naše hra
se díky rozumnému složení rovnala
těm nejlepším,“ chválil Švécar alespoň
částečně a zmínil celkovou bilanci dvanácti výher i osmi porážek.
To už se k výběru od kadetek přesunul Željko Živkovič a díky úspěšné
stíhací jízdě se nemusel oddíl obávat
o záchranu, nechal totiž za sebou
Havířov i Příbor. „Naším největším
problémem byl počet holek na zápasy, někdy jsme nastupovali i v pěti
šesti lidech. Nakonec to po sportovní
i finanční stránce dopadlo suprově,
udrželi jsme se a porazili i Nymburk
a Poděbrady, navíc jsme nemuseli
daleko cestovat. Ve finálové skupině
bychom totiž měli Jablonec, Litoměřice i Ústí nad Labem...,“ oddechl si
uznávaný lodivod.

Juniorky zazáøily,
ale dávají sbohem
Od svého postupu z první ligy až dosud se musely prostějovské juniorky
každým rokem spokojit se skupinou
play-out a případně příslušnost obhajovat až v baráži. Tentokrát si však
vedly mnohem lépe a devět výher
z dvaadvaceti utkání jim přesvědčivě stačilo na osmou pozici, která
jako poslední zaručovala účast ve
vyřazovací části. I přes následné vyřazení s později mistrovským SŠMH
Brno se tak jednalo o velký nadplán.
„Počítali jsme, že se i letos budeme
zachraňovat, jenže jsme špatně odhadli výkonnost děvčat,“ pousmál se
trenér Švécar. „Po třech letech v extralize jsme se tedy poprvé dostali
do play off, navíc jsme v kádru měli
třináct ryze domácích hráček a pouze

v závěru nám vypomáhala jedna na
hostování. Mohlo to být ještě lepší,
ale hned čtyři naše holky jsou v renomovaných moravských klubech,
které ovšem hrají stejnou soutěž jako
my,“ poukázal Švécar na brněnské trio
Neubauerová, Szcotková, Galíčková
i ostravskou Kateřinu Frgalovou, které se sešly ve finále.
V samotném čtvrtfinále nebylo o favoritovi pochyb, neboť Jihomoravanky prošly celou základní částí bez
jediného klopýtnutí. Hlavní ale bylo,
že až pod týmem z Hané skončily
Slovanka, Jablonec, Žďár a Strakonice. „Proti Brnu jsme moc šancí
neměli, oni mají kompletní a kvalitní
kádr, zatímco my jen minimální počet hráček. Disponujeme sice silnou
základní pěticí, ale po vystřídání už
je to slabší,“ poznamenal k vyřazení
v poměru 0:3 na zápasy.
Podobně to viděl i jeho kolega,
skupina o udržení ani baráž se
v Prostějově hrát nemusely. „Nemáme se za co stydět. Odehráli jsme
dobré zápasy a nedali jsme nikomu
nic zadarmo, důstojně jsme se rozloučili se soutěží. Víme už pár let, že
po odchodech některých hráček do
Brna, Ostravy a Trutnova nyní přijdou slabší ročníky, máme jen tři hráčky narozené v roce 1999, dvě o rok
mladší a dohromady další tři čtyři
z ročníků 2001 a 2002,“ upozornil
Živkovič na velký problém s početností kádru. „Budeme se soustředit
na ročníky 2003 a 2004, které se od
devatenáctého do jedenadvacátého
května utkají o ligu kadetek, a prioritou oddílu je také na konci května boj
U15 o žákovskou ligu,“ dodal.
V juniorské kategorii je tedy aktuálním výsledkem nabídnutí extraligové licence případným zájemcům
a posílení ženského kádru o zbylé
mládežnice, které už nepatří mezi
kadetky. „Nemáme zájem nakupovat hráčky a není ani odkud. Licenci
prodáme tomu, kdo bude mít zájem.
Ozvaly se už Strakonice a Pardubice,
oba týmy si ale účast mohou vybojovat
také v baráži,“ prozradil Švécar.
Kadetky napøed za Brno,
od léta zpátky za TJ OP

Nejkomplikovanější situace panovala
u výběru do sedmnácti let. Zde bylo
již po minulé sezóně patrné, že hráček
bude málo, a proto se licence přesunula do Brna, načež za Královo Pole nastupovalo i šest sedm Prostějovanek.
Hrálo se sice pod názvem cizího oddí-

Vydavatelství HANÁ PRESS s.r.o.,
s pední pozicí mediálním trhu v regionu
(v portfoliu tituly Prostjovský Veerník)

HLEDÁ PRO ROZŠÍENÍ SVÉHO TÝMU
MOTIVOVANÉ A ZKUŠENÉ
KOLEGY/-N NA POZICE:

ÍK/-ICE
RACOVN
P
Í
N
IV
T
TRA
ADMINIS
Pokud vás tato pozice zaujala zašlete nám svj
strukturovaný životopis na adresu: kozak@pv.cz.
Vybrané uchazee budeme kontaktovat.
Pro bližší informace volejte 608 706 148, p. Kozák

Juniorky TJ OP Prostjov dokázaly projít do extraligového 4tvrtfinále, v nm nesta4ily na pozdjší mistryn ze SŠMH
Handicap Brno.
Foto: archiv oddílu

lu, ale až do ledna se tréninky i zápasy
konaly ve Sportcentru DDM. „Soutěž
jsme přepustili Brnu, které ale akceptovalo naše podmínky. Už začátek nasvědčoval, že to nebude ideální, naše
dvě stěžejní hráčky Kateřina Frgalová
a Adéla Buřtová totiž odešly do Ostravy, respektive do dalšího brněnského
klubu. Hodně nám chyběly, i bez nich
jsme ale byli schopni poskládat šest
holek, které doplnila jiná šestice z Králova Pole,“ objasnil stav Švécar.
Až do konce uplynulého kalendářního
roku tak měl výběr svůj domov v Prostějově a pozici trenéra obsadil Željko
Živkovič, jakmile však odpadly další tři
domácí hráčky, nemělo už cenu tahat
zbytek družstva sem a ročník se podařilo dohrát v Brně. „Některé byly dlouhodobě zraněné, jiné ztratily zájem.
A bylo by kontraproduktivní tahat sem
hráčky z jižní Moravy, vše si tedy začalo
řídit Brno,“ popisoval Švécar. Výsledkově se však látané sestavě nevedlo,
v sezóně prohrála všech osmadvacet
střetnutí a nyní se utká o uhájení nejvyšší soutěže v baráži. „Tým se neustále měnil. Nastoupilo hned šestadvacet
hráček, to je hrůza,“ posteskl si.
Na Hané se tak nebude hrát ani
druhá mládežnická extraliga, na
rozdíl od juniorek by však družstvo kadetek nemělo svou činnost
přerušit a vznikne zcela nový soubor děvčat. „Stahujeme si hráčky,
které jsme propůjčili jinam a chceme
hrát pouze s vlastními silami. Většinu týmu by měly tvořit žákyně U15,
chceme totiž, aby měly dvě soutěže
a hrály každý víkend, pravidelnost
utkání je pro ně prospěšnější,“ vypíchl
Švécar.
Nezbytnou podmínkou pro splnění
tohoto přání je již výše zmíněné absolvování kvalifikace, které přijde na
řadu v nejbližších týdnech, přesný
postupový klíč bude stanoven teprve
podle počtu přihlášených družstev.
A aby si oddíl TJ OP Prostějov zajistil
dodatečnou základnu pro další roky,
věnuje se intenzivně nejen formou
náborů rovněž nižším věkovým skupinám. „Tento rok se na střední a jižní
Moravě rozjela soutěž U10, je to dobrý nápad a přihlásili jsme tam i naši
přípravku. Stali jsme se spoluorganizátory a chceme v tom pokračovat
i nadále. Máme radost, že jsme loni
a letos nabrali osmnáct dvacet holek
a baví je to, snad budeme mít v následujících letech z čeho vybírat,“ hledí
Željko Živkovič optimisticky směrem k následujícím rokům.

JAK DOPADLA SEZONA
MLADÝCH BASKETBALISTEK?
KONEČNÁ TABULKA 2. LIGY ŽEN, SK. „B“:
z

Tým

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Basketball Nymburk „B“
Basket Podbrady
MK Technic Tišnov
BC Benešov
BK P0íbor
TJ OP ProstGjov
BK Haví0ov
BK Ž^ár nad Sázavou
BK Loko Trutnov „B“

z

Tým

Z

V

R

P

Skóre

16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
11
10
10
9
8
7
6
0

5
5
6
6
7
8
9
10
16

987:787
961:874
997:920
930:894
998:1012
914:956
1051:1034
975:971
862:1227

27
27
26
26
25
24
23
22
16

SKUPINA O UMÍSTĚNÍ:
5. TJ OP ProstGjov
6. BK Haví0ov
7. BK P0íbor

Z

V

R

P

Skóre

Body

20
20
20

12
9
9

8
11
11

1213:1160
1304:1300
1218:1314

32
29
29

33
32
29

KONEČNÁ TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI
EXTRALIGY JUNIOREK:
z

Tým

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SŠMH Handicap Brno
USK Praha
SBŠ Ostrava
BA Sparta Praha
Sokol ZVUS Hradec Králové
KP Brno
BK Loko Trutnov
TJ OP ProstGjov
Basket Slovanka
Jablonec nad Nisou
BK Ž^ár nad Sázavou
BK Strakonice

Z

V

R

P

Skóre

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

22
19
16
15
14
13
12
9
5
4
2
1

0
3
6
7
8
9
10
13
17
18
20
21

2036:1132
1598:1122
1453:1169
1455:1338
1503:1312
1403:1353
1359:1442
1218:1373
1250:1570
1142:1594
1129:1615
1169:1695

44
41
38
37
36
35
34
31
27
26
24
23

ČTVRTFINÁLE:
SŠMH Handicap Brno – TJ OP ProstGjov 3:0 (82:54, 79:50, 81:42)

KONEČNÁ TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI
EXTRALIGY KADETEK:
z

Tým

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SŠMH Handicap Brno
BA Sparta
BK Pardubice
USK Praha
Basket Slovanka
Sokol Hradec Králové
BK Haví0ov
BK Strakonice
HB Basket Praha
BK Loko Trutnov
SBŠ Ostrava
KP Brno

z

Tým

9.
10.
11.
12.

HB Basket Praha
BK Loko Trutnov
SBŠ Ostrava
KP Brno

Z

V

R

P

Skóre

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
18
17
16
14
11
11
7
7
6
5
0

2
4
5
6
8
11
11
15
15
16
17
22

1625:1195
1660:1215
1477:1223
1457:1087
1549:1272
1452:1330
1454:1446
1162:1511
1380:1570
1290:1542
1091:1427
1002:1781

42
40
39
38
36
33
33
29
29
28
27
22

PLAY-OUT:
Z

V

R

P

Skóre

28
28
28
28

12
9
9
0

16
19
19
28

1853:1957
1725:1922
1459:1795
1358:2278

40
37
37
28

