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PROSTĚJOV Nechutný incident se
udál na hřišti ve Studentské ulici, kde
malým dětem i jejich rodičům vyhrožoval
neurvalý Rom až zabitím. To přímo mrtvolu
našli kolemjdoucí ve Smetanových sadech,
kam se tak sjely všechny složky Integrovaného
záchranného systému. Oba případy spolu nesouvisí, ale
mají jedno společné - STRACH! Zatímco rodiče dětí z okolí
dětského hřiště podali trestní oznámení kvůli teroru, v centru města se dělalo všechno pro to, aby se nákaza zesnulého
muže postiženého svrabem nerozšířila po okolí!
(mik)

... A MRTVOLA V PARKU!
BYLI JSME
U TOHO

➢

2x foto: Michal Kadlec
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Martin ZAORAL

V pátek se koupeme!
Prostějov (mik) - Sice o týden
později než v předchozích letech,
ale přece! Už tento pátek 26. května
se otevřou pro návštěvníky brány
prostějovského aquaparku. „Věřím,
že neustále se zlepšující počasí přiláká
dostatek návštěvníků. Na sezónu jsme
připraveni a doufám, že bude lepší než
tak katastrofální loňská,“ poznamenal
šéf Domovní správy v Prostějově Vladimír Průša. Jen pro úplnost dodejme,
že na pátek meterologové předpovídají pro Prostějov pouze osmnáct
stupňů Celsia a občasný déšť...

Policisté obsadí od září tohoto
roku uvolněné prostory na hlavním nádraží v Prostějově. To je
veřejnosti známo. Ovšem jediná
Agentura Hóser zjistila, že není
zas až tak pravda, že by strážci
zákona neměli zájem o prázdný
hotel společně s restaurací a hotelem! Opak je pravdou, a jdou na
to mazaně!
„Není vyloučeno, že policisté si
budou chtít pronajmout bývalý bufet. Podepsala jsem však

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

 

     

tt1POEʏMÓtt

Ani muk. Mluviti stříbro, mlčeti zlato. Právě tohle pravidlo se dle legendy
mělo stát osudným svatému Janu Nepomuckému. Patron české země byl umučen v době panování Václava IV. Nepříliš pravděpodobná, ale o to oblíbenější
verze říká, že to bylo proto, neboť odmítl vyzradit zpovědní tajemství královny
Žofie. Díky tomu mívá na svých sochách prst na ústech. I v Prostějově jsme si
letos připomněli slavnosti tohoto světce, jimž se říká Svatojánské navalis.

ttÁUFSâtt

Ó pane náš. „Ať líp se dýchá, dej nám, ó Pane náš. Ať mocná pýcha, nedusí
život náš.“ Přesně v den, kdy v prostějovském divadle vystoupila první dáma
české country Věra Martinová, mezi jejíž nejoblíbenější skladby patří spirituál Ó pane náš, dorazil do Prostějova i se svým čtyřmetrovým křížem poutník
Alan Saunders, který šel pěšky z Prahy do Ostravy.

tt4UʭFEBtt

Smrt v osamění. „Ti, kdo jsou sami, mají smutný život, ale nejsmutnější smrt,“ napsal
moudrý autor Starých řeckých bájí a pověstí Eduard Petiška. Na lavičce ve Smetanových sadech zemřel dvaašedesátiletý bezdomovec, který zde dle svědectví ještě jako
živý ležel už od předchozího dne. Muž zesnul uprostřed lidí a přesto zcela sám...

ttɇUWSUFLtt

Hokej v koutě. „Voráček se rozjíždí... a pokračuje v jízdě do rohu...“ To byla
asi nejvýstižnější poznámka komentátora Roberta Záruby k čtvrtfinálovému
zápasu hokejového mistrovství světa mezi Českou republikou a Ruskem. Jistá
snaha se některým hráčům upřít nedala, celkově to ale byla velká nuda.

tt1ÈUFLtt

Rozhledna bez rozhledu. „Rozhlédni se člověče, než-li ti život uteče,“ zpívalo
se v úvodní písni k seriálu o rozhlednách. Pokud v současnosti dorazíte na Kosíř, tak se můžete rozhlížet leda tak po cedulce, která vám oznámí, že rozhledna
je z technických důvodů uzavřena. O tom, jak dlouho ještě bude, rokovali zástupci Mikroregionu Kosířsko.

tt4PCPUBtt

I makrela může být cíl. Každý cíl je koncem staré a začátkem nové cesty.
Existují však cíle příjemnější a ty méně příjemné. K těm nejpříjemnějším patří
posezení u piva a uzených makrel po zdolání Smržického vandru. Ano, i cesta
může být cíl. Ale makrela je makrela...


                ! 
"#  $   %$    & '   
Foto: Martin Zaoral

tt/FEʏMFtt

Krása na dvou nohách i čtyřech kolech. Ženy v mnohém připomínají auta.
Některé jsou elegantní a spolehlivé, jiné mají velkou spotřebu a nízký výkon.
Pro ženy i automobily platí, že pokud nepatří jednomu majiteli, jedná se o veřejnou dopravu... Po roce jsme na prostějovském náměstí opět mohli obdivovat krásu i eleganci automobilových veteránů.
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mlčenlivost, takže dál bych se
k tomu nechtěla vyjadřovat,“
odpověděla na otázku Agentury
Hóser Kačenka Kubová, mluvčí Správy kolejí a perónů, které
budova nádraží patří. Skoupí
na slovo, ostatně jak je tomu
zvykem, jsou i samotní policisté. „Vaší agentuře už v životě nic
neřeknu, je to jako hrách na stěnu házet! Každé moje slovo se
pak obrátí proti mně,“ odbyl nás
Francimór Kořen, mluvčí prostějovské policie.
Ale bez konkrétních informací
Agentura Hóser přece jen nezůstala! Ústa na špacír si totiž pustili řadoví strážci zákona, kteří
dokonce budou nádražní bufet
provozovat! „Dostal jsem minulý

KRIMI


Ztratit mobilní telefon a k tomu
ještě za patnáct tisíc korun, to
by naštvalo každého. Přesně
toto se stalo minulé úterý osmatřicetiletému muži, kterému
přístroj zřejmě vypadl z kapsy
na sídlišti Hloučela. Nešťastník
se vrátil na místo domnělé ztráty, ale mobil zde už nenašel.
Našel ho ovšem někdo jiný...

15 000
A onen neznámý, který nález
mobilního telefonu neohlásil,
má teď velký problém. Zákon
totiž pamatuje na to, že ne
všechno, co najdeme, si můžeme ponechat. Neznámému
pachateli tak za přečin zatajení věci hrozí až roční kriminál. Policie ho ale samozřejmě
nejdříve musí vypátrat!


 
 



Vyvlastňovat jako za komunistů?
Podle aktuálních zpráv z magistrátu
se zřejmě dočkáme tolik kýženého
severního obchvatu Prostějova. Má
to ale jeden háček. Vykoupených je
sice už devadesát procent potřebných
pozemků, nicméně až v osmi případech hrozí jejich vyvlastnění! K tomu
došlo naposledy za minulého režimu...


EM

Agentura 

Nic nevidìli,
nic neslyšeli...
Prostějov (mik) - Jak Večerník informoval v minulém vydání, oslavu
osvobození Prostějova rumunskou
armádou na náměstí T. G. Masaryka
narušil opilý bezdomovec hlasitým
výkřikem „Heil Hitler“! Případem se
už zabývá Policie ČR. V této souvislosti je šokující, že vyšetřovatelé mají
k dispozici prohlášení členů hlídky
městské policie, která prý „nic neviděla ani neslyšela“. Přitom strážníci
stáli pár metrů od hajlujícího muže
a byli tak zřejmě jediní, kteří jeho výkřik na náměstí nezaznamenali...




PROSTĚJOV Každý z nás má
svůj kříž. Připadá vám ten váš, se
kterým se vláčíte životem, příliš
těžký? Pak si na něj dejte kolečko!
Hned se vám půjde snadněji...
I to by mohlo být nápadité poselství, které zvěstuje Alan Saunders
z Londýna. On sám za poslední
čtyři roky prošel spolu se svým
čtyřmetrovým křížem na rameni celkem dvacet zemí. Putuje
výhradně pěšky a lidem při své
pouti zvěstuje poselství Božího
království.
Více o jeho cestě
se můžete dozvědět na
www.crossthenations.com.

Prostějov (mik) - Aby toho nebylo málo, Prostějově se právě dnes,
tj. v pondělí 22. května, opět o něco
více zneprůjezdní. Úplná uzavírka
se bude týkat Tylovy ulice, a to od
křižovatky s ulicí Tetín až po Okružní ulici. „Důvodem je zahájení další
etapy revitalizace a potrvá až do
7. srpna tohoto roku,“ potvrdil Miroslav Nakládal, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu.



Tylovou
neprojedete



A zase nejpřívětivější! Prostějovský
magistrát odpověděl dlouhému zástupu kritiků tím nejpříhodnějším způsobem. V prestižní anketě obhájil své
loňské prvenství a opět tak získal titul
„Nejpřívětivější úřad v Olomouckém
kraji“. Hodnocena byla otevřenost,
transparentnost a vstřícnost úřadu vůči
občanům města.

týden nabídku, abych se přeorientoval na práci výčepního a kuchaře zároveň. Doteď jsem deset let
působil jak hlídkující pochůzkář.
A jelikož jsem už prošoupal desítky polobotek a bolí mě nohy, uvítal jsem tuto změnu. Prostějovská
policie totiž bude provozovat
bufet na nádraží,“ prozradil major Jeroným Zeman. V nádražní
„pančavě“ spolu s ním bude pracovat i poručík Kolombový. „Já
budu připravovat lahůdky a starat se o zásobování. Práci zde
najde i moje žena jako uklízečka
a vyhazovačka,“ nechal se slyšet
poručík z oddělení kriminální
služby.
Agenturu Hóser ale zajímalo,
proč se vedení policie rozhodlo

k tomuto kroku. Vždyť s provozem zařízení s občerstvením nemají strážci zákona vůbec žádné
zkušenosti! „Donutilo nás k tomu
nedávné stanovisko ministra vnitra, který nám odepřel peníze na
benzín. A protože naše služební vozidla musí na něco jezdit,
musíme si na pohonné hmoty
prostě vydělat sami. Proto veškerý výtěžek z provozu nádražního
bufetu půjde na benzín,“ vysvětlil jeden z vedoucích policistů
v Prostějově.
Za Agenturu Hóser Majkl

Pětice vyvolených osobností obdržela
minulé pondělí dopoledne prestižní
Cenu města Prostějova za rok 2016.
Ocenění na základě složitého výběru
dostali fotograf Jiří Andrýsek, historička Marie Dokoupilová, spisovatelka Jarmila Pospíšilová, plavkyně
Dana Zbořilová a cenu in memoriam obdržel i bojovník za svobodu
František Doležel.




LUBOMÍR
BALÁŠ
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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.

RICHARD RAFAEL
se narodil 22. října 1974 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 17. února
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 43 do 45 let, měří mezi 170 až 180
centimetry, má střední postavu, hnědé
oči a hnědočerné vlasy. Nosí plnovous.



  

Aktuálně stále ještě tajemník prostějovského magistrátu má nakročeno
na „kraj“. Lubomír Baláš totiž zvítězil
ve výběrovém řízení na pozici ředitele Krajského úřadu Olomouckého
kraje. Hejtman Ladislav Okleštěk již
zaslal ministru vnitra žádost o jeho
jmenování.
 



„JÁ NA TO

HOVNO
SVÍTIT
NEPOTŘEBUJU!“
Štamgast jedné
prostějovské hospůdky
u centra města takto ve čtvrtek
okomentoval zvláštní krádež
žárovky na místní toaletě!
POÈASÍ v regionu

PATRIK PŘIKRYL
se narodil 2. června 1991 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 19. prosince
2016. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 20 do 30 let a měří mezi 175 až 185
centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou k dipozici.

Zpravodajský a společenský týdeník PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Vychází 1x týdně po celém území Prostějovska.
Vydává: Haná Press s.r.o. Sídlo redakce: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. IČO: 26782294. Kontakty: 582 333 433, 608 960 042, vecernik@pv.cz. Provozní ředitel: Petr Kozák
Šéfredaktor: Petr Kozák (608 706 148, kozak@pv.cz). Zástupce šéfredaktora: Michal Kadlec (redakce@vecernikpv.cz). Redaktor: Martin Zaoral (editor@vecernikpv.cz).
Sportovní redakce: Zdeněk Vysloužil (sport@vecernikpv.cz). Kontakt na redakci zpravodajství, sportu a kultury: 608 723 851. Grafické oddělení: Josef Popelka a Milan Fojt (grafikapvv@seznam.cz).
Vedoucí obchodního oddělení: Věra Černá (608 723 849, prezentace@vecernikpv.cz). Řádková inzerce a administrativa: Květoslava Hubáčková (608 960 042, inzerce@vecernikpv.cz).
Předplatné: Věra Černá (608 723 849, predplatne@vecernikpv.cz). Tiskne: MAFRAPRINT a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Rozšiřují: společnost PNS, a.s. a soukromí prodejci.
Distribuci pro předplatitele provádí Česká pošta, s.p. Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí.
„PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297. Evidováno u Ministerstva kultury České republiky pod číslem MK ČR E 11906

Pondìlí

21/8 °C
Emil



22/12 °C

Støeda

23/9 °C

Vladimír
Jana

Ètvrtek 18/10 °C
Viola

Pátek

18/9 °C

Sobota

20/7 °C

Nedìle

21/7 °C

Filip
Valdemar
Vilém
Zdroj: meteocentrum.cz

letos slavíme jubileum...

Pondělí 22. května 2017
www.vecernikpv.cz

zpravodajství

3

TAJEMNÍK OPUSTÍ
RADNICI!

OLOMOUC, PROSTĚJOV Tajemník prostějovského
magistrátu Lubomír Baláš s největší pravděpodobností
v řádu několika dní opustí radnici! Ovšem jinak, než by si
jeho kritici přáli... Baláš totiž zvítězil ve výběrovém řízení
na post ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Nástup do této funkce už má pouze posvětit svým podpisem ministr vnitra. Pikantní je, že nyní bude zastávat stejně vysoký post jako opoziční zastupitel František Filouš
na kraji Zlínském...
ředitele krajského úřadu znamená

Lubomír Baláš povyšuje
a míří na kraj

Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk zaslal ministrovi vnitra
České republiky žádost o jmenování
nového ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje. Tím by se na základě
výsledků výběrového řízení měl stát
dosavadní tajemník Magistrátu města
Prostějova Lubomír Baláš. Toho z patnácti přihlášených uchazečů vybrala
šestičlenná komise. Baláš, který by měl
do své funkce nastoupit 1. června, získal nejvíce hodnotících bodů.

„Přestože jsem jako člen hodnotící komise vázán mlčenlivostí, tak
mohu říct, že část hodnocení se týkala i dosavadních zkušeností uchazečů o tuto vysokou úřednickou
funkci. Pan Baláš pracuje v manažerské pozici už čtrnáct let a prostějovský magistrát pod jeho vedením
získal významná ocenění,“ potvrdil
hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
„Jsem samozřejmě nadmíru spokojen a šťastný, že se mi u výběrové komise podařilo uspět. Post

posun v mé pracovní kariéře, zřejmě jde i její vrchol. Je ale třeba brát
v úvahu skutečnost, že nic ještě
není stoprocentní, moje jmenování
musí schválit ministr vnitra,“ svěřil
se exkluzivně Večerníku s prvními
pocity Lubomír Baláš. Jak dodal,
očekávaný akt může být otázkou
několika málo dní. „Pokud to vyjde,
musím požádat primátorku Raškovou o okamžité rozvázání pracovního poměru na prostějovském
magistrátu. Věřím, že mi bude vyhověno, a funkcí tajemníka magis-

/ #           0
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trátu bude pověřen někoho z mých
zástupců. Poté se samozřejmě musí
vyhlásit řádné výběrové řízení,“ nastínil vývoj ve vedení prostějovského magistrátu Lubomír Baláš.

Pod Balášovým vedením obdržela radnice v roce 2013 prestižní
ocenění Národní cena kvality ČR.
V letošním roce obhájil „jeho“ úřad
loňské první místo v hodnocení

AIDA stále funguje  
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PROSTĚJOV Primátorka Statutárního města Prostějova Alena Rašková s náměstkyní Ivanou
Hemerkovou převzaly prestižní cenu„Nejpřívětivějšího úřadu Olomouckého kraje“. Magistrát tak
obhájil prvenství v anketě z loňského roku. „Mám z toho nesmírnou radost. Je to ocenění práce
všech úředníků, ale i těch, kteří se starají o pořádek, aby radnice vypadala tak, jak vypadá. Za to jim
všem patří velké poděkování,“ chválila první žena.„Jsem ráda, že se nám podařilo obhájit prvenství
z loňského roku,“ usmála se Rašková. Hodnocena byla otevřenost, transparentnost a vstřícnost
úřadu vůči občanům města.
(red)

   !" # #$%
! &'( #  )*&' +#,-  # #$
""#$ #+ !. / +   0 
 0-# 1 2( 3  4" 3 4 5
 5$"  2  "   6" $ !
5+   (  # #$ #+ !
  "-! 6 . 7 -     " !
1 2(3  4"3 4(
 0-# "    !"   #$
1 2(3  4"3 4# +# !06
# # 6  -!6!6#+ !(

 !"#"$$

zjistili jsme

PROSTĚJOV Nemalou vlnu zájmu vyvolala informace a vůbec celkový konec cukrárny AIDA v Prostějově. Několik čtenářů Večerník upozornilo, že
k posledním hostům v tradiční podniku už po jeho
zavření patřili příslušníci Celní správy. Jak jsme však
zjistili, podnik nabízející zmrzlinu a zákusky však
stále najdeme v sousední Olomouci či vzdálených
Košicích na Slovensku...
Mesut Halimi pochází sice z Makedonie, je však turecké
národnosti. V Prostějově se svým bratrem Refetem podnikal od roku 2005. Až do letošního února provozovali
nedaleko náměstí E. Husserla cukrárnu AIDA, kterou
však museli zavřít. Důvodem byly finanční problémy.
Jakožto provozovatelé mimo jiné dlužili na nájmu a majitelům nemovitosti došla trpělivost. Není přitom bez
zajímavosti, že stejnojmennou cukrárnu Mesut a Refet
Halimi stále provozují v Olomouci.
Vůbec první podobný podnik pojmenovaný podle slavné opery Giuseppe Verdiho však byl otevřen již v sedmdesátých letech v Košicích. Jejím provozovatelem je dvaasedmdesátiletý Rami Imeri, kterého místní přezdívají
„zmrzlinovým králem“.
„V Košicích je rodinný podnik zakladatelů cukráren
AIDA. Ti rozjeli poctivě vařenou zmrzlinu a moc chutné zákusky. V Prostějově skončil jejich syn právě v roce
2005 a pak už to šlo s AIDOU dolů,“ napsala Bohča C.
do facebookové diskuse ve skupině Prostějov Bez Cenzury.
(mls)

Ministerstva vnitra „Přívětivý úřad
Olomouckého kraje“. V letech 2008
a 2013 byl Lubomír Baláš finalistou
soutěže Manažer roku České republiky.

170518105536

Michal KADLEC
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STÍNY MINULOSTI

REKONSTRUKCE Nápad s psími záchodky

  v parcích ZKRACHOVAL
 
PROSTĚJOV Tohle se už muselo řešit! Budova Domu dětí
a mládeže na Vápenici, kterou
někteří ještě pamatují pod názvem „Dům pionýrů“, už řadu
let doslova padá jejím obyvatelům na hlavu. A přestává zde
fungovat téměř vše... Radní už
před rokem jako svoji prioritu prezentovali záměr budovu
kompletně opravit. Večerník
zajímalo, kam se situace za tu
dobu posunula.
Na rozdíl od jiných projektů to
s opravou nemovitosti na Vápenici
zatím běží celkem hladce. „Výběrové řízení už proběhlo. Pokud se
nikdo neodvolá, pak vše nasvědčuje tomu, že už v červnu se budova vystěhuje. Kroužky Domu
dětí a mládeže se přesunou do
objektu bývalého stavebního učiliště v Komenského ulici, knihovna do opravených prostor zámku.
S rekonstrukcí by se mělo začít už

Napsáno
pred

21. 5. 2007
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začátkem prázdnin,“ potvrdil Zdeněk Fišer, náměstek primátorky
Statutárního města Prostějov.
Práce by měly probíhat ve dvou
etapách, náklady se odhadují na
zhruba čtyřicet milionů korun.
Celkovou obnovou projde také

stávající tělocvična. V prostorech,
kde se nachází venkovní asfaltové
hřiště, by navíc měla vzniknout
ještě jedna. „Věříme, že studenti
a děti se do opravených prostor
vrátí už na začátku školního roku
2018,“ předjímá Fišer.
(mls)

PROSTĚJOV V březnu loňského
roku zareagovali prostějovští radní neotřelým způsobem na lavinu
stížností občanů. Ti v masovém měřítku poukazovali na neutěšenou
situaci ve Smetanových sadech.
Podle nich si tady dělali pejskaři,
co chtěli, obzvláště ve chvíli, kdy si
jejich mazlíčci ulevovali kdekoliv
a kdykoliv. Nebylo proto divu, že
tehdejší technické služby sbíraly
hromady exkrementů skoro každý
den...
Prostějovští konšelé se tak před více
než rokem rozhodli pořídit do Smetanových i Kolářových sadů čtyři psí pisoáry, což mělo stát městskou pokladnu sedmadvacet tisíc korun. „Naším
záměrem je vyzkoušet betonové psí
pisoáry z důvodu ochrany nově vysazených stromů na psí louce u Kolářových
sadů a dále ve Smetanových sadech.
Jde o jednoduchý prvek mobiliáře
s vysokou pevností a odolností proti
působení vody i chemických látek. Po
vyhodnocení účinnosti tohoto opatření následně zvážíme umístění dalších
psích pisoárů v jiných lokalitách města,“ uvedl tehdy náměstek prostějovské
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primátorky Jiří Pospíšil. Podle samotné
první ženy radnice se o nákupu pisoárů
uvažovalo již dříve. „Musím upozornit,
že feny budeme v tomto případě diskriminovat, ale jinak to nejde,“ pousmála
se Alena Rašková. „V Zahradní ulici je
jich také asi šest, jsou soukromé, patří
majitelům domů. A jsou velmi vytížené,“ přidal názor Zdeněk Fišer, první
náměstek primátorky Statutárního
města Prostějov.
Jak jsme si ale nedávno všimli, ve
Smetanových ani Kolářových sadech psí záchodky stále nejsou!

„Musím přiznat, že nápad zkrachoval... Odborníci nás od této investice
odradili. Navíc údržba a vyvážení
exkrementů by stálo další nemalý
peníz. Co se týká uvedených dvou
parků, obdrželi strážníci městské
policie pokyn provádět zde častější
a přísnější kontroly pejskařů. Záleží
tak na samotných majitelích psů, jak
se budou chovat a jak budou sami
po svých psech uklízet jejich výkaly,“ sdělil Večerníku aktuální stav
náměstek primátorky Prostějova Jiří
Pospíšil.
(mik)

Chceme v Prostějově vůbec druhé kino?
Pokud se naši radní dohodnou
s izraelskými investory, brzy by
měla v centru města vyrůst obrovská obchodní a kulturní zóna.
Dvoumiliardová investice, jejíž
součástí by mělo být i velké multifunkční kino, však nahrává otáz-

ku, zda tak malé město, jakým je
Prostějov, druhé podobné zařízení potřebuje.
Večerník totiž nedávno obdržel statistiku návštěvnosti prostějovského
kina Metro, a nutno říci, že při pohledu na čísla o počtu diváků růz-

ných filmových představení může
být mnohému hodně smutno.
„Návštěvnost kina Metro opravdu
není taková, jak bychom si všichni
přáli. Problém je i v tom, že mnohé
filmové premiéry dorazí do prostějovského kina Metro i s tříměsíč-

ním zpožděním, protože přednost
mají právě velké kinosály a multifunkční kina. Pak se nedivme, že
lidé nechodí ani na premiéry, když
za ty tři měsíce už mají filmy dávno nahrané na videokazetách nebo
CD a v pohodě si je prohlédnou

doma,“ uvedl Pavel Drmola, místostarosta Prostějova.
Na druhé straně by mohlo být výhodou multifunkčního kina, že právě premiéry atraktivních filmů by
zde mohly být okamžitě promítány
a tím by zřejmě přilákaly mnohem
více diváků. „Budeme o tom diskutovat, co je pro město lepší. Musíme si taky uvědomit, že magistrát
za poslední dva roky investoval do
kina Metro desítky milionů korun,“
vypíchl další fakt hodný diskuse místostarosta Prostějova Pavel Drmola.
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Příště: Žižkovo náměstí - západní fronta

Co se v tomto ohledu změnilo v následujících deseti letech? Vůbec nic!
Snad jen to, že námluvy s izraelskou investiční firmou odnesl čas,
a vedení magistrátu se bez světla
na konci tunelu stále dohaduje se
společností Manthellan o možnosti vybudovat náhradní kulturní
dům. Ovšem bez kina. Ostatně,
kdo by ho vlastně chtěl? Ty časy,
kde v Prostějově fungovalo vedle
sebe Metro, Jas a Oko, a všechna
zařízení bývala skoro vždy plná
diváků, jsou nenávratně pryč.
V současné době počítačů a multikin by šlo skutečně o přepych.
Vždyť ruku na srdce, kdo z nás by
se z pohodlí domova štrachal do
kina na film, který má možnost
vidět pěkně u rodinného krbu,
a mnohdy mnohem dříve, než se
promítá na plátně prostějovského
kina? Doba je holt jiná než tomu
bylo v minulém století...
(mik)
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DVA BYTY NAJEDNOU. ŠLI PO ZLATU!
168 VYKRADLI
Drzý zloděj vzal čtyřicet šperků, hodinky a množství valut

s mstskou policií

Želva na špacíru!

V odpoledních hodinách předminulé soboty 13. května objevil
muž na své zahradě suchozemskou
želvu. Nález nahlásil přes tísňovou
linku na městskou policii, načež
byl na místo vyslán strážník. V přilehlých nemovitostech se nepodařilo zjistit osobu, které by zvíře
patřilo. Plaz byl proto umístěn do
přepravního boxu a převezen do
zverimexu na Vodní ulici. Druhý
den se ozval majitel. Po telefonické
domluvě si želvu za přítomnosti
strážníků ze zverimexu vyzvedl.

Foto: MP Prostjov

Host nezaplatil
a prchnul

Předminulou neděli 14. května
odpoledne bylo přijato telefonické oznámení z restaurace nedaleko centra Prostějova o neplatícím
hostovi. Ten byl při úprku dostižen
personálem a přiveden zpět do
podniku. Hlídka zjistila třiadvacetiletého muže, který byl v podnapilém stavu a v přítomnosti strážníků
se choval arogantně. Útratu ve výši
219 korun však zaplatit odmítal.
Jeho přestupkové jednání bylo
předáno příslušnému správnímu
orgánu k dořešení.

Prohodil ho dveřmi!

Během předminulého víkendu řešili strážníci sedm případů
opilých osob, pět z nich leželo
na zemi v ulicích města. U dvou
podnapilých bylo zaznamenáno
nevhodné chování v provozovnách, ve dvou případech se jednalo o ženy. Další případ, kde
sehrál hlavní roli alkohol, byl
nahlášen v neděli 14. května ve
večerních hodinách z ubytovny,
kde někdo rozbil vchodové dveře. Dva šestadvacetiletí bratři při
odchodu od kamaráda u vchodu
potkali známého muže, který
jednoho z nich napadl a prohodil
ho skleněnou výplní vchodových
dveří. Poté z místa utekl. Dění
nahlásila oznamovatelka na linku
156. Před příjezdem strážníků
zraněný muž i s bratrem společně odešli domů, kde jejich matka
přivolala na místo lékaře i policisty. Celou událost si převzali k šetření přítomní státní policisté.

Honička s koněm

Uplynulou středu 17. května řešili strážníci nebezpečnou situaci
na silnici. Po deváté hodině ranní
bylo přijato oznámení od řidiče,
že se po silnici od Seloutek směrem k Domamyslicím pohybuje
osedlaný kůň bez jezdce. Strážníci se pokusili v nedaleké prodejně jezdeckých potřeb zjistit
informace, komu by mohl patřit.
V prodejně se nacházela i zákaznice, která ihned začala obvolávat
známé chovatele koní v okolí. Po
půl hodině se na linku 156 obrátil muž z Mostkovic s tím, že odchytil koně bez jezdce. Informace
byla předána okrskářům, kteří se
přesunuli na zahradu oznamovatele. Rovněž tam přijela i žena
pátrající po majiteli. Koně poznala, patřil do stáje v Mostkovicích.
Telefonicky zkontaktovala čtyřiadvacetiletou jezdkyni, která se
zanedlouho na místo dostavila
také. Viditelné zranění neměla, lékařské ošetření nebylo zapotřebí.
Kůň byl v pořádku, měl jen potrhanou uzdečku, drobné šrámy
a oděrky na nohou.

PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek
za bílého dne vykradl drzý zloděj v panelovém domě hned
dva byty vedle sebe! Krádež
jako z filmu se stala v ulici Jana
Zrzavého. Zřejmě od někoho
dobře informovaného dostal
skvělý typ amusel jít najisto.
Ze dvou bytů si totiž neznámý
pachatel či pachatelé odnesli
velmi cenný lup. Zmizely totiž
hned čtyři desítky šperků, zlaté
hodinky i množství peněz v cizích měnách. Zajímavá je i skutečnost, že policisté s majiteli Zlodj si ve dvou bytech v ulici Jana Zrazavého p$išel na své. Brzy po krádeži se k paneláku sjeli policisté.
2x foto: ilustraní a tená" Veerníku
bytů dosud přesně nespočítali
škody, která může jít až do sto- do bytů vnikl po vypáčení vstupních tohoto skutku za přečin porušování doma ležet jen tak volně bez náleživek tisíců korun!
dveří, načež je následně prohledal domovní svobody a přečin krádeže tého zabezpečení. „Z popisu skutku

Michal KADLEC
„Ve čtvrtek osmnáctého května v dopoledních hodinách se dosud nezjištěný pachatel vloupal do dvou bytů
ve třetím patře panelového domu na
sídlišti Hloučela v Prostějově. Pachatel

a odcizil z nich na čtyři desítky kusů
šperků z cenných kovů, dámské pozlacené hodinky a finanční hotovost
v americké, polské a ukrajinské měně.
Celková výše způsobené škody nebyla dosud přesně vyčíslena. V případě
dopadení a prokázání viny pachateli

hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta,“ popsal krádež František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor v Prostějově.
Otázkou samozřejmě zůstává, proč
majitelé nechávají takové bohatství

Rvaka bezdomovc:
PROSTĚJOV Před čtvrtou hodinou
odpolední minulého pondělí 15.
května byla operačnm střediskem
Městské policie v Prostějově přijata
dvě oznámení o nevhodně se
chovající skupince bezdomovců.
Zjednodušeně řečeno, tři mladší
muži bez domova se v Kolářových
sadech servali „jako koně“! Svoji
energii si ale vybíjeli také na staré
lavičce, kterou zcela zničili...
„Pánové se měli podle hlášení
navzájem napadat a dokonce zdemolovat lavičku. Strážníci na místě kontaktovali tři osoby bez přístřeší ve věku
třiadvacet, sedmadvacet a čtyřiatřicet
let. Všichni tři seděli na lavičce ve
zjevně podnapilém stavu, vedle nich

vyplývá, že se mu dalo předejít instalací bezpečnostních dveří či kamerového systému ve vnitřních prostorách
domu apolečně s elektronickým zabezpečovacím systémem s připojením
na pult centralizované ochrany,“ konstatuje mluvčí prostějovské policie.

Zniením to
odnesla lavika...

byla poničená druhá lavička. Od
dvou poškozených prken se nejprve
distancovali, ale po chvíli se k činu
přiznali. Kdo přesně škodu způsobil,
uvést nechtěli. Od svědkyně ale bylo
zjištěno, že nejmladší muž seděl na
lavičce a ostatní dva mu tlačili na ramena. Tím ho rozhoupali a první prkno
prasklo. Poté dotyčný vstal a nohou
zlomil i druhou desku,“ uvedla Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské
policie v Prostějově.
Případ měl ale v parku ještě neblahé
pokračování... „Nejmladší z tro- P$eražená lavi&ka v parku je výsledkem fyzické poty&ky mezi bezdomovci. Jeden
z nich skon&il v poutech na policii.
Foto: MP Prostjov
jice bezdomovců se choval vůči hlídce
agresivně a všem okolo nadával. předveden na obvodní oddělení Poli- orgánu k dořešení. O tom byly všechny
Prokázat totožnost odmítal, takže za cie ČR ke zjištění totožnosti. Celá věc zúčastněné osoby poučeny,“ dodala
pomocí donucovacích prostředků byl byla předána příslušnému správnímu Greplová.
(mik)

Policie hledá svědky SMRTELNÉ TRAGÉDIE
PROSTĚJOV Policisté zveřejnili výzvu k občanům se žádostí o pomoc při objasnění okolností tragické dopravní nehody, o které Večerník
informoval v minulém čísle. K vyšetření smutné události totiž policistům chybějí svědci!
Ve středu 3. května ve 14.48 hodin se na silniční komunikaci mezi Prostějovem a Ohrozimí stala tragická dopravní nehoda chodce s dodávkou typu
Renault Trafic červené barvy. „K nehodě došlo u obce Mostkovice u mostu přes říčku Hloučelu. Osmatřicetiletý chodec utrpěným zraněním na místě
podlehl,“ připomněl tragickou událost František Kořínek, František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor v Prostějově.
„K objasnění okolností této dopravní nehody se obracíme se žádostí o pomoc na svědky, kteří se v místě pohybovali, nebo tudy v době nehody projížděli,
aby se se svými informacemi obrátili buď telefonicky nebo osobně na policisty dopravního inspektorátu v Havlíčkově ulici v Prostějově nebo zavolali na
telefonní číslo 974 781 251, případně kdykoliv na bezplatnou linku 158,“ dodal Kořínek.
(mik)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ"

ZEDNÍK OBRAL STÁT NA DANÍCH O 2,5 MILIONU KORUN
Michaelu Rehovičovi byl však zmírněn trest
est o rok. Proč?

PROSTĚJOV Podnikáte? A nechce se vám platit daně? Pak si najděte„bílého koně“, na něhož svoji firmu převedete. Dejte mu pár tisíc korun, a když
se na celou věc přijde, půjde si za vás sednout do vězení. Dlužné miliony
z něj už nikdo nedostane a vy s„čistým stolem“ budete moci začít jinde.To
byl zřejmě recept Iva F. z Prostějova, který svoji společnost Dupla CZ převedl na cikánského zedníka Michaela Rehoviče. Pětapadesátiletý muž se
staral o vše jiné než o účetnictví. Stát díky tomu na daních připravil o dva
a půl milionu korun. Minulé úterý mu soud snížil původně čtyřletý trest.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Daňové přiznání se každoročně podává nejpozději koncem března. Michael Rehovič, který fungoval jako
OSVČ, na to šel jinak. Za rok 2009
jej podal téměř s půlročním zpožděním, za rok 2010 dokonce až v říjnu.
Uvedená čísla přitom evidentně
nesouhlasila. Někdejší „podnikatel“
v současnosti tráví svůj život ve věze-

ní. Přitom před pěti lety převzal od
Iva F. z Prostějova společnost Dupla
CZ zabývající se prodejem zvířat,
za kterou měl zaplatit 3,5 milionu
korun! Svým působením však měl
coby jednatel společnosti způsobit
dle obžaloby státu škodu ve výši asi
2,5 milionu korun. Výřečný Rehovič u soudu plácal páté přes deváté, kde však třeba vzal peníze na
koupi společnosti, nebyl schopný
smysluplně vysvětlit...
Přestože všem zúčastněným bylo
jasné, že byl pouze nastrčenou figurkou, již před dvěma roky byl cikánský zedník za své podvody odsouzen

ke čtyřem letům
etům vězení. V úterý 16.
května mu soud trest o rok zmírnil.
„Evropský soud pro lidská práva
stanovil, žee člověka nelze trestně
stíhat za neplacení
eplacení daní, pokud už
byl v tomtéž
éž případě sankcionován
ze strany finančního úřadu. Toto
novisko bylo přehodnostriktní stanovisko
ceno a náš vrchní soud se přiklonil
omisu, který zohledňuje
ke kompromisu,
fakt, že v mnoha případech jsou
daňové sankce
ankce nevymahatelné.
V takovýchh případech může daňový
subjekt nést
st trestní odpovědnost,
což se týkáá i této kauzy,“ objasnil
udce Petr Vrtěl, který
verdikt soudce
o rok snížilil původně čtyřletý
ehoviče. „V novém
trest pro Rehoviče.
oud zohlednil už
rozsudku soud
v minulostii dané sankce,“
upozornil.
Rozsudek dosud není pravomocný, obě procesní strany si
ponechaly lhůtu pro možnost odvolání.

Výmluvný Michael Rehovi& posloužil
prostjovskému podnikateli jako typický
„bílý k@L“. Snadno vydlané peníze pro
nj byly p$itom o&ividn lákavjší než
život na svobod. Foto: Martin Zaoral

ERNÁ
KRONIKA
Našel, ale neodevzdal

Foto: internet

Minulé úterý 15. května odpoledne ztratil osmatřicetiletý muž
na sídlišti Hloučela mobilní telefon typu iPhone 6S. Když si věc
uvědomil a vrátil se jej hledat,
přístroj v hodnotě patnácti tisíc korun na místě již nenalezl.
S podezřením, že telefon někdo našel a nezákonně si ho ponechal, věc oznámil na policii.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu zatajení věci. Nepoctivému nálezci za tento přečin
v případě vypátrání a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na
jeden rok.

Zapíral pervitin

Minulou středu 17. května po
poledni kontrolovali policisté
v Průmyslové ulici osobní automobil značky Renault a jeho
řidiče. Alkohol u devatenáctiletého muže vyloučila provedená
dechová zkouška. Následný test
na přítomnost jiných návykových látek však ukázal látky
amphetamin/metamphetamin.
Užití zakázaných látek však mladík popřel a na výzvu policistů
se dobrovolně podrobil odbornému lékařskému vyšetření.
Další jízdu muži přesto zakázali.
Řidič je v současnosti podezřelý
ze spáchání přestupku podle zákona o silničním provozu. V případě, že výsledky lékařského
vyšetření ovlivnění zakázanými
látkami potvrdí, hrozí muži za
tento přestupek pokuta v rozmezí dvou a půl tisíce až dvaceti
tisíc korun a zákaz činnosti na
dobu od šesti měsíců do jednoho roku.

Bezbožný zloděj

V době od 11. do 18. května došlo ke vloupání do kaple svaté
Anny v Čechovicích. Dosud nezjištěný pachatel na okně rozbil
tabulku skla a vzniklým otvorem
pak z otevřené misky položené
na vnitřním parapetu odcizil
finanční hotovost ve výši sto
deset korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání přečinu
krádeže. Za ten pachateli, i přes
zanedbatelnou výši způsobené
škody, hrozí v případě dopadení
a odsouzení trest odnětí svobody až na dva roky.

Píští íslo
vychází
v retro stylu
strana 11

děti, pejsci a zdraví

BLAHOPØEJEME!!!

Karolína ŠKUTKOVÁ
15. 5. 2017 52 cm 4,00 kg
Prostějov

Denisa KŘÍŽKOVÁ
16. 5. 2017 51 cm 3,85 kg
Jesenec

Denisa DOHNALOVÁ
15. 5. 2017 54 cm 4,75 kg
Prostějov

Vojtěch SEDLÁČEK
15. 5. 2017 51 cm 3,80 kg
Prostějov
Marek KOVÁŘ
16. 5. 2017 51 cm 3,50 kg
Přemyslovice

Linda HOLUBOVÁ
15. 5. 2017 48 cm 3,10 kg
Čehovice

Pondělí 22. května 2017
www.vecernikpv.cz
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„Naše malé svěřence nejvíce zaujala výzbroj a výstroj, kterou si mohli osahat,
ti odvážní i vyzkoušet. Velkou radost
měly i z dárků jako například omalovánek a Pexesa s dopravní i policejní tématikou,“ napsala do redakce Večerníku
ředitelka školky Dagmar Zbožínková,
která policistům za jejich návštěvu touto formou chtěla poděkovat. „Moc se
těším na další setkání,“ uzavřela. (red)

  % 

Nejdojemnější chvíle přišly při závěrečné písničce, kdy bylo možné na
mnoha tvářích zahlédnout slzičky.
Krásná perníčková srdíčka jako dárek pro všechny maminky a babičky
zajistila radní města Prostějova Jana
Halvadžievová, která se akce osobně
účastnila a všechny přítomné pozdravila. Za celé oddělení LDN pak žákyním z Přemyslovic poděkovala vrchní
sestra Naděžda Crhonková a předala
jim drobné dárky. „Od žáků jsme
pro oddělení naopak obdrželi obraz
od jejich spolužáka z 9. třídy Robina
Baloga. Každé rozptýlení dlouhodobě hospitalizované pacienty potěší, a proto jsme si slíbili, že v tradici
těchto návštěv budeme pokračovat,“
pochválila gratulanty vrchní sestra.
(tok)
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

PIVÍN Poutavou i poučnou besedu připravili předminulý čtvrtek
11. května policisté z Němčic nad
Hanou pro děti z pivínské mateřinky.
Všechny děti si během setkání s policisty zopakovaly, jak se bezpečně chovat na silnici i při různých hrách, jak si
přivolat pomoc v případě potřeby a jak
se chovat při styku s neznámými lidmi
tak, aby si chránily své zdraví.

*        D 

PROSTĚJOV Na druhou květnovou
neděli tradičně připadá Svátek matek.
Ne každá máma si jej může připomenout v kruhu rodinném. To platí
i o pacientkách Léčebny dlouhodobě
nemocných Nemocnice Prostějov.
Proto za nimi přijely ve čtvrtek 11.
května žákyně Základní školy a Mateřské školy Přemyslovice.
Šlo již o páté společné setkání, tentokrát
se milého úkolu zhostily nadané žákyně osmé třídy Klárka Klemsová, Renča Pálková, Lucka Vybíhalová, Ivetka
Janků a Barča Pelcová. „Do repertoáru
mladých ´umělkyň´ jsme zařadili hru
na klávesy, flétnu, recitaci vlastních básniček, hudební hádanky i ukázku cup
songu,“ shrnul učitel Dušan Matoušek,
který na přípravu celého programu dohlížel.

 $ $
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co znamená Pomáhat a chránit

 # $

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

Adéla KNAUSOVÁ
15. 5. 2017 51 cm 3,25 kg
Čehovice

Emily KUBOVÁ
14. 5. 2017 54 cm 4,30 kg
Prostějov

Lucie HOLUBOVÁ
15. 5. 2017 49 cm 2,75 kg
Čehovice

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

6

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!

www.vecernikpv.cz

tomu, že tyto práce nebudou stát dohromady víc než onen milion korun,
které jsme ušetřili na penále,“ shrnul
aktuální stav Fišer.
V příštích týdnech se tedy ve Veleslavínské ulici znovu objeví dělníci.
„Žádné práce ale neovlivní provoz
v této ulici, s uzavírkou nepočítáme,“
uklidnil tamní obyvatele první náměstek primátorky.
(mik)

www.vecernikpv.cz

rysu objektu prádelny. Vznikne tak prostor pro klubovnu a zároveň i garážové
stání pro stávající automobil. Domamysličtí hasiči si už delší čas oprávněně
stěžují na to, že současná technika se
jim do stávající garáže nevejde,“ uvedl
na dubnové tiskové konferenci Zdeněk
Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky Statutárního města Prostějov.
Konšelé na nový projekt vyčleňují
z rozpočtu 150 000 korun. „Hasiči
tady existují ve stísněných podmínkách a více prostoru si skutečně zaslouží,“ doplnil Fišer.
(mik)
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PROSTĚJOV Léto má každý
rád, o tom žádná. Užívají si jej
také hosté letních zahrádek,
které v poslední době rostou
před řadou hospůdek a restaurací jako houby po dešti. Ale
pozor! Více možností se bavit
znamená také více práce pro
strážníky. A to zejména z důvodu zajištění nočního klidu
ve městě. A k tomu všemu jim
přibude od 31. května i starost
o kuřáky... Závěrečný díl třetí
rundy seriálu rozhovorů s významnými osobnostmi veřejného života, který jsme nazvali
„NA ROVINU“, obstaralo interview právě se šéfem Městské
policie Prostějov. Otázky budeme i nadále pokládat postupně místním radním a novým
zastupitelům, podnikatelům,
osobnostem z kulturní či společenské oblasti a vybranému
pracovníkovi státní správy z řad
policie či justičních orgánů.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

opatření, kterým je vyvlastnění. Jiří Rozehnal z kanceláře pro výkupy pozemků
nás informoval, že se nepodařilo dohledat
osm osob a těmto bude nutné stanovit
opatrovníky. Otevřené zůstávají asi čtyři
případy, u některých se možná nevyhneme podání návrhu na vyvlastnění,“ shrnul
Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek
primátorky Statutárního města Prostějova. „Zjistili jsme, že několik majitelů je již
po smrti a žili buď v Izraeli či Spojených
státech. Ono určení opatrovníků musí proběhnout soudně, což může trvat poměrně
dlouho. A pak jsou tu další lidé, kteří mají
hodně přemrštěné požadavky na prodej
kousků parcel, které nutně potřebujeme
pro stavbu obchvatu. Mohu prozradit, že
někteří chtěli za metr čtverečný původně
jeden tisíc korun, nyní už svůj požadavek
navýšili až na tři tisíce! Přitom nabídka
Olomouckého kraje zní na šest set korun

%% %>=

7. Kruhová křižovatka na Poděbradově náměstí

6. Úprava křižovatky Olomoucká, Vápenice, Svatoplukova

5. Rekonstrukce ulice Brněnská

4. Rekonstrukce ulice Wolkerova

3. Rekonstrukce ulice Plumlovská

2. Rekonstrukce ulice Vrahovická

1. Severní obchvat města Prostějova
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obchvat, což jednoznačně vyplynulo ze
sčítání dopravy v roce 2016. O našem
rozhodnutí budu vedení Olomouckého
kraje samozřejmě informovat,“ sdělil Pavel Smetana (ČSSD), náměstek primátorky Statutárního města Prostějova.
Jak Večerník již dříve uvedl, sčítání dopravy zaznamenalo velký nárůst počtu
vozidel především v Olomoucké ulici.
Radní ale zároveň vědí také o pohybu
vozidel v jiných částech Prostějova.
„Získané výsledky mají velký význam,
protože poprvé je do sčítání zařazena
i síť místních komunikací a máme tak
přehled o pohybu vozidel v rámci celého
města, nikoliv jen na silnicích,“ připomněl
náměstek Smetana.
(mik)

konšelům PRIORITY

PROSTĚJOV O výsledcích sčítání
dopravy v Prostějově Večerník již
informoval. Nyní prostějovští radní
přiznali, že po jejich prostudování
se jim v plné nahotě ukázaly veškeré
dopravní problémy města. Schválili
proto návrh v rámci Strategie stavebních investic do dopravní infrastruktury. Zejména jde ale o investice, při
kterých půjde hlavně o finance Olomouckého kraje.
„Zmiňované akce jsou pro nás prioritami,
které budou mít velký vliv na dopravu
v Prostějově. Město je dopravou zahlceno a mimo jiné také potřebuje v několika
lokalitách kvalitnější povrchy komunikací. Prioritou je pochopitelně severní

kyn našim právníkům, aby si nastudovali
přesný postup tohoto kroku. Problém je
v tom, že v Prostějově po sametové revoluci ještě k tomuto institutu nedošlo,
nemáme s tím tedy žádné zkušenosti.
Přitom k vyvlastnění musíme přikročit

my, nikoliv Olomoucký kraj, který je
investorem stavby severního obchvatu. Má jej totiž na starost obec, v jejímž
katastru se předmětné pozemky nacházejí,“ vysvětlila první žena magistrátu.
(mik)
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 Nejčastějším zdrojem přestupků
rušení nočního klidu jsou letní zahrádky u prostějovských provozoven s prodlouženou zavírací dobou. Dokdy mají
jejich provozovatelé povolen provoz?
„V tomto ohledu rozlišujeme tři typy předzahrádek. Jednak jde o zařízení, která jsou
stavební součástí dané provozovny. Například Hospůdka U Anděla, kde žádným
způsobem není omezena provozní doba.
Druhým typem jsou zahrádky, jakou je
například u baru Casus na náměstí E. Husserla. Ty jsou povoleny na základě zvláštního užívání pozemních komunikací,
v tomto případě chodníku. Tyto zahrádky
musí být uzavřeny do dvaadvaceti hodin.
Třetím typem jsou předzahrádky povolené na základě Tržního řádu města Prostějov a jejich provoz schvaluje rada města.
A ty mají povolen provoz v určitých dnech,
převážně o víkendech, až do půlnoci.“
Stížnosti občanů na rušení nočního
klidu přicházejí ale i z míst, kde se dějí
různé kulturní a společenské akce...

Michal
KADLEC

pro Večerník

rozhovor

EXKLUZIVNÍ

„Ano, ale na druhé straně přece musíme
respektovat, že v Prostějově jsou nutné
akce, na kterých se lidi prostě zabaví. Podle
nového zákona jsou přesně určeny ve vyhlášce města a musí je nově schvalovat i zastupitelstvo. Každý pořadatel má ale jasně
stanoveno, do jakého času musí koncert či
jiná zábava skončit a co všechno musí z pořadatelského hlediska zajistit pro dodržení
nočního klidu. Pokud stanovy poruší, pak
nastupují strážníci a konkrétní případ přestupku řeší na místě.“
Když někdo pořádá na své zahradě
nějakou oslavu či jinou akci do pozdních nočních hodin, dopouští se také
přestupku? A musí zastupitelstvo města žádat povolení?
„Na svém soukromém pozemku si každý může pořádat zábavu, jakou chce,
nepotřebuje k tomu žádné povolení.
Ovšem je samozřejmě povinen dbát
nočního klidu, tudíž nesmí touto oslavou po dvaadvacáté hodině rušit žádného ze sousedů či jiné osoby.“
 Podle statistik řeší strážníci prohřešky při rušení nočního klidu spíše
domluvami. Od 31. května tohoto
roku budete ale také hlídat kuřáky, že?
„Je pravda, že zhruba polovinu případů rušení nočního klidu řeší strážníci
domluvou. Ta mnohdy bývá účinnější
než předání přestupku správnímu or-

  

gánu. Důležité je, zda přestupce, ať už
jde o soukromou osobu, nebo majitele
baru, či restaurace, si svoji chybu uvědomí a sjedná nápravu. A co se týká kuřáků, máte pravdu, že 31. května vstupuje v platnost zákon o zákazu kouření
ve stravovacích zařízeních. Městská policie je jednou, nikoliv však jedinou institucí, která dodržování tohoto zákona
bude kontrolovat. A nejenom to. Vzniká zde další menší problém. Majitelé
restaurací, pokud nedisponují letní zahrádkou, budou kuřáky takzvaně vyhánět ven na chodník, kde zcela jistě bude
docházet ke znečišťování prostranství.
A ve večerních hodinách může jít
i o rušení nočního klidu. I toto budeme
samozřejmě kontrolovat a hlídat, aby se
tak nedělo.“ Celý rozhovor najdete
na www.vecernikpv.cz
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za metr, což je stále nadstandardní tržní
cena,“ prozradil první náměstek primátorky další úskalí.
Tyto skutečnosti však mohou představovat ohrožení celé investice Olomouckého
kraje za zhruba 400 000 000 korun. „Je
třeba postupovat s ohledem na význam
a nejvyšší prioritu této akce. Považujeme
za vhodné nechat speciálně vytvořené
kanceláři vypracovat návrh postupu řešení včetně časového harmonogramu,
a to zejména s ohledem na budoucí termín ukončení fungování této kanceláře
k třicátému červnu tohoto roku. Nechceme, aby v budoucnu došlo k jakýmkoliv
pochybnostem ohledně aktivity vedení
města,“ řekla důrazně prostějovská primátorka Alena Rašková.
V případě některých parcel tak reálně
hrozí jejich vyvlastnění. „Reálně to
hrozí u čtyř majitelů. Už jsme vydali po-

Pozemky pro obchvat jsou z 90 procent zajištěny
PROSTĚJOV Snad nikdo v Prostějově
nepochybuje o tom, že vnější severní
obchvat města je potřebný jako sůl.
V posledních měsících Večerník pravidelně informoval o průběhu výkupu
potřebných pozemků od soukromých
majitelů. Většinou jde o zemědělskou
půdu mezi severní částí Prostějova
a Smržicemi. Parcely je potřeba vykoupit do konce tohoto roku, aby Olomoucký kraj mohl uplatnit nárok na dotaci
a obchvat do roku 2020 realizovat.
Jak se ale Večerník dozvěděl, některé zbývající výkupy pozemků pro budoucí obchvat si mohou vyžádat speciální řešení.
Kancelář pro výkupy pozemků tak musí
zpracovat návrh postupu ve věci stanovení opatrovníků a podání na vyvlastnění,
s čímž prostějovští radní souhlasí. „Výkupy
potřebných pozemků běží naplno. Přesto
se patrně nevyhneme nepopulárnímu

přistaví klubovnu i garáž

PROSTĚJOV Nedávno prostějovský magistrát nechal rekonstruovat
sídla dobrovolných hasičů v Žešově
nebo Čechovicích, teď přišla řada
na domamyslické záchranáře. Dobrovolní hasiči v Domamyslicích se
mohou těšit na více místa pro svou
potřebu. Prostějovští radní totiž
odsouhlasili zpracování projektu
na úpravu budovy prádelny právě
pro potřeby hasičů.
„Projektová dokumentace bude navazovat na již zpracovaný projekt z roku
2014 a řešit rozšíření stávajícího půdo-

poměrně výrazné. „Nekvalitně jsou
osazeny některé obrubníky oddělující
silnici a chodníky, na pár místech je
i pouhým okem viditelná nesprávně
položená dlažba. Chybí vodorovné
dopravní značení, ale i svislé značky
jsou osazeny špatně. V rámci poptávkového řízení nyní oslovujeme
jiné stavební firmy, které nám zajistí
odstranění všech nedodělků. Věřím
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zjistili jsme

„Zřejmě se ale nevyhneme vyvlastnění,“ prozrazuje první náměstek Z. Fišer

Hasičům v Domamyslicích

nebo se při formálních kontrolách zjistí
jiné nedostatky, jsou všichni žadatelé
vyzvání k odstranění závad či doplnění žádosti. Nikdy se nestalo, že by se
nějaká šmahem vyhodila do koše. Ne
všechny organizace ale využijí naší nabídky o doplnění žádosti či odstranění
závad, a v těchto případech tedy kulturní
komise udělení požadované dotace nedoporučí. Takových případů je naštěstí
minimum,“ shrnula Ivana Hemerková.
Podle náměstkyně primátorky i šéfa
odboru školství se posuzování jednotlivých žádostí věnuje spousta času.
„Spousta, to je slabé slovo! Pravidelně
se s kolegou Ivánkem setkáváme s představiteli jiných měst, kteří nám říkají, že
žádosti o dotace pro kulturní oblast tak
přísně neposuzují, už vůbec tomu nevěnují tolik času jako my tady v Prostějově. Pokud mohu užít tento výraz, tak
všichni hleděli, čemu všemu věnujeme
pozornost při udělování dotací. V jiných
městech totiž k těmto žádostem přistupují benevolentně,“ tvrdí Večerníku Hemerková. „Po konzultacích s námi se ale
zástupci z jiných měst dívají na posuzování žádostí už jinak, i vzhledem k tomu,
co se nyní v republice děje a na co všechno se přichází v souvislosti s udělováním
dotací. Pokud vím, i jinde začínají žádosti daleko podrobněji studovat a kontrolovat,“ dodal Petr Ivánek.

PROSTĚJOV Tak to ještě chybělo... Veleslavínská ulice v Prostějově, která prošla v závěru loňského
roku generální rekonstrukcí, ještě
není hotova! Zlínská firma, která
úsek opravovala, byla prostějovským magistrátem už penalizována
za několik překročených termínů
dokončení, přesto zde zanechala
různé nedodělky. Už je ale neodstraní. Podle informací Večerníku
se totiž dostala do insolvence a na
Veleslavínskou tak musí „nastoupit“ někdo jiný...
„Mohu potvrdit, že se zlínskou stavební firmou jsme ukončili smluvní
vztah, je totiž aktuálně v insolvenčním
řízení. Zakázka v podobě rekonstrukce Veleslavínské ulice stála městskou
pokladnu zhruba šest a půl milionu
korun, firmě jsme ovšem za nedodržení termínů od této částky odečetli přes
jeden milion korun, což jsou smluvní
penále,“ sdělil exkluzivně Večerníku
Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky Statutárního města
Prostějova.
Zbývá ale otázka, co bude dál? Ve
Veleslavínské ulici se totiž musí
odstranit nedodělky, které jsou
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Prostějov (red) - Vojáci 147th Recce Wing minulé pondělí 15. května
navštívili na radnici příslušníky 102.
průzkumného praporu z Prostějova.
Americká jednotka má svou mateřskou základnu v texaském Houstonu
a je součástí Texaské letecké národní
gardy. „Do České republiky přijeli
její zástupci diskutovat o využívání
zasazení bezpilotních průzkumných
prostředků v zahraničních operacích
a stěžejním tématem byla výměna
zkušeností a znalostí jak z nasazení,
tak z výcviku v polních podmínkách.
Součástí návštěvy byla i ukázka techniky, materiálu, výstroje a výzbroje
102. průzkumného praporu, simulátoru a učební pomůcky Scan Eagle.
Prohlídka radniční věže a pohled na
Prostějov z ptačí perspektivy byly
zajímavou tečkou za tímto setkáním
a zahraniční delegace pokračuje dalším služebním jednáním v Náměšti
a Praze,“ uvedla Kateřina Ramil ze
102. průzkumného praporu.

Garda z USA na radnici

Prostějov (mik) – Zítra,tj. v úterý
23. května je na pořadu další jednání Rady statutárního města Prostějova. A podle předem stanoveného
programu se dá už nyní usoudit, že
půjde o hodně dlouhé a náročné
jednání. „Máme před sebou přes
šest desítek bodů programu jednání. Nejde ale o nic výjimečného,
takto náročné schůze bývají vždy
těsně před konáním jednání zastupitelstva. To se uskuteční v pondělí
pátého června,“ sdělila primátorka
Alena Rašková. Schvalovat se bude
například změna počtu zaměstnanců městské policie, dotace dobrovolným hasičům v Domamyslicích
a Vrahovicích, diskutovat se bude o
návrhu změn v městské vyhlášce o
nočním klidu a také se budou přidělovat další finanční příspěvky města
kulturním organizacím.
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23. Historické kočáry Mylord
24. VIVID, festival Pod lipami
25. Klub přátel výtvarného umění
26. Galerie Cyril
27. Loutkové divadlo Starost
28. Konfederace politických vězňů ČR
29. SO nevidomých a slabozrakých
30. Dětský domov Prostějov
31. Ivo Snídal, fotografické výstavy
32. Josef Franc, fotografické výstavy
33. Esperanto Klubo Prostějov

PROSTĚJOV Předminulý pátek 12.
května před šestnáctou hodinou došlo v Komenského ulici u křižovatky
s ulicí Kostelní k dopravní nehodě
osobního automobilu s nezletilým
chodcem. Podle vyjádření mluvčího
policie nemohl řidič srážce zabránit.
Šofér se navíc zachoval příkladně,
když zraněného třináctiletého chlapce okamžitě naložil do svého auta a
odvezl do nemocnice.
„Dosavadním šetřením bylo zjištěno,
že třináctiletý chlapec měl přebíhat vozovku v době, kdy tudy projížděl osobní automobil značky Chevrolet. Automobil chlapci vjel do cesty a ten narazil
do jeho levých zadních dveří, načež po
nárazu upadl na komunikaci. Zraněného chlapce řidič automobilu okamžitě
převezl k ošetření do prostějovské nemocnice, kde si ho převzala matka. Ke
zranění dalších osob ani ke škodě na
majetku nedošlo,“ prozradil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov. „Alkohol

„Bez obchva
tu

kolona čítající mnoho desítek aut a všechno stojí až k Tesku. Abychom ale tento
problém nezveličovali, tak jde především
o otázku odpoledního času, řekněme tak
od půl třetí do čtyř hodin,“ přidala Alena
Rašková (ČSSD), primátorka Statutárního města Prostějov.
K přetížení Olomoucké ulice samozřejmě nepřispívá ani stále trvající
uzavírka Plumlovské ulice. Ovšem je
tu ještě jeden faktor... „V posledních týdnech, kdy se provádí rekonstrukce dálnice
D46, a provoz je zde sveden i na estakádě
do jednoho pruhu, desítky mimoprostějovských řidičů si krátí cestu přes centrum
našeho města. A jde také o kamiony či
dokonce dálkové autobusy. Na dálnici se
totiž hlavně odpoledne tvoří kilometrové
fronty a netrpěliví šoféři sjíždějí právě z odbočky Prostějov - sever. Pak se nedivme, že
se tvoří kolony až od dálnice,“ zkonstatoval
Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek
prostějovské primátorky.
Zdá se tedy, že proti dopravním zácpám v
Olomoucké ulici neexistuje v současnosti
žádný lék. „Věříme tomu, že jediným receptem je urychlená výstavba severního
obchvatu města. Ten podle našeho názoru
sníží zdejší provoz až o jednu třetinu,“ míní
náměstek Smetana.

  



 

PROSTĚJOV V poslední době Večer- Večerník všiml, už od dálničník stále častěji upozorňuje na tíživou ního sjezdu Prostějovdopravní situaci v Olomoucké ulici. -sever. Co dělat s tímto
Ostatně i sčítání dopravy prokázalo, že problémem? „Máme v
právě tento úsek je naprosto nejfrek- rukou vyjádření dopravventovanější komunikací. A nejenom ního inženýra Policie ČR
to. Hlavně v odpoledních hodinách se Michaela Vafka, který konstastává takřka neprůjezdnou! Jak jsme tuje, že tíživá situace není zapříčiněna
zjistili, situací se zabývala i rada města, pouze semafory na křižovatce s ulicí E. Vakonšelé však v tuto chvíli nemají žádný lenty, jak problém popisují některá média.
byl u řidiče vyloučen provedenou de- recept na to, jak Olomouckou zbavit Sčítání dopravy prokázala, že v posledních
chovou zkouškou. Příčiny, okolnosti i častých dopravních zácp...
letech se v Olomoucké ulici zvýšil denní
průjezd vozidel z deseti na patnáct tisíc!
míra zavinění nehody jsou předmětem
Michal Kadlec
Můžeme vydávat nějaká krátkodobá opatdalšího šetření.“
Od začátku roku došlo na Prostějov- „Dlouhé kolony aut v odpoledních hodi- ření, ale v tuto chvíli nejsme schopni dosku již k několika podobným doprav- nách nesvědčí samozřejmě ani životnímu sáhnout nějakého zlepšení. Prostějované
ním nehodám. „Přestože se všechny prostředí. Můžeme nadávat, že v Pros- jezdí do obchodní zóny v Držovicích naobešly bez vážnějšího zranění, jedná se tějově se nedá dýchat, v ulicích je prach kupovat ve stále větším měřítku. V tomto
a ve vzduchu smog. Ale dokud nebude ohledu průjezdnost vozidel neovlivníme,
o velice nebezpečnou situaci. Pokud vybudován severní obchvat, situace v Olo- už nemáme kam uhnout,“ konstatoval Pařidiči chodec vběhne zpoza překážky, moucké ulici se nezlepší,“ konstatuje Ivana vel Smetana (ČSSD), náměstek primátornapříklad z kolony zaparkovaných vozi- Hemerková (PéVéčko), náměstkyně pros- ky pro dopravu. „Jak navíc zpráva dále kondel, bezprostředně před vozidlo, ten již tějovské primátorky pro životní prostředí. statuje, průjezdnosti vozidel nepřispívá ani
prakticky nemá šanci takovému střetu Zejména v popolední hodinách je ko- železniční přejezd. Když tudy projíždí vlak,
zabránit. Jako běžná reakční doba řidiče, munikace ucpaná často oběma smě- závory jsou podle něj staženy zbytečně
který se plně věnuje řízení, bývá uváděna ry. Fronty aut se tvoří už nejenom od dlouho. A byť jde o zastavení provozu na
jedna sekunda. Za tuto dobu při rychlos- obchodní zóny v Držovicích, ale jak si tři až pět minut, v ten okamžik se vytvoří
ti jízdy padesát kilometrů v hodině vozidlo ujede čtrnáct metrů. Dalších čtrnáct
pak průměrně ujede, než se podaří zastavit. Celkem tedy zastaví až osmadvacet
metrů od místa, kde zjistil hrozící nebezpečí. Z toho důvodu je jedinou možností se střetu s vozidlem vyhnout důkladné
rozhlédnutí před vstupem do vozovky,“ B   '!   $     +$  0
apeluje na chování chodců František - * . %  D& ( $        
Foto: Michal Kadlec
Kořínek.
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všechny žádosti posuzovat a vybrat
z nich ty vyvolené, kterým město přispěje na požadovanou činnost. „Každou
žádostí se zabýváme individuálně a každou z nich postupujeme standardně
komisi pro kulturu a cestovních ruch.
Projekty do padesáti tisíc korun navrhujeme schválení radě města, akce nad tuto
částku už musí schválit zastupitelstvo,“
popsal běžné postupy Petr Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
prostějovského magistrátu.
Letos poptávka převýšila nabídku.
„Mohu potvrdit, že některé žádosti o dotaci jsme odmítli. Ale nikoliv proto, že by
se nám nějaká organizace nelíbila nebo
že by se nám nepozdávala akce, kterou ten daný spolek či jednotlivec chce
v rámci kultury pořádat, ale jednoduše
proto, že pokladna není bezedná. Mezi
neschválenými žádostmi byly například
ty, které na radnici došly duplicitně,
a bylo jich poměrně hodně. To znamená, že některý žadatel zkoušel na svoji
činnost žádat peníze dvakrát i třikrát.
Možná si řekl, že sichr je sichr... Pak šlo
také o žádosti, které nesplňovaly předem
stanovené podmínky. Například odbor
školství velmi přísně kontroluje, zda
je žadatel správně zaregistrován v obchodním rejstříku, zda má podle zákona zveřejněnou roční účetní uzávěrku
a další důležité záležitosti. Pokud ne,

Stav v Olomoucké se nelepší. Naopak!
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12. Český svaz bojovníků za svobodu
13. Bohumil Moudrý, Hanácký skřivan
14. Klub vojenské historie
15. Československá obec legionářská
16. Vlastenecké sdružení antifašistů ČR
17. Divadlo Plyšového medvídka
18. Moje divadlo
19. Pěvecký sbor Vlastimila
20. Pěvecký sbor Orlice
21. CMG Prostějov, francouzské divadlo
22. Patchwork Prostějov
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1. GJW Prostějov, Divadlo POINT
2. Pěvecký sbor Proměny
3. Klub historický a státovědný
4. Keltská noc
5. OS pro nezávislou kulturu
6. TJ Sokol I Prostějov, loutkářský odbor
7. Jindřich Skácel, výstava obrazů J. Kanyzy
8. Klub výsadkových veteránů
9. Nota Bene, pěvecký sbor
10. International Police Association
11. Domov seniorů Prostějov, kulturní akce
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40 000

kultura v Prostějově není jen o dotacích,
jsou tu další investované miliony korun
na zajištění provozu kina Metro 70, Kulturního klubu Duha, Městského divadla
či Městské knihovny v Prostějově. A pak
tu máme samozřejmě financování kom-

Michal KADLEC

5 200

Podle celkové výše rozdělené sumy
peněz by se dalo říct, že město bylo
v letošním roce ke kultuře znovu štědré. „Finanční prostředky jsou obdobné
jako v předešlých letech, celkovou sumu
jsme navíc ještě nepatrně navýšili. Navíc

5 000

Původní zpravodajství
pro Večerník

25 000

pletního programu Prostějovské kulturní léto. Když všechny tyto potřebné
finanční prostředky sečtu, tak můžeme
mluvit o solidní podpoře kulturní činnosti,“ míní Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky pro školství a kulturu
v Prostějově.
Co se týká samotných dotací, kulturní komise při radě města měla na
rozdělení k dispozici částku 550 000
korun, dalších 152 200 korun doplňovala samotná rada. „V letošním roce
nás žádaly o finanční podporu nejenom
organizace, ale také fyzické osoby, které
pořádají různé akce. Někteří potřebují
peníze na nájemné, jiní na každoroční
činnost nebo například jednorázovou
dotaci na konkrétní událost. V kulturní
oblasti je daleko větší rozsah položek, na
které je žádáno o dotaci, než například
ve sportu,“ vysvětlila Hemerková.
Večerník proto zajímalo, jak těžké je

4 000

PROSTĚJOV Přes sedm set tisíc korun rozdělili letos prostějovští
konšelé různým kulturním organizacím, ale i fyzickým osobám.
Některým výhradně na činnost, jiným zase na uspořádání konkrétní akce. Městská pokladna byla letos nejštědřejší ke Gymnáziu
Jiřího Wolkera, které provozuje známé a úspěšné Divadlo Point.
Náměstkyně primátorky Statutárního města Prostějov Ivana
Hemerková Večerníku sdělila, že veškeré žádosti o finanční podporu směrem do kultury procházejí náročným sítem kontrol.
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Automaty na úøadì

„Dotace jsme posuzovali velmi přísně, jinde
se tomu diví,“ říká náměstkyně Hemerková

3 000

Prostějov (red) - Novinkou, kterou vedení města zavádí v budovách
magistrátu, jsou nápojové automaty.
Zavedeny budou údajně podle přání
obyvatel, které konkrétně vyplynulo
z dotazníkového šetření spokojenosti občanů. Nabídku lidé najdou ve
trojici budov magistrátu - nově na
náměstí T. G. Masaryka a v Havlíčkově ulici, v budově odboru dopravy
v ulici Křížkovského je již automat
umístěn. „Instalaci bude předcházet vybudování přívodu elektřiny
a vody do prostorů umístění. Náklady nepředpokládáme nijak vysoké,
řádově kolem pěti tisíc korun za jedno místo,“ provedl vedoucí Odboru
správy a zabezpečení Magistrátu
města Prostějova František Nevrtal s tím, že součástí nabídky bude
kromě tradičních teplých nápojů
i pitná voda. Lidé by mohli zařízení
začít využívat již od července tohoto
roku.

navštivte stále více oblíbenější inter

3 000
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zpravodajství
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Pravda o církevních restitucích

V nedávném čísle Večerníku byl redakci v článku vytknut název „pánbíčkáři“. To se
novinářům stává. U mne to ale vyvolalo pocit nepřátelství „lidu“ z dob církevních
restitucí. Vím ale, že to byli komunisté a lidé, kteří nic nerestituovali. Nevím, ke které
skupině patříte, ale zasílám vám můj názor na církevní restituce. A mohu jen doufat,
že si jej někdo přečte.
Jak známo, vláda začátkem minulého roku schválila navrácení majetku církvím.
Jedná se o část majetků, a je to spíše vyrovnání se státem. Je až neuvěřitelné, jakou
zápornou reakci občanů to vyvolalo. Je nepochopitelné, kde se bere v lidech taková
zášť, nenávist, závist a zloba. Kolik z nich se prohlašuje za demokraty a odsuzuje komunistický režim, který majetky zabíral? Nevadí jim přehnané zisky mobilních operátorů, bank, majetky nejbohatších. Miliardy za fotovoltaiku. Ani někdejší transformace s kuponovou privatizací. Jejich starost je jen a jen církevní majetek. Především
římskokatolické církve. A hanobení pana kardinála Duky, o kterém většina neví nic,
natož co prožil, dotváří tento chmurný obraz závistivých Čechů.
Ale k církevním majetkům: Všechen tento majetek úředně komunistický režim
nepřeváděl, podobně jako například Dělnické tělovýchovné jednoty či občanské
spolky, ale režim užíval tento majetek podle svých zájmů bez ohledu na vlastnictví.
Vše bylo ovšem v roce 1949 prohlášeno za zestátněné.
Skutečností je, že se bude vracet jen to, co lze dokázat. Nikoliv to, co si kdo vymyslí
a jak si představuje většina našich spoluobčanů. Umožní to ovšem církvím rozvíjet
službu široké veřejnosti, například budování hospiců, péče o nemocné, přestárlé,
charity, výchovu mládeže. V převážné většině to, co zde bylo v minulosti. Jen oni
odpůrci církevních restitucí (jak jinak) o tom nic nevědí. Církev hodlá také zřídit
kromě svých církevních škol i jiné školy, dříve nazývané pomocné, a jiné aktivity
podobného charakteru.
Tito odpůrci ani neví, že i dnes se daruje církvi. Pokud vezmeme území dnešní České republiky, tak za sto či několik set let se musela velikost darů projevit rozsáhlým
majetkem. Stavby kostelů financovali, přesněji řečeno darovali, církvi všichni, od
nejchudšího až po krále či císaře. To ovšem odpůrci (jak jinak) neví a permanentně
a primitivně se táží, jak k majetkům církev přišla. A to má dnes vlastnit stát? A po
listopadu 1989 postavených padesát kostelů také? Rovněž o majetek nejednou
v minulosti církev přišla.
Ladislav Štrajt, Prostějov
(redakčně kráceno, celou verzi najdete na www.vecernikpv.cz)
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eváťáci poprvé zažili ostré centrální přijímačky z matematiky
i jazyka českého. Přiznejme si, systém
dvou kol a dalších náhradních udělal
z této záležitosti novodobou hrozbu. V době, kdy čtete tyto řádky, se
v mnoha rodinách buď slaví postup
na střední školu, nebo také pláče nad
debaklem a nad zpackanou budoucností. Co se totiž mohlo stát? Pokud
všichni kandidáti geniálně zvládli ony
centrální přijímačky, pak jim ředitelé
středních škol přidali body za prospěchy či olympiády a jiné aktivity a každý dnes drží v rukou rozhodnutí o přijetí, ale samozřejmě je tu i skupinka
těch neúspěšných, která se také vždy
najde. Vzhledem ke kvalitě znalostí
ze základních škol se ovšem bojím,
že nastala ta druhá varianta. Centrální

D

Ne, nebojte se, nechci si hrát
na futurologa a hovořit o UFO.
Chci „jen“ něco málo utrousit o
budoucnosti našich dětí, které
se v deváté třídě základní školy,
respektive v maturitním ročníku
střední školy aktuálně zmítaly v
osidlech experimentů MŠMT a
Cermatu, přičemž jejich výsledky de facto rozhodují o budoucnosti nás všech.

J

přijímačky skončily výbuchem, což
se mnohdy dalo sledovat z reakcí kandidátů již po prvním kole 12. dubna.
Dokonce i lidé znalí tvrdí, že dítě
v tomto věku nezvládne za hodinu
tolik úkolů. Body žádné nepřibyly
nebo jich bylo málo, ředitelé středních škol pak svým hodnocením už
postup nevykouzlili a jsme v situaci, že ulice jsou plné nepřijatých, jejichž budoucnost je ve hvězdách...
Na školách s maturitními obory je
prázdno, naplnily se pouze obory nematuritní, tedy učňovské, ve kterých
se překvapivě musí dělat rukama a to
se dnes jaksi nenosí.
edinými zřejmě spokojenými jsou
vedení MŠMT a Cermat, který
si zase mohl přihrát na účet další
miliony za odvedenou pseudopráci. Ta se projevila v plné nahotě při
maturitách, které letos, panebože
proč, začaly již 11. dubna písemnou
prací z češtiny. Po pěti letech se totiž stalo to, že písemky opravují
nohsledi Cermatu, tedy kantoři,
kteří se neštítí podtrhnout své kolegy, jenž údajně, když se písemky opravovaly přímo na školách,
svým žákům nadržovali. Proto
byly výsledky až moc dobré a bylo
třeba je zhoršit znovuzavedením
centrálního opravování. Toto tvrze-

než snadná vítězství. Je to tak i spravedlivé.
Vždyť vítězství či prohra jsou jen okamžik, zatímco dřina může trvat třeba celý život.
Logické je i to, že kdokoliv z nás, kdo uvěří
ve vlastní konečný triumf, si bezstarostně
vyskakuje na větvi, kterou si sám pod sebou
už dávno nařízl. Nedělní výhru totiž může
klidně vystřídat pondělní porážka. A dá to nepochybně práci zužitkovat pondělní porážku
při středečním vítězství. Takto to běží týden
po týdnu stále dokola, a koho to nebaví, nebo
na to už nemá, může si vždycky sednout do
publika a kibicovat. Tolik legrace jako na hřišti
života si ovšem neužije.
Úspěchy či neúspěchy neodmyslitelně patří
k životu každého z nás. Není samozřejmě
dobré ani jedno z toho přeceňovat. Připravili
bychom se tím o zážitek z další hry. A to by
byla škoda.
Vždycky totiž bude platit, že kdo si hraje,
nerezaví...

A

P

ní, které padlo z úst ministryně i ředitele Cermatu, považuji za urážlivé
a divím se, že se češtináři hromadně
neozývají. Ale to je ovšem bolest našeho školství, urážky pouze útrpně
přijímat.
řed pěti lety centrální opravování doslova zmrvilo budoucnost
čtyř tisícovek maturantů, kteří si pak
podali stížnost. Uspěli bohužel jen
někteří. Dodnes si všichni pamatujeme případ premiantky, která
měla čtyři roky samé jedničky,
byla bez přijímaček již před maturitou přijata na dvě vysoké školy
a centrální opravovač Cermatu jí
dal z češtiny za pět! Tak takhle vypadá údajná objektivnost?
le vraťme se k tomu, co se stalo
hned onoho 11. dubna. Skenery a systém Cermatu padly, skenovalo se do pozdních večerních hodin
anebo druhý den a pak přišel sáhodlouhý omluvný e-mail o technických potížích Cermatu, které ovšem
způsobila údajně dodavatelská softwarová firma. Ptám se, kdo v této
instituci přijme zodpovědnost, kdy
budou padat hlavy, odpovím si sám
- nikdy - jelikož provázanost Cermatu s vládou je do očí bijící. Nemít
nějaká firma ověřený systém v době
ostré akce, tak následně zkrachuje,

Z tohoto pohledu by si spoustu zábavy měly
užít zejména volejbalistky oblékající dres prostějovského VK. Osm let v české lize totiž vyhrávaly, co mohly. Jenže právě na jejich příkladu se
ukazuje, že samotná vítězství nejsou zas tak důležitá. Mnohem zajímavější je cesta, která k nim
vede, a překážky, které na ní musíme zdolávat.
Své o tom ví i vytáhlé hráčky v titěrných šortkách. Během letošní sezóny Prostějovanky
přišly o svoji dosavadní dominanci a dokonce
hrozilo, že zlaté placky se po skončení sezóny
budou houpat na krcích sousedek z Olomouce. Nakonec se tak nestalo a konečná radost
samotných hráček i fanoušků byla o to větší, oč
byl výsledek těsnější a finále napínavější.
Úplně vše na tomto světě funguje na
principu rovnováhy. Proto bývá vítězství
stejně sladké, jako jsou trpké útrapy, které k němu vedly. Prohry, na které jsme
se opravdu hodně nadřeli, jsou pro nás
osobně do budoucna mnohem cennější

Kdo si hraje, prohrává

MARTIN ZAORAL

jelikož od ní odejdou zákazníci, od
Cermatu nikdo odejít nemůže, ten
je zřejmě věčný. Takže maturanti
maturují od 11. dubna, jejich výuka,
to je již jen parodie, ale zřejmě jsou
opět všichni zodpovědní spokojeni.
Takže rezultát jen tento. Budoucnost deváťáků a maturantů není
v jejich vlastních rukou a mohou
se učit, jak chtějí. Rozhoduje o ní
zase systém experimentů a já se
ptám společně s Václavem Klausem
mladším, kdy už jim konečně bude
konec? Jde i o naši budoucnost!

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

PÁR SLOV O BUDOUCNOSTI...

Svoboda dostane opět na frak. Co když to ale u cigarety neskončí? Jsou země, kde už vlády začaly
bojovat s tím, že lidé jedí moc tučné jídlo... Nepřijde
tedy proto časem i zákaz prodávat v restauracích třeba hranolky či hamburgery? Nedojde nakonec i na
nás klasický obalovaný řízek? Na mysl se mi proto
čím dál častěji dere obraz ze seriálu Návštěvníci, kdy
lidé v budoucnosti již jedli jen amarouny - bezbarvé,
průhledné želé bez chuti a zápachu…

Kdy pøijdou
amarouny?

tinství musí být nekuřácký prostor. V některých
vesnických hospodách by to mohlo znamenat problém, ale bylo by to lepší než současný totální zákaz,
prosazený zbrkle dnešní vládou. Od konce měsíce
budeme papežštější než papež. V některých západních zemích totiž alespoň mohly zůstat kuřáckými
hospody, v nichž obsluhuje sám majitel. To u nás
nepůjde a ve venkovských oblastech, jako je třeba
velká část Prostějovska, se možná zavřou další hospody. Nebo dojde ještě k horšímu stavu, kdy se část
venkovských hospod promění v pololegální provozovny a kontrola nad nimi již nebude žádná.

publicistika

) %# 

Žijeme v soutěživé době. Někdy to vypadá,
jako by nám rodiče krátce po porodu obuli
tretry a poslali nás na atletický stadion světa,
abychom na něm změřili síly s ostatním batolaty. Nelze se pak divit tomu, že mnohý z nás
celý život dělá vše jen pro to, aby zvítězil. Je
přitom jedno, zda se o to snaží při dětských
hrách, ve sportu, v práci, v „lásce“ či při porovnávání rozměrů zahradního bazénu. Proč?
Těžko říct. Snad proto, že se tak hrozně rádi
srovnáváme s druhými a dělá nám radost, získáme-li nějaký argument pro své přesvědčení,
že jsme lepší než ti ostatní.
Vše je samozřejmě relativní. Pokud totiž
v něčem vynikáme, je dosti pravděpodobné, že jinde na tom zas tak dobře nebudeme. Znám například celou řadu výrazně
lepších tenistů, než je takový Jarda Jágr. Ale
proč to vlastně řešit? Vždy totiž bude platit, že
vítězit je pro člověka mnohem zábavnější než
prohrávat.

letos slavíme jubileum...
Poslední
cigareta
na Prostìjovsku

HLAS LIDU


Jsem přesvědčený, že výběr kuřácké či nekuřácké
formy restaurace je na jejím majiteli, případně provozovateli. Problém přece vyřeší sami zákazníci.
Tím, jak se stává moderním nekouřit, lidé budou
více a více vyhledávat zařízení s nekuřáckými prostory. To je logické a správné. Proč si ale majitel
restaurace nemůže rozhodnout, jestli mu nevadí,
že k němu nebudou nekuřáci chodit a nemůže si
otevřít podnik pro milovníky nikotinu? Pochopil
bych, i kdyby zákon stanovil, že v každém pohos-

Zavøete hospodu
a zapomeòte

Již jen týden si budou moci kuřáci u nás na Prostějovsku dát v kuřáckých restauracích cigaretu.
Pak všechny takto provozované restaurace, bary,
kavárny či hospody zmizí. V žádném restauračním zařízení si už nezapálíte. Jedni se radují,
druzí nadávají a zlobí se. Nikdy v životě jsem si
nezapálil cigaretu. Nevyhledávám proto zákonitě
ani kuřácké restaurace. Přesto mi současný zákaz
připadá minimálně podivný. Chápu, že se nemá
kouřit tam, kde se jí. Nejde mi ale na rozum, proč
si chlapi nebudou moci zapálit ve venkovské hospodě, kam chodí na pivo.

  #
OKO...

Pondělí 22. května 2017
www.vecernikpv.cz
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letos slavíme jubileum...

seriál Večerníku

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH

Pondělí 22. května 2017
www.vecernikpv.cz

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...
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RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

Dnes už podesáté. Takové malé narozeniny slaví v tomto vydání stále více oblíbenější seriál
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku o gastronomii, v němž nahlížíme pod pokličku místních restaurací, hostinců a premiérově také pizzerií.
Jak jsme vás již několikrát informovali, celý monitoring je rozdělen na dvě samostatné, vedle
sebe probíhající části. „Na zoubek“ se díváme nejen regionálním restauracím, ale chceme
uspokojit i ty z vás, kteří si zajdou spíše na pivo než na večeři do komfortnější restaurace. V tomto jubilejním dílu jsme pak učinili malou odchylku a navštívili zařízení, které je„něco mezi tím“...
Ještě než vstoupíme do jeho dveří, shrňme si, že vše odstartovaly dvě pilotní části na konci
uplynulého roku, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu, a pokračovali i druhý měsíc roku 2017.
Březen pak vyplnily další dva díly, stejně tak tomu bylo i v dubnu a nikterak ochuzeni nejste
ani v květnu.
A bude tomu tak i nadále. Na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika se v letošním
roce našeho dvacátého výročí budete s touto novinkou setkávat i nadále pravidelně. Věříme,
že vás zaujme a jeho úroveň bude stoupat. Navíc se bude už brzy bojovat o zajímavé výhry.
Oceňovat budeme jak samotné provozovatele, tak i čtenáře.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí, když klikne na www.vecernikpv.cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všechny dříve zveřejněné díly. Teď už ale pojďme do další restaurace, která vám určitě není neznámá...
Jak jsme již zmínili, prostřednictvím
tohoto dílu zavedeme čtenáře Večerníku do pizzerie. Při rozhodování, do
kterého z prostějovských podniků
tohoto druhu se vydáme, jsme vzali
v úvahu často se vyskytující názor obyvatel města, že nejlepší pizza je k dostání „U Hradeb“. Tento názor je možné
číst na webových stránkách pizzerie
a setkáte se s ním i na sociálních sítích.
Vyskytly se i jiné názory na dobrou
pizzu, ale vždy se jednalo o restauraci,
ve které tento pokrm z Itálie připravují
souběžně s jinými pokrmy. A tak jsme
se rozhodli, že tvrzení o nejlepší pizze
si ověříme přímo u zdroje, a sice na
místě zaměřeném hlavně na tento původně italský pokrm - v pizzerii U Hradeb ve Školní ulici.
Zároveň je nutné poznamenat, že
přestože hodnocení zůstává stejné,
na pizzerii klademe jiné nároky než
na restauraci, od které očekáváme
větší sortiment jídel a nápojů, formálnější založení stolů i vystupování
personálu.

Již z dálky je patrné, že se blížíte k pizzerii či podobně neformální menší
restauraci. Průčelí situované do Školní
ulice poblíž budovy magistrátu tvoří
skleněné tabulky ve dřevěných rámech,
což působí teple a přívětivě. Vchodem
po jejich pravé straně, kolem vystaveného jídelního lístku s kompletní nabídkou toho, co můžete čekat uvnitř
a zároveň si zkontrolovat, jestli ceny
odpovídají obsahu vaší peněženky, se
dostáváte dovnitř.

Q#

Vstupní část tvoří čtvercová místnost
se čtyřmi stoly, po levé straně je „velín“,
tedy pult, za kterým vládne a odkud
vyráží ke stolům „velitelka“ podniku pokud právě nečepuje pivo nebo nepřipravuje kávu či účet.
Další prostory pro hosty se nacházejí v hloubi pizzerie. Pokud vidíte, že
v první části je plno, musíte se vydat od
vchodu rovně dozadu, přičemž míjíte
po levé straně pec na bukové dřevo.
U ní se obvykle činí kuchaři, takže
@$ 
když se posadíte v této části, můžete
  
pozorovat přípravu vaší pizzy přímo
„on line“. A je-li i zde obsazeno, zbývají
%   III
ještě místa v poslední části.
Problém s parkováním mít nebudete. Zařízení je klasické: masivní dřevěné
Přímo naproti přes silnici souběžně stoly i židle, příbory připravené v dřevěs hradbami se nachází největší parko- né krabičce, stoly bez ubrusů.
viště v centru města, tudíž nějaké to
volné místo se zde vždy najde a večer
W  
už je jich opravdu hodně. Výjimkou
>III
jsou jen dny, kdy je v kině Metro 70
nebo v divadle vrcholně atraktivní pro- Jako v každém pravém podniku svého
gram a parkoviště zaplní auta návštěv- druhu naleznete nabídku na velkém
a ve fólii zataveném jídelním a nápojoníků těchto kulturních zařízení.
Pizzerie má v neděli a pondělí zavře- vém listu na stole. Nabídka je rozsáhno, po ostatní dny je začátek otevírací lá: tři desítky různých pizz klasických
doby stanoven na jedenáct hodin, (Margherita, Funghi, Quattro formaggi
podnik zavírá v jedenadvacet hodin, nebo Capricciosa) i méně klasických
(například s kuřecími kousky a omáčv pátek o hodinu později.

kou barbecue, kuřecími kousky tandori,
s plátky hovězí svíčkové nebo dokonce
s restovanými bramborovými plátky).
Pizza je nabízena ve dvou velikostech: o průměru 28 nebo 33 cm a cenách u větší pizzy od 105 Kč (Margherita) do 170 Kč (Salmonata, Pollino).
Následuje devět těstovinových jídel
v hodnotě okolo 120 korun, výjimku
tvoří s krevetami nebo uzeným lososem. Levnější jsou ne často vídané těstoviny penne s cukrem a mákem, které
potěší hlavně děti. A konečně si můžete
objednat velký salát určený k lehkému
obědu nebo večeři, ceny se pohybují
rovněž okolo 120 korun. Ingredience,
ze kterých se skládají, jsou atraktivní - můžete zvolit varianty s kuřecím
masem, uzeným lososem, tuňákem,
krevetami nebo také s červenou řepou
a kozím sýrem.
K pití si můžete objednat jedenáctku
Mušketýra z Krušovic nebo Starobrno,
světlý ležák nebo černou desítku. Nápojový lístek obsahuje i všechny základní
lihoviny, z těch lepších (a dražších, ale
ne neúměrně) Jägermeistra, Jacka Danielse nebo irskou whiskey Jameson.
Nabídka vín není příliš široká, ani bychom to v pizzerii nečekali, ale sortiment
nás potěšil. Po dlouhé době jiné víno než
z vinařství Lechovice a hned ze dvou vinařství s dobrým zvukem: z Vína Rakvice a vinařství Žůrek. A další potěšení:
víno dostanete za ceny, které patří k neformálnímu posezení v pizzerii.
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EXCELENTNÍ

Nemělo to jedinou chybu.
Jídlo, obsluha, prostředí
i další služby na vysoké úrovni. Ani při
opakované návštěvě se nenašlo nic, co by
nás zarazilo. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
vřele doporučuje fajnšmekrům.

4 VELMI DOBRÉ
Jen maličko chybí k úplné
dokonalosti. Jídlo i servis na
vysoké úrovni. Pokrmy jsou připraveny
s invencí a z kvalitních surovin. Příjemný interiér, absolutní čistota všech
prostor je samozřejmostí. Bez obav, že

  + 
v pizzerii? Horší bylo rozhodování,
kterou z rozsáhlé nabídky vybrat...
Nakonec jsme zvolili jednu klasickou Quattro formaggi a jednu
neklasickou, nazvanou Sorpresa
neboli Překvapení. Náplň sýrové
pizzy tvořily kromě rajčatové omáčky
a oregana sýry mozzarella, hermelín,
niva a parmazán. Sorpresa obsahovala
kromě rajčatové omáčky mozzarellu,
špenát, kozí sýr, cherry rajčátka, červenou řepu a vlašské ořechy.
Negativně naladěné čtenáře asi zklameme, ale obě pizzy byly skvělé.
Mimo toto hodnocení jsme ještě zkusili
pizzu s uzeným tuňákem a pizzu s krevetami a náš dojem byl úplně stejný.
Objednaný Dornfelder, pozdní sběr
ročníku 2015 z Rakvic za příjemných
255 Kč, patřil k těm nejlepším červeným vínům domácí provenience, na
které jsme v poslední době narazili.
A určitě byl nejlepším červeným vínem, které jsme zatím pili v prostějovských restauracích.

;%
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S neutuchající energií a přehledem se
po „place“ pohybovala provozovatelka
pizzerie. Vybrala nám vhodně situovaný stůl, i když bylo plno a bylo nutné
uskutečnit menší přesun dvou hostů.
Byla trpělivá, když nám dlouho trval
výběr z jídelního lístku. Mladé servírky už tak suverénní nebyly, ale žádný
problém se neobjevil ani v jejich servisu.
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Pověst o nejlepší pizze v Prostějově nelhala, alespoň podle nás.
Pokud máte v oblibě jinou, názor vám nebereme. Výborná pizza,
rychlá a vstřícná obsluha, dobře pitelné víno, tak ale zapůsobila
Pizzerie U Hradeb na nás a proto se oprávněně těší nadprůměrnému hodnocení, které si bezesporu zaslouží...

3,5 hvězdy
nepředstavují žádnou designovou
lahůdku. Jsou sterilním vykachlíkovaným prostorem, kde uspokojíte svoji
více či méně naléhavou potřebu, aniž
byste s potěšením spočinuli okem na
stylovém řešení tohoto místa. Zkrátka obyčejné místo úlevy z již trochu vzdálených let, ale na rozdíl od
tehdejší doby čistější.

lou obsluhu, neformální, ale slušné
jednání personálu, rozumné ceny.
Za významný bonus považujeme velmi dobře pitelné víno za skvělou cenu,
s čímž jako milovníci vína máme zatím
v hodnocených restauracích trochu
problém.
Návštěvu pizzerie můžeme vřele doporučit pro neformální nebo rodinnou večeři. I když trochu s obavou,
že bude ještě víc plno než v době naší
]
návštěvy, jediným problémem se tak
x" %  stane volný stůl.
A abychom nezapomněli: pokud se
Pizzerie U Hradeb nabízí všechno, vám nechce opustit teplo domova
co od slušného podniku očekáváte: a máte na pizzu chuť, Pizzerie U Hradobrou pizzu i něco dalšího - rych- deb inzeruje rozvoz zdarma.
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JAK SE VÁM LÍBÍ V RESTAURACI
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Sem doporučujeme zajít jen
tehdy, nemáme-li nic jiného na

     *

 *  !#  * %
Zdroj: www.vecernikpv.cz
    +++

si trhnete ostudu, sem lze pozvat i nej- výběr. Menu nemělo žádný nápad. Dojem se snažila vylepšit ochotná obsluvzácnější hosty.
ha, ale kde nic není... Stěží zde strávíte
příjemný večer a ve dvou už určitě ne.
DOBRÉ
Jako by se zde již před lety zastavil čas.
Průměr po všech stránkách.
VYHNĚTE SE
Trochu invence při přípravě pokrmu by neuškodilo. Na druhou
Na
zdejší místo bychom nepostranu porce zasytí a nezpůsobí žaluzvali ani svého největšího nepřídeční újmu. Prostředí slušné, obsluha
se snaží. Je sice na čem pracovat, ale po- tele. Jídlo bylo mdlé, nevábně vypadazváním do tohoto podniku neurazíte. jící a žaludek si je dlouho pamatoval.
Také interiér byl, stejně jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani nesnažila atmoSNESITELNÉ
sféru místa zpříjemnit.
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Poté, co jsme zahnali prvotní žízeň
černým Mušketýrem, jehož chuť nás
plně uspokojila, nastalo těžké rozho- Na záchod musíte projít celou dloudování, co si dáme. Shodli jsme se na hou pizzerií dozadu. Označení je
viditelné a srozumitelné. Toalety
pizze, co také
jiného testovat
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letos slavíme jubileum...

Pondělí 22. května 2017
www.vecernikpv.cz

region

9

zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi
Konicko  Kostelecko  Němčicko  Plumlovsko  Protivanovsko u toho...

UČITEL
ZE
ŠTĚPÁNOVA
ZÍSKAL
CENU
FAIR
PLAY
K aktivnímu sportování Vlastimil Slepánek přivedl stovky dětí
HORNÍ ŠTĚPÁNOV Takoví lidé obvykle zůstávají v ústraní a ví
zjistili jsme
se o nich jen velmi málo. Přitom setkání s nimi může dítě pozitivně ovlivnit na celý život. Mezi takové osobnosti nepochybně patří i šedesátiletý učitel z Horního Štěpánova Vlastimil objasnila důvody svého kroku SiSlepánek, který byl nedávno v Praze za celoživotní přínos pro mona Hedbávná, která Vlastimila
rozvoj sportu oceněn Cenou fair play.
Slepánka na cenu navrhla.
exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Vlastimil Slepánek s laskavostí sobě
vlastní vede děti ke sportu již od dob
studií. Velkou část pracovní kariéry
působil na Základní škole Velké Opatovice, po úmrtí manželky odešel na
Základní školu Horní Štěpánov, kde
působí dodnes. K jedné z mnoha
jeho aktivit patří celoškolní fotbalový
turnaj „Hraje celá škola“, který během
školního roku probíhal každou sobotu dopoledne. Jeho vyvrcholením pak
byla finálová utkání za účasti celé školy. Tento turnaj se pořádal dlouhých

pětadvacet let, florbalová obdoba tohoto klání píše svoji historii již deset
roků.
„Hlavním důvodem našeho návrhu
je zejména organizace ojedinělé sportovní akce Olympiáda žáků prvních
ročníků, kterou pořádal jako hlavní
organizátor od roku 1999 do roku
2016. Ve Velkých Opatovicích se této
akce pravidelně účastní školy z Blanenska, Svitavska, Prostějovska a Základní škola z Prahy 4. Od roku 2016
má akce i mezinárodní přesah, protože
byla navázána spolupráce s polskou
školou v Opole. Akce se každoročně
účastní cca 230 prvňáčků z pětadvaceti škol. Není přitom pouze sportovní
záležitostí, děti si na ní prožijí například i olympijský ceremoniál. Vůbec
myšlenka pěti kruhů a duch fair play
jsou při těchto akcích všudypřítomné,“

K dalším aktivitám tohoto muže patří také vedení sportovních kroužků,
kvalitních hodin tělesné výchovy, fotbalového trenérství, lyžařských výcviků a řada dalších. „Smyslem našeho
návrhu bylo ocenění pana Slepánka
nejen za jeho celoživotní práci, ale i za
šíření ušlechtilých myšlenek v rámci
pohybové aktivity dětí,“ objasnila dále
Hedbávná.
Vlastimil Slepánek Cenu fair play
nakonec obdržel začátkem dubna
v kongresovém sále Komerční banky na Senovážném náměstí v Praze.
Předala mu ji bývalá tenistka Helena Suková. „Je to pro mě určitě velká
pocta. Zejména jsem však rád, že jsem
se díky sportu mohl setkat se spoustou
zajímavých lidí. Největší význam pak
pro mě má, pokud se moji žáci s chutí věnují sportu i po skončení školy,“

Zrcadlo èeká
na povolení
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vyjádřil se Slepánek s tím, že i on se
v současnosti setkává se zhoršenou
pohybovou dovedností u některých
dětí. „Myslím, že třeba navýšení počtu hodin tělesné výchovy ve škole na
tomto trendu nic nezmění. Jde o to,
že děti musí chtít samy a musí je to

bavit. K tomu je dobré, pokud potkají
někoho, kdo je schopný je pro pohyb
nadchnout a dá jim možnost se nějakému sportu věnovat bez ohledu na
to, co on sám z toho bude mít. Pak už
to jde celkem samo,“ poskytl dobrou
radu všem Vlastimil Slepánek.

EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOVSKO Čehovice, Vrbátky a Němčice nad Hanou budou reprezentovat Prostějovsko
v prestižní soutěži Vesnice roku.
Večerník zjišťoval, čím tyto obce
chtějí v klání zaujmout.

Martin ZAORAL
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HRUBČICE Minulý čtvrtek 18. května po dvaadvacáté hodině došlo na křižovatce mezi obcemi Hrubčice, Bedihošť a Čehovice k vážné dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Mladý řidič škodovky vjel ve značné rychlosti
do protisměru a o neštěstí bylo postaráno. S těžkým zraněním byl převezen
do nemocnice, stejně jako řidička protijedoucího auta.
„Dle výsledků dosavadního šetření řídil třiadvacetiletý řidič automobil typu
Škoda Felicia ve směru od Hrubčic na Bedihošť. Po projetí křižovatkou
z dosud přesně nezjištěných příčin, pravděpodobně ale vlivem vysoké rychlosti, nezvládl řízení, dostal smyk a přejel do protisměru. Tam se čelně střetl
s protijedoucím vozidlem značky Hyundai,“ popsal tvrdou srážku František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR pro Územní odbor
v Prostějově. „Řidič Škody i čtyřicetiletá řidička Hyundaie při nehodě utrpěli
zranění, se kterými byli převezeni do Fakultní nemocnice v Olomouci. Ke
zranění dalších osob nedošlo,“ shrnul následky.
Výše způsobené hmotné škody byla na obou autech předběžně vyčíslena
na 120 000 korun. „Alkohol u řidičky Hyundaie policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. U řidiče druhého vozidla nebylo vzhledem k jeho
zranění možno dechovou zkoušku provést. Proto byl nařízen odběr krve.
Provoz v křižovatce byl po dobu šetření a odklízení následků nehody řízen
policisty,“ dodal Kořínek s tím, že přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění
dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření.
(mik)

Chystají cyklostezku
Kralice na Hané (mls) - Kralice
na Hané a Bedihošť by v budoucnu
měla spojit nová cyklostezka. „Podali jsme žádost o dotace na Krajský
úřad Olomouc tak, aby práce mohly
navázat na předpokládanou rekonstrukci mostu přes potok Valová.
Naší žádosti bylo vyhověno. Přípravné práce začnou nejpozději letos na
podzim,“ informoval Petr Neoral,
starosta Kralic na Hané.

Srážka u Hrubčic: Do boje o Vesnici roku
Chyba mladíka, ,-/0123/467897:3/;0
dva těžce zranění

Pro Čehovice se bude jednat o historicky první účast v této přehlídce.
„Myslím, že obec je u nás pěkně
upravená, máme rekonstruované
všechny silnice i náves. Naší devizou
je určitě spousta zeleně a rozlehlý
biokoridor, do něhož patří rybník
a mokřad. Kromě toho představíme
všech pět našich spolků tedy myslivce, zahrádkáře, rybáře, hasiče a sokoly,“ prozradil nám starosta Čehovic
Milan Smékal.
Svoje zkušenosti z předcházejícího
ročníku by rádi zúročili ve Vrbátkách.
Loni si tato obec odnesla ocenění za
místní spolkový život. „Nově máme
v obci led osvětlení, vznikla u nás cyk-

RYCHLÝ
NÍK
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lostezka z Vrbátek do Štětovic a také ce. Zároveň šlo o hold těm, kteří se
cvičiště pro psy,“ vyjmenovala před- celoročně podílejí na chodu našich
sedkyně kulturní komise Kateřina dvaadvaceti neziskových organiKubjátová, pro kterou je účast v klání zací. Ocenění pro nás ovšem bylo
skutečně srdeční záležitostí.
zejména motivací, abychom se letos
Bohaté zkušenosti s účastí ve Vesni- pokusili předvést ještě něco lepšího,”
ci roku mají také v Němčicích nad nechala se slyšet starostka Němčic
Hanou. Před dvěma lety si městečko nad Hanou Ivana Dvořáková.
odneslo cenu za mimořádnou pod- V Olomouckém kraji se letos do
poru sportu a kultury. „Jednalo se soutěže o Vesnici roku zapojilo
o ocenění pro sto dvacet lidí, kteří patnáct, v rámci celé ČR pak celse aktivně zapojili do naší prezenta- kem 212 obcí.

Žárovice (mls) - Na potřebu pořízení dopravního zrcadla na křižovatku
v Žárovicích opakovaně upozorňují
místní občané. „Zrcadlo je již koupené a připravené k vyzvednutí. Už loni
jsme na dopravním odboru prostějovského magistrátu podávali žádost
o jeho umístění. Dosud o ní nebylo
rozhodnuto,“ prohlásil v této souvislosti starosta Adolf Sušeň, který
v této souvislosti občanům přislíbil,
že na „dopravku“ osobně zajde.

Opraví kostel
Skřípov (mls) - Začátkem června
by se měla rozběhnout rekonstrukce
kostela Nanebevstoupení Páně ve
Skřípově. Její součástí bude oprava
fasády kostela, vstupní brány na hřbitov a také márnice.

Kytaristé mezi
nejlepšími v kraji
Konice (mls) - Nedávno se v Zábřehu konalo krajské kolo celostátní
soutěže ve hře na kytaru. Žáci konické školy navázali na vynikající výsledky z okresního kola a byli důstojnými
soupeři těm nejlepším kytaristům
z celého Olomouckého kraje. Jakub
Čadílek byl třetí ve druhé kategorii, kytarové duo ve složení Jaroslav
Večeřa, Josef Šimek zvítězilo ve třetí
kategorii. Všichni se připravují pod
dohledem Zdeňka Vlka.
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Vlaky do Konice
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NA VÁŠ NÁMÌT
PROSTĚJOVSKO Zřejmě nejdelší železniční
výluka za posledních několik let v regionu začala počátkem uplynulého týdne. Minulé pondělí
15. května přestaly jezdit vlaky mezi Prostějovem, Kostelcem na Hané, Konicí a Dzbelem. Výluka je naplánovaná až do pátku 2. června!
Mnozí z cestujících byly výlukou zaskočení. „Vlakem
jezdím jednou za čtrnáct dní. V pondělí jsem v Kostelci přišel na nádraží a chtěl jet do Konice. Na vlak
jsem však čekal zbytečně. Teprve pak jsem si všiml
vylepených informací o výluce. Náhradní autobus
však jel jindy, než jezdí vlak, takže mi ujel. Docela mě
to naštvalo, nikde před tím jsem se s informací o výluce nesetkal,“ zavolal do redakce Večerníku čtenář
Stanislav z Kostelce na Hané.
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Výluka ve směru z Prostějova do Dzbele přitom není
jediná. Do středy 24. května rovněž nepojedou vlaky
z Prostějova přes Kostelec na Hané a Čelechovice na
Hané do Třebčína. Vlaky v současnosti zastupuje ná-

hradní autobusová doprava, která se řídí výlukovým
jízdním řádem. Ten se od toho běžného v některých
ohledech liší. Autobusy v jednotlivých obcích zastavují obvykle v blízkosti železničních zastávek. (mls)
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najdete nás také na

V pondělí 15. května krátce před
desátou hodinou kontrolovali
policisté v obci Ptenský Dvorek
osobní automobil značky Opel
a jeho šedesátiletého řidiče. Během kontroly muž jevil známky
ovlivnění alkoholem, měl nejistý
postoj a chůzi. Provedenými dechovými zkouškami se podezření policistů potvrdilo, když šofér
nadýchal 1,18 promile. Muž s naměřenými hodnotami souhlasil
a uvedl, že během předchozího
večera vypil asi jeden decilitr slivovice a jedno až dvě desetistupňová piva. Pro své jednání je nyní
podezřelý ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové
látky. Za ten mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody
až na jeden rok, peněžitý trest
nebo zákaz činnosti.

Po slivovici za volant

Během minulého pondělí 15.
května se neznámý pachatel vloupal do rodinného domu v obci
na Němčicku. Pachatel do domu
vnikl po násilném překonání
dveří. Dům prohledal a odcizil
z něho finanční hotovost ve výši
pětadvaceti tisíc korun a dvě dotykové obrazovky videotelefonu
typu Fermax 1402. Celkem majitel škodu způsobenou odcizením
věcí vyčíslil na osmatřicet tisíc
korun. Na další čtyři tisícovky
pak vyčíslil škodu způsobenou
poškozením vstupních dveří.
V případě dopadení a odsouzení
pachateli tohoto skutku za přečin krádeže a přečin porušování
domovní svobody hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři
roky.

Peníze a videotelefony

V době od poloviny dubna do
současnosti se dosud nezjištěný
pachatel vloupal do rekreační
chaty v lokalitě u plumlovské
přehrady. Pachatel při vniknutí
do chaty poškodil prosklenou
verandu, kovovou mříž a vstupní
dveře. Zevnitř poté odcizil čtyři
obrazy, reprodukce děl Jana Zrzavého, sadu montážních klíčů
Gola, elektrický vařič, dvě stará
rádia a dvě lahve alkoholu. Svým
činem pachatel způsobil škodu
předběžně vyčíslenou na sedmatřicet tisíc korun. Za přečin
krádeže a přečin porušování domovní svobody pachateli tohoto
skutku v případě dopadení hrozí
trest odnětí svobody až na dva
roky.

Sebral i obrazy

 

 

,POJDLPr,PTUFMFDLPr/ˉNˁJDLPr1MVNMPWTLPr1SPUJWBOPWTLP

Martin ZAORAL

saa

TNSßJJDLLÊWWBOOESSQPPU˺JOÃD
ÃDUÊÊ
ÃD

Na Smržickém vandru lze potkat hrdiny všech generací. K těm nejstarším již řadu let patří devadesátiletý
Karel Ošťádal, který po usednutí
za řídítka bicyklu omládne o třicet
let. Impozantně v tričku s nápisem
Prostějovský vandr pořízeném před
minimálně čtrnácti lety působil
předseda zlínského KČT Jiří Tomáš.
K tradičním oporám se řadí i bratři
Josef a Jaroslav Kaštylovi, kteří obvykle zdolávají na kole Praděd v rekordních časech. Tentokrát vyrazili
na 50 km dlouhou trasu.
Mezi těmi mladšími vynikl třeba
,-#$/ " 

Martin Hausknecht, který si oběhl trasu 50 km za neuvěřitelných 5
hodin 28 minut. Slečna Spurná ze
Smržic zase obešla s bolavou nohou
o francouzských holích dvacetikilometrovou trasu. Neuvěřitelných 26
kilometrů ujel na svém kole čtyřletý
kluk doprovázen běžící maminkou.
A vůbec nejmladší hrdinkou byla
měsíční Janička Jeřábková zachumlaná v šátku
maminky Jany a doprovázená babičkou Janou. Všechny tři společně
podnikly
jedenáctikilometrovou
pěší trasu.

PROSTĚJOVSKO V minulém vydání Večerník informoval o nehodě,
kdy na dálnici D46 najeli dva řidiči na
kanál bez poklopu. A co čert nechtěl,
pouhý den nato došlo k podobné
havárii. Tentokrát na kanál s uvolně-

ným poklopem najel šofér osobního
vozidla s přívěsným vozíkem naloženým dřevem. Jak to dopadlo, si zřejmě každý může domyslet...
„V sobotu třináctého května krátce
před pátou hodinou ranní došlo na

23,4 kilometru dálnice D46 ve směru
jízdy z Prostějova na Vyškov k dopravní
nehodě osobního automobilu s přívěsným vozíkem. Z dosud přesně nezjištěných příčin došlo v místě svedení obou
směrů do levé části dálnice k uvolnění
poklopu kanalizační šachty. Místem
projížděla dvě vozidla, kdy první řidič
se takto vzniklé překážce vyhnul, ale
dvaapadesátiletý muž již zareagovat nestihl a na ústí šachty a vysazený poklop
najel. Vlivem toho došlo k poškození
automobilu a vymrštění přívěsného
vozíku, jeho poškození a vysypání nákladu na komunikaci,“ popsal František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor v Prostějově
Ke zranění osob, ani ke škodě na jiných
vozidlech při dopravní nehodě naštěstí
nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na dvacet
tisíc korun. Alkohol u řidiče policisté
vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Příčiny, okolnosti i míra zavinění
dopravní nehody jsou předmětem
dalšího policejního šetření,“ uzavřel
Kořínek.
(mik)
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SMRŽICE Kde jinde bychom se měli potkat než na
Smržickém vandru? Tohle pravidlo začíná každoročně vyznávat čím dál více lidí. Oblíbená turistická akce se stává
příležitostí pro pravidelné setkání rozvětvených rodin či
početných skupin přátel. Navzdory větru a zamračené obloze se uplynulou sobotu silnice, polní cesty i lesní stezky
zaplnily stovkami poutníků, kteří směřovali pouze dvěma
směry: buď od Smržic, nebo ke Smržicím.

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

Na největší turistickou akci v regionu se svými příběhy dorazilo 1 400 lidí

BYLI JSME
U TOHO

z Klubu českých turistů sleduje
a dokumentuje již přes dvacet let.
Přestože loňský rekord tentokrát překonán nebyl, pořadatelé mohli být
spokojeni. „Jsme rádi, že se k nám
lidé vrací a zároveň stále přibývají
noví,“ prohlásil Zdeněk Balcařík, který na příští rok přislíbil zbrusu nové
trasy. „Letos všechny směřovaly na
západ do kopců Drahanské vrchoviny. Příští rok to bude přesně naopak.
Všechny povedeme do rovinaté
Hané směrem k Tovačovu,“ uzavřel
dlouholetý turistický nadšenec.

"#"
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Loni touto dobou avizovalo Povodí
Moravy rekonstrukci výpusti nedaleké plumlovské přehrady za zhruba
17 milionů korun, jejíž součástí měla
být i stavba nové vodní elektrárny.
Večerník zajímalo, kam se za tu dobu

Jak je to s elektrárnou
na pøehradì?
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ných hmot. Ke zranění osob nedošlo
a výše způsobené hmotné škody na
návěsu i výdejním stojanu byla předběžně vyčíslena na stopětapadesát
tisíc korun,“ prozradil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor v Prostějově.
Policisté dali chybujícímu šoférovi
samozřejmě dýchnout. „Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. Jeho přestupek
pak vyřešili uložením blokové pokuty
ve výši dvou tisíc korun,“ ¨dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)

;EˉUÎOTLÝUSJBUMPO

projekt posunul. „Aktuálně probíhá
výběrové řízení na zhotovitele opravy
spodních výpustí. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je v září
2017 a termín dokončení byl stanoven
na konec roku 2018. Výstavba malé
vodní elektrárny se bude realizovat
společně s opravou spodních výpustí,“
odpověděl Petr Chmelař.
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PLUMLOV V polovině května začaly na mostu vedoucím přes výpust
Podhradského rybníku opravy.
Skončit by měly až za pět měsíců,
což by mohlo negativně ovlivnit návštěvnost kempu Žralok, kde se přes
léto koná celá řada akcí.
Na Podhradském rybníku probíhá rekonstrukce mostu, v rámci které bude
probíhat také oprava levobřežní zdi.
„Dále provedeme částečnou injektáž
hráze, abychom zamezili průsaku.
Součástí projektu je také nová vozovka
mostu,“ prozradil tiskový mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař s tím, že vše
přijde na celkem 2 795 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že po mostě musí
projet či projít prakticky všichni návštěvníci nedalekého kempu Žralok,
kde se přes léto koná celá řada akcí od
srazu stovek trabantů až po hudební
festival Keltská noc, zajímalo nás, kdy
budou opravy hotové. „Původně měla
akce probíhat pět měsíců, ale aktuálně
hledáme takové řešení, abychom délku
prací zkrátili tak, aby uzávěrka trvala co
nejkratší dobu,“ zareagoval Chmelař.

VRANOVICE-KELČICE Čerpací
stanice ve Vranovicích-Kelčicích
byla řidiči kamionu zřejmě příliš
malá... Neuhlídal totiž rozměry svého auta a najel do stojanu s pohonnými hmotami. Nehoda se naštěstí
obešla bez zranění, ovšem škoda je
značná.
„Ve čtvrtek osmnáctého května po
dvacáté hodině došlo na benzínové
čerpací stanici v obci Vranovice-Kelčice k dopravní nehodě nákladního automobilu s návěsem. Padesátiletý řidič
při jízdě boční odstup a bokem návěsu
najel do výdejního stojanu pohon-

na „benzínce“

DQW/7X2

Uplynulý pátek se sešla rada Mikroregionu Kosířsko, který stál za stavbou rozhledny na Kosíři. „Rada se dohodla na
tom, že se pokusíme naposledy jednat
s architektem Sládečkem. Dáme tomu
čtrnáct dní, a pokud se nedomluvíme,
skončí celá věc žalobou. Ta už je ostatně
napsaná,“ tlumočil závěr jednání starosta Drahanovic Ivo Richter. Architekt
Svatopluk Sládeček už dříve navrhl, že
opravu rozhledny z jedné třetiny zaplatí
on, z druhé třetiny zhotovitel a zbytek
doplatí Mikroregion Kosířsko. To je
však pro jeho představitele nepřijatelné.
„Rozhledna byla řádně zaplacena a je
na ni pětiletá záruka. Její stav zapříčinily

Martin ZAORAL

VELKÝ KOSÍŘ Dva a půl roku fungovala rozhledna na Kosíři. Od února letošního roku je kvůli bezpečnosti zavřená a vše nasvědčuje tomu, že
letos se na tomto stavu nic nezmění.
O tom, kdo zaplatí její potřebnou
rekonstrukci, se v současnosti vedou
spory, které pravděpodobně skončí u soudu.

chyby na straně projektanta a zejména
stavební firmy, která stavbu provedla. Ti
by za to měli nést odpovědnost a závady
na své vlastní náklady odstranit,“ vyjádřil
se Richter. Aktuálně zůstává rozhledna
zavřená, o víkendech je v provozu pouze

prodejna v její spodní části. Přístupné je
rovněž ohniště v přístřešku.
Na této situaci se nic jen tak nezmění.
„Z posudku statiků z ČVUT vyplývá, že
dokud neproběhnou opravy, tak na rozhlednu nikoho pustit nemůžeme. Jenže
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na rekonstrukci dosud vůbec nebyl
zpracován projekt, navíc není jasné, kdo
ji zaplatí,“ upozornil Ivo Richter. Jisté je
jedno: pokud celá věc skutečně skončí u
soudu, může se termín zahájení nezbytných oprav pořádně protáhnout.

ZDĚTÍN Startovní listina se plní.
Tradiční letní hobby triatlonový
závod, který pořádá parta sportovních nadšenců ze Zdětína se těší
stále vyšší popularitě. Letošní ročník
je už pátý a proběhne s mediálním
partnerstvím PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. „Z důvodu velkého zájmu
startujících a omezené kapacity bazénu v Boskovicích musím apelovat na další případné zájemce, aby
s přihláškou neváhali. Garanci startu
budou mít přihlášení do třicátého
května 2017,“ informuje Tomáš
Kučera, hlavní organizátor závodu.
„Samozřejmě budou moci startovat i lidé přihlášení po tomto datu.
Nezaručíme jim ovšem plaveckou
část,“ dodal s úsměvem.
Zdětínský triatlon probíhá každoročně
začátkem letních prázdnin a provází ho
nadstandardní atmosféra. Na dlouhé
cyklistické trase jsou dobře zásobené
občerstvovací stanice s příjemnou obsluhou. Plavání se uskuteční na bazénu

v Boskovicích a běžecká část křižuje
nejbližší okolí Zdětína. „Plavání je až
v Boskovicích proto, že je to jediný krytý
bazén v okolí, který zahajuje pravidelnou
údržbu až 10. července,“ vysvětluje volbu
bazénu Tomáš Kučera.
Letošní ročník se uskuteční v sobotu
8. července a startuje se v 9:00 hodin
na bazénu v Boskovicích. Tam čeká
na účastníky buď kilometrová nebo patnáctset metrů dlouhá distance. Následuje
cyklistická trasa z Boskovic do Zdětína.
Pro závodníky první kategorie v délce
dvaasedmdesáti kilometrů, pro druhou
kategorii o sedmnáct kilometrů kratší.
Závěrečné běhy jsou pak dlouhé dvanáct
a osm kilometrů. „Jelikož se jedná o ryze
amatérský závod, jsme pro zájemce
schopni připravit i samostatnou cyklotrasu nebo štafetový závod. Záleží jen na
zájmu samotných účastníků. Odměnou
bude každému v cíli neopakovatelná atmosféra, ale tady si dovolím být trochu
tajemný,“ s úsměvem naznačil zajímavé
vyvrcholení Tomáš Kučera.

Datum konání:
8. července 2017
Místo konání:
Zdětín
Startovné:
300,-Kč zasílejte na ČÚ:
KB 86-3276110247/0100
Kontakt:
Tomáš Kučera tel: 602 760 451,
e-mail: kucera@montazekucera.cz
Uzávěrka přihlášek:
30. května 2017

TRIATLON ZDÌTÍN open

Centrem všeho dění bude ale Zdětín,
kde se uskuteční i závěrečné vyhodnocení a posezení všech organizátorů
a účastníků. „Partnery letošního ročníku
se stala obec Zdětín i Sokol Zdětín. Za
jejich podporu jsme samozřejmě rádi,“
informoval závěrem Tomáš Kučera. (zv)
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Zájem pøe
azénu!
b
tu
kapaci

3P[IMFEOBOB,PTÎ˺JMFUPT TMBWÎQˉUJMFULV

Zmínili jsme zde přitom jen několik
málo příkladů. Každý z účastníků
vandru včetně bezvadně sehraných
organizátorů si totiž na akci přináší svůj vlastní osobní příběh. „Na
jednotlivé trasy se tentokrát vydalo
398 pěšáků, 408 silničních cyklistů a 534 cyklistů vyjelo do terénu.
Když k nim připočteme šest desítek
organizátorů, vyjde nám kulatých
1400 účastníků,“ prozradil Zdeněk
Balcařík, který příběhy prostějovských a následně i smržických vandrovníků společně se svými kolegy
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www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE
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Kamion se

Pondělí 22. května 2017
www.vecernikpv.cz
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aneb jsme
s vámi u toho...

letos slavíme jubileum...

zprávy z regionu

region

HRDINOVÉ VANDRU PUTOVALI POD ZATAŽENOU OBLOHOU Cesta do kempu se

10

17051910543

letos slavíme jubileum...

Pondělí 22. května 2017
www.vecernikpv.cz

naše výročí
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NULTÉ VYDÁNÍ

NASMĚROVALO VEČERNÍK DO DALŠÍCH DVACETI LET
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SLAVÍME 20 LET
- SLAVTE S NÁMI
V rámci dvacátého výročí
připravuje PROSTĚJOVSKÝ Večerník
řadu akcí připomínající naše narozeniny.
Od 22. května 2017 vás po příštích 12 měsíců
čeká hned několik mimořádných událostí:
- koncerty pod naším patronátem
- titulární turnaj v malé kopané
- divadelní představení
- soutěže, kvízy
- projekce v kině
- společenské zábavy
… vše vyvrcholí VELKOU OSLAVOU projektu
„MILUJEMEVEČERNÍK“ na náměstíT. G. Masaryka v Prostějově

ROZDÁVAT BUDEME
DÁRKY S EMBLÉMEM
NAŠEHO VÝROČÍ
Více podrobností a přehled jednotlivých akcí budeme postupně zveřejňovat v tištěném vydání, internetových stránkách www.vecernikpv.cz
i sociálních sítích

A POZOR! MÁTE S VEČERNÍKEM SVŮJ
ZÁŽITEK? CHCETE NĚKOMU PODĚKOVAT?
SVĚŘTE SE A NAPIŠTE NA E-MAIL:
REDAKCE@VECERNIKPV.CZ!

U příležitosti 20 let od vydání nultého čísla nabízíme
v týdnu od 22. do 26. května nabízíme...
PŘEDPLATNÉ nejčtenějšího regionálního
periodika na měsíc červenec

ZDARMA

VZPOMEŇTE NA SVÉ BLÍZKÉ,
KTEŘÍ UŽ NEJSOU MEZI NÁMI,

ZA POUHOU KORUNU ČESKOU

VEŠKERÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
pro RETRO VYDÁNÍ, které připravujeme
už na příští 29. května

ZDARMA

POŘÁDÁTE SPOLEČENSKOU, SPORTOVNÍ ČI
KULTURNÍ AKCI? VAŠI POZVÁNKU VÁM NYNÍ
ZVEŘEJNÍME

ZA POUHOU KORUNU ČESKOU

Nezapomeňte si zajistit PŘÍŠTÍ ČÍSLO
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
které u připomínky historicky prvního vydání
připravujeme v RETRO STYLU!
To prostě musíte mít!

NÁVRAT ZPÁTKY DO HISTORIE
BUDE CENNOU RELIKVIÍ
DO KAŽDÉHO ARCHÍVU
!!! UŽ 12. ČERVNA VYJDE JAKO
SOUČÁST TIŠTĚNÉHO VYDÁNÍ
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA
„20 LET PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU“ !!!
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Prostějova

V těchto dnech bude v ulicích Prostějova panovat naprostý klid. Dá se očekávat, že budeme prožívat příšernou nudu. Abychom si našli alespoň nějakou
zábavu, musíme využít té nejbujnější fantazie. I tak ale bude problém se rozveselit.
BERANI – 21.3. až 20.4. Nedělejte si žádné násilí, pokud budete mít
chuť, klidně si po obědě zdřímněte.
Co na tom, že budete v zaměstnání.
Pohodu musíte udržovat i v práci,
jinak se z všudypřítomného stresu
zblázníte.
BÝCI – 21.4. až 21.5. Ač je to ve
vašem případě k nevíře, zamilujete
se! Jste známí svojí averzí k opačnému pohlaví, ovšem někde ve svém
hlubokém nitru ukrýváte schopnosti ďábla. Najdete si partnera, který vás přímo uhrane.
BLÍŽENCI – 22.5. až 21.6. Vaše
problémy s nadváhou nyní vyvrcholí. Lehce se seznámíte s pohlednou a sympatickou osobu. Potud
tedy bude vše v pořádku. Jenomže
oné osobě budou vadit vaše kila navíc. A bude po lásce...
RACI – 22.6. až 22.7. Pohodový
týden naruší jen bolest zubů, takže
nutností bude návštěva stomatologa. Vytrpíte si u něj svoje, ovšem
po dvou dnech budete za vytrženou
stoličku rádi. Konečně přestanete
brát prášky.

LVI – 22.7. až 22.8. Doma vám to
začne jiskřit, najednou si s partnerem budete vyčítat každou prkotinu. Nejlepším řešením menší rodinné krize bude, když se na pár dnů
seberete a sami odjedete relaxovat
mimo město.
PANNY – 23.8. až 22.9. Chytře
využijete chyby druhého, abyste
se konečně obohatili. Nebojte, nepůjde o žádný podvod, prostě jen
uskutečníte plán někoho jiného.
Počítejte ale s tím, že získáte další
nepřátele.
VÁHY – 23.9. až 23.10. Zbytečně
rozhazujete peníze, měli byste myslet na zadní kolečka. Na účtu se vám
úspory povážlivě ztenčují, takže
máte nejvyšší čas je doplnit. Co na
tom, že párkrát vynecháte bouřlivé
večírky s kamarády.
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. Užívejte
si, dokud to jde a dokud máte náladu. Ještě před víkendem dostanete
pozvání do společnosti. Vůbec nepřemýšlejte o tom, zda se zúčastníte. Na večírku bude spousta vlivných lidí, které potřebujete.

STŘELCI – 23.11. až 21.12. Konečně by vám mělo přát štěstí v loterii či mírně hazardní hře. Riskovat příliš nemusíte. Stačí jen, když
budete spoléhat na čísla, která se
motají okolo vašeho data narození.
O výhru se pak podělte.
KOZOROHOVÉ – 22.12. až
20.1. Ke svému protějšku se budete
chovat velmi mile, což se partnerovi
bude zdát podezřelé. A oprávněně?
Sami víte, že jste v poslední době
nebyli zrovna hodní, takže máte určitě doma co žehlit.
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. Dávejte si pozor za volantem svého vozidla, v tomto období můžete celkem
lehce zapříčinit nehodu. Pokud můžete, jezděte městskou hromadnou
dopravou. Nebo svěřte řízení auta
někomu jinému.
RYBY – 21.2. až 20.3. Rádi si
pospíte, navíc když jste enormně
unavení. Lehce se vám tak stane,
že zaspíte do práce. Jednou vám to
u nadřízených projde, podruhé už
ale půjdete na kobereček. Holt, nákup dalšího budíku se vyplatí.

Pondělí 22. května 2017
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INFORMUJE
Prezidentem Hospodářské komory

znovu zvolen Vladimír Dlouhý
Prezidentem Hospodářské komory ČR se na druhé funkční
období stal její dosavadní šéf Vladimír Dlouhý. Rozhodli o tom
delegáti dne 16. 5. 2017 na XXIX.
sněmu Hospodářské komory ČR
v pražském TOP Hotelu.
Delegáti Hospodářské komory

ČR rozhodli o svém prezidentovi na další tři roky jednoznačně. Vladimíra Dlouhého podpořilo 220 z 246 hlasujících.
O prezidentský post se letos
neucházel žádný jiný kandidát.
Delegáti dále zvolili své viceprezidenty, ve vedení Komory used-

nou dvě ženy. Viceprezidenty se
stali Irena Bartoňová Pálková,
Bořivoj Minář, Roman Pommer
a Michal Štefl. Nově funkce viceprezidentky se ujme také současná prezidentka Svazu obchodu
a cestovního ruchu Marta Nováková.

OHK v Prostějově má své zastoupení
v představenstvu Hospodářské komory ČR
Představenstvo Hospodářské komory České republiky je řídícím orgánem HK ČR, rozhoduje
o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, statutem, jednacím
řádem či usnesením sněmu hospodářské komory vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá sněmu hospodářské komory.
Představenstvo má 34 členů (včetně
prezidenta a pěti víceprezidentů),

kteří jsou voleni sněmem vždy na
dobu tří let. Představenstvo komory
svolává prezident komory nejméně
čtyřikrát za rok.
Představenstvo komory zejména:
připravuje podklady pro jednání
sněmu komory a zajišťuje výkon
jeho usnesení, odpovídá za hospodaření s majetkem komory, rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí
prezidenta a viceprezidenta ko-

mory, jmenuje a odvolává tajemníka úřadu komory.
Jedním z ostatních členů představenstva se nově stal po volbě
na 26. sněmu HK ČR dne 16. 5.
2017 předseda OHK v Prostějově
JUDr. Bohuslav Švamberk. Gratulujeme a přejeme úspěchy v nové
funci.
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

nákupní servis
pro vás

Sirup Yo 0,7l

49,90

-

69,90

-

77,90

69,90

Sirup Jupí 0,7l

59,90

24,90

59,90

36,90

24,90

36,90
-

Sirup Hello 0,7l

29,90

-

26,90

27,90

27,90

Sirup Relax 0,7l

-

-

59,90

-

44,90

-

Sirup Dobrá voda 0,7l

37,90

-

36,50

34,90

39,90

29,90

-

32,90

34,90

-

-

-

Sirup Solevita 0,7l

Naše


Ochutnali jsme jej jako děti a vlastním dětem jej dáváme i nyní... Prostě, když
má člověk žízeň a sodovkárna je daleko, je ten pravý čas udělat si některý
z ovocných sirupů. Ten od značky Yo koupíte nejlevněji v Albertu, kdo má rád
Jupí, nebo by chtěl zkusit Solevitu, měl by navštívit Lidl, pro Hello se zase vyplatí zamířit do Billy. Značku Relax nabízí nejvýhodněji Tesco, sirup Dobrá voda
pro změnu Penny market.
Na zdraví!
Průzkum proveden 17. května.

%&% '( )*+, ,
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OD 22. DO 28. 5. 2017
PŘEDNÁŠKA a VERNISÁŽ VÝSTAVY: Bc. Petr Horálek „LOVY SKVOSTŮ TEMNÉ OBLOHY a VZÁCNÉ CHVÍLE POD HVĚZDNÝM NEBEM“ - čtvrtek v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Nabízíme pozorování zářivé fotosféry i chromosféry obsahující protuberance a další jevy. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ hvězdné oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. Vedle
planety Jupiter si ukážeme kometu Johnson i vzdálené vesmírné objekty. 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 jsou dostupné
v pondělí a od čtvrtka následuje výstava unikátních astrofotografií Bc. Petra Horálka.

Blokové 
 
čtvrtek 25. května: Poděbradovo nám. komunikace SSOK, Wolkerova komunikace SSOK, Wolkerova obslužná + parkoviště, Na Spojce, Netušilova, Hlaváčkovo nám., vnitroblok Vojáčkovo nám. - nám. Husserla, Vojáčkovo
nám. + parkoviště, Hlaváčkovo nám. parkoviště Národní dům
pátek 26. května: Komenského - cyklostezka, Komenského, nám. T.G.Masaryka, Dukelská brána, Křížkovského, Lutinovova, Filipcovo nám., nám. Sv. Čecha, Demelova, Hradební, Kostelní, Úprkova, Koželuhova, Křížkovského, Křížkovského parkoviště, Šerhovní (Školní - Dukelská brána)
sobota 27. května: Sídl. svobody - vnitroblok (blok 2-16), Sídl. svobody - parkoviště (blok 2-15), Anenská, Sídl.
svobody - parkoviště a komunikace (blok 9-11), Sídl. svobody - komunikace a parkoviště (blok 8), Sídl. svobody,
U sv. Anny, cyklostezka U sv. Anny - sídl. Svobody, parkoviště U sv. Anny (H§Z)

17050570483

... tentokrát ze sortimentu: SIRUPY

Máte stížnost nebo námět?
HEJTUJTE HEJTMANA!
OLOMOUC Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk
přichází s kampaní, která nemá
v Česku obdoby. Provokativně vyzývá, aby mu lidé napsali, co se jim
na hejtmanovi nebo na kraji nelíbí.
Využívat k tomu mohou takzvané
„hejty“ neboli negativní vzkazy.
„Všude se píše: hejtman ocenil, poděkoval, navštívil, zúčastnil se…
Případně: kraj rozdal miliony, kraj
vybudoval, zajistil novou službu,
podpořil kulturní akci… Ale já chci
přinést změnu, kterou jsme před volbami slibovali, a proto se ptám: Co
děláme špatně? Na koho zapomínáme? Jak podpořit sport, kulturu nebo

cestovní ruch, aby to bylo opravdu
účinné? Nezavírají nám tiskové zprávy o pozitivních tématech oči před
skutečnými problémy?“ vysvětlil Ladislav Okleštěk, co ho vedlo ke spuštění kampaně Hejtuj hejtmana. Není
ostatně hrazena z krajského rozpočtu,
hejtman ji platí z vlastních peněz.
Zapojit se mohou obyvatelé všech
měst a obcí Olomouckého kraje, ale
i turisté, kteří do našeho regionu zavítali, nebo studenti, a to nejen z Univerzity Palackého, ať už bydlí kdekoliv.
Prostě každý, komu osud našeho kraje
leží na srdci.
„Olomoucký kraj má ve srovnání s jinými regiony všechny předpoklady

k dobrému životu: máme nízkou nezaměstnanost, čistý vzduch, krásnou
přírodu a historické památky, které
nám jinde mohou závidět. To by se
mělo promítnout do životní úrovně
obyvatel, ale realita je jiná. Proto vyzývám lidi ke kritice, abychom otevřeli kanceláře krajského úřadu a začali se zabývat skutečnými problémy.
Když je vyřešíme, může nás to hodně
posunout,“ dodal Ladislav Okleštěk.
Své připomínky neboli „hejty“ mohou lidé psát do formuláře na webu
www.hejtujhejtmana.cz. Hejtman
je bude sledovat a zveřejňovat, nejzajímavější podněty okomentuje
a ocení malým dárkem.
(red)

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Buková
17, ul. Sadová s č. 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6,
Dne: 8. 6. 2017 od 7:30 do 12:30 7.
hodin. Vypnutá oblast: část obce Obec: Buková
Buková - ve směru od č. 12, kostela Dne: 14. 6. 2017 od 7:30 do 16:30
a č.10 po konec obce směr Protiva- hodin. Vypnutá oblast: část obce
nov a Lipová.
Buková - ve směru od č. 12, kosObec: Prostějov
tela a č. 10 po konec obce směr
Dne: 13. 6. 2017 od 7:30 do 14:30 Protivanov a Lipová.
hodin. Vypnutá oblast: ul. Příční č. Obec: Němčice nad Hanou

rekonstrukcí, oprav, údržbových
Dne: 14. 6. 2017 od 7:00 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: Areál fy
Bentrans Němčice. Odběratelská
TS Němčice Bentrans (č. 300714).
Obec: Dřevnovice
Dne: 15. 6. 2017 od 7:30 do 12:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Dřevnovice - jednostranně ulice
od č. 175 po č. 60 a dále č. 109, 35.
E.ON Česká republika, s.r.o.
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„TIPOVAL JSEM, ŽE KRÁL MAJÁLES BUDE Z ´ODĚVKY´“

Milovník tance Jiří Smolka přiznal, že nemá zrovna v lásce exaktní vědy jako třeba fyziku a chemii
PROSTĚJOV Sám sebe by za krále
Majáles nezvolil. Nicméně z vítězství
má i kvůli svým spolužákům velkou
radost. Prostějovští studenti v Jiřím
Smolkovi získali krále, který vyniká
zejména skromností a rozvážností.
To jsou pro monarchu velmi dobré
vlastnosti, z nichž mohou těžit i jeho
poddaní. Sedmnáctiletý student
Gymnázia Jiřího Wolkera, který se
na proslulé akci Majáles představil v roli Alberta Einsteina, přitom
může srovnávat. Nejenže se aktivně
zúčastnil již tří ročníků svátku všech
studentů, kromě toho se na Hanou
před pěti lety přestěhoval ze Slovácka, kde také zažil leccos. Jak právě on
vidí Prostějov, co mu v něm chybí, co
by rád změnil a jaký má coby představitel Alberta Einsteina vztah k fyzice?
O tom všem i řadě dalších věcí jsme si
povídali v rámci našeho pravidelného
rozhovoru.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
 Do Večerníku jste dorazil za řídítky legendárního pionýra. Jak jste se
právě k této motorce dostal?
„Tento skvělý stroj mi sehnal táta. Na
moc peněz ho ani nepřišel. (úsměv)
Staré motorky mě moc baví, přivedl
mě k tomu děda v době, kdy mi bylo
zhruba deset let. On měl všechny
možné od pionýrů přes stopětadvacítky, stopětasedmdesátky, dvěstěpadesátky, třiapadesátky, péráky či kývačky. Dokonce vlastnil i pětistovku

OHC, což byl takový klenot mezi
staršími Jawami.“
 Předpokládám, že tatínek na tom
byl obdobně...
„Ano, navíc motorky i opravoval. Právě on mě už v deseti letech poprvé na
motorce svezl. To se mi strašně líbilo.
Už na druhý den jsem si řekl, že chci jet
znovu a sám. Tak jsem si vytáhl pionýra před barák a sjel na silnici. Jak jsem
byl ještě malý a nedosáhl na stupačky,
tak jsem to položil. Ještěže mi tam
nezůstala noha. Samozřejmě že jsem
dostal vynadáno, ale od ježdění mě to
rozhodně neodradilo.“
 Bezprostředně po své korunovaci
na krále Majáles jste se svěřil, že o své
kandidatuře jste se dozvěděl teprve
nedávno. Jak k tomu tedy došlo?
„Třída, za kterou jsem kandidoval, teprve
den před Majáles vymyslela, že jako kandidáta budou mít Einsteina. Jenže už nenašli nikoho, kdo by se s nimi zvládl naučit choreografii jejich vystoupení. Proto
oslovili mě, protože věděli, že rád tančím
i ve svém volném čase.“
 Jsem již poučen, že nápad na Majáles v rámci Gymnázia Jiřího Wolkera vychází vždy ze školní akademie.
Bylo tomu tak i tentokrát?
„Ano, jenom s tím rozdílem, že letos byla
na akademii o něco menší účast než obvykle. Tohle vystoupení bylo ze všech
s přehledem nejlepší. Jednalo se o scénku, která přešla v tanec a vystihovala konflikt mezi šprty a rebely, který je v každé
třídě. Celé to bylo promyšlené a mělo to
úroveň.“
 Do které z těchto dvou skupin byste se zařadil vy osobně?
„Myslím, že jsem spíš rebel.,.“ (smích)
 Proč si myslíte, že spolužáci jako
kandidáta na krále vybrali právě vás?
„S touto třídou se znám už od ´lyžáku´.
Vědí, že nějaký čas tancuji, tak si mysleli,

že bych se to mohl doučit. U nich už byla
většina třídy zapojená, neměli z čeho
brát. Navíc se jim hodil někdo, kdo by vyčníval. A to jsem se svými zhruba dvěma
metry splňoval.“
 Jak se takový čahoun dostane
k tanci?
„V dětství jsem navštěvoval folklórní
kroužek na jižní Moravě, odkud pocházím. Hrálo se v něm na cimbál, my jsme
k tomu tančili a zpívali. Hodně jsme
díky tomu i cestovali, byla to krásná léta,
na která moc rád vzpomínám. K tanci
jsem se vrátil až předloni v rámci tanečních. Chytlo mě to tak, že jsem šel do
pokračování, další rok si to zopakoval.
Kamarád tančil v ´zušce´ a přizval mě,
jestli by mě to nebavilo. Začal jsem tedy
tančit i tam.“
 Dokážu si představit, že když tančíte s nějakou průměrně vysokou dívkou, tak se u toho musíte docela hrbit.
Jak vysoká je vaše taneční partnerka?
„Měří metr osmdesát. Na svoji výšku slýchávám celkem často narážky mimo jiné
i od své taneční vedoucí z prostějovské
ZUŠ. Faktem je, že ze začátku jsem měl
potíže se rozhýbat, udržet celé tělo v klidu
a nehrbit se. Pracoval jsem na tom, neříkám, že je vše podle mých představ, ale
údajně dělám pokroky.“
 Na Majáles jste byl za Alberta Einsteina. Utkvěl vám v paměti nějaký
jeho citát?
„Znám jeden, který se mi moc líbí.
Zní takto: Každý je génius, ale pokud budete posuzovat rybu podle
její schopnosti vylézt na strom, bude
celý svůj život žít s vědomím, že je
neschopná. S tímto pohledem na věc
se plně ztotožňuji. Ani já nejsem všeobecně zaměřený člověk, nicméně
mám určité oblasti, ve kterých do jisté
míry vynikám.“
 Například?

„Hodně mě baví historie a jazyky. Mám
několik kamarádů z Anglie, Spojených
států amerických a Německa. Seznámili
jsme se díky počítačovým hrám, načež
jsme si začali volat po internetu. Je to fajn,
máme společný smysl pro humor a navíc si tímto způsobem procvičím angličtinu i němčinu.“

díky nimž nemusím čekat na křižovatkách. Také si myslím, že máme krásné
náměstí, které bylo nedávno hezky opravené.“
 Co byste v něm rád změnil?
„Mrzí mě, že v Prostějově není více prostorů, kdy by se mohly tančit klasické
tance. Možná mám trochu staromódní

Od Alberta Einsteina znám jeden citát,
který se mi moc líbí. Zní takto: Každý je
génius, ale pokud budete posuzovat rybu
podle její schopnosti vylézt na strom, bude
celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.
S tímto pohledem na věc se plně ztotožňuji.
 V čem je naopak vaše slabina?
„Tak nemám zrovna v lásce exaktní vědy
jako třeba fyziku a chemii.“
 To je u člověka, který vystupoval
v roli nejslavnějšího světového fyzika,
poměrně kuriózní přiznání... Jaký byl
vlastně Majáles z vašeho pohledu?
„Zúčastnil jsem se ho už loni i předloni.
Přesto mě letos překvapilo, kolik lidí
se do něj zapojilo a jak dobré to bylo.
V předchozích dvou případech jsem šel
v průvodu jako řadová maska. Teprve
coby kandidát na krále jsem Majáles
prožíval naplno. Letos byly opět nádherné masky, mně osobně se nejvíce
líbily ty ze Školy designu a módy s jejich
Harry Potterem. Celkem vtipný byl
stranický sjezd v podání CMG, zajímaví
byli také otroci a otro-

pohled na
svět, ale přijde
mi, že když se mladí
dneska chtějí bavit,
tak se jdou spíše opít
než tancovat. Lidé, kteří
si chtějí zatancovat klasickým způsobem,
u nás příliš možností nemají. Mě
osobně to mrzí,
jelikož nejsem

by mohl následovat swing, rock and
roll a další. Bude to trošku ve stylu Star
dance, jen to nechceme brát tak vážně.
Jde nám hlavně o to zjistit, jestli to lidi
bude bavit a zda má cenu v tom i nadále pokračovat.“
 Jak jste již zmínil, na Prostějovsko jste se přestěhoval. V čem pro vás
osobně byla největší změna?
„Na Slovácku jsem trávil většinu času na
vesnici. Každý kolem mě byl strýc nebo
teta, všude jsem byl tak trošku doma.
Poté, co jsem se přestěhoval do Čelechovic, jsem i kvůli škole byl více času
ve městě. Tady už to nebylo tak osobní,
potkával jsem se hlavně s kamarády.
Stěhování pro mě to tedy znamenalo
hlavně přechod z vesnice do města.“
(úsměv)
 Kde se cítíte líp?
„Přestože ve městě je poměrně dost
možností, jak v něm trávit volný čas,
díky klidu se mně osobně spíše líbí na
vesnici.“
 Vidíte nějaký rozdíl mezi Hanou
a Slováckem?
„Je tu chladněji. (úsměv) Jinak je tu kolem taková ta hanácká placka, na což
jsem nebyl úplně zvyklý. Příroda je
hodně podobná. Každopádně
na Slovácku jsem vyrůstal ve vinařském kraji,
takže práce kolem
vinohradu byla
nedílnou součástí
mého života. To
už tady není.“
 Neměl jste
problém se
svým nářečím?
„Dříve se na
mě cizí lidé
i spolužáci docela otáčeli, když
jsem mluvil
se slováckým
dialektem,
který byl

pro mě přirozený. Zpočátku mi dělalo problém zvyknout si na
hanácké protahování. Ale už jsem
myslím zapadl. Když jedu na Slovácko
na návštěvu, tak jsem schopný opět
mluvit jejich nářečím. Stále si ho pamatuji, ale pod vlivem okolí ho už tady
nepoužívám.“
 Příští rok vás čeká maturita. Co
budete dělat po ní?
„Po pravdě řečeno tak ještě nevím.
Určitě bych chtěl studovat někde
v zahraničí, obor ale zatím nevím.
Doufám, že na ´to pravé´ ještě
přijdu.“
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káři z ´reálky´, kteří
vznikli na motivy seriálu Hra o trůny.“
 Gymnázium Jiřího Wolkera získalo titul pro krále Majáles již potřetí
za sebou. Na tomto místě je třeba říci,
že jej vybírá porota složená ze zaměstnanců městské knihovny. Přesto se
zeptám: Nemyslíte, že vaše škola vyhrává až příliš často?
„Musím se přiznat, že letos jsem to
opravdu nečekal. Myslím, že vítězství
naší školy bylo určitě zasloužené před
dvěma lety, kdy jsme představili mořský
svět s kandidátem Jackem Sparrowem.
To bylo skutečně nádherné. Loni zvítězila Cruella, což nemůžu úplně porovnat s ostatními, protože jsem neviděl
vystoupení všech kandidátů na krále.
Letos jsem si ovšem naším vítězstvím
nebyl vůbec jistý. Jak už jsem říkal, mně
osobně se třeba hrozně líbil Harry Potter a myslel jsem si, že právě ´oděvka´
letos získá i korunu. Radost z vítězství
mám ale samozřejmě velkou, nicméně
musím uznat, že to pro mě bylo skutečně překvapení.“
 Přistěhoval jste se ze Slovácka. Jak
vůbec vnímáte Prostějov?
„Přijde mi jako velice pěkné a pohodové
město. Jako řidič oceňuji nové rondely,

právě vyznavačem hip hopové muziky či dýdžejů.“
 Nezkusíte něco udělat pro to, aby
se to změnilo?
„Však se už snažíme. Se Základní uměleckou školou máme domluvenou
akci v kavárně Prostor u tržnice. Spolužák přišel s nápadem pořádat zde
tematické taneční večery, kde se lidé
budou moci tanec naučit. Přitom oděv
i styl večera by měly vycházet z daného tématu. Jako první chceme udělat
večer v latinskoamerickém stylu. Dále

vizitka
JIŘÍ SMOLKA
✓ narodil se 19. června 1999 v Kyjově
✓ vyrůstal na Slovácku, v roce 2012 se přestěhoval do Čelechovic na Hané
✓ navštěvoval ZŠ Šardice, pak přešel na víceleté gymnázium v Kyjově. Nyní je studentem
sedmého ročníku osmiletého gymnázia na
Gymnáziu Jiřího Wolkera
✓ má mladšího bratra Daniela
✓ mezi jeho záliby patří klasický tanec, motorky a hudba
zajímavost: ve dvanácti se začal učit řídit auto a jezdit na motorce,
nyní vlastní mustanga a simsona, na kterých jezdí pravidelně do školy.
Jako předčasný dárek k osmnáctinám dostal Jawu 350. Řidičák na tento stroj má již také téměř hotový.

Pondělí 22. května 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

zpravodajství
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MRTVOLU
SE
SVRABEM
ŘEŠILI
I
HYGIENICI!
Bezdomovec zemřel bez cizího zavinění
➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Je středa
17. května sedm hodin
ráno. Část Smetanových
sadů v Prostějově je neprodyšně uzavřena policií. Na jedné z laviček leží mrtvola dvaašedesátiletého bezdomovce.
Kriminalisté ve speciálních oblecích zajišťují stopy, po odvozu
těla přijíždějí hasiči a místo hrůzného nálezu dezinfikují speciálním postřikem. Proč? Mrtvý muž byl nakažený SVRABEM!
Večerník získal exkluzivní výpověď svědkyně, která popsala, že
s dvaašedesátiletým R. Š. měli co dočinění strážníci už předešlý den odpoledne. Jejich výzvu, aby okamžitě vyhledal lékařskou pomoc, však bezdomovec rezolutně odmítl...

Michal KADLEC
„Strážník okrskové služby při obhlídce
Smetanových sadů dnes v sedm hodin
ráno našel na lavičce mrtvou osobu. Bližší
informace nejsem kompetentní podávat,“
informoval Večerník jako první Jan Nagy,
velitel Městské policie Prostějov.

Po ohlášení nálezu mrtvoly se do parku
sjely policejní hlídky a místo neprodyšně
uzavřely bíločervenou páskou. Zvědavce z řad veřejnosti strážci zákona odtud
vehementně odháněli. Čtyři policisté
ve speciálních oblecích zajišťovali stopy
okolo mrtvého těla, které leželo přikryté
černým igelitem na lavičce. „Od strážníka

CENY MĚSTA

Prostějova předány

městské policie jsme přijali oznámení o
nálezu těla mrtvého muže. Provedeným
prověřováním jsme s využitím osobní
znalosti zjistili, že se jedná o dvaašedesátiletého muže bez domova. Dosavadním
šetřením nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly cizímu zavinění. U zemřelého byla nařízena zdravotní pitva,“ sdělil ještě ve středu odpoledne
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor v Prostějově.
Jakmile tělo mrtvého muže odvezla
pohřební služba, místo nálezu zůstávalo ještě dlouhé desítky minut uzavřené. Do Smetanových sadů totiž k údivu
mnohých přihlížejících dorazily i dvě
hasičské jednotky, jedna z nich měla
speciální dezinfekční vybavení. „Hasiči
vyjeli na místo na základě výzvy policistů.
Bylo zjištěno, že mrtvý muž trpěl nemocí a proto bylo nutné místo nálezu řádně
vydezinfikovat. Tuto záležitost jsme přes
operační středisko konzultovali s pracovníky Okresní hygienické stanice v Prostějově a postupovali podle jejich pokynů.
Lavička, na které muž ležel, její okolí a vše,
s čím mohl před smrtí přijít do styku, hasiči vydezinfikovali běžným prostředkem,“
sdělila exkluzivně Večerníku Vladimíra
Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje.
Ve středu ráno zasahovali v centru města
také lékaři prostějovské záchranky. Muži
už bohužel pomoci nemohli, ovšem mluvčí krajské záchranky Večerníku vysvětlil,
proč byla nařízena dezinfekce místa nálezu
mrtvoly bezdomovce. „Přenos zákožky
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svrabové je možný pouze přímým kontaktem. Hyne při šedesáti
stupních Celsia, proto se doporučuje veškeré prádlo a lůžkoviny
prát ve vodě o teplotě nad touto hranicí. Dále ji hubí přípravky s
obsahem síry. Mimo pokožku pak zákožka svrabová přežívá tři až
čtyři dny,“ uvedl Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje.
Na dvaašedesátiletého R. Š. budou v dobrém vzpomínat
ostatní prostějovští bezdomovci, kteří se s ním pravidelně stýkali na ulici. „Rosťa byl fajn chlap. Poslední dobou
byl ale hodně nemocný, furt se škrábal a stěžoval si i na to,
že často omdlévá. A k tomu dost pil. Ale jako kamarád byl
výbornej, dokázal pro nás sehnat jídlo i nějaké ty peníze.
Vždycky se podělil,“ svěřil se Večerníku muž středního
věku, který se představil jako Honza.
Podařilo se nám získat i svědectví ženy, která se s R. Š. nepřímo
setkala v úterý odpoledne, tedy jen pár hodin před tím, než bez-

domovec zemřel. „Seděla jsem na lavičce v parčíku za Atriem.
O kousek dál seděl opilý bezdomovec a neustále se škrábal. Na
krku, pod tričkem na zádech a pak si dokonce sundal kalhoty
a činil tak na intimních místech. Najednou se svalil z lavičky
na zem a zůstal tady bezvládně ležet. Mladý muž mu pomohl
zpátky na lavičku a za chvíli přišli dva strážníci městské policie.
Ten bezdomovec se jim představil jako R. Š., to jsem slyšela zřetelně. Strážníci ho přemlouvali, ať se svěří do lékařské péče, že
jeho nemoc není žádná sranda. Ten chlap to ale razantně odmítl,
vstal a odešel do sousedních Smetanových sadů. Pak jsem se ve
středu dozvěděla, že je mrtvý. Mám z toho husí kůži,“ svěřila se
Večerníku se svými pocity žena z Prostějova, která si nepřála zveřejnit své jméno.
Po zdravotní pitvě bude tělo zemřelého bezdomovce převezeno zpět do Prostějova, kde mu podle všeho bude vystrojen sociální pohřeb.

„ZABIJUVÁS,“
vyhrožoval zběsilý
Rom dětem i rodičům
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PROSTĚJOV Minulé pondělí 15. května dopoledne se v obřadní síni radnice
uskutečnila nadmíru slavnostní akce. Prestižní Cenu města Prostějova zde obdrželo pět navržených osobností.
Do konce února mohli občané, organizace nebo občanská sdružení nominovat jakoukoli významnou osobnost nebo kolektiv, jejichž práce znamená přínos pro město
Prostějov. „V uplynulých letech byly ceny uděleny mnoha osobnostem, jejichž práce
je rozmanitá. Od šíření demokracie, přes celoživotní práci v divadelnictví až třeba po
činnost literární či hudební,“ konstatovala před nedávnem vedoucí odboru kanceláře
primátora Magistrátu města Prostějova Jaroslava Tatarkovičová s tím, že Ceny města
Prostějova se udílejí již od roku 2006. „Ocenili jsme práci pěti Prostějovanů, na které
jsme právem pyšní. Výběr laureátů tohoto prestižního ocenění nebývá nikdy jednoduchý, zasloužilo by si je nepochybně daleko více lidí,“ podotkla Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějov.
Tradiční „krystal“ od uměleckého skláře Jana Jankůje obdrželi fotograf Jiří Andrýsek, historička Marie Dokoupilová, spisovatelka Jarmila Pospíšilová, plavkyně
Dana Zbořilová a Cenu města Prostějova in memoriam obdržel i bojovník za svobodu František Doležel.
Jejich vizitky najdete na www.vecernikpv.cz!
(mik)
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Děti si hrály s míčem, když najednou
začala křičet na skupinku, že mají
NA VÁŠ NÁMÌT žena
vypadnout z hřiště a jít si házet s míčem
na trávu. Děti neodešly, protože si podle
řádu hřiště tam hrát mohou. Pak přišla
žena bydlící v Jezdecké ulici a Romce
PROSTĚJOV Otřesnou výpověď za- řekla, že nikoho nesmí vyhazovat. Ta jí
slala redakci Večerníku matka malých začala nadávat, ať chcípne, ať má rakodětí z Prostějova. Společně s dalšími vinu v puse, že je kurva a ať táhne,“ porodiči byla svědkem brutálního inci- psala počátek nepříjemné situace na dětdentu na dětském hřišti ve Student- ském hřišti ve Studentské ulici pisatelka
ské ulici. Zřejmě drogami ovlivněný dopisu, která z důvodů obav o bezpečRom zde vulgárně napadal hrající si nost trvala na zachování své anonymity.
děti ve věku od šesti do deseti let. A je- Spor na hřišti se následně vyhrotil.
jich rodičům, kteří své potomky chrá- Z okna bytu totiž vyhlédl manžel
nili, hrozil smrtí! Incident přijeli řešit romské ženy, která byla sprostá na
strážníci městské policie, postižení děti a jedné z matek hrozila strašnými
o den později podali na Okresním stát- nemocemi i smrtí. „Chvíli křičel na tu
ním zastupitelství trestní oznámení.
ženu, pak vyběhl z domu mezi děti a řval
na všechny, jako by byl šílený! Máchal
EXKLUZIVNÍ
rukama, zdálo se, že jim asi ublíží, byl
ZPRAVODAJSTVÍ
úplně blízko nich... Děti s pláčem utípro Večerník
kaly pryč. Když k hřišti přišel jeden pán
se svým dítětem v náručí, ten cikán jej
Michal
okamžitě napadl! Ať prý to dítě položí
KADLEC
a že mu rozbije hubu. Tatínek chtěl chráVe čtvrtek 11. května mezi pátou a půl nit své dítě a tak raději rychle ustoupil.
šestou vpodvečer na hřišti u domů číslo U hřiště se pak také objevili další rodiče,
8 a 10 ve Studentské ulici v Prostějově si jedna maminka měla dokonce s sebou
hrály děti. Bylo klidné odpoledne. Nic psa. Začal na ni křičet, že zvířeti uřeže
nenasvědčovalo tomu, že za chvíli nasta- hlavu! Paní se zastala jiná žena, proti
ne atmosféra strachu a bezmocnosti. Ve- které se cikán také osočil. Musela ale
černíku poskytla exkluzivní svědectví rovněž ustoupit, aby ji neshodil na zem.
jedna z maminek. „Seděla tam tlustá Nadával všem do kurev zasraných a hrocikánka, která tam také měla potomka. zil rukama tak, že si myslela, že ji bude

➢ z titulní strany

na hřišti
bít. Bylo vidět, že má hrozný strach,“ poukazovala na hrůzné okamžiky autorka
listu.
Žena, která se v zoufalství obrátila na redakci Večerníku, dále popsala další incidenty,
které na hřišti ve Studentské ulici probíhaly. „Rodičům malých dětí ten snědý
muž vyhrožoval přímo do očí, že je zabije
a ať táhnou z hřiště! Měl úplně podlité
oči, jako by byl pod drogami. Když přijela
městská policie, tak se uklidnil a lhal jim,
že nic nedělal. My jsme ze strachu policajtům moc neřekli. Byli jsme rádi, že ten
násilník odešel, ale pak přišel s další tlupou
a zase křičel. Máme strach, že bude chtít
našim dětem ublížit znovu. Mají z toho
psychickou újmu a už na hřiště nechtějí
jít. Ale je to veřejné místo, přístupné lidem
z domů, kde si obvykle hrají,“ dodává žena,
která společně s dalšími rodiči podala trestní oznámení. „Ve snaze zabránit dalšímu řádění uvedeného muže jsme podali trestní
oznámení na Okresní státní zastupitelství
v Prostějově. Najdeme si advokáta, který
nás bude zastupovat a dohlédne na řešení
tohoto případu. Nechceme, aby tato nebezpečná věc nějak vyšuměla. Jde přece
o naše děti,“ zakončila svůj dopis.

V poměrně příkrém rozporu s výpovědí svědkyně drsného incidentu
je vyjádření mluvčí Městské policie
v Prostějově. „Na hřiště na Studentské
ulici, kde podle oznamovatele mělo docházet ke slovní potyčce mezi několika
osobami, byla v inkriminovanou dobu
vyslána hlídka. Na místě bylo zjištěno, že
děti šestadvacetiletého muže, si hrály na
pískovišti a mezi ně spadl míč dětí hrajících fotbal opodál. To se dotyčnému
muži nelíbilo a pokoušel se druhou skupinu napomenout. To rozhořčilo jejich
rodiče a dětí se zastali. Z tohoto důvodu
vznikla slovní rozepře mezi dospělými.
Situace byla strážníky zklidněna, protiprávní jednání nebylo na místě zjištěno,“
uvedla k případu Tereza Greplová.
Jak si Večerník ověřil, rodiče se s tímto prohlášením neztotožňují. Známe
rovněž identitu muže, který vulgárními výrazy napadal hrající si děti
a rodičům vyhrožoval smrtí. Zkoušeli
jsme zazvonit u jeho dveří a požádat
jej o reakci ke svému chování. Nikdo
však bohužel neotevřel. Budeme to
tak znovu zkoušet během následujících dní...
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řádková inzerce / vzpomínky
SLUŽBY

REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
Koupím byt 1+1. Hotovost. Telefon:
774 421 818

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

FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě
dnes. Tel.: 603 218 330
Osobní bankrot – oddlužení. Konzultace zdarma. Volejte 777 551 492
Úvěry pro podnikatele - živnostníky
od 10 – 500 tis. se zástavou i bez zástavy
nemovitostí. Volejte 777 551 492
Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428

KOUPÍM
POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie
umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha
2 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. Po – pá 11:00 – 16:00 hod.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz
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

16011421482

Dne 14. května 2017
uplynulo dlouhých 23 let,
kdy nás navždy opustil
pan František BUGIR.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka a dcery
s rodinami.

Dne 27. května 2017
uplyne 10 let, kdy nás navždy
opustil milující tatínek, dědeček,
pradědeček, učitel a hasič
pan Mgr. František ZAPLETAL
z Dobrochova.
S láskou vzpomínají dcera Marie,
syn František, vnoučata Zdeněk,
Kristýna, Petra, Michaela, Karolína
a pravnoučata Eliška, Patrik,
Sára a Filip.

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
Vážení zákazníci, zdravotní prodejna
IVKA na Plumlovské ul.č. 21 má pro vás
v prodeji pěkné botičky pro vaše i problémové nožičky (zdravotně ortopedické,
lehké, kvalitní a pohodlné, kostky, vysoké
nárty, ostruhy). Otevřeno i v sobotu. Tel.:
603 445 601
Pronajmu gril a udírnu na pláži
přehrady na sezónu 2017 za výhodných podmínek. Tel.: 777 571 2 19

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.
Prodám šatní skříň, 4 židle a letiště.
Tel.: 720 427 575
Farma Výšovice nabízí k prodeji chlazené
králíky, cena od 138/kg. Informace a objednávky na tel.: 608 71 78 78

Dne 27. května 2017
uplyne první smutný rok od úmrtí
pana Jaroslava TOPORA
z Brodku u Prostějova.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje rodina.

Dne 24. května 2017
vzpomeneme na druhé výročí
pana Františka FRANCE
z Vícova.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.
Dne 24. května 2017
uplyne osm let od úmrtí
pana Stanislava ČERNÍČKA.
Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka,
dcery a syn s rodinami.

Díky za to,
čím jsi nám v životě byla,
za každý den, jenž jsi pro nás žila.
Dne 24. května 2017
uplyne 15 let od úmrtí naší milované
maminky, babičky a prababičky
paní Bohumily PARÁKOVÉ.
Nikdy nezapomeneme!
Dcery Miroslava a Vladimíra
s rodinami.

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

AUTOMOTO

Prodám Renolt Megane 1,4i, rok výroby
Prodám vřetenovou sekačku, jako nová. 1999 ve velmi dobrém stavu, nová TK,
Levně! Tel.: 603 445 601
2 sady kol, nové brzdy a údržba. Cena
26 000 Kč + ekopoplatek. Tel.: 608 933 033
Prodám péřové prošívané přikrývky,
zánovní, nepoužívané kus za 500 Kč. Prodám Š Octavia, rok výroby 1998 1,6i,
Umyvadlo - nové, cena 300 Kč. Tel.: 728 cena dohodou. Tel.: 608 933 033
250 639
Prodám Škoda 120L rok výroby 1983
na náhradní díly nebo jako veterán. Tel.:
DARUJI
775 230 100
Daruji za odvoz starý nábytek ze šedesátých let. Tel.: 721 881 530

RŮZNÉ

VÝUKA IN LINE BRUSLENÍ.
Roz. se rád seznámí s ženou. Zn. druhá Pro děti i dospělé v malých skupinách nebo
individuálně. Pro začátečníky i pokročilé.
šance, já 54/176/80, tel.: 773 974 449
Na hřišti ZŠ Melantrichova v úterý a ve
54/163 nekuřačka, rozvedená, hledá středu od 16:00. Na všechny bruslaře se
přítele do nepohody. Prostějov a okolí. těší Mgr. Leoš Faltýnek.
Zn.: dovolená ve dvou. Telefon: Více na: www.facebook.com/trening.a.sparing,
mobil 732 636 316
732 633 506

Dnes, tj. 22. května 2017
by se dožil
pan Jaroslav KŘUPKA
z Prostějova 75-ti let
a dne 7. června 2017
vzpomeneme 6. smutné
výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka, syn Jiří
s rodinou a dcera Renata s rodinou.
Prosím, všichni, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 18. května 2017
uplynulo 26. výročí úmrtí
pana Josefa ŽILINČÍKA

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo
Tě miloval, vzpomíná dál.

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

Sobra – auto.cz provádí veškeré
opravy vozidel a služby, včetně
ME a TK. Tel.: 608 933 033
Zednictví Vančura nabízí veškeré
zednické a stavební práce na klíč,
včetně NOVÁ ZELENÁ
ÚSPORÁM.Tel.: 774 627 358,
zednictvivancura@seznam.cz

Dne 24. května 2017
uplyne 5 let od úmrtí
pana Miroslava PÍCHALA
a zároveń by se letos dožil 70 let.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují manželka
Oldřiška, synové Mirek, Tomáš,
Aleš a sestra Libuše s rodinou.

a dnes, tj. 22. května 2017
vzpomínáme 20. výročí úmrtí
paní Anny ŽILINČÍKOVÉ,
která by se
dne 26. května 2017
dožila 89 let.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomenňte s námi.
Děkují děti s rodinami.

Utichlo srdce znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Utichlo a šlo spát,
budeme na něj věčně vzpomínat.

Dne 23. května 2017
uplyne 7 let od úmrtí
pana Karola PUDILA
z Prostějova.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka, syn
a dcera s rodinami.

Pondělí 22. května 2017
www.vecernikpv.cz

Život je jak pohádka pouhá,
pro každého jinak dlouhá,
kdo v srdci žije neumírá,
kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo tě měl rád nikdy nezapomene.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

SEZNÁMENÍ

WWW.VECERNIKPV.CZ

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

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

Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
v hotovosti. 774 409 430
Stěhování, vyklízení Hájek, tel.:
721 344 771. Práce strojem UNC,
Hledáme ke koupi byt 3+1,
výkopové, terénní práce.
i k rekonstrukci, 774 409 430
Rekonstrukce koupelen.
KOUPÍM CHATU.
Tel.: 605 459 652
Mobil 792 284 176
Kanalizační přípojky, zemní práce,
Sháním ke koupi RD, zahrada a garáž. demolice. Tel.: 606 422 018
Tel.: 731 083 931
Stavby betonových plotů drátěného
i průmyslového oplocení, materiál
Koupím byt 1+1. Tel.: 732 715 302
přímo od výrobce za super ceny.
Pronajmu garáž, lokalita, Krasice - Západní.
Tel.: 606 422 018
Info na tel.: 776 15 06 34
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Nabízím dům se zah. u Pv za byt v Brně
Tel.: 774 368 343
v OV nebo koupím. Tel.: 777 210 518
Střechy Klimeš provádí tesařské,
Prodám byt 1+kk na Sidl. Svornosti,
klempířské, pokrývačské a zednické
3. patro volný ihned. Tel.: 608 88 76 33
práce. Výroba a montáž pergol,
altánů, zimních zahrad a selských
Koupím dům v Prostějově do 2 000 000 Kč
konstrukcí. Tel.: 733 465 777
v jakémkoliv stavu. Bez RK. Prosím volejte
nebo sms na tel. čísle 722 630 928.
Nabízíme zednické a elektro práce.
Pronajmu cihlový byt 2+1 v PV, Krasická Tel.: 602 941 681
ul. Tel.: 602 775 607
Kompletní pokládka zámkové
dlažby, žulových kostek, obruby
Koupím garáž v Prostějově, tel.: 778 819 503
palisád a další. Rychle a kvalitně.
Prodám dům se zah., nebo vyměním
Tel.: 606 422 018
za 2-pok. byt. Daruji lož. skříně. Tel.:
777 210 518
Nátěry, nástřiky fasád, ochrana proti
sprejerům. Rychle a kvalitně, včetně
Pronajmu byt 1 + kk v Budovcově ulici, prací s plošinou. Tel.: 606 422 018
nezařízen, cca 25 m2. Nájemné včetně
inkasa 6.200 Kč. Kauce ve výši jednoho
Stříhání pejsků, Prostějov, telefon:
nájmu 4.100 Kč. Tel. 777 20 50 14
606 166 853
Prodám 1+1 OV ul. V. Outraty, bez RK.
Antény
Jiříček nabízí až 45 tv programů
Tel. : 725 045 792.
bez poplatků. Telefon: 776 340 848,
Pronajmu byt 1+1 v Pv, tel.: 607 919 040 www.anteny.kvalitne.cz
Pronajmu garáž v Pv na Sidl. svobody,
voda, elektřina, volná ihned. Tel.: 775
758 775

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

letos slavíme jubileum...

Vzpomínku na krásná léta,
která nelze vrátit,
ale nejdou zapomenout, na
paní Ivonu PAVELKOVOU,
která zemřela
dne 26. května 2015.
Věnuje manžel a dcera
s rodinou.
Jen vzpomínky
nám zůstaly na společné dny,
šťastné jsou v srdci
ukryté hluboké a krásné.

Dne 23. května 2017
si připomeneme sedmé smutné
výročí úmrtí mého manžela
pana Ladislava VÍTKA
z Ohrozimi.
S úctou a láskou stále vzpomíná
manželka Růžena s rodinou.
Děkuji všem, kdo vzpomenou
s námi.

Dne 24. května 2017
je tomu už 15 let, co nás opustil
tatínek a dědeček
pan František DRMOLA,
řidič ČSAD.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Rodina Drmolova
Přestalo tlouci srdce
Tvé znavené, nebylo z ocele,
nebylo z kamene, bolestí znaveno
přestalo bíti, nebylo léku již, nemohlo žíti...

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 25. května 2017
by se dožil 90 let
pan Adolf ZAPLETAL
z Pěnčína
a 11. srpna 2017
vzpomeneme smutné
18. výročí jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka a dcery
s rodinami.

Dne 24. května 2017
vzpomínáme
5. smutné výročí od úmrtí
pana Miloslava BÉBARA
z Bedihoště.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná rodina.

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

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi
Jan Podloučka 1997
Drnovice
Marie Strnadová 1932
Kostelec na Hané
Mgr. Jaroslav Grulich 1945 Prostějov
Marie Štafová 1940
Prostějov
Marie Janečková 1935
Čechy p/K
Pavel Poledňák 1952
Prostějov
Leopold Jodl 1934
Vícov
Marie Zbořilová 1933
Lešany
Miroslav Vejmola 1940
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 22. května 2017
Milan Hruška 1929 Výšovice
9.30 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Přecechtěl 1947 Hablov
10.15 Obřadní síň Prostějov
Jiřina Andrýsková 1930 Prostějov
11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 23. května 2017
Josef Bureš 1939 Ohrozim
15.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 24. května 2017
Marie Maděrková 1929 Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
Miloslava Křupková 1954 Lešany
15.30 kostel Lešany
Karel Michl 1944 Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
Pátek 26. května 2017
Ivan Jurkovič 1946 Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
František Fiala 1939 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Zdeňka Juhásová 1962
Jan Gabrlík 1931
Oldřich Rec 1932

Nejsou již mezi námi
Prostějov Jana Foltýnová 1946
Zdětín Bohuslav Juřík 1945
Prostějov
Olomouc Jarmila Chytilová 1929
Smržice Božena Hepnárková 1921 Prostějov

Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
Nejsou již mezi námi
Jarmila Vyjidáková 1954 Prostějova

Poslední rozlouèení
Pondělí 22. května 2017
Ludmila Kozubská 1937 Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 25. května 2017
Miloš Mlateček 1937 Prostějov
13.00 Kostel Myslejovice

Pondělí 22. května 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

nabídka pracovních míst
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17051910540

17042010438

16112313352

17051110495

17051810534

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

nabídka pracovních míst

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

Přijmu obsluhu do herny na Wolkerové
ulici, na HPP i brigádně. Výhorné platové
podmínky. Požaduji příjemné vystupování, čistý TR. Tel.: 721 100 967

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmeme manuálně zručné brigádníky,
možno i pro důchodce. Pv-Vrahovice.
Rudolfovo pekařství přijme:
 prodavačku pečiva, zkrácený PP 4 hod. Tel.: 603 533 508
 uklízečka ranní směna + sobota
BOWLING PALACE
skladníka surovin, ranní směna, ŘP sk. B
přijmeme ČÍŠNÍKA/BOWLERA
 dělníka do výroby – provoz Kostelec
- hlavní pracovní poměr.
na Hané, ranní a noční směna, provoz Požadavky - bezúhonnost, příjemné
Prostějov brzká odpolední
vystupování, technické zaměření
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod. a zručnost, znalost AJ. Praxe nebo
vyučení v oboru číšník výhodou, odH&D, a.s. přijme zkušeného žehlíře polední směna ÚT - SO. Pro obsluhu
pánských sak na krátkodobé brigády bowlingu zaučíme. Tel.: 728 634 274
v průběhu roku. Životopisy zasílejte na:
H&D, a.s., Olomoucká 37, 796 01, Pros- Hledám na občasný zástup zdravotní
tějov, e-mail: personal@hdas.cz, telefon: sestru do ordinace praktického
582 305 600, 602 574 287 pí. Brablecová. lékaře. Tel.: 777 344 684

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

H&D Import, a.s. přijme modelovou
krejčí pro modelování kuchyňského
textilu a těžké konfekce (pláště, bundy).
Možno i na zkrácený úvazek. Práce je
vhodná i pro mladodůchodkyni. Životopisy zasílejte na: H&D, a.s., Olomoucká 37, 796 01 Prostějov, e-mail:
personal@hdas.cz, tel.: 582 305 600 nebo
602 574 287 Pavla Brablecová



   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Švadlenu - hledám pro externí spolupráci
– opravy oděvů, tel.: 792 449 159

Pozice

Plat (Kè)

Kvalifikovaný vychovatel/-ka
8 200 Kč
Mistr / mistrová oděvní výroby 18 000 Kč
Obráběči kovů
18 000 Kč
Operátoři/dělníci
ve výrobě-obsluha strojů
14 000 Kč
Personalista/-ka
18 000 Kč
Referent/-ka pořizování a územně plánovací
dokumentace podkladů
25 740 Kč
Skladníci
110 Kč/hod.
Vedoucí prodejny masa a uzenin 25 000 Kč
Zdravotní sestra / bratr
14 000 Kč

Hledáme brigádníky 18 + na sezónu
na provoz občerstvení na přehradě.
Výdělek až 100 Kč/hod. Telefon:
777 571 219
Přijmu důchodkyni do sběrny opravy
oděvů v Pv. Více info na tel.: 702 870 751

Provoz

Kvalifikace

Firma

jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný

ÚSO s maturitou
střední odborné
úplné střední

ZŠ a gymnázium Konice
DUŠEKTrading,Kostelecna Hané
GASL CZ Prostějov

třísměnný
jednosměnný

základní + praktické CZ EIKA Prostějov
úplné střední
LINAPLAST Kralice na Hané

pružný
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný

vysokoškolské
střední odborné
střední odborné
ÚSO s maturitou

Statutární město Prostějov
Mürdter Dvořák Olšany u Pv
MAKOVEC Kostelec na Hané
Kozák - Dental, Prostějov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Plat (Kè)

Manuální pracovníci-mechanici 220 Kč/hod.
Inspektor/ka kvality
130 Kč/hod.
Montážní pracovníci-prodejci 120 Kč/hod.

V dnešním vydání Večerníku
najdete hned šestnáct pracovních
nabídek, které jsou přístupny
doslova všem...

Provoz
pružný
třísměnný
pružný

Kvalifikace
střední odborné
základní+prakatické
střední odborné

Firma
KGK Czech Prostějov
HIGFIVE Prostějov
TRINIUM Prostějov

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

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

17040720401

17051720532

16062422226

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

Pondělí 22. května 2017
www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?

Přijmeme brigádníky na obsluhu
v letní zahrádce, možno i na smlovu. Nástup možný ihned.
Tel.: 775 780 046

Do výrobního provozu přijmeme
brigádníka na úklidové práce
16 hod./týdně. Tel.: 603 533 508

Strojírenská firma v Prostějově přijme:
Dělníky do výroby – obsluha strojů
Nástup možný ihned. Informace na tel.:
739 022 196.

letos slavíme jubileum...

17050520476

20

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ
INZERCE ZDARMA
PRO PØÍŠTÍ RETRO VYDÁNÍ
VÍCE NA
STRANÌ

11

17051920537

dalšího èísla je
v PÁTEK 26. kvìtna
v 10.00 hodin

17011710050

17050310473

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pondělí 22. května 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...
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Také jednadvacáté 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 25. 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.

% %=

%%" *+*+-6~

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE




ul. Aloise Fišárka
Zdenek ŠÍDLO, J. Zrzavého 12, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...




Barbora Prágerová
Valerie NOVOTNÁ, Slatinice 50
Výherce získává: VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
OSMISMĚRKA

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE





TRUCKTRIAL
Pavel ZAPLETAL, Mostkovice 133
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na akci.

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

SU
DO
KU



SUDOKU



7,4,7,4
Karolína ŘEPKOVÁ, Stupkova 982, Olomouc
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč
na expozice zámku.
KŘÍŽOVKA

16093063154



Výherce získá  
 
 



Čistota půl zdraví - tohle firmu Hany Černé baví!
Alice VEJMOLOVÁ, Kostelecká 11, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

SNAHA, KAPAVKA, TRAFO, KAJAK, VOLEK, ODKAZ, VŠEUM, PECKA,
DIAGRAM, ŠVAGR, POMOC, KONVE, MOŘIČ, ČTIVO, NIKLÁK, FRMOL, MAFIE,
AKÁTY, VZDOR, SMYČEC, FIAKR, VIDLE, PODZIM, FYZIK, ACHARD

Výherce získává 
 
 



17050560482

17050560480

V LITOVLI VYSTOUPÍ KAPELY..... . ....

Výherce získává 
 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

16110213416

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do POLITIKY a graficky lehce poupravili
prostějovského poslance, který stále občas
slouží na "záchrance" ...

17050560480

Výherce získá  
   

Výherce získává 
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letos slavíme jubileum...

zveme vás...

Pondělí 22. května 2017
www.vecernikpv.cz

TIP  ku

RESTAURANT DAY
KDY: SOBOTA 27. KVÌTNA 2017
11:00 HODIN
KDE: ZAHRÁDKA NÁRODNÍHO
DOMU, PROSTÌJOV

Poslední květnová sobota letošního roku se ponese
v duchu několika různých druhů lahodných vůní, chutí
a prostě všeho, co ke kvalitnímu jídlu patří. Na zahrádce
Národního domu v Prostějove se totiž uskuteční další
Restaurant day.
Kromě jistě pečlivě vybraných novinek z řady pokrmů přinese tato májová akce změnu v podobě složení pořadatelů.
Na rozdíl od předchozích dnů se k již osvědčenému Okrašlovacímu spolku města Prostějova, Marky obchůdku a Martině
Šponarové přidala i Občanská poradna Petra Michka. Nad
akcí již tradičně převzalo záštitu Zdravé město Prostějov.
A na co všechno se můžete těšit? „Opět nás čeká tradiční
sushi, grilované chobotnice, paella, domácí buchty, ale též
pikatní zeleninová směs, nakládané sýry, aspikové misky,
guacamole, tvarůžkové trubičky, čokoládové či ovocné dorty, tiramisu, povidlové koláče, bábovky, povidlové buchty,
šlehačkové zákusky, roláda Balcanico, pralinky, kváskový chléb,
rillettes, ale také pečení pstruzi z Čertových rybníků,“ vyjmenovala spousty dobrot čelní organizátorka Milada Sokolová
z Okrašlovacího spolku města Prostějova.
O tuto událost byl obrovský zájem, což potvrzuje i informace týkající se rychlosti, s jakou byla veškerá místa zaplněna.
„Účastníci se zapsali během dvou dnů a zaplnili všechna
volná místa,“ prozradila další z organizátorek Markéta Valentová. Všichni místní gurmáni by tedy měli zbystřit a naladit

KULIÈKY:
neděle 28. května:
11:00 Čelčice Open 2 (akce juniorů
i dospělých pro veřejnost, areál Čelčice).

MALÁ KOPANÁ:
sobota 27. května:
8:00 8. turnaj 2. okresní ligy mužů (kluby
Juniors Hluchov, Medvědi PV, Čehovice/
Hluchov, Graphic PV, hřiště Hluchov).

NOHEJBAL:
sobota 27. května:
14:00 TJ Sokol I Prostějov – MNK SILNICE GROUP Modřice (8. kolo I. ligy mužů,
dvorec u sokolovny na Skálově náměstí).

akce
v regionu...
své chuťové pohárky tak, aby byly na sobotní karneval dobrého jídla v příjemné atmosféře dostatečně připraveny.
Restaurant day startuje v sobotu 27. května od 11:00 hodin
a jeho konec je plánován na čtrnáctou hodinu.

Nejsilnější muži do Dobromilic
Máš odvahu? Přijď
si vyzkoušet Nejsilnějšího muže široko daleko. Akce
se koná tuto sobotu 27. května od
14:00 hodin v areálu za sokolovnou
v Dobromilicích. Soutěžící se utkají
v přenášení předmětů, převracení
pneumatik, krucifixu, zvedání trámů
a také v ringu. K vidění bude i zábavná exhibice judistů s Pavlem. Jestli
chcete strávit příjemné odpoledne
u vychlazeného piva a rozpáleného
grilu, přijďte fandit s dětmi, rodinami
a přáteli. Účastníci soutěže se mohou
registrovat do pátku 26. května na
telefonním čísle 608 412 138.

 DIVADEL
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 22. května
17:30 Vetřelec: Covenant
americký sci-fi horor
20:00 Na mléčné dráze
americké drama
úterý 23. května
14:00 Masaryk
československé historické drama
17:30 Zahradnictví: Rodinný přítel
česko-slovenské drama
20:00 Král Artuš: legenda o meči
americké drama
středa 24. května
17:30 Ozvěny AFO
ozvěny Academia Film Olomouc
- vítězný film
20:00 Zahradnictví: Rodinný přítel
čtvrtek 25. května
17:30 Polina
francouzské drama
20:00 Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
fantasy komedie USA
pátek 26. května
15:30 Příšerky pod hladinou
španělský animovaný film
17:30 Cuky Luky Film
slovenská komedie
20:00 Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
sobota 27. května
15:30 Špunti na vodě
česká rodinná komedie
17:30 Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
20:00 Zahradnictví: Rodinný přítel
neděle 28. května
10:30 Příšerky pod hladinou
15:30 Šmoulové: Zapomenutá vesnice
americká animovaná komedie
17:30 Cuky Luky Film
20:00 Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 27. května
17:30 a 20:00 ANDĚL PÁNĚ 2
česká pohádka

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
do 2. června
3x KŮRKA
výstava tří generací výtvarníků- Karel Kůrka, Zdeněk Kůrka, Filip Kůrka – otec, syn
a vnuk představují svou tvorbu

Zámek Konice
do 31. května
EXPOZICE ZVYKŮ A ŘEMESEL

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

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
čtvrtek 25. května
17:00 POLOOSTROV KOLA
– RUSKO ZA POLÁRNÍM KRUHEM
jak se žije na severozápadě Ruska? A jaký
je život za polárním kruhem? Na další cestopisné přednášce se spolu s Dobromilou
Patákovou se vydáme za otužilými obyvateli poloostrova Kola a pocestuje se až
k Barentsovu moři...

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pátek 26. května
Galerie Cyril
19:00 FINDING AMERIKA:
věž kostela Cyrila a Metoděje
GANGSTEŘI Z NAŠEHO ODDÍLU
Brněnská ulice, Prostějov
muzikálový příběh dvou kluků, kteří touží
do
24.
června
po dobrodružství a hledají poklad amerického gangstera Lanzy Ručky, který zmizel VŠEM
kdesi v Chicagu
(Divadlo Point) výstava fotografií Ateliér Environmentu,
FaVU VUT

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
čtvrtek 25. května
17:00 PROSTĚJOVSKÁ
MUZEJNÍ NOC
během tradiční akce pro děti i dospělé
budou návštěvníkům v rámci prodloužené otevírací doby zpřístupněny aktuální výstavy a stálé expozice, připraveny budou doprovodné akce v budově
Špalíčku (tvořivá dílna, muzejní kvíz
aj.), vše bude spojeno s rozšířenou
prezentací výstavy Pohřbívání v době
kamenné
do 9. července
MISTŘI PORTRÉTU
výstava představí mnoho slavných a českých jmen od baroka po moderní umění
20. století. Kolekce, která je do Prostějova
zapůjčena, zahrnuje šestasedmdesát malířských portrétů a deset plastik, jejichž
autory jsou vynikající umělci. Jeden z vystavovaných portrétů se stal národní kulturní památkou. Obrazy doplní plastiky
renomovaných sochařů.

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
do 28. května
16:00 ŽENA A KVĚTINA
výstava obrazů Heleny Pirohové

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

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

Školní akademie v Němčicích
DětiipedagogovéZákladníškolyNěmčice
nad Hanou už několik týdnů usilovně
pracují na přípravách letošní Akademie.
Přijďte se podívat na připravený program
a podpořit děti. Letos pro velký zájem
bude přidáno i čtvrteční odpolední představení. Akce se bude konat ve čtvrtek
25. května od 16:00 hodin a v pátek
26. května od 16:00 a 19:00 hodin.

q ) $ %  # > % > >* I- 29. 5. 2017
1* .   $  .
I"  8   
 !

ZPRÁVY
; & # !&  

Kácení máje

Květen skončil a tak v řadě obcí chystají kácení máje. Tuto sobotu 27. května
k němu dojde například v Brodku u Konice, Horním Štěpánově, Slatinkách, Hvozdu, Služíně, Laškově, Rakové či Hvozdu.

KULTURA:
1 

SPORT:

Národní dùm
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
sobota 27. května
11:00 RESTAURANT DAY
(pořádá Okrašlovací spolek
města Prostějova)

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 31. května
BUĎ PŘIPRAVEN! ANEB
SKAUTSKÉSTOLETÍVPROSTĚJOVĚ
výstava ke 100.výročí založení skautské
družiny v Prostějově
do 25. června
POHŘBÍVÁNÍ V DOBĚ KAMENNÉ
výstava je věnována pohřebním zvyklostem v mladší a pozdní době kamenné na
základě archeologických nálezů z oblasti
střední Moravy. Návštěvníci se seznámí
s výsledky záchranných archeologických
výzkumů na zajímavých lokalitách, jako
jsou Kralice na Hané, Slatinky, Držovice
nebo Čechůvky. Zastoupeno bude hned
několik pravěkých kulturních celků od
neolitické kultury s lineární keramikou
až po samotný závěr eneolitu a kulturu se
zvoncovými poháry. Dále bude představena unikátní lokalita v Brodku u Prostějova, která byla objevena a prozkoumána
v roce 2015 při stavbě dálničního sjezdu.
Lidově nazvaný „hanácký Stonehenge“
zřejmě ve své době mohl sloužit jako
kalendárium a místo pro pozorování nebeských těles.

PROSTÌJOVSKÉ
DNY HUDBY
25. ročník festivalu
pondělí 22. a úterý 23. května
18:00 ČAS SNŮ
kytarový recitál Anny Slezákové
(přednáškový sál Národního domu)

Střední Hanou na kole
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aneb, co se
  STAVY kde děje…

Svazek obcí mikroregionu Střední Haná
pořádá akci Střední Hanou na kole, která se bude konat v sobotu 27. května.
Do akce se zapojí celkem čtrnáct obcí
z mikroregionu, jimiž by měli účastníci
projet. Start je naplánovaný od 9:00 hodin
v jednotlivých obcích, cíl putování bude
na hřišti v Ivani. Zde bude od 14:00
hodin připraven zábavný program s vyhlášením nejlepších cyklistů, netradičními soutěžemi a taneční zábavou.

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
* v úterý 23. května od 18:00 hodin se
koná kurz „Zralý muž a aktivní otec II.“
* ve čtvrtek 25. května od 8:30 hodin se
koná „Školička v mozaice“
ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* do 13. června probíhá soutěž „Evropská
unie v otázkách“. Soutěžit mohou žáci ZŠ
i SŠ ve věku od 12 do 19 let.
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU se koná
každé úterý od 17:00 hodin.
* ve čtvrtek 25. května v 17:00 se koná
beseda na téma ,,Už můžu do práce?!“
RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773

LAZARIÁNSKÝ SERVIS – Půjčovna
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, Prostějov Hacarova 2 nabízí k zapůjčení polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, fr. hole, WC křesla a další. Informace na tel. č. 776 054 299 pouze pondělí
- čtvrtek (15:00-18:00) nebo na e-mail:
Vladimira.Zapletalova@seznam.cz.

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
V restauraci „Koza zůstala celá“ na náměstí E. velikostí). Zároveň vás upozorňujeme na
Husserla se bude ve čtvrtek 25. května 2017 změnu telefonního čísla poradenského
v 17:30 konat další ze série „zdravotnických“ zařízení: 775 549 777.
přednášek, tentokrát na téma „ÉČKA NA
TALÍŘI“. S tématem nás seznámí povolaná Asociace REIKI Morava pořádá tuto soosoba - Ing. Lucie Spáčilová, Ph.D. Poslucha- botu 27. května od 10:00 hodin „TRAči se dozvědí o tom, co to vlastně éčka jsou, DIČNÍ USUIHO REIKI-II. STUPEŇ“
kde všude se používají a jak je to s jejich nega- v multimediální posluchárně ART ECON
tivními účinky. Závěrem budou představena SŠ, Husovo nám. 91, Prostějov.
některá kritéria a principy, jak se zbytečným
éčkám v potravinách vyhnout.
Hledáme soutěžní družstva ve vaření kotlíkového guláše. Charitativní akce GULÁŠ
Českobratrská církev evangelická pořá- FEST se koná 3. června. 1. cena SELE.
dá v neděli 28. května od 18:00 hodin Více info na tel.: 604 133 621
„PĚVECKÝ KONCERT“. Vystoupení se
koná U Kalicha 1, Kollárova 6, Prostějov.
Tuto sobotu 27. května se koná DĚTSKÝ
DEN (pohádkové prohlídky s princezKlub Onko Diana Prostějov vás zve ve nou) v zámeckém parku v Čechách pod
středu 24. května 2017 v 16:00 hod. do re- Kosířem. Rezervace na tel.: 773 784 110.
staurace Národního domu v Prostějově na
besedu ke Dni pomněnkových dětí, který je Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
připomínkou unesených a ztracených dětí. v Prostějově, Kostelecká 17 pořádá dne
Na besedě vystoupí JUDr. Markéta Nová- 24. června 2017 zájezd do Kroměříže
ková, zástupkyně ředitele Úřadu pro mezi- do Květné zahrady. Info na telefon:
588 008 095, 724 706 773
národně právní ochranu dětí z Brna.



navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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MARTINOVÉ
JSME SE DOČKALI
 První dáma české country
napodruhé do prostějovského
divadla přece jen dorazila
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VEČERNÍK
MĚNÍ PODOBU

Foto: Martin Zaoral

#$ 45

Èechy pod Kosíøem
se v sobotu vrátily
na konec 18. století

KOSTELEC NA HANÉ Splněný cíl! Výběr fotbalistů nad čtyřicet let startující pod hlavičkou
TJ Sokol Plumlov a reprezentující OFS Prostějov ovládl krajské finále. Ostřílená parta regionálních plejerů na pátečním turnaji v Kostelci na Hané porazila všechny soupeře a jako nejlepší tým Olomouckého kraje má právo startu na republikovém finále v Lázních Bohdaneč.
„Výborný turnaj na krásném hřišti. Všechny jsme porazili, byli jsme lepší, takže je náš postup
zasloužený,“ komentoval Vladimír Bárta, jedna z opor plumlovského souboru.

strana 26

JEDNOU

 Čtyřhodinový výjezd! Fotbalisté Sokola Konice neprožili zrovna vydařené sobotní odpoledne
a podvečer. Nejenže se vraceli ze
Všechovic bez bodů, navíc se jim
porouchal těsně před Prostějovem autobus. Domů tak dorazili až
v nočních hodinách.
 Fotbalistky prostějovského
eskáčka Terezie Ohlídalová a Jolana Ježková se radovaly z prvenství
v premiérovém ročníku Talent
Cup určeného regionálním krajským výběrům. Obě naše holky
hrály za vítěznou Severní Moravu!
 V sobotu 27. května 2017 se
uskuteční již 11. ročník závodu
v přespolním běhu ve Skalce. Závodit se bude v šesti kategoriích od
nejmenších až po seniory. Start závodního programu je v 9:00 hodin.
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 Dvouletá proměna image
v duchu dvacetiletého jubilea
Večerníku!
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EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ Z TURNAJE NAJDETE NA STRANĚ 32

  %
PROSTĚJOV Byla to prostě a jednoduše dechberoucí nádhera! Nedělní dopoledne bylo náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově určeno autoveteránům.
Stovky diváků obdivovaly vzácné wikovky, tatrovky, bavoráky, Mercedesy a
další skvosty z období první republiky.
Organizátoři dalšího ročníku setkání s
veteránisty však vystavili před budovou muzea i další skvosty z pozdější
doby vyráběné v poválečné době.
Diváci na prostějovském náměstí se
mohli kochat i starými motocykly.
Akce byla zakončena triumfální jízdou
autoveteránů ulicemi města. (mik)
Reportáž z akce si přečtete
na www.vecernikpv.cz!

+ &
VIDEO+FOTO
GALERIE

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

Foto: Michal Kadlec

boje na zelených trávnících aneb

➢

URČICE JDOU
DOLŮ
 Kralice zvládly derby a poslaly
rivala do 1.A třídy
strana 33

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

Finále s VÍTKEM

PROSTĚJOV Závěrečné vystoupení prostějovských fotbalistů ve druhé nejvyšší soutěži obstará nedělní souboj s Vítkovicemi. Právě tento
tým je tradičním souputníkem eskáčka, protože před rokem společně
postupovali z MSFL.
Po první polovině soutěže také klub z Ostravy i Prostějov byly na sestupových pozicích a jejich situace se zdála neřešitelná. Vítkovičtí ale
na rozdíl od eskáčka flintu do žita nehodili a vynikajícím jarním bodovým sběrem se dotáhli na týmy těsně nad čarou ponoru.
V případě, že na Hané zvítězí a jejich městský rival Baník porazí Sokolov,
se nakonec Vítkovičtí zachrání. Základem fotbalové proměny klubu z moravské části Ostravy byla zimní rošáda, kdy přišel nový trenér Roman West.
Tomu dělá poradce legendární Ivan Kopecký. Nové posily a trenérská dvojice pak tým nakoply k jarní jízdě, kterou bude chtít završit na Hané.
Postaví se domácí mladíci proti? Přijďte se rozloučit s druhou ligou v neděli 28. května od 17:00 hodina na stadion SCM Za Místním nádražím. (zv)

FOTBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANĚ

KAM ZA F

➢

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 28. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 24. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 24. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 24. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 24. KOLO

TJ SOKOL URČICE
SK CHVÁLKOVICE
NEDĚLE 28.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 28.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
NEDĚLE 28.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

TJ SOKOL V PIVÍNĚ
FK NĚMČICE NAD HANOU
NEDĚLE 28.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SMRŽICE
NEDĚLE 28.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci n/H

24

letos slavíme jubileum...

výsledkový servis

FORTUNA FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA - 29. KOLO

 

4
Foto: Josef Popelka
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VOLEJBAL

MALÁ KOPANÁ

3456648:;56<=4": :
>?'@CEM=6P48
3; QW;3Q3X5:"Z

Další suverénní
obhajoba titulu
dominantního

#*?[ ! 'QRST %UV%* W$
!"D  NO8 J G8 G W$ T%%%*
<* W$;%*?$ 8ON XNX/XG Y
C  W$*%V?WU& NO8 IKK
??[ ! %UV%* <*NOG
X>XGNN;%*?$  C GON XGG
XGN//XK!"D  ?WU& NO8 I
GC   %UV%*NOG XGGNGXG
N<* !"D ON XJGGXGXG8
?WU&  ;%*?$ 8ON XGX>XG8
P ?&[ ! %UV%* ?WU& 
NO8 G8<* C 8ON XGNX
X!"D  ;%*?$ ON XKKX>
XGI?WU&  <*8ON XGXIXGG PROSTĚJOV Už před závěrečným
C  !"D NO8 >JN;%*?$   kolem se definitivně rozhodlo o vítězi
 %UV%*ON KXX8XG
první okresní ligy v malé kopané ČUS
Prostějovska 2016/17. O uplynulém
3456648:;56<=4": :>
víkendu byly na programu turnaje ve
?'@CEM=6P48
Víceměřicích a Vrbátkách, přičemž
3; QW;3Q;P:>P\;]4"^ dvěma výhrami svůj další triumf zna YC N?34<:5)?, 3. menající bezpečné obhájení mistrovW$;%*?$ 8IW$!"D />W$T%%X ského titulu potvrdil tým SK Tomek
%*<*I/W$*%V?WU& 8
Dobrochov.
=OtQ D 3URVWČMRY % EXGRX VRXWČå KUiW L Jeho letošní prvenství je opravdu suYSĜtãWtVH]yQČ
verénní, když během třinácti dosavadních duelů ztratil jedinou remízou a má
BEACH VOLEJBAL
v tabulce obří dvanáctibodový náskok.
Naopak o stříbro a bronz hoří do pon45;3\j>=?'14n45"3^
3 *+  ? * ! :%*: %% :  slední chvíle dramatický boj, do kterého
W%"&%*: *%#%F%*: GO8 > I & * ! se z téměř ztracené pozice vrátil dvěma
:%*: %% :  n" : %*:  "&%*: drtivými výhrami loňský vicemistr SK
8OG XJ XGN ZD *(O :%*: %% :  Chaloupka Prostějov. Naproti tomu si
pohoršili jednou porážkou FK Vrbátky
"*F%*:'% : %*:8OG XG8X
  ${ !u  %*:X!%<=%*: a dokonce dvěma debakly 1.FC Laškov,
G '%%*: X %*: N n" : %*: X leč šanci na medaili dál drží všechny tři
 "&%*: I  %*: X *%*: > jmenované celky.
 &%*:XE  <%*:! %*:X%s%*: Infarktová situace panuje také v boji o zá"*F%*: '% : %*:' :X' X chranu. Zatímco jasně poslední kolektiv
pořadí SK Dřevnovice už má jistý pád
<%*:K:%*:X%% :
dolů, o druhý sestupový post si to za dva
>W=P6;:1;434
týdny v přímé konfrontaci rozdají zatím
3 *+ 1 *[{  4! *%#%F%*: šestí Orli Otinoves se sedmým SK Me`%  %*:  %D&%*: :<%*: GO8 xiko Víceměřice. Otinovsi stačí i prohra
J / *%#%F%*: `%  %*: X ;%*%X o jeden gól, Víceměřičtí musejí zvítězit
 : +%m#" %*: GO8 K 8 *%#%F%*: aspoň dvoubrankovým rozdílem. Kdo
`%  %*: <= %*:&%*:GO8 K s koho?
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Zápasník Vrba se stal

vicemistrem republiky
PLZEŇ, PROSTĚJOV V sobotu
13. května se na žíněnkách oddílu
TJ Slavoj Plzeň konalo Mistrovství
České republiky mladších žáků
a kadetů ve volném stylu pro rok
2017. Mezi téměř dvěma stovkami
zápasníků ze sedmadvaceti tuzemských oddílů se představili také tři
borci Čechovic. A zpět na Hanou se
nevrátili s prázdnou, přivezli si jedno stříbro a dvě umístění těsně pod
stupni vítězů.
Na svém prvním šampionátu si vedl
skvěle Matěj Vrba. Po výborných výkonech dokráčel až do finále a vybojoval titul vicemistra v kategorii mladších žáků do 63 kilogramů. Dobře
si vedl také Robin Buriánek o sedm
kilogramů výše. Po druhém místě ve
skupině podlehl až v bitvě o bronz
borci pražské Bohemky. Neztratil se
ani Alois Kejík, mezi kadety obsadil v
hmotnostní kategorii do 54 kilogramů
pátou příčku.
„Mohlo to dopadnout ještě lépe, ale
nikde není psáno, že musíte pokaždé
zvítězit. Matěj doplatil na to, že se nespecializujeme na volný styl, zatímco
jeho soupeř z Vítkovic ano. Také Robin měl alespoň na třetí místo, je ale
ještě trochu nezkušený. A Lojza je teprve prvním rokem mezi kadety, takže
bude v této kategorii ještě další dva
roky,“ upozornil jeden z čechovických
trenérů Vojtěch Szilva.
(jim)
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Král se vrací na trùn:
Halenka poprvé vítìzí!
Deváté kolo naší fotbalové tipovačky
- DEVÍTKA VEČERNÍKU, tentokrát
moc překvapivých výsledků nepřineslo. Navzdory tomu ale byly mezi
jednotlivými tipéry obrovské bodové
rozdíly. Nejlépe se s nabídkou vypořádala dvojice Zdeněk Halenka a Renáta
Benešová, když oba získali po třinácti
bodech z patnácti možných. Rozhodovat tak musel los a štěstí se usmálo
na Zdeňka Halenku. Renáta Benešová
však nemusí smutnit, nějaká cena útěchy na ni bude také v redakci čekat. Velké rošády a veletoče nastaly i v celkovém pořadí. Doposud vedoucí Pazdera
mladší zaváhal a dotáhli se na něj Pavla
Maliňáková s Romanem Cibulkou. Finiš tak slibuje velké drama!
Jak jste tipovali? Tentokrát vás výsledky
příliš nezaskočily. Snad jedině domácí remíza Olšan a výhra Němčic s prvním Dubem byly z pohledu soutěžících překvapivé. Ostatní výsledky jste vesměs očekávali.
Výsledky: 1. Kralice – Určice 3:0 (79
správných tipů), 2. Všechovice – Konice 1:0 (88), 3. Bělotín – Čechovice 1:1
(61), 4. Plumlov – Náměšť 3:2 (89), 5.
Nezamyslice – Pivín 0:2 (72), 6. Němčice
n./H. – Dub n/M. 2:1 (22), 7. Líbivá –
Hvozd 1:3 (55), 8. Olšany – Brodek u Pv
0:0 (18), 9. Otaslavice – Skalka 4:0 (57).
Pořadí 9. kola: 1.-2. Zdeněk Halenka
a Renáta Benešová oba 13 bodů. 3.-4.
Roman Cibulka a Vladimír Kaštyl oba
12. 5.-8. Bob Hála, František Patz, Zbyněk Lošťák, František Grulich všichni
11. 9.-16. Josef Václavík, Jaroslav Kouřil,
Jakub Zatloukal, Petr Musil, Edvard Drtil,
Zdeněk Majer, Miloslav Brázda, Zdeněk
Langr všichni 10. 17.-27. Anna Svobodníková, Lukáš Král, Jiří Svozil, Miroslav
Pluháček, Aleš Rus, Lukáš Antl, Klára
Knápková, Stanislav Konupka, Michal
Lužný, Zdeněk Pazdera2, Pavla Maliňáková všichni 9. 28.-46. Jiří Horák, Martin
Hlavinka, František Sedlák, Pavel Novák,
Jana Klusová, Jakub Jamrich, Roxana
Müllerová, Jitka Vlachová, Petr Müller,
Josef Trubka, Radek Motal, Tomáš Frňka,
Miloslav Ondrouch, Oldřich Trávníček,
František Svobodník, Jaromír Přecechtěl,
Jaroslav Jordán, František Horák, Michal
Brachtl všichni 8. 47.-64. David Gryglák,
Martin Lužný, Michal Petržela, Oldřich
Lošťák, Jaroslav Drábek, Květoslav Lužný,
Jaromír Seidler, Vladimír Krč, Miroslav
Slezák, Rostislav Spáčil, Josef Soldán,
Dušan Vrána, Michal Polehla, Otto Vymazal, Roman Prokeš, Kristián Spartakus,
David Karhan, Martin Kučera všichni 7.
65.-81. Božena Jahnová, Věra Jurenková,
Petr Sekanina, Vlastimil Dostál, Tomáš
Gottwald, Jiří Hájek, Tereza Kučerová,
Vladimír Kouřil, Jiří Paul, Karel Štěpánek,
Ivo Zmeškal, Jiří Spáčil, Lenka Karásková,
Květoslav Nejezchleba, Ladislav Šťastný,
Libor Doležel, Miroslav Růžička všichni
6. 82.-103. Tomáš Lakomý, Jan Buigl,
Benedikt Pražák, David Blahák, Jan Vysloužil, Pavel Kucharčuk, Libor Nakládal,
Miroslav Coufalík, Kamil Kohoutek, Eva
Halousková, Petra Halousková, František
Vysloužil, Vladimír Staněk, Ladislav Pírek,
Eva Mičková, Petr Přibyl, Petr Látal, Karel
Brachtl, Markéta Kaštilová, Nikola Frysová, Václav Peitz, Vlastimil Rybařík všichni
5. 104.-110. Matěj Nakládal, Miloslav
Karásek, Jiří Svoboda, Adam Vičar, Drahomír Duchek, Magdaléna Vránová, Roman Ryba všichni 4. 111.-119. Zdeněk
Pazdera1, Lukáš Frys, Miluše Musilová,
Radovan Vičar, Vendula Musilová, Karel
Sklenář, Jiří Kočař, Vladimír Franc, Lukáš
Vyroubal všichni 3. 120.-123. Oldřich
Horák, Antonín Daněček, Richard Vaverka, Rudolf Trefený všichni 2.

O DVACET PRUTŮ

SOUTĚŽÍ
STOTŘICÍTKA!
Průběžný lídr buduje náskok!
Prvenství v celkovém pořadí si i po osmém kole udržel Zdeněk Pazdera mladší. Populární FOTBALOVÁ
DEVÍTKA VEČERNÍKU přinesla i v osmém kole hodně překvapivých výsledků a o prvenství v týdenním
pořadí se dělilo hned pět tipérů. Z losovacího osudí pak byl vytažen lísteček se jménem Lukáš Král.
V průběžném celkovém pořadí si udržel vedení Zdeněk Pazdera mladší, i když jeho náskok stáhla druhá
Pavla Maliňáková na šest bodů. Třetí příčku si drží Roman Cibulka. Právě na vítěze celoroční soutěže
čeká lukrativní odměna, a to DVACET TISÍC KORUN. Takovou částku na chodníku rozhodně nenajdete.
Můžete ji ale vyhrát díky fotbalovým znalostem v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku! Týdenní odměny jsou
také stále navyšovány, na týdenního vítěze čekají vždy zajímavá překvapení. Proto neváhejte a rozšiřte
rodinu fotbalových tipérů i vy. Zkrátka soutěžit s PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem se vyplatí! Proto neváhejte a zapojte sebe i vaše přátele, soutěž je teprve v první čtvrtině!
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TIPOVACÍ KUPÓN
2017
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 10. KOLO:
TIP
Osmé dějství FOTBALOVÉ DEVÍTKY přineslo prvenství Lukáši Královi
z Mořic. Kolo, ve kterém nepadla ani
jedna remíza, bylo jako ušité pro aktivního hráče Nezamyslic. „Nejsem
příznivcem nul. Hraji za Nezamyslice,
herně to není špatné, ale nedáváme
šance. Za výhru děkuji panu šéfredaktorovi, že mě vytáhl,“ prozradil šťastný vítěz, který je pravidelným účastníkem naší soutěže.
(zv)

Celkové pořadí po 9. kolech: 1.-3. Z. Pazdera1, P. Maliňáková, R. Cibulka všichni
74. 4. R. Benešová 73. 5. J. Václavík 70. 6. J. Horák 69. 7. Z. Pazdera2 66. 8. R. Ryba
65. 9.-10. M. Růžička a L. Doležel oba 64. 11.-14. L. Šťastný, D. Gryglák, M. Hlavinka, Z. Halenka všichni 63. 15.-17. F. Sedlák, T. Lakomý, Mich. Lužný všichni 62. 18.21. P. Novák, S. Konupka, B. Hála, F. Patz všichni 61. 22.-26. R. Trefený, J. Klusová, J.
Zatloukal, J. Kouřil, K. Nejezchleba všichni 60. 27. L. Karásková 59. 28.-38. R. Vaverka, J. Spáčil, Mar. Lužný, J. Drábek, M. Petržela, O. Lošťák, J. Jamrich, J. Vlachová, K.
Knápková, R. Müllerová, P. Musil všichni 58. 39.-42. P. Müller, L. Antl, Z. Lošťák, J.
Buigl všichni 57. 43.-48. A. Daněček, B. Pražák, D. Blahák, K. Lužný, A. Rus, E. Drtil
všichni 56. 49.-56. L. Frys, J. Vysloužil, P. Kucharčuk, J. Seidler, J. Trubka, R. Motal,
Z. Majer, V. Krč všichni 55. 57.-61. I. Zmeškal, K. Štěpánek, T. Frňka, M. Ondrouch,
V. Kaštyl všichni 54. 62.-64. M. Vránová, O. Trávníček, M. Pluháček všichni 53. 65.78. L. Nakládal, V. Staněk, F. Vysloužil, E. Halousková, K. Kohoutek, P. Halousková,
M. Slezák, R. Spáčil, J. Přecechtěl, F. Svobodník, M. Coufalík, J. Svozil, L. Král, M.
Brázda všichni 52. 79.-80. L. Pírek a F. Grulich oba 51. 81.-85. D. Duchek, D. Vrána, J.
Soldán, M. Polehla, O. Vymazal všichni 50. 86.-88. M. Musilová, E. Mičková, J. Paul
všichni 49. 89.-91. P. Přibyl, T. Kučerová, V. Kouřil všichni 48. 92. R. Vičar 47. 93.94. V. Musilová a J. Hájek oba 46. 95.-100. K. Sklenář, K. Spartakus, R. Prokeš, A.
Vičar, J. Jordán, P. Látal všichni 45. 101. F. Horák 44. 102.-104. J. Kočař, D. Karhan,
M. Kučera všichni 43. 105.-108. V. Franc, J. Svoboda, T. Gottwald, Z. Langr všichni
42. 109.-110. O. Horák a L. Frňka oba 41. 111.-112. K. Brachtl a V. Dostál oba 39.
113. A. Svobodníková 37. 114. P. Zajíček 35. 115.-116. L. Vyroubal a M. Karásek
34. 117. P. Sekanina 33. 118. M. Brachtl 29. 119. M. Kaštilová 27. 120. M. Nakládal 26. 121. J. Doležel 22. 122. V. Jurenková 19. 123. N. Frysová 18. 124.-125. M.
Lusková a B. Jahnová obě 13. 126. H. Prášilová 9. 127.-128. Z. Jurenka a J. Vymazal
oba 8. 129. M. Vojkůvková 7. 130.-132. J. Procházka, V. Peitz a V. Rybařík všichni 5.

1

0

2

1.Medlov–Kralice
2. Konice – Beňov
3.Skalka–Přemyslovice
4. Čechovice „B“ – Určice „B“
5.Nezamyslice„B“–BrodekuPv„B“
6. Bedihošť – Želeč
7.Protivanov„B“–Čechyp.K.
8. Smržice – Nezamyslice (dorost)
9.Otaslavice–Hvozd(dorost)

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

Silva-Tarouca, letos se tu konalo
víceméně neformální setkání lidí,
které spojuje záliba v historické
epoše konce 18. století. „Akce před
třemi roky vznikla v souvislosti
s uvedením adaptace románu Jane
Austenové Emma v Moravském divadle Olomouc. Nyní si však již žije
svým životem a jezdí na ni lidé ze
všech koutů České republiky. Tentokrát jich k nám dorazilo sedmdesát
a s tímto počtem jsme spokojeni,“
vysvětlil kastelán zámku v Čechách
pod Kosířem Martin Váňa. Každý z návštěvníků, který pozoroval
postavy v dobových kostýmech

www.vecernikpv.cz

Středa 17. května se v budově Základní
umělecké školy nesla v netradičním duchu. Na místo toho, aby učitelé seděli na
svých židlích a věnovali se svým žákům
a zdokonalení jejich hry na různé hudební nástroje či zpěvu, předvedli všem
zájemcům své vlastní kvality. Rodiče

Martin
PYTELA

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

PROSTĚJOV Již několik dní probíhající festival PROSTĚJOVSKÉ
DNY HUDBY přinesl Koncert učitelů. Ti tak měli možnost předvést
mimo jiné i svým žákům, co sami
dokážou. Podobné akce rozhodně
nejsou na škodu.

žáků, studenti samotní i veřejnost tak
mohla spatřit a především slyšet, jakou
úroveň učitelský sbor na Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose má. Program čítal celkem deset čísel.
Po úvodních slovech ředitelky vše započalo Mozartovým koncertem pro klarinet, dále se diváci dočkali nástrojů, jako
jsou barokní kytara, arciloutna, zobcová
flétna, housle a kytara. Nezapomnělo
se ani na pěvecká vystoupení, o něž se
postaralo duo Lucie Hájková a Pavlína
Přikrylová. Svůj prostor si v programu
našel i „Monolog ze hry koule“ v podání
koulařky, reportérky a reportéra. Kromě
klasiky zazněl například i energický Španělský tanec, který byl v podání Adely
Jaime a Pavlíny Řehořkové příjemným
zpestřením a velkým přínosem.
Jednalo se o příjemný hudební podvečer, o pomyslný klid před bouří, jež
nastala ve čtvrtek na náměstí Tomáše
Garrigua Masaryka...

Foto: Martin Pytela

3x foto: Martin Zaoral

    
Foto: Martin Zaoral

prem
miérovýý empírrový den
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klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

EMPÍROVÝ DEN ZÁMKU

Martin PYTELA

PROSTĚJOV Abychom byli úplně
přesní, tak tedy spíše tři hodiny. Divadelní inscenace, jejíž děj je úzce
spojen s životem a dílem jednoho
z prvních kinematografů Georgesem Méliésem, byla v Městském
divadle nabídnuta hned třikrát.
Nejprve pro veřejnost v rámci programu skupiny 5P, dále pak dvakrát
pro prostějovské školy. Večerník
byl tomu přítomen naživo.

Hra, v níž se divákům představili mimo 2014, tedy již před třemi roky. I nyní však
jiné i Dušan Hřebíček či Johana Vaňou- lidé na tuto dech beroucí podívanou chosová, sklidila úspěch nejen na Hané. Do- dí rádi, opravdu je čím se kochat.

PROSTĚJOV Národní památkový
ústav připravil ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc výstavu věnovanou osobnosti akademického malíře
a restaurátora Františka Sysla. Prostějovský rodák by se letos dožil 90 let.
V galerii Arcibiskupského zámku
v Kroměříži je k vidění patnáct děl,
která František Sysel restauroval a která
jsou tak díky němu zachována pro další generace. „Patřily mezi ně například
slavný Tizianův obraz Apollo a Marsyas, takzvaná. Šternberská madona
a také nástěnné malby v kostele sv.
Kříže v Nebovidech,“ zdůraznil znalec

výtvarného umění Josef Dolívka, který
Večerník na celou záležitost upozornil.
K výstavě byla vydána i publikace, která
obsahuje životopis Františka Sysla a osobní vzpomínky jeho přátel. „František Sysel
bývá řazen mezi nejlepší české restaurátory. Restauroval například obrazy a sochy,
které jsou připisovány slavnému Pavlovi
z Levoče či malby erbů v Zemských
deskách na Pražském hradě,“ upozornil
Dolívka. Malíř rovněž rád cestoval, domů
si přivážel studie, ze kterých posléze vznikaly obrazy. „Ty potom vystavoval nejen
v Praze, ale i doma v Prostějově,“ dodal
Dolívka.
(mls)
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tor František Sysel se narodil 8. října
1927. Studoval restaurování nejprve
v Bratislavě, od roku 1953 na pražské
Akademii výtvarných umění u Bohuslava Slánského. Patřil k uznávané
tzv. československé restaurátorské škole,
jejímž krédem bylo, že restaurátor musí
být nejen řemeslně zručným a vědecky
poučeným pracovníkem, nýbrž
i umělcem. Tyto myšlenky prosazovala
také Tvůrčí skupina restaurátorů R64,
k jejímž zakladatelům František Sysel
patřil. Záchraně památek – nástěnných
maleb, plastik a závěsných obrazů – se
věnoval především na Moravě a na
Slovensku. Zásadním bodem v jeho
profesním životě bylo restaurování
Tizianova obrazu Apollo a Marsyas
v letech 1962 až 1968. František Sysel
zemřel 23. září 2013 v Kroměříži.

kdo byl františek sysel

Pondělí 22. května 2017
www.vecernikpv.cz
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Další ročník Ligy mistryň přitom chystá
  "  %" "
úplně stejnou podobu jako ten uplynulý.
To znamená nejprve tříkolová kvalifikace
$ #)  #   *+-*+-6~
a pak základní část ve čtyřech skupinách
po čtyřech družstvech. Dvanáct celků -I^" +> *I  6 Iq   
je přitom nasazeno přímo do základních grup (dva z Turecka, Ruska, Polska *- I {>$ *  I @ "  ** I
a Ázerbájdžánu, jeden z Německa, Švý- %"  *6 6IQ*I("*, 9.
carska, Itálie a Francie), další čtyři vzejdou
  *--+I  ---I]>  -6
z výše zmíněné kvalifikace. Prostějovské
ženy by měly být stejně jako loni nasaze- -*I )-- - I (  -* -I ] %  
ny do druhého předkola, které se hraje -*--If--+-I" -+-6IQ
17. a 21. října. Třetí předkolo následuje 7.
a 11. listopadu, dlouhodobá fáze potom 95-I@   +-I[  6*+I
    *-I   **IW %  
od půlky prosince do konce února.
Šance na úspěch se momentálně odha- 49* I ") %*I    
dují těžko, neboť se teprve tvoří nový
44*I@
  -*I;= **6I`">  
realizační tým i hráčský kádr áčka VK.
Každopádně konkurence na něj v me- * *I    * *I ] %   - +I
zinárodním měřítku čeká opět tvrdá ;
% 6 a další.
a průnik do základní skupiny Champions League by znamenal obrovský se prostějovský kolektiv přesune do CEV ligy z Olomouce, zatímco do Challenge
úspěch. Výhodou je, že v případě vyřa- Cupu. V něm mají za Českou republiku Cupu se mohou přihlásit třetí KP Brno
zení ve druhém i třetím dějství kvalifikace právo startu vicemistryně UNIQA extra- i čtvrtá Ostrava.
(son)

Ale takový byl los, což musíme akceptovat. Každopádně pomýšlet na prvenství
a tím pádem přímý postup na mistrovství
by v konkurenci extrémně silného Srbska
asi hraničilo s velkou troufalostí, i když
možné je ve sportu pochopitelně všechno. Určitě zkusíme předvádět co nejlepší volejbal a porvat se alespoň o druhé
místo, byť na něj jistě nejvíc pomýšlí
Polky vyhecované domácím prostředím.
A podceňovat určitě nelze ani nebezpečné Slovenky nebo papírově slabší Island
s Kyprem,“ odhadovala naděje českého

nároďáku defenzivní opora VK AGEL
Julie Kovářová. „Na souboj s Ninou a Soli
se v každém případě těším, půjde o zajímavé i příjemné zpestření. S holkama
rozhodně nebudeme nic hrotit, naopak
všechno v pohodě. Vždyť jsme kamarádky,“ smála se Julča ještě před svým nástupem do reprezentace.
Německo se smečařkou Prostějova Laurou Emonts absolvuje svou kvalifikační
grupu F až během příštího týdne, proto
bližší informace přineseme v dalším vydání Večerníku.
(son)

Úterý 23. května: 15.30 hodin Slovensko – Česko, 18.00 Srbsko – Island, 20.30 Kypr – Polsko.
Středa 24. května: 15.30 Česko – Srbsko, 18.00 Kypr – Slovensko, 20.30 Polsko – Island.
Čtvrtek 25. května: 15.30 Srbsko – Kypr, 18.00 Island – Česko, 20.30 Slovensko – Polsko.
Sobota 27. května: 15.30 Kypr – Island, 18.00 Slovensko – Srbsko, 20.30 Polsko – Česko.
Neděle 28. května: 15.30 Island – Slovensko, 18.00 Česko – Kypr, 20.30 Srbsko – Polsko.
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tižní souboj oddílových parťaček. A holky
jej proti sobě odehrají hned v úvodní den
kvalifikačního turnaje, který v Polsku začne v úterý 23. května. Následně potrvá až
do neděle 28. 5. (přesný rozpis viz níže),
dalšími účastníky této grupy jsou Srbsko,
Island, Kypr a samozřejmě domácí celek.
Konečný vítěz přímo pronikne na samotný světový šampionát, druhý mančaft
pořadí postoupí aspoň do závěrečné fáze
kvalifikace plánované na závěr srpna.
„Když se podívám na složení ostatních
skupin, ta naše mi připadá hodně těžká.

 Můžete popsat pátý finálový
duel ze svého pohledu?
„Byly to hrozné nervy a zápas nahoru
dolů. Tentokrát se nám povedlo doma
dobře začít, ale ve druhém setu se soupeř zlepšil a vyrovnal. Potom jsme měly
utkání díky kvalitnímu výkonu dlouho
pod kontrolou, při vedení 2:1 na sady
a 19:16 všechno směřovalo k naší výhře. Bohužel koncovku čtvrtého setu
jsme vůbec nezvládly, tam nás hostující
hráčky vyloženě ublokovaly.“
 A šlo se do tiebreaku, na který
vám po neblahých zkušenostech
z předchozích týdnů asi málokdo
věřil. Co vy?
„My jsme víru neztratily, což bylo rozhodující. Jasně jsme si s holkama řekly,

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

exkluzivní rozhovor

že tentokrát pátý set prostě vyhrajeme,
dáme do něj absolutně všechno a od
prvních míčů půjdeme tvrdě za vítězstvím! Ohromně jsme se semkly, moc
nás podržel kouč stejně jako celý realizační tým, i holky z lavičky a zraněné
spoluhráčky. Do tiebreaku se nám pak
opravdu povedlo dát veškerou zbývající energii, týmu Olomouce jsme nedaly
žádnou šanci. A z kolektivního výkonu
fantasticky vystoupila Bára Gambová,
která zahrála rozhodující míče naprosto super.“
Načež propukla spontánní euforie. Zažila jste už něco takového?
„Ano, v roce 2009 s německou reprezentací po triumfu na mistrovství
světa juniorek. Sice šlo o mládežnický turnaj, ale vzhledem k důležitosti
světového šampionátu byla tehdejší
radost samozřejmě obrovská. Každopádně pocity po tomhle klubovém
vítězství se dají srovnat, jsou stejně
nádherné. A hlavně ty první chvíle po
zisku mistrovského titulu byly strašně
krásné. V náhlé euforii se přestáváte

plně ovládat, velikánská radost i štěstí musejí ven. A ještě lepší je, že jsme
si oslavy mohly užít doma s našimi
fanoušky. Pomohli nám vytvořením
skvělé atmosféry, moc jim za to děkujeme.“
Napravily jste extraligovým zlatem jinak nepříliš úspěšnou sezónu?
„Já bych neřekla, že celý uplynulý
ročník byl jenom špatný. I když je samozřejmě pravda, že porážky v důležitých zápasech srážely naši snahu hodně dolů. Nejvíc bolela těsná prohra
s Olomoucí ve finále Českého poháru
ve volejbale, vinou čehož jsme nezískaly jednu z národních trofejí. Mrzela
nás pochopitelně také dvě vyřazení
z evropských pohárů, nejprve ve třetím předkole Champions League od
Dabrowy Górnicze a potom v osmifinále CEV Cup od Stuttgartu. Ve
všech těchto utkáních jsme při lepších
výkonech mohly uspět. Podstatné teď
však je, že navzdory početné marodce
se nám podařilo vybojovat ligový titul.
Při tolika zraněných a s malým po-
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něnou těžce
vydřeným zlatem v české lize.“
Co dál?
„Na to je ještě brzy,
bude se jednat. V každém případě působení v Prostějově je
pro mě velmi zajímavou i přínosnou
zkušeností jak volejbalovou, tak životní.“
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čtem zdravých hráček jsme nakonec
ukázaly, co v nás je.“
Se svými výkony v celém ročníku
2016/17 jste spokojena?
„Nerada sama sebe hodnotím, od
toho jsou jiní, především trenéři. Ale
koho by netěšilo dělat ve většině zápasů tolik bodů a mít v družstvu tak
významnou roli? Za důvěru jsem moc
ráda, snažila jsem se ji co nejlépe vracet. Ani mé hře se samozřejmě někdy
nevyhnuly chyby, člověk může vždycky hrát ještě lépe, než jak mu to zrovna
jde. Celkově se však dá říct, že po roce
v Prostějově cítím spokojenost umoc-
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PROSTĚJOV Není to tak dlouho, co
dramatickou finálovou sérií UNIQA
extraligy ČR skončila pro volejbalistky VK AGEL Prostějov uplynulá
klubová sezóna, a některé z nich už
jdou znovu do zápasové akce. Tentokrát na reprezentační úrovni, neboť
v tomto a příštím týdnu je na programu druhá část kvalifikace o postup
na Mistrovství světa ve volejbale žen
2018.
Z půltuctu šestičlenných skupin se jediná
hraje již v nejbližších dnech a zrovna jde
o grupu s nejpočetnějším zastoupením
Agelek. Skupinu B v polské Varšavě totiž
absolvuje národní výběr České republiky s liberem vékáčka Julií Kovářovou na
soupisce i kolektiv Slovenské republiky,
jehož součástí jsou blokařka Nina Herelová a asistentka trenéra Solange Soares.
Pikantní derby někdejších partnerů z federálního státu se tudíž změní též v pres-

Kovářová tedy vyzve parťačky Herelovou se Soares

V kvalifikaci MS žen 2018 jdou na sebe ČR a SR,

„Samozřejmě záleží na tom, jak se nám
podaří zajistit oddílový rozpočet, ale
s velkou pravděpodobností do Champions League 2017/2018 podáme přihlášku,“ sdělil už dříve předseda správní
rady vékáčka Petr Chytil. Na tomto
obecném prohlášení se nic nezměnilo
a je tudíž téměř jisté, že Agelky znovu
budou v osudí při losování evropských
pohárů. Tenhle slavnostní akt přijde
na řadu ve středu 14. června v Lucemburku.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Pokud se na poslední
chvíli ještě něco dramaticky nezmění, zahrají si volejbalistky VK AGEL
Prostějov i v příští sezóně kvalifikaci evropské Ligy mistryň. Možnost
pro přihlašení do nejprestižnější
evropské klubové soutěže i do dvou
dalších pohárů starého kontinentu
(CEV Cup, Challenge Cup) vyprší
ve středu 24. května.

Uzávěrka přihlášek do Champions League
ve středu, losování proběhne v Lucemburku

PROSTĚJOV Většinu času možná působí chladně, taková
klidná síla. I na německou smečařku VK AGEL Lauru Emonts
však bezprostředně po rozhodujícím finálovém vítězství
v české extralize nad Olomoucí dolehlo nefalšované dojetí.
E   %2  D . ! % @  8 2 BE  8 F! !  „Slzy štěstí se samy draly do očí, tomu člověk nedokáže zaFoto: Divadlo Drak
bránit. A v natolik krásných okamžicích ani nechce,“ svěřiAutorem této inscenace je režisér Jiří Ha- stalo se jí též několika ocenění, mezi nimi la se nejvíce bodující prostějovská volejbalistka uplynulé
velka, velký talent místní divadelní scény. i Výroční ceny divadelních novin v roce sezóny poté, co obrovské emoce už trochu opadly.
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Jeden z nejlepších
Prostějovský rodák, malíř a restaurá-

kého vystoupení se mu však stala
osudnou, rozhodl se, že se sám stane
kouzelníkem, k čemuž mu poslouží
i pořízení vlastního divadla. To se na
každé představení, během něhož mizí
ženy a objevují se místo nich motýli,
plní k prasknutí. Dále tento geniální
umělec pronikne i do světa filmu, kde
též září. Vytvoří si také první filmový
ateliér na světě. Jen těchto pár řádků
zní nesmírně zajímavě a inscenace
životem Méliésem inspirovaná představuje ještě mnohem poutavější podívanou. O tom se mohli přesvědčit
i ti, kteří ve čtvrteční večer dorazili do
sálu prostějovského divadla.
„Jsem zastáncem názoru, že kvalita by
měla mít přednost před kvantitou. Právě
toho jsme dnes mohli být svědky, vůbec
mi nevadilo, že hra netrvala ani hodinu,“
vyjádřil se pro Večerník Martin, dorazivší v doprovodu své manželky.

aneb hodina totálního divadla

Královehradecký MELIÉS

Na základě prosakujících indicií
by však za VK AGEL měly v sezóně 2017/18 nastupovat s největší
pravděpodobností dvě hráčky:
jedna nová akvizice na bloku
skutečně vysoké úrovně a jedna
místním fanouškům již dobře
známá smečařka. Uvidíme, zda
se tyto informační předpoklady
naplní.
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navštivte stále více oblíbenější inter jubileum...
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Hru přivezlo Divadlo Drak z Hradce
Králové, jehož herci provedli prostějovské publikum světem plným
kouzel, triků a magie. Právě tyto prvky byly typické pro život průkopníka kinematografie George Méliése,
francouzského filmového režiséra,
mezi jehož záliby již odmala patřilo
 A      &  } $    !  8  kreslení. První návštěva kouzelnic-

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

FOTOGALERIE

Y* & !    Q,N["$

Už to bude osm let, co se naposledy
na zámku v Čechách pod Kosířem
konal legendární Den na panském
sídle. Na akci pořádanou divadelním spolkem Historia uplynulou
sobotu navázal Empírový den.
Zatímco před osmi lety mohli návštěvníci na zámku sledovat živé
obrazy ze života šlechtického rodu

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

ČECHY POD KOSÍŘEM „Řekněte empír, vyletí ptáček!“ vyzvala na zámeckých schodech organizátorka Katka Báňová skupinku sedmdesáti lidí oblečených v dobových kostýmech. V sobotu se
v Čechách pod Kosířem konal premiérový Empírový den. Náhodní návštěvníci během něj minimálně
na chvíli museli zapochybovat, v jakém století se právě nacházejí.

V ČECHÁCH POD KOSÍŘEM NAVÁZALI
NA DEN NA PANSKÉM SÍDLE
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Prostějov (son) - V Praze proběhla
volební konference Českého volejbalového svazu 2017. Jak už z názvu jasně
vyplývá, jejím ústředním bodem byly
volby nového vedení tohoto spolku,
což s sebou již dlouho dopředu neslo
neobvykle mnoho vzrušených debat
nejen v zákulisí.
Důvodem se stala
především
loňská
kauza, kdy jeden ze
zaměstnanců ČVS
zpronevěřil údajně
až okolo dvaceti
miliónů korun.
Stávající předseda
Zdeněk Haník se
také z důvodu zjitřené situace po tomto nemilém extempore rozhodl
svůj post neobhajovat
a tím pádem bylo dopředu jisté, že svaz povede
nový šéf.
Tím se při volbě mezi
dvěma kandidáty stal
Marek Pakosta, který
těsným poměrem
hlasů 34 ku 31 porazil Jiřího Popelku.
„Děkuji za zvolení do
vedoucí funkce a budu
se snažit vás nezklamat,“
uvedl krátce po svém
funkcionářském
vítězství
Pakosta.
O fous zdolaný Popelka se stal prvním místopředsedou, předchozí lídr
Haník pak druhým místopředsedou.
Zbylými členy Správní
rady Českého volejbalového svazu byli zvoleni:
Jiří Zemánek, Josef Beneš, Jan Diviš, Martin
Gerža, Pavel Zeman,
Petr Juda, Vít Mařík,
Roman Macek, Radek Hacaperka, Petr
Beneš a Michal Provazník.
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Prostějov (son) - Každoročně v květnu po skončení všech oficiálních soutěží pořádá Olomoucký kraj velký turnaj mladších žákyň. V Olomouci měl
tentokrát mezinárodní účast, neboť
dorazily týmy ze Slovenska i Polska.
A pro nadějné volejbalistky VK AGEL
Prostějov znamenal především výbornou možnost dobře si na závěr sezóny
zahrát řadu kvalitních zápasů.
V základní skupině Agelky porazily
Uničov, ale následně podlehly Bratislavě i polskému soupeři, což je poslalo do
bojů o 9. až 16. místo. Tam všechny tři
duely ovládly včetně posledního střetnutí, jímž bylo prestižní derby s domácím výběrem UP. V konečném pořadí
to tedy rezultovalo v devátou příčku.
„Všech šest utkání každý absolvoval
během jediného dne, takže z hlediska
zátěže šlo o poměrně náročnou akci.
Odehráli jsme ji ve složení, jak holky
nastupovaly celý uplynulý ročník,
a tím pádem šlo o takové poslední rozloučení naší zlaté party vítězek krajského přeboru,“ vyložil trenér mladších
žákyň vékáčka Jindřich Němeček.
„Dostatečně do hry se dostala úplně
všechna děvčata, což bylo největší pozitivum společně se závěrečným zdoláním Olomouce. Ta nás chtěla po mnoha vzájemných porážkách v letošním
KP konečně zdolat, holky si to zase
nechtěly nechat líbit. Vzešla z toho bitva docela vysoké úrovně, kterou jsme
díky dobrému výkonu zvládli úspěšně
2:1. A sezóna tím skončila vítězstvím,
jak se sluší a patří,“ radoval se kouč Němeček.
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VEČERNÍKU

aneb pohled
Mareike Hindriksen

Kdo odejde, kdo zůstane, kdo přijde. Tři témata a zároveň otázky
týkající se hráčského kádru, jež
s příchodem závěru každé sezóny
doslova cloumají vědomím každého
správného fanouška nějakého sportovního týmu, ten ženský volejbalový VK AGEL Prostějov nevyjímaje.
Odpovědi se však zatím hledají složitě. Oddílová generalita odmítá cokoliv prozradit, neboť jednání jsou
v plném proudu, a tentokrát neprosakují ani žádná jména plejerek, které by měly určitě setrvat. Letos není
asi jistého skutečně nic. Vzhledem
k problematické výkonnosti prostějovského družstva v uplynulé sezóně se ale dá obecně předpokládat, že
změn bude nejspíš mnoho. A z převážné části se přikročí ke skládání
výrazně obnoveného kolektivu. Náš
neoficiální tip zní, že vedení vékáčka
protočí minimálně dvě třetiny hráček, možná ještě víc...

PROSTĚJOV Oddílový gigant
Vakifbank Istanbul nedlouho po
dosednutí na evropský trůn pevně
zaujal taky vznešené místo na stolci planetárním. V japonském Kobe
totiž ovládl Mistrovství světa klubů
2017 a nezpochybnitelně se tak stal
nejlepším oddílem současnosti ze
všech.
Turecký kolos prošel s vítěznou grácií základní skupinou i následným
play-off, kde v semifinále vyřídil 3:1
městského rivala Eczacibasi (obhájce trofeje) a ve finále si poradil ještě
hladším způsobem 3:0 s brazilskými

šampiónkami Rexona Rio de Janeiro.
Bronz získal švýcarský Curych.
„Je to neuvěřitelné! Když jsme před
časem prohráli semifinále turecké ligy,
dostal se tým úplně dolů a všechno
vypadalo černě. Potom se nám však
povedlo vyhrát evropskou Champions League i teď Mistrovství světa klubů, což je fantastické. K těmto ohromným úspěchům jsme se dopracovali
díky společnému překonání frustrující
ztráty,“ ocenil šťastný trenér Vakifbanku Giovanni Guidetti.
Výsledkový servis najdete na www.
vecernikpv.cz!

Vakifbank Istanbul

MS klubů vyhrál

„Pokud odhlédnu od závěrečných emocí, nelze uplynulou sezónu hodnotit jako vyloženě úspěšnou. Její začátek byl ve znamení kvalifikace Champions League, kde jsme
postupově zvládly druhé předkolo proti Békéscsabě. Bohužel třetí předkolo s Dabrowou Górniczou nám už nevyšlo a to mrzelo, protože nešlo o nepřekonatelného
soupeře. Klidně jsme si mohly zahrát evropskou Ligu mistryň. Ještě víc mě ale z celého
ročníku bolely dva jiné momenty: vyřazení v osmifinále CEV Cupu od Stuttgartu, kde
jsem dřív působila, a samozřejmě porážka ve finále Českého poháru s Olomoucí, vinou které jsme ztratily jednu z národních trofejí. Naštěstí se povedlo z problémů dostat,
překonat i nepříjemnou marodku v konci extraligy a velkou bojovností dosáhnout na
mistrovský titul. Jeho zisk za daných okolností se stal pro nás všechny takovou náplastí
za předchozí ztráty. Dokázaly jsme hrát velmi kvalitní volejbal, ale s chybami a výpadky, ne stabilně. Aspoň že to nakonec dobře dopadlo.“
Mareike Hindriksen, nahrávačka VK AGEL Prostějov
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Sezóna 2016/2017 jim vyšla
skvěle. Hrály výborný volejbal,
senzačně získaly Český pohár
a jen kousíček je dělil od neméně
překvapivého urvání mistrovského titulu. Přesto se v táboře olomouckých žen nedalo hovořit po
skončení extraligy o nijak euforických stavech. „Pocity jsou takové
smíšené. Druhé místo v lize je samozřejmě úspěch, ale zlato bylo
tak blízko, že moc mrzí, jak těsně se
nám jej nepovedlo získat,“ přiznal
určitou rozpolcenost spokojenosti
trenér UP Jiří Teplý. A hned po obhajobě stříbra začal spřádat plány
k novému útoku na absolutní
národní vrchol. „Vrátit titul do Olomouce po více než dvaceti letech
zní pochopitelně hezky, ovšem
musíme zůstat nohama na zemi.
Stejně jako se pokusíme posílit my,
bude totéž a možná ještě víc chtít
Prostějov. Tudíž teprve uvidíme,
jaké rozložení sil zavládne před
příštím ročníkem,“ odtušil Teplý.
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VEČERNÍKU

SMEČ

ŽHAVÁ NOVINKA

VOLEJBALOVÁ

Jak už Večerník mnohokrát během uplynulé sezóny
zmiňoval, žádná z prostějovských volejbalistek včetně
ústředních opor se v soutěžním ročníku 2016/2017 nevyhnula výpadkům ani poklesům výkonnosti. Pokud
tohle zohledníme, tak největší herní stabilitu na
nejvyšší kvalitativní úrovni dlouhodobě prokazovala Kovářová. Na liberu to v první polovině sezóny tradičně nebylo zcela ideální z důvodu toho,
jak si teprve postupně sedala celá defenziva týmu.
Postupně však šla nahoru jak obranná činnost kolektivu vékáčka, tak volejbalová pohoda Julie.
Na přihrávce měla vzdor některým horším
zápasům opět jednu z top úspěšností
v UNIQA extralize ČR a její hlavní přednost přitom spočívá ve vynikajících zákrocích v poli, kde navíc dokáže organizovat své parťačky. Že právě obrana letos
Agelkám fungovala nakonec výborně, to je z velké části její zásluha.
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PODLE

volejbal

AGELKA SEZÓNY
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Daný úkol si vzal od začátku na starost
hlavní kouč Agelek Miroslav Čada
a díky několika cestám do Havany i navázání osobních kontaktů, což je v kubánském prostředí nesmírně důležité,
přivedl za poslední čtyři roky do srdce
Evropy téměř desítku volejbalistek
z Karibiku. „Výhoda spočívá v tom, že
Kubánky nejsou nijak drahé. Což znamená možnost získat dobré hráčky za
rozumnou cenu,“ zdůrazňuje Čada.
Skvělé služby odváděla pro VK nejprve
univerzálka Liannes Simon (do svého
neplánovaného otěhotnění) a opravdovým ternem se pak stal příchod jiného účka Melissy Vargas. Mladičká,
leč extrémně talentovaná ranařka byla
suverénně nejlepší zástupkyní daného

  %

postu, jež kdy působila nejen v Prostějově, ale v celé UNIQA extralize
ČR. Bohužel ji zastavilo zraněné
rameno, takže v hanáckých službách odváděla super služby jedinou sezónu. Snaha vékáčka nyní
logicky směřovala k tomu, aby po
svém uzdravení Meli znovu zamířila
na starý kontinent a nabírala zpět
předchozí formu v dresu
úřadujících
českých
mistryň. Podle informací Večerníku je však
situace okolo Vargas
komplikovaná, tudíž
se na její lákavý návrat
musí zapomenout. „Dá
se říct, že jednání s vedením kubánského volejbalu
ohledně dalšího ročníku
začínají finišovat. Proto teď
zatím nechci nic konkrétního prozrazovat, radši ještě
pár týdnů počkejme,“ požádal Miroslav Čada.

PROSTĚJOV Konec dobrý, všechno dobré?
V případě starších žákyň VK AGEL Prostějov
to alespoň částečně platí. Poté, co bolestným
způsobem obsadily až třetí místo v krajském
přeboru a nepostoupily tím na mistrovství republiky, si chtěly spravit chuť úspěšnou kvalifikací o 1. ligu kadetek 2017/2018. Což se v domácím prostředí povedlo!
Mladé volejbalistky vékáčka působí ve druhé nejvyšší
soutěži ČR starší věkové kategorie už řadu let, aby hrávaly
co nejvíc těžkých zápasů proti zkušenějším soupeřkám.
Po loňském sestupu vinou nezvládnuté baráže (a následné nutnosti koupit první ligu zpět) bylo tentokrát jasným
cílem vybojovat v šestičlenné kvalifikační skupině C jednu ze dvou prvních příček znamenajících úspěch.
Třídenní turnaj se konal v tělocvičně ZŠ v Palackého
ul. a v letní hale u velodromu, Agelky do něj vstoupily skvěle: pátečním přejetím Šumperka 3:0. V sobotu
dopoledne šel výkon dolů, aby se Břeclav podařilo
udolat až otočením nepříznivého vývoje z 0:2 na 3:2.
Po obědě následovala bitva se Zlínem, nejkvalitnější
duel celého klání. „Zlín má opravdu dobrý tým a my
jsme s ním svedli moc pěkný i naprosto vyrovnaný boj.
Těsná prohra 2:3 nemusela tolik bolet,“ popsala hlavní
trenérka prostějovských žákyň Solange Soares.
Vzhledem k našlapanosti průběžné tabulky na vedoucích čtyřech pozicích musely Hanačky v neděli ráno
bezpodmínečně smést Český Těšín za tři body, což vyšlo
hladce 3:0. O udržení soutěže pak definitivně rozhodoval závěrečný mač odpoledne s Novým Jičínem. Bylo
jasné, že kdo jakkoliv zvítězí, bude se radovat, a naopak
poražený smutnit. Vstupní set se svěřenkám Solange
Soares a Pavla Parobka vůbec nepovedl, ale od druhé
sady výrazně přidaly. A skvělým zvratem na konečných
3:1 dokázaly na kýženou metu dosáhnout! „Z děvčat
mám radost, jak celý turnaj zvládla. Není jednoduché
hrát proti starším, fyzicky vyspělejším i zkušenějším
soupeřkám, ale naše družstvo předvádělo svůj technický
volejbal a v rozhodujících okamžicích také umělo maximálně zabojovat, dát do toho srdce. Nejdůležitější ze

všeho přitom je, že holky hned na
začátku naší spolupráce přijaly za
svou filozofii systematicky na sobě
pracovat a díky tomu se neustále
zlepšují,“ ocenila kormidelnice Soli.
Jak se vyrovnala s kontroverzním
odsunutím na bronzový post
v KP? „To už je pryč, nechci se
k tomu vracet. Samozřejmě nás to
naštvalo a zklamalo, ale současně
i utvrdilo v jednom: podstatné
je hrát čistě, chovat se slušně,
mít charakter a nedělat špatnosti. K tomu se snažím holky vést,
a pokud tohle kolektiv dodržuje,
vždycky mu to osud v dobrém
vrátí,“ zdůraznila Soares. (son)
Výsledkový servis
najdete na straně 24
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Starší žákyně zvládly domácí kvalifikaci první ligy
kadetek a budou tuto soutěž hrát i v příští sezóně

Proč vlastně vékáčko dává už několik let
ve svém kádru prostor Kubánkám? Bylo
to přání Tomáše Chrenka coby majitele
společnosti AGEL, která je titulárním
partnerem nejlepšího ženského klubu
v České republice. Známý podnikatel
a miliardář má na Kubě své obchodní
aktivity, načež vedení prostějovského
oddílu motivoval k tomu, aby zkusilo na
soupisku zařadit tamní špičkové plejerky.

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍzpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Projekt úzké spolupráce VK AGEL Prostějov
sKubánskýmvolejbalovýmsvazemnekončí,naopakpokračuje.
A dá se říct, že dál běží přímo na plné obrátky. V uplynulém
soutěžním ročníku sice sázka na hráčky ze střední Ameriky ne
ve všech případech vyšla, ale pro příští sezónu má na Hanou
dorazit z opačné strany zeměkoule pouze vysoká kvalita.

V příští sezóně by za Agelky měly hrát dvě
velmi kvalitní hráčky z karibského ostrova

SE BLÍŽÍ K ZÁVĚRU!

Při zmínce o české country si snad
každý vybaví jméno Věry Martinové.
Tato jednoznačně nejpopulárnější
zpěvačka svého druhu se v Městském
divadle představila v rámci koncertu
připomínajícího třicetileté výročí kariéry.
„Hlavně, že se událost nezrušila. Sice
jsme si musely trošku přeorganizovat
naše plány, ale co se dá dělat. Na Martinovou v Prostějově jsme jít jednoduše musely,“ usmála se před vchodem
do divadla paní Zdeňka se svou kamarádkou.

Martin
PYTELA

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

PROSTĚJOV Po dvouleté pauze se
v našem městě měla „první dáma
české country“ objevit již ve čtvrtek 4. května. Kvůli nemoci se však
koncert odložil na minulé úterý.
Ani tento fakt však prostějovské
publikum včetně Večerníku neodradil...
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a stála u zrodu Wolkrova Prostějova,“ uvedla na začátku svých vzpomínek Zikmundová.
Wolkrův Prostějov byl založen jako
ústřední kolo soutěže v uměleckém
přednesu a vedle Jarmily Liebscherové se na vzniku soutěže podíleli
Richard Pogoda, Cyril Zbořil a Ludmila Pelikánová. Právě v první polovině šedesátých let na přehlídkách
vystupovala tehdejší členka olomouckého studentského souboru
Štafeta Jana Ovčáčková.
Její poutavé vyprávění o organizaci
festivalu, rituálech, fotografiích dalo
přítomným možnost nahlédnout do
zákulisí Wolkrova Prostějova. Připomněla také řadu pozdějších hereckých
a režisérských osobností, které se přehlídek účastnily. Mezi nimi byli například Iva Janžurová, Taťána Medvecká
nebo Miroslav Táborský, dále porotci

* % 9 
a divadelníci Vítězslava Šrámková, Jiří
Pištora, Mirek Kovářík, Jan Roubal.
Připomenuty byly i vynikající prostějovské recitátorky Hana Peštuková
(Lužná), Alena Vychodilová (Obrová), Jana Navrátilová (Maršálková),
Jarmila Hlaváčová, Alena Helekalová
(Spurná) stejně jako inscenace divadel poezie souborů při LŠU v Prostějově Větrník a Divadlo na dlani. Akce
byla doplněna videomontáží filmových dokumentů Jaroslava Mencla.
„Cílem přehlídek Wolkrův Prostějov je přitáhnout lidi ke kvalitní
poezii a k úctě k českému jazyku.
Mnohdy však převládá plytkost
a povrchnost,“ připomněla Jana Zikmundová. Do besedy se také zapojili A?   (vlevo)$   $
i přímí účastníci přehlídek a pamětníci. „Na letošní šedesátý ročník třináctého až sedmnáctého června
celostátní přehlídky uměleckého se moc těším. Opět si vychutnám
přednesu a divadel poezie ve dnech neopakovatelnou atmosféru soutěž 

</ 

ní přehlídky na jevišti divadla i krásu
mluveného slova,“ svěřila se po besedě Zikmundová.

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Čas od času se stane, že se podaří naprosto zaplnit
náměstí Tomáše Garyka Masaryka
u příležitosti kulturního vystoupení. Většinou se tak děje, když
dorazí slavná zpěvačka, zpěvák či
hudební kapela. Tentokrát se podobný kousek podařil domácímu
seskupení, konkrétně Dechovému
orchestru Základní umělecké školy Vl. Ambrose. Večerník byl tomu
svědkem.

Na již klasickém místě, tedy v prostorách vedle muzea, vyrostlo opět velké
pódium. Tentokrát bylo přichystáno
pro velice početný Dechový orchestr,
jehož dirigenty jsou Rudolf Prosecký,
vedoucí orchestru a Zdeněk Pella.
Soubor vznikl téměř před čtrnácti
lety s úmyslem navázat na místní
tradici. Aktuálně se v orchestru
pohybuje přes šedesát hudebníků,

Martin PYTELA
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Foto: Martin Pytela

www.vecernikpv.cz

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

neuskutečněný koncert z původního termínu. „Pěkně vás vítám, jsem moc ráda,
že jste přišli a někteří dokonce podruhé.
Omlouvám se. Rok a půl nevím, co je to
rýma, a pak mě skolí. Moc vám děkuji
za shovívavost a za to, že jste znovu přišli.
Doufám, že si večer společně užijeme,“
přivítala své obecenstvo a pokračovala
dalšími hity ze svého repertoáru.
Její přání se nakonec naplnilo. Koncert si všichni společně s hlavní hvězdou večera užili.

?     !      B !   
" F   
Foto: Martin Pytela

Sál se zaplnil rychle, fanoušci té nejkvalitnější country muziky poctivě vyčkávali na
první písně. Za doprovodu početné kapely, která se skládala z baskytaristy Milana
Janečka, houslistky a zpěvačky Báry Šůstkové, kytaristy a zpěváka Jakuba Juránka
a hráče na bicí Adriana Ševečka se nakonec přeci jen všichni dočkali a Věra Martinová již od samého počátku svého koncertu s názvem „Jako dřív“ dokazovala, že
na hvězdy se vždy vyplatí počkat. Též přidala ve svém úvodním projevu omluvu za

světoznámé francouzské zpěvačky
Edith Piaf. A aby toho nebylo málo,
připraveny zazpívat a ještě tak zvýraznit hudební zážitek všem přítomným
byly Zuzana Kožnárková, Petra Vidmuchová a Lenka Nesvadbíková.
Do karet hrálo jak posluchačům, tak
i orchestru též počasí. A protože byl
navíc vstup na koncert zdarma, ani se
nešlo snad divit tomu, kolik lidí bylo
na vystoupení Dechového orchestru v rámci festivalu Prostějovské dny
hudby zvědavo. „ Nejvíce se mi líbila

melodie známá z trilogie Pán prstenů.
Možná i proto, že se během ní lehce
zvedal vítr a krásně tak dokresloval
celou píseň. Vše bylo perfektně připraveno, klobouk dolů. Je vidět, že ani
není třeba tahat do Prostějova hvězdy.
Lidé přijdou i na místní kvalitu. A ta tu
jak můžeme vidět rozhodně je,“ vyjádřil se k vystoupení pod širým nebem
Michal.
Atmosféra byla skutečně ohromující, Večerník nebyl rozhodně jediný, koho čtvrteční kulturní zážitek doslova nadchnul.

Více informací najdete v příštím čísle Večerníku

koncertů pod hlavičkou firmy MAIER

Letos premiérově nový seriál

mezi nimiž lze najít žáky hudebního oboru při ZUŠ, učitele školy,
stejně jako její absolventy či další
studenty středních a vysokých škol.
Tito všichni se představili také v rámci open air koncertu FILMusic 2017.
Pod otevřeným večerním nebem měli
diváci tentokráte možnost slyšet velice
dobře známé filmové písně mimo jiné
z filmů Vikingové, Pán prstenů, Fantom opery, orchestr představil též své
verze Porgy and Bess či slavnou píseň
Non, Je ne regrette rien z repertoáru

FILMusic v podání Dechového orchestru ZUŠ ovládl náměstí

Na uvedené téma hovořila bývalá
ředitelka Městského divadla v Prostějově Jana Zikmundová. Využila
zde rolí recitátorky, organizátorky,
divačky a nadšené příznivkyně poezie. „Bydleli jsme ve Svatoplukově
ulici číslo 70 naproti domu Wichterlových, který tehdy obývali manželé
Liebscherovi. Jarmila Liebscherová
mě doslova fascinovala. Byla to zajímavá a kultivovaná dáma vysoké
postavy s netradiční pokrývkou hlavy turbanem. Právě ona recitovala

Hana BARTKOVÁ

PROSTĚJOV Klub historický
a státovědný v Prostějově uspořádal minulé úterý 16. května 2017
v přednáškovém sále Státního
okresního archivu v Prostějově
klubový podvečer s názvem Vzpomínky na Wolkrův Prostějov.
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volně se procházet či posedávat
na trávě v zámeckém parku, musel nabýt dojmu, že právě takový
typ akcí sem patří víc než cokoliv
jiného. „V současné době se mluví o tzv. hejkalizaci historických
památek. Někteří lidé kritizují akce,
které nemají návaznost na historii
místa a slouží zejména k nalákání
co největšího počtu lidí. Empírový
den k nim určitě nepatří,“ vyjádřil
se v této souvislosti Martin Váňa,
který už při svém nástupu do funkce kastelána nastínil, že podobný
typ akce návštěvníkům zámku
nabídne.
Program odstartoval už dopoledne tanečními lekcemi anglických
kontratanců v prostoru zámecké
oranžérie. Odpoledne si lidé v historických kostýmech užívali piknik
v zámeckém parku, doplněný dobovými hrami, projížďkami v kočáře
nebo prohlídkou zámeckých interiérů. Po společném fotografování následoval koncert ve velkém
sále zámku. S hudbou přelomu 18.
a 19. století vystoupila klavíristka
Vendula Urbanová a zpěvačka Lucie Laubová. Celá akce vyvrcholila
závěrečným plesem. „Mnozí z nekostýmovaných diváků přišli již
dopoledne, kdy se akce teprve
rozjížděla. V průběhu dne je pak
mohlo odradit zakaboněné nebe.
Každopádně samotný zámek během dneška navštívily čtyři stovky
lidí,“ konstatoval Martin Váňa. Zda
se z Empírového dne stane tradice,
zatím není jisté. „Bude záležet na
dohodě s panem kastelánem, zda
nás sem opět pozve. Pokud ano,
přijedeme rádi,“ uzavřela Katka
Báňová.

JEDNÁNÍ VK S KUBOU SLUŠEL D   &; *

Pondělí 22. května 2017
www.vecernikpv.cz
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letos slavíme netové stránky www.vecernikpv.cz

navštivte stále více oblíbenější inter

   

naše soutěž

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!

Výsledky druhého semifinálového kola zveřejníme v příštím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Do finálového kola postoupí vždy tři tabla s nejvyšším počtem hlasů.

Podruhé hlasovat budete moci od pondělí 22. května, 8.00 hodin až do pátku 26. 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

Pokračujeme! Od dnešního dne, tj. pondělí 22. května, můžete hlasovat již ve druhém semifinálovém kole naší tradiční soutěže
„O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“, která letos píše již své sedmé pokračování.
V celkem dvou kláních se vám postupně představuje dle redakčního názoru dvanáct nejpovedenějších tabel, které jsme objevili ve vitrínách prostějovských prodejen.
První půltucet jsme zveřejnili v minulém vydání, druhý vám prozrazujeme právě dnes. Nyní už je tedy pouze na vás,
abyste z nich zvolili to nejzajímavější, přičemž do finále postoupí z každé rundy trio nejlepších.
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 sektu, 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.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

* výlet pro celou třídu na HRAD ŠTERNBERK včetně dopravy tam i zpět
* dárková trika s emblémem PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
* KARTON SEKTU z vinotéky Svět vína v prostějovském OC Arkáda
* čtvrtletní PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
* basa s dárkovou sadou PIVA od prodejny PROSTĚJOVSKÝ PRAMEN

Tři nejlepší třídy obdrží od redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku zajímavé a hodnotné ceny
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Které tablo
je podle vás
nejpovedenìjší?

      

Vyhrajte výlet na hrad, lístky na koncert,
elektroniku, pivo, bednu sektu
a VELKOU MATURITNÍ OSLAVU
ZA DVACET TISÍC KORUN!!!
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tuaci v kádru sportovní manažer
Jestřábů Jiří Vykoukal.
Osobně vede jednání
s řadou mladých hráčů
ročníků 1996 a 1997,
přičemž věří v brzkou
dohodu s městem i Olomouckým krajem, aby se
mohl pustit i do ladění příchodů zvučných posil. „Zatím
není nic zásadního na pořadu dne,
všichni další noví hráči by se měli
k týmu připojit až se vstupem na led,
předběžný termín je čtyřiadvacátého
července,“ prozradil.
Úspěšnější je tak zatím na poli přípravných zápasů, jejich harmonogram se již začíná rýsovat. „V tuto
chvíli to vypadá na šest až osm utkání. Jedno by mělo být se zahraničním
soupeřem a další s týmy z okolí, tedy
s Frýdkem, Třebíčí, Havířovem nebo
Vsetínem. Letos se poprvé nestřetneme s Přerovem, nedojde nakonec
ani na souboj s účastníky slovenské
extraligy, ani na turnaj v Maďarsku,
který jsme měli domluvený,“ odtajnil
alespoň částečně, jak stav ´přáteláků´ nyní vypadá.
Právě Jiří Vykoukal by mohl pokračovat na prostějovské lavičce
v pozici hlavního trenéra, na konci července by měl dokončit studium licence „B“. Mohlo se však také
klidně stát, že se s Prostějovem po
čtyřech letech rozloučí... „Loni i letos jsem dostal nabídky z extraligy,
avšak odmítl jsem. Baví mě tu budování kádru i spolupráce s městem
a fanoušky, bez kterých to nepůjde.
Potřebujeme diváky na stadionu,
aby nás povzbuzovali,“ věří někdejší
reprezentační obránce v početnou
a hlasitou podporu z hlediště.
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PROSTĚJOV Prostějovský oddíl
Kulečník Prostějov uspořádal o prvním květnovém víkendu mistrovství
republiky v technických disciplínách
Kádr 52/2. V prostějovské herně se
sešlo šest nejlepších českých hráčů
a nechyběli mezi nimi ani domácí
reprezentanti. Barvy pořádajícího
oddílu hájili Jiří Nenál a Jiří Horna.
Největším favoritem byl Miroslav Andrejovský z Bohumína a od prvních
zápasů také svou roli potvrzoval. Hrálo
se systémem každý s každým a Andrejovský nahrál hned v prvním utkání
sérii 193 karambolů. Tento výkon nebyl
v průběhu šampionátu překonán. Bohumínský mistr tága si tak suverénním
způsobem dokráčel pro titul šampiona republiky. Druhé místo získal Jan
Frieda, bronz patřil Milanu Ráčkovi.
Domácí dvojice skončila na konci elitní
šestky - Jiří Nenál byl pátý, Jiří Horna
šestý.

nech. Kulečník Prostějov zve všechny
příznivce kulečníku k návštěvě herny
v Tylově ulici, kde případné zájemce
ochotně zasvětí do tajů této hry,“ vzkazuje Martin Dostál z místního oddílu.
(zv)
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Pořadatelé z oddílu Kulečník Prostějov děkují všem lidem, kteří pomohli
mistrovství republiky uskutečnit. „Poděkování patří i rozhodčím, sponzorům a divákům, kteří se přišli podívat
na napínavé souboje na zelených suk-
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ný mančaft Glauber R, když v duelu o třetí
pozici zdolal ambiciózní Sexmeraldu Prostějov A. Do užší špičky se pátým místem vrátil
Sportovní klub K2 Prostějov (z loňské osmé
příčky) a šestý post je rozhodně úspěchem
pro Pantery.
„Ačkoliv měla HVL pro sezónu 2016/17
nové organizátory, myslíme si, že až na pár
zádrhelů proběhla v pohodě. Žádná obrovská změna v pravidlech nebo organizaci
hracích dnů nenastala a všechno tak mohlo
pokračovat v zaběhnutých kolejích. K hladkému průběhu přispívají zejména sami hráči
a družstva, kteří se snaží dodržovat pravidla
i pokyny pořadatelů. Tak, jak jsou zvyklí již
za spoustu let trvání soutěže,“ okomentovaly
čerstvě skončený ročník Hanácké volejbalové
ligy Jana Dosedělová s Terezou Snášelovou,
které měly její zdárné fungování na starosti.
Vítězný kolektiv TJ Haná Metal Prostějov
obdržel za svůj triumf vedle dalších cen
i hlavní výhru: cyklistický zájezd od Cestovní kanceláře VLHA jakožto dlouholetého
partnera HVL. Po slavnostním vyhlášení
výsledků ve Sportcentru DDM pak násle-

PROSTĚJOV Zatím dvě členky VK
AGEL Prostějov se od začátku tohoto kalendářního roku zapojily do beachvolejbalových turnajů. Jak si obě mladé hráčky
hanáckého oddílu vedly?
Tereza Baláková se společně s parťačkou Lucií Pokornou zúčastnila ještě v zimě halového Mistrovství republiky juniorek do 20 let
v Praze, kde z toho bylo dělené deváté místo.
Po úvodním hladkém vítězství totiž holky
těsně prohrály jak duel třetího kola, tak ná-

sledné střetnutí v opravách a tím neprošly do
čtvrtfinále mezi elitní osmičku.
Šarlota Svobodová vstoupila letos premiérově
na turnajový písek o prvním květnovém víkendu v Opavě, kde ve dvojici s Karin Žolnerčíkovou absolvovaly zahajovací klání Českého
poháru juniorek 2017. A to skvěle, když až do
finále prošly suverénním způsobem a v rozhodujícím utkání pak po boji zdolaly i své poslední soupeřky. Triumf hned na úvod!
(son)
Výsledky najdete na straně 24
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Vyvrcholení mělo tradičně podobu závěrečného play off ve čtyřech skupinách o 1. až 8.,
9. až 13., 14. až 21. a 22. až 26. místo. Všechny rozhodující zápasy se hrály v sobotu 13.
května v halách Sportcentra DDM Prostějov
v Olympijské ulici a RG + ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici.
Nejkvalitnějšími bitvami elitní grupy se do
finálového utkání probily dva největší favorité, kteří tvořili top dvojici i loni. A před
rokem stříbrný soubor Haná Metal nakonec
po dramatickém boji porazil obhájce trofeje
Našrot. Bronz vydřel další spolufavorizova-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Nejvíc titulů v dějinách
Hanácké volejbalové ligy smíšených
družstev posbíral celek TJ Pozemstav
Prostějov, jehož nástupcem je řadu
posledních let výběr TJ Haná Metal
Prostějov. A právě tento kolektiv ovládl aktuální Finálový den soutěže a tím
i celý uplynulý ročník, jenž byl v pořadí
už šestadvacátý.

doval večer přesun na tradiční rozlučku se
sezónou, která proběhla formou venkovního posezení na zahrádce restaurace Na Rybníčku ve Vrahovicích. Tam se bujaře slavilo
za zpěvu prostějovské hudební kapely Angel
Factory, jejíž někteří členové jsou zároveň
aktéry hávéelky. „Na závěr bychom rády
poděkovaly všem zúčastněným za poměrně klidný průběh celé soutěže a doufáme,
že příští ročník bude alespoň stejně dobrý,“
doplnilo duo hlavních organizátorek Dosedělová + Snášelová.

1. TJ Haná Metal Prostějov, 2. Našrot, 3. Glauber R, 4. Sexmeralda
Prostějov A, 5. Sportovní klub K2 Prostějov, 6. Panteři, 7. Vyškov,
8. VK Vrbátky, 9. Glauber, 10. Debakl team, 11. Premiéra, 12. The
Avengers, 13. Sokol Smržice, 14. Kosti, 15. Reálka, 16. Sokol I
Prostějov, 17. Mimoni, 18. Rumpeprda, 19. Galaxie, 20. Kaktusáři,
21. Sexmeralda Prostějov B, 22. Tučňáci, 23. Raubíři, 24. Haluzáři,
25. Volej 93, 26. Fénix.

Koneèné poøadí HVL 2016/17
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„Kluci trénují buď pod Davidem Skřivánkem, nebo pod svými kondičními
trenéry, teď tu byli na otestování Dan
Kolář s Honzou Rudovským a u všech
hráčů se dá říct, že se lepší, někteří
o hodně. Je to ale ‚jen‘ kondice. Důležité rovněž je, že jsou všichni v pořádku,
platí to i pro Ondru Fialu, jehož loni
limitovalo koleno,“ shrnul aktuální si-

Jiří MOŽNÝ

PROSTĚJOV Dennodenně od
pondělí do pátku se v Prostějově
a jeho okolí i jinde po republice připravují hokejoví Jestřábi
na nový ročník WSM Ligy. Tak
tomu bude až do počátku července, pak přijde na řadu tradiční
dovolená, než se hráči v závěru
měsíce poprvé vydají na led. Tak
by se mělo stát v pondělí 24. července, aby se o dva týdny později uskutečnilo první přípravné
střetnutí.

zjistili jsme

sport
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Domácí borci se vlezli do první šestky

Příprava jde podle plánu, 6
Vykoukal odolal extralize

Pondělí 22. května 2017
www.vecernikpv.cz
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lem tentokrát uspěly právě Jihomoravanky. „Letos byla situace stejná, celý
rok jen výhry a na mistrovství opět
Sparta. Tentokrát se nám ale podařilo
vyhrát a na nedělní zápas s Ostravou
jsme si dost věřily. Nakonec jsme
získaly zlato a mám z něho velkou
radost, protože to byla moje poslední
sezóna v mládežnickém basketbalu
a krásné zakončení,“ rozplývala se
hráčka se zkušenostmi z ženské extraligy. Za své výkony se dočkala rovněž
zařazení do All Star soutěže. „Letošní
sezónu jsem si užila. Jak v mládežnické kategorii, tak v první lize žen
i Ženské basketbalové lize,“ usmívala
se prostějovská odchovankyně.
Podobně naladěná hodnotila uplynulý ročník i Karolína Szcotková.
Také v jejím případě platila kombinace juniorského a ženského basketbalu. „Vždy míříme na vrchol a tuto
sezónu se nám to podařilo bez prohry. V první lize žen jsme ale před
mistrovstvím prohrály tři zápasy,
takže jsme měly obavy, aby to tak nepokračovalo i na mistrovství repub-

PROSTĚJOV Převlek do nového
kabátu. Ruku v ruce s úspěšným
rozvojem klubu SKC Prostějov se
pomalu ale jistě zvelebuje také cyklistické zázemí. Aktuálně probíhající rekonstrukce hlavního vchodu
a části tribuny předběhlo i vybavení
zázemí pro cyklisty ve vnitřní části
betonového oválu.
„Závodníci i jejich technický doprovod
si pochvalovali nové lavice a držáky,
které plně vyhovují parametrům současných kol,“ prozradil Petr Šrámek,
předseda prostějovského cyklistického klubu. Jeho slova potvrdil i polský

reprezentační trenér Jacek Kasprzak:
„Jezdím do Prostějova moc rád, závody jsou na vysoké sportovní i organizační úrovni. Je zde příjemné prostředí
a člověka těší, jak jsou velodrom a jeho
zázemí udržovány. Stále se něco vylepšuje, je to tady Mekka dráhové cyklistiky v Česku,“ poslal děkovná slova
hanáckému oddílu.
Šéfovi žluto-modré stáje se jistě dobře
poslouchají. „To nás samozřejmě těší
a musíme znovu poděkovat Statutárnímu městu Prostějov a Olomouckému
kraji za financování těchto rekonstrukcí,“ uzavřel Šrámek.
(zv)
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SE LÍBILO

Zázemí velodromu

„Letošního vítězství si obzvlášť cením. V loňském roce jsme za celou
sezónu neprohrály jediný zápas, až
jsme na mistrovství republiky narazily na Spartu a kvůli téhle prohře jsme
skončily až na třetím místě,“ oddechla
si devatenáctiletá Neubauerová. Talentovaná rozehrávačka tak ke stříbru
z mistrovství Evropy a řadě mládežnických medailí přidala další úspěch.
A cestou k němu došlo i na jednu
malou odvetu, v duelu s velkým riva-

Jiří MOŽNÝ

BRNO, PROSTĚJOV Adéla Neubauerová, Karolína Szcotková, Kateřina Galíčková. Tuto trojici spojuje nejen basketbalové vyrůstání
v TJ OP Prostějov, ale nově i zlatá
medaile z Final Four basketbalové
extraligy juniorek. Všechny totiž
shodně odešly do Brna, aby v dresu tamějšího SŠMH Handicap
prošly celou sezónou U19 bez porážky. V souboji o zlato si poradily
s Ostravou, jejíž barvy hájila další
Prostějovanka Kateřina Frgalová.

Galíčková. také ona si titulu a následných oslav náležitě užila. „Být
mistryní České republiky je opravdu
jeden z nejkrásnějších pocitů v mé
sportovní kariéře. V sezóně jsme
ani jednou neprohrály, což jsem já
osobně ještě nezažila. Oslava proběhla a byla skvělá, ale zároveň tam
bylo i trochu smutku, protože hodně
výborných spoluhráček se loučilo
s mládežnickým basketbalem. To
nám všem bylo moc líto,“ připomněla. I díky ní potvrdily Brňanky roli
favorita a ustály tlak. „Pro mě byla
sezóna určitě jednou z nejlepších,
mohla jsem získávat zkušenosti od
starších a to mi hodně pomohlo
a doufám, že tyto zkušenosti budu
moct využít. Jsem spokojená, na začátku sezóny jsem ani nepomyslela
na to, že bych mohla hrát extraligu
juniorek, když je v našem klubu tolik skvělých hráček, takže za každou
minutu jsem byla vděčná a myslím,
že mě basketbalově posunula dál,“
děkovala Galíčková za příležitost,
jakou dostala. A nechybělo mnoho,

aby mohla slavit dokonce double,
v extralize kadetek totiž došly Brňanky až do finále. V něm podlehly
Spartě 56:71. „Cesta za stříbrem
v kadetkách pro mě byla těžká a více
stresující i zavazující než v juniorkách, protože jsem musela být jedním z tahounů týmu. Není to sice
zlatá medaile, chybělo nám trochu
toho sportovního štěstí, ale pro mě
osobně má cenu zlata. Dosáhly jsme
velkého úspěchu a jsem za to ráda.
I za to, že jsem byla vybraná do All
Star týmu. Moc si toho cením,“ rozpovídala se rodačka z Plumlova. Na
titulu vicemistryň mezi kadetkami
se podílela i další prostějovská basketbalistka Adéla Buřtová.
V základní části zvládly Brňanky
všech dvaadvacet bitev včetně dvou
duelů s Prostějovem, ve čtvrtfinále si
nové mistryně poradily právě s hráčkami TJ OP, které zdolaly v poměru
3:0 na zápasy. Následovalo zvládnuté semifinále 74:41 se Spartou Praha
a jízdu uzavřela výhra 72:56 nad SBŠ
Ostrava.

PROSTĚJOV Spolek Dálkového a zimního plavání Haná Prostějov se pod vedením mistryně
světa a přemožitelky kanálu La Manche Dany
Zbořilové nezalekl početní převahy soupeřů a již
potřetí za sebou vybojoval třetí místo v soutěži
družstev Českého poháru v zimním plavání.
Plavci, které si možná vybavíte z exhibic pořádaných
pro prostějovskou veřejnost na Štědrý den, objedou
túru pětadvaceti závodů konaných po celou zimní sezónu. Od prvního, který se koná začátkem října v Punkevních jeskyních na Macoše, až po poslední plavaný
v dubnu v Nové Pace.
Česká republika je velmocí zimních plavců a otužilců.
Lidí spjatých s přírodou s jejím přirozeným během.
S vodou, která se poklesem teploty stává vodou živou
a těm, co se nebojí do ní vstoupit, se promění ve zdraví
a příliv dobrých emocí. Ano, bez nemocí jsou právě
otužilci a zimní plavci.
Principy popsané Vincencem Priessnitzem získávají
stále větší popularitu a stávají se novým životním stylem mnoha lidí běžné populace. Členská základna
jednotlivých týmů a tím i plavecká konkurence se
s každou další sezónou rozšiřuje. Je proto stále těžší
udržet krok s nejpočetnějšími týmy a nenechat se
bodově převálcovat konkurencí skoro třiceti aktivně
soutěžících družstev.
Krásným úspěchem v soutěži Českého poháru je
prvenství Dany Zbořilové v kategorii 40–49 let.
Dále třetí místo Jana Hubáčka v kategorii nad 69 let.
Dalších pět soutěžících našeho týmu se pravidelně
umisťuje do první desítky ve svých kategoriích. „Náš

tým je rodina, doslova a do písmene,“ říká náš nejstarší
a nejzkušenější nestor zimního plavání v Prostějově,
sedmasedmdesátiletý Bob Pácl.
Nejmladší benjamínek tohoto týmu a skokan roku
Jan Pelíšek, jenž má osmnáct let, získal například druhé místo v závodě na 750 m ve 2 °C teplé vodě a celkově jedenáctý ve své kategorii do ní zapadl automaticky.
„Lidé, kteří nikdy závodně neplavali, neprošli v mládí
plaveckými školami, svou prací, odvahou a houževnatostí dnes plavou ty nejdelší tratě 750 a 1000 m ve
vodě pod 4 °C,“ potvrzují manželé Trnkalovi z Tovačova a Ježkovi z Prostějova.
Členové oddílu jsou perfektně sladěni a tak pro ně není
problém nejen závodit, ale i připravit a zorganizovat růz-

né akce i pro veřejnost. Zajistit kompletně závody až pro
sto šedesát soutěžících chce týmového ducha a dokonalou spolupráci.
Z výše uvedeného je vidět, že zimní a dálkoví plavci nezahálí a kromě pravidelných venkovních i bazénových
tréninků dokážou udělat i kus práce. Jednou z nich je
i například každoroční úklid břehů plumlovské přehrady, kterým již tradičně završují svou zimní sezónu. Letos
se uklízelo 5. dubna.
Ať jim to tedy dál plave! Těm, kteří by se chtěli přidat k partě skvělých lidí a vyzkoušet svou odvahu
i vůli vzkazují: „Jste vítáni na našem tréninku každou
středu v 16:00 hodin na plumlovské přehradě pláž
Gabriela Ježková
u Lázničků.“

      

Zimní plavci obhájili do třetice bronz!

došlo na naši adresu...
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liky U19. Naštěstí jsme oba zápasy jsme jely v plné sestavě. Myslím si, že
zvládly bez větších problémů a moh- umístění v obou kategoriích skončily jsme v juniorkách slavit sezónu lo dle našich představ, a moc si toho
bez prohry,“ zářila spokojeností drži- vážím,“ dodala Karolína Szcotková,
telka zlaté medaile z mistrovství Ev- členka národního týmu do osmnácti
ropy do šestnácti let, kterou rovněž let připravujícího se na srpnový evpotěšilo účinkování mezi dospělý- ropský šampionát v Maďarsku.
mi a výsledná třetí pozice ve druhé Nejmladší z celé prostějovské enklánejvyšší domácí soutěži. „Ne vždy vy je teprve sedmnáctiletá Kateřina

Trio Prostějovanek dobylo juniorskou ligu
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KRNOV, PROSTĚJOV
Jedenáct
čechovických
nadějí se v závěru dubna
zúčastnilo Velké ceny Krnova v zápase řecko-římském a v zápase ve volném
stylu. Do Slezska se vydalo celkem sto čtyřicet pět
sportovců z České republiky, Slovenska i Polska
a zástupci Hané se mezi
nimi neztratili, domů si
dovezli hned devět cenných kovů.
O čtyři zlata se zasloužili
Filip Slezáček, Eliška Polenová, Lukáš Vávra a David
Pospíšil, o stejný počet stříbrných medailí se postarali
Lukáš Slezáček, Martin
Zámrský, Ondřej Sekanina
a Robin Buriánek, bronz
vyválčil Jiří Zatloukal. Pouze
dvojce Adam Lajčík a Blue-James Forrest se na stupně
vítězů neprobojovala a skončila mimo elitní trojici. (jim)

Z Krnova devět zápasnických medailí

letos slavíme jubileum...

Mladí
reprezentanti
oddílu krasojízdy TJ
Sokol Stavební stroje
Němčice nad Hanou za
sebou mají republikové
mistrovství v kategorii
juniorů. Nejlépe si počínal Martin Kouřil, jenž
vybojoval stříbrnou medaili. V dívčích párech se
pak radovala z bronzu
dvojice Michaela Vosičková - Alena Florová.
Zbývající závodníci na
cenné kovy nedosáhli,
ale bylo to dáno i tím, že
jsou všichni ještě žákovského věku.
Krasojezdci z Němčic
nad Hanou neměli na B   & D   @6  9F  +$ F  " &   
juniorském mistrovství T  
01"  
republiky ve Zlíně přehnané ambice. Jediným ryzím juniorem je totiž Martin Kouřil, ostatní patří ještě do žákovské kategorie. V elitní desítce
se umístila děvčata následovně: 5. Alena Florová, 7. Michaela Vosičková, 8. Helena Pompová a 9. Kateřina Vosičková.
Právě Kateřina Vosičková byla nejmladší účastnicí celého šampionátu a zajela vynikající výkon. Její psaná sestava měla
49,10 bodu a zajela 48,31 bodu, což znamená celkovou ztrátu 0,79 bodu. Pravděpodobně tak kromě bezkonkurenčně
nejčistější jízdy celého šampionátu předvedla nejčistější jízdu vůbec celé dosavadní krasojezdecké sezóny 2017!
Mezi chlapci měli Němčáci také hojné zastoupení. Za stříbrným Martinem Kouřilem dojeli na páté pozici Jan Buriánek, šestý Pavel Bartošík a osmý post patřil Michalu Bartošíkovi.
(zv)

NĚMČICE NAD HANOU
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OC Zlatá brána, Dukelská brána
293 hlasů
OC Zlatá brána, Dukelská brána
218 hlasů
Galerie Atrium, Hlaváčkovo náměstí 215 hlasů

Postupují:

Nepostupují:
OC Zlatá brána, Dukelská brána
OC Zlatá brána, Dukelská brána
OC Zlatá brána, Dukelská brána

40 hlasů
38 hlasů
29 hlasů
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4. 4.EP, SOŠPO
5. 4.B, Střední zdravotnická škola
6. SŠ automobilní

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 4.V, RG a ZŠ města Prostějov
2. 4.A, Gymnázium J. Wolkera
3. Oktáva A, Gymnázium J.Wolkera

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tato trojice postupuje do velkého finále o zajímavé ceny, které odstartuje už příští pondělí.

V průběhu uplynulého týdne jste mohli hlasovat v prvním semifinálovém kole soutěže
„O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“. Z šestice kandidátů jste nejvíce
hlasů nakonec poslali studentům 4.V z RG a ZŠ města Prostějova za jejich interaktivní kolo
štěstí. V závěsu skončila 4.A z GJW, jejíž studenti dozráli jako víno. Třetí místo bere Oktáva
A z G.J.W. za své ohlédnutí za módou devadesátých let.
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PROSTĚJOV Rok 2017 je rokem, kdy všichni výsadkáři slaví nebo budou slavit 70. výročí vzniku výsadkových jednotek u nás. Především pro výsadkové veterány je to velká a významná událost. Dne 1. října 1947
přečetl v té době plukovník Paleček z balkonu radnice
v Zákupech nově vznikajícím výsadkovým jednotkám
rozkaz číslo 1. Po přečtení tohoto rozkazu i dnes musí
všem výsadkářům až mrazit a s hrdostí jej musí přijmout.
V průběhu tohoto roku bude probíhat mnoho různých
setkání rozmanitého charakteru a pokaždé na jiné úrovni.
Prvním takovým setkáním bylo Slavnostní shromáždění
výsadkových veteránů České a Slovenské republiky, které
se uskutečnilo v sobotu 15. dubna ve Společenském domě
v Prostějově. Celou akci organizoval Klub výsadkových veteránů Prostějov v součinnosti se spolkem Červené barety.
Na 200 pozvaných účastníků si ve slavnostní atmosféře připomnělo tuto událost. „Součástí a též hlavním programem
celé akce bylo několik křtů a posléze i dekorací. Klub výsadkových veteránů Prostějov křtil pamětní odznak na stuze k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek. Křtitelem byl
nejstarší pamětník, který stál u zrodu těchto jednotek, a to
plukovník ve výslužbě Ivan Kutín z Brna. Spolek Červené
barety pokřtil pamětní dekoraci „Veterán výsadkových jednotek československé a české armády“. Život jí vdechl její
křtitel, dnes už devadesátiletý Miloš Opluštil z Klatov. Jako
poslední se křtil druhý díl knihy Davida Jiráska Historie
českých speciálních sil – Jednotky zvláštního určení 1957
– 2001. David Jirásek si vybral jako kmotra knihy nejstaršího člena prostějovského Klubu výsadkových veteránů
devadesátiletého nadporučíka ve výslužbě Jiřího Beneše.
Křtilo se jak jinak než mlékem výsadkářů, tedy rumem,“
informoval Michal Mucha, mluvčí Klubu výsadkových veteránů a spolku Červené barety.

Další velká setkání letos proběhnou ještě v Žilině, v Chrudimi, v Zákupech a na podzim opět v Prostějově na letišti.
„Velké poděkování patří všem sponzorům a partnerům,
kteří přispěli finanční částkou na toto první setkání v tomto roce, stejně tak i Statutárnímu městu Prostějov za příspěvek ve formě veřejné finanční podpory,“ vzkázal Mucha.
(mik)

"  &  !       %$  
  ! ! .   D   D    
 
2x foto: Michal Mucha

Čeští a slovenští výsadkoví
veteráni se sešli v „Kasku“

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval v polovině minulého
měsíce, na Velký pátek 14. dubna Hanácký klub plastikových
modelářů při AMK Minerva Prostějov uspořádal již 42. ročník soutěže plastikových modelářů.
Zúčastnilo se ho 113 modelářů z celé České republiky a Slovenska
a soutěžilo se ve třech věkových kategoriích – žáci, junioři a senioři. Kromě soutěže probíhala současně výstava 278 modelů letadel,
tanků, bojové techniky, aut, lodí, dioramat a dalších. „Stalo se již
mnohaletou tradicí, že tuto akci kromě jiných zaštiťuje také Svaz
letců generála Škarvady Prostějov. Jeho činnost je s naším městem
neodmyslitelně spojena a daří se mu pracovat za nemalé podpory i magistrátu,“ napsal Večerníku plukovník ve výslužbě Ladislav
Maťašovský, předseda Klubu letců v Prostějově.
Prestižní cena za nejlepší model letadla, na kterém létali nebo létají
českoslovenští piloti, byla letos udělena ve dvou kategoriích (žáci
a senioři), a to Dušanovi Ritzovi z Kopřivnice za model Hawker
Hurricane a Petrovi Cetkovskému z Drahan za model MI-24 D
Hind. „Přáním nejen členů Svazu letců generála Škarvady v Prostějově je, aby tato zajímavá soutěž měla i v budoucnosti obdiv
a zájem z řad soutěžících i veřejnosti,“ dodal Maťašovský. (red)

   D . /   FC D   .
,&        .    D $@

6 7 ?>% $4

     #$

! 9 



Y &  ! 

Pondělí 22. května 2017
www.vecernikpv.cz

17051910547

30

letos slavíme
slavím
me jubileum...
jubileu

servis pro ženy

Pondělí 22. května 2017
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PRO NÌŽNÉ
POLOVIÈKY...

ODDECHOVÝ
È
AS
ÈAS

Sezóna výlet a dovolených zaíná.
Co by nemlo chybt v lékárnice?

Milé čtenářky a milí čtenáři,,
ém vysrdečně vás vítám v květnovém
u všechdání Servisu pro ženy. Venku
ítí, takže
no kvete a voní, slunce svítí,
jediné co chybí, je další novýý díl teejen na
matické strany zaměřené nejen
něžné pohlaví. Pohodlně see tedy
enici
usaďte, vezměte si k sobě sklenici
chte
vody, něco dobrého a nenechte
se ničím rušit.
it?
A na co se můžete dnes těšit?
haPřipravili jsme pro vás odhalu
lení květnové vítězky seriálu
PROMĚNA IMAGE, kterýý slaví
dvouleté výročí své existence. Dále se
podíváme na lékárničku na cesty a tradičně si také zacvičíme.
Příjemný a ničím nerušený čas
chvíle pohody vám přeje Aneta Křížová

Zkontrolujte si to spolen& s námi!
Výlet nebo dovolená, u nás
nebo v zahraničí? Ať tak či tak,
nem byste zapomenout na
neměli
sestav lékárničky, která by
sestavení
vám v případě potřeby měla
pomo Nechceme samozřejpomoci.
př
mě přivolávat
nic zlého, ale čloni
věk nikdy
neví, co se může stát,
aataks
tak se raději připravme na různé situace. Kromě léků, na které
jste zvyklí, by měla obsahovat
vše potřebné na zdravotní obtíže, které vás mohou na cestách
postihnout. Na co byste tedy
neměli zapomenout?

Motto na tento týden:
„lakomého
Hněv překonávej srdečností, zlo oplácej dobrým,
překonávej dary, pravdou překonávej
lháře.
“

V první řadě se obsah lékárničky liší
podle délky a místa pobytu i toho, co plánujeme dělat. K tomu připočteme počet
zúčastněných osob. Zvážit bychom také
měli možnou dostupnost lékařů. Po uvážení všech těchto faktorů můžeme začít
chystat lékárničku. V každém případě by
neměly chybět léky na bolest, a to na bolest v krku, bolest zubů, hlavy, břicha, zad
a podobně. Nedílnou a samozřejmou
součástí by měly být léky na průjem ať už
ve formě tablet, sirupu, nebo sypké směsi
na ředění vodou. Léky na průjem vybíráme také podle destinace, kam máme
namířeno.

Buddha

V České republice a přilehlých zemích
stačí běžně dostupné léky na střevní potíže, pokud se vydáváme do Egypta, Tuniska či jiných vzdálenějších destinací,
je vhodné požádat lékaře o předepsání
speciálních léků či využít možnosti jejich pořízení na místě. Není špatné s sebou mít pro všechny případy i antibiotika. V případě užívání antibiotik však
není vhodné vystavovat se slunečnímu
záření. Dále by v lékárničce neměly
chybět léky na alergii. Opět jsou některé dostupné v lékárnách, předepíše je
praktický lékař či alergolog. Stát se může
také cokoliv, při sportu nebo i špatném
došlápnutí se může natáhnout sval. Pro
tyto případy si tedy s sebou bereme
mast nebo protizánětlivý krém na klouby, vazy a šlachy.
Mnoho lidí také přes léto trpí opary.
Někomu vyrazí ze slunce, ze stresu, jinému z dlouhého cestování či z průvanu,
dalšímu zase ze špatně umytých sklenic, příborů a někdo může zkrátka mít
oslabenou imunitu. Vhodné je proto
s sebou mít krém nebo prášky na opary.
Při několikahodinovém cestování si raději přibalte i léky na nevolnost. Existují
různé formy, a to klasické tabletky nebo
žvýkačky, ale i šetrnější homeopatika
nebo i čaje. Pokud neplánujete výlet
nebo dovolenou trávit jako speleolog

v jeskyni, tak se slunci patrně nevyhnete. V tomto případě se bude určitě hodit
i krém na opalování a hlavně i přípravek
na popáleniny od slunce. Tím může být
nějaký přípravek například z řady Panthenol, přípravek s aloe vera, chlorofylem
a podobně.
Sluneční záření ovlivňuje nejen naši pokožku, ale i náš zrak. V případě výskytu
zánětu spojivek či řezání v očích je dobré mít přibalené i oční kapky. Mastička
nebo krém na poštípání hmyzem také
najdou své uplatnění, protože komáři
jsou zkrátka všude. Komáří larvy jsou
totiž téměř nesmrtelné, údajně dokonce přežijí i ve vesmíru. Pokud se chystáte
třeba do lesa a zkrátka někam do přírody, přidejte do lékárničky ještě i repelent
a k tomu v případě potřeby i pinzetu,
kdyby se objevilo klíště.
V poslední řadě by úplně v každé lékárničce mělo být magnézium a Glukopur. Magnézium potřebujeme všichni
a ochrání nás v případě vypětí, stresu, poklesu hořčíku v krvi a před křečemi. Glukopur pak využijeme do čaje nebo vody
v případě vyčerpanosti či slabosti organismu, nízkého cukru anebo při ztrátě
tekutin a živin jako v případě průjmu.
S takto kompletní lékárničkou, kterou
jsme pro vás připravili, by vás nemělo nic
překvapit. Přejeme vám šťastnou cestu!

17051910541

SLAVÍME Dvouletá PROMgNA IMAGE
VÝRO%Í! v duchu redakního jubilea
A je to tady! Právě nyní a právě v tomto čísle nastává malá chvilka nostalgie,
neboť se přiblížil již čtyřiadvacátý díl
PROMĚNA IMAGE, který završuje
dvouleté účinkování celého seriálu.
Poprvé jsme se potkali v dubnu 2015
aanijsmesenenadáli,mámetukvěten
2017, což je příležitost minimálně
k malé oslavičce. Jsme totiž nesmírně
potěšeni, že nápad stále nezevšedněl
a těší se stále velké popularitě.
Ano, jsou tomu dva roky, co pro vás
PROSTĚJOVSKÝ Večerník jako
jediné místní periodikum poprvé
zorganizoval Proměnu. Od té doby
Foto: archív Veerníku
jsme změnili již třiadvacet žen a jednoho muže z Prostějova, načež více než skvěle. U srdce tak zahřály
všechna klání dopadla až na výjimku nejen naše vítězky, ale i celý náš profesionální tým...
Vysněný den jednou měsíčně
obšťastní každou ženu, kterou potká
změna účesu, nové líčení, proměna
šatníku, originální brýle i kompletní
poradenství, hlavně pak zážitek
na celý život. Chybět nemůže ani
tradiční profesionální fotografování
a natáčení. Chceme vám pomoci vypadat tak, jak si představujete, dodat
vám sebevědomí a jiskru, podílet
se na obnově vaší energie potřebné
k životu. Tohle všechno se nám
podařilo již u třiadvaceti žen a jednoho muže, výsledek byl vždy ohromný.
A jelikož mimořádné příležitosti si
žádají mimořádné počiny, rozhodli
jsme se při jubilejním klání implantovat jisté novinky a celkově potřetí vám
přinést díl s podtitulem „NA VLASTNÍ KŮŽI“. A to doslova. Jubilejní
PROMĚNU IMAGE tak absolvuje
vedoucí obchodního oddělení, toho
času na mateřské dovolené, Hedvika
Drmolová.
Květnovou vítězku mnozí naši čtenáři
a především obchodní partneři dobře
znají osobně, neboť s nimi byla v kontaktu po celých uplynulých šest let.
Do PROMĚNY IMAGE se však
nepřihlásila sama, tudíž odhalení bylo
pro tuto dámu velkým překvapením.
„To myslíte vážně? Kdysi jsme se o tom
se šéfredaktorem bavili, ale nečekala
jsem, že se něco podobného opravdu

uskuteční a do proměny mě přihlásí,“
smála se při našem telefonickém hovoru Hedvika Drmolová. „Samotnou
Proměnu ale určitě ocením. Co se mi
narodila dcerka, jsem v jednom kole,
sama na sebe nemám čas, takže změna
image mi udělá velkou radost. Kromě
toho jsem si vždy při pohledu na všechny
proměny říkala, jaký je to asi pocit zažít
něco takového. Takže teď se už nebudu
jen dívat do novin, ale sama ty pocity na
vlastní kůži poznám... Už se moc těším,“
pokračovala ex-šéfka obchodního
úseku redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Hedvika Drmolová o sebe dobře
pečuje, snaží se pravidelně docházet na
stříhání a barvení, kosmetika a líčení jí
taktéž nejsou cizí a oblečení umí volit
dle příležitosti. „Poslední roky vypadám
pořád stejně, takže určitě ocením nový
účes, barvu i styl oblečení. Ničemu se nebráním, když jde člověk do PROMĚNY
IMAGE, musí počítat s tím, že projde
větší změnou. Jsem připravená skoro na
vše. Jediné, co bych asi nemusela, jsou
módní výstřelky, a sice zelené či modré vlasy. V oblečení mám pak ráda jak
sukně a šaty, tak i kostýmky, ale i kalhoty.
Nejlépe se cítím ve sportovním oblečení,
už se ale těším na to, co budu mít na sobě.
Všechny proměny byly vždy úžasné
a vím, že se svěřuji do rukou lidem, kteří
moc dobře vědí, co dělají, takže nemám
strach,“ prozradila nám Hedvika Drmolová.
Nemusí se ale obávat, bude v těch
nejlepších rukou. O vlasy se jí postará Andrea Furiaková z Vlassalonu, navštívíme
také optiku Radka Wagnera, v neposlední řadě dostane prostor Jitka Vlachová
a tým z Magnolia móda i vizážistka Tereza Holbová ze studia Belleza.
Již v příštím čísle PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku zjistíte, jak se
čtyřiadvacátá PROMĚNA IMAGE
podařila. Sledujte také naše stránky
www.vecernikpv.cz. „Těšit se můžete na celou reportáž z průběhu
proměny, fotogalerii a video,“ vzkazuje patronka PROMĚNY IMAGE
a redaktorka Servisu pro ženy Aneta
Křížová.

CVIČENÍ

PRO TĚLO
O
I DUŠI

31.
DÍL

V tomto okénku se budeme již po
jednatřicáté společně věnovat
různým harmonizačním, relaxačním, ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením. K tomu, abychom předešli
bolestem zad, kloubů, blokádám
a dalším nešvarům, je potřeba
pravidelný pohyb. Pokud však
již k nějakému narušení v oblasti zad, páteře, kyčlí… dojde, je
potřeba se problematické partii
pravidelně věnovat. Dnes se zaměříme na posílení celého těla.
Pojďme tedy na to…

Tento cvik je trochu náročnější, ale ti, kteří si chtějí dát do těla
a posílit ho, nechť si ho s námi
vyzkouší. Nejprve přejdeme do
kliku, ruce však necháme natažené a srovnáme záda a zadek do
roviny (viz. foto). Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme pocit, že
se žebra otevírají doširoka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.

Teď s nádechem budeme umísťovat nohy mezi ruce a střídáme
jednu nohu za druhou (viz. foto).
Celkově cvik provedeme na každou nohu patnáctkrát, po pravidelném zatížení zvýšíme počet na
třicet. Pozor si dejte na hrbení či
prohýbání zad. U cvičení pravidelně dýcháme. Je to výborný cvik na
posílení celého těla.
Na tento cvik
se postavíme,
ruce máme
volně podél
těla,
nohy
umístíme na
šířku
kyčlí
a stojíme zcela rovně (viz.
foto). Nyní
se od břicha
začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde
máme pocit, že se žebra otevírají
doširoka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.
Nyní s nádechem zvedneme nohu,
špičku prstů
opřeme vedle
kolene a ruce
spojíme (viz
foto). V této
pozici účinně
pracujeme
s
vnitřním
stabilizačním
systémem.
Břicho pomyslně vtahujeme dovnitř, srovnáme záda a rovnováhu
držíme tak, že si zapojíme palec
a malíček nohy a k tomu budeme
myslet na střed chodidlové paty.
V této poloze vydržíme přibližně
minutu a pak vyměníme nohu.
Cvik provádíme třikrát denně
a časový interval postupně prodlužujeme dle možností.
Budu se na vás těšit zase příště.

letos slavíme jubileum...

Pondělí
22.ledna
května
2017
Pondělí 30.
2017
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz
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Foto: www.lhkjestrabi.cz

Jiří MOŽNÝ

PROSTĚJOV Po Pardubicích, Hradci Králové, Mladé Boleslavi a se zkušenostmi z mládežnických
reprezentací České republiky oblékne Dominik Groh další dres - ten prostějovský. Devatenáctiletý
brankář přichází k Jestřábům formou hostování a měl by vytvořit dvojici s novou jedničkou mezi
třemi tyčemi Jakubem Neužilem. K týmu by se měl účastník světového šampionátu hráčů do 18 let
připojit v létě před zahájením přípravy na ledě. Juniorskou extraligu tak vymění za svou první štaci
mezi dospělými, za WSM Ligu.
„Jsme předběžně domluveni, že tomu tak bude. Hledali jsme někoho mladého a ambiciózního ke
Kubovi, někoho kdo bude schopen zaskočit. Ptali jsme se i trenérů v nároďáku a dostali jsme na něj
dobré reference, takže doufáme, že budeme mít kvalitní dvojici,“ potvrdil posilu Jiří Vykoukal, sportovní manažer Jestřábů.
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PŘÍHODA STŘÍBRNÝ Postupový finiš bude jistit DRAGON!
PROSTĚJOV, ČESKÝ BROD
Další cenný republikový kov. Začátkem letošního května se konalo v Českém Brodu mistrovství
republiky jednotlivců v nohejbale
v kategorii dorostu. Mezi čtyřiadvacítkou účastníků měl prostějovský Sokol I. jediného zástupce
Mariana Příhodu. Ten si však počínal tak dobře, že jeho vítězná pouť
skončila až ve finále! „Je to další
velký úspěch našeho malého klubu. Marian si vedl výborně a musím hodnotit jen kladně,“ usmíval
se trenér Richard Beneš.
Marianova cesta do finále začala v základní skupině, kterou ovládl bez
porážky. Také v následném play-off si
počínal více než dobře a beze ztráty
setu prošel až do semifinále. Tam na

NA MČR!

DEBAKL:
Fotbalisté Smržic si zahrávají se svým
osudem. Tým bojující o záchranu
potřebuje každý bod, ale poslední
dvě kola Smržickým hrubě nevyšla.
Po pěti brankách ve Velké Bystřici
inkasovali svěřenci Petra Gottwalda
v sobotu šestku od Doloplaz…
%# *
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KOSTELEC NA HANÉ Tak tomu
se říká majstrštyk. Kostelečtí fotbalisté mířící za vysněným postupem do I.A třídy se na závěr
sezóny výrazně posílili. Přestože
jejich svatyni hájí podle mnohých
nejlepší gólman celé soutěže Honza Vítek, klubové vedení oslovilo
dalšího brankáře s třetiligovými
zkušenostmi. „Honza byl vlastně
jediným brankářem, kterého jsme
měli. Navíc má určité zdravotní
trable, museli jsme jednat,“ vysvětloval Jaroslav Klimeš, trenér
kosteleckého áčka.

Zdeněk VYSLOUŽIL
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MAJSTRŠTYK:
Organizátoři krajského finále fotbalistů nad 40 let z FC Kostelec na
Hané se vytáhli! Ze strany účastníků
byla slyšet jen samá chvála nejen na
prostředí, hřiště, ale i obsluhu udírny
s bufetem.

něj čekal českobudějovický Tůma a po
obrovském boji, když Příhoda zvládl
třetí set poměrem – 10:8, byl hráč Sokola I. ve finále! Tam se utkal s dalším
Jihočechem Davidem Višvaderem
a na něj už nestačil. „Já nejsem specialista na singl. Věnuji se mu až letos,
kdy ho musím hrávat v dorostenecké
lize. Proto mě kouč přihlásil,“ prozradil
Příhoda a dodal: „Je to zatím suverénně můj největší úspěch v singlu. Nikdy
jsem se tak daleko nedostal. Trénuji
s Tomášem Robou a Kubou Klaudym. Tomáše jsem zatím ještě neporazil, Kubu už jo. Musím ale přiznat, že je
singl makačka, nic pro mě…“ (zv)
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rubriky
Večerníku

Kantor, Štindl, Novák, Krejčík, Šlahař, Žalčík,
Matuš, Indra, zřejmě i Protivný. Odchody z jestřábího hnízda se množí a podle výčtu se jedná
o dosavadní velké opory, které sice svými platy
odčerpávaly určitou část rozpočtu, současně se
však také svými výkony podílely na úspěšných
hokejových bitvách. A náhrada místo nich? Na
pozici gólmanské jedničky se posune Kuba Neužil, jemuž bude krýt záda talentovaný junior, do
zadních řad se vrátil Marek Drtina. V útoku se
zatím nejmenovanému kouči budou hlásit mladíci Dvořáček se Švarcem a podařilo se udržet
Rudovského, avšak tím v tuto chvíli seznam posil
končí, zatímco soupeři usilující o čelo WSM Ligy
jsou mnohem aktivnější a mají se čím pochlubit.
Fanoušci se tak v tuto chvíli mohou po bezručovsku ptát, kdo na jejich místo? Odpovědi se v tuto
chvíli nedočkají, vedení oddílu řeší zásadnější
starosti ohrožující celý ambiciózní projekt. Jedinou jistotou tak je, že se i přes případný neúspěch
na ledě nebude sestupovat. Paradoxně tak můžeme být rádi za uzavření soutěže...

Kormidelník prvního celku bétřídní skupiny „B“ dále s humorem podotkl. „S jedním brankářem se jedná
o velké riziko. Hráči pak nespí, mají
strach, na koho to padne, kdyby se
Vítkovi něco stalo.“
Volba tak padla na Stanislava Dragona,
jenž bydlí v domě kousek od kosteleckého areálu. „Přišel za mnou Luboš
Baláš s Laďou Staňkem, jestli bych jim
nepomohl. Honza Vítek má pracovní
povinnosti, tak jsem slíbil, že jim na
dva zápasy pomůžu,“ prozradil Stanislav Dragon a pokračoval: „Čtyři roky
jsem nechytal, nechal jsem toho ze studijních a pracovních důvodů. V pátek
jsem absolvoval po letech první tré-
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O druhém červnovém víkendu se na fotbalových trávnících uskuteční závěrečné kolo stávající sezony a nejpozději v neděli 11. června
večer by mělo být známo, kdo bude postupovat
a kdo sestupovat. Před sebou tak máme poslední
tři kola a zdá se, že i bez dodatečných přesunů
dojde k velkým proměnám. Z druhé ligy jde
dolů „eskáčko“ a v tuto chvíli i Vítkovice, což by
znamenalo tři sestupy v MSFL včetně holického
„áčka“. V divizi bojuje o záchranu krajská pětice
Přerov, Jeseník, Nové Sady, Šumperk a Kozlovice, na jejich úspěchu závisí osud dolní části krajského přeboru. Vinou zúžení soutěže jdou dolů
odhlášené Mohelnice „B“, Kojetín a jeden z dua
Určice - Chválkovice, vývoj v divizi a výš může
tento počet rozšířit o další dva celky. Tím pádem
jdou z I.A třídy níž vždy poslední dva a jistotu
nemají ani dvanácté týmy, totéž platí i pro I.B
třídu. Do okresu tak mohou rázem přibýt vedle
Nezamyslic i Hvozd a Smržice. To by znamenalo, že by se muselo za stávajících podmínek
z přeboru pakovat až kvarteto mužstev.

nink a měl jsem toho dost. Sice mám
jen jednatřicet let, ale už jsem opravdu
dlouho nic nedělal. Já se ale nebojím,
beru to jako výzvu. Požádali mě o pomoc, tak do toho půjdu!“
Dohoda tak platí jen do konce sezóny. Honza Vítek není zdravotně
fit a mužstvo potřebuje cítit jistotu.
„Volba byla jasná. Já se divil už dávno, proč s námi Staňa netrénuje,
když bydlí naproti. Já jsem rád, že
takový gólman do toho jde. Smekám
před ním,“ dodává Jaroslav Klimeš.
Někdejší brankář třetiligového Zábřehu, jenž naposledy vypomáhal
v divizi Určicím, se tak může chystat
na svou premiéru v I.B třídě!
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Prostějovská košíková má být na co hrdá. Místní oddíl TJ OP sice nastupuje mezi ženami až
ve třetí nejvyšší soutěži, avšak v mládežnických
kategoriích se až dosud účastnil těch výstavních
podniků. A nejen to, daří se mu vychovávat tak
dobré hráčky, že po nich sahají ty nejlepší celky
v republice. Lze vnímat jako poctu, že se hned
trojice Prostějovanek uchytila v juniorce Brna
a dopomohla mu k titulu, další se prosadily v Ostravě a už dříve i v Trutnově. Díky těmto přesunům tak mají rovněž otevřené dveře do nejvyšších pater ženského basketbalu a některé z nich
už si ŽBL také vyzkoušely. Toto jsou pozitiva,
horší už je samotná skutečnost, že nesbírají své
největší dosavadní úspěchy právě na Hané, vždyť
v kadetkách i juniorkách se dalo o medaile hrát
i v Prostějově. V tomto bodě už hrají roli individuální důvody, lze ale předpokládat, že v tuzemských centrech si mohou dovolit profesionálnější
podmínky než zde a snaha party nadšenců, která košíkové obětuje mnohé, naráží na finanční
možnosti a s nimi spojené záležitosti.

600

Prostějovský tenista Tomáš Berdych
dosáhl na turnaji v Římě dalšího
milníku. Na profesionálním okruhu
oslavil šestisté vítězství. V předvečer
pařížského grandslamu tak je Berďa dobře naladěn.
 *
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Ironický komentář olšanského
trenéra Romana Sedláčka
k dohrávce v Horním Štěpánově
 *

GABRIELA
MATOUŠKOVÁ
Odchovankyně kostelecké kopané se v sobotním finále Českého poháru zaskvěla
parádním výkonem a přispěla své Spartě Praha k výhře nad rivalskou Slavií.
Gába byla navíc vyhlášena nejlepší hráčkou utkání!

Foto: fotbal.cz

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16
– JARO:
Předehrávané 18. kolo: 1.SK Prostějov – Kroměříž (středa 24.5., 16.00, Ol
KFS – Ehrenberger, Ol KFS).
12. kolo: Vyškov – 1.SK Prostějov (neděle 28.5., 12.15, Jm KFS – Řezníček,
Jm KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17
– JARO:
Předehrávané 18. kolo: 1.SK Prostějov – Kroměříž (středa 24.5., 14.00,
Ehrenberger – Ol KFS, Ol KFS).
12. kolo: Vyškov – 1.SK Prostějov (neděle 28.5., 10.15, Řezníček – Jm KFS,
Jm KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
25. kolo: Šumperk – 1.SK Prostějov
(pátek 26.5., 16.00, P. Dorušák – Kylar,
Chládek).

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SKUPINA „B“:
13. kolo, neděle 28. května, 10.00
hodin: Mutěnice – Prostějov (14.00,
P. Pospíšil – Jm KFS, Jm KFS), Vlkoš –
Kostelec na Hané (P. Pospíšil – Jm KFS,
Jm KFS), Mostkovice volno.

III. TØÍDA, SK. „B“:
16. kolo, neděle 28. května. 16.30 hodin: Protivanov „B“ – Čechy pod Kosířem (sobota 27.5., 16.30), Biskupice
– Přemyslovice „B“, Kladky – Plumlov
„B“, Brodek u Konice volno, Mostkovice „B“ volno.

III. TØÍDA, SK. „A“:
16. kolo, neděle 28. května. 16.30
hodin: Nezamyslice „B“ – Brodek u
Prostějova „B“ (sobota 27.5., 16.30),
Bedihošť – Želeč (sobota 27.5., 16.30),
Tištín – Pavlovice u Kojetína, Dobromilice – Němčice nad Hanou „B“, Otaslavice „B“ volno.

PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
24. kolo, neděle 28. května, 16.30
hodin: Skalka – Přemyslovice (sobota
27.5., 16.30, hřiště Klenovice na Hané),
Čechovice „B“ – Určice „B“ (sobota
27.5., 16.30), Horní Štěpánov – Vrahovice, Vícov – Otaslavice, Ptení – Haná
Prostějov, Zdětín – Olšany u Prostějova, Brodek u Prostějova – Výšovice.

CLEAN4YOU 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
24. kolo, neděle 28. května, 17.00:
Jesenec – Troubelice (Gábor – Krpec,
Vojtek), Kostelec na Hané – Smržice
(Šmíd – Štěpán, OFS), Hvozd – Protivanov (Frais – Kopecký, OFS.

KRÁL SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
24. kolo, neděle 28. května, 17.00:
Pivín – Němčice nad Hanou (Vrána
– Kouřílek, Přikryl), Vrchoslavice –
Nezamyslice (Vachutka – Borůvka,
OFS), Horní Moštěnice – Klenovice
na Hané (Halenka – Valouch, Štětka).

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
24. kolo, neděle 28. května, 17.00:
Konice – Beňov (Habermann – Juřátek, Dokoupil), Čechovice – Všechovice (Straka – Lizna, Jelínek), Lipová
– Bělotín (Jurčák – Vedral, Chládek),
Mostkovice – Plumlov (Lepka – Šebesta, Opravil).

SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
28. kolo: Medlov – Kralice na Hané
(sobota 27.5., 17.00, Slota – Křepský,
Janáček), Určice – Chválkovice (neděle 28.5., 17.00, Vrba – Křepský,
Hubený).

FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA:
30. kolo: 1.SK Prostějov – Vítkovice
(neděle 28.5., 15.00).

´
menicko

´
´
zapasove

Hned první zápasy pak naznačily, že
se o prvenství poperou obdobně jako
v loňském rokce výběry z Olomoucka
a Prostějovska. Hněvotín si čtyřgólovým rozdílem poradil s Jesenickem,
stejně dopadlo utkání Plumlova s šumperskými Chřestýši.
V další rundě pak na sebe narazily dva
neporažené celky. V urputném a vyrovnaném boji se Plumlovu podařila
odveta za loňskou porážku, když se
trefami Růžičky, Zbožínka a Voráče
radoval z výhry – 3:1. Závěrečné duely
tak už byly pouze formalitou, ale oba
nejlepší celky si se soupeři ze severu poradily a tak se oproti minulému ročníku
měnilo pořadí pouze na prvních dvou
místech. „Všechny jsme porazili, takže
paráda. Maximální spokojenost. Postoupili jsme do republikového finále,
takže jsme splnili první úkol, který nám
manažer Fana Kocourek uložil,“ smál
se Vladimír Bárta. Ten právě v místě republikového vyvrcholení strávil
dobré sezóny. „Do Lázní Bohdaneč

Golman Plumlova Radim Miler si užívá
vítznou radost. Foto: Zdenk Vysloužil

pojedeme samozřejmě s těmi nejvyššími cíly. Pro Fanu je totiž i druhé místo
neúspěch. My jsme ale na jeho nároky zvyklí, takže žádný tlak necítíme,“
s úsměvem komentoval Bárta.
S průběhem finálového turnaje byl
spokojený i nejvyšší muž krajského
fotbalu. „Byl to krásný turnaj. Jednak
pořadatelsky, protože to bylo na špičkové úrovni. Za druhé má člověk radost,
když vidí ty starší špičkové hráče z jednotlivých okresů. Důležité je, že na takový turnaj rádi jedou, především jsou
potěšení tím, že se vidí. Je to zkrátka reklama fotbalu jako takovému,“ hodnotil kosteleckou sešlost Stanislav Kaláb.
klikni na

www.vecernikpv.cz

FOTO & VIDEO
GALERIE

šlo o postup, tak si někdejší spoluhráči
společně rádi poseděli a sdělili si novinky ze svého osobního života. Velká spokojenost ze strany hostů pak panovala
i s příjemným prostředím, které jim
vytvořil kostelecký klub. „Volba byla výborná. Cítíme se tu opravdu dobře. Tak
nějak to má být, parádní trávník, krásný
a útulný areál. Rádi zase někdy přijedeme,“ poznamenal na rozloučenou Ludvík Žák, šéf šumperské výpravy.

Radim Miler – Vladimír Bárat, Petr Bílý, Petr Gottwald, Petr Kiška,
Milan Macourek, Petr Ohlídal, Pavel Růžička, Pavel Voráč, Ivo
Zbožínek. Trenér: Přemysl Slouka. Manažer: František Kocourek.

SESTAVA TJ SOKOL PLUMLOV

S vzornou reprezentací prostějovského
okresu byl samozřejmě spokojený i šéf
OFS. „Úroveň turnaje byla slušná, myslím, že vyšší než loni. S výsledkem jsem
samozřejmě spokojený a klukům gratuluji. Přeju jim, ať co nejlépe obstojí na
republikovém finále,“ komentoval Milan Elfmark, předseda OFS Prostějov.
Důležitější než samotné výsledky ale
byla radost z fotbalu, která z generačně
starších hráčů přímo čišela. Přestože

Vyvrcholení turnaje obstaral souboj Plumlova (v modrém) s Hnvotínem.
Foto: Zdenk Vysloužil

BYLI JSME
U TOHO

4:0

Papírový favorit opět potvrdil svou
dominanci a připsal si čtyřgólovou
výhru.
Hrobařem kosteleckých nadějí se stala opět neudržitelná kanonýrka Míša
Mokrušová. Její střelecký průměr ve
vzájemných zápasech přesahuje číslovku tři a norma byla hattrickem dodržena i tentokrát. „V předzápasové
přípravě i v jeho průběhu jsem děvčatům kladl na srdce, že musejí pokrývat jedinou hráčku. Opakovaně se to
nepodařilo…,“ krčil bezmocně rameny kostelecký kouč Marek Jelínek.

V poli byl přitom zápas opticky vyrovnaný, obě družstva měla očividný
vzájemný respekt. Dlouhé minuty se
hra držela mezi oběma šestnáctkami,
až skóre otevřela mladičká Strnadlová – 1:0. Ranou do vazu kosteleckých
nadějí pak byla trefa Mokrušové v závěru poločasu – 2:0. „V první půli
byla hra hodně opatrná. Ani jeden
tým se nehnal bezhlavě do útoku,
bohužel jsme inkasovali po vlastních
chybách,“ komentoval Jelínek.
Do druhé půle s dvoubrankovou
ztrátou vletěly hostující hráčky útoč-

27. Malík Jaromír TJ Sokol Otaslavice. Utkání TJ Sokol Horní Mošt nice – TJ Sokol Otaslavice 7.5. 2017. Žádost o prominutí zbytku trestu
k 19.05. 2017. Rozhodnutí DK: Žádosti se vyhovuje, innost se uvoluje od 19.05. 2017, dle §41 D. Poplatek 50,-K bude naten na sb rný
úet.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil,
souhlasil předseda DK Ing. Jaroslav Čížek.

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Veškeré úřední zprávy a další aktuality
mohou zástupci jednotlivých oddílů i jejich příznivci
nacházet na internetových stránkách

Disciplinární OFS Prostìjov na svém zasedání dne 18. kvìtna 2017 rozhodla:

1. II. t ída – 21. kolo bez závad, až na utkání Horní Štpánov - Olšany nedohráno. Utkání ukoneno v 58. minut pro bouku
a prtrž mraen. Po ticeti minutách stálého dešt nezpsobilá hrací plocha dle zprávy rozhodího. Ve smyslu ust. § 60, odst. 3
S jsou oddíly povinny do 48 hodin od termínu pvodního utkání se dohodnout na novém utkání k sehrání do 14 dn. Iniciativa
je na organizátorovi utkání. Jelikož oddíly nesplnily povinnost dle RS l.3.7, urí náhradní termín STK, která naizuje utkání
sehrát ve stedu 24.5. 2017 od 17:00 hodin, hišt Horní Štpánov. Náhradní termín vložen do systému IS.
2. III. t ída OFS, skupina A – 14. kolo bez závad. Zm na h išt : utkání 15. kola FK Nmice n.H. B - Haná Nezamyslice
B. Pvodní termín nedle 21.5. 2017 od 16:30 hodin hišt Tvorovice. Nový termín nedle 21.5. 2017 od 16:30 hodin hišt
Nmice nad Hanou. Dohoda oddíl.
3. III. t ída OFS, skupina B – 14. kolo bez závad. Zm ny termínu: utkání 18. kola TJ Sokol Mostkovice B – TJ Sokol Pemyslovice B. Pvodní termín sobota 10.6. 2017 od 16:30 hodin. Nový termín sobota 10.6. 2017 od 10:00 hodin. Dohoda oddíl.
4. P ebor OFS dorost – 18. kolo bez závad
5. P ebor OFS starší žáci – 14. kolo bez závad. Změny termínu: utkání 15. kola SK Protivanov - TJ Jiskra Brodek u Konice. Původní
termín neděle 21.5. 2017 od 14:30 hodin, nový termín neděle 21.5. 2017 od 14:00 hodin. Dohoda oddílů.
6. P ebor OFS mladší žáci – 14. kolo bez závad, až na: Utkání TJ Haná Nezamyslice – FK Výšovice. Utkání nebylo sehráno
z dvodu velké marodky v družstvu Nezamyslic. Oddíly pislíbily dodat dohodu náhradního termínu.
Zm ny termínu: Utkání 12. kola TJ Haná Nezamyslice – TJ Sokol Urice. Pvodní termín sobota 29.4. 2017 od 09:00 hodin,
nový termín steda 17.5. 2017 od 17:00 hodin. Dohoda oddíl.
Utkání 16. kola FC Ptení – TJ Sokol Plumlov. Pvodní termín nedle 28.5. 2017 od 10:00 hodin, nový termín nedle 28.5. 2017
od 14:00 hodin. Dohoda oddíl.
7. P ebor OFS starší p ípravky. Skupina 2: Turnaj 13.5. 2017 pořadatel TJ Smržice. Turnaj neodehrán z důvodu nezpůsobilého
hřiště – bouřka s kroupami. Oddíly přislíbily odehrát utkání v náhradním termínu, po vzájemné dohodě. Skupina 3: Turnaj 13.5. 2017 pořadatel FK Němčice nad Hanou bez závad, až na: Na turnaj nebyli delegováni rozhodčí! Turnaj odřídili oddíloví rozhodčí, papírové zápisy
doručeny na OFS. Skupina 4: Utkání FC Kralice na Hané – TJ Sokol Určice – původní termín 6.5. 2017, po dohodě oddílů odehráno 16.
5. 2017 na hřišti v Určicích. Výsledek utkání 3:3.
8. P ebor OFS mladší p ípravky. Skupina 1: Turnaj 14.5. pořadatel SK Jesenec-Dzbel bez závad, až na: Na turnaj nebyli delegováni
rozhodčí! Turnaj odřídili oddíloví rozhodčí, papírové zápisy doručeny na OFS. Skupina 3: Turnaj 13.5. 2017 pořadatel FC Kralice na Hané
bez závad, až na: Na turnaj nebyli delegováni rozhodčí! Turnaj odřídili oddíloví rozhodčí, výsledky zadány do IS. Skupina 4: Turnaj 13.5.
2017 pořadatel FK Němčice nad Hanou bez závad, až na: Na turnaj nebyli delegováni rozhodčí! Turnaj odřídili oddíloví rozhodčí, papírové
zápisy doručeny na OFS.
9. Rzné. STK upozoruje zástupce oddíl, poadatel turnaj a rozhodích v soutžích starších a mladších pípravek, aby
v pípad nejasností týkajících se zadávání hrá do IS systému kontaktovali sekretáe OFS nebo pedsedu STK.
10. Protest. Oddíl TJ Sokol Olšany u Prostjova podal protest k prbhu utkání 22. kola II. tídy – TJ Horní Štpánov – TJ Sokol
Olšany. Protest bude projednán na píští schzi STK ve stedu 24.5. 2017.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda STK Roman Minx.

Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 17. kvìtna 2017 rozhodla:

zprávy od zeleného stolu...

OLOMOUC, KOSTELEC NA
HANÉ Prokletí trvá. Historicky
nejtradičnější a nejčastější soupeř
kosteleckých fotbalistek z Nových
Sadů potvrdil statistiky. V celé
dlouhé minulosti vzájemných střetů se Štiky ještě ani jedinkrát neradovaly ze zisku byť pouhého bodu
a tradice byla dodržena i tentokrát.

NSA
KOS

Stejně jako na podzim tedy opět slavily
Nové Sady, i když herně nebyl Kostelec
horším týmem. „Já jsem tentokrát zklamaný. Soupeř byl dnes rozhodně k poražení,“ ukončil téma zápasu trenér Jelínek.
V dalším kole zajíždějí kostelecké holky
do Vlkoše, tedy na hřiště dalšího favorita. „Uvidíme, tam se nám obvykle daří.
Nebudeme zalezlí, chceme hrát aktivně. Nesmíme ale dostávat góly z brejků
jako dnes,“ poznamenal Jelínek.
Kostelec se na jihu Moravy představí
v neděli 28. května od 10:00 hodin.
(zv)

8:0

HOLEŠOV, PROSTĚJOV Předposlední utkání letošního divizního ročníku se fotbalistkám Mostkovic nevydařilo. Týden po své
zatím největší výhře, kdy nasázeli
deset branek Prostějovu, se totiž
proti Holešovu střelecky neprosadily a naopak samy celkem osmkrát inkasovaly. Mezi lídrem a aktuálně sedmým celkem tabulky je
tak rovných třicet bodů rozdíl.
„Na můj vkus jsme dostali hodně laciné branky, těžko se pak s tím srovnává.
Musíme ale vzít v potaz sílu soupeře,
byl moc kvalitní, ve všem lepší, dominoval v rychlosti, přesnosti, prostě
ve všem. Výhru si zasloužil a to ještě
Monča Mikešová chytila čtyři jasné
góly, předvedla velice kvalitní zákroky,“ ohlížel se za nedělním soubojem
mostkovický kouč Jaroslav Karafiát.
Domácím hráčkám se vydařil hned
samotný vstup do utkání, díky jedné
brance ze hry a druhé z penalty už po
deseti minutách vedly 2:0. Další tři
trefy si nechaly do zbytku poločasu
a třikrát se trefily i po změně stran.

HOL
MOS

skoro nic. Ve fotbalových aspektech
jsme byli o jeden dva kroky pozadu
a vytvořili jsme si vlastně jen jednu
vyloženou šanci, tu jsme ale zahodili.
Dál jsme tam měli nějaké standardky a náznaky, výsledek ale odpovídá
předvedené hře,“ uvědomuje si kvalitativní rozdíl.
Do Holešova sice jeho tým neodjížděl
se svěšenými hlavami a pro porážku,
objektivně se ale oba celky nacházejí
na jiné úrovni. „Jsem realista a vím, jak
jsou silné. Soupeř vyhrál po právu, nebudeme z toho ale dělat tragédii. Z každé porážky si snažím vzít ponaučení
a předat ho holkám, tady bylo velké
a vím, co jim řeknu a na čem musíme
zapracovat,“ sdělil Karafiát.
Mostkovičanky si nyní mohou užít
„reprezentační přestávku“, další souboj na ně čeká až v sobotu 3. června
od 14 hodin na hřišti Podivína, současně půjde o poslední kolo celého
ročníku 2016/2017. „Jedeme si pro
tři body, chtěl bych se loučit výhrou.
Máme totiž povedenou sezónu,
herně i výsledkově, a zasloužili by si
to hráčky i fanoušci, někteří s námi
dokonce jezdí i ven,“ vyzdvihl hlavní trenér ženského družstva Jaroslav
Karafiát.
(jim)

a s Mostkovicemi
nezaváhal
„Nám se toho moc nedařilo, vlastně

Holešov potvrdil kvality

WWW.VECERNIKPV.CZ

ně. Nastěhovaly se na polovinu soupeřek, ale finální část jim haprovala.
„Opravdu jsme hráli dobře. Drželi
míč, ale inkasovali jsme po brejcích.
Soupeř navíc dobře bránil, nemohli jsme se do jejich obrany dostat,
nastřelili jsme i tyčku,“ popisoval
průběh druhé půle Marek Jelínek
a doplnil: „Mokrušová je rozdílovým
hráčem. Vypadá, jako kdyby neměla
zájem o hru, pak dostane míč a je to.
Verča Zapletalová jí bránila statečně,
ale holky ji bohužel nepodpořily,
Mokrušová se musí zdvojovat.“

Štiky ulovila opFt Mokrušová

Rival slavil další výhru v derby

Tým z Prostějovska poskládal manažer
František Kocourek a netajil se před
startem těmi nejvyššími ambicemi. Vítězné choutky ale měli i Olomoučané
pod hlavičkou Hněvotína nebo solidně
vypadající výběr ze Šumperska. „Právě
Šumperk má velmi silnou sestavu, kvalitně vypadá i Hněvotín. Vítěz není rozhodně určený předem,“ konstatoval
před turnajem Stanislav Kaláb, předseda Ol KFS.
Na soupiskách trojice největších favoritů se vyskytovala nejen regionálním
fanouškům známá jména nedávné fotbalové minulosti. Namátkou jmenujme Zdenu Opravila, Ivo Lošťáka, Petra
Gottwald nebo Ivo Zbožínka.

Zdeněk
VYSLOUŽIL

původní
reportáž
pro Večerník

KOSTELEC NA HANÉ Technika chytrost. Že se fotbal nezapomíná,
potvrdili účastníci pátečního finálového turnaje výběrů OFS nad
čtyřicet let, kteří si dali dostaveníčko v Kostelci na Hané. Klání organizované Olomouckým krajským fotbalovým svazem (Ol KFS) mělo určit nejlepší krajský výběr, který bude následně reprezentovat
region na republikovém finále. Suverénním způsobem si dokráčeli
pro prvenství borci z Prostějovska startující pod hlavičkou TJ Sokol
Plumlov.
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FC
Beov
TJ Sokol
Mostkovice

„Důležitý zápas, který jsme bohužel
prohráli. Ono je to těžké, když hrajete
slušný fotbal, ale někdo tomu brání.
Hned na začátku byl sestřelen gólmanem Petr Zapletal, musel střídat a nebyla ani penalta, ani karta… Další dva
góly nám neuznali z ofsajdu a my dostali gól z penalty, která byla před šestnáctkou. Byli jsme lepším mužstvem,
ale vyhrát se nám nepodařilo… Máme
ještě tři zápasy.“

Jiřího Kamenova:

Branky: 26. z pen. Ďopan, 37. Nesňal,
42. Machač, 85. a 90. Machač – 28.
Šlambor, 33. Kamenov, 62. Milar. Rozhodčí: Boháč – Štětka, Odstrčil. Sestava Mostkovic: Lukáš – Všetička, Milar,
Bureš, V. Vojtíšek (69. Hanák) - Šlambor, L. Zapletal, Doseděl, M. Vojtíšek
– Kamenov ml., P. Zapletal (16. Dadák,
72. Šlézar). Trenér: Jiří Kamenov st.
. Hodnocení trenéra Mostkovic

5:3
(3:2)

PROSTĚJOVSKO Teoretická naděje Němčic na prvenství v „A“ skupině I.B třídy stále žije. Nováček
soutěže si dokázal doma poradit s vedoucím Dubem a stáhl jeho náskok na čtyři body, rozhodnou
až poslední tři kola. Vítězně si počínali rovněž hráči Pivína při derby v Nezamyslicích a přiblížili se tak
k záchraně, tu si pak již téměř stoprocentně zajistily Klenovice, jimž se v napínavém souboji podařilo
udolat přerovské„béčko“. Vrchoslavice sice padly v Újezdci, nicméně i tak se drží v lepší polovině pořadí.

Hatle, Matula, Novák – Klváček, Pospíšil. v některých pasážích jsme byli i lepší. BoTrenér: Evžen Kučera.
hužel jsme neproměnili jasné šance. Pak
jsme dostali gól po faulu na naše obránce.
Hodnocení trenéra Čechovic
Kluky musím pochválit, bojovali, ale když
Evžena Kučery:
nedáme gól, nemůžeme vyhrát.“
„Beru to jako ztrátu dvou bodů, protože
FKM
jsme byli lepším týmem. Měli jsme více góOpatovice
lovek, hru ve své moci. Bohužel jsme neda1:6
SK
(1:4)
li druhý gól a prohráli nakonec na penalty.
Lipová
Máme určité problémy se skládáním sestavy. Kluci ale zápas odehráli velmi kvalitně a Branky: 3. Janásek – 20. a 37. Répal,
23. a 50. Petržela, 42. Takáč, 89. z pen.
já je musím za herní projev pochválit.“
M. Liška. Rozhodčí: Vrba – Křepský,
Tatran
Zavřel. Sestava Lipové: R. Vybíhal –
Všechovice
Žilka (37. Štěrba), Macourek (67. He1:0
Sokol
(0:0)
jduk), Novák, Abrahám – Dvořák (75.
Konice
M. Vybíhal), Répal (79. Růžička), TaBranka: 54. Plešek. Rozhodčí: Zbý- káč, Dostál – Petržela (63. Lehký), M.
ňovec – Jurčák, Kundrát. Sestava Ko- Liška. Hrající trenér: Pavel Růžička.
nice: Laštůvka – L. Bílý (85. Knoll), . Hodnocení trenéra Lipové
Rus, F. Bílý, Drešr – Antl, Kaprál,
Pavla Růžičky:
Tichý, Blaha (61. Bross) – Kamený,
Žondra. Trenér: Petr Ullmann.
„Předvedli jsme nejlepší jarní výkon. Přes. Hodnocení trenéra Konice
tože jsme opět rychle inkasovali, dokázali
jsme otočit a po krásných akcích skórovat.
Petra Ullmanna:
V prvním poločase jsme předvedli nad„Popravdě jsem čekal od soupeře lepší standardní výkon. Ještě nás ale čekají tři vevýkon. Sehráli jsme vyrovnanou partii a lice těžké zápasy a bude to ještě zajímavé.“

PROSTĚJOVSKO Blížící se konec sezóny přináší i zajímavé výsledky. Lipová například šokovala vysokou výhrou v Opatovicích. Plumlov otočil nepříznivý vývoj s Náměští. Čechovice podruhé v řadě
nezvládly penalty. Konice jela bez bodu a navíc jí zdechl autobus. Se vztekem pak z Beňova cestovali
Mostkovičtí.

Pondělí 22. května 2017
www.vecernikpv.cz

TJ Haná
Nezamyslice
TJ Sokol
v Pivín
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

„Museli jsme se obejít bez dvou hráčů základní sestavy, ale kluci utkání zvládli a Pospa vychytal už svou
druhou nulu. Bylo to derby se vším
všudy a v určitých pasážích zbytečně
vyhrocené, jiskřilo se na hřišti i v hledišti. Hrálo se ve vysokém nasazení,
což mě u domácích až překvapilo,
ale zvládli jsme to. První půle byla
vyrovnaná, my jsme nedotáhli dvě
možnosti, u soupeře dvakrát tvrdě
vystřelil Dadák. Pak se projevila naše
větší touha po vítězství, druhou půli
jsme začali náporem a Hýbl ji přetavil
ve vedoucí branku. Utkání jsme poté
už kontrolovali a pojistili jsme výhru
druhou brankou, když se trefil další
dorostenec Martin Bartoník. Jsem
spokojen a nyní nás čeká další derby,
na Němčice se těšíme. Oni nás přivítali těžkooděnci, sekuriťáky a osobními prohlídkami, jako by přijel Baník
Ostrava, my je přivítáme pivečkem,
kaléškem slivovičky a udírnou. Bude
to hezké derby.“

„Byly to hrozné nervy, a kdo přišel, tak
se nenudil. Vedli jsme 2:0, pak jsme
prohrávali a nakonec gólem v nastavení zvítězili. Hrajeme pro fanoušky a
pro ně to muselo být vynikající utkání
s nasazením, fotbalovostí, sedmi krásnými brankami i třemi body pro nás.
Od začátku jsme byli aktivnější a zatlačili jsme je na jejich polovinu, takže
se hosté jen bránili, ale z protiútoků
klidně mohli po dvaceti minutách vést
2:0, kdyby nás nepodržel Klimeš. První
dva góly jsme tak dali my, stačil ale nepovedený odkop a přímo z rohu jsme
inkasovali. V šatně jsme si řekli, že nesmíme dopadnout stejně jako v Moštěnici, jenže se to málem stalo. Kluci ale
zachovali klidnou hlavu, tvořili si šance
a podařil se jim obrat. Byl to psychicky
náročný zápas, ale nevzdali se a šli si za
vítězstvím.“
(jim)

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

kal, 90. T. Cetkovský – 43. Kratochvíl,
66. Mazur, 72. Amoussa. Rozhodčí:
Opravil – Zemánek, Duda. Sestava
Klenovic: Klimeš – Pospíšil, T. Cetkovský, Liška, César – Smékal (84.
Prášil), Dreksler – Frys, Rozehnal,
Varga – Pokorný (80. Grepl). Trenér:
Vladimír Horák.

PROSTĚJOVSKO Už jen lepší vzájemné zápasy určují, že vede Kostelec„B“ skupinu I.B třídy před hráči
Protivanova. Lídr pořadí totiž nebodoval v Troubelicích, zatímco jeho vyzyvatel si doma s čistým štítem
poradil v derby proti Jesenci. Vedlo se rovněž Hvozdu, jenž v souboji dvou nejhorších týmů tabulky
zdolal Libivou a posílil své naděje na záchranu, naopak Smržice zahazovaly šance, doma vysoko podlehly Doloplazům a ze dvanácté pozice ztrácejí už pět bodů na jedenáctou Libinu. A třináctý Hvozd
mají k dobru čtyři body. Závěrečná tři kola tak slibují velké drama nahoře i dole.

FK Nmice
nad Hanou
TJ Sokol Dub
nad Moravou

třicet, podařilo se nám je ale eliminovat,
kluci podali nadstandardní výkon. Zápas
odmakali, odjezdili po zadku a odvedli maximum. Za to jim děkuji a musíme takto
navázat i ve zbývajících kolech, i přes těžký
Branky: 24. Horák, 49. Svozil – 17. Pazde- los chceme uhájit druhé místo.“
ra. Rozhodčí: Krpec – Machala, Gábor.
TJ Sokol
Sestava Němčic: M. Tomek – Řezáč,
Újezdec
2:0
Hamala, M. Navrátil, Coufalík – Vévoda,
TJ Sokol
(0:0)
Mrkva (74. Chlud), Horák, Svozil (90. O.
Vrchoslavice 1946
Tomek) – Porupka, Kolečkář (70. Vejvoda). Trenér: Radovan Novotný.
Branky:60. a 90. Dicuia. Rozhodčí: Šmíd
– Rozman, Kenša. Sestava Vrchoslavic:
Hodnocení trenéra Němčic
M. Jurčík – Gajdošík, P. Horák ml., Holub,
Radovana Novotného:
P. Horák st., T. Hradil, Bleša, Zatloukal, Ko„Škoda naší porážky o týden dříve v Hor- nupka, R. Jurčík, Fialka. Trenér: Miroslav
ní Moštěnici, už jsme mohli ztrácet pouze Panáček.
bod. Věděli jsme, že nás čeká velice těžký
a důležitý zápas a napravili jsme, co jsme Hostující kouč Miroslav Panáček nemohl
předtím pokazili. Začátek byl poměrně být z osobních důvodů utkání přítomen
opatrný, pak jsme z rohu dostali gól. Kluci a předseda oddílu Jindřich Vlč nebyl pro
dali do hry srdíčko, nevěšeli hlavy a Honza změnu k zastižení. Ani jednoho z nich neHorák nádherně srovnal. Tak se dohrál potěšil konečný výsledek, i přes druhou
první poločas a v šatně jsme si řekli, že venkovní porážku v řadě se však Vrchoslamusíme udržet aktivitu i agresivitu, což se vice stále drží na sedmé pozici a na sestunám podařilo, takže jsme soupeři nenechá- pové pásmo si udržují čtyřbodový náskok.
vali volný prostor. A když Svozil dostal míč
TJ Sokol Klenovice
proti noze, tak se nádherně trefil. Chvíli
na Hané
nato dostal Kolečkář míč od Horáka a šel
4:3
1.FC Viktorie
(2:1)
sám na brankáře, jenže uklidňující branka
Perov „B“
nepřišla a byl to ještě těžký boj. Dub těží z
dlouhých autů do vápna, přišlo jich snad Branky: 30. Pokorný, 40. a 78. Smé-

2:1
(1:1)

SK
Protivanov
SK Jesenec
-Dzbel

„Vyhráli jsme zaslouženě. Konečně jsme
doma předvedli zápas, jaký bychom chtěli. Od první minuty jsme diktovali hru, za
což jsem rád, trvalo nám to spoustu zápasů.
Dlouho jsme neměli formu, konečně ale
přišla a probudil se i náš střelec Ondra Mi-

Hodnocení asistenta Protivanova
Josefa Pospíšila:

Branky: 13. a 40. Milar. Rozhodčí: Borůvka – Vedral, Zemánek. Sestava Protivanova: M. Piták – Sekanina, Dvořák,
D. Nejedlý, Z. Pospíšil – Kropáč (85. M.
Pospíšil), Milar (84. Ženata), F. Pospíšil,
D. Sedlák (74. M. Bílek) – T. Pospíšil (48.
Mudroch), Grmela. Hrající trenér: Milan
Piták. Sestava Jesence: Burget – Horák,
Burian, Zajíček, Žouželka – Drešr (82.
Motl), Čížek, Gottwald, Svoboda (61.
Laštůvka) – J. Tichý, Navrátil. Trenér: Petr
Tichý st.

2:0
(2:0)

„Známe se a bylo to derby se vším všudy.
Domácí ale byli lepší a tři body si zasloužili,
nám se nic nedařilo. Nešly nám souboje
jeden na jednoho, nebyli jsme silní na míči.
Co vtloukáme celou dobu klukům do
hlavy, to tam chybělo. Výsledek odpovídá
a musíme si o tom pohovořit mezi sebou.
Dneska jsme na Protivanov neměli, hraje-

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

lar. Nejprve po rohu doklepl míč do brány
nohou, poté se skvěle trefil ze standardky.
Mohl dát i hattrick, ale další šance nevyužil
a pak mu rozhodčí odpískal asi faul na gólmana. Porazili jsme je poprvé v normální
hrací době a zrovna v pravý čas. Oprostili
jsme se od opatrné hry s respektem, tu
jsem pozoroval právě na Jesenci. Naše síla
je v ofenzivě a vyšlo nám to. Dotáhli jsme
se na čelo, v rukou to má ale stále Kostelec. Pokud uhraje všech devět bodů, tak
má postup v kapse. My můžeme je čekat
na jeho klopýtnutí a těch devět bodů taky
udělat, z tohoto pohledu to máme jednodušší, není na nás takový tlak.“

„Nevyšel nám úvod utkání, u každého
míče jsme byli později, nedostupovali
jsme, prohrávali jsme souboje. Náš přístup
nebyl dobrý a pramenil z toho i první gól.
Poté jsme zlepšili hru, byli jsme na balonu, vytvářeli jsme si šance i jejich náznaky,
jenže nedali jsme ani tutovku těsně před

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Jaroslava Klimeše:

Branky: 10., 55. a 90. Pur, 81. Lolek – 58.
z penalty a 68. Baláš. Rozhodčí: Vachutka
– Kopecký, Majer. Sestava Kostelce na
Hané: Vítek – Chytil (83. Lužný), Baláš,
Šmíd, Móri – Žídek, Langr, Vyhlídal – M.
Klimeš, Grepl – Preisler (76. Muzikant, 87.
Ondra). Trenér: Jaroslav Klimeš.

4:2
(1:0)

TJ Sokol
Troubelice
FC Kostelec
na Hané

me ale, na co máme. Na postup nepomýšlíme, to by byla pro obec velká komplikace,
chceme ale skončit co nejvýš. Stále jsme v
boji o třetí místo, tak uvidíme.“

TJ
Smržice
TJ Sokol
Doloplazy

Branky: 56. Kotlár, 76. Kalandřík – 12.
a 41. Zábranský, 24., 27. a 72. Götzel, 74.
Kovařík. Rozhodčí: Chládek – Horák,
Přikryl. Sestava Smržic: Volf – Zbožínek,
Gottvald, Klus, Kalandřík, Vařeka, V. Studený (69. Tomiga), Kotlár (76. Kovačevič), A. Studený (46. Dostál), T. Studený,
M. Studený. Trenér: Petr Gottwald.

2:6
(0:4)

odchodem do šatny. V ní jsme si něco řekli,
nastoupili jsme aktivně, chtěli jsme hrát,
jenže po zbytečné individuální chybě jsme
prohrávali 0:2. Penalta za ruku ve vápně
nás vrátila do hry a podařilo se nám i srovnat. Byli jsme lepší, jenže velké individuální
chyby nás stály body, dostali jsme dva góly
z brejků. Soupeř se totiž zatáhl a měl vhodné typy – rychlé, důrazné, šikovné hráče. V
závěru soutěže jsme se nepotkali s formou.
Tato ztráta pro nás znamená komplikaci,
musíme už všechno vyhrát. Buď to dopadne, nebo ne.“

Celtic
Libivá
FC
Hvozd

Branky: 68. Košátko – 33. O. Procházka,
42. a 77. Bílý. Rozhodčí: Rosskohl – Štěpán, Ehrenberger. Sestava Hvozdu: Koutný – V. Dostál (44. J. Krása st.), Fiala, Ván-

1:3
(0:2)

„Herně to nebylo špatné, patnáct až dvacet minut jsme soupeře tlačili, jenže mu
se podařilo z nabídnutých šancí skórovat.
Hosté měli osm příležitostí a dali hned šest
gólů, my jsme jich měli deset a proměnili
jsme jen dvě. Nemáme až takovou kvalitu
v obranné fázi, a když ztratíme míč v útoku,
tak se nestihneme vrátit a lacino inkasujeme. V zimě jsme toho moc nenatrénovali a
také nyní to kvůli práci není ono, dolehla na
nás také trochu křeč, a když nedáme první
gól, tak se nám už nedaří. Budeme se snažit
uhrát něco v Kostelci, jít aspoň herně trochu nahoru. Bude to ale hodně těžké.“

Hodnocení sekretáře Smržic
Robina Kotlára:

Protivanov zdolal Jesenec a dotáhl se na Kostelec

I.B třída skupina B

„V první půli se hrál zápas nahoru
dolů a měli jsme maličko víc ze hry.
O přestávce jsme si řekli, co budeme
nadále hrát, jenže jako by hráči po
příchodu na trávník všechno zapomněli. Pivín ukázal daleko víc vůle po
vítězství a zaslouženě vyhrál, zatlačili
nás a nebyli jsme schopni vrátit se
do hry. ‚Turci' ukázali, jak se bojuje o
záchranu, dřeli a bojovali, zatímco u
nás byla bezradnost a chyběla odvaha. Takové srdíčko jsme nepředvedli.

Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:

Branky: 65. Hýbl, 83. M. Bartoník.
Rozhodčí: Kaňok – Krátký, Holinka. Sestava Nezamyslic: Fürst
– Hájek, Mariánek, Ryška, Lakomý
– J. Machálek (75. Moravec), Dadák,
Dostál, Přidal – Musil, J. Přikryl (80.
Frgál). Trenér: Drahomír Crhan.
Sestava Pivína: Pospíšil – M. Sedlák
(46. M. Bartoník), Frýbort, T. Vrba –
Hyžďál (66. J. Bartoník), M. Svozil,
Valtr, Šišma – J. Svozil ml. – Hýbl, R.
Švéda. Trenér: Jaroslav Svozil st.

0:2
(0:0)

Němčice zdolaly lídra, Klenky rozhodly v nastavení
Avšak fanoušci Pivína se chovali jako
tvrdé jádro Baníku, dělali bordel a
byla to katastrofa. Nejen že řvali, navíc měli i dýmovnice, prostě hrůza.“

I.B třída skupina A

TJ Sokol
Plumlov
SK Námš
na Hané

„Měli jsme problémy s jejich rychlými
útočníky. Přiklonilo se k nám i trochu
štěstí, protože soupeř měl k vítězství blíže
než my. Nám se to podařilo otočit díky
Branky: 69. Zabloudil, 77. a 78. vůli a lepší psychické pohodě. Ve hře nám
Hladký – 17. a 75. Fišara. Rozhod- to trochu vázlo.“
čí: Kopecký – Boháč, Kylra. Sestava
TJ Sokol
PK
Plumlova: Simandl – Kocourek,
Blotín
Fabiánek, J. Kiška – Křupka (67.
2:1
TJ Sokol
(1:1)
Vysloužil), Spáčil, Hrstka, Ševcůj,
echovice
Klváček – Hladký, L. Kiška (46. ZaBranky: 18. Ferenc – 10. Chmelík. Rozbloudil). Trenér: Petr Kiška.
hodčí: Juřátek – Kreif, Frais. Sestava
Hodnocení trenéra Plumlova
Čechovic: Polák – Ján (78. Š. Hanák), LaPetra Kišky:
komý, Walter, Jano (62. Frys) – Chmelík,

3:2
(0:1)

Plumlov v pohod&
a Mostky v ponoru

Lipová v trháku,

I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...

Bývalí ligoví plejei si to rozdávali v Kostelci

Fotbal

Nejlepším krajským mužstvem domácí Plumlov!
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„Utkání jsme zvládli, hráli jsme dobře
a zodpovědně zezadu. První půle ještě byla vyrovnaná a také domácí měli
šance, jenže nám se hned dvě podařilo
proměnit. Minule jsme se neprosadili, naopak teď jsme využili hned tři ze
čtyř a ve druhé půli jsme si už výsledek
zkušeně hlídali. Bylo znát, že se utkal
poslední s předposledním, nebyl to
žádný zázračný fotbal, hlavní jsou ale
tři body, na hře teď nezáleží. Domácím
už o nic nešlo a nám jo, kluci plnili, co
jsme si řekli. Po delší době jsem musel
nastoupit, ale hrálo se mi dobře a neměl jsem ani klukům co vytknout. Teď
nás čeká silný Protivanov, aspirant na
postup, poté Troubelice, tak uvidíme,
jak to bude vypadat. Potřebujeme ale
uhrát o bod víc než Smržice, které pak
v posledním kole hostíme.“
(jim)

Hodnocení trenéra Hvozdu
Petra Fialy:

ský, K. Procházka – T. Dostál (87. Spíchal),
O. Procházka, J. Krása ml., J. Muzikant,
Vyroubal – Bílý. Hrající trenér: Petr Fiala.

!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

STARŠÍCH ŽÁKÙ:
16. kolo, sobota 27. května, 14.00
hodin: Klenovice na Hané – Protivanov (10.00), Pivín – Brodek u Prostějova, Kralice na Hané – Plumlov (neděle 28.5., 10.00), Brodek u Konice
volno.

OKRESNÍ PØEBOR

ÈSOB POJIŠ¨OVNA KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
Dohrávané 17. kolo, středa 24.
května, 17.00 hodin: Čechovice
volno, Kozlovice – Konice (Odstrčil), Šternberk – Němčice nad Hanou
(Kryl).
28. kolo: Čechovice – Kozlovice
(sobota 27.5., 10.45, Spurný), Konice
– Jeseník (sobota 27.5., 10.45, Lasovský), Loštice – Němčice nad Hanou
(sobota 27.5., 16.30, Vrána).

ÈSOB POJIŠ¨OVNA KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
Dohrávané 17. kolo, středa 24.
května, 15.30 hodin: Čechovice
volno, Kozlovice – Konice (Odstrčil), Šternberk – Němčice nad Hanou
(Kryl).
28. kolo: Čechovice – Kozlovice
(sobota 27.5., 9.00, Spurný), Konice
– Jeseník (sobota 27.5., 9.00, Lasovský), Loštice – Němčice nad Hanou
(sobota 27.5., 18.00, Vrána).

OKRESNÍ PØEBOR DOROSTU:
20. kolo, sobota 27. května, 13.30 hodin: Smržice – Nezamyslice (10.00),
Otaslavice – Hvozd, Bochoř-Vlkoš –
Troubky (15.00), Plumlov – Bělotín
(neděle 28.5., 10.00), Pivín – Kralice
na Hané (neděle 28.5., 14.30), Horní
Moštěnice volno.

LION SPORT KRAJSKÁ SOUTÌŽ
DOROSTU:
20. kolo: Brodek u Prostějova – Litovel (neděle 28.5., 10.00, Jelínek),
Protivanov – Ústí (neděle 28.5., 10.30,
Kopecký).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
24. kolo: Konice volno, Určice – Velké
Losiny (neděle 28.5., 9.30, Januš).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
25. kolo: Opava – Čechovice (neděle 28.5., 12.15, MS KFS – Bureš, MS
KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
25. kolo: Opava – Čechovice (neděle 28.5., 10.00, Bureš – MS KFS, MS
KFS).

´
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přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

TBALOVÁ R ZHLEDNA

jsme jim dát nakonec víc,“
KRALICE ZVLÁDLY DERBY A POSLALY RIVALA DOLŮ „Mohli
culil se autor vít&zné trefy Blahoušek
Určice sympaticky bojovaly, ale průchozí obrana je nepodržela
FOTO & VIDEO
GALERIE

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Zdeněk
VYSLOUŽIL
KRALICE NA HANÉ Derby
bez emocí. Souboje Kralic
s Určicemi, byly vždycky plné
vášní a nejrůznějších hecovaček. Tentokrát však záchranářský duel obvyklou nadstavbu
v podobě zjitřených pocitů
postrádal. Domácí Kralice si
bez větších problémů dokráčely pro tři důležité body
Foto: Zdenk Vysloužil
a prakticky poslaly soka do Hrá&i Ur&ic (v modrém) odvahu úto&it nepostrádali, ale gólu se p$esto nedo&kali.
I.A třídy.
jenom slavila úspěch, když se po rohu počet velmi nadějných příležitostí jako tak musel dorostenec Tomáš Hýbl. PaStav pøed výkopem
Sestupová hrozba se vznášela před
derby nad oběma týmy. Mnohem
akutněji však nad Určicemi, které musely bezpodmínečně zvítězit, aby si
uchovaly alespoň teoretickou naději.
Ani jedno z mužstev nenastoupilo do
prestižního souboje kompletní. Větší
průvan sestavou však měli hosté, kteří
postrádali hned několik hráčů základu.

Vývoj zápasu
Do utkání vstoupili mnohem aktivněji hosté. Určice byly více na
míči a opticky vypadaly mnohem
odhodlaněji. K vlastní smůle se však
dostávali hostující hráči do koncovky
hodně krkolomně. Kralickým trval
rozjezd o něco déle, ale když se už
dostali do odpovídající provozní teploty, byli mnohem nebezpečnější než
soupeř. První gólovku měl Petrásek,
ale jeho pokus po zemi zpacifikoval
mladý gólman Tomáš Hýbl. Další
šance měli Halenka a Cibulka, oba
jejich hlavičkové pokusy skončily
mimo. Útočná snaha ve druhé části
poločasu ze strany Kralických přece

Kraličtí. Na rozdíl od nich, však míč do
sítě dopravit nedokázali. Jednou se jim
to povedlo, ale zásluhou Plajnera se
jednalo o vlastní gól… Střelecká impotence Určic trvá již čtyři zápasy a to
je nejzásadnější důvod jejich nezáviděníhodného tabulkového postavení.
Zkrátka pád o patro níže jim zpečetil
právě odvěký rival…

prosadil hlavou Cibulka, jeho pokus
fantasticky lapil Hýbl, ale míč přes něj
protlačil do sítě Blahoušek – 1:0.
Po změně stran patřily úvodní minuty opět Určicím. Střela Halouzky,
ani Freharova hlavička však mezi tři
tyče nemířily. Na druhé straně mohl
po zaváhání Hýbla skórovat Petrásek,
ale určického brankáře zastoupil spoluhráč. O chvíli později však prošel
Hýblovýma rukama centr z levé strany a zaskočený Plajner poslal míč do
vlastní sítě – 2:0. Odpor hostů tak byl
definitivně zlomen a domácí mohli
přidat další branky. Třetí trefu zařídil
Blahoušek, když poslal do úniku Petráska – 3:0. Následně běžel Petrsáek
opět sám, ale míč poslal jen do boční
sítě. Svůj výborný výkon mohl korunovat Blahoušek ale v jasné pozici
napálil pouze brankáře Hýbla.

radoxem ale je, že rodilý Určičák Petr
Števula hájí branku Kralic…

Atmosféra støetnutí

Utkání, na které se vždy těšil celý region, ztratilo náboj. Ani jedno z mužstev v letošní sezóně herně nezáří
a to se promítá i na zájmu fanoušků.
V oficiálním zápise o utkání byla sice
Osobnost utkání
uvedena cifra dvou set diváků, ale při
pohledu do areálu každý znalý místNošením dříví do lesa je vyzdvihování ních poměrů musel vidět, že se jedná
domácího plejera Jana Nečase. Právě o značně přestřelenou číslovku!
on byl tím rozdílovým borcem, který
tmelil domácí obranu a navíc stačil zakládat protiútoky. Známý bouřlivák
sice nejde nikdy pro ostřejší slovo daleko, ale co by za něj daly například jako
ryby mlčící protihráči z Určic…

KRALICE NA HANÉ Nikdy
nebyl žádným kanonýrem.
V mládežnických kategoriích hrával krajního beka. V Kralicích však začali
Michala Blahouška (na snímku) stavět více dopředu a on
se jim odvděčuje kvalitními
výkony. V sobotu svou trefou rozhodl derby.

Zdeněk VYSLOUŽIL
 Co nám řeknete k dnešnímu
zápasu?
„Bojovný, ale současně i oboustranně opatrný zápas. Oba týmy
hrály s velkým nasazením. Dopadlo to pro nás dobře, i když se
Určice snažily a nedaly nám nic
zadarmo.“
 Nezaskočil vás aktivní nástup soupeře?
„My chtěli hrát od začátku ofenzivně, ale Určice chtěly také útočit.
Potvrdilo se, že mají lepší útočnou
než obrannou fázi. Chtěli jsme dát
první gól a to se podařilo.“
 Ten gól, který byl nakonec
vítězný, jste dal vy…
„Bylo to hodně se štěstím. Stál
jsem zkrátka na dobrém místě.
Pepa Cibulka krásně hlavičkoval, brankář to neudržel a já to
doklepl.“

Foto: Zdenk Vysloužil
 Kolik vás ten gól bude stát?
(smích) „Nevím… Nějakou buchtu nebo něco donesu.“
 Myslíte, že jste se dneškem
zachránili?
„Tak to rozhodně ne. Bude se
hrát až do posledního kola. Pokud budou sestupovat čtyři, jak
to vypadá, tak se bude bojovat až
do poslední minuty posledního
kola.“

Pozápasové hodnocení trenérù

Martin NEORAL
– FC Kralice na Hané:

Pavel ZBOŽÍNEK
– TJ Sokol Urèice:

„Řekl bych, že dnes zvítězilo zkušenější mužstvo, i
když jsme byli dost oslabení. V sestavě bylo dost nových hráčů, ale podařilo se nám využít individuální
chyby soupeře a zápas jsme zvládli. V první čtvrthodině se na nás podepsala nervozita z pocitu povinnosti zvítězit. Svou roli sehrály i ty změny v sestavě.
Jakmile jsme ale dali gól, už jsme se nastartovali a
utkání zvládli. Vyhrát jsme potřebovali, ale také museli. Jsme rádi, že se to podařilo.“

„Myslím, že to byl bojovný zápas z obou stran. Kralice nás ničím nepřekvapily. Hrály svůj jednoduchý
fotbal, čekaly na chybu a ty bohužel přišly. Pokud
bychom uhráli poločas s nulou, mohlo to dopadnout
jinak. Ve druhé půli jsme byli aktivnější, kluci se nezlomili, bojovali alespoň o ten vstřelený gól. Za ten
jejich přístup jsem rád, chyběl tomu jen vstřelený gól.
Pro nás je každý zápas důležitý, i když jsme v takovém stavu v jakém jsme.“

Zajímavost duelu
Zásadní okamžiky
Určice nemají gólmana! Peripetie
s obsazením brankářského postu
dostoupily v Určicích vrcholu právě
před sobotním duelem. O liknavějším
přístupu jedničky Kostelky si šuškají
i vrabci na střechách určických domů
Den před utkáním se ale zranil i Jan
Pokorný brankář rezervy. Do brány

Letitá fotbalová pravda praví, že se hraje na góly a ty zkrátka Určice nedávají.
Co naplat, že ve hře v poli se soupeřům
mladičký tým dokáže vyrovnat, když
v koncovce panuje absolutní bezmocnost. Do druhé inkasované branky
měli hostující hráči přibližně stejný

3 :0

FC Kralice na Hané

TJ Sokol Určice

SMOOS Krajský přebor, 27. kolo
Martinka

Martin

Kvapil

Bureš

Pavel

Petrásek

Hlačík

Zelina

NEORAL
Bokůvka

Števula

Halenka

Cibulka

Račanský

T. Hýbl

Frehar

Vodák

Blahoušek
Dočkal

Nečas

P. Halouzka

Dostál

Branky: 34. Blahoušek, 59. vlastní Plajner, 73. Petrásek

Rohové kopy:

7
7

Střely mimo branku:

KRALICE

7

Plajner

Krajíček

Troneček

Střely na branku:

ZBOŽÍNEK

3 :0

URČICE

( 1 :0)

Rozhodčí: Dorušák – Štětka, Vedral

Branky: Střely na branku:

Diváků: 200

Rohové kopy:

3
7

Střely mimo branku:

Žluté karty: -

Žluté karty: -

Střídání: 85. Zatloukal za Petráska, 89. Ječmínek za Tronečka.

Střídání: 61. Menšík za Krajíčka, 72. Mohelník za Bureše, 81. O. Halouzka za Plajnera.

6

letos slavíme jubileum...
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OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku
servis připravil Zdeněk Vysloužil

HANÁ
NESTAČILA
NA
SILNÉHO
SOKA
Čechovice se nesrovnaly s nárazovým větrem

KOLA

ŠAMPI N
LUDÌK OLBERT
Výšovice nemají jen Koukala. Několik zápasů spící kanonýr má plnohodnotnou
náhradu ve svém útočném parťákovi. Obávaný útočný bijec známý jako hřmotný
se vypnul k životnímu výkonu proti favorizovanému Štěpánovu. Jeho výběr místa
byl základem pro dvě trefy, kterými sestřelil o prvenství usilující tým z hor.

KOLA

SM LÍK
FC PTENÍ
Borci ze Ptení hrající o záchranu si v neděli udělali spíše výlet do Určic. Na hřišti
prakticky jejich tým neexistoval a odvezl si po zásluze sedmigólovou nadílku.
Obrana jako průchoďák, neexistující útok, taková cesta k bodům nevede, spíše se
jedná o přímou zkratku do třetí třídy, která teď souboru FC akutně hrozí.

PROGNÓZA NA 24. KOLO

aneb Veerník pedpovídá
FK Skalka 2011 VS. TJ Sokol Pøemyslovice

Skaloni v domácím prostředí příliš body nerozdávají, plaTip
tit to bude i tentokrát. Soupeře na velkém hřišti roztáhnou Veèerníku:
a vlastní věrné fanoušky potěší vysokým a zaslouženým
5:1
vítězstvím.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Èechovice „B“

VS. TJ Sokol Urèice „B“

Souboj dvou rezerv nabídne pohledný a oboustranně
Tip
otevřený fotbal. Čechovičtí jsou v domácím prostředí Veèerníku:
o poznání silnější než na hřištích soupeřů a s určickým
2:1
rivalem si těsně poradí.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Brodek u Pv

VS.

FK Výšovice

Brodeckým nebude příliš po chuti silový způsob hry,
Tip
který praktikují Výšovice. Vyrovnané utkání, ve kterém Veèerníku:
se zrodí nerozhodný výsledek a vítěze určí až penaltový
2:2
rozstřel, přinese úspěch domácím.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Zdìtín

VS.

TJ Sokol Olšany

Olšanští ještě stále živí teoretickou naději na zázrak
Tip
v podobě záchrany, na hřišti posledního celku uhrají Veèerníku:
potřebné tři body. Nebude to však jednoduchá záležitost,
1:2
protože Zdětín hrající pro radost bude kousat.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Horní Štìpánov

VS.

TJ Sokol Vrahovice

Zápas jara! Hostující soubor se dostal na jaře do nevídané
Tip
pohody a zvláště na hřištích soupeřů řádí jako černá ruka. Veèerníku:
V Horním Štěpánově se však bude hrát o medailové posty
2:4
a možný postup...
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Vícov

VS. TJ Sokol Otaslavice

Vícov je doma hodně silný a jeho bojovný styl bude platit
Tip
i na fotbalovější Otaslavice. Domácí fotbalisté soupeře Veèerníku:
přetlačí a všechny body zůstanou po dramatickém
2:1
průběhu ve Vícově.
------------------------------------------------------------------------------------------------FC Ptení

VS.

TJ Haná Prostìjov

Souboj trpaslíka s obrem nemůže skončit jinak než povinTip
ným vítězstvím hostů. Haná bude mít sice na hrbolatém Veèerníku:
terénu ztíženou roli, proti favoritovi bude i bouřlivá kulisa,
1:3
ale tři body přece jen pojedou do Prostějova.

POØADÍ
KANONÝRÙ
1. Kristián KOUKAL (Výšovice)
2. Josef KLVÁČEK (Čechovice B)
2. Patrik GÁBOR (Haná Prostějov)
4. Radek ŠTĚPÁNEK (Vícov)
4. Libor NĚMEC (H. Štěpánov)
4. Karel GRYC (Horní Štěpánov)
4. Pavel FARNÝ (Vrahovice)
8. Martin VOGL (Otaslavice)

20 branek
17 branek
17 branek
16 branek
16 branek
16 branek
16 branek
15 branek

9.-10. Jan TYPNER (Brodek u Pv), Bernard BOŠEK (Vícov) oba 12 branek 11.-13. Radovan SVĚTLÍK (Haná Prostějov), Jan SEKANINA (Ptení), Pavel FORET (Čechovice B),
10 branek. 14.-18. Oldřich DOSPIVA (Ptení), Radovan CITA, Martin KOŘENEK (oba
Přemyslovice), Patrik ZAPLETAL (Čechovice/Určice B), Jiří KARÁSEK (Skalka) 9 branek.
19.-26. Petr HODULÁK, Marek HOLOMEK (oba Haná Prostějov), Kamil ŽÁČEK (Určice
B), Radek MAŇÁK (Skalka), Roman ŠIMEČEK (Brodek u Pv), Roman RIEGER (Otaslavice), Jaroslav TRNEČKA (Vícov), Martin KUČERA (Vrahovice) všichni 8 branek. 27.-29.
Libor KLIMEŠ (Horní Štěpánov), Vladimír KRAJÍČEK, Viktor ŠŤASTNÝ (oba Určice B)
všichni 7 branek. 30.-35. Dominik DRMOLA (Otaslavice), Marek ZATLOUKAL (Haná
Prostějov), David TRAJER, Roman BERČÁK (oba Určice B), Lukáš HOLINKA (Ptení),
Lukáš JURNÍK (Přemyslovice) všichni 6 branek. 36.-46. Jaroslav HLADÍK (Otaslavice),
Ondřej ŠČUDLA (H. Štěpánov), Petr SOLDÁN (Brodek u Pv), Lukáš RYŠÁNEK, Luděk
OLBERT (oba Výšovice), Petr PIŇOS (Brodek u Pv), David STROUHAL (Haná Prostějov),
Martin KRATOCHVÍL, Jan STUDENÝ, Tomáš POŘÍZKA (všichni Vrahovice), Lukáš
TYL (Přemyslovice) všichni 5 branek. 47.-64. Radim ŽONDRA, Jiří FOJT (oba Horní
Štěpánov), Martin HON (Ptení), Jakub KVAPIL (Výšovice), Jiří POSPÍŠIL (Olšany), Leopold ZATLOUKAL (Brodek u Pv), Dominik ZATLOUKAL (Otaslavice), Jakub WOLKER
(Čechovice), Petr VODÁK, (Učice B), Michal PŘIDÁLEK, Michal BARNET (oba Skalka),
Jan KŘIVINKA (Výšovice), Petr FIALKA (Brodek u Pv), (Vrahovice), Filip HEMERKA
(Olšany), Jaromír MATOUŠEK (Brodek u Pv), Tomáš NEVRLA (Ptení), Adam POSPÍŠIL
(Čechovice B), Michal MAZAL (Olšany) všichni 4 branky.

So P,e
So Ke

1:0
(1:0)

PŘEMYSLOVICE Přemky se
drží stébla. Pravidelné střídání
svých výkonů a výsledků předvedli Přemyslovičtí v duelu
s Čechovicemi. Tlak povinnosti
jako by na tento celek blahodárně působil. Když se musí
mobilizovat, tak se zkrátka
dokáže zabodovat. Tentokrát
odnesli Přemyslovické vzepětí
mladíci z Čechovic.
exkluzivní reportáž
pro Večerník

Odměnou jim byl gól z konce
poločasu, kdy se v nepřehledné
motanici nejlépe zorientoval David Možný – 1:0.
Obdobná hra pokračovala i ve
druhé půli. Přemyslovičtí chodili soupeři do těla, okolo vlastní
šestnáctky zametli každý míč na
padesát metrů daleko. Trpělivě pak
čekali na své šance, které přicházely.
Obrovskou tutovku měl Lukáš Tyl,
ale Zelinka včasným vyběhnutím
jeho nájezd zpacifikoval. Domácí
kapitán si pak nejvýše naskočil
na roh Kořenka, ale jeho hlavička
orazítkovala pouze horní tyč.
Domácí borci ale těsný náskok bez
větších problémů uhájili, protože
Čechovičtí přes veškerou snahu

VIDEO+FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Tah smrem do brány mli domácí p$ímo&a$ejší – jako Lukáš Tyl ve výskoku.
Foto: Zdenk Vysloužil

žádnou nebezpečnou situaci
nevytvořili.
Zajímavou statistikou je ale poměr
žlutých karet, kdy domácí, kteří

nešli pro ostrý zákrok daleko,
nemají ani jednu a hostující tým
jich nastřádal hned pět…
Statistiky najdete na straně 25

Pozápasové hodnocení trenérù

Zdeněk

VYSLOUŽIL
Domácí mužstvo vsadilo na agresivitu a důraz, což jsou atributy, které
Čechovickým dlouhodobě nesedí
v žádné kategorii.
Zatímco
se
hosté
snažili
o kombinační fotbal a držení
míče, domácí se s ničím nepárali
a všechny míče pálili na své rychlonohé a důrazné útočníky.

Jaroslav Liška – TJ Sokol Pøemyslovice:
„Pozměnil jsem rozestavení, na zápas jsme se
soustředili. Stanovená taktika nám přinesla i potřebné
body, protože jsme byli celý zápas lepší. Soupeř měl
sice platonický tlak, ale bez vyložené šance. My jich
měli naopak pět, ale proměnili jen jednu. Mužstvo chválím, přistoupilo k utkání výborně. Koncentrace byla
celých devadesát minut. Kluci do toho dali všechno.
Záchrana ale stále jistá není.“

Rudolf Valný – TJ Sokol Èechovice „B“:
„S takovým přístupem rozhodčích nesouhlasím.
Pokud mají vychovávat mládež, tak to, co předvedli
v Přemyslovicích, s tím nesouhlasím. Náš obránce odehraje míč, protihráč mu skočí na krk a svalí ho na zem,
metr od pomezního… Nedostal ani kartu. My jsme
rádi, že jsme dohráli v jedenácti. Jednak kvůli kartám,
jednak kvůli zraněním z brutálních zákroků soupeřů.
Hráli jsme solidní zápas, bohužel proti čtrnácti.“

23. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
TJ Sokol Olšany
TJ Sokol Brodek u Pv

0:1PK
(0:0)

Rozhodčí: Milar – Svozil, Uhřík
(z lidu). Žluté karty: 30. Řezníček
– 30. Šimeček, 80. Smejkal, 87. Soldán. Diváků: 83.
Olšany: Bačík – M. Rokyta (78.
Beneš), Hloušek (63. J. Pospíšil),
Míška, Posker – Antoníček (70.
Šenkyřík), Hemerka, Elner, Řezníček (54. Hansl), L. Rokyta – Mazal.
Trenér: Roman Sedláček.
Brodek: Král – Fialka, Juračka, Zatloukal, R. Piňos – Typner, Šimeček, Soldán, Matoušek – Kolařík
(67. Smejkal), P. Piňos (46. Jelínek). Trenér: Ivo Vykopal.
Pohledem trenérů:
Roman Sedláček: „Tentokrát jsme
nepředvedli tak kvalitní výkon.
Soupeř dobře bránil, měl vzadu
rychlé hráče. Chyběla nám finální
fáze, měli jsme dvě šance, zasloužená remíza. Kluci bojovali, snažili se,
ale remíza asi odpovídá.“
Ivo Vykopal: „K utkání jsme se pomalu nesešli, museli jsme oslovovat
hráče telefonicky. Na úspěšný výsledek bych si nevsadil. O to více děkuji hráčům, kteří nejsou stabilními
členy áčka a pomohli nám. Vážím
si i těch, kteří poctivě nastupují pořád. Rád bych, aby se chytli za nos i
ostatní, výborní a kvalitní fotbalisté,
které v Brodku máme. Dnes jsme
odehráli jeden z nejkvalitnějších
prvních poločasů. Herní kázeň a
chuť něco dokázat byly u všech hráčů, kteří dnes nastoupili.“
TJ Sokol Vrahovice
TJ Sokol Vícov

5:1
(2:1)

Branky: 14. a 68. Studený, 22. M.
Kratochvíl, 79. z pen. Kučera, 85.
Farný – 10. Bošek. Rozhodčí: Protivánek – Hubený, Fojtík (z lidu).
Žluté karty: 56. M. Kratochvíl, 65.
Farný – 28. Štuler, 28. Trnečka, 31.
Chytil, 65. Bošek, 70. Musil. Diváků: 60.
Vrahovice: D. Pokorný – Pořízka,
J. Doležel, Šmíd, Michalec – Kučera, S. Bukovec (80. M. Bukovec),

M. Kratochvíl, Jodl (62. Prucek)
– Farný, Studený (75. Marek). Trenér: Jan Řezníček.
Vícov: Brabec – Chytil, Humpolíček, Trnečka, Ježek – Musil, Rozsíval, Bošek, Štuler – Štěpánek,
Vlach. Hrající trenér: Karel Vlach.
Pohledem trenérů:
Jan Řezníček: „Jednoznačná záležitost. Sice jsme prohrávali, ale bylo
jasné, že to zvládneme. Soupeř se
snažil klást odpor, ale za výsledek
mohou být ještě rádi. Zkrátka nám
zápas sedl a jsme v pohodě. Těšíme
se do Horního Štěpánova a jsme
zvědaví, jak to tam bude vypadat.“
Karel Vlach: „Přijeli jsme neudělat
ostudu, protože nám chybělo pět
lidí ze základu. První poločas byl
ještě jakž takž vyrovnaný. Druhou
půlku jsme ještě bojovali, ale soupeř byl po všech stránkách lepší a
můžeme mu popřát k zaslouženým
bodům.“
TJ Sokol Otaslavice
FK Skalka 2011

4:0
(2:0)

Branky: 4. a 11. Vogl, 77. Drmola,
88. Frehar. Rozhodčí: Dömisch Weiser, Krátký (z lidu). Žluté karty: 65. Šatný – 14. Pinkava, 26. Spisar, 62. M. Glouzar, 63. A. Glouzar.
Diváků: 60.
Otaslavice: Orálek – Hrazdíra (83.
Začal), Šubrt (83. Janura), Kaláb,
Ruszó – Zatloukal, Vogl, Drmola,
Skalický (50. Koudela) – Rieger
(75. Frehar), Hangurbadžo (61.
Šatný). Trenér: Jiří Hon.
Skalka: A. Glouzar – Petržela, Mlčoch, Slamenec, Spisar – Molčík,
Pinkava, M. Glouzar, Maňák (71.
Dvořák), Barnet – Karásek. Trenér: Stanislav Prečan.
Pohledem trenérů:
Jiří Hon: „Na zápas jsme se připravili, pak to potvrdili i na place.
Soupeř nás ničím nepřekvapil, dali
jsme dva rychlé góly a předváděli
jsme krásný fotbal. Naše výhra je
naprosto zasloužená. Celý mančaft
zahrál parádně.“
Stanislav Prečan: „Už před utkáním jsem tušil, že to nebude ono,

protože nám chyběli čtyři hráči. To
ale náš výkon neomlouvá, protože
jsme vystřelili jen dvakrát na branku. Na body jsme tak absolutně nemohli pomýšlet. Soupeř byl lepší,
po zásluze vyhrál.“
TJ Haná Prostějov
TJ Sokol Zdětín

5:1
(1:0)

Branky: 45. Gábor, 58. M. Holomek, 60. Hodulák, 62. Strouhal, 81.
Zatloukal – 57. L. Keluc. Rozhodčí: Procvházka – Bureš, Lošťák (z
lidu). Žluté karty: 81. Zdráhal (Z).
Diváků: 67.
Haná: Lošťák – M. Vyskočil, Trnavský, M. Kolář, Světlík – M. Holomek (61. Strouhal), Hodulák,
Krupička, D. Holomek (70. Ondráček) – Zatloukal (81. P. Ociepka),
Gábor. Trenér: Daniel Kolář.
Zdětín: Menšík – Jiř. Navrátil,
Lenďák (60. Sokol), Zdráhal, Kučera II – Jar. Navrátil (46. Apalovič),
Pliska (77. Hlavinka), L. Keluc,
Knápek (46. J. Vyskočil) – Langer,
A. Keluc (46. Procházka). Trenér:
Tomáš Kučera I.
Pohledem trenérů:
Daniel Kolář: „Soupeř podal sympatický výkon. My jsme měli celý
zápas pod kontrolou a přes vyrovnání jsme zápas dovedli do vítězného konce. Dokud měl soupeř síly,
tak hrál solidně a technicky.“
Tomáš Kučera: „Věděli jsme, proti komu nastupujeme. Vyhrál lepší
mančaft. Drželi jsme se do jejich
druhého gólu. Kluci to odmakali a
věřím, že si to většina užila. Zkušenosti Světlíka a Krupičky, kteří se
vyučili fotbalu ve Zdětíně, společně
s rychlostí jejich mladíků rozhodly.
Užili jsme si to méně, než jsme
chtěli, ale soupeři gratulujeme.“
FK Výšovice
TJ Horní Štěpánov

2:0
(1:0)

Branky: 43. a 67. Olbert. Rozhodčí: Horák – Mlčoch, Bašný. Žluté
karty: 53. Koukal, 76. Pychora
(oba V). Diváků: 70.
Výšovice: Hýbl (46. Pychora)
– J. Škop, Ryšánek, Krčmář, M.

Okleštěk - Fildán, Křivinka, Baterdene, Obručník – Koukal (77.
Škultéty), Olbert (81. Krajíček).
Trenér: Michal Dudík.
Horní Štěpánov: Havlíček – Rychnovský, Janíček, Ščudla, Sígl – Pokorný, Deutsch, Němec, Červinka
– Gryc (76. Pitner), Klimeš. Trenér: neobsazen.
Pohledem trenérů:
Michal Dudík: „Soupeř byl fotbalovější, ale my jsme proměnili šance. Co jsme měli, to jsme dali. Dnes
se nám to všechno za předchozí zápasy vrátilo. Mužstvo bojovalo a šlo
si pro výhru. Luďa Olbert potvrdil
svůj skvělý výběr místa.“
Horní Štěpánov: Z rozhodnutí vedení Horního Štěpánova se nemá
nikdo k zápasům vyjadřovat.
TJ Sokol Určice „B“
FC Ptení

7:1
(5:0)

Branky: 9. Mlčoch, 13. a 77. z pen.
P. Zapletal, 22. a 44. D. Trajer, 42.
Kadlec, 54. Bureš – 89. Horák.
Rozhodčí: Němec – Dömisch,
Krátký. Žluté karty: 29. Šmída, 73.
Hon, 77. Holinka. Diváků: 80.
Určice „B“: J. Pokorný – Kadlec,
Nakládal, Frehar (46. Hanák), Muzikář (53. Pospíšil) – Berčák (55.
Krajíček), Mlčoch, Dračka, Bureš
– Zapletal, D. Trajer (70. Múdrý).
Hrající trenér: David Múdrý.
Ptení: Hon – Kohout, Hrabal (67.
Lang), S. Doležel (46. Vyroubal),
Látal – Šmída (74. T. Sekanina),
Nevrla, Holinka, Jergl – Dospiva,
M. Doležel (57. Horák). Trenér:
Roman Minx.
Pohledem trenérů:
David Múdrý: „Vyhráli jsme sedm
jedna a mohlo to být i víc. Při vší
úctě k soupeři to dnes nemá cenu
hodnotit. Ptení nebylo konkurenceschopným soupeřem.“
Roman Minx: „Po deseti minutách bylo o vývoji rozhodnuto. Nastoupili jsme nezodpovědně, hráči
nedodrželi taktiku. Já bych chtěl
pochválit jen skvěle naplněnou
udírnu. To byla z našeho pohledu
jediná pozitivní věc.“
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„BYL TO VELKÝ ZÁŽITEK, ZATÍM MŮJ NEJVĚTŠÍ TURNAJ“

Na domácím Euro U17 dívek reprezentovala Česko
i rodačka z Čelechovic Viki Suchánková

ČELECHOVICE
LECHOVICE NA HANÉ
tože jí bude teprve šestnáct let,
Přestože
už má za sebou Euro v kategorii
mnáctiletých. Viktorie Suchánsedmnáctiletých.
kováá z Čelechovic na Hané, která
otbalu vyučila především
se fotbalu
SK Prostějov a zkušenosv 1.SK
írala dokonce i v pražti sbírala
ské Spartě, si před pár
dny prožila vskutku
pakovatelnou
neopakovatelnou
osféru domáatmosféru
cího šampionátu.
onohá fotbalistka
Levonohá
oupila do všech tří
nastoupila
asů, které česká reprezentazápasů,
ce odehrála. Přestože česká
čata podle očekávání ze
děvčata
piny nepostoupila,
skupiny
hodně žádnou osturozhodně
du neudělala. Po svém
ratu se Viki Suchánnávratu
kováá svěřila se svými
tky. „Atmosféra byla
zážitky.
ím slovem fantasticjedním
ká,“ leskly se talentované
ce i s odstupem času
hráčce
obě oči.

Byla jsem ráda, že za mnou na všechny
zápasy přijeli rodiče a brácha. Velmi milým
překvapením pak byla návštěva trenéra Pepy
Spanilého, mého prvního trenéra ve Smržicích.

Zdeněk
deněk
VYSLOUŽIL
YSLOUŽIL
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 Zúčastnila jste se mistrovství Evropyy do sedmnácti let na domácí
ě. Splnil se vám fotbalový sen?
půdě.
„Byl to velký zážitek. Zatím největší
aj, na kterém jsem měla možnost
turnaj,
hrát. Myslím, že jsme si to s holkama
užily,, i když ty výsledky mohly být
lepší..“ (úsměv)
 Ženský fotbal je v Česku na
raji zájmu, Euro však bylo
pokraji
ně medializované. Cítily
hodně
jste, že se jedná vskutku o něco
mořádného?
mimořádného?
„Onaa vůbec celá příprava byla
hodobá. Už před rokem
dlouhodobá.
ně vznikly Akademie, kdy
vlastně
jsme se každý měsíc na týden
zely. Na jaře pak už probíscházely.
Můj
hala v televizi v pořadu Můj
al představení jednotjeddnotfotbal
žící
cím
livýchh hráček. S blíží
blížícím
artem Eura byla
byla
se startem
m
skoroo na každém
nku telev
vitréninku
televinovinář
áři.i.
ze a novináři.
oppra
ravBylo to opravViki Suchánková (vpravo) v souboji s hrá&kou
ně sle
leedu hodně
sleNmecka.
Foto: FA*R
né“.“
né
dované.

vizitka
VIKTORIE SUCHÁNKOVÁ
✓ narod
narodila se 7. října 2001 v Prostějově
✓ je svo
svobodná
sportovní kariéra: 2006–2009 Futsal Čele✓ sport
chovice n. H./TJ Smržice, 2009-2012 TJ SoČechovice, 20012-2016 1.SK Prostějov,
kol Čec
2010-2016 AC Sparta Praha, od podzimu
2010-2
2016 1.FC Slovácko
✓ největší úspěchy: 21 startů za reprezentaci ČR (z toho 15 za WU17
a 6 za WU15), účast na Euru WU17,
4x mistr republiky za AC Sparta
W
Praha,
Pr
2. místo na Olympiádě dětí
d a mládeže v atletice (skok daleký),
3.. místo
místo na MČR žáků ve štafetě
zajímavost:
zají
za
jíma
m vost: má osobní rekord vve skoku dalekém 545 cm

17042170445

se ptal

 Zjistila jste, že v porovnání se so
soupeřkami vás čeká ještě hodně práce?
„Soupeřky byly technicky obrovs
obrovsky
vyspělé. Hlavně Španělky, ty hrá
hrály
Německe
krásný fotbal. Francie s Německem
By
pak zase působily hodně silově. Byly
možn
na tom velmi dobře fyzicky, možná
nejmla
i proto, že jsme byly na Euru nejmladUrči
ším týmem, tak jsme nestačily. Určitě
je na čem pracovat.“
 Ze šampionátu jste se vrátila se
zdravotními problémy. O co jde?
„Schytala jsem nějaké rány. Hlavněp
Hlavně poslední zápas s Německem byl hodn
hodně
kte
tvrdý. Neodnesla jsem to jen já, která
jsem dostala loktem do nosu, a dvakr
dvakrát
m
mi tekla krev. Od prvního zápasu mě
pak bolelo levé koleno. Teď zase ppro
změnu pravé, nevím, co s ním mám.“
 Vy odmalička hodně těžko skousko
sáváte porážky. Teď jste prohrávaly
prohrávaly...
ta
(úsměv) „Nejvíc mrzí ta Francie, tam
jsme měly určitě na víc. Co se tý
týká
jind
Španělska, tak ty byly někde jinde.
Něme
Hodně mi ale vadí porážka s Německem. První poločas jsme odehrá
odehrály
skvěle. Bohužel zkraje druhé půle jsm
jsme
dostaly gól a pak už to šlo z kopce...“
 Jak byste sama zhodnotila sv
svůj
výkon?

17051510528

v rámci
ámci exkluzivního
interview
erview
o Večerník
pro

 Reprezentovat
je tedy úplně jiná káva
než hrátna
hrát na klubové úrovni?
„Tak to rozhodně. Ten tlak je
mnohem větší. Sleduje vás
spousta lidí, každý se zajímá.“
 Na úvodní zápas s Francií
byl plzeňský stadion hodně
plný. Jaké to bylo?
„Atmosféra byla fantastická,
přišlo deset tisíc lidí. Nikdo
z nás to do té doby nezažil. Vůbec jsme se na hřišti
nneslyšely.
ne
slyšely. Fanoušci fandili
od začátku až do konce,
bylo to krásné.“
 Měly jste však
smůlu na los...
„Ano, skupina byla
hodně těžká. Německo
a Španělsko patří do nejužší
evropské špičky a pro nás to
byla velká škola. Přály jsme si
například Irky, to bychom měly
větší šance. Někdy je to i o štěstí...“
(úsměv)
 Před rokem jste říkala, že je vaším cílem dostat se do nominace.
Nakonec jste nastoupila do všech
zápasů, ve dvou byla v základní sestavě. To je dobrý počin, ne?
„Opravdu jsem především toužila do
nominace se dostat. To byl můj základní cíl. V průběhu jara jsem už ale
začala nastupovat v základní sestavě
a doufala, že by to mohlo vyjít. Určitě
jsem toužila, co nejvíce si zahrát. Jsem
ráda, že to nakonec vyšlo.“

„Proti Francii se mi moc nedařilo, nedostala jsem se pořádně do hry. Proto
jsem druhý zápas začínala z lavičky.
Přes porážku 1:5 se mi osobně ten
zápas celkem povedl. Proti Německu
jsem hrála od začátku na levé záloze
a myslím, že jsem zahrála taky dobře.“
 Jaký jste jako reprezentantky
měly na domácím Euru servis?
„Opravdu neskutečný! Dostávaly jsme
kopačky, dresy a další sportovní vybavení. Bylo toho opravdu hodně.“
 Udělalo vám v průběhu Eura
něco speciální radost?
„Byla jsem ráda, že za mnou na všechny zápasy přijeli rodiče a brácha.
Velmi milým překvapením pak byla
návštěva trenéra Pepy Spanilého,
mého prvního trenéra ve Smržicích
na utkání se Španělskem. Hodně mě
toho naučil, bez něj bych nebyla tam,
kde jsem.“
 Proběhlo po Euru ze strany trenérů nějaké hodnocení?
„Ano, trenéři říkali, že jsme měli na víc.
Například proti Španělsku jsme měli
hrát více agresivně. S Německem zase
udržet zmíněné poločasové vedení.“
 Bylo vám již řečeno, jestli s vámi
počítají do budoucna?
„Já zůstávám v kategorii U17, ale teď už
budu patřit mezi ty starší. (smích) Čeká
nás kvalifikace o další Euro. Doufám,
že budu součástí týmu a o postup se
popereme.“

letos slavíme jubileum...

Pondělí 22. května 2017
www.vecernikpv.cz

HRÁČ
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VEČERNÍKU
ADAM MARÍK

Sázet při venkovních utkáních na výběr výrazné individuality je jako
hledat zrnka pravdy v televizním zpravodajství. Ocenit je ale třeba
výkon dorostence Marčíka, který svou šanci využil co nejlépe. Na
rozdíl od zkušených spoluhráčů ohrozil branku soupeře, nesnažil se
alibisticky přihrát, ale vystřelit. Tak, jak je zvyklý v úspěšném týmu
starších dorostenců, kteří sází soupeřům jednu branku za druhou a
sahají po výrazném úspěchu v Moravskoslezské dorostenecké lize.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb
„Utkání začalo tak, jako je už u nás obvyklé. První brejk, první střela na bránu končí gólem. Doma dokážeme plnit, co nám trenér říká, a pak přijedeme ven a každý si dělá, co
chce. To je právě obraz toho, co hrajeme celou sezónu ve druhé lize. V posledním zápase
půjde Vítkovicím vlastně o holý život, o setrvání ve druhé lize a my se musíme pokusit jim
to co nejvíce znepříjemnit. Vítkovice mají teď dobrou fazónu, hrají výborný fotbal. Bude to
zajímavý zápas, mohl by i přilákat více diváků. Budeme se loučit s druhou ligou a pomalu
se zase bohužel chystat na tu třetí. Do zápasu musíme jít, jako do každého jiného, hodit
za hlavu nějaké matematické počty. Odehrát dobrý zápas, odrazit se od toho, že poslední
dobou hrajeme dobře i proti lepším mužstvům, než jsou Vítkovice, a pokusit se vyhrát.
Dnes nám zase chyběli zkušení hráči. Na druhou stranu zase dostali příležitost jiní.
Máme tady nadějné hráče z dorostu, kteří se ukazují jak na tréninku, tak třeba dnes
Marčík hrál výborně. V útoku byl živý, byl na balóně, dostával se do hry. Je to pro ně
dobrá škola, nastoupit ve druhé lize, to jim může jenom prospět. Každá minuta, co
budou na hřišti, je pro ně obrovským přínosem. To jsou klady, které na fotbale musíme
hledat, když už nejsou výsledky.
Venkovní zápasy jsou opravdu problém, takto nemůžeme hrát ani ve třetí lize. Když přijedeme do Uničova nebo Velkého Meziříčí s takovouto hrou, tak tam prohrajeme. Musíme na venkovních zápasech pracovat a zlepšit úplně všechno. Obranou fázi, přechodovou
i útočnou fázi. Všude jsme hrozně slabí, děláme hrozné chyby a nabízíme soupeřům velké šance. To by nás mohlo moc mrzet i ve třetí lize. Musíme na tom prostě zapracovat.“
Martin HIRSCH
obránce 1.SK Prostějov

íslo

ZÁPASU

4
počet branek se shoduje s minutou inkasování prvního gólu
i počtem v utkání zraněných
hráčů Prostějova

RYCHLÝ
VEERNÍK
Vytížený
náhradník
Třinec (tok) – Netradiční pracovní náplň měl hlavní pořadatel
a kustod Tomáš Čepa. Vzhledem
k mimořádné nepřítomnosti Marka
Roby převzal jeho masérský kufřík.
Zajisté netušil, kolikrát s ním bude
muset vyběhnout na hřiště. A to ještě domácímu lékaři asistoval při šití
Čtvrtníčkova obočí.

Starší dorostenci
smetli lídra MSDL
Prostějov (tok) – Velkou poklonu
je nutno vyseknout starším dorostencům, kteří přehráli v podstatě
už jistého vítěze MSDL Frýdek-Místek 4:1. Pevné základy jednoznačného vítězství byly položeny
už v poločase. O branky se rozdělili
Marčík s Jašíčkem.

Hledá se stoper
Třinec (tok) - Akutní nedostatek
stoperů má po utkání v Třinci trenér
Radim Weisser. Za zbytečné řeči totiž obdržel osmou žlutou kartu Aleš
Rus, čímž pro něj sezóna také skončila. „Věděli jsme o tomto nebezpečí
a nepovažuji to za příliš profesionální takto oslabit tým. Máme týden
na řešení situace,“ poznamenal na
toto téma Weisser po zápase.

www.vecernikpv.cz
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PĚT ZRANĚNÝCH, JEDEN VYKARTOVANÝ
Další debakl prostějovského 1.SK...

TŘINEC Jakoby přijel soubor
písní a tanců, zaznělo o poločase na hostující střídačce.
Striktně sebekritický postoj
byl na místě, protože hráči 1.SK Prostějov naprosto
zapomněli na vydařený domácí zápas s Viktorií Žižkov
a sklouzli do mizerné šablony
výkonů na venkovních hřištích. Čtyřgólová porážka vyzněla ještě milosrdně...

Tomáš KALÁB

pohledem Martina Hirsche

fotbal

Před posledním venkovním utkáním neměli trenéři Radim
Weisser a Petar Aleksijević jednoduchou pozici. Ve středové řadě
chyběl nemocný Josef Pančochář,
sezóna kvůli kartám skončila pro
Martina Suse a v pořádku nebyl
ani Aleš Schuster. Na stoperu se
tedy objevila dvojice Malý-Rus,
defenzivního záložníka si zahrál
Skwarczek a od začátku nastoupil
také úspěšný kapitán starších
dorostenců Zapletal.
Ofenzivní dvojice Hladík-Píchal
neměla dlouhého trvání, stejně
jako bezbrankový stav, který se

měnil velmi rychle už po čtyřech
minutách hry. Po drsnějším faulu
byl Píchal ošetřován a brzy avizoval nutnost střídání. „Při tom
zákroku jsem si natáhl sval a od té
doby mě to při pohybu pořád táhlo. Hrát s tím opravdu nešlo,“ svěřil
se o poločase Večerníku Píchal.
To ještě nikdo netušil, že
zápasová
marodka
bude
narůstat měrou nevídanou.
Každé střídání bylo vynucené
a v závěru dokonce hrozilo, že
Hanáci budou dohrávat v deseti. Pro otok v oblasti kolene
musel odstoupit Sečkář, nedohrál
ani Machynek. Když při obranném zákroku dostal přímý zásah
balónem do hlavy Rus, vypadalo
to chvíli z hlediska plného počtu
nevesele, vzápětí dostal vysokou
nohou do oblasti oka Čtvrtníček.
V jeho případě počkalo šití až do
závěrečného hvizdu. „Zásah to
nebyl vůbec příjemný, spravily to
čtyři stehy,“ pokusil se o úsměv
s nateklým okem v autobuse vytáhlý útočník.
Veškeré peripetie ale neomlouvají zásadní chyby v defenzivní činnosti, které vyústily
v jednoznačný výsledek už po

FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

Prostjovský Machynek odhlavi&kovává balón p$ed t$ineckým Janošíkem, v pozadí souboji p$ihlíží další hrá& eská&ka Skwarczek.
Foto: Tomáš Kaláb

prvním poločase. Tomu také
odpovídal emotivní trenérský
projev v kabině, který pro druhé
dějství aspoň zastavil domácí
gólostroj.
Přesto lze na zápase najít i určitá
pozitiva. Trenér Weisser využívá
dobré znalosti svých svěřenců
v týmu U19 a bere ty nejlepší
na utkání druhé ligy. Celý zápas

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2016/2017

odehrál Zapletal, který rozhodně
nezaostal za svými spoluhráči, na
několik desítek minut se na hřiště
dostal i střelec Marčík, který se
v závěrečných fázích málem zapsal
do střelecké listiny. Pro prostějovský
fotbal určitě dobré znamení, talenty
klub stále generuje.
Poslední zápas doma proti Vítkovicím bude mít mnohem větší
náboj, než jen pokus o úspěšné
loučení s nepovedenou druholigovou sezónou. Vítkovicím půjde
ještě o záchranu, takže snaha
o zisk tří bodů bude enormní.
O důvod víc, aby v neděli 28.
května od 15:00 hodin eskáčko
zapnulo na plné obrátky. Ve třetí
lize to bude nutně potřebovat,
bude-li chtít zůstat opět na špici.

Třinec rozhodl do poločasu a zajistil si klid
TŘINEC Průběh jako přes kopírák. Reportáže z venkovních utkání
1.SK Prostějov by bylo možné si připravit předem. První branka po
hrubé chybě v úvodních minutách, brzy následovaná druhou. A je
po zápase. Gól do šatny pak jistí výsledek a druhý poločas se jen
dohrává.
Šumbery, stejní aktéři se se stejným
exkluzivní
výsledkem potkali i o dvě minuty
zpravodajství
ství
později. Teprve po deseti minutách
pro Večerník
přišly první prostějovské nesmělé
střelecké pokusy, uhodilo však opět
do hostující sítě. Přetažený centr
zprava vrátil před branku Janošík
a osamocený Šumbera neměl před
Nejinak tomu bylo i v nedělním brankou problém zvýšit na 2:0. Třipodvečeru, kdy se eskáčko předsta- nečtí byli v klidu a při chuti. Hoškův
vilo v rámci devětadvacátého kola jedovatý pokus vyškrábl Halouska
FNL na trávníku Třince. Úvodní na břevno, další pokusy směřovaly
oťukávání skončilo už po čtyřech mimo prostor ohraničený třemi
minutách, kdy rychlý útok domá- tyčemi, zatímco střely Prostějova
cích potáhl Janošík, pěknou uličkou vesměs k Palečkovi ani nedoputonašel Hoška a ten přehodil vybíha- valy. Až minutu před poločasem
jícího Halousku - 1:0. O chvíli poz- přišel třetí úder, kdy se odražený
ději gólman hostí zneškodnil střelu míč dostal na hranici šestnáctky

Tomáš
KALÁB

FK TR
1.SK PV

měnil Marčík v dobrou střelu, kterou Paleček vytěsnil na roh. I Hanáci trefili brankovou konstrukci,
Rus orazítkoval hlavou tyč.

4
0

k úplně volnému Janošíkovi, který
technicky do vinglu stanovil poločasový výsledek 3:0.
Deset minut po změně stran to
dopředu zkoušel Hladík, ovšem
nedostal se k zakončení, na rozdíl
od Stříže, který měl ovšem vychýlenou mušku. To ovšem neplatilo
v případě Janošíka, který přešel
přes obránce a křížnou střelou
zvýšil už na 4:0. Nejvíc šancí na
obou stranách přinesla až závěrečná desetiminutovka. Ižvolt tvrdou
střelou orazítkoval tyč, Skwarczek
mířil z dobré pozice hodně nad
branku, Vávrovu šanci zneškodnil
Halouska, Hýblovu nabídku pro-

A tak eskáčko vyšlo venku opět střelecky naprázdno. O to větší motivaci bude
mít v neděli rozloučit se s profesionální
druhou ligou jaksepatří důstojně.

POHLEDEM TRENÉR
Jiøí NEÈEK - trenér FK Fotbal Tøinec:
„Dovedu se vžít do situace soupeře, který měl zraněné a vykartované hráče. My
jsme se ocitli v podobné situace ve Vlašimi a i tam jsem tlačil časomíru, aby už
byl odpískán konec. Prohráli jsme tam 5:0 a připomnělo mi to dnes Prostějov
a nás. Nahrazovat to a vymýšlet něco, když soupeři se daří dobře, je hrozně těžké.
My jsme chtěli poslední domácí zápas odjezdit, vyhrát, posunout se v tabulce
o kousek výš a udělat sezónu v závěru trochu lepší. Pokud bychom dohráli některé
šance, mohl být výsledek ještě výraznější.“

Radim WEISSER - trenér 1.SK Prostìjov:
„Utkání z naší strany nebylo vůbec povedené. Soupeř zužitkoval hned naši první
hrubku a dostal se tak do psychické výhody. Náš výkon neodpovídal parametrům
druhé ligy, vůbec se nepotkal s tím, co jsme před zápasem zamýšleli. Nepřiblížili
jsme se ani na kousek našemu výkonu, co se týče pracovitosti a nasazení, který
jsme předvedli doma s Viktorií Žižkov. S takovým výkonem v druhé lize opravdu
konkurovat nelze. Chybělo nám srdce Suse a plíce Pančocháře. Ti, kteří se mohli
ukázat tahouny v tomto utkání, tuto roli nesplnili. Nám to otvírá oči stran další spolupráce v třetí lize...“

1.SK Prostjov najdete také na www.vecernikpv.cz nebo na www.1skprostejov.cz
 více informací  více ohlas

 více fotogra í, videí

„Snažil jsem se aspo} o n&jakou st!elu,“

Záv&r druhé ligy s Vítkovicemi

p!iznal útoník ADAM MAR7ÍK

PROSTĚJOV Do druhé ligy postoupili společně z MSFL a jejich
vzájemné utkání také orámuje
působení ve Fortuna národní lize.
Pro domácí půjde především o důstojné rozloučení se jak s fanoušky,
tak s profesionální soutěží.
Ještě po podzimu bylo postavení
obou celků v závěru tabulky vyrovnané a Hanáci mohli doufat v posunutí aspoň na předposlední místo.
To se konečně také povedlo ihned
v prvním jarním kole, po vítězství
nad Sokolovem. Zatímco Prostějov
šel poté od porážky k porážce, Vítkovice podstatně zabraly a dlouho
živily naději na záchranu soutěže.
Po podzimní trenérské rošádě se
k týmu v zimní přestávce vrátil opět
Roman West, doplněný ve dvojici
zkušeným Ivanem Kopeckým. Vítkovice přes zimu posílily na všech

TŘINEC Necelou půlhodinku pobyl na hřišti další z mládežnické líhně 1.SK Prostějov, útočník Adam Marčík. Střelec týmu do
devatenácti let má za sebou cennou zkušenost z profesionální
soutěže. O minutách v Třinci i situaci v dorostenecké lize vyprávěl
Večerníku v exkluzivním rozhovoru.

Tomáš KALÁB
 Během tří dnů jste odehrál
dvě rozdílná utkání. Jaké to bylo
nastupovat v Třinci do zápasu za
stavu 0:4 po dobrém zápase proti
Frýdku-Místku za U19?
„Já jsem se dozadu neohlížel, chtěl
jsem si tento zápas užít, vlastně posledních zhruba pětadvacet minut. Byl
jsem samozřejmě rád, že jsem nastoupil. Je to velký rozdíl naskočit do druhé
ligy a pro mě určitě dobrá zkušenost.“

 Na rozdíl od některých spoluhráčů jste nebezpečně vystřelil střelu na branku, brankáře
jste zaměstnal...
„Snažil jsem se jako útočník vyprodukovat alespoň nějakou střelu, to
je na hřišti moje práce. Je škoda, že
to tam nepadlo.“
 Za starší dorostence se daří
líp, teď jste odehráli dobré utkání proti lídrovi tabulky. Jak to
bylo těžké vyhrát, ještě s takovým rozdílem?

„První poločas jsme hráli všichni dobře, řekl bych na hranici
našich možností. Z tohoto pohledu to bylo zasloužené vítězství
i s tím rozdílem třídy. Teď musíme odehrát všechna zbývající
utkání tak, jako proti Frýdku-Místku, abychom se dostali
do baráže o první dorosteneckou ligu. Nejdůležitější bude
poslední zápas s Třincem, který
má stejně bodů. Třeba to dopadne
dobře.“
 Už za necelé tři týdny se vlastně budete vracet sem do Třince.
Vše tedy směřuje k udržení si
druhého místa a postupu do
baráže?
„Tak nějak.“ (úsměv)

postech, především díky zásobě hráčů v Baníku či Karviné. „Teď jsme totiž neskládali úplně nový tým a navíc
jsme měli o něco víc času. Kromě
toho ti, jak se říká, důležití hráči snad
až na jednu výjimku zůstali,“ řekl
před sezónou Roman West.
Po prvním jarním utkání sice Vítkovice spadly na úplné dno, jenže
pak v šesti utkáních získaly čtrnáct
bodů a padly až na Sigmě. Tím stále
udržovaly kontakt na nesestupové
příčky. V posledních kolech se jim až
na remízu s Baníkem tolik nedařilo,
přesto své jarní působení mohou
hodnotit pozitivně. Soupeř Prostějova může v neděli 28. května v 17
hodin nastoupit ve složení Květoň
– Cverna, Hruzík, Mikula, Prajza –
Gebert, Matěj (Szotkowski), Vaněk,
Mišinský, Texl (Juřena) – Kovařík
(Fiala).
(tok)
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MĚSÍCE

basketbal

OREL

VEČERNÍKU

MAREK SEHNAL

Během uplynulého ročníku sehrál v průměru pětadvacet minut za zápas, ve skupině play-out a baráži však jeho minutáž výrazně vyskočila. Pouze ve
dvou případech z deseti si připsal méně než třicet
minut. Přínos pro tým nejlépe dokumentovaly
poslední dva duely proti Hradci Králové. V domácím zápase byl druhým nejlepším střelcem
týmu, v odvetě se mladé křídlo stalo dokonce
celkovým lídrem. Navíc se poctivě vracel do
obrany a nutil soupeře k těžkému zakončení.
Pod záchranou je jeho výrazný podpis.

NEJVÍC
BOLELY
ODCHODY

letos slavíme jubileum...
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Pád na dno mají Orli za sebou. Dlouhé sezóny mířili vysoko, dva roky se
urputně drželi na obloze a v posledním
ročníku Kooperativa NBL střemhlav
zamířili do propasti. Udržet se na výsluní je těžké. Mnohem náročnější, než
jednou za čas zazářit a pak se potichu
vrátit do průměru. Svoje o tom ví třeba
v Brně. Historicky jedna z největších
basketbalových bašt hledá už dlouho
svoji tvář, klub mění názvy a přitom
v nejvyšší soutěži paběrkuje. Na bývalou slávu pouze vzpomínají v Ostravě,
Nový Jičín hraje pouze první ligu.
Prostějovu pád do nižší soutěže v letošním roce reálně hrozil, přestože před
startem sestava nevypadala špatně.
Jistě, úvahy o návratu na stupně vítězů
po roční pauze byly odvážné, při příznivé shodě okolností se přesto mohly
naplnit. Stopku těmto přáním vysta-

vily odchody zkušených hráčů a tahounů. Při ekonomických problémech
se nedalo čekat nic jiného, než pád do
hlubin. Otázkou bylo, jak moc bude
bolestný...
Nepřekonatelnou komplikací ale
bylo načasování vynucených přestupů. Stavět konkurenceschopný
tým v rozehraném ročníku bez nadstandardního finančního zázemí je
prostě nemožné. Proto se výkonnost-


ní cíle měnily za pochodu, trenéři se
snažili alespoň zmírnit sešup do propadliště s představou, že se podaří
vyhnout baráži. Ani to se nepovedlo
a klub se o místo mezi elitou musel
porvat s vítězem nižší soutěže.
Následující měsíce ukážou, jakým
směrem se bude prostějovský basket-
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bal ubírat v dalších sezónách. Můžou
zpět vyletět k výšinám. Mají Zbyňka
Cholevu, trenéra, který umí dělat hráče lepšími. A velice talentované a početné mládí z vlastní líhně, z nichž
někteří mají reprezentační potenciál.

Záležet tak bude na tom, zda se podaří doplnit palivo v podobě získání
odpovídajícího finančního partnera.
Takového, který uzavřené smlouvy
bude opravdu plnit. Pak můžou Orli
opět mířit vysoko.

SLEZÁKA

SMARKEM bojový křest malých pušek
JEDINÉ POZITIVUM:

5  

PROSTĚJOV Úprky českých
hráčů se výrazně podepsaly pod
nejhorší umístění prostějovských basketbalistů v historii
Kooperativa NBL. První dva odchody ještě tým ustál, další dvě
změny v sestavě na konci roku
ale klub nedokázal nahradit.
Nejprve změnil dres pivot Jan Tomanec. Zprvu sice tvrdil, že končí kariéru, vzápětí se představil
v Brně. Ani jeho příchod ovšem
jihomoravský klub nezvedl z ligového podpalubí, Brno opět bojovalo pouze o udržení. „S Honzou
jsme se domluvili, na post pivota

angažovali cizince. Pod košem
nás spíše trápila absence Michala Norwy, který se před zraněním dostal do výborné formy,“ poznamenal Ivan Pospíšil, předseda
prostějovského basketbalového
klubu.
Do kolen Orli neklesli ani po
odchodu v té době nejlepšího
střelce ligy Lukáše Palyzy. Reprezentační křídelník nebyl příliš
spokojený s klubovými ambicemi, a proto zamířil do Děčína.
„Měl pocit, že od nás se nedostane na další zahraniční angažmá,
což byl jeho cíl. Nakonec zůstal
v české lize,“ konstatoval Pospíšil.
Do problémů se tým dostal až na
přelomu roku, kdy do Svitav zamířila dvojice Roman Marko - Pavel
Slezák a především u Marka byl

přestup provázený nepříjemnou
přestřelkou mezi klubem a hráčem. „Nakonec se to vyřešilo. Nemělo smysl hráči bránit. Jen jsme
nechtěli být za hlupáky,“ ohlédl
se za dalším odchodem šéf Orlů,
který byl zklamaný, že Marko svůj
úmysl nedal najevo dříve. „Kdyby
to řekl na rovinu, nepouštěli bychom Maxe Kulona a na rozehrávce by nebyl takový problém...,“
posteskl si.
Hlavně na obranné polovině pak
chyběl Slezák. Jeden z nejzkušenějších hráčů stále umí vystřelit,
přínos pro tým měl ovšem největší v defenzivě, kde hlídal největší
hvězdy soupeřů. „Pod vlastním
košem jsme i díky tomu měli velké problémy. Tým dostával hodně
bodů,“ souhlasil Pospíšil.
(lv)

PROSTĚJOV Pokud by se na nějakém slavnostním večeru udělovala
cena za přínos českému basketu
při zapojování mladých hráčů do
elitní soutěže, mohli si zástupci jít
pro hlavní cenu. V průběhu sezóny dali extrémní prostor celé legii
mladých Orlů. Jestliže nadějné
basketbalisty udrží, je v Prostějově
o budoucnost postaráno.
„Už před sezónou jsme avizovali, že
chceme dávat prostor mladým klukům. Aby sbírali zkušenosti nejen
na tréninku prvního týmu. Dopadlo
to trošku jinak, rychle se dostali do
jiné pozice. Klub potřeboval jejich
doskoky, body a asistence. Kluci to

zvládli,“ ocenil své mladé svěřence
trenér Zbyněk Choleva.
V rozhodujícím zápase sezóny měli
Orli na soupisce deset hráčů. Rovná polovina měla méně než dvaadvacet let. Ročník 1995 zastupoval
Adam Choleva, jen o rok mladší je
Marek Sehnal, „devadesát sedmičky“
reprezentovala dvojice Viktor Vašát –
Adam Goga. Ještě o další rok později
se narodil František Váňa. Mladíci
k záchraně v utkání proti Hradci Králové přispěli šestadvaceti body. „Soupiska připomínala úplně jinou soutěž,
spíše juniorskou. I v první lize tak
mladou sestavu často nepotkáte. Kluby často angažují zkušené hráče, kteří

mají za sebou kariéru v Kooperativa
NBL,“ připomíná Choleva.
Zastoupení mladíků mohlo být v závěru sezóny ještě vyšší. Baráž totiž
musel kvůli nemoci vynechat Martin
Nábělek, další hráč ročníku 1998. Nadějný rozehrávač od začátku února
stihnul deset zápasů v nejvyšší soutěži
s průměrem přes dvanáct minut. „Pro
všechny to byla velká škola. Někteří se
k tomu učili na maturity a navíc hráli
i další zápasy v první lize a juniorské
extralize. Byli ve velkém zápřahu a ani
to je nezlomilo. To všechno se jim
jednou vrátí a nebude to ani trvat příliš dlouho,“ předpokládá trenér prostějovských Orlů.
(lv)

Orli ve vzájemných zápasech
NEPORAZILI ANI JEDNOHO
měli v tabulce více výher než porážek,
o měsíc později už byla naše bilance
záporná a pak už to mířilo jenom dolů,“
konstatuje generální manažer Prostějova Petr Fridrich, jehož tým získal výhry
nad soupeři z horní poloviny tabulky
během prvních dvou měsíců sezóny.
Tehdy uspěl s Kolínem, pražskými vysokoškoláky a Pardubicemi. „V sestavě
sice už hlavně v utkání s Pardubicemi
byly mezery, ale oslabení nebylo ještě
tak velké jako v dalších měsících.“
Po dalším exodu Orli nestačili ani na
Ladislav Valný
papírově přijatelnější protivníky. Se svi„Ty vzájemné výsledky kopírují průběh tavskými Tury a ústeckými Pandami
ročníku. Na konci listopadu jsme ještě prohráli shodně celkově 1:3 na zápasy.

PROSTĚJOV Ani jednoho z ligových soupeřů nedokázali z pohledu
vzájemných zápasů porazit v průběhu posledního ročníku Kooperativa
NBL hráči Prostějova. Vyrovnanou
bilanci měli pouze s Pardubicemi,
USK Praha, Kolínem a Brnem.
S týmy první šestky ale odehráli pouze dva zápasy a své úspěchy zaznamenali výhradně v první části sezóny
před odchodem několika klíčových
hráčů.

A lepší to nebylo ani proti soupeřům,
se kterými následně hráli ve skupině
o udržení. Remízu 3:3 na zápasy s Brnem urvali až v posledním kole. Ostravu
porazili dvakrát, čtyřikrát se ale radovala
Nová huť. „S těmito soupeři jsme mohli
mít lepší bilanci. Vzájemné duely byly
často hodně vyrovnané, rozhodly drobné výpadky. Hluchých míst jsme měli

přece jen více, než naši soupeři,“ posteskl si Fridrich.
Ani jednou si Orli neporadili se Lvy
z Jindřichova Hradce. Bilance 0:6 je
vážně hrozivá. Jihočeši přitom v celé
sezóně nasbírali pouze patnáct výher.
„A to nám dvakrát dali stovku,“ připomenul těžké direkty klubový generální
manažer.
(lv)

soupeře...
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Nohejbalisté padli po boji v Horažďovicích
Dorostenci opět nezvládli koncovku

6:3

sech trojic. Obě sestavy – Ftačník, Příhoda, Deutsch a také Klaudy, Valenta,
Gubčo – nepřevedly nic světoborného a bylo srovnáno – 2:2. „Trojky se
nám vyloženě nepovedly,“ konstatoval
smutně Richard Beneš.
V prostřední části zápasu svedla statečný boj se zkušeným soupeřem
dvojka Sokola I ve složení Deutsch,
Gubčo. V závěru setů je však připravily o vítězství vlastní chyby. V singlu
si vzpomněl na svá nejlepší singlová
léta Kuba Klaudy, kdy vyhrával v
této disciplíně juniorské šampionáty
a v dresu extraligového Vyškova ničil
své zdatné soupeře. K vítězství nad
zkušeným extraligovým hráčem Macurou mu stačily pouhé dva sety a po
skvělém výkonu srovnal stav na 3:3.
Bohužel v otočených trojicích se silně projevila nepřítomnost vysokých
blokařů Wiesnera a Matkulčíka, soupeř tak šel opět do dvoubodového
trháku na 5:3. Šanci na přiblížení se
bodovému zisku měla dvojka Klau-

HORAŽĎOVICE, PROSTĚJOV
Opět s prázdnou. Nohejbalisté TJ
Sokol I Prostějov absolvovali v sobotu další prvoligový zápas. Na kurtu loňského finalisty 1.ligy se jim
přes velkou snahu bodovat nepodařilo. „Na západ Čech jsme odjížděli bez čtyř hráčů základní sestavy.
Prakticky jsme byli bez blokaře…,“
konstatoval smutně trenér Sokola I
Richard Beneš.
Z obvyklého složení vypadli Wiesner,
Roba, Kolář a také Matkulčík. Do
prvního zápasu tak nastoupila dvojka
Valenta, Příhoda a po perfektním výkonu získala první bod pro hosty. Své
předchůdce napodobil i pár Klaudy,
Ftačník, který soupeře přehrál ve dvou
setech a Hanáci měli dvoubodový
náskok – 0:2.
K obratu zaveleli Horažďovičtí v zápa-

dy, Ftačník. Po vyhraném prvním
setu ovšem hráči Prostějova opět
kupili nevynucené vlastní chyby,
soupeř srovnal stav na 1:1 a v rozhodujícím setu si vítězství již dokázal
pohlídat – 6:3.
„Komentář k zápasu se mi dělá i přes
prohru dobře, protože kluci ve velmi
oslabené sestavě nesmírně bojovali.
Nevzdali zápas předem a výsledkem byl
téměř čtyřhodinový tuhý boj o každý
míč. Pokud takto budeme přistupovat
ke každému zápasu, nemám o celkový výsledek v první lize obavy. Musím
pochválit za bojovnost celý tým, ale
skutečně perfektní výkon ve všech zápasech podali Kuba Klaudy a kapitán
celku Honza Valenta. Velmi zdatně si
vedli i Ftačník a Příhoda. Tento týden
nás čeká v sobotu rezerva Modřic a zde
nutně potřebujeme získat oba body, celek bude tentokrát kompletní až na mě,
neboť mám bohužel i já pracovní povinnosti,“ okomentoval smolnou porážku
Richard Beneš.

J  !    $  D D      
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Dorostenci Sokola I Prostějov opět
i v domácím prostředí v nedělním
zápase prohráli a vidina dalšího postupu je překvapivě značně nejistá.
Tentokrát si dva body odvezl velmi

dobře hrající a především bojující
tým Climaxu Vsetín. Celek Sokola I
nastoupil v sestavě Ftačník, Příhoda,
O. Pospíšil, Jamrich a Němec. Body
za Prostějov udělala dvojka Ftačník,
Příhoda dále trojka Ftačník, Příhoda
a Pospíšil a v singlu Ftačník. Celko-
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vě tedy Sokol I Prostějov – Climax
Vsetín 3:4. „Prakticky trvale nám
chybí Matkulčík, který tuto soutěž
nechce hrát, což je velká škoda, neboť v kompletním složení můžeme
směle myslet na medaile,“ posteskl si
Richard Beneš.
(zv)

BARÁŽ NEBUDE! UniCredit Czech Open

V Římě Berdych

OSLAVIL Dorostenci skončili sezónu

šestistovku.
PLÍŠKOVÁ

KOSTELEC NA HANÉ Vyvrcholení se nekoná. Mladší dorostenci
TJ Sokol Centrum Haná, kteří
ovládli druholigovou soutěž, skupiny severní Moravy, už o postup
hrát nebudou. Vítěz jižní skupiny
Telnice, se kterou se mládežníci
Centra měli poměřit totiž, nechce
postupovat.
„My jsme avizovali dlouho předem,
že v kategorii mladšího dorostu nebudeme v příští sezóně přihlašovat
družstvo. Hrát baráž o postup je tak
zbytečné. Do vyšší soutěže nechce
ani Telnice a tak se plánovaná baráž
hrát nebude,“ informoval Alois Jurík,
jenž přivedl mladší dorost k druholigovému prvenství.

dvojkou není
ŘÍM, PROSTĚJOV Důležitou
prověrkou před druhým grandslamem je tradičně skvěle obsazený turnaj v Římě. Na kurtech se
v hlavní soutěži představila pětice
reprezentantů TK Agrofert Prostějov. Alespoň do čtvrtfinále postoupila pouze Karolína Plíšková.
Na římské antuce Tomáš Berdych
vybojoval své 600. vítězství na ATP
Tour, přesto skončil ve třetím kole na
raketě Raoniče z Kanady. „Chtěl jsem
dál. Ale odehrál jsem na antuce další
tři zápasy proti kvalitním soupeřům.
Byla to dobrá příprava na Paříž,“ komentoval výkony Berdych. Jiří Veselý
nestačil ve druhém dějství na Američana Socka, vyrovnaný duel rozhodoval ve třetí sadě tie-break. „Bylo to o
kousek. Mrzí mě to, úspěch rozhodně nebyl daleko,“ litoval těsné prohry
Veselý. V soutěži žen vypadla hned na
začátku Lucie Šafářová, ve druhém
kole skončila pouť Barbory Strýcové.
Karolínu Plíškovou pak ve čtvrtfinále
zastavila Ukrajinka Svitolinová. „Pořád ještě nejsem se svojí hrou na antuce úplně spokojená,“ uvedla Plíšková.
(lv)
Výsledky najdete na straně 24

Letošní mladší dorostenci Centra
Haná budou v příští sezóně sbírat
zkušenosti v kategorii staršího dorostu. „Tým bude kompletně posunut do starší kategorie. Já jako trenér
jsem u tohoto ročníku skončil, ale v
Centru Haná budu trénovat dál. Přesunu se k mladším žákům, kde hraje
můj vnuk,“ informoval Alois Jurík.
Sehraná parta, která před rokem
slavila senzační mistrovský titul ve
starších žácích a skvěle si vedla i
mezi mladšími dorostenci, tak má
po sezóně. „Bohužel k poslednímu
mistráku nedojel soupeř ze Zlína a
tak byli kluci ochuzeni o rozlučku.
Něco se však chystá na konec června,“ uzavřel Alois Jurík.
(zv)

se nezadržitelně blíží

PROSTĚJOV I v letošním roce
bude UniCredit Czech Open 2017
největším domácím tenisovým
podnikem. O důležité body do
světového žebříčku ATP budou
hráči opět bojovat ve druhém týdnu grandslamové Paříže. Na prostějovských kurtech se tak od 5.
do 10. června bude hrát další díl
tradičního challengeru, který má
dotaci 150 000 dolarů. „Budeme
mít znovu skvělé obsazení. Předpokládám, že přijede zhruba desítka tenistů z první světové stovky,“
prozradila na tiskové konferenci,
která se tentokrát konala v Praze,
ředitelka UniCredit Czech Open
Petra Černošková.
Domácí tenis bude zastupovat především dvojice TK Agrofert Jiří Veselý a Adam Pavlásek. Na kurtech
se tentokrát nepředstaví Radek Štěpánek, který se dává dohromady po
operaci zad. V Prostějově ale bude
plnit roli ambasadora turnaje. „Považuji za velkou čest, že přebírám ambasadorské žezlo po Ivanu Lendlovi,
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který pro mě byl odmalička idolem,“
vyznal se Štěpánek.
Ze zahraničních hráčů je přihlášený
Srb Janko Tipsarevič, bývalá světová
osmička. Loni se na Hané představil
díky divoké kartě. Zajímavým hráčem
může být Jevgenij Donskij z Ruska,
který letos jako jediný porazil Rogera
Federera.
Pro další špičkové hráče mají pořadatelé
připravené volné karty. V hledáčku je
bývalý pátý hráč světa Tommy Robredo ze Španělska, Slovák Martin

Kližan či Argentinec Diego Schwartzman, který je momentálně v první
světové čtyřicítce. „Pochopitelně bude
záležet na tom, jak se tenistům bude dařit
v Paříži,“ řekla Černošková.
Pro diváky, kteří mají do areálu tradičně volný vstup, bude na konci
turnaje připravena exhibice olympijských vítězů, v níž se představí
oštěpař Jan Železný, judista Lukáš
Krpálek, bývalý slovenský mistr Miloslav Mečíř a zatím nejmenovaný
(lv)
zahraniční šampion.

ROSOL PÁD

15012920079

v žebříčku
nezastavil

BORDEAUX, PROSTĚJOV Až
na konec druhé stovky se propadl
prostějovský tenista Lukáš Rosol.
Bývalý šestadvacátý hráč světa po
zdravotních a soukromých problémech hledá cestu zpátky mezi
nejlepší stovku na challengerech.
Naposledy se zkoušel prosadit
v Bordeaux, kde ale vypadl ve druhém kole. „Nesmím se vzdávat, chce
to trpělivost. Věřím, že se dokážu
vrátit zpátky,“ tvrdí stále Rosol.
V Heilbronnu byl Adam Pavlásek v
pozici třetího nasazeného hráče, nepřešel ale přes úvodní kolo. Přesto se
udržel v první stovce, kde mu patří
96. příčka. „Pořád mám nějaké zdravotní problémy. I díky tomu nejsou
výsledky podle mých představ,“ řekl
Pavlásek.
(lv)
Výsledky najdete na straně 24
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letos slavíme jubileum...

drobnohled

Pondělí 22. května 2017
www.vecernikpv.cz

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ? PRO LETOŠNÍ AGELKY ŽÁDNÁ VÝHODA!
Prostějovské volejbalistky měly v uplynulé sezóně
lepší výsledky venku a rovněž tam většinou lépe hrály

PROSTĚJOV Výhoda domácího prostředí je jedním z nepsaných i plošně fungujících zákonů kolektivních sportů.
Drtivá většina týmů má na vlastním hřišti mnohem vyšší
úspěšnost než na půdě soupeřů. Někdy se však objeví výjimka v podobě družstva, kterému se z určitých důvodů
víc daří venku než doma. A přesně takovým případem
byly volejbalistky VK AGEL Prostějov v nedávno skončeném ročníku 2016/2017. Večerník se této skutečnosti podíval trochu na zoubek.
původní
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
Že se z nějakých důvodů prezentují
kvalitněji v cizích halách při porovnání se svou důvěrně známou, to naznačila už základní fáze extraligové
soutěže. Agelky během prvotní části

palubovce mnohem víc starostí jak
s Přerovem, tak především s Brnem.
Z bilance se poněkud vymyká finálové střetnutí hrané jednorázově, jež
úřadující držitelky národní pohárové trofeje těsně ztratily po naprosto
vyrovnaném průběhu v Olomouci.
Každopádně pozorní fanoušci si
daného trendu již museli všimnout,
zvlášť když výsledkově lépe to prostějovským ženám šlapalo také na evropské scéně. S jedinou výjimkou, kterou
se stal výbuch ve Stuttgartu. Naopak
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sice ani jednou nepodlehly, ale dvakrát k tomu nebylo daleko právě ve
Sportcentru DDM, kde po senzačním triumfu sahal olomoucký rival
s Královým Polem. A kdo viděl na
vlastní oči všechny mače obhájkyň
mistrovského titulu, musel si všimnout, že ty venkovní proti stejnému
soupeři zpravidla přinesly jejich
hodnotnější výkon.
Totéž platilo pro čtvrtfinále i semifinále Českého poháru, neboť tam
měly hráčky Prostějova na domácí

Békéscsaba i Dabrowa Górnicza znamenaly potvrzení nezvyklého jevu.
„Zaregistroval jsem, že venku většinou hrajeme lépe než doma, a řekl
bych, že vysvětlení je potřeba hledat
v psychice. Nevím přesně proč, ale
zdá se mi, že jsou holky na půdě soupeřů uvolněnější a víc v pohodě, zatímco v dobře známém vlastním prostředí jakoby je něco vnitřně svíralo,“
uznal během zimy sportovní manažer
VK a tehdy i hlavní kouč družstva
Peter Goga. Jednu z jeho hráčských

svěřenek to vyloženě překvapilo. „Že
máme na cizích hřištích příznivější bilanci než na vlastním? Něco takového
jsem vůbec nezaregistrovala, a jestli
to tak opravdu je, nechápu to. Doma
bychom přece měly mít víc navrch,
těžit ze znalosti haly, pohody bez
cestování, přízně diváků a podobně,“
divila se nevěřícně blokařka Veronika
Trnková.
Každopádně sezóna pokračovala dál
a nečekaný vývoj se nijak podstatně
nezměnil. Snad až nástup trenérského navrátilce Miroslava Čady k týmu
pomohl ke zlepšení domácí produkce, ovšem jen částečně, nikoliv
stoprocentně. Ukázalo se to v extraligové nadstavbě i závěrečných vyřazovacích bojích, kde VK AGEL do té
doby rozvírající se nůžky ve výsledkový prospěch venkovních utkání
zarazil a díky většímu počtu duelů ve
Sportcentru DDM souhrnnou bilanci trochu vyrovnal.
Nakonec tedy volejbalistky Prostějova mají doma i venku po pěti
porážkách a před svými příznivci
dokonce o dvě výhry více, leč pohled na skóre dokládá, jak mančaft při výjezdech za protivníky
často zvyšoval úroveň výkonů
- viz. nadstavbová část a derby na
UP, respektive semifinále a třetí
souboj na KP.
Hlavně přitom platí: správně by domácí dominance při porovnání s rezultáty na hřištích soků měla dosahovat o poznání výraznějších rozměrů.
Obecná logika tomu tak alespoň velí.
„Na jednu stranu je dobře, že holky
byly schopné zvládat venkovní zápasy většinou výborně a potvrzovaly
tam svou převahu. Na stranu druhou
pokud chybí skutečná domácí suverenita, s čímž po bližším prozkoumání
musím do jisté míry souhlasit, nejde
o pozitivní věc. A nejspíš to souvisí
s určitou labilitou našeho letošního
týmu jak herní, tak mentální. Celková síla tohoto družstva oproti těm
z minulých let zkrátka nebyla taková,“
připustil zachránce ligového primátu
Miroslav Čada.
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Doušek na úplný závěr přidala i jedna z největších hráčských opor. „Na
klubový ženský volejbal v České republice po pravdě nechodí nijak moc
fandů, tudíž se většinou nelze opřít
o skutečně bouřlivé domácí prostředí. Finálová série s Olomoucí byla
krásnou výjimkou. Ve spíše komorní
divácké kulise pak nehraje výhoda
vlastního hřiště až takovou roli, zatímco na cizí haly si člověk po několika
absolvovaných utkáních zvykne. Na
některých spoluhráčkách jsem navíc
pozorovala, že na zápasy venku se dokázaly víc koncentrovat a líp připravit
než doma. V naší hale je možná svazovala větší zodpovědnost z vědomí
nutnosti zvítězit pokud možno skvělým výkonem, zatímco jinde převládla přirozená ostražitost s uvolněností.
Já nervózní vůbec nebývám, takže
z vlastní zkušenosti tohle nedokážu
přesně posoudit. Ale nějaké důvody
naše často lepší výkony při cestách za
soupeři mít musí, o úplnou náhodu
určitě nejde,“ zamyslela se Julie Kovářová, dlouholeté libero VK AGEL.
Nelze s ní než souhlasit...
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6 vítězství

3 vítězství

Celková bilance doma
skóre 5:9
Celková bilance venku:
skóre 4:6

3 porážky

1 vítězství
2 porážky
0 vítězství

ÈESKÝ POHÁR
Čtvrtfinále: Přerov – Prostějov 0:3 (-18, -15, -22) a Prostějov – Přerov 3:0 (19, 18, 15)
Semifinále: KP Brno – Prostějov 0:3 (-22, -22, -12) a Prostějov – KP Brno 3:1
(20, 17, -19, 19)
Finále: Olomouc – Prostějov 3:2 (18, 21, -19, -20, 14)

2 vítězství

Celková bilance doma
skóre 6:1
Celková bilance venku:
skóre 8:3

0 porážek

1 porážka

1 porážka
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vítězství
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EVROPSKÉ POHÁRY
Druhé předkolo Champions League: Békéscsaba – Prostějov 0:3 (-21, -18, -23)
a Prostějov – Békéscsaba 2:3 (31, 21, -14, -27, -10)
Třetí předkolo Champions League: Prostějov - Dabrowa Górnicza 1:3 (13, -19, -19,
-17) a Dabrowa Górnicza – Prostějov 3:1 (19, -23, 19, 24)
Osmifinále CEV Cupu: Stuttgart – Prostějov 3:0 (16, 17, 14) a Prostějov – Stuttgart
2:3 (19, -21, 22, -17, -9)

Celková bilance doma
skóre 20:7
Celková bilance venku:
skóre 11:3

18
skóre 63:26
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2 vítězství

1 porážka
proher
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2 vítězství

2 vítězství

Celková bilance doma
skóre 8:3
Celková bilance venku:
skóre 8:3
1 porážek

1 porážka
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Prostějov – Šternberk 3:1 (14, -18, 16, 18) a Šternberk – Prostějov 0:3 (-20, -20, -16)
Prostějov – Fénix Brno 3:0 (13, 18, 15) a Fénix Brno – Prostějov 0:3 (-15, -14, -12)
Olymp Praha – Prostějov 1:3 (-17, 22, -19, -18) a Prostějov – Olymp Praha 3:0 (18, 15, 16)
Prostějov – Ostrava 3:1 (-21, 24, 17, 6) a Ostrava – Prostějov 1:3 (-19, 22, -13, -20)
Olomouc – Prostějov 0:3 (-17, -20, -18) a Prostějov – Olomouc 3:2 (-25, 16, 23, -22, 14)
KP Brno – Prostějov 1:3 (-21, 24, -15, -18) a Prostějov – KP Brno 3:2 (22, -25, -17, 17, 11)
Prostějov – Frýdek-Místek 3:0 (22, 22, 13) a Frýdek-Místek – Prostějov 0:3 (-10, -24, -12)
Přerov – Prostějov 1:3 (22, -16, -18, -16) a Prostějov – Přerov 3:0 (13, 20, 24)

8 vítězství

8 vítězství

Celková bilance doma
skóre 24:6
Celková bilance venku:
skóre 24:4
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16

vítězství

skóre 55:19
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Čtvrtfinále: Prostějov – Přerov 3:0 (17, 11, 17), Prostějov – Přerov 3:0 (23, 22, 16), Přerov
– Prostějov 0:3 (-13, -22, -22)
Semifinále: Prostějov – KP Brno 3:1 (13, 7, -24, 18), Prostějov – KP Brno 3:1 (18, -22, 12,
17), KP Brno – Prostějov 0:3 (-13, -16, -9)
Finále: Prostějov – Olomouc 2:3 (-22, -26, 18, 22, -11), Prostějov – Olomouc 3:0 (19, 20,
22), Olomouc – Prostějov 3:2 (17, 23, -16, -19, 9), Olomouc – Prostějov 0:3 (-23, -18, -16),
Prostějov – Olomouc 3:2 (21, -22, 12, -20, 6)

0 porážek

0 porážka
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Olymp Praha – Prostějov 0:3 (-17, -18, -18) a Prostějov – Olymp Praha 3:0 (13, 16, 17)
Prostějov – Olomouc 2:3 (-25, 20, -23, 23, -12) a Olomouc – Prostějov 0:3 (-17, -24, -23)
Ostrava – Prostějov 3:2 (23, -20, -20, 25, 10) a Prostějov – Ostrava 3:0 (9, 23, 13)

