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SLAVÍME

DVACET LET
Psal se 27. květen 1997 a Prostějované drželi v ruce první
číslo Večerníku. Od té doby bylo už do archívu uloženo
přesně 1025 vydání. To oficiálně premiérové si připomínáme právě dnes. Připravili jsme opět rekordních
osmačtyřicet stránek, které jsou mimořádně vedeny
v duchu RETRO stylu tak, abychom důstojně vzpomněli
na naše začátky. Na čtyřech z nich se pak věnujeme ryze
historickému momentu včetně exkluzivního rozhovoru
se šéfredaktorem. K tomu najdete bonusové akce pro
věrné čtenáře i plánový nástin narozeninových akcí.

- SLAVTE S NÁMI!
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FOTO
PROSTĚJOV Na nedávné velkolepé přehlídce autoveteránů
byl na prostějovském náměstí viděn i jiný zajímavý „úkaz“.
Redaktora Večerníku málem
porazil neskutečný pirát silnic!
Dovolíme si směle tvrdit, že v malém Mercedesu na baterky se po
rynku u muzea proháněl absolutně nejmladší a nejmenší řidič
na světě! Možná ani ne dvouletý chlapeček s dudlem v puse
si rychlou jízdu v autíčku mezi
návštěvníky přehlídky viditelně
užíval. Možná kdyby policisté na
náměstí hlídkovali s radarem,
smích by klučinu přešel...

  
 

Prostějov (mik) – Už přes čtyři stovky
Prostějovanů podepsaly petici za padesátimetrový krytý plavecký bazén. Jak
Večerník již informoval, prostějovští
radní se ale z důvodu úspory nákladů
přiklánějí spíše k polovičnímu bazénu.
„Zaslechli jsme o petici, kterou Prostějované vyjadřují svůj názor. Zastupitelům
předložíme k posouzení obě varianty,
rozhodne se ještě letos,“ prozradil Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova.

)
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Prostějov (red) – V širším rozsahu
než doposud bude od 1. června zajištěna lékařská pohotovostní služba
v prostějovské nemocnici. Pomoc
bude zabezpečena jak pro dospělé,
tak pro děti a dorost, a to ve všední
dny od patnácté hodiny až do dalšího
dne do sedmi hodin ráno. O víkendech a svátcích je plánován nepřetržitý provoz.

Prostějov se opět stane centrem pozornosti! Agentura Hóser totiž před
pár dny zjistila, že už v červenci tohoto roku uspořádá Kulturní klub
Pije jako Duha otevřenou soutěž
Missák České republiky. Soutěž se
má uskutečnit přímo v „kulturáku“
a bude to poslední akce těsně před
zbouráním tohoto zařízení.
„Mohu potvrdit, že vše je už z organizačního hlediska dokonale
připraveno a v těchto dnech registrujeme spoustu zajímavých při-

<CWRN[PWNÚOKUGFOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

tt1POEʏMÓtt

Trocha nepozornosti. Jaký je rozdíl mezi cirkulárkou a toaletním papírem?
Žádný, stačí trocha nepozornosti a prsty jsou v p... Na svoji nepozornost doplatil i dvaašedesátiletý řidič, který hydraulickým ramenem zdemoloval střechu
benzínky v Brněnské ulici.

ttÁUFSâtt

Daně - jak na ně. „Pane Augustine, platil jste daně? Samozřejmě že jsem platil.
A nejen Daně, ale i Janě a Ivaně... Právě takový způsob obhajoby by mohl zvolit
právník a prostějovský zastupitel Josef Augustin, který je obžalován z daňových úniků. Ještě než sám předstoupí před soud, coby obžalovaný obhajoval
jiného daňového hříšníka, a sice známého prostějovského podnikatele Josefa
Milara. Ten se nejvíce proslavil svojí Zlatou knihou bájí a pověstí, která se ukázala býti plagiátem.

tt4UʭFEBtt

Dítě, nebo muž? Také jste jako kluci měli věčně odřená kolena? Do ranných let se
vrátil na mol opilý jednatřicetiletý muž, který se o půl deváté ráno povaloval v ulici
Dolní. Strážníci mu zavolali sanitku. Otázkou zůstává, zda se v jeho případě skutečně
jednalo o návrat do dětství, nebo se mu dosud nepodařilo dospět. Určitě by v jeho
věku nebyl jediný.

ttɇUWSUFLtt

Kdo ujede, ten prohraje. Známé heslo „kdo uteče, vyhraje“, má své místo v atletice, v běžném životě však nemá co dělat. Přesto se dle něj řídil šofér náklaďáku, jemuž se otevřely zadní dveře, kterými poškodil semafor na křižovatce
mezi Plumlovskou a Jungmannovou ulicí. Až jej policisté vypátrají, měla by
být jeho pokuta vyšší o přirážku ze zbabělosti.

tt1ÈUFLtt

Každý (nový) začátek je těžký. Tenistka Petra Kvitová potvrdila, že se zúčastní letošního Roland Garros. Více jak půlroční absence bude nepochybně znát,
zřejmě se tedy od ní nedají čekat zázraky. Každý vyhraný zápas tak bude dobrý.
Nezbývá než popřát hodně štěstí.

tt4PCPUBtt

Chuck Norris v Dobromilicích. Víte, kolik udělá Chuck Norris kliků? Všechny! Hanáčtí siláci změřili síly v Dobromilicích. Nesoutěžili však v počtu kliků,
ale v přenášení pneumatik či zvedání trámů. Chuck, který nosí pneumatiku
od traktoru coby snubní prsten, tentokrát chyběl. Pokud se zúčastní příští rok,
určitě vyhraje i letošní ročník.

tt/FEʏMFtt

Posila na VPP. Soud potvrdil trest jedenadvaceti měsíců vězení pro Lionela
Messiho za to, že se dopustil daňových úniků. Do vězení však nemusí. Moc mi
to nedává smysl, takže bych v jeho případě navrhoval alternativní trest v podobě veřejně prospěšných prací. Ty by si mohl odpykat v kádru fotbalového
Plumlova. Nastoupit mohl již v derby proti Mostkovicím...

Vecerník
ˇ

 
Strážník v roli zachránce. Původně to začalo jako zásah proti opilým
bezdomovcům, kteří tropili výtržnost
u drozdovického rybníka. Jenomže
starší z nich se najednou zakymácel
a spadl do vody, načež zůstal nehybně
ležet s hlavou pod hladinou. Strážník
městské policie pro něj okamžitě skočil
a tím mu zachránil život.
 
Nečekaná smrt! Když Večerník
nedávno vzdal hold veleúspěšnému
chodeckému veteránovi z Mostkovic,
netušili jsme, že materiál bude tím posledním... Bohužel se stalo. Přestože
do poslední chvíle žil aktivně a dokonce závodně sportoval, srdce Aloise
Balcaříka dotlouklo, a to ve věku nedožitých devadesáti let.

Foto: Michal Kadlec

Agentura !"

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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Prostějov (mik) – V minulém čísle
Večerník informoval o případu dvou
vykradených bytů vedle sebe v panelovém domě v ulici Jana Zrzavého v Prostějově. Tehdy šlo zcela jistě o velmi
výnosnou krádež, ovšem policie uvedla, že postižení stále nevyčíslili škodu.
„Bohužel ani po týdnu tuto informaci
nemám, škoda na odcizených věcech
i penězích stále není stanovena,“ odpověděl na dotaz Večerníku František
Kořínek, tiskový mluvčí prostějovských
policistů. Není divu, že se majitelé bytů
stále nemohou dopočítat. Zloděj si totiž
odnesl čtyři desítky zlatých šperků, zlaté
hodinky a značnou finanční hotovost
v různých světových měnách...

)
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Večerníku
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Nemohou se
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rubriky

hlášek. O korunu krále krásy se přijede do Prostějova ucházet spousta
celebrit,“ zvěstovala Pavluša Václavová, vedoucí Kulturního klubu
Pije jako Duha v Prostějově.
Volba nejkrásnějšího muže republiky může být hodně zajímavá, vítěz
si z Prostějova odveze atraktivní
ceny. „Jakmile porota určí nejhezčího chlapa, bude mu předána
funkce primátora Prostějova, obdrží pětiletý zájezd na Ukrajinu
a mimo dalšího i jeden milion čínských jüanů! To už přece stojí za
to, aby u nás muži zkusili štěstí,“ je
přesvědčena Václavová.
Pokoušeli jsme se zjistit, kdo všechno už je do soutěže buď přihlášen,
nebo kdo se k účasti zatím jen
chystá. „Prozradím pouze jméno,

KRIMI


Obvodní policisté pořádně
zabrali a po pouhých třech
týdnech vyšetřili případ vykradeného a navíc zapáleného
domu v malé obci na Prostějovsku. Pachatelem je mladý
muž z Olomoucka. Žháři, který chtěl zřejmě požárem zničit
stopy po vloupání, teď hrozí až
dva roky kriminálu.

90 300

k čemuž mám od dotyčného svolení. Jedním ze soutěžících bude
prezident Milouš Zemák. Vymínil
si ale, že soutěžit bude ve všech disciplínách s výjimkou tance v plavkách.“ Agentura Hóser se ale dala
do dalšího pátrání, díky čemuž
jsme zjistili, že do Prostějova v červenci zamíří například i Kája Hergott, Lukáš Vaculka, Andrej Bibiš
či Bohouš Nedělka. „Pořád mám
nejkrásnější hlas i nohy,“ zareagoval na telefonickou otázku božský
Kája, který si podle svých slov dělá
na vítězství největší nárok.
O titul nejkrásnějšího chlapa republiky se budou ucházet i prostějovská želízka v ohni. „Dlouho jsem
uvažoval o tom, zda se zúčastním.
Manželka mi říká, že bych mohl as-

pirovat na titul, ovšem před třiceti
lety a třiceti kilogramy... Já jsem ale
odvážný a půjdu do toho,“ nebojí
se předsudků náměstek primátorky
Zdeněk Fišerák. Do soutěže vstoupí
i známý majitel umělecké agentury zajišťující například koncerty
na přehradě Pjotr Nalámal. „Jak
se svlíknu do plavek, tak se všichni
potento! Jenom doufám, že v porotě budou ženy, které rozumí kráse
mužského těla,“ glosoval svoji účast
na Missákovi ČR.
Prostějované se tak mají na co těšit!
Za Agenturu Hóser Majkl

    

1 200

V rámci 110. výročí otevření Národního domu v Prostějově se v městském divadle uskuteční velkolepý
koncert světové operní megastar
Magdaleny Kožené, která vystoupí
společně s Melody Makers Ondřeje
Havelky. Vstupenka na toto mimořádné představení bude stát hned
dvanáct stovek. No, nekupte si ji!




PETRA
KVITOVÁ
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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.

LUBOMÍR POLHOŠ

Policisté však nezveřejnili motiv osmadvacetiletého zloděje.
V malém domku totiž „pouze“ ukradl přepravku s pivem
v hodnotě tří stovek korun.
Proč tedy pak nemovitost zapálil, a navíc úmyslně povalil
komín? Škoda se tím vyšplhala až na částku přes devadesát
tisíc korun...

se narodil 24. října 2001 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 20. dubna
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 15 do 16 let, měří mezi 163 až 166
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a černé vlnité vlasy.

&(/¦èª6/2
95(752
67</8

se narodil 14. srpna 1978 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 31. března
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 39 do 40 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé vlasy. Nosí plnovous.

Foto: internet

Prostějovská tenistka a dvojnásobná
wimbledonská šampionka v neděli
poprvé od svého zranění z 20. prosince
loňského roku, kdy byla ve svém bytě
přepadena a pořezána na levé ruce,
absolvovala zápas. A nebylo to jen
tak ledajaké utkání, ale přímo duel
na grandslamovém podniku French
Open!
    

„JAK SI Z TOHO
MÁM KURŇA
UDĚLAT
VIBRÁTOR?“
Mluvčí prostějovské radnice
Jana Gáborová
si při tiskové konferenci rady
města nervózně
hrála s mobilem a nevěděla si
rady s nastavením...
POÈASÍ v regionu

MARTIN BARTOŠÍK
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VOZÍTKO!
PROSTĚJOV Zdenička Kotyzová
zotavující se již půldruhého roku
po autonehodě a sérii velmi těžkých operací, odjela včera společně
s maminkou do lázní v Piešťanech
na další rehabilitační pobyt. Její
zdravotní stav se sice stále lepší,
ovšem aktuálně je Zdenička velmi
posmutnělá z chování zatím neznámého lumpa. Jeho čin se totiž
dá směle srovnat s naprostým hyenismem!

Michal KADLEC

Na otřesný případ upozornil jako první server www.pvnovinky.cz. „Někdo
nám v noci z pátku na sobotu ze dvora
odcizil Zdeniččino autíčko. Speciálně
zkonstruované šlapadlo jí umožňuje
samostatný pohyb. Zalarmovala jsem
Policii ČR, která autíčko záhy našla.
Bohužel je kompletně zničené,“ uvedla Zdena Kotyzová starší. Její dceru
vandalský čin rozplakal. „Pořád se mě

zpravodajství
zpravodajství

ptá, proč to někdo
udělal. Nechápe to,
a já už vůbec ne,“ posteskla si maminka.
„Všichni nás v ulici
znají a vědí, k čemu
Zdenička vozítko potřebuje a že ho máme
schované za plotem.
Nechápu, jak někdo
může vlézt na cizí <FGPKééKP\FTCXQVPÊUVCXUG\NGRwWLGP[PÊCNGRN¾éGCRV¾UG
pozemek, ukrást RTQéLÊP÷MFQWMTCFNC\PKéKNURGEK¾NP÷WRTCXGPÆXQ\ÊVMQ
   
a zničit věc, kterou 
Zdenička nutně potřebuje ke své rehabilitaci. Policisté vozítko sice našli, ale
je zcela zničené. Má ale urvané šlapky,
vytržená řídítka a rozřezanou sedačku. Nevím, jak někdo něco takového
může udělat,“ prozradila pak přímo
Večerníku Zdena Kotyzová.
Určitě by bylo dobré, kdyby policisté zloděje a vandala v jedné osobě vypátrali. Mnozí by se mu rádi
podívali přímo do očí...

33

nejstarší

!

Michal KADLEC

2ąK QUNCX¾EJ PCTQ\GPKP D[ éKRGTPÆ 5VCPKUNC
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zjistili jsme

PROSTĚJOV Velmi smutná zpráva přišla z Domova seniorů v Nerudově ulici, kde v neděli 21. května zemřela paní
Stanislava Páleníková, toho času nejstarší Prostějovanka.
Přitom to není tak dávno, co v plné svěžesti oslavila
104. narozeniny...

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 29

104 let,
  
a 1 den...

   !"#$
Po úmrtí nejstarší Prostějovanky Stanislavy Páleníkové nyní vyvstala otázka, kdo že je vůbec nejstarším občanem regionu? Večerník při zjišťování této informace na odboru matriky prostějovského magistrátu narazil na
zákonné tabu. Pomohou odhalit tajemství čtenáři?
Napište nám na e-mailovou adresu: redakce@vecernikpv.cz o osobě, o které víte, že aspiruje na titul nejstarší
občan Prostějovska!

 "#$% DVOJÍ METR 
PROSTĚJOV Náchod, parčík u křižovatky ulic Českých bratří a Na
Hamrech. Nově upravená, veřejností normálně průchozí zelená
lokalita s chodníky a novými lavičkami. Na jedné straně končí parčík parkovištěm. V podstatě nic mimořádného, tak proč by tento
kousek v cizím městě měl zajímat Prostějovany? Je to jednoduché, je totiž jako přes kopírák naprosto totožný s tolik diskutovaným místem v Prostějově! Přitom ale s úplně odlišným přístupem
představitelů židovských obcí...

Jedná se o zaniklý židovský hřbitov,
na kterém se pohřbívalo od šestnáctého století do roku 1925. Od tohoto
roku se začalo v Náchodě pohřbívat na novém židovském hřbitově
ležícím na západním okraji města.
Za druhé světové války byla obě
vzpomínková místa okupanty srovnána se zemí, náhrobní kameny se
změnily ve stavební či kamenický
materiál. Současná generace od konce druhé světové války pamatuje tento prostor již jen jako park.

Co je ve spojitosti s Prostějovem
v této záležitosti opravdu nejzajímavější? Jelikož byl park již značně
zanedbaný, rozhodli se v roce 2013
obyvatelé Náchoda s tímto faktem
něco udělat a změnit jej v dětské
hřiště, neboli vytvořit barevný, veselý
dětský ráj. A tak začali pátrat po majiteli pozemku, načež zjistili, že vlastníkem pozemku je Židovská obec
v Praze. Současně také zjistili nejen
historii parku, ale i to, že pod jeho
povrchem stále leží ostatky mnoha
zemřelých! Proto své plány změnili
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a rozhodli se z parku udělat důstojné
místo. Získali grant, zatravnili vyšlapaná místa, opravili chodníky, lavičky, přidali informační tabuli o historii
tohoto místa a malý pomník. Tedy
žádná izolace, jakýkoliv ohraničující
plot s jedinou vstupní brankou, rušení chodníků či jiná omezování běžného průchodu občanů Náchoda.
A toto vše mohli samozřejmě udělat

jen se souhlasem majitele pozemku.
Ano, se souhlasem Židovské obce
v Praze!
Náchodský příběh starého židovského hřbitova je tedy zcela totožný
s historií parku před Reálným gymnáziem a Základní školou ve Studentské ulici. Liší se ovšem současnými majiteli pozemku - v Náchodě
Židé, v Prostějově město. Přesto ve





na svém vlastním pozemku v Náchodě řešili zcela jinak, než to požadují
dnes v Prostějově? Proč pan Jelínek
na všechny strany světa vykřikuje, jací
jsme my v Prostějově? A v Náchodě,
na svém vlastním pozemku, židovské
autority povolí právě to, za co bičují
a pomlouvají vedení radnice i samotné občany,“ přemýšlí nahlas o spoustě
otázek Michálek.
Proč bylo pietní místo na bývalém
židovském hřbitově v Náchodě
vybudováno ve shodě s tamní radnicí i místními obyvateli a v Prostějově to nejde? Na to se Večerník
zeptal jak zástupce nadace Kolel
Damesek Eliezer Tomáše Jelínka, tak
i předsedy Federace židovských obcí
České republiky Petra Papouška.
„O tomto projektu nemám žádné
detailní informace, navíc nejsem ani
představitelem Židovské obce v Praze,“ odepsal Jelínek.
>>>dokončení na straně 19

Koupací sezónu zahájily 

HOLKY Z GYMPLU!
BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

17052610566

Michal KADLEC

IVNĚ

EXKLUZ

východočeském městě před čtyřmi
lety nikomu z židovské obce oprava
do podoby normálního parku nevadila, a je zřejmé, že v souvislosti
se získaným grantem museli vše
jakožto majitelé pozemku schválit.
„Podobný prostor s velmi důstojnou
připomínkou židovské historie místa je však u nás v Prostějově stavem,
který je terčem celorepublikové, ba
skoro celosvětové kritiky a mnoha
obviňování z nepochopení židovské
kultury, náboženství, obviňování z antisemitismu! A to je asi ten
největší rozdíl,“ komentuje odlišný
přístup v jednání představitelů židovských obcí Aleš Michálek, člen
petičního výboru, který odmítá jakékoliv stavební změny před ´reálkou´.
„Ptám se, jak je možné, že park v místě
bývalého hřbitova v Náchodě židovské obci nevadí a v Prostějově je z toho
takový problém? Proč Židé zvýšení
piety zrušeného židovského hřbitova

2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Čtrnáctileté dívčiny Martina Začalová
s Laurou Azzolinou byly mezi prvními, které Večerník
zastihl v čerstvě otevřeném aquaparku v Prostějově.
„Jsme otužilé holky,“ zubily se obě lolitky.
(mik)
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BEZDOMOVCE
PROSTĚJOV Strážník městské policie se předminulou neděli 21. května dostal do role zachránce života!
„Po patnácté hodině bylo přijato
oznámení o spící osobě na chodníku
v blízkosti drozdovického rybníka.
Hlídka zde po příjezdu spatřila dva
bezdomovce ve věku sedmadvaceti
a pětašedesáti let. Mladší z dvojice
ležel na zemi a spal, starší seděl na lavičce v autobusové zastávce. Oba byli
ve značně podnapilém stavu. Strážníci dvojici z místa vykázali, ovšem při
odchodu starší muž zavrávoral a spadl do rybníka. A to tak nešťastně, že
i hlavou zajel pod hladinu. Strážník
za ním skočil a z vody jej vytáhl. Mezitím však i mladší muž uklouzl a rovněž spadl do vody. Druhý strážník vytáhl také tohoto muže,“ uvedla Tereza
Greplová, tiskový mluvčí Městské
policie Prostějov. „Přivolaný lékař
rozhodl o umístění mladšího muže
do protialkoholní záchytné stanice.
Strážníci mu totiž naměřili 2,87 promile alkoholu v dechu. Pětašedesátiletý muž byl převezen do nemocnice
na vyšetření,“ dodala.
(mik)

4

STARÉHO
PŘÍPADU

PO STOPÁCH

Pondělí 29. května 2017
www.vecernikpv.cz

 20 lety vyšlo první císlo...
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pohled zpátky

STÍNY MINULOSTI

DEFINITIVNÍ KONEC!

PORCOVÁNÍ
JELENA? PROMLČENO!
Pytláctví u nás dle myslivců stále jen beztrestně kvete

MLÉKOMAT

PROSTĚJOV Bezmoc. Tak
to je asi hlavní pocit, který
převládá u myslivců v jejich
nikdy nekončícím boji proti
pytlákům. Zatímco ve středověku tito muži často končili
na šibenici, dnes je jejich dopadení a následné potrestání spíše ojedinělé. Obvykle
celý případ vyzní do ztracena. Ukázkovým příkladem je
i kauza kolem videa, na němž
si banda pytláků porcuje jelena. Přestože důkazy byly více
než výmluvné, ani jeden z aktérů nakonec potrestán nebyl.
Tento Stín minulosti se tedy
rozhodně sám nerozplyne...
Už je to rok, co do redakce Večerníku dorazil drsný desetiminutový videozáznam, na kterém
bylo možné spatřit gang pytláků
kuchajících si obrovského jelena. Podle některých tato parta
řádila v lesích okolo Dětkovic,
Myslejovic a Křenůvek už minimálně pět let! Přestože video
i celou řadu indicií obdržela prostějovská policie, v celém případu nikdo obviněn nebyl. A pravděpodobně ani nebude!
„Věc byla odložena pro nepřípustnost trestního stíhání z důvodu promlčení,“ reagoval na
dotaz Večerníku František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov. Myslivci a lesní hospodáři
netají nad tímto výsledkem rozčarování. „Jsme z toho hodně
zklamaní. Celá situace nás mrzí
o to víc, že se v tomto případě
konečně podařilo zajistit jasné důkazy. Přesto to k ničemu
nevedlo... Co na tom záleží, že
video pocházelo z roku 2009?

V Prostějově nefunguje ANI JEDEN

2QUNGFPÊRTQUV÷LQXUMÚONÆMQOCVUVQLÊWCSWCRCTMWX-TCUKEMÆWNKEK+VGPWåLGQFMQPEG
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PROSTĚJOV O čerstvém a nijak neupraveném mléku z automatu si mohou
lidé v Prostějově nechat už jenom
zdát. V dobách největší slávy před
sedmi lety si přitom lidé ze čtyř těchto
zařízení rozmístěných po celém městě
odčerpali každý den kolem tisícovky
litrů. Éra populárních mlékomatů
se však s letošním rokem definitivně
uzavřela.
„Lidé přestali mít zájem o zdravé mléko,“
konstatoval smutně Zdeněk Zdráhal,
předseda představenstva Zemědělského
družstva v Němčicích nad Hanou. Provozovatel populárních mlékomatů se
přesně před rokem rozhodl zařízení
stáhnout z Prostějova. Již v té době byly
nerentabilní. Po protestech občanů
a zásahu politiků nakonec jeden mlékomat v Prostějově přece jen zůstal.
Jak se Večerníku aktuálně podařilo zjistit,
ani ten u aquaparku v Krasické ulici již
nefunguje. „Od konce loňského roku je
mimo provoz a brzy bude zcela zrušen.
Lidé k němu naprosto přestali chodit.
Týdně se tu vytočilo už jen sto litrů
mléka,“ konstatoval Zdeněk Zdráhal.
O mlékomat se v poslední fázi jeho existence staral podnikatel Svoboda, který
v jeho sousedství provozoval obchod se

Napsáno
pred

28. 5. 2007

smíšeným zbožím. „I on ovšem skončil
a nový nájemce nemá o provoz jakýkoliv
zájem,“ prozradil Zdráhal.
Ve zlatých dobách mlékomatů před
sedmi lety fungovaly v Prostějově hned
čtyři. Kromě zmíněného přístroje v Krasické ulici stály také u obchodního centra
Anděl v Anglické ulici, před Kauflandem v Okružní ulici a u Zlaté brány
na náměstí T. G. Masaryka. Přesto se
u některých z nich tvořily fronty. I díky
v té době výhodné ceně se denně tímto
způsobem prodalo zhruba tisíc litrů
mléka. Za ústupem mlékomatů dle
Zdráhala stojí zejména lidská pohodlnost. „O čerstvé mléko se musíte starat,
není to potravina, ale teprve surovina.
Nelze si ho vzít balík a postavit někam
do sklepa,“ hledal Zdráhal hlavní příčiny
konce počátečního mléčného boomu
v Prostějově.
Přesto mají skalní milovníci čerstvého
mléka stále ještě šanci. Poslední
z mlékomatů funguje v areálu ZD
Němčice nad Hanou. „Denně se tu
vytočí kolem padesáti až sedmdesáti
litrů mléka. Převážně si jej berou naši
zaměstnanci, ale dojíždí sem i lidé
z Prostějova,“ poukázal Zdeněk Zdráhal
(mls)
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Pytláci u nás řádili po celou tuto
dobu až do současnosti. Pro mě
osobně to obzvláště není vůbec
jednoduché, ale mám odpovědnost za celou honitbu a nemohu
trpět, pokud nám tady někdo
nezákonně loví zvěř,“ řekl nám
aktuálně starosta Dětkovic Josef
Hýbl, který je zároveň i starostou Honebního společenstva
Určice-Myslejovice.

Pytláctví se
stále vyplácí

Dle myslivců mají pytláci na
svědomí stovky kusů zvěře - jeleny, srnce, daňky i kance. O bezútěšné situaci v regionálních
lesích vypovídá přitom celá řada
svědectví. „Předloni na podzim jsem při sběru hub za obcí
Myslejovice v lese našel na jednom místě čtyřicet kusů noh od
vysoké, amputovaných v místě

kolene. Po přečtení článku je mi
jasné, jak se tam dostaly..,“ napsal
do redakce Večerníku čtenář
Petr.
Samotní myslivci již dokonce
byli svědky těchto nelegálních řádění pytláků. „Přijedou
v noci velkým terénním autem
se světlomety, k dispozici mají
i speciální vojenské přístroje
na noční vidění. Auto postaví
na okraj pole nebo na lesní cestu. Rozsvítí světlomety a hned
střílejí. Během několika minut
mají vyděláno, naloží zastřelenou zvěř a zmizí. Když jsme se
je pokoušeli zadržet, pokaždé
ujeli. Nemáme pro jejich zadržení žádné pravomoci,“ popsal
již dříve až příliš běžné praktiky
Josef Hýbl s tím, že tito pytláci
s vidinou solidního zisku zásobují zvěřinou restaurace po celém Prostějově a okolí. Myslivci
si přitom opakovaně stěžovali
na nečinnost policie v celé věci.

„Co se divím? Vždyť šéfem celého
gangu je bývalý policista! Jeho
totožnost je zřetelná i z videozáznamu, na kterém pytláci porcují nádherného jelena,“ upozornil
Hýbl, podle něhož jedinou cestou k ukončení apokalypsy v našich lesích jsou přísnější kontroly
původu masa v restauracích.

Policie øešila
tøi pøípady

Policisté slova o své nečinnosti
odmítají. „Prostějovští kriminalisté za uplynulý rok prověřovali
tři případy podezření z trestného činu pytláctví a jeden případ
přestupku na úseku zemědělství,
myslivosti a rybářství,“ potvrdil
skutečnosti František Kořínek.
Kolik z těchto případů skončilo
obviněním pachatelů, však policejní statistiky prý neuvádějí.
(mls)

Učitelka zachránila dusící se dítě!

Velmi rádi informujeme o lidech, kteří
někomu druhému zachránili život. Díky
Bohu je takových případů v poslední době
stále dost. Nedávno byla před těžký úkol
postavena učitelka Mateřské školy v Květné ulici na Sídlišti Edvarda Beneše v Prostějově Hana Pelíšková. Pětiletá Martinka
Slatinová se při dětské hře na školní zahradě začala dusit a posléze zkolabovala.
„Holčička nemohla popadnout dech, dusila
se. Nejprve jsem začala zjišťovat, jestli něco
nevdechla. Ukázalo se, že ne, ale přesto se
její stav neustále zhoršoval,“ vzpomíná nyní

Hana Pelíšková. Učitelka však zachovala
duchapřítomnost a rázně se rozhodla pro
převoz děvčátka do nemocnice. „Poblíž byl
naštěstí volný řidič, takže jsme malou neprodleně vzali do auta a tak rychle skončila
na jednotce intenzivní péče v prostějovské
nemocnici,“ dodala učitelka.
Druhý den čekal Hanu Pelíškovou další šok.
„Od primářky jsem se dozvěděla, že kdyby pomoc nebyla okamžitá, mohlo to dopadnout
velmi špatně. Řekla mi, že jsem udělala správně, když holčička v autě seděla, mluvili jsme
na ni a snažili se ji uklidnit, protože začínala

panikařit,“ svěřila se Pelíšková. Co přesně potíže způsobilo, sama neví. „Podle lékařů se to
ale mohlo stát kdykoliv a kdekoliv,“ podotkla.
Rychlost rozhodování a umění první pomoci učitelky mateřské školy ocení i nejvyšší
představitelé radnice. „Paní učitelka malé
Martince jednoznačně zachránila život. Její
profesionální a kvalifikovanou pomoc rozhodně oceníme. Formou předání finanční
odměny ve výši deseti tisíc korun jí hodláme
poděkovat za záchranu života svěřeného dítěte,“ sdělil Večerníku Vlastimil Uchytil, místostarosta Prostějova.

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Kromě ocenění města tenkrát následovalo i výrazné poděkování rodičů učitelce, bez jejíhož pohotového jednání by
i podle slov lékařů mohli přijít o dceru. O podobných dobrých skutcích Večerník informoval i v průběhu dalších let,
a jak již bylo řečeno, nebyla o takové případy nouze. Do rolí
bezprostředních zachránců se dostali řidiči, hasiči, policisté,
ale také sousedé, kolegové v práci a dokonce i děti. V podobných situacích je dobré vědět, že v případě nebezpečí je nablízku člověk, který se nerozmýšlí a je ochotný poskytnout
okamžitou pomoc. Patříte mezi ně i vy?
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: Vrahovická ulice
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Předminulý pátek 19. května řešili
strážníci městské policie úsměvný případ. Po zahrádce jednoho
z prostějovských občerstvení se
totiž proháněl nezvaný návštěvník! S žádostí o odchyt neznámého zvířete se na linku 156 obrátil
devětašedesátiletý muž. Hlídka na
místě zjistila, že jde o křečka. Hlodavce se podařilo chytit a hned
nato ho strážníci převezli do lesoparku Hloučela, kde byl vypuštěn
do volné přírody.
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Hlídka městské policie byla
předminulou sobotu 20. května
přivolána do centra města, kde
u stojanu na jízdní kola seděl pes
přivázaný na jeden a půl metru dlouhém vodítku. Manželka
oznamovatele šla okolo něj se
svým psem, když přivázaný kříženec pitbula zaútočil. Když se
snažila svého svěřence chránit,
byla povalena na zem. Zvednout
se ženě pomohl náhodný kolemjdoucí, dotyčná měla oděrku
na ruce a stěžovala si na bolest
kyčle po dopadu na zem. Strážníci
doporučili čtyřiasedmdesátileté dámě návštěvu lékaře, což na
místě odmítla. Její pes viditelně
zraněný nebyl. Seniorka uvedla,
že podrobnější kontrolu provede
až doma. Majitele agresivního psa
se podařilo zkontaktovat uvnitř
obchodního domu. Šedesátiletý muž je podezřelý z přestupku
proti občanskému soužití. Všichni
zúčastnění byli poučeni o předání
případu příslušnému správnímu
orgánu k dořešení. Zde může poškozená strana žádat náhradu způsobené škody.
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Po čtvrté hodině ranní v neděli
21. května bylo přijato oznámení na linku 156 o dvou osobách
zapalujících plakáty vylepené na
zastávce u obchodního střediska
Haná v Plumlovské ulici. Na místo byla okamžitě vysána hlídka.
Zkontaktováni byli dva muži ve
věku 34 a 54 let. Oba byli v podnapilém stavu a mladší z dvojice
měl ruce natažené k hořícímu
plakátu. V okamžiku, kdy spatřil
hlídku, ustoupil a začal se rozhlížet. K zapálení se přiznat nehodlal. Svým jednáním je čtyřiatřicetiletý muž podezřelý z přestupku
proti majetku. Celá událost byla
předána k dořešení příslušnému
správnímu orgánu. O tom byli
oba pánové poučeni.

)
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Uplynulou středu 24. května po
půl deváté ráno nalezli strážníci
v ulici Dolní ležet jednatřicetiletého muže, a to pod vlivem
alkoholu. Stěžoval si na zraněné
koleno. Provedenou dechovou
zkouškou bylo muži naměřeno
2,80 promile alkoholu v dechu.
Strážníci na místo přivolali lékaře z prostějovské záchranky. Muž
byl odvezen sanitkou za asistence
strážníka na vyšetření do nemocnice.

krimi
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PROSTĚJOVSKO Ve druhém
květnovém vydání Večerník informoval o podivném případu
krádeže a žhářství, ke kterému
došlo v nejmenované malé obci na Prostějovsku. Podivnému
proto, že tehdy ještě neznámý
zloděj se vloupal do rekreační
chaty, ze které ukradl přepravku s pivem za pár stovek, ale
pak v chatě zničil nábytek a objekt zapálil! Proč, to policie neprozradila ani poté, co zloděje
a žháře v jedné osobě minulý
týden dopadla.

Prostějovsku, do níž se po poškození oplocení dostal za použití násilí.
Chatu následně prohledal, načež
odcizil přepravku s pivem v celkové hodnotě 300 korun. Poté zničil
čtyři skříně a kuchyňskou linku, aby
pak založil požár. Dále na přístavku u chaty zničil část střechy a strhl
komín. Celková výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na více než sto čtyřicet tisíc korun,“ připomněl měsíc starý případ
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Policisté z obvodního oddělení Prostějov 2 ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
Michal KADLEC
krádeže a přečinu poškození cizí
„V období od devětadvacátého dub- věci, za což dotyčnému hrozí mimo
na do prvního května tohoto roku jiné i trest odnětí svobody až na dva
vnikl pachatel do chaty v obci na roky.
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Foto: internet
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Jak tiskový mluvčí vzápětí potvrdil,
zloděje a žháře v jednom se podařilo vypátrat a zadržet. „Provedeným
prověřováním se jako pachatele podařilo ustanovit osmadvacetiletého
muže z Olomouce. Výše škody byla
nakonec upřesněna na nejméně
devadesát tisíc korun poškozením
objektu a tři sta korun odcizením

přepravky s pivem. U právní kvalifikace skutku a ani hrozícího trestu
ke změně nedošlo,“ sdělil František
Kořínek.
Kromě dvouletého trestu vězením
tak mladému muži z Olomouce reálně hrozí i náhrada způsobené škody.
Proč vše ale udělal, nám však zůstalo zamlčeno... Ví to alespoň policie?

Malé děti v doprovodu HLEDANÝ ZLODÌJ

OPILÝCH RODIČŮ!

PROSTĚJOV Prostějovští strážníci řešili dva otřesné případy,
při kterých rodiče rozhodně nešli
svým malým dětem příkladem.
V tom druhém musela městská
policie dokonce vyrozumět sociálku. Mladá matka totiž nebyla
schopna na chodníku pohlídat
svého chlapečka. Bodejť by ano,
když měla v sobě šest piv a nepočítaně panáků!
„V neděli jedenadvacátého. května
v odpoledních hodinách vyjížděli
strážníci prověřit přijaté oznámení
o podnapilé osobě s malým dítětem.
Muž vedl po chodníku jízdní kolo
a šestiletá holčička okolo něj jezdila
na kole. Hlídku na místě kontaktoval oznamovatel. Uvedl, že muž při
průchodu okolo zaparkovaných vozidel jedno z nich odřel. Nedaleko
strážníci opilého pětačtyřicetiletého
muže vypátrali. Už byl doma pod

dohledem manželky, která uvedla, že
se o něj postará. Poškození vozidla si
muž nepamatoval, ale způsobenou
škodu byl ochoten uhradit. Strážníci zjistili majitele poškozeného auta
a předali mu kontakt na muže, který škodu způsobil,“ uvedla Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Za tři dny, ve středu 24. května, bylo
přijato obdobné oznámení. „Tentokrát se jednalo o podnapilou matku
s dítětem. Strážník v nahlášené lokalitě spatřil vrávorající ženu doprovázející malého chlapce. Jednatřicetiletá matka se doznala k požití šesti piv
a několika nálevek tvrdého alkoholu.
Strážníkovi uvedla kontakt na kamarádku, které byla předána s tím, že
se o ni postará. O případu jsme však
vyrozuměli odbor sociálních věcí
prostějovského magistrátu,“ sdělila
Greplová.
(mik)

    
PŘEROV, PROSTĚJOV
Přerovští policisté požádali své kolegy z Prostějova o spolupráci při
pátrání po sedmadvacetiletém Jakubu Kolářovi
z Přerovska (na snímku).
Celostátní pátrání bylo
vyhlášeno už 5. května
a není vyloučeno, že se
může pohybovat i po
Prostějově.
„Hledaný Jakub Kolář se narodil
8. dubna 1990. Trvale je přihlášen
k pobytu v okrese Přerov. Má 181
centimetrů vysokou atletickou postavu, modrozelené oči, oválný obličej
k bradě zúžený. Pleť má poznamenanou akné. Vlasy plavé barvy má
střižené nakrátko. Hledaný může být
neoholený, s takzvaným strništěm na
tvářích. Zdánlivé stáří odpovídá věku
mezi 27 až 30 lety,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.

Muž je hledaný
Okresním soudem
v Přerově pro majetkovou trestnou
činnost. „Žádáme
i prostějovské občany o poskytnutí
informací k současnému
místu
pobytu, výskytu
či pohybu hledaného. Do počátku
května se nyní hledaný pohyboval
po Přerově mezi bezdomovci, často v okolí marketů. V současnosti
se zřejmě úmyslně skrývá, není vyloučeno, že i v Prostějově,“ dodal
Kořínek.
Jakoukoli informaci k osobě hledaného Jakuba Koláře můžete
podat policii v pracovní dobu během pracovního dne na telefonní
linku 974 778 337, nebo na mobilní číslo 601 365 551, případně
kdykoliv na bezplatnou linku 158.
(mik)

     

JOSEF MILAR OPĚT ODSOUZEN! TENTOKRÁT ZA KRÁCENÍ DANÍ
Zastupoval jej Josef Augustin, který bude brzy čelit obdobné obžalobě...

PROSTĚJOV Je to přesně deset let, co se majitel společnosti Cheops
Josef Milar zapsal do povědomí širší veřejnosti coby autor „Zlaté knihy bájí a pověstí“. Publikaci mu pokřtil tehdejší předseda Poslanecké
sněmovny Miloslav Vlček. Velmi brzy se však ukázalo, že báje opsal
a obkreslil bez vědomí autorů. Milar byl následně odsouzen za plagiátorství, poškozeným musel zaplatit odškodné a zbytek nevydaného
nákladu nechal stát spálit. Minulý úterý si známý prostějovský podnikatel vyslechl další rozsudek...
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Po svém odsouzení nechal dnes
osmapadesátiletý Josef Milar reklamní agenturu Cheops formálně
přepsat na svého syna Tomáše. Podnikal však dál. Na nesrovnalosti ve
firemním účetnictví přišel Finanční
úřad v Prostějově při namátkové
kontrole, při níž zjistil, že mnohé
z položek byly záměrně převedeny
do nižší sazby DPH. Řada jiných
pak do účetnictví nebyla zahrnuta
vůbec. Tím měla vzniknout státu
škoda bezmála půl milionu korun.
„Josef Milar byl můj šéf. Dostala
jsem od něj za úkol snížit DPH,
takže jsem v počítači přepsala faktury na nižší částky, než které jsme
skutečně inkasovali. Coby odběra-

tele jsem uvedla jiné firmy, aby to
bylo hůře dohledatelné,“ přiznala se
u soudu účetní Tamara Benešová.
Josefa Milara podobně jako v kauze plagiátorství zastupuje advokát
a prostějovský zastupitel Josef Augustin. Ten přitom již zanedlouho bude čelit obdobné žalobě pro
trestný čin krácení daně. Právě Augustin naznačil, že některé položky
se v účetnictví neobjevily proto, že
o nich jeho klient vůbec nevěděl. Peníze si dle něj měla ponechat právě
obžalovaná účetní. Něco takového
se však nepodařilo prokázat, navíc se
to jevilo jako dost nepravděpodobné. „Proč by účetní sama o sobě snižovala sazbu DPH, když neměla přístup k firemnímu účtu a nic z toho
tedy neměla? V tomto případě je
myslím nesporné, že jednala na příkaz svého šéfa, neboť se kvůli tíživé
životní situaci bála ztráty zaměstnání. Myslím, že ve zbývajících případech postupovala obdobně, těžko



by se jí před majitelem firmy podařilo zatajit příjem za zakázky,“ zastal se
obžalované státní zástupce Jaroslav
Miklenda, který však nemohl přehlédnout fakt, že to byla právě ona,
kdo účetnictví zkresloval.
Soud nakonec oba obžalované
uznal vinnými. Tamara Benešová

byla odsouzena k podmíněnému
trestu 16 měsíců a dva roky nesmí
pracovat jako účetní. Josef Milar
odcházel s podmíněným trestem
22 měsíců.
Rozsudky jsou již pravomocné, oba
obžalovaní i státní zástupce se na
místě vzdali práva na odvolání.

,QUGH/KNCTMVGTÆJQUGLGJQ\CO÷UVPCPEKO÷NKD¾VRčUQDKNWUQWFWRQRTQ
F÷NCPÆPGOQEKFQLOGOV÷åEG\MQWwGPÆJQOWåG
Foto: Martin Zaoral

V období od 19. do 21. května se
dosud nezjištěný pachatel vloupal
do rodinného domu v severozápadní části města. Pachatel nejprve
překonal oplocení pozemku a poté
za použití násilí i vstupní dveře do
domu. Následně celou nemovitost
prohledal a odcizil finanční hotovost ve výši deseti tisíc korun, platební kartu, mobilní telefon a zlaté
šperky a zlaté hodinky. Celková
výše způsobené škody nebyla dosud přesně vyčíslena.
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Uplynulou sobotu 27. května
před dvaadvacátou hodinou v Brněnské ulici kontrolovali policisté osobní automobil značky Seat
a jeho třiašedesátiletého řidiče.
Provedenou dechovou zkouškou
policisté u muže změřili hodnotu
1,64 alkoholu v dechu, načež řidič
přiznal vypití pěti desetistupňových piv během podvečera a
večera téhož dne. Další jízdu mu
byla zakázána a na místě zadržen
řidičský průkaz. Pro své jednání je
nyní podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky. Za ten mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

 & 
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Minulou středu 24. května před
desátou hodinou dopoledne kontrolovali policisté v Kostelecké
ulici automobil typu Ford Transit
a jeho čtyřiadvacetiletého řidiče
z Přerova. Provedenou dechovou
zkouškou policisté u muže změřili
hodnotu 0,22 promile alkoholu
v dechu. S naměřenou hodnotou
řidič souhlasil a uvedl, že během
předchozího večera vypil čtyři
jedenáctistupňová piva. Poté policisté u muže provedli orientační
test na přítomnost jiných návykových látek. Také tento test byl
pozitivní, a to na látku cannabis.
Nezbedný šofér opět s výsledkem
testu souhlasil a přiznal, že během
předchozího dne třikrát nebo čtyřikrát „potáhl ze skleněnky s marihuanou“. Odbornému vyšetření
na přítomnost zakázaných látek
v těle se však podrobit odmítl.
Další jízdu mu policisté zakázali
a na místě zadrželi jeho řidičský
průkaz. Pro své jednání je nyní
podezřelý ze spáchání přestupku
podle zákona o silničním provozu. Věc bude k dořešení oznámena
příslušnému správnímu orgánu.
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Pondělí 29. května 2017
www.vecernikpv.cz

děti, pejsci

BLAHOPØEJEME!!!

Anna UJCOVÁ
19. 5. 2017 46 cm 2,90 kg
Prostějov

Ema UJCOVÁ
19. 5. 2017 47 cm 3,20 kg
Prostějov
Jan IGLO
22. 5. 2017 50 cm 3,25 kg
Vyškov

Pondělí 29. května 2017
www.vecernikpv.cz

 

lu nejen za velmi dlouhou a náročnou přípravu, ale
i za týmovou spolupráci. Gratulujeme a děkujeme
za tu nejlepší reprezentaci naší školy,“ poznamenala
Dagmar Halašová z Masarykovy ZŠ v Nezamyslicích.
(mls)

"

v obci, ve státě a v EU, Pojistná gramotnost aneb ochrana majetku a zdraví a Právní gramotnost aneb občan
a právo.
V jednom ze semifinálových kol zvítězilo družstvo
Nezamyslic a postoupilo tak mezi čtyři nejlepší. „Ve
finále naši deváťáci uplatnili své výborné znalosti

dané tematiky, a tak nejen díky správným odpovědím, ale i díky rychlosti odpovědí zvítězili,“ radovala
se určitelka Jarmila Krupičková, která žákům trpělivě
pomáhala po celou dobu jejich příprav na tuto soutěž. „Úspěšné družstvo si zaslouží obrovskou pochva-

LGOKNQWéMÚMąÊåGPGEUVąGFP÷XGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MW\JTW
DCLGFPQJQCåFXCTQM[/NCF¾CVGORGTCOGPVPÊMT¾UMC
MVGT¾T¾FCRQ\P¾X¾PQX¾OÊUVCCOKNWLGRTQEJ¾\M[CXÚNGV[
8JQFP¾PCXÚEXKMCTč\PÆRUÊCMVKXKV[5GRUGOUGDG\RTQ
DNÆOWUPGUGPCXQFÊVMWWOÊPGVCJ¾
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BODYGARD

LG FXQWNGVÚ MąÊåGPGE UVąGFPÊJQ X\TčUVW MVGTÚ LG PC UGVT
XCéPÊM GPGTIKG O¾ PC TQ\F¾X¾PÊ 8JQFPÚ RTQ CMVKXPÊJQ
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LEONEK

LG MT¾UPÚ MąÊåGPGE P÷OGEMÆJQ QXé¾MC UVąGFPÊJQ X\TčUVW XG
X÷MW\JTWDCwGUVO÷UÊEč,GVQQFTQUVNÆwV÷ÿ¾VMQMVGTÆUGLGw
V÷XwGOWWéÊ/KNWLGNKFKCLGFQMQPCNÚOC\GNMCåF¾JTCLGRTQ
P÷LXÚ\XC2QUVWRP÷UGWéÊEJQFKVPCXQFÊVMW$G\RTQDNÆOWUG
UPGUGLCMUHGPQWVCMUGRUGO8JQFPÚMF÷VGO



LGUGFOKNGVÚMąÊåGPGEQJCąGXGNMÆJQX\TčUVW,GRGLUGMX
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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.



Nejprve probíhala nejdříve dvě semifinále, ze kterých
dvě nejlepší družstva postupovala do finále. Otázky byly
vybírány z těchto tematických okruhů: Požární gramotnost aneb než přijde hasič, Bezpečnostní gramotnost
aneb než přijde policista, Zdravotní gramotnost aneb
než přijde lékař, Občanská gramotnost aneb občan
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NEZAMYSLICE Žáci Masarykovy základní školy v Nezamyslicích oslavili velký
úspěch. V silné konkurenci mnoha škol 2. ročníku soutěže „Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem pro občana EU“ zabojovali a získali nejvyšší ocenění ! Celostátní
finále se konalo ve čtvrtek 27. dubna 2017 v Praze.

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

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

Barbora DVOŘÁKOVÁ
24. 5. 2017 49 cm 3,85 kg
Obědkovice

 20 lety vyšlo první císlo...

pred

Vítejte na svìtì
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nil. Poté celou věc oznámil na policii.
Řidič nákladního automobilu však
na příjezd hlídky nepočkal a z místa
ujel,“ popsal událost František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Policisté však následným šetřením
zjistili totožnost řidiče i majitele vozidla. „Při telefonickém kontaktu sdělil,
že řidič se již na místo nedostaví, ale
bere na vědomí, že celá věc bude předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu. Řidič je pro své jednání
podezřelý ze spáchání přestupků podle zákona o silničním provozu. Výše
způsobené škody byla předběžně
vyčíslena na deset tisíc korun,“ sdělil
Kořínek.
(mik)
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vám může během dalších let docházet
i v jiných mateřinkách. Zejména na
sídlištích a také tam, kde v současnosti
dochází k masivní výstavbě bytových
domů. Tady se dá jednoznačně předpokládat příbytek mladých rodin s malými dětmi,“ nahlédla do budoucnosti
Ivana Hemerková. „A máme další recept, jak zvýšený počet dětí zvládnout.
Už jednou jsme udělali, že ročník předškoláků z mateřské školy se přestěhoval
do třídy v budově základní školy. Mateřince se tak uvolnila kapacita a mohla
přijmout děti mladší. Stalo se tak v Melantrichově ulici. Může jít o nejlepší
řešení, jak po roce 2020 přijmout také
všechny dvouleté děti do mateřských
škol,“ nastínila náměstkyně primátorky
Statutárního města Prostějova.

do 30. června, ovšem firma provádějící
rekonstrukci už předem avizovala, že
se tento termín bude snažit co nejvíce
zkrátit. Své slovo splnila. „Pro běžný
dopravní provoz tak bude důležitý komunikační uzel znovu plně zprovozněn zhruba s měsíčním předstihem,“ libuje si. A s ním i většina řidičů a řidiček.
Tím ale práce v Plumlovské ulici letos
neskončí. Město zde hned po letních
prázdninách uskuteční naplánovanou investiční akci, kdy dojde k re-

konstrukci chodníků, veřejné zeleně,
parkovacích ploch a silničních obrubníků. „A začneme ze směru od velkého rondelu k centru. Tyto práce se
obejdou bez uzavírky ulice. Teprve až
poté dojde ke zhruba dvoutýdennímu
úplnému uzavření Plumlovské, neboť
Olomoucký kraj zde zajistí nový asfaltový povrch na silniční komunikaci,“
popsal Zdeněk Fišer vše, co se bude dít
v Plumlovské ulici během druhého pololetí tohoto roku.

*NWDQMÆXÚMQR[X2NWONQXUMÆWNKEKLUQWLKåVCMąMCd\CNGRGPÆqMCåFÚOFPGO
DWFGWNKEGQVGXąGPCRTQXGwMGTQWFQRTCXW
Foto: Michal Kadlec

s PØEDSTIHEM!
PROSTĚJOV Už před čtyřmi lety
se dělníci pustili do předem dlouho
naplánované rekonstrukce městských hradeb v Prostějově. Náročné opravy měly být dokončeny do
roku 2015, ovšem veškeré práce
prodloužily nečekané komplikace.
Nepočítalo se především s obrovskou vlhkostí, kterou historické
zdivo trpělo. Malý háček se objevil
i letos, kdy mají být hradby konečně
opravené.
Celá rekonstrukce hradeb probíhá
již od roku 2014. „Jedná se o složitou
a technologicky specifickou historickou stavbu. V letošním roce probíhají
dokončovací práce, konkrétně tedy jde
o zastřešení koruny hradeb a následnou
hydrofobizaci,“ zopakoval Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky
Statutárního města Prostějov.
Ale to by nebyly hradby, aby se zase
neobjevila nějaká komplikace. „Při
odstranění popínavé zeleně ze strany
Smetanových sadů jsme zjistili značnou
devastaci takzvané poprsní zdi, což je
původní historická střílna. Z hlediska
památkové péče je vhodná buď autentická oprava, nebo zakonzervování pro
budoucí možnou autentickou opravu.
Památkáři sice upřednostňují rekon-

strukci podle dobových plánů, my jsme
se však rozhodli pro druhý případ. Zakonzervování nás totiž vyjde mnohem
a mnohem levněji,“ objasnil Fišer. Jak
dodal, dále je třeba ještě letos staticky
zajistit korunu hradby, na které se znovu
vystaví část poprsní zdi z původních kamenů. „Následně bude provedena hydrofobizace a instalace olověného plechu, který zabrání zatékání do hradeb.
Letošní práce na hradbách si vyžádají
částku 3,37 milionu korun. A pak snad
již bude konečně hotovo,“ odtušil první
náměstek primátorky.
(mik)
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totiž není zateplen! „Během zimy
je v obřadní síni velká zima a v létě
zase horko k nevydržení. Po dílčí rekonstrukci z roku 2012, kdy došlo
k výměně výplní otvorů za kvalitní
hliníková okna, se situace částečně

„Židovská obec v Prostějově se po
válce neúspěšně dožadovala vrácení
arizovaného starého hřbitova s argumentem, že podle židovského
náboženství není možné, aby hřbitovy
byly zrušeny a pozemek jednou určený
za židovský hřbitov věnován jiným
účelům. My dnes ctíme stále stejné
principy, a týká se to jak Prostějova, tak
dalších lokalit, kde se v rámci našich
možností místa posledního odpočinku
postupně obnovují jako třeba ve Svitavách nebo Bečově nad Teplou,“ zareagoval Papoušek. „V Náchodě chtěli
rodiče z blízké školy na ploše zničeného
hřbitova postavit dětské hřiště. Že to
nelze, pochopili sami, když se začali
seznamovat s historií. Židovská obec
v Praze pak souhlasila s jejich návrhem
na vylepšení místa, kdy se omezilo
množství cest a venčení psů, instalovala se deska s informací o existenci
lidských ostatků a s pravidly, jak se na
území hřbitova chovat. Nyní se plánuje
rekonstrukce přilehlého hřbitovního
domku, jehož součástí se stane expozice přibližující historii židovské komunity. V budoucnu by měla být i plocha
náchodského hřbitova upravena podle
podobných principů jako v Prostějově.
Prostějovský návrh má i podporu vrchního zemského rabína Karola Sidona.
V Náchodě se nyní mluví o tom, že by
se pokusili nalézt zmizelé náhrobky, jako
se to podařilo v Prostějově,“ uvedl dále
ve svém vyjádření předseda Federace
židovských obcí České republiky.

PROSTĚJOV Zastupitelstvo statutárního města Prostějova má na
svém zasedání v pondělí 12. června rozhodnout o finanční podpoře
mládežnického hokeje. Na posledním jednání bylo hlasování odloženo, přičemž jasně zaznělo, že město
podpoří pouze jeden klub, pro dva
totiž na stařičkém stadionu není
zcela úplně místo. Jenomže kterému radnice nakonec pomůže? SK
Prostějov 1913 nebo dříve založenému LHK Jestřábi Prostějov? Jak
Večerník zjistil, vedení města ani doposud nezná na tuto klíčovou otázku odpověď! Úvodní díl již čtvrté
rundy seriálu rozhovorů s významnými osobnostmi veřejného života,
který jsme nazvali „NA ROVINU“,
tak měl s primátorkou Alenou
Raškovou jasný podtext. V dalších
číslech přijde pod naši kuratelu
opět zástupce podnikatelské sféry,
osobnost z kulturní či společenské
oblasti a vybraný pracovník ze státní
správy policie či justičních orgánů.

pro ...

2X foto: Michal

pění a chlazení,“ uvedl Zdeněk Fišer.
„V souladu s uchováním hodnot původního řešení architekta Adamíka je
nutno provést úpravy jako například
nový akustický podhled nad dřevěným žebrováním, revizi rozvodů

mikrofonů, reproduktorů a další prezentační techniky, rozvodů ovládání
topení, změnu některých nevhodně
zvolených novodobých typů svítidel
a doplňků. Nutná bude také repase
lavic a nové provedení některých částí
obkladů stěn, které byly zničeny žárem akumulačních kamen. Součástí
prací bude také celková výmalba,“ doplnil Fišer.
Práce se budou dotýkat mimo jiné
také bočního vstupu a čekárny pro
pozůstalé, sociálního zařízení, instalace klimatizace, výměny povrchů podlah. Minulé úterý rada města schválila
rozpočtové opatření ve výši 260 000
korun na vytvoření projektu rekonstrukce, ktrerá by být zahájena ještě
v letošním roce.
(mik)

Dá se skutečně počítat s tím,
že za dva týdny padne na zastupitelstvu konečné slovo v otázce
podpory mládežnického hokeje?
„I nadále v radě města trváme na tom,
že v budoucnu bude v silách města
finančně podporovat pouze jeden ze
dvou uvedených mládežnických klubů. Bohužel dodnes se představitelé
obou subjektů nijak nedohodli, z čehož jsem hodně zklamaná. Rozhodnutí, jakým způsobem tedy budeme
financovat hokejovou mládež, jsme
posunuli na třicátého května, kdy se
uskuteční mimořádné jednání rady
města.“
A to věříte, že se do té doby
pánové Sedlo a Odstrčil,
tedy vedoucí představitelé SK Prostějov 1913 respektive LHK Jestřábi, nějak shodnou?
„Pokud jsem správně informována,
týmy do mládežnických soutěží mají
být přihlášeny na svazu do prvního

Michal
KADLEC

pro Večerník

rozhovor

EXKLUZIVNÍ

června. Pokud se vedení obou klubů
nehodnou, pak netuším, jakým způsobem mají vyřešené finanční pokrytí
celé sezóny. My se rozhodneme pro
podporu pouze jednoho klubu.“
A na čem se vlastně mají
kluby dohodnout?
„Jak jistě víte, na řešení problémů
v prostějovském mládežnickém hokeji byla ustanovena speciální komise
zastupitelstva, ve které jsou účastni
zástupci všech politických klubů v nejvyšším orgánu města. Ti oddílům navrhovali jednu z možných alternativ,
kterou je opětovné spojení. Lidově
bych to nazvala návrat SK Prostějov
1913 pod křídla Jestřábů. V tom případě bychom si představovali velmi
úzkou spolupráci všech činovníků
z těchto dvou subjektů, která by byla
určitě prospěšná pro rozvoj mládežnického hokeje. A už žádné žabomyší
války!“
Po všech těch sporech, při kterých padala i hodně silná
a kriminalizující slova z úst zástupců
obou klubů, si dost dobře nedovedu
představit smíření a ještě k tomu sloučení...
„Podívejte se, do mimořádné rady města proběhne ještě jedno kolo jednání
komise společně s představiteli obou

klubů. SK Prostějov 1913 dostal podle
mého názoru velice lukrativní nabídku
k návratu pod hlavičku LHK Jestřábi. Je
teď na nich, aby si vzájemně vyříkali, zda
je tato nabídka přijatelná nebo nikoliv.
Musím říct, že my se do těchto jednání
vměšovat nebudeme, počkáme si na
stanoviska obou klubů. Bohužel musím
konstatovat, že z dosavadních jednání
vyplynulo, že ani pánové Sedlo s Černoškem na straně jedné, ani pan Odstrčil na straně druhé, se domluvit prostě
nechtějí. Mají na to ale posledních pár
dní, pak budeme hledat řešení problému s mládežnickým hokejem my v radě
města. V pondělí dvanáctého června
pak návrh tohoto řešení předložíme ke
schválení zastupitelům.“
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zlepšila. Nicméně střecha nad obřadní
síní není tepelně zaizolována a tudíž
největší úniky tepla v zimě probíhají touto cestou. Zásadní se tedy jeví
nutnost izolování střechy a provedení
doprovodných opatření v části vytá-
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PROSTĚJOV Magistrát se zřejmě
ještě letos pustí do další rekonstrukce smuteční obřadní síně na
Městském hřbitově v Prostějově.
Tentokrát přijde na řadu interiér
památkově chráněné budovy architekta Adamíka. „Reagujeme na
stížnosti občanů z řad pozůstalých,
kteří poukazují na neutěšený stav
vybavení obřadní síně. To je skutečně někdy až v havarijním stavu,“
říká Zdeněk Fišer (ČSSD), první
náměstek primátorky Prostějova.
Zlepšení celkového stavu objektu si
podle radních vyžádá náročné stavebně technické řešení. Kromě zjevného
opotřebení se totiž v budově projevuje výrazná tepelná nepohoda. Objekt
z osmdesátých let minulého století

Interiér smuteční síně je v havarijním stavu!

„Každým dnem očekáváme dokončení prací na opravách kanalizační sítě
v Plumlovské ulici. Byl jsem se tam podívat, dělníci již mají výkopy zahrnuté
zeminou, kterou zhutňují a kladou již
štěrk prolévaný betonem. Zbývá už jen
výkopy zalít asfaltem a rekonstrukce
bude hotova,“ potvrdil Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova.
Uzavírka Plumlovské byla stanovena

Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Trápení s dopravou
především v západní části Prostějova by mělo každým dnem skončit.
Už přes dva měsíce trvající částečná
uzavírka Plumlovské ulice z centra se podle aktuálních informací
Večerníku chýlí ke konci. Dělníci
finišují s rekonstrukcí kanalizační
sítě, zbývají jim už pouze povrchové úpravy po hlubokých výkopech.
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PROSTĚJOV Už v polovině února
letošního roku Večerník informoval o zásadní změně kolem budovy
Městských lázní v Blahoslavově ulici. Současné vedení prostějovské
radnice zde hodlá zřídit rozšířený

Lokalita v bezprostřední blízkosti cen- městskou, tak příměstskou hromadtra města se už příští rok má změnit nou dopravu. Zastávky v ulici Hliníky
k nepoznání! Prostějovští konšelé roz- zrušíme, řidiči autobusů už několik
hodli o výstavbě nového autobusové- let poukazují na jejich nebezpečnost
ho terminálu na Floriánském náměstí. a také fakt, že z této ulice se jim jen velPark ale zůstane zachován včetně mi těžce vjíždí na Plumlovskou. Nový
velkého platanu, o který se podle terminál u lázní bude splňovat všechzjištění Večerníku radní dokonce ny parametry bezpečnosti a bude velpohádali! Zmizí však současná za- mi přehledný i pro cestující,“ slibuje
stávka s trafikou, zruší se rovněž si od nového projektu Zdeněk Fišer
letité zastávky příměstských linek (ČSSD), první náměstek primátorky
v ulici Hliníky. Nový terminál s dvo- Statutárního města Prostějova.
jitou komunikací bude totiž určen jak Vedení magistrátu nyní žádá o dotapro městskou hromadnou dopravu, ci na uvedený investiční záměr. „Na
tak i pro „vesnické“ autobusy!
základě studie se dokončuje celý po„Máme už zpracovanou studii celého drobný projekt a budeme žádat o staškodil dokonce střechu benzínky projektu, kterou odsouhlasily veš- vební povolení. Počítáme s tím, že na
v Brněnské ulici.
keré dotčené orgány. Vzniknou zde jaře roku 2018 by se mohlo začít sta„V pondělí dvaadvacátého května před půl dvě komunikace s nástupišti jak pro vět,“ dodal Fišer.
(mik)
čtvrtou odpoledne došlo v prostoru čerpací
stanice pohonných hmot v Brněnské ulici
k dopravní nehodě nákladního automobilu s hydraulickým ramenem. Dvaašedesátiletý řidič toto rameno řádně nesklopil
a při průjezdu kolem čerpacích stojanů
jím narazil do střechy. Ke zranění osob ani
k poškození ramene a vozidla nedošlo. Výše
způsobené hmotné škody na střeše čerpací
stanice byla předběžně vyčíslena na sto dvacet tisíc korun,“ popsal neobvyklý karambol
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov. „Alkohol byl
u řidiče vyloučen provedenou dechovou
zkouškou. Jeho přestupek policisté vyřešili /ÊUVQLGFPÆ×éGNQXÆMQOWPKMCEGRTQCWVQDWU[\FGDWFQWRąÊwVÊTQMLKåFX÷0QXÚCWVQ
na místě uložením blokové pokuty,“ dodal DWUQXÚVGTOKP¾NWN¾\PÊO¾URNÿQXCVXwGEJP[RCTCOGVT[OQFGTPÊFQD[
mluvčí.
(mik)
Foto: Michal Kadlec

autobusový terminál, přičemž by se
s jeho provozem zrušily dosavadní
autobusové zastávky v ulici Hliníky.
Aktuální zprávy hovoří, že studie
projektu je již vypracovaná a stavět
by se mohlo na jaře příštího roku!

davky a nároky, se i nadále jedná a podle všeho by s přijetím nemusely mít
problémy. Záleží na rodičích, kterou
z nabízených školek budou preferovat, protože na tu, kam dítě hlásili, jej
nemůžeme z kapacitních důvodů přijmout,“ prozradila Hemerková. „Dalších 87 dětí nepřijmeme, to už víme naprosto jistě. Nemají totiž ještě tři roky,
některé z nich dokonce ani dva! V ojedinělých případech jsme se bohužel
setkali například i s tím, že maminka
přivedla k zápisu dítě, které mělo teprve osmnáct měsíců! Učitelkám řekla,
že sice zůstává na mateřské dovolené
a nepotřebuje jít do zaměstnání, ale
chce si na chvíli od dítěte odpočinout!
Ano, i takové věci jsme u zápisů zaregistrovali...,“ uvedla s úsměvem.
Vedení magistrátu a hlavně školský
odbor ovšem ještě čekají, jak dopadnou zápisy do základních škol. Je totiž
možné, že některé ani ne šestileté děti
budou vráceny zpět do mateřinek.
„Stane se tak v případě, že rodiče obdrží
zejména od psychologů doporučení na
roční odklad školní docházky pro jejich
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dítě. Kapacitu mateřinek by to ale ohrozit nemělo, bude se jednat o jednotlivce,“ vysvětlila náměstkyně primátorky.
Jak již bylo zmíněno, od roku 2020
bude muset i Prostějov přijímat
do mateřských škol i dvouleté děti.
Večerník zajímalo, jak to bude magistrát řešit ohledně kapacit. „Mě
osobně už nyní překvapil ten obrovský počet dvouletých dětí, které rodiče přivedli k zápisům. To jsem fakt
nečekala. Máme zhruba tři roky na to,
abychom v roce 2020 zvládli zvýšený
nápor. Předpokládejme, že půjde o nárůst o osmdesát až sto dětí. V tomto
okamžiku už máme připraveno několik možných variant. Jednak aktuálně
rozšiřujeme mateřskou školu v Čechovicích, k drobným stavebním úpra-

6CMÆXOCVGąKPEGX/GNCPVTKEJQX÷WNKEKD[NXGNMÚRąGVNCMF÷VÊMVGTÆUG
NGVQUFQUVCXKN[M\¾RKUčO.QIKEM[PGMCåFÆVCMOQJNQDÚVRąKLCVQ

  

ĄKFKéVQJQVQURGEK¾NPÊJQXQ\KFNCUKdX[F÷NCNq5XQLÊPGQRCVTPQUVÊRQPKéKNUVąGEJW
éGTRCEÊUVCPKEGX$TP÷PUMÆWNKEK
! "#

stanici ve Vranovicích-Kelčicích.
K podobné události došlo nyní
i v Prostějově. Dvaašedesátiletý
šofér hydraulickým ramenem po-

PROSTĚJOV Minulý čtvrtek odpoledne došlo u nákupního střediska Haná v Plumlovské ulici ke
kuriózní nehodě. Přestože šofér
kamionu byl jiným řidičem upozorněn, že se mu otevřely dveře
u návěsu, nedbal toho a jel dál.
Dveře však narazily do semaforu...
„Pětadvacátého května po šestnácté hodině řídil třiašedesátiletý řidič
nákladní automobil značky Scania
s návěsem Plumlovskou ulicí směrem
do centra Prostějova. Při jízdě došlo
k otevření zadních dveří návěsu, které
poškodily semafor u přechodu pro
chodce u křižovatky s ulicí Jungmanovou. Celou událost viděl svědek,
který nákladní automobil předjel
a řidiče na dopravní nehodu upozor-

iQHÆT MCOKQPW QVGXąGPÚOK FXGąO
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Potvrzeno: autobusový terminál *+*,-./
na Floriánském námìstí bude pøíští rok! &

letošním zápisům přišlo do
prostějovských mateřinek
609 dětí. Hned nato ovšem
odbor školství magistrátu
začal pracovat na odečtu těch, které se
hlásily na více školek najednou. Rodiče
prostě chtěli mít jistotu, že jejich robě
bude přijato alespoň na jednu. „Je to
každoroční trend, který nelze nikomu
zazlívat. Letos jsme přitom zaznamenali nejenom duplicity, ale i triplicity! To
znamená, že rodiče zavedli své dítě k zápisům hned do tří školek najednou. O to
bylo odečítání složitější, ale nakonec
jsme k přesnému a skutečnému číslu došli,“ objasnila Ivana Hemerková.
Zatím ještě není vydáno rozhodnutí
o konečném přijetí všech dětí do prostějovských mateřinek, přesto náměstkyně předala Večerníku seznam, který
mají podle všech předpokladů školky
k 1. září 2017 přijmout. „Přestože podle záznamů přišlo k zápisům letos 609
dětí, po odečtení duplicit a triplicit činil
skutečný počet 495 dětí. Přijatých je ale
nakonec jen 394 dětí. O přijetí dalších
osmi dětí, které splnily všechny poža-

Michal KADLEC

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Večerník obdržel číselné údaje o počtu dětí, které po
nedávných zápisech budou přijaty do osmnácti mateřských škol
v Prostějově. Jak bylo již konstatováno, na umístění se mohou těšit
jen zhruba dvě třetiny přihlášených. Je to málo, nebo naopak moc?
Vzhledem k tomu, že velkou část příchozích dětí tvořily mladší tří
let, není se co divit, že odbor školství prostějovského magistrátu
v jejich případě vydal zamítavé stanovisko. Povinnost přijmout
tyto ratolesti totiž obce a města budou mít na základě nového zákona až od roku 2020.„Mnozí rodiče si situaci přesto vyložili tak, že
s dvouletými dětmi mají šanci uspět už teď. Zatím ale pro takový
počet nemáme v Prostějově potřebné kapacity,“ objasňuje Ivana
Hemerková (PéVéčko), náměstkyně primátorky pro školství.
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ZRAMOVAL BENZÍNKU

PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerník informoval o případu,
kdy řidič kamionu poškodil výdejní
stojan pohonných hmot na čerpací

navštivte stále více oblíbenější inter

" %&%'"(  ) 

zpravodajství

Neopatrný šofér na Brnìnské

Prostějov (mik) – Statisíce korun
investují prostějovští konšelé do bezpečnostního osvětlení přechodů pro
chodce na dvou frekventovaných křižovatkách v Prostějově. „Jde o tři nově
nasvícené přechody na křižovatce u hudební školy na Jiráskově náměstí a o pět
přechodů v těsné blízkosti velkého
rondelu v Plumlovské ulici. V prvním
případě za toto bezpečnostní opatření
zaplatíme tři stašedesát tisíc korun, ve
druhém pak šest set tisíc korun,“ popsal
náměstek primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím, že polovinu těchto částek
získá město od státu v rámci dotace.

)

Prostějov (mik) – Na autobusové točně
v Čechůvkách už konečně nebude tma,
magistrát zde totiž konečně nechá vybudovat veřejné osvětlení. „Tato akce je,
lidově řečeno, vynucená. V současnosti
má totiž společnost E.ON projekčně
připravenou a stavebně povolenou překládku nadzemního vedení nízkého napětí v Čechůvkách, což znamená, že stávající vedení na sloupech a na konzolách
i na fasádách domů bude přeloženo do
země. Tato překládka se ale dotkne našeho stávajícího veřejného osvětlení, které
se rovněž nachází na těchto konzolách
a sloupech. Po přeložce by naše veřejné
osvětlení již nebylo funkční. Proto je tato
akce v souběhu s akcí společnosti E.ON
nezbytná,“ vysvětlil první náměstek primátorky Statutárního města Prostějova
Zdeněk Fišer s tím, že za projekt investiční akce zaplatí magistrát 360 tisíc korun.

)

Prostějov (mik) - Na začátku dubna
Večerník informoval o potížích, které provázely výstavbu čtvrté etapy cyklostezky
z Prostějova do Žešova. Jakmile se těsně
před touto částí začala odkrývat zemina na
poli, zjistilo se, že podkladová vrstva je příliš měkká a cyklostezka by se tady mohla
propadat. Na otázku Večerníku ohledně
aktuálního stavu ujistil první náměstek
primátorky Zdeněk Fišer (ČSSD), že
nyní je už vše v pořádku. „Podkladová vrstva byla vyztužena silnou štěrkopískovou
vrstvou a nyní se už pokládá nová komunikace budoucí cyklostezky. Zanedlouho
je na pořadu kolaudace a já věřím, že bude
vše v pořádku a bez závad.“ .
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infarkt, a během dne teplota přece
jen udělala své.
Toho dne jsem ještě promrzl na
fotbale a řeknu vám, v zimní
přípravě mi je na lavičce někdy
tepleji. Co si vůbec to počasí
o sobě myslí? Jak to tak v životě
bývá, je potřeba se nad vším trochu zamyslet.
Nějak jsme si, přátelé, moc v posledních letech zvykli na to, že se ze
zimních bund převlékáme rovnou
do šortek a po mírné zimě nastává
rovnou solidní léto. Navíc nám je
neustále předhazováno globální
oteplování, tak proč tomu nevěřit.
Jenže počasí jde s dobou a blázní
také.
Z ústního podání našich rodičů
a prarodičů jistě víme o nějakém

vRáda pøispìji, ale...
3$$%(
Poslední zvonění je nádherný zvyk, Jezdit do práce autem, to je skusama jsem si ho v mládí užívala. Také tečně o nervy! Prostějov se ráno
jsme chodili po náměstí a vybírali i odpoledne stává naprosto neod lidí příspěvky na náš maturitní průjezdným městem. Plumlovská
večírek. A to bylo ještě za komunis- je stále uzavřená, takže se ucpává
tů. I z těchto důvodů ráda přispívám Kostelecká a hlavně Olomoucká, ve
studentům i dnes. Co mi ale vadí, že které nám byl čert dlužný ty prokleněkteří z nich chodí po náměstí pod té semafory. A když chci centrum
vlivem alkoholu, křičí před radnicí a města objet přes dálniční estakádu,
jejich vystupování nepůsobí oprav- rovněž to není možné, protože tady
du moc sympaticky. Jde sice o oje- je provoz sveden do jednoho pruhu
dinělé výstřelky, ale existují. Takhle a ten je ucpaný rovněž. Takže Prosjsme se my v mládí určitě nechovali, tějov se pro řidiče stává pastí, auto
to by nás rodiče zmlátili, třeba i těsně tu není rozhodně výhodou. Už aby
před maturitou...
to všechno skončilo!
Petr Vaněk, Prostějov
Marie Svobodová, Prostějov
('$9$%$!"
Nepíši tento dopis za sebe, ale za svoji kamarádku, která bydlí v ubytovně
v ulici Marie Pujmanové. Ona sama by se bála něco zveřejnit, protože má
strach. A nejenom ona. Na této ubytovně se prostě nedá v klidu žít, bydlí
zde jen lidé, kteří opravdu nemají možnost sehnat si byt s vysokým nájemným někde na sídlišti či poblíž centra. A ti všichni tady musí trpět hlučné
chování některých ubytovaných, kteří skoro každý večer pořádají hlučné
opilecké mejdany, dělají bordel na chodbách nebo z oken hází prázdné
lahve. Když jednou za čas sem přijde kontrola z domovní správy, úředníci
tvrdí, že až na nějaký ten nepořádek je zde všechno v pořádku. Ale proč se
někdo z radnice nepřijde podívat v noci? Zejména v pátek či v sobotu. To
je tady pro slušné nájemníky opravdu k nevydržení!
Marie Soldánová, Prostějov

HLAS LIDU
!

Asi se my motoristé shodneme, že
na letní pneumatiky přezouváme
hned, jakmile to vyhláška dovolí,
zvláště tady u nás na Hané. Proč
také zbytečně sjíždět zimní gumy,
možná bychom měli při trvání
teplot nad nulou přezout i v březnu.
Občas sice jezdím na Vysočinu,
a protože jsem tam drahně let
bydlel, vím moc dobře, co tam
dokáže počasí natropit... Od
konce března si to ale také vesele
drandím na letních. Jenže ouha.
Hned po polovině aprílového
měsíce se média předhánějí v popisování sněhových kalamit! Úplně
v klidu jsem při představě jízdy
na mokrém sněhu popravdě nebyl. Naštěstí nepatřím k ranním
ptáčatům, která brzy dostávají

a protižidovské nálady přiživuje, jak
jen může. Kdo ví, zda nechce jednoho z hlavních organizátorů holocaustu Adolfa Eichmanna učinit čestným
občanem...
Ano, tohle už je opravdu hodně přitažené za vlasy. Díky dlouhodobé
masáži vše ovšem došlo tak daleko, že
přesně takhle se Prostějov může některým lidem jevit. Na úplně stejnou
situaci se lze dívat optikou příběhu
o desítky let volně přístupném parku,
kde je venčení psů zakázáno, přes který chodí stovky děti do školy a jehož
zábor hodlají udělat lidé, kteří jinak
s životem ve městě mají jen pramálo
společného. Přitom po celé republice
je zcela běžné, že se místa, kam se dříve pochovávalo, už dávno využívají
jiným způsobem. Najdeme je kolem
kostelů v každém větším městě.

Lidem, kteří věří druhému příběhu,
se zdá nesmyslné, aby parcela, která
před desítkami let byla navrácena
běžnému užívání, byla nyní prakticky
znepřístupněna, obzvláště pokud by
to zásadním způsobem zasáhlo do
fungování školy. Je tento scénář příběhem antisemity či člověka, který si
v atmosféře hysterie uchoval zdravý
rozum?
Ničit jakékoliv náhrobky je ubohé.
Využívat těchto roztřískaných náhrobků k prosazení vlastních záměrů je snad ještě ubožejší. Vyžívat se
v útocích na menšiny je znakem omezenosti, využívat vlastního trudného
údělu k obviňování všech ostatních je
variantou psychického vydírání.
Ať už lidé věří jakémukoliv příběhu,
výše uvedené pouze posiluje averzi
vůči těm, kteří věří něčemu jinému...

P

o, že žactvo se s dějinami nepáře, jsem pochopil i u maturitních testů z češtiny, kde mnoho
maturantů briskně zařadilo pojem
normalizace do období Reinharda
Heydricha v Protektorátu Čechy
a Morava, případně do období Vítězného února. Nechme teď stranou,
proč se takové otázky vůbec objevují
v testech z češtiny, ale zamysleme se
spíše hlouběji, jak ještě dlouho bude
dějepis opomíjenou popelkou, jejíž
hodiny se redukují?
ak se divíme, že o historii naše mládež neví zhola nic. A proto třeba
moc děkuji nadšencům, kteří nedávno připomenuli i v našem městě, že
Československo v roce 1945 neosvobozovali jen Rusové, Američané,

T

Nedávno jsme měli možnost
připomenout si 300 let od narození jediné osvícené habsburské panovnice Marie Terezie,
která změnila monarchii. Pokud
máte ovšem pocit, že její výročí
vzbudilo nadšení u žactva školou povinného, tak na to zapomeňte. Dozvěděl jsem se totiž
maximálně, že Marie Terezie byla ta k…a, co zavedla povinnou
školní docházku.

V

1. československý armádní sbor, ale
také třeba rumunská královská armáda, v Prostějově pak konkrétně 4.
armáda generála Dascalesca. Je dobré
si tyto „drobnosti“ připomínat, ono to
potom dělá dobré vzájemné vztahy
mezi státy a nepotřebujeme k tomu ani
centrální příkaznictví Evropské unie.
Na akci, kde popojížděla replika tanku
Praga v rumunských barvách a pochodovali zde vojáci v dobových uniformách, to přitáhlo i mládež a to je dobře,
jen houšť.
Prostějově rostou zahrádky,
tedy venkovní posezení, což
nám oživuje centrum města, leč vyskytují se i problémy. Ten jeden, o rušení
klidu, se řeší v jistém plzeňském akváriu, pro neznalé Restaurace Plzeňka,
která se svými výlohami prostor pro
rybičky připomíná. Leč já stále vidím
daleko větší problém a to jsou stále
poletující holubi. A ptám se, kdy už
konečně bude tento škodlivý pták
z centra města vypuzen. Jako zákazník venkovního posezení nemám
zájem mít plkanec ani na hlavě, ani
na oblečení, ani v kávě a ani v polévce či hlavním jídle. Psal jsem tady
o tom již několikrát, že holubí exkrement je pěkně nebezpečné svinstvo
třeba i pro těhotné matky a situace se
ani trochu nezměnila.

A

e městě celoročně začaly vlát
vlajky na budovách magistrátu
a já tvrdím, že je to dobře. Psal jsem
na tomto místě, že zákon to umožňuje, tak tento počin chválím, protože
vyjadřuje hrdost na náš stát. A pokud
tuto hrdost propagují představitelé města v době, kdy reprezentace státu je spíše pro smích nebo
spíše slzy zmaru, pak jsou to jen
body plusové. Já na to jako volič
rozhodně nezapomenu. To, že vlají
i prapory městské je příjemný bonus,
jen se bojím toho, aby se zase nenašel
nějaký přiblblý sluníčkář, který bude
chtít věšet vlajky unijní, tomu rovnou
říkám – jsme v Prostějově, v České republice. A dost!
teď kapku k místnímu sportu.
Agelky, holky jedny šikovné,
mají zase volejbalový titul, ale letos to
tak jednoduché nebylo. Musel přijít
i kouzelník trenér Čada, aby udělal
kapku pořádek, aby bylo všechno
tak, jak má být. Takže, trenére, díky!
A co takhle prodloužit trenérskou
smlouvičku a udělat s holkama
ten desátý titul? Fotbal nám ovšem
sestoupil, takže zase se bude jezdit Vyškov, Velké Mez., Kroměříž
či Hulín a další. No, chlapci, byl to
hezký rok, ale pojďme zpět na zem,
asi máme jen na tu třetí ligu se sou-

V

časným kádrem. Basketbal? Ten můžeme směle nazvat Titanicem, který
z výšin postupně klesal až tam, kde
je teď; tady je něco hodně špatně. Je
dobré se zamyslet nad tím, zda chceme sporty jako hračku, která když
omrzí, tak ji zahodíme, nebo chceme
budovat seriózní základnu odspodu,
pak být jen mile překvapováni. Připomeňme si, že před deseti lety hráli
basketbalisté o titul.
Končím své poznámky a zase příště.

ANALÝZA
  


JEN PÁR KVĚTNOVÝCH POZNÁMEK..

tom roce, kdy sněžilo do kvetoucích
jahod... Také moudrá pranostika
říká, že je v dubnu fajn zůstat
za kamny. Takže chladný duben
jistě nepotěšil hospodské, ale
pamětníky ano. Počasí totiž, zdá
se, ještě funguje.

Všechno jsou jen příběhy. A kterému
uvěříš, ten si i prožiješ. Tahle myšlenka
se mi vybavila při debatách ohledně
poničeného symbolického náhrobku,
jenž stál na místě bývalého židovského
hřbitova u prostějovské reálky.
Mnozí lidé napříč celou republikou
uvěřili hororovému scénáři o tom, že
z Prostějova se stalo nové centrum
antisemitismu. Pokud si například
někdo z nás chce vydláždit dvorek,
objíždí židovské hřbitovy, aby na nich
našel dostatek toho správného materiálu. Jestliže chováme pejska, vodíme jej před reálku, aby si mohl ulehčit
právě na místě, kde leží pozůstatky
stovek našich židovských spoluobčanů. Jakmile uvidíme židovský památník, okamžitě jej rozkopeme. Vedení
města přitom nemá nic jiného na
práci než zakazovat jakoukoliv pietu

MARTIN ZAORAL
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PROSTĚJOV Nekonečný seriál
o nezaměstnaném velkopěstiteli marihuany, který se vydává za
„výzkumného pracovníka“ napsal
svůj další díl. Zatímco na zahradě
domu v Ospělově již pravděpodobně klíčí další rostlinky marihuany a policie si již brousí srpy
na pravidelnou zářijovou sklizeň, Dušan Dvořák byl uplynulý
čtvrtek prostějovským soudem
odsouzen ke dvěma letům vězení
prozatím s podmínečným odkladem.
Pětapadesátiletý muž se pěstování
marihuany ve velkém věnuje minimálně od roku 2009. Zatímco řada
jiných velkopěstitelů už během této
doby skončila ve vězení, jemu se nepodmíněný trest stále vyhýbá. Od
pobytu za mřížemi jej v minulosti
zachránil fakt, že byl uznán nesvé-

STÍNAVA, MALÉ HRADISKO
Předminulý pátek 19. května po
čtrnácté hodině došlo na silniční
komunikaci mezi obcemi Stínava
a Malé Hradisko k dopravní nehodě osobního a nákladního automo-

bilu. Při na první pohled banální
nehodě se ale zranili tři lidé...
„V prudké zatáčce pod Malým Hradiskem došlo z dosud přesně nezjištěných příčin ke střetu levé přední části
osobního automobilu značky BMW
s levým zadním kolem přívěsu protijedoucího nákladního automobilu.
Zraněni byli řidič a dva spolujezdci
v osobním automobilu, kteří museli
být převezeni k ošetření do prostějovské nemocnice. Při střetu vozidel
došlo k deformaci disku přívěsu a utržení levého předního kola osobního
vozidla. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na třicet
tisíc korun,“ konstatoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Alkohol byl u obou řidičů vyloučen
provedenými dechovými zkouškami.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou
předmětem dalšího policejního vyšetřování.
(mik)
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PLUMLOV Tohle je zajímavý
projekt. Na jednom z nejkrásnějších míst v regionu by letos
na podzim měla vyrůst lipová
alej. Město Plumlov ve spolupráci s Nadací Malý Noe připravuje
výsadbu na „staré“ cestě vedoucí
od kostela k pláži U Lázničků. Na
realizaci projektu je možné získat
finanční příspěvek, jehož výši lze
do konce května ovlivnit hlasováním na webu.
Podél Bezručovy ulice v Plumlově
by mělo vyrůst třicet až pětatřicet
lip. V jejich blízkosti bude vybudováno také odpočinkové místo s lavičkami a výhledem na přehradu.
Akci zaštiťuje společnost Globus,
která vyhlásila internetové hlasování, kde každý člověk může jednou
denně poslat ze své e-mailové adresy hlas vybranému projektu.
Globus v každém regionu vybral tři
veřejně prospěšné projekty, na které
hodlá přispět. Na realizaci projektu
s největším počtem hlasů přispěje
částkou 130 000 Kč, druhé místo

získá 80 000 Kč a třetí 50 000 Kč.
„Pomoci můžeme tak, že na adrese
www.globus.cz/lepsisvet vyberete
v regionu Olomouc projekt ´Alej
Malého Noe v Plumlově´ a stisknete hlasovací tlačítko,“ vysvětlila
plumlovská místostarostka Gabriela
Jančíková.
Nadace Malý Noe vznikla v roce
2007. Jejím cílem je pomoci dětem,
které vyrůstají bez rodičů ať už následkem smrti, nezájmu, či týrání.
Kromě Globusu by na projekt měli
přispět i další sponzoři, kteří si budou moci zakoupit jednotlivé stromy. „Jedná se o projekt, s kterým
přišel zastupitel Pavel Koutný. Právě
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Právě o sociální dávky by však mohl
v brzké době přijít. „Zvažuji podání podnětu Okresní správě sociálního zabezpečení o přezkoumání
zdravotního stavu Dušana Dvořáka, který pobírá invalidní důchod
nejtěžšího stupně. Pokud je někdo
schopný trávit čas podáváním stovek nejrůznějších stížností či pěstováním stovek rostlin konopí, pak by
měl zvládnout i běžné zaměstnání
například v oboru zahradnictví,“
upozornil Ivo Černík.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obě strany si ponechaly lhůtu pro
možnost odvolání.
(mls)

ČECHY POD KOSÍŘEM Zkrat
řidiče vyplývající z nepozornosti
nyní řeší dopravní policisté. Šofér
osobního auta v Čechách pod Kosířem odbočoval z hlavní na vedlejší
silnici. Problém byl v tom, že v tu
chvíli už byl sám předjížděn jiným
vozidlem. Srážka se nedala odvrátit.
„Ve středu čtyřiadvacátého května
před půl osmou ráno došlo v Komenského ulici k dopravní nehodě
dvou osobních automobilů. Devětačtyřicetiletý řidič vozidla značky
Daewoo zahájil odbočování vlevo na
místo mimo komunikaci v době, kdy
byl již předjížděn automobilem značky Citroën. Došlo ke střetu vozidel
a k následnému vytlačení Citroënu
mimo silnici. Zde Citroën narazil do
zaparkovaného automobilu značky

Opel bez posádky. Ke zranění osob
při dopravní nehodě nedošlo. Výše
způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na sto sedmdesát tisíc
korun,“ popsal karambol František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov. „Alkohol byl u obou zúčastněných řidičů
vyloučen provedenými dechovými
zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění dopravní nehody jsou
předmětem dalšího policejního šetření,“ dodal.
(mik)
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odhozeno na druhé!

AUTO

jeho firma by měla být jedním ze
sponzorů. Finanční spoluúčast města by se v tomto případě měla pohybovat v řádu několika málo tisíc
korun,“ dodala Jančíková.
Kromě plumlovské aleje lze v internetové anketě hlasovat také

pro další dva projekty realizované
v Olomouckém kraji. Tím prvním je
vybudování nového kulturního centra na Dolním náměstí v Olomouci,
druhým pak počítačové vybavení
bytů určené pro děti umístěné v olomouckém Klokánku.
(mls)

$G\TWéQXC WNKEG \P¾O¾ LCMQ V\X dUVCT¾ EGUVCq X[PKM¾ P¾FJGTPÚO XÚJNGFGO PC
RNWONQXUMQWRąGJTCFWKO÷UVQ2TQUV÷LQX
Foto: Martin Zaoral
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právným. „Tentokrát primář Psychiatrické léčebny v Bohnicích Jiří
Švarc konstatoval, že je za své jednání trestně odpovědný,“ shrnul státní
zástupce Ivo Černík, kterému se
kauza „Dvořák“ na stůl pravidelně
vrací již téměř celou jednu dekádu.
Dvořák byl ve čtvrtek 25. května
odsouzen k podmíněnému dvouletému trestu s odkladem na tři roky.
Po tuto dobu by se tedy měl vystříhat páchání další trestné činnosti.
U muže, který je oficiálně odkázán
na invalidní důchod, k němuž si čile
přivydělává prodejem konopí, to
však zřejmě bude velký problém.
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1. Miroslav Hejda (39)
2. Petr Dědoch (21)
3. Boris Slavov (25)
4. Jaroslav Hýžďal (19)
5. Václav Máj (19)
6. Vojta Lisický (18)
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mimo jiné i exhibice špičkových judistů, děti se pak mohly zapojit do vlastních jim přizpůsobených silových soutěží a získat tak velmi cenný účastnický
diplom této jedinečné akce. „Pokud se
do organizace podobné soutěže v budoucnu ještě někdy pustím, rád bych ji
udělal ještě ve větším. Nicméně zatím
rozhodnutý nejsem,“ uzavřel Pukl.
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BYLI JSME
U TOHO
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je už úspěšná nejen v tuzemsku,
ale i v zahraničí
SILÁKŮ

Kralický Háj *",-$./124567

Pondělí 29. května 2017
www.vecernikpv.cz
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Průmyslová zóna v Kralickém Háji je
zcela zaplněná většími či menšími
podniky všeho druhu. Na reportáž se
Večerník tentokrát vypravil do ryze
prostějovské firmy KP - KOPRO s.r.o.
a za místním rodákem Danielem
Hrubanem, jednatelem společnosti.
Jestliže je vám toto jméno povědomé, tak především hokejoví fanoušci
mají jasno. Jde o někdejšího obránce
„A“-týmu z devadesátých let minulého století.
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Policisté kontrolovali v sobotu 20.
května v deset hodin dopoledne
ve Smržicích sedmadvacetiletou
řidičku osobního vozidla. Při silniční kontrole vyšlo najevo, že
nevlastní řidičské oprávnění. Po
provedení dechové zkoušky na přítomnost alkoholu policisté ženu
vyzvali i k podrobení se testu ke
zjištění přítomnosti jiných návykových látek. Tuto zkoušku, stejně
jako odborné lékařské vyšetření,
však žena odmítla s odůvodněním,
že ví, že by byla pozitivní na látku cannabis, protože krátce před
jízdou „vykouřila šest skleněnek
s marihuanou“. Policisté dále zjistili, že se jedná o stejnou ženu, která
měla pozitivní test na marihuanu
a pervitin již při kontrole před čtrnácti dny. Jelikož odmítla odborné
lékařské vyšetření ke zjištění ovlivnění, hrozí jí pokuta v rozmezí od
pětadvaceti do padesáti tisíc korun
a zákaz řízení na dobu od jednoho
roku do dvou let.
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Přes noc z pondělí 22. na 23. května
odcizil dosud nezjištěný pachatel
z nákladního automobilu značky
Iveco zaparkovaného v Čechách
pod Kosířem dvě autobaterie včetně plastového krytu. Kontrolou
vozidla poté řidič zjistil, že pachatel
odcizil také 32 kusů stahovacích popruhů z úložného prostoru vozidla.
Celkem svým jednáním neznámý
pachatel způsobil škodu předběžně
vyčíslenou na 42 600 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
krádeže. Za ten pachateli v případě
dopadení a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

;9$$!=

Předminulou sobotu 20. května
před druhou hodinou v noci využil dosud neznámý pachatel neopatrnosti návštěvnice diskotéky
v Plumlově a zmocnil se jejího batohu, který po dobu deseti minut nechala bez dohledu položený u stolu.
Spolu s ním dívka přišla mimo jiné
i o osobní doklady, platební kartu,
mobilní telefon typu iPhone 6 s příslušenstvím a finanční hotovost 400
korun a 20 euro. Celkem způsobenou škodu dívka vyčíslila na bezmála dvanáct tisíc korun.
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Uplynulý pátek 26. května po čtrnácté hodině vypátrali plumlovští
policisté v chatové oblasti u přehrady čtyřicetiletého muže, na
kterého byl Okresním soudem
v Olomouci vydán příkaz k dodání
do výkonu trestu odnětí svobody.
Po zadržení hledaného policisté
eskortovali do Vazební věznice
v Olomouci. Při zadržení ani při
následné eskortě nedošlo ke zranění osob ani ke škodě na majetku.
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Martin ZAORAL

VRBÁTKY, KRALICE NA HANÉ
Nebezpečná
křižovatka
mezi
Prostějovem, Dubem nad Moravou,
Vrbátkami a Kralicemi na Hané si minulou středu 24. května vybrala svoji
další daň. Došlo zde k závažné srážce
dvou osobních vozidel, řidička jednoho z nich chybovala a nedala přednost
autu jedoucímu po hlavní silnici.

„Pětačtyřicetiletá řidička automobilu
značky Fiat jela těsně před půl šestou
odpoledne od obce Vrbátky, načež
z dosud přesně nezjištěných příčin vjela
do křižovatky proti dopravní značce
´Stůj, dej přednost v jízdě!´ v době, kdy
tudy po hlavní komunikaci ve směru od
Prostějova na obec Dub nad Moravou
řídil čtyřiašedesátiletý muž osobní au-

tomobil značky Opel. Došlo ke střetu
vozidel, po kterém byl Opel odhozen
mimo komunikaci, kde narazil do kamenného pomníčku. Při nehodě došlo
ke zranění obou řidičů a spolujezdkyně
ve vozidle Opel. Všichni byli převezeni
do prostějovské nemocnice,“ informoval o závažné nehodě František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Policisté zatím vyčíslili hmotnou škodu
na 151 000 korun. „Alkohol byl u obou
řidičů vyloučen provedenými dechovými zkouškami. Příčiny, okolnosti
i míra zavinění jsou předmětem dalšího
šetření,“ přidal ještě František Kořínek.
(mik)
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kterému se na pořádání akce podařilo
klikni na
www.vecernikpv.cz
domluvit s dobromilickými sokoly.
Legendární dvoumetrový prostějovský silák v současnosti žije ve vesničce
Hradčany a tři roky pracuje jako školník ve škole v Nezamyslicích. „Vážím si
všech, kteří měli odvahu, zvedli telefon
a šli do toho. Původně bylo přihlášeno
deset lidí, ale ještě do pátku jsem se bál,
že budou jenom dva. Všichni, co soutěží, jsou čirými amatéry, o to jsou jejich
výkony obdivuhodnější,“ zdůraznil ve 5KN¾EKX&QDTQOKNKEÊEJUQWV÷åKNKRQFFQJNGF
XÚMQPčOąCFWVTGHPÚEJKXVKRPÚEJMQOGPV¾
vztahu k soutěžícím Standa Pukl.
Vítězem se nakonec stal devětatřice- boji, několikrát jsem byl mistr České
tiletý Miroslav Hejda z Prostějova. republiky. V současnosti si však připa„Už dvacet let soutěžím v silovém troj- dám zcela mimo formu,“ prozradil na
sebe sto deset kilogramů vážící pořízek.
Silový trojboj zahrnuje tři disciplíny - tak3x foto: Martin Zaoral
saa
zvané základní cviky. Jedná se o dřep s činkou, „mrtvý tah“, v němž závodník zvedne
činku ze země k pasu, a tlak na lavičce,
který je známý také jako bench-press. Při
něm „powerlifter“ leží na lavičce a činku
zvedne natažením rukou nad sebe.
Zajímavostí bylo, že držitel světového dorosteneckého rekordu v této
disciplíně Jaroslav Hýžďal z Prostějova skončil až na čtvrtém místě.
0GLUKNP÷LwÊOOWåGOwKTQMQFCNGMQUGUVCNP÷MQNKMCP¾ &TWJÚ 2GVT &÷FQEJ UG MWNVWTKUVKEG X÷PWLG wGUV NGV 6ąGVÊ$QTKU5NCXQXX¾åÊMICPKMF[PG\¾XQFKN-G
Souboje silných mužů přitom nebyly
UQDPÚOKUVTè4XUKNQXÆOVTQLDQLK/KTGM*GLFC
<XGFCVV÷åMÆX¾J[JQX[NQåGP÷DCXÊ
EXKéGPÊLGLFNGLGJQUNQXFQUVCNCRąÊVGNM[P÷
tím jediným, čím se publikum v Dobromilicích mohlo bavit. Zajímavá byla

podobných soutěžích nemohou být
hloupí. Musí mimo jiné přemýšlet, jak
těžké břemeno správně vzít, aby ho
zvedli, unesli a zároveň jim nějaký ten
sval nerupl,“ prohlásil hlavní organizátor soutěže Stanislav Pukl, který svého
DOBROMILICE O kolik byste posunuli čtyřtunový náklaďák? času dokázal sám roztlačit lokomotivu
Jak daleko byste došli s kvádrem o váze 135 kilogramů? Do o váze 74 tun a vytvořit tak světový rejaké vzdálenosti byste přes záda hodili obří pneumatiku? kord.
Odpovědět si na tuhle a řadu dalších otázek mohl každý, kdo V současnosti se siláci utkávají napříse přihlásil do soutěže „O nejsilnějšího muže široko daleko“, klad ve vzpírání či silovém trojboji.
Souboje, které by prověřovaly jejich
která se konala uplynulou sobotu v areálu za sokolovnou univerzálnost, však už v tuzemsku
v Dobromilicích. A u toho Večerník nemohl chybět!
prakticky vymizely. „Zajímalo mě,
Taková akce nemá už jinde obdoby. tak o svaly jako spíše o sílu, všestran- jestli je o podobný druh zábavy ještě
V klání o nejsilnějšího muže nešlo ani nost a někdy i kus fištrónu. „Siláci při zájem,“ osvětlil svoji motivaci Pukl,

VMuži
DOBROMILICÍCH
SOUTĚŽILO ŠEST ODVÁŽNÝCH
nejprve museli zvednout telefon, pak pneumatiku či kovadlinu

,POJDLPr,PTUFMFDLPr/ˉNˁJDLPr1MVNMPWTLPr1SPUJWBOPWTLP

#"#G&$

 20 lety vyšlo
pred

17052610568



region

 20 lety vyšlo první císlo...

pred
reportáže

9

klikni na

FOTO & VIDEO
GALERIE

BYLI JSME
U TOHO

tu, mohli by chvíli posedět a vstřebat skvělou atmosféru třeba celé
odpoledne,“ přimlouval se chlapík
v baskickém úboru nabízející speciality ze všech koutů Španělska,
kterým nebyl nikdo jiný než Libor
Smital z Olomouce.
A nešlo pouze o pokrmy, dobré jídlo
se dalo spláchnout domácím pivkem. „Vařím si speciály doma pro
radost, Restaurant Day je jediným
fórem, kde se mohu o výsledky své
práce podělit s ostatními,“ kvitoval
Dušan Vidmuch ze Slatinic, který
nabízel k ochutnání svrchně kvašená
i klasická piva.
Mezi návštěvníky bylo možné potkat i prostějovské celebrity, dá-li

se použít toto vznosné označení.
„Učím se na státní zkoušky a přišel
jsem se sem odreagovat. Chobotničky ochutnávám poprvé a jsou
opravdu dobré,“ svěřil se exkluzivně
Večerníku Tomáš Lázna, organizátor jednoho z nejznámějších prostějovských plesů Pomáháme tancem.
Zahrádka Národního domu ožije
letos výbornou kuchyní ještě jednou. „Určitě využijeme možnosti,
které nám malebná zahrádka nabízí,
sejdeme se tady v některém srpnovém termínu. Návštěvníků přibývá,
objevují se zde známé tváře i noví
zájemci, kteří touží okusit něco nevšedního,“ uzavřela spokojeně Sokolová.

&QDTQV[QF$KNDCCRQ#PFCNWUKKXwGFQRNP÷PÆUMX÷NÚOwRCP÷NUMÚOXÊPGOPCDÊ\GN
.KDQT5OKVCN\1NQOQWEG
0&1,
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a Švabinského portrét básníka, který chtěl poznat svět a za jeho
spravedlnost šel se bít, už zase visí na čestném místě nad židlí ředitele školy.
I „wolkrácký“ dnešek však žije výtvarným uměním, GJW nabízí
všeobecné vzdělání a u svých studentů podporuje a rozvíjí širokou
škálu talentů. Posledním květnovým týdnem ve škole vyvrcholil
vzdělávací proces maturitním týdnem,
skládáním ústních zkoušek. Vedle dalších předmětů se i letos tradičně maturovalo z výtvarné výchovy, tématem hlavních prací byla „židle“ a mezi domácími
pracemi se objevily i portréty.

2QMWF QDTC\ \G UV÷P[ UWPF¾VG PC FTWJÆ UVTCP÷ 8¾U RąGMXCRÊ VGPVQ NÊUVGM t
X\MC\CRą¾PÊtUGMVGTÚO9QNMGTQXCOCOKPMC<FGPCRQTVTÆVwMQNGX÷PQXCNC

·UVPÊOCVWTKV[PC)[OP¾\KW,KąÊJQ9QNMGTC

Nejen dobří holubi, ale i dobré obrazy se vracejí, o čemž svědčí příběh
portrétu Jiřího Wolkera. Litografie
Maxe Švabinského vznikla v roce
1951 a její autorem signovaný tisk
později básníkova matka věnovala „ústavu, jež nese jeho jméno“,
tedy Gymnáziu Jiřího Wolkera,
s přáním, aby byl vystaven v ředitelně školy. Snad by ji potěšilo, že v dubnu 2017 se příběh konečně uzavřel

Wolkera a návrat jednoho portrétu

Maturity na Gymnáziu Jiřího

Horká jarní sobota byla pro organizátory doslova požehnáním. „Teplé
počasí je samozřejmě pro nás ideální, protože můžeme využít zahrádky
Národního domu, kde je přece jen
větší prostor,“ přiznala Sokolová
s tím, že vnitřní interiér využijí pravděpodobně v listopadu.
Oficiální začátek byl stanoven na
jedenáctou hodinu a zahrádka byla
okamžitě plná. Na radnici zrovna
odbíjelo poledne a první kuchař–
nadšenec zavíral svůj stánek. „Opět
došly jako první chobotničky,“
konstatoval Petr Sokol, který hned
u vstupu na zahrádku lákal příchozí
svým tajným dalmatským receptem. „Je škoda, že si návštěvníci víc
nevychutnají dobroty, které se jim
nabízejí. Vše je ve zbytečném chva-

Tomáš
KALÁB

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

PROSTĚJOV Tou nejlepší tradicí se stala přehlídka amatérského
kuchařského umění, která je alespoň třikrát ročně prezentována
prostějovské veřejnosti v rámci
známého Restaurant Day. „Novinkou prvního letošního dne je
třeba ukázka kolumbijské kuchyně,“ prozradila při sobotní akci
Milada Sokolová, předsedkyně
Okrašlovacího spolku města Prostějova, který je jedním z organizátorů.

Přestože by se mohlo zdát, že je tento úřad produktem moderní doby,
opak je pravdou. První Společnost
pro mezinárodně právní ochranu
mládeže Republiky československé
vznikla coby dobrovolné sdružení
pro vymáhání výživného ze zahraničí už v roce 1930. Od druhé poloviny padesátých let fungovalo Ústředí
pro mezinárodněprávní ochranu
mládeže, které bylo na svou dobu
velmi pokrokové, když přiznávalo stejná práva dětem narozeným
v manželství i mimo něj.
„Otázka výživného je stále jedno
z hlavních témat naší činnosti, další
je pomoc při mezinárodním osvojení dětí, tímto způsobem jsme pomohli nalézt za hranicemi rodiče pro
více než šest stovek českých dětí,“
vyložila hlavní okruhy činnosti Nováková. Na dotaz z auditoria, jestli

Tomáš
KALÁB

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

PROSTĚJOV I přes víc než desetiletou historii o tomto dni stále ví
v Česku málokdo. Už v roce 1983
byl 25. květen vyhlášen Dnem
pohřešovaných dětí. V předvečer
k tomuto tématu uspořádal klub
Onko Diana besedu v restauraci
Národního domu, na níž vystoupila zástupkyně ředitele Úřadu
pro mezinárodněprávní ochranu
dětí Markéta Nováková.

takto republika nepřichází o vlastní
mladou generaci, Nováková osvětila, že typickým klientem je v těchto
případech zhruba čtyřletý romský
chlapec odněkud z Mostecka.
Další otázky směřovaly na mediálně
i literárně známé případy smíšených
manželství, kdy jeden z partnerů pochází z Orientu. „Vyskytují se spíše
případy, kdy mladá dívka založí rodinu s Arabem při pobytu ve Velké
Británii a po rozchodu se snaží s dítětem vrátit zpět do vlasti,“ uvedla
případy z praxe Nováková. Jak dodala, je problém, pokud nedojde
k dohodě a pokud matka odcestuje s dítětem bez vědomí otce,
protože pak se jedná o nedovolené přemístění, v podstatě únos
dítěte. Při soudním přelíčení je pak

takový „únosce“ v jednoznačné nevýhodě a úřad možnosti, jak našemu
občanu pomoci, nemá. „V takových
případech se snažíme apelovat na
trpělivost až do vynesení soudního
verdiktu, který jediný může otevřít
legální cestu k návratu,“ doplnila zástupkyně ředitele.
Podle slov Markéty Novákové svou
činností do jisté míry navazují na
biblické rozhodování krále Šalamouna, který moudře rozhodl při sporu
dvou žen o dítě. „S tím rozdílem, že
v našich případech se o dítě přou
rodiče. I když moderní doba začíná
přinášet nejrůznější varianty, které
jsou předmětem občansko-právních
sporů,“ uzavřela besedu, jíž se zúčastnila i spisovatelka Lenka Chalupová,
autorka románu Pomněnkové děti.

$GUGF[UG\×éCUVPKNKVCMÆ PCUPÊOMW\NGXC TCFPÊ,CPC*CNXCFåKGXQX¾/CTMÆVC
0QX¾MQX¾.GPMC%JCNWRQX¾CP¾O÷UVGMRTKO¾VQTM[5VCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
2CXGN5OGVCPC
0&1,
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ze všech koutů světa k Pomněnkovému dni

RESTAURANT DAY BESEDA
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Prostějova

Prostějovany ovládne soutěživost a také chuť riskovat. Nebude tedy divu,
že sázkové kanceláře budou praskat ve švech, stejně tak se ovšem lidé zúčastní
i akcí, při nichž o peníze nepůjde. Rivalita totiž bude panovat i při jejich sportovních aktivitách.
LVI – 22.7. až 22.8. Enormně se
vám bude dařit v práci, z vašich výsledků budou mít radost nadřízení.
Můžete se dokonce těšit na neobvykle vysokou výplatu. Naopak
v soukromém životě to bude drhnout, hrozí rozchod s partnerem.
PANNY – 23.8. až 22.9. Vaše neustálá nerozhodnost se vám vymstí,
spousta lidí okolo vás bude s prací
hotova dříve, než vy vůbec začnete.
Musíte se konečně vzchopit a najít
ztracenou aktivitu. Ve středu si ale
určitě vsaďte!
VÁHY – 23.9. až 23.10. Neponocujte, právě tento týden potřebujete
být čerství jako rybičky. Čeká vás
spousta úkolů, mnohé z nich budou
skutečně těžké. Jakékoliv večírky
odložte, společenské oslavy odsuňte na neurčito.
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. Vyhněte se kontaktu s elektrickými spotřebiči, při vaší nešikovnosti vám
v těchto dnech hrozí úraz. A vůbec.
Domácí práce ignorujte, partner to
pochopí. Místo toho směřujte své
aktivity do obchodní činnosti.

BERANI – 21.3. až 20.4. Ve vašem soukromém životě to na žádné
vášně nevypadá. Rádi si zachováte
svůj klid a k jakýmkoliv aktivitám
vás nikdo nepřemluví. Máte recht,
odpočinek je důležitý, tak proč ne
zrovna teď?
BÝCI – 21.4. až 21.5. Budete postaveni před problém, který se sice
nebude týkat přímo vás, ale řešit
ho musíte okamžitě. Jinak se totiž
může stát, že rodina bude jednat za
vás. A to by se vám při vaší ješitnosti
nelíbilo.
BLÍŽENCI – 22.5. až 21.6. Jen
těžko budete trávit skutečnost, že
někdo druhý zrealizoval váš nápad.
Ten dotyčný byl bohužel mnohem
rychlejší a iniciativnější. Mezi vámi
dojde k ostrému sporu, v němž ale
prohrajete na celé čáře.
RACI – 22.6. až 22.7. Přestože
venku už hřeje sluníčko ostošest,
vám se ven moc chtít nebude. Raději strávíte volné chvíle doma u televize, než byste se někam trmáceli
do přírody. Možná tak ale přijdete
o možnost se s někým seznámit.

STŘELCI – 23.11. až 21.12. Vaším osudovým dnem bude pátek.
Zažijete jedno velké překvapení,
které stoprocentně ovlivní váš další
život. Nemusíte se ničeho děsit, půjde o velice milou a šťastnou záležitost. Však uvidíte!
KOZOROHOVÉ – 22.12. až 20.1.
Budete velmi náchylní k nemoci, dokonce i k zánětům. Měli byste více
pečovat o své zdraví, nepracovat přemrštěně dlouho a nezúčastňovat se
pochybných alkoholových dýchánků. A cpěte se vitamíny!
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. Nebudete vědět, kam dříve skočit. Přestože jste jindy velice akční a dokážete
se zorientovat snad ve všem, najednou si nebudete vědět rady. Chce to
jediné, uspořádat si své plány podle
důležitosti.
RYBY – 21.2. až 20.3. Podnikání
vám nyní moc nepůjde, proto se
stáhněte do ústraní, jinak přijdete na buben! Volna můžete využít
k tomu, abyste si vyžehlili problémy
u rodinného krbu. Vezměte celou
rodinku na výlet do přírody.

Novela zákoníku práce prošla
ve Sněmovně do podoby, která
zaměstnavatele nijak zvlášť nenadchla a neumožnila tolik potřebnou vyšší flexibilitu práce, nicméně v této chvíli je novela zatížena
pozměňovacími návrhy odborářů,
jejichž přijetí by zkomplikovalo
vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Z tohoto důvodu Hospodářská komora ve spolupráci
s některými poslanci navrhuje
pozměňovací návrhy iniciované zaměstnavateli, které naopak zaměstnávání lidí usnadní.

Nivea deospray 150 ml

89,90

-

91,90

49,90

89,90

69,90

Fa deospray 150 ml

79,90

-

39,90

49,90

74,90

-

Garnier deospray 150 ml

85,90

-

82,90

-

49,90

Adidas deospray 150 ml

-

-

84,90

64,90

59,90

-

Rexona deospray 150 ml

74,90

49,90

39,90

49,90

44,90

49,90

Dove deospray 150 ml

89,90

-

54,90

49,90

-

Není příjemné, pokud vás okolí musí cítit... Abychom se vyhnuli společenskému
trapasu, je třeba každé ráno používat některý z deodorantů, ať už ve spreji či
v tuhé kuličce. Večerník zjistil, že deosprej Nivea koupíte nejlevněji v Kauflandu,
značky Fa a Rexona nabízí nejlevněji Billa, pro Garnier, Adidas i Dove se vyplatí
navštívit Tesco.
Ať pěkně voníte!
Průzkum proveden 24. května
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Ɣ 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.
Ɣ 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.
Ɣ 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.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh o Lyře, Orlu a Labuti: „LETNÍ POHÁDKA“.
Vstupné 20 Kč.
Ɣ 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 
 
úterý 30. května: Svatoplukova, Třebízského, Přemyslovka, Vrahovická - autobusové nádraží, Janáčkova, V. Ambrose, Karlov, Vrchlického, Vrahovická komunikace SSOK křiž. Svatoplukova - Janáčkova směr železniční přejezd
středa 31. května: Anenská - parkoviště u sběrného dvora, Anenská - parkoviště aquapark, cyklostezka za Aquaparkem, spojka Krasická – Anenská včetně kruhových objezdů, Drozdovice-Anenská + nové parkoviště, spojka
Krasická - Anenská cyklostezka a zeleň
čtvrtek 1. června: Hvězda, Trávnická, Jihoslovanská, Na Příhoně, Winklerova, Sokolská, Švabinského, Rozhonova, Pražská

www. vecernikpv.cz

„Ač se mohou na první pohled zdát
ryze pravicově liberální svědčící pouze zaměstnavatelům, lze o nich vést
konstruktivní diskusi. Při jejich hlubší
analýze se totiž ukazuje, že mohou přinést výhody všem,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory Vladimír
Dlouhý.
Příkladem takového pozměňovacího
návrhu je výpověď bez udání důvodu. Bude-li mít zaměstnanec chabé
pracovní výsledky, špatnou pracovní
morálku, zkrátka nebude-li naplňovat
očekávání zaměstnavatele, bude možné pracovní poměr ukončit efektivně-

ji než dnes. Takoví zaměstnanci by ale
nemohli přijít zkrátka. Zaměstnavatel
by jim musel vyplatit povinné odstupné ve výši šestinásobku mzdy.
Hospodářská komora apeluje na
poslance, aby proběhla nad všemi
pozměňovacími návrhy vážná, seriózní a věcná diskuse a aby apriori
neodmítali pozměňovací návrhy zaměstnavatelů. Pokud by poslanecká
diskuse vedla k přijetí odborářských
pozměňovacích návrhů, Hospodářská komora apeluje na poslance, aby
celý vládní návrh novely odmítli.
Tisková zpráva HK ČR

Mubea pomohla vybavit školu
PROSTĚJOV Jak lze využít stlačený vzduch ke zvedání či posouvání předmětů? To budou zjišťovat
studenti prostějovské průmyslovky na novém panelu, který jim do
jejich odborné učebny pořídila
společnost Mubea. Jedná se pouze o jeden z řady příkladů dlouhodobé spolupráce mezi školou
a významným zaměstnavatelem v
regionu.

Martin ZAORAL

... tentokrát ze sortimentu: DEODORANTY

www

INFORMUJE
Novela zákoníku práce:
Odborářské návrhy jsou škodlivé,
komora chce usnadnit zaměstnávání lidí

nákupní servis
pro vás

Naše
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Minulou středu předali zástupci firmy Mubea SOŠ průmyslové a SOU
strojírenskému v Prostějově vybavení učebny mechatroniky za přibližně
sedmdesát tisíc korun. „Nový panel
bude sloužit k výuce pneumatiky,
což je obor zabývající se přeměnou
stlačeného vzduchu na mechanický
pohyb. K velkému využití pneumatiky dochází hlavně v lehkém průmyslu, kde tvoří důležitou součást
výrobních strojů,“ vysvětlil učitel
průmyslovky Radek Vrána.

BYLI JSME
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Foto: Martin Zaoral

Předání panelu je pouze jedním
ze střípků dlouhodobého partnerství mezi školou a firmou Mubea. „Podpora naší školy ze strany
závodu Mubea je obrovská od praxe žáků až po materiální vybavení,“
potvrdila zástupkyně ředitele Iva
Žitná. „Spolupracujeme dlouhodobě, a když nás partner požádal o
konkrétní věc, rozhodli jsme se mu

vyhovět. Chceme tímto způsobem
i nadále podporovat technické vzdělávání a zároveň zaměstnanost ve
strojírenských firmách, kde je stálý
nedostatek zaměstnanců,“ vysvětlila
Kateřina Krausová z personálního oddělení firmy Mubea, která je
připravena nabídnout zaměstnání
prakticky všem absolventům prostějovské „průmyslovky“.

Aquapark v Krasické zahájil sezónu
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PROSTĚJOV Aquapark v Krasické
ulici otevřel minulý pátek 26. května
své „letní“ brány. V tento den se ale
v areálu největšího koupaliště ve městě
objevili první lidé jen „na čumendu“,
do vody se ještě nikdo neodvážil.
Ovšemvsobotuužpřišliprvníotužilci!
Mezi nimi i dvě čtrnáctileté studentky
prostějovského gymnázia. „Každý
rok jsme mezi prvními, patříme mezi
otužilce,“ smála se jedna z nich.

Svítilo sice sluníčko, ovšem teplota vzduchu ke koupání nevyzývala. „Tušil jsem, že ještě nikdo
nepřijde. Ale podle předpovědí se
má počasí den ode dne zlepšovat,
takže věřím, že postupem času se
aquapark bude zaplňovat,“ koEXKLUZIVNÍ
mentoval začátek sezóny Vladimír
reportáž
Průša, jednatel Domovní správy
pro Večerník
v Prostějově.
Čtrnáctileté studentky gymnázia
Michal
Martina Začalová s Laurou AzzoKADLEC
linou se pak v aquaparku ukázaly
V pátek odpoledne Večerník už v sobotu dopoledne. „S Laurou
v aquaparku nikoho nezachytil. jsme otužilé a každoročně do aqua-

parku chodíme, sotva se otevřou
brány. Teplota vody je tak akorát,
vzduch je sice chladnější, ale nám to
rozhodně nevadí. Užíváme si to. A že
jsme tu skoro samy? To nám vadí ze
všeho nejméně! Čím míň lidí, tím
lépe,“ svěřila se Večerníku Martina
Začalová.
Kromě obou dívek se v sobotu
hodinu před polednem slunili v aquaparku ještě dva muži, jinak bylo
koupaliště zcela prázdné. V tu chvíli byla teplota vzduchu dvaadvacet
stupňů, voda byla o stupínek teplejší.
A co vy, zamíříte už do aquaparku?

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
199, ulice od č 187 a 188 po č. 182
Dne: 19. 6. 2017 od 7:30 do 15:30 a 190.
hodin. Vypnutá oblast: SENZA Odběratelské TS: Biskupice 3. u
družstvo, chráněná dílna, Tylova 44. ZD (č. 300165), BPE Hrubčice ZZ
Dne: 19. 6. 2017 od 7:30 do 15:00 (702856).
hodin. Vypnutá oblast: jednostran- Obec: Prostějov
ně ul. Resslova od č. 4 po č. 12.
Dne: 21. 6. 2017 od 11:30 do 12:30
Obec: Buková
hodin. Vypnutá oblast: odběratelDne: 21. 6. 2017 od 7:30 do 11:00 ská trafostanice TS Bag Solutions
hodin. Vypnutá oblast: celé obce: č. 702855, Kralický háj s odběrným
Biskupice, Klopotovice. Část obce místem Windmöller & Hölscher
Ivaň: jednostranně ulice od č. 198 Prostějov k.s., Kralický háj.
po č. 197 a dále oboustranně
Obec: Slatinky
od č. 70 a 97 po konec obce s čísly Dne: 22. 6. 2017 od 7:30 do 15:00
100, 98, 161, 15 a 207. Oboustran- hodin. Vypnutá oblast: chatová
ně ulice od č. 142 a 97 po konec lokalita Ulmanka na Kosíři, od traobce s č. 209. Ulice od č. 154 po č. fostanice sm. Kašná hora.

rekonstrukcí, oprav, údržbových
Obec: Prostějov
Dne: 23. 6. 2017 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: celý areál
fy. Micos spol. s r.o., Kralická ulice
Obec: Kralice na Hané - Kralický háj
Dne: 23. 6. 2017 od 10:30 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: Odběratelská TS Windmoeller č.310398,
Kralický háj s odběrným místem
Windmöller & Hölscher Prostějov
k.s., Kralický háj.
Obec: Prostějov
Dne: 24. 06. 2017 od 13:00 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: Odběratelská TS starý Agrostroj (č.
300664) - celý areál
E.ON Česká republika, s.r.o.

Pondělí 29. května 2017
www.vecernikpv.cz
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CENA? ZA OSM STRAN TŘI KORUNY, PROSÍM!
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!!! OBJEDNEJTE SI PRÁVĚ TEĎ VEČERNÍK !!!
* nejvýhodněji * snadno a rychle * nejspolehlivěji
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN

A BONUSEM

35%

Objednávám
předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku



SE SLEVOU

POUZE TEĎ A TADY!

 
  
        
+  
výrazně nižší cena než na stánku
každý den ve vaší schránce do 7:30 hodin
možnost vyhrát v soutěži předplatitelů hodnotné ceny
NABÍDKA PLATÍ PŘI OBJEDNÁVCE A ÚHRADĚ DO 27. ČERVNA 2017!!

Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

hotově

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

1997. Na náměstí T. G. Masaryka se totiž uskutečnilo klání
o nejsilnějšího muže České republiky. Za přítomnosti kamer
televizí Nova a Prima Standa
Pukl zvítězil, jak jinak! Silák
z Prostějova se poté ještě několik let účastnil podobných
soutěží, než se začal věnovat
jiným aktivitám. Shodou okolností na něj přesně po dvaceti
letech narazil Večerník v Dobromilicích. Nyní čtyřiačtyřicetiletý školník ze základní školy
v Nezamyslicích sám uspořádal minulou sobotu soutěž
o největšího siláka široko daleko. Takže, Stando, vítej na
stránkách nejčtenějšího periodika široko daleko po dvaceti letech!

SLAVÍME

K

do by ho tehdy neznal,
před dvaceti lety tento vysoký hromotluk
lámal silácké rekordy v mnoha
zemích Evropy. Prostějovan
Stanislav Pukl měl své čestné
místo i na titulní straně prvního čísla Večerníku 27. května

Standa Pukl
tehdy i dnes!

hodláme pokračovat v nájmu, ale
nedostali jsme žádnou odpověď.
Myslím si, že u slušných partnerů
by měly panovat jiné vztahy,“ ulevil si tehdy před dvaceti lety Martin Imrich, vedoucí prostějovské
filiálky firmy Fröschl. Vedení prodejny odmítlo náhradní prostory
v Kubusu a přestěhovalo se do
Komenského ulice...

Více podrobností a přehled jednotlivých akcí budeme postupně zveřejňovat
v tištěném vydání, internetových stránkách www.vecernikpv.cz i sociálních sítích

ROZDÁVAT BUDEME
DÁRKY S EMBLÉMEM
NAŠEHO VÝROČÍ

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

SLAVTE S NÁMI

DVACET LET



ádná tragédie ani zlodějna století. Titulní strana
prvního čísla Večerníku
byla věnována tehdejším problémům maloobchodu s elektronikou společnosti Fröschl.
V té době byli Prostějované
navyklí kupovat si její elektrospotřebiče na Žižkově náměstí.
Ovšem na jaře roku 1997 město
zorganizovalo nové výběrové řízení na pronájem těchto prostor
a Fröschl v něm prohrál na celé
čáře. „Já vedu soukromou firmu,
nemíním dělat politiku. Ale nemám z toho dobrý pocit. Dali
jsme městu písemně vědět, že

První téma - prohra
firmy Fröschl

PROSTĚJOV Prvnímu číslu dnes nejčtenějšího regionálního periodika bylo uplynulou sobotu 27. května přesně dvacet let. Večerník tehdy v roce
1997 vyšel o osmi stranách a čtenáři za něj zaplatili neuvěřitelné tři koruny...
Pojďme se nyní vrátit o dvě desítky let zpátky a skalním čtenářům připomenout, o čem všem zakladatelé populárního týdeníku tehdy informovali
veřejnost. Vzpomínáte? Pokud máte první, nebo ale i třeba dvaatřicáté číslo
onoho roku 1997 někde v archívu, přihlaste se v redakci. Stačí nám říct svůj
příběh z oné doby a čeká vás odměna!

Tehdy oblíbená poradna i
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dyž se dneska vedení magistrátu rozhodne prodat
nějaký ten pozemek nebo
dům v majetku města, už to ani příliš lidí nevzruší. Ovšem když v květnu 1997 chtěli prostějovští konšelé
prodat hned dva domy na náměstí
T. G. Masaryka, logicky se tím první číslo Večerníku muselo zabývat.
„Nejsem přesvědčen o tom, že by
to měl být krok nevyhnutelný a nejlepší. Informace o údajné potřebě
60 milionů korun na nutné opravy těchto domů se mi jeví zjevně
nadsazené,“ láteřil před dvaceti lety
dnes už bývalý prostějovský zastupitel Antonín Sprinz. „Pokud by
do těchto domů město investovalo
jen polovinu nájemného, které ze
svých majetků vybere, nemusely by
se tyto historické nemovitosti prodávat,“ mínil Sprinz. Kdyby věděl,
  
že za dalších dvacet let město prodá
   
desítky podobných domů se stovpravodajství
prvního kami bytů...
čísla
PROSTĚJOVVysoká tráva
SKÉHO Večerníku se
a problém s odpadky
také neobešlo bez tragických
reportáží. Samotné Ministerechnické služby města
stvo obrany před dvaceti lety
Prostějova. Tak se jmenovydalo zprávu o závěru vyšetvala firma, která se dříve
řování tragické smrti výsadkáře starala o pořádek v Prostějově.
z Prostějova poté, co se mu při A 27. května 1997 si ji Večerník
seskoku na prostějovském leti- vzal pořádně na paškál! Občané
šti neotevřel padák. Vyšetřující Prostějova si totiž právem stěkomisaři přišli na to, že odborný žovali na přerostlou trávu mezi
instruktor špatně zkontroloval domy, hlavně na sídlištích. A to
lanové ukotvení k vrtulníku, což nebylo všechno. Našince přímo
se jednomu z mladých výsadká- dráždil neobvyklý binec u popelřů stalo osudným.
nic na různých místech v ProstěBěhem května 1997 pak krimi- jově. „Kolem popelnic u nás na
nalisté uzavřeli otřesný případ, sídlišti je neuvěřitelný nepořádek.
ke kterému došlo v areálu sou- Lidi sem odhodí vše, co jim doma
časného TK PLUS v Prostějově. překáží. Kontejnery pak přetékají
Jen připomeňme, že v polovině a smetí se válí všude kolem,“ postěprosince 1996 zde byl v autě žovala si tehdy Večerníku obyvanalezen muž s prostřelenou telka Sídliště E. Beneše. A vysoká
hlavou. Policisté o pět měsíců a neposečená tráva? Ta trápila rovpozději zveřejnili, že šlo o ta- něž Prostějovany ze stejného sídlijemníka poslance Sládkových ště. Ale dlužno dodat, že po vyjití
Republikánů Jana Vika Vítěz- těchto dvou článků s kritickými
slava Šomana! Bylo prokázáno, připomínkami občanů se Technicže si sám prohnal hlavu kulkou ké služby na uvedená místa rozjely
z pistole!
a vše daly do pořádku!

amatujeme si na to, jako
kdyby to bylo včera. Nejenom v prvním čísle,
ale pak i v následujících několika
dlouhých letech jsme ve Večerníku zveřejňovali tehdy populární
Poradnu pro zahrádkáře. A to
prosím pěkně na čestném místě
třetí strany! Dnes se nám to zdá
velmi úsměvné, ale před lety tyto
rady odborníka všem zahrádkářům u našich čtenářů skutečně zabíraly a měly velký ohlas!
A krom toho, hned vedle rad, jak
na nálety živočišných škůdců na
vypěstovanou zeleninu, přineslo první číslo Večerníku zprávu
o tom, že první dámou v žebříčku popularity politiků je u občanů Olomouckého kraje Petra
Buzková...

17052010574

S

oučástí premiérového čísla
Večerníku byla, pochopitelně jak jinak, také inzerce
či komerční články prostějovských
firem. Co naplat reklama je jednou
z nejdůležitějších součástí moderních novin i dnes, bez nich bychom
nemohli existovat. Když se ale podíváme na historické vydání z 27. května 1997, přepadá nás nostalgie. Stra-

%  & '
  ()
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na čtyři byla věnována inzerci firem,
které už v současnosti bohužel neexistují. Společnosti Benefit plus, H-market Jiřího Hájka, Sklenářství na
Petrském náměstí či Cestovní kancelář Čedok. Všechno tehdy reklamní partneři vznikajícího Večerníku.
Dnes už na ně zbyla pouze vděčná
vzpomínka. Například Čedok ale
ukončil svoji provozovnu v Netušilově ulici teprve před pár dny. Chvíli
před vydáním tohoto čísla! Jak symbolické a zároveň smutné...

ádné číslo Večerníku v jeho
dvacetileté historii by nemohlo existovat bez křížovek, kvízů
a různých soutěží pro čtenáře. Číslo
jedna z 27. května 1997 sice z tohoto
pohledu vypadá více než úsměvně,
ale nějak se začít muselo. Zakladatelé
redakce tak nabídli čtenářům zatím
křížovku a soutěž „Kde v Prostějově
najdete“, toť vše. V hlavách autorů už
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ZDARMA

ZA POUHOU KORUNU ČESKOU

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

už na příští 29. května

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

rvní číslo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku nabídlo
čtenářům pouze jednu stranu zaměřenou na sport! Jak známe
současné sportovní redaktory Večerníku, ti by při pomyšlení, že by na tak
malý prostor měli vměstnat reportáže
z desítek utkání v různých odvětvích,
vztekem brunátněli! Před dvaceti
lety tak Večerník informoval pouze
o vítězství Stanislava Pukla v soutěži
o nejsilnějšího muže republiky, otiskl
kratičký rozhovor s parašutistou Koribským, poukázal na vítězství fotbalistů LeRK Prostějov nad Havířovem
a zapolemizoval nad tím, zda na blížící
se tenisový turnaj Centrotex Challenger přijede Španěl Bruguera...

(*&)
by se dnes hádali!

tehdy byly zcela jistě další nápady, jak
zpříjemnit čtení tohoto dnes nejúspěšnějšího periodika v regionu.

P

všechny tyto akce jsou časově omezeny

INZEROVALI JSTE LETOS VE
VEČERNÍKU, DALŠÍ PREZENTACI
o rozměru 90x60 mm, ZÍSKÁVÁTE
ZA POUHOU KORUNU ČESKOU

!!! UŽ 19. ČERVNA VYJDE JAKO
SOUČÁST TIŠTĚNÉHO VYDÁNÍ
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA
ZA POUHOU KORUNU ČESKOU
VEŠKERÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA „20 LET
pro RETRO VYDÁNÍ, které připravujeme
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU“ !!!

ZDARMA

PŘEDPLATNÉ nejčtenějšího regionálního periodika
na měsíc červenec

U příležitosti 20 let od vydání prvního čísla
vám od 29. do 31. května nabízíme...

najdete
nás na
www.
vecernikpv.cz

A POZOR! NAJDETE DOMA NĚKTERÉ Z VYDÁNÍ
ROKU 1997?
MÁTE S VEČERNÍKEM SVŮJ ZÁŽITEK? NEBO
CHCETE V TÉTO SOUVISLOSTI NĚKOMU
PODĚKOVAT?
SVĚŘTE SE A NAPIŠTE NA E-MAIL:
REDAKCE@VECERNIKPV.CZ!
ČEKÁ VÁS navíc ODMĚNA 500 KORUN

]WLWXOQËVWUDQ\
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„PAMATUJI VELKÉ NADŠENÍ A SEBEOBTOVÁNÍ“

Šéfredaktor Petr Kozák držel v budce Večerník a přemýšlel, jestli má zavolat...
PROSTJOV Utíká to jako voda.
Veerník se v plné svžesti a kondici dožívá dvaceti let. Ostatn tento
vk i v bžném život pece odpovídá
mladosti a plné síle do života. A Proto víme, že další život ped sebou
má i nejtenjší regionální periodikum.
Ovšem jaké byly jeho zaátky a kam
se za ony dv desítky let titul posunul?
A s kým jiným si i na ty nejstarší asy
zavzpomínat, než se souasným šéfredaktorem Petrem Kozákem. Práv
on necelý rok po vzniku souasného
nejtenjšího regionálního periodika
naskoil do hodn divokého kolotoe
jako externí „sporák“, aby už šestým
rokem sedl v kesle prvního muže...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
ník

se ptal

Michal
KADLEC
 Co vám íká datum 27. kvten

1997?
„Bezesporu jde o velký mezník
v historii regionální novinainy.
Jako mladý kluk jsem samozejm ješt nevnímal rzné zákonitosti a neml jsem až takové
povdomí o tom, jak všechno
chodí. Ale pamatuji si, že hned
první íslo Veerníku m strašn zaujalo. Líbilo se mi mnohem
víc než tehdejší nástupce Stráký týden, kte
že lidu Prostjovský
který mi pišel fádní. Nový titul na
zvou.“
trhu byl velkou výzvou.“
 Vy sám jste byl u samotného zrodu
Veerníku?
ikoliv. Do me„U prvních ísel nikoliv.
diálního kolotoe jsem naskoil
dji. O Veero necelý rok pozdji.
elikož m noníku jsem vdl, jelikož
kka od první
vinaina bavila takka
sem všechny
tídy, sledoval jsem
hází. Pamatutiskoviny, co vychází.
ji ješt Svobodné slovo, deníky
t. Byly doby,
Práce i Rovnost.
al až osm titukdy jsem si kupoval
al, jak periodil denn a studoval,
kum vypadá, co se o nm píše.
vat novinainu
A pestože studovat
ce nedovolila,
mi rodinná situace
m dostal šanci
jsem rád, že jsem
i jako amatér.“
 Jak k tomu došlo?
?
atuji, jak jsem
„Dodnes si pamatuji,
ce vlezl do tes Veerníkem v ruce
ouho pemýšlefonní budky a dlouho
olat. Nakonec
lel, jestli mám zavolat.
jsem íslo vytoil a na druhé
eno, že o mn
stran mi bylo eeno,
snad už i ví a mám nco poslat.
otiž už njaV té dob jsem totiž
al hokejový
kou dobu vydával
é doby dozpravodaj. Do té
stávali návštvnícii jen jeden
list, a to ješt ne pokaždé,
nec dostali
my jsme se nakonec
tin. Povana barevný bulletin.
y za nco
žoval jsem to tehdy
ub nás tomimoádného. Klub
oval, bylo
tiž nijak nezajišYoval,
poteba jej nejen napsat, ale
i ekonomicky zajistit.
stit. Pro m
to byla velká škola.“
a.“
 Jaké tedy byly vaše zaátky
v redakci?
„Zprvu jsem byl externí redaktor se zamením na sport. Psal
jsem pevážn reportáže
portáže z hokejových zápas i ze sportu
obecn. Bohužel ve Veerníku
to byla zpoátku jen ´Popelka´.
n dv malé
Jedna, maximáln
strany, to bylo pro fanouška
málo. Každým dnem
nem jsem tak
bojoval o více a více stran, dodával více a více lánk, ímž
jsme lákali k sob vtší množeí se postupství fanoušk, kteí
rnými tenái.
n stali našimi vrnými
mé reportáže
Ternem byly pímé

nejen z domácích, ale i venkovních zápas. Pochopiteln už
tehdy byl nejvtší zájem o hokejové zpravodajství a fotbalové
tabulky. Na tom se vícemén
dodnes nic nezmnilo. Texty
jsem pvodn psal run doma
na svém stole a do redakce je
chodil jen odevzdat. Asi mly
úspch, protože asem mi bylo
nabídnuto místo stálého redaktora. A zaal jsem psát nejen
sport, ale i klasické zpravodajství. Nebylo nás moc a každá
ruka se hodila.“ (úsmv)
 Vzpomenete si na své kolegy, kteí se podíleli na vydávání prvních ísel
Veerníku?
„Urit. Pestože jsme zažili
i horší období, nikdy nezapomenu na bývalého šéfredaktora a vbec zakladatele Veerníku Bohumila Pácla, který byl
tím, kdo mi dal první poádnou
šanci v médiích. Prakticky byl
i mým uitelem. Spolen jsme
týden co týden vytváeli co nejlepší noviny, pracovali na jejich
nejen ekonomickém zajištní.
Následná spolupráce v dalších letech bok po boku už nám
sice tolik nefungovala, ale vyložené spory jsme nikdy nemli.
Druhým významným lovkem
z mého pohledu byl Rostislav
Kocmel. V tžkých zaátcích
to byla dobrá duše redakce,
který ml nejen zkušenosti, ale
také uklidDoval pomrn stresové situace, kdy jsme nemli
dostatek finanních prostedk na tiskárnu a dom chodili
ne s výplatou, ale s drobnými
na nejnutnjší poteby... Nejen
pro m byl takovým mentorem. Tetím dležitým
lovkem byla bezesporu manažerka
Barbora Kroková, s níž sice lidsky nebylo až tak
jednoduché vyjít,
ale klienty umla sehnat a hned
nkolikrát zachránila Veerník ped
úpadkem. Hodn
velkou zásluhu
na prvotním

vzestupu má
také Honza Tatarka a jeho tým.
Jako grafici museli mít svatou trplivost, ale šli do
všeho s námi po
hlav. (úsmv)) Na
prvních íslech
se podíleli i otec

a syn Paízkovi. Mli jsme navíc hodn externích spolupracovník, nadšenc, kteí psali
píspvky zadarmo. To už se
dnes jen málokdy vidí...“
 Jaká vládla atmosféra v redakci na
zaátku existence Veerníku?
„Bájená! To byl ten nejvtší
plus celého zrodu našich novin. Vzpomínám na neskutené
nadšení a sebeobtování. Kdyby uvnit kolektivu panovala njaká závist, nebo by nkdo dlal
nco jen pro svj osobní prospch, Veerník by už neexistoval. Když nad tím pemýšlím,
stmelovaly nás tžké asy. Naším primárním cílem nebyly peníze, ale spíše ta touha nco ve
spolenosti zmnit, podílet se na
náprav kivd, být u neho dležitého. Všem nám záleželo na
tom, aby se Veerník mezi Prostjovany chytil, pro což jsme
byli schopní pracovat takka
tyiadvacet hodin denn. Ne
pouze noní, ale celodenní smny nebyly výjimkou. Prost když
se nco dlo, museli jsme být
u toho. Na tom se v globálu nic
nezmnilo ani dodnes, pestože
souasné zajištní redakního
chodu se s tím pedcházejícím
nedá vbec srovnávat. Dnes je
vše mnohem profesionálnjší,
souasn ale už ne tolik osobní.
Poád jsou zde ale lidé, kterým
na tomto titulu záleží víc než jen
z pohledu zdroje obživy. A to
je skuten ta nejvtší deviza
Veerníku. Ten se nikdy nebál
dát šanci lidem z ulice. _lovk
nemusí být vystudovaný noviná nebo ekonom, ale pokud
do toho dá nadšení, je to víc
než jakýkoliv titul z vysoké
školy. Samozejm to
obas pineslo neduhy z druhé strany,
možná na nás zaútoil tiskaský šotek

„

astji, než bychom si páli, ale
zato jsme lidem byli blíž. To bylo
a je naším krédem.“
 První reportáže ped dvaceti lety
se dlaly takzvan „na kolen“. Jaký
je rozdíl mezi tehdejšími a souasnými
podmínkami redaktor?
„To je fakt neporovnatelné.
(úsmv) Když si vzpomínám, že
osobn jsem psal první píspvky v ruce na kus papíru a dnes
využíváme
nejmodernjších
technologií, pepadne lovka až nostalgie. Reportáže ze
sportovních zápas jsem házel
šéfredaktorovi do schránky jeho
domu, on musel vše pepsat na
jednom poítai, který byl k dispozici. Celé noviny se pak ješt
na disketách vozily do tiskárny
osobním automobilem, žádný
penos na FTP a opravy bhem vteiny, nic z toho nebylo
možné. Když se udlala chyba
a pišlo se na ni pozd, všechny zachvátila bezmoc. Postupem asu, s moderním vývojem
i lepším zázemím se všechno
zlepšovalo a celá práce se pochopiteln zjednodušila. V souasnosti jsme prakticky všichni
propojeni nejen v redakci, ale
i na dálku. wada redaktor i
grafik mže pracovat z domu
a vše funguje jako na drátkách.
(úsmv) Také toto má však druhou stranu mince. Díve jsme se
všichni znali osobn, žili jsme
jako rodina. Dnes se nkteí
navzájem vidí jednou za rok
r na
vánoním veírku...“
 Kdy se dalo vycítit, že Veerník
V
už zdatn mže konkurovat teh
tehdejšímu
Prostjovskému Týdnu?
chtli zm„Pomrn brzy. Lidé chtl
kameloti
nu a bylo to znát. Když ka
vyšli s Veerníkem do ul
ulic, byl
zájem o noviny cítit na každém
ka
kroku. Není divu. Šlo o nco
n nového, byla to alternativa oproti
do té doby jedinému týden
týdeníku na

jasné, že když je titulním lánkem
vražda, prodejnost je daleko vtší, než když informujeme o erstv natené lavice v parku nebo
pozitivní události. Osobn mi to je
asto líto, ale leckdy to vypadá,
jako by si vtšina národa žádala
jen krev. A poslední dobou je i to
málo...“
 Už za pár let po vydání prvního
ísla zaal Veerník pedbíhat konkurenci. A tená stále pibývalo. To
muselo tšit, že?
„To víte, že jsme z toho mli radost. (úsmv) Každý posun byl velkým impulsem do žil všech len
redakce. Každou desítku tená
navíc jsme bujae vítali, nebylo to
samozejmostí. Velkým prlomem
bylo, když nás nkdy na zaátku jedenadvacátého století vzala
mnohem víc na vdomí Poštovní
novinová služba. Do té doby byli
kameloti a soukromí prodejci nosným pilíem prodejnosti, pak se
ale misky vah pevážily, zaali
jsme Veerník prodávat v marketech a vtších trafikách, ímž bylo
jasné, že jeho dimenze se dostává
zcela nkam jinam.“ (úsmv)
 První ísla Veerníku vycházela
o osmi stranách, pozdji šestnácti nebo
tyiadvaceti. Dnes dostávají tenái
mnohdy i osmatyicetistránkové noviny a minimáln dv desítky speciálních
píloh k tomu. V em vidíte tento posun?
„Budu se opakovat, ale je teba
jít s dobou. Dnes bychom s tak
nízkým íslem obsahu nemli
u tená sebemenší šanci, nemluv o tom, v jakém postavení
by byl Veerník ped obchodními klienty. Když jsme se dostali
na jistou úroveD a poet stran
zaal narstat, pouze tžko
jej lze snižovat. Chceme také,
aby si nás mli dvod kupovat
nejen tenái v centru msta, ale také napíklad v Niv
i Bousín. A proto musíme
o tchto lidech, nebo alespoD

Pozici jedniky chceme urit udržet.
Vždy žádný internet ani Facebook
nemže nahradit tu nenapodobitelnou
vni erstv vytištných novin....

Foto: Josef Popelka

Prostjovsku, který si s sebou
nesl cech komunistické Stráže lidu. Ve Veerníku naj
najednou
všichni vidli skutenou mo
možnost
peíst si celou pravdu. N
Na druhou stranu my jsme nikdy vvnitn
netoužili po tom, jakoby zniit
konkurenci. Samozejm rrivalita
tam byla. Chtli jsme mít exkluzivnjší a rychlejší zpravod
zpravodajství,
avšak vdli jsme, že naše místo
na trhu musí být jinde. Pos
Postupem
asu se tato idea projev
projevovala
ím dál více.“
 Práv Veerník byl a stále je nkterými Prostjovany považován
za
považo
bulvár. Je to dobe nebo špatn? Byl to
pvodní cíl zakladatel tohoto týdeníku?
týd
„Prvotní myšlenka to urit nebyla, ale jak jsem už íkal, s vý
vývojem
p
mediální scény to byla postupn nutnost. Konkurent ml
m tisíce
pedplatitel z doby ped rokem
1989 a donutit lidi, aby si koupili
ješt jedny noviny, nebylo vbec
jednoduché. Pomohlo nám práv
to výraznjší odlišení, po nm
n zaal zájem tená výrazn vzrsjs šli
tat. Dalo by se íct, že jsme
s dobou. Díve také byla M
Mladá
fronta nejprodávanjší, d
dnes je
to Blesk a za ním dlouho, dlouho nic... Myslím však, že bulvár
tohoto ražení zdaleka nejsme.
n
ís bylo
Snažíme se, aby každé íslo
vyvážené a každý tená si tam
našel to svoje. Je ale asi všem

o dní v jejich míst bydlišt, co
nejpravidelnji informovat. To
samé se týká sportu. Nejde informovat jen o fotbalu i hokeji,
ale také o lukostelb, korfbalu
i kulikách. A máme obrovské

štstí, že v Prostjov je o em
psát. Až nebude, pijdou horší
asy... Stejn jako se staly naše
pílohy oblíbené a jsou tenái,
kteí si jednotlivé speciály pímo
žádají, tak byla nutnost ped
tymi lety zavést do Veerníku
vklad barevného magazínu s televizním programem. Nemít jej,
byli bychom o krok pozadu.“
 Dvacet let je hodn dlouhá doba na
to, aby se mohlo hodnotit. Ale upímn,
ekal jste v roce 1997, že by se Veerník tohoto jubilea mohl dožít a navíc
v tak kvalitní kondici?
„Nad tím jsem takto nikdy nepemýšlel. Pochopiteln lovk musí
mít ped sebou njakou strategii
a vizi, ale za plného provozu,
a kdy jdete od pondlí k pondlí,
vám život tak rychle protee mezi
prsty, že zastavit se a kochat se
tím, co se povedlo, na to prost
není as. Je nutné být poád
lepší a lepší, konkurence nespí
a tená je stále náronjší. ObzvlášY v souasné dob sociálních
sítí a pívalu internetových médií
je vzestup jakýchkoliv tištných
produkt nco podobného, jako
když dít zavnímá první Vánoce.
(úsmv) Osobn jsem velmi rád,
že se nám v poslední dob daí
nadále zvyšovat poet pedplatitel, celkovou prodejnost držet
na vytýené úrovni, pípadn
jen tsn pod ní, a mít také silné
portfolio stálých i teba jednorázových klient. Protože je jasné,
že bez prostedk z reklamy by
již Veerník dávno nebyl. Rád
bych proto všem tenám i obchodním partnerm z tohoto místa
velmi moc podkoval. Na našem
výroí mají obrovský podíl a jejich
pízeD bude mít vliv i na to, kdy se
dožijeme dalšího jubilea.“
 Takže dalších minimáln dvacet let
ped sebou?
„V to pevn doufám! (úsmv)
Myslím, že dnes i pes veškeré
ne
nepejícné škarohlídy máme na
tr
trhu vybudovanou silnou pozici.
N
Ne náhodou jsme nejtenjším
p
periodikem v regionu a tohoto faktu si moc vážíme. Pozici
je
jedniky chceme urit udržet.
V
VždyY žádný internet ani Facebo
book nemže nahradit tu nenap
podobitelnou vni erstv vytišt
tných novin.“ (úsmv)
Druhou ást rozhovoru o „lepší dob“ najdete ve speciální
píloze „20 LET PROST&JOVSKÉHO Veerníku“, která vyjde jako souást tištného
vydání 19. ervna.

vizitka
PETR KOZÁK
✓ narodil se 14. července 1978 v Prostějově
✓ rodnému městu zůstal přes pražská intermezza
věrný až doposud
✓ vystudoval SOU obchodní v Prostějově
✓ noviny byly odmalička jeho velkým koníčkem
až posedlostí, pracovat pro média bylo dětským
snem, který se naplnil
✓ první zkušenosti sbíral v rámci zpravodaje při hokejových utkáních místního
týmu
✓ do PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku začal psát jako externí redaktor
v roce 1998 a v redakci působí s roční přestávkou (2009) dodnes
✓ ještě v roce 1998 nastoupil na místo stálého sportovního redaktora
✓ v roce 2005 se stal zástupcem šéfredaktora
✓ od listopadu 2010 plní funkci šéfredaktora Večerníku
✓ 1. února 2011 převzal navíc post provozního ředitele Haná Press s.r.o.
✓ od roku 2013 je šéfredaktorem internetových stránek www.vecernikpv.cz
✓ v minulosti zastával také funkci šéfredaktora OLOMOUCKÉHO Večerníku
a podílel se na vydávání Prostějovských radničních listů jako editor a manažer
✓ v roce 2009 byl šéfredaktorem a poté i vydavatelem sportovního týdeníku
MORAVA-SPORT
✓ v letech 1998 až 2004 byl předsedou fan-klubu prostějovského hokeje
✓ aktivně hrával hokejbal, s místním HBC Ducks si zahrál druhou nejvyšší
soutěž ČR. Současně vedl v letech 201 až 2006 klub jako vedoucí týmu, u žáků
a dorostu pak působil jako trenér
✓ mezi jeho záliby patří zejména sport všeho druhu, cestování a kultura
zajímavost: jeho nejoblíbenějším místem na zeměkouli je Český Krumlov

 20 lety vyšlo první císlo...
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EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Při naší návštěvě na pláži U Vrbiček se
ve vodě koupala hrstka nahatých malých dětí. Ta sice nebyla právě křišťálově průzračná, celkově však působila

dojmem, že rodiče o citlivou pokožku svých ratolesti nemusí mít zatím
obavy. Jak je tomu ale ve skutečnosti?
Právě dnes, tj. v pondělí 29. května,
vyrazí se svými odměrkami na břeh
nádrže hygienici, aby odebrali vzorky
vody. První letošní objektivní výsledky měření její kvality by měly být známy v závěru tohoto týdne. „Z důvodu
zajištění ochrany veřejného zdraví
a zjištění účinnosti provedené revitalizace budou i v nadcházející sezóně
prováděny odběry v přehradě každých čtrnáct dní,“ upozornil Zdeněk
Nakládal, ředitel KHS Olomouc.

Kvalita vody?
Bude to loterie
Přehrada byla po čtyřleté revitalizaci opět napuštěna v roce 2014.
Zabrouzdáme-li do historie, pak nejlepší voda v nádrži byla v roce 2015.
Před dvěma lety z devíti měření obdržela pouze jedinkrát horší známku
než výbornou.

Loni se zdálo, že pozitivní trend
bude pokračovat, bohužel od začátku srpna se sinice opět začaly
množit a na konci prázdnin hygienici dokonce koupání v přehradě
nedoporučovali.
Povodí Moravy i letos připravilo několik opatření, která mají zajistit co nejlepší
kvalitu vody v přehradě. „V listopadu
2016 jsme odtěžili usazeniny ze sedimentační nádrže na konci Podhradského rybníka. Během dvou let od jejího
dokončení se v ní nahromadilo přibližně 500 m3 sedimentů,“ uvedl tiskový
mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař,
který upozornil, že kvalita vody v nádrži
se odvíjí zejména od kvality přitékající
vody. „Tu mohou negativně ovlivnit
například špatně odkanalizované obce
či povodně,“ dodal.
Na Podhradském rybníku by rovněž
měla letos opět fungovat plovoucí
stěna, která bude zachycovat naplaveniny a zabrání ucpání výtoku. Povodí
Moravy také hodně vsází na srážecí
stanice pro odbourávání fosforu na

Právě kvalita vody bude výrazně
ovlivňovat život na plážích rozprostřených po obou stranách přehrady.
„Zatím jsme měli otevřeno pouze
o víkendech, ale jakmile nastane trvale pěkné počasí, zůstane občerstvení
v provozu i během týdne,“ potvrdil
Večerníku Radek Kocourek. Dlou-

bývalého mlýna
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osob ani škodě na majetku,“ sdělil
k neobvyklému případu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajskéh
ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.

Co chystají
  &+

holetý provozovatel pláže U Vrbiček bude mít od letošního roku pod
palcem i nedalekou restauraci Panel.
„Chceme ji dát do kupy. Na pláži pak
chystáme opravit záchody i vstupní
chatu,“ dodal Kocourek s tím, že i letos se budou konat četné akce pořádané agenturou HITTRADE.
Bez větších změn vstupuje do letošní
sezóny i provozovatel protější pláže
U Lázničků. „Žádné větší novinky
neplánujeme. Od pátku devatenáctého května nám běží oblíbené diskotéky, pláž máme nachystanou, čekáme
už jen na teplou a zejména kvalitní
vodu,“ prohlásil exkluzivně pro Večerník Miloš Láznička.

Dobromilice koupily polovinu

GRANÁT V CUKROVARU!

zjistili jsme

Kde se ovšem funkční granát ve vrbáteckém cukrovaru
vůbec vzal, o tom policisté zatím zřejmě nemají ani potuchy...
(mik)

DOBROMILICE Není to právě obvyklé, ale jak vidno, stává se... Obec
Dobromilice nedávno koupila polovinu pozemku, který se nachází
naproti zdejšímu zámku. Na parcele
stojí dům i mlýnský náhon, přičemž
na spoluvlastníka nemovitosti je vedena exekuce a skončil v osobním
bankrotu. Jaké má obec záměry?

,."
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Z katastru nemovitostí vyplývá, že se
jedná o Daniela H., který má trvalé
bydliště vedeno v obci Lípy. Aktuálně
se nachází ve velkých finančních problémech, jsou proti němu vedeny exekuce
a skončil v osobním bankrotu. Jak vyplývá z insolvenčního rejstříku, jednou
z příčin jeho úpadku byl dluh u nejmenované banky ve výši zhruba 300 000
korun. Zásadním problém bylo, že
dlužník své závazky dlouhodobě nehradil. Nyní tak asi už bude mít z čeho...

)

Pacienti
nebudou muset
 &'

Kralice na Hané (mls) - Rekonstrukci
prostor bývalé spořitelny a pošty mají
připravenu v Kralicích na Hané. V budoucnosti by tu měla vzniknout ordinace praktického lékaře s čekárnou pro
pacienty a potřebným sociálním zařízením. Toto stěhování by uvítali zejména
starší a nemocní lidé, kteří se v současnosti za lékařem musí trmácet po schodech do patra hasičské zbrojnice.

)

Venkovní
posilovna

Kostelec na Hané (mls) - Už koncem
června by se mělo v Kostelci začít se stavbou nového venkovního hřiště. Vznikne
v prostoru za domovem pro seniory a bude
sloužit jak jeho klientům, tak i každému,
kdo bude mít čas a chuť zlepšit si kondici.

)

Kde vzít
peníze na auto
 #+

Plumlov (mls) - Pořízení nového zásahového vozu pro zdejší JSDH plánují
v Plumlově. Cena nového hasičského
automobilu i s výbavou se pohybuje
v rozmezí 5pěti a půl až šesti a půl milionu korun. Město proto v této souvislosti
žádá o dotaci z Ministerstva vnitra. Ta
by mohla dosáhnout maximální výše
2,5 milionu korun, zbytek by muselo
doplatit město.

Martin ZAORAL

Za ideální polovinu pozemku, jehož
součástí je rodinný dům a vodní plocha obec zaplatila 450 000 korun.
Jedna část nemovitosti dříve fungovala jako mlýn, její stav však rozhodně
není ideální. „Chceme část využívat
pro skladování techniky a obecního
majetku. Co se týká obytných prostor,
na tom se budeme domlouvat se spolumajitelem,“ reagoval na dotaz Večerníku starosta Pavel Drnovský, který se
k osobě spoluvlastníka nechtěl jakkoliv $WFQXCDÚXCNÆJQONÚPCTQ\JQFP÷PGPÊXPGLNGRwÊOUVCXWQDGEUGXwCMPGOQXKVQUV
\DQWTCVPGEJ[UV¾
Foto: Martin Zaoral
vyjadřovat.

6GPVQITCP¾VdX[NQXKNKqR[TQVGEJPKEK\GåNCDWRTQRNCXGPÊąGR[XGXTD¾VGEMÆOEWM
TQXCTW
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VRBÁTKY Malé pozdvižení vyvolal minulé úterý ve vrbáteckém
cukrovaru nález zrezivělého,
nicméně stále funkčního a tím
nebezpečného ručního granátu.
Dělník, který munici našel na kuriózním a zcela nečekaném místě,
okamžitě zavolal policii.
„V úterý třiadvacátého května po
poledni nalezl zaměstnanec ve Vrbátkách v areálu firmy, konkrétně
ve žlabu na plavení řepy, předmět připomínající ruční granát.
Přivolaní policisté z obvodního
oddělení potvrdili, že se s nejvyšší pravděpodobností opravdu
jedná o funkční granát, proto na
místo přivolali policejního pyrotechnika. Ten určil, že se jedná
o ruční granát typu F-1 a převzal
si ho k odborné likvidaci. V místě
s ohledem na jeho odlehlost nebylo nutné provádět evakuaci osob
a při zákroku nedošlo ke zranění

&ÊM[VGRNÆOWCUNWPGéPÆOWRQéCUÊUGQXÊMGPFWPCRąGJTCF÷WåQDLGXKNKRTXPÊRNCXEK
MVGąÊUGTGMTWVQXCNK\GLOÆPC\ąCFOCNÚEJF÷VÊ
Foto: Martin Zaoral

přítocích do „Podhraďáku“ i přehrady. Navzdory všem těmto opatřením
zůstává otázkou, zda voda zůstane čistá po celé léto. Navzdory nákladnému
bagrování by to bylo velké a příjemné
překvapení.

)

Držovice (mls) - Problém se špatným
výhledem do křižovatek kvůli zaparkovaným autům se rozhodli řešit v Držovicích. Žlutá čára označující zákaz
zastavení bude nově umístěna například
u křižovatky Olomoucké a ulice Svadůvky, Olomoucké a ulice Na Romži a také
na ulici J. Haška u vjezdu ke garážím.

1¿GUæGQHVQDYxWËYËK\JLHQLFLDSURYHGRXSUYQËPøĆHQËNYDOLW\YRG\

PLUMLOV Kdo letos ještě nestihl zhubnout do plavek, měl by
si pořádně pospíšit. Teplé a slunečné počasí už totiž láká ke
koupání. A tak se není co divit,
že se na plumlovské přehradě
objevili první plavci. Mohou se
letos těšit na čistou vodu? Nebo
mají zůstat skeptičtí? A co si pro
ně provozovatelé obou pláží
připravili nového? Večerník zjišťoval veškeré novinky.

RYCHLÝ


17052510559
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řádková inzerce / vzpomínky
Zbyněčku chybíš nám.

 20 lety vyšlo první císlo...
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Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát, jen kytičku
na hrob dáme a budeme vzpomínat.

Čas ubíhá a nevrátí, co vzal,
jen bolestná vzpomínka zůstává v
našich srdcích dál.

Dne 26. května 2017
by se dožil 60 let
pan Václav NÉBL
z Čechovic.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují manželka
Darina a synové Michal
a Václav s rodinami.

Dne 1. června 2017
vzpomeneme první smutné výročí
úmrtí naší drahé maminky, babičky
a prababičky
paní Blaženy ŠIMEČKOVÉ
z Dobromilic a na sklonku
života ze Skalky.
Stále se smutkem
vzpomínají dcery Marie
a Věra s rodinami.

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

SLUŽBY

Pondělí 29. května 2017
www.vecernikpv.cz
S bolestí v srdci
vzpomínáme, žádná slova nemohou
vyjádřit bolest, jíž cítíme...
Osud je někdy krutý, nevrátí,
co právě vzal... Zůstanou jen
vzpomínky a v srdci velký žal.

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-17:00 h
Provádíme také zcelování
Stěhování, vyklízení Hájek, tel.:
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.

Smutným dnem byl pro nás
27. květen 2017,
kdy jsme vzpomenuli 13. výročí
tragické smrti našeho drahého syna,
pana Mgr. poručíka
Zbyňka HRADILA
z Němčic na Hané.
Stále s velkou bolestí vzpomínají
rodiče a sourozenci s rodinami
a rodina Hrabalova.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Dne 28. května 2017
uplynulo 8 let, co nás opustil
pan Otto FILIPI
z Prostějova.
Vzpomínají dcera
a syn s rodinami.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
jen vzpomínka zůstává v našich srdcích dál.

Dne 27. května 2017
jsme si připomněli
6. smutné výročí úmrtí naší drahé
maminky, babičky a prababičky,
paní Marie POLÁŠKOVÉ

Kdo v srdci žije, neumírá.

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene.
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Rekonstrukce koupelen.
Tel.: 605 459 652
Kanalizační přípojky, zemní práce,
demolice. Tel.: 606 422 018
Stavby betonových plotů drátěného
i průmyslového oplocení, materiál
přímo od výrobce za super ceny.
Tel.: 606 422 018
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Dne 28. května 2017
uplynulo 20 dlouhých roků,
co od nás odešel
pan Jaromír MATOUŠEK
z Nezamyslic.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomíná
celá rodina.

Dnes, tj. 29. května 2017
vzpomínáme nedožitých
60 let našeho bratra
pana Antonína BÍLKA
z Čech pod Kosířem.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomene celá
velká rodina.
Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, ale láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 3. června 2017
uplyne 6. rok od úmrtí
pana Jaroslava KALY.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina.
Zapalte svíce,
kdo jste ho rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

Dne 30. května 2017
vzpomeneme smutné
desáté výročí od úmrtí
pana Josefa JELÍNKA
z Drahan.
S láskou vzpomínají
a za vzpomínku děkují manželka
a synové s rodinami.
Kdo žije
v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

a dne 8. dubna 2017
40. výročí úmrtí našeho tatínka,
dědečka a pradědečka,
pana Ondřeje POLÁŠKA,
oba z Drobromilic.
S láskou a úctou stále vzpomínají
děti, vnoučata a pravnoučata.

Marně naše oči tě hledají,
marně po lících slzy stékají,
v temné noci usnul slunný den,
my na tebe drahá nikdy nezapomenem.

15021020132

Kdo v srdci žije, neumírá.

Nabízíme zednické a elektro práce.
Tel.: 602 941 681

Dne 1. června 2017
si připomeneme 15. smutné
výročí od tragického úmrtí
paní Dagmar ZBOŽÍNKOVÉ
z Klenovic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje
celá rodina. Kdo jste ji měl rád
a chybí mu, tak jako nám,
ať vzpomene s námi.

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

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

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

Nátěry, nástřiky fasád, ochrana proti
sprejerům. Rychle a kvalitně, včetně
prací s plošinou. Tel.: 606 422 018

Dnes, tj. 29. května 2017
je tomu právě rok od úmrtí
paní Vlasty ŚATNÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomneňte s námi, děkují manžel
Václav, děti Václav, David, Vlasta
a Hana s rodinami, sestry Marie
a Ludmila s rodinami
a maminka

Tvůj úsměv a dobré srdce dávno
vítr vzal, nám jen vzpomínky a smutek
zanechal. Musela jsi odejít,
jak si Bůh přál, v našich vzpomínkách
a srdcích však žiješ stále dál.

Stříhání pejsků, Prostějov, telefon:
606 166 853
Nabízím doučování z matematiky
pro žáky ZŠ a SŠ. 100–150 Kč/hod.
Tel.: 776 344 459
Provádím korekce ČJ středoškolských a vysokoškolských prací. Tel.:
776 344 459
Nabízím dočasné airbrush tetování
přírodní barvou pro děti i dospělé.
50–80 Kč. Tel.: 776 344 459
Zednictví Vančura nabízí veškeré
zednické a stavební práce na klíč,
včetně NOVÁ ZELENÁ
ÚSPORÁM.Tel.: 774 627 358,
zednictvivancura@seznam.cz
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
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
STAVEBNÍ PRÁCE: stavby domů,
rekonstrukce, dlažby, obklady. Tel.:
774 961 449, e-mail: jos.bures@seznam.cz

WWW.VECERNIKPV.CZ

Dne 28. května 2017
jsme vzpomněli 3. smutné
výročí úmrtí
pana Jana NOVOTNÉHO
z Klenovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomneňte s námi. S láskou
vzpomínají manželka, dcera a syn
s rodinami.
v

 
na zesnulé



v

Dne 31. května 2017
by se dožil 79 let
pan Jaroslav VANĚK.
Vzpomíná syn Roman
s rodinou.
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání, stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání...

Dne 2. června 2017
vzpomeneme
desáté smutné výročí od úmrtí
paní Jaroslavy MARCIÁNOVÉ.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná
rodina

Dne 2. června 2017
by se dožila 66 let
paní Jarmila POSPÍŠILOVÁ.
S láskou v srdci vzpomínají
dcery Leona a Petra s rodinami
a přítel Luboš.

Dne 30. května 2017
uplyne rok, kdy nás navždy opustila
paní Blažena SKOPALOVÁ.
S láskou vzpomíná manžel
s rodinou. Děkujeme všem
za tichou vzpomínku.

Čas útíká stále rychleji,
ale smutek v srdci nezahojí.

Dne 3. června 2017
uplyne 5 let, co nás opustil
pan Zdeněk PALATKA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina Palatkova

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

Dne 25. května 2017
uplynulo
2. smutné výročí od úmrtí
pana Františka VYMAZALA.
Vzpomíná rodina.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Dne 30. května 2017
by se dožila 69 let
paní Maruška MARCIÁNOVÁ,
rozená Musilová
a zároveň dne 26. května 2017
jsme vzpomínali
42. smutné výročí jejího úmrtí.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí tichou vzpomínku.
Vzpomíná a děkuje celá rodina

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

v barevném
provedení

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
   
Milan Hruška 1929
Zdeněk Přecechtěl 1947
Jiřina Andrýsková 1930
Josef Bureš 1939
Marie Maděrková 1929
Karel Michl 1944
Miloslava Křupková 1954
Zdeněk Krychtálek 1925
Anežka Jorníčková 1957
Ivan Jurkovič 1946
František Fiala 1939
Zdeňka Hrbatová 1955


Výšovice
Hablov
Prostějov
Ohrozim
Prostějov
Prostějov
Lešany
Plumlov
Soběsuky
Prostějov
Prostějov
Vrbátky

Poslední rozlouèení
Pondělí 29. května 2017
Václav Zavadil 1944 Kostelec na Hané 11.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 30. května 2017
Lubor Samuel 1950 Prostějov 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ludmila Valčíková 1919 Kostelec na Hané 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Antonín Valčík 1946 Kostelec na Hané 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 31. května 2017
Jaroslav Pařenica 1931 Vrahovice 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslav Piňos 1941 Plumlov 13.30 Obřadní síň Brněnská 104
Ladislav Musil 1939 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 1. června 2017
Josef Bombík 1931 Sněhotice 10.00 kostel Brodek u Prostějova
Sobota 3. června 2017
Drahomír Ambrož 1926 Niva 14.00 kostel Drahany
Stanislava Páleníková 1913 Prostějov Alois Balcařík 1927
Mostkovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Dnes, tj. 29. května 2017
uplyne páté smutné výročí od
tragického úmrtí
pana MVDr. Petra SYPĚNY
ze Studence.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují a s láskou vzpomínají
manželka s dětmi, rodiče
a bratři s rodinami.

    
Marie Štursová 1936
Otaslavice

Poslední rozlouèení
Pondělí 29. května 2017
Marie Ustrnulová 1938 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Středa 31. května 2017
Drahoslav Menšík 1948 Želeč 11.45 Obřadní síň Prostějov
Pátek 2. června 2017
Petr Harvánek 1953 Rozstání 14.00 Obřadní síň Rozstání

Pohřební služba FCC Prostějov
Miloš Mlateček 1937

    
Prostějov Ludmila Kozubská 1946 Prostějov Jiří Čech 1951

Prostějov

Pondělí 29. května 2017
www.vecernikpv.cz
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nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce

GRATULACE

REALITY

    
info@realitypolzer.cz
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Koupím byt 2+1 v OV, západní část Koupím dům v Prostějově do 2 000 000 Kč
v jakémkoliv stavu. Bez RK. Prosím volejte
města. 777 602 873
nebo sms na tel. čísle 722 630 928.
Koupím byt 1+1. Hotovost. Telefon:
Koupím garáž v Prostějově, tel.: 778 819 503
774 421 818

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

Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba Prodám dům se zah., nebo vyměním
za 2-pok. byt. Daruji lož. skříně. Tel.:
v hotovosti. 774 409 430
777 210 518
Hledáme ke koupi byt 3+1,
Pronajmu byt 1+1 v Pv, tel.: 607 919 040
i k rekonstrukci, 774 409 430
KOUPÍM CHATU.
Mobil 792 284 176
Sháním ke koupi RD, zahrada a garáž.
Tel.: 731 083 931
Koupím byt 1+1. Tel.: 732 715 302
Prodám RD 2+1 v Prostějovičkách,
vhodný k trvalému bydlení i na chalupu.
Tel.: 606 857 612
Pronajmu dům 2+1 v Konici, od 1.srpna. Tel.: 602 775 607
Prodám byt 1+kk na Sidl. Svornosti,
3. patro volný ihned. Tel.: 608 88 76 33

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

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

Dne 1. června 2017
se dožívá 70 let
pan Karel JANĚK.
Vše nejlepší a hodně
zdraví přejí manželka
a synové s rodinami.

Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428
Půjčka až 200 000 Kč opravdu pro každého. Minimální dokladovost, žádné
registry, bez poplatků, s bonusy za řádné
splácení. Kontakt: 607 967 834

dalšího èísla je
v PÁTEK
2. ÈERVNA v
10.00 hodin
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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.
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www.realitypolzer.cz

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,
Prodám Škoda 120L rok výroby 1983 průkazy, foto, písemnosti, část uniforem
na náhradní díly nebo jako veterán. Tel.: apod. stačí SMS, tel.: 608 420 808
775 230 100
KOUPÍM Simsona jakýkoliv typ.
3000 Kč. Tel.: 736 741 967

AUTOMOTO

SEZNÁMENÍ

Hledám ženu do 46 let. Abstinentku,
nekuřačku, citově založenou, pro rodinný život. Je mi 55 let, 175/85. Bydlení u mě na venkově – podmínkou.
Tel. 776 760 500.

Pokud hledáte partnera,
inzerát ve Večerníku by mohla být
tou pravou volbou v naší rubrice .

54/163 nekuřačka, rozvedená, hledá
přítele do nepohody. Prostějov a okolí.
Zn.: dovolená ve dvou. Telefon:
732 633 506
69-letá plnoštíhlá vdova hledá přítele, tel.: 606 425 313

16011421482
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Roz. se rád seznámí s ženou. Zn. druhá
šance, já 54/176/80, tel.: 773 974 449

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.
Farma Výšovice nabízí k prodeji chlazené
králíky, cena od 138/kg. Informace a objednávky na tel.: 608 71 78 78
Prodám vřetenovou sekačku, jako nová.
Levně! Tel.: 603 445 601
Prodám péřové prošívané přikrývky, zánovní, nepoužívané kus za 500 Kč. Umyvadlo - nové, cena 300 Kč. Tel.: 728 250 639

17052620567

17050570488

RŮZNÉ
VÝUKA IN LINE BRUSLENÍ.
Pro děti i dospělé v malých skupinách nebo
individuálně. Pro začátečníky i pokročilé.
Na hřišti ZŠ Melantrichova v úterý a ve
středu od 16:00. Na všechny bruslaře se
těší Mgr. Leoš Faltýnek.
Více na: www.facebook.com/trening.a.sparing,
mobil 732 636 316

H&D, a.s. přijme zkušeného žehlíře
pánských sak na krátkodobé brigády
v průběhu roku. Životopisy zasílejte
na: H&D, a.s., Olomoucká 37, 796 01,
Prostějov, e-mail: personal@hdas.cz, telefon: 582 305 600, 602 574 287 pí. Brablecová.
Strojírenská firma v Prostějově přijme:
Dělníky do výroby – obsluha strojů
Nástup možný ihned. Informace na tel.:
739 022 196.
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

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

HLEDÁTE PRÁCI?

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

    ! """

KONSTRUKTA stavby s.r.o. STÁLE
HLEDÁME do našeho týmu skvělé lidi
STAVBYVEDOUCÍ A ŘEMESLNÍKY
- progresivní odměňování
- příjemný kolektiv
- práci v regionu
Tel.: 776 031 234

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Brašnář/-ka, šič/-ka
Číšníci/servírky
HR manager
Kuchař/-ka
Personalista/-ka
Prodavač/-ka v kantýně
Úklidoví pracovníci
Výrobní dělníci

Hledáme brigádníky 18 + na sezónu
na provoz občerstvení na přehradě.
Výdělek až 100 Kč/hod. Telefon:
777 571 219
Možnost výdělku z domu. Informace na
emailu: dekorativni.ozdoby@seznam.cz
Přijmu obsluhu do herny na Wolkerové
ulici, na HPP i brigádně. Výhorné platové
podmínky. Požaduji příjemné vystupování, čistý TR. Tel.: 721 100 967

Provoz

dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný
turnusový
pružný
dvousměnný
jednosměnný
třísměnný

Kvalifikace
základní + praktické
střední odborné
vysokoškolské
základní + praktické
vyšší odborné
střední odborné
základní + praktické
základní + praktické

Firma
GALA Krasice
TJ Sokol Klenovice na Hané
Mürdter Dvořák Olšany u Prostějova
Pension Mánes Čechy pod Kosířem
KP-KOPRO Prostějov
Jelínek lahůdky Kralice na Hané
SIDA Prostějov
ALIKA Klenovice na Hané

HLEDÁTE BRIGÁDU?

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

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

Plat (Kè)

Nekvalifikovaní montážní pracovníci
Švadleny pro opravy oděvů

Provoz
87 Kč/hod.
100 Kč/hod.

Kvalifikace
třísměnný
pružný

základní + praktické
základní + praktické

Firma
GASL CZ Prostějov
Rys František, 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.

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

17052670575

17052510554
17011710050

dalšího èísla je
v PÁTEK
2. ÈERVNA v
10.00 hodin

Plat (Kè)
14 500 Kč
11 000 Kč
35 000 Kč
18 000 Kč
25 000 Kč
81 Kč/hod.
9 150 Kč
15 000 Kč

17052610561

17052620564

Restaurace v Prostějově přijme pomocnou
sílu do kuchyně, dobré platové podmínky,
praxe v oboru výhodou. Informace na tel.:
777 011 191

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

Přijmu důchodkyni do sběrny opravy
oděvů v Pv. Více info na tel.: 702 870 751

17040720401

Rudolfovo pekařství přijme:
 prodavačku pečiva, zkrácený PP 4 hod.
 uklízečka ranní směna + sobota
skladníka surovin, ranní směna, ŘP sk. B
 dělníka do výroby – provoz Kostelec
na Hané, ranní a noční směna, provoz
Prostějov brzká odpolední
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod.

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

Pondělí 29. května 2017
www.vecernikpv.cz
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17052520556

PRÁCI NABÍZÍ

nabídka pracovních míst

16112313352
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Dvaadvacáté 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 1. června 2017, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.

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

Budeme
SLAVIT
strany 11 až 14

     !"#



 

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

  

Kravařova 11
Věra HLADKÁ, V.Škracha 22, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.


HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

 

  

Pavel Holík
Dana VLKOVÁ, Sidl. svobody15/50, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.


 

OSMISMĚRKA

  

JELENASLZA
Jaroslav LUKÁŠ, Waitova 10, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na akci.
SU
DO
KU



 

SUDOKU

  

2,4,6,2
Halina VINKLEROVÁ, Brněnská 11, Prostějov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na akci.
  

KŘÍŽOVKA

  

Široká nabídka jarní a letní ponožkové módy
Iveta SKÁCELOVÁ, Bílovice 121
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

Výherce získá 3ģ/52ý1Ë3ě('3/$71e
 
 

Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

17050560480

17052560558

V MOŘICÍCH BUDE LETOS JIŽ ...... ROČNÍK

SALSA, SNĚTÍ, SÉPIE, OPONY, TĚŠIT, LÁVRA, TREND, ESTÉT, LEONKA, DIETA,
STRDÍ, ŘEHOL, ARKÝŘ, CHŘEST, SOKOL, TUZÉR, OTEPI, ODĚNÍ, PLESO, PSANÍ,
DORTY, STOUPA, SNOPY, LEGIE, ANDĚL, KLOPY, ŠNAPS

Výherce získává '9ċ96783(1.<
  

Výherce získává 'È5.29é328.$=
   

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

17050560482

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do REDAKCE a graficky lehce poupravili
současného šéfredaktora nejčtenějšího
regionálního periodika...

1703036029

Výherce získá 7ě,96783(1.<
   

Výherce získá '9ċ96783(1.<
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zveme vás...

TIPku

KULIÈKY:
sobota 3. června:
10.00 Mistrovství České republiky
(turnaj juniorů i dospělých pro řádné
členy svazu, areál Bedihošť).
neděle 4. června:
11.00 2. Bedihošť Open (akce juniorů
i dospělých pro širokou veřejnost, areál
Bedihošť).

456#7389;)!*4<=3>!"?
+#!!@F5G
458#HJ=Q3W3*X*J*?4><H9>><>3>94>?
4><H9>$9FQ3F9?H5<F[W\HJ4]
$9FQ3=^F<
Tato chystaná událost se má stát dnem, kdy lidé budou oslavovat a respektovat zároveň
systém základního uměleckého vzdělávání. Všem se naskytne prostor pro setkání s žáky,
pedagogy, rodiči a vůbec všemi, kteří o umění v jakékoliv podobě jeví zájem. Hlavním
důvodem konání ZUŠ Open je v první řadě zviditelnění činnosti základních uměleckých
škol, především pak jejich žáků. Ti v tento den mají možnost prezentovat svá díla a svůj
talent, což též může vést k vylepšení renomé nejen jich samotných, ale zejména pak škol,
které navštěvují.
V Prostějově bude akce probíhat hned na několika místech, konkrétně se bude jednat o náměstí T. G. Masaryka, kde vystoupí taneční, hudební a literárně-dramatický obor, dále pak
kavárny Avatarka a Prostor, v nichž bude prim hrát hudba. Zapomenout se nesmí ani na
výtvarný obor a jeho výstavu v zámeckém příkopu na Pernštýnském náměstí a ve Smetanových sadech. V 17:00 hodin pak vypukne koncert žáků ZUŠ Vadimíra Ambrose na zámeckém nádvoří.
Určitě bude k vidění mnoho talentu, uměleckých děl a skvělých výkonů. Přijďte podpořit
mladé umělce a vylepšit renomé nejen jim, ale také základním uměleckým školám po celé
České republice!

MALÁ KOPANÁ:
sobota 3. června:
8.00 7. turnaj 1. okresní ligy mužů (kluby
Dřevnovice, Chaloupka Pv, Dobrochov,
Kobeřice, Víceměřice, Otinoves, Vrbátky,
Laškov, hřiště Dřevnovice).

TENIS:

17052670676

Na zítřek si základní umělecké školy z celé
České republiky přichystaly unikátní program. V tento den se uskuteční celostátní
happening „zušek“ ve veřejném prostoru,
přičemž ta prostějovská rozhodně nezůstane pozadu. Hned na několika místech
zároveň tak bude možné obdivovat řadu
druhů umění, ať už se jedná o to hudební,
taneční, či divadelní. Otevřeny dokořán
budou také výstavy, a to hlavně malých
umělců.

LUKOSTØELBA:
středa 31. května:
16.10 1. středeční závod
(soutěž na dlouhých i krátkých tratích,
lukostřelnice za zimním stadionem Pv).

 DIVADEL
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 29. května
17:30 Král Artuš: Legenda o meči
americké fantasy drama
20:00 Neznámá dívka
francouzské drama
úterý 30. května
17:30 Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
fantasy komedie USA
20:00 Strážci Galaxie Vol.2
americké sci-fi
středa 31. května
17:30 Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
20:00 Vetřelec: Covenant
americký sci-fi horor
čtvrtek 1. června
17:30 Z Paříže do Paříže
francouzské válečné drama
20:00 Wonder woman
americké akční fantasy
pátek 2. června
15:30 Mimi šéf 3D
animovaná komedie USA
17:30 Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
20:00 Wonder woman 3D
sobota 3. června
15:30 Příšerky pod hladinou
americký animovaný film
17:30 Strážci galaxie vol.2
20:00 Wonder woman
neděle 4. června
10:30 Kráska a zvíře
americký rodinný muzikál
15:30 Šmoulové: Zapomenutá vesnice
animovaný film USA
17:30 Vetřelec: Covenant
americký sci-fi horor
20:00 Wonder woman 3D

DIVADLO POINT
Olomoucká 25, Prostějov
úterý 30. května
19:00 TESTOSTERON
sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur,
sedm rozdílných hladin testosteronu.
pátek 2. června
19:00 E=mc2, LÁSKO MOJE
dvanáctá sezóna se slavnostně zakončí
úspěšnou inscenací Divadla Point,
která vznikla na motivy stejnojmenné
knihy francouzského spisovatele Patrica
Cauvina

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
úterý 30. května
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
pokračuje osmý ročník oblíbené výtvarné
dílny, přičemž tentokrát se budou vyrábět
narozeninová přání
čtvrtek 1. června
14:00 DĚTSKÝ DEN
S KNIHOVNOU
proběhne již devátý ročník oblíbeného
soutěžního odpoledne pod širým nebem,
pro děti všeho věku do 15 let je připravena
trasa po celém parku se spoustou soutěžních disciplín (Smetanovy sady)
15:00 PORADNA SOS
máte spotřebitelský problém a nevíte, kam
se obrátit? Každý sudý týden, vždy ve čtvrtek se koná poradna pro spotřebitele. Odborní právní poradci s vámi budou řešit
váš konkrétní problém.

ŠPALÍÈEK

Uprkova 18, Prostějov
do 31. května
BUĎ PŘIPRAVEN! ANEB SKAUTSKÉ
STOLETÍ V PROSTĚJOVĚ
výstava ke 100. výročí založení skautské
družiny v Prostějově
Kino klub
do 25. června
POHŘBÍVÁNÍ V DOBĚ KAMENNÉ
výstava je věnována pohřebním zvyklosŠkolní 4, Prostějov
tem v mladší a pozdní době kamenné na
středa 31. května
základě archeologických nálezů z oblasti
14:00 BioSenior - 24 TÝDNŮ
střední Moravy. Návštěvníci se seznámí
německé drama
s výsledky záchranných archeologických
výzkumů na zajímavých lokalitách, jako
Kulturní klub
jsou Kralice na Hané, Slatinky, Držovice
nebo Čechůvky. Zastoupeno bude hned
několik pravěkých kulturních celků od
Školní 4, Prostějov
neolitické kultury s lineární keramikou
do 2. června
až po samotný závěr eneolitu a kulturu se
3x KŮRKA
výstava tří generací výtvarníků - Karel zvoncovými poháry. Dále bude předstaKůrka, Zdeněk Kůrka, Filip Kůrka - otec, vena unikátní lokalita v Brodku u Prostějova, která byla objevena a prozkoumána
syn a vnuk představují svou tvorbu
v roce 2015 při stavbě dálničního sjezdu.
nazvaný „hanácký Stonehenge“
MÌSTSKÉ DIVADLO Lidově
zřejmě ve své době mohl sloužit jako
kalendárium a místo pro pozorování nePROSTÌJOV
beských těles.
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
středa 31. května
19:00 EVŽEN BOČEK: POSLEDNÍ
ARISTOKRATKA
Divadlo Na Jezerce Praha
Hrají: A. Polívková, J. Hrušínský,
M. Šplechtová
Režie: Arnošt Goldflam

DUHA

DUHA

najdete nás na

www.

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
úterý 30. května
ZUŠ OPEN
15:00 koncert na nám. T.G. Masaryka
17:00 koncert na nádvoří zámku
Perštýnské nám. 8
komponovaný pořad žáků ZUŠ V. Ambrose
do 31. května
VÝSTAVA
výtvarný obor ZUŠ Plumlov
se představuje...
(Galerie Linka)
od 1. června
ABSOLVENTSKÉ PRÁCE
žáků výtvarného oboru (Galerie Linka)

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
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.

ZPRÁVY
#PMGVCt%QX¾OXGO÷UV÷PGLXÊEEJ[DÊ  /CIFCNÆPC -QåGP¾ FQTC\Ê FQ 2TQU
#MVKXPÊUGPKQTQR÷V×UR÷wPÚ
V÷LQXC
KULTURA:
#MVW¾NPÊMWNVWTPÊCMEG

SPORT:
3  '(' $&(  #
MCDGNQXÆVGNGXK\K EGNÚVÚFGP
YGDQXÚEJ UVT¾PM¾EJ YYYRTQUVGLQXGW ITCHKEMÚ QFMC\ 24156ö,185-º
+0(1-#0.  t EGNÚ VÚFGP M FKURQ\KEK CTEJKX X[UÊN¾PÊ FKIKV¾NPÊO UCVGNKVW
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\PCwGJQTGIKQPWLUQWXåF[XTGRTÊ\[RQVQOMCåFÆJQFKP[

Perseus v Němčicích

Skálovo nám. 4, Prostějov
středa 31. května
16:00 DĚTSKÝ DEN
(sokolovna prostory tělocvičny a hřiště)

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

Národní dùm
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 29. května
16:00 FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA
MA21 ROK 2017

vecernikpv.cz

středa 31. května
17:00 ODPOLEDNE S COUNTRY KAPELOU HOLÁTKA
(náměstí T. G. Masaryka)
čtvrtek 1. června
DEN DĚTÍ S MÍŠOU A FREESTYLE SHOW
16:00 FUNBOX SHOW BMX+MTB 16:15 SOUTĚŽE
16:30 MÍŠA RŮŽIČKOVÁ
16:30 WORKSHOP BMX+MTB
17:30 FUNBOX SHOW BMX+MTB 17:45 SOUTĚŽE
18:00 WORKSHOP BMX+MTB
18:30 FUNBOX SHOW BMX+MTB

Sbor dobrovolných hasičů Dzbel ve
spolupráci s obcí Dzbel pořádá tuto
sobotu 3. června za podpory Olomouckého kraje XXV. ročník Pohádkového lesa. Akce se bude konat
od 8:00 hodin na tábořišti „Borová“.
Připraveny budou soutěže, balónková show, dětský jarmark, lukostřelci,
Alf, sokolníci, střelba ze vzduchovky,
ukázka požárního útoku a hasičské
techniky, koňské spřežení, výcvik psů
a mnoho dalšího. Poslední vstup do
pohádkového lesa bude ve 12:00 hodin. Odpoledne bude patřit recesní
spartakiádě. Posílené vlakové spojení
z Prostějova je naplánováno na 8:02
z hlavního nádraží, zpět v 16:05 hodin.

Základní umělecká škola Němčice
nad Hanou zve na multioborové
představení na motivy řeckých bájí
Perseus, které bude k vidění v úterý
30. května od 18:00 hodin v kině
Oko v Němčicích nad Hanou. Po
skončení představení proběhne od
19:00 hodin v budově ZUŠ vernisáž
výstavy výtvarného oboru Obrázková řecká mytologie. Představením
a výstavou se ZUŠ Němčice nad Hanou zapojuje do celostátního happeningu ZUŠ open.

Sokolovna

Galerie BAŠTA

Pohádkový les ve Dzbeli

#MVW¾NPÊURQTVQXPÊF÷PÊ

Zámek Konice

věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská ulice, Prostějov
do 24. června
VŠEM
výstava fotografií Ateliér Environmentu,
FaVU VUT

Obec Přemyslovice
zve malé i velké příznivce traktorů na sobotu 3. června
na Traktoriádu, která se bude konat
„na družstvě“ v Přemyslovicích.
Program odstartuje ve 14:00 hodin
spanilou jízdou z družstva k sokolovně a zpět. O hodinu později bude
zahájena samotná akce. Připraveny
budou rychlostní zkoušky v kategorii profi traktorů a traktorů domácí
výroby. V doprovodném programu
si děti budou moci zasoutěžit na
vlastních odrážedlech.

$% &  '('(()!*+*-+*/*!"

do 31. května
EXPOZICE ZVYKŮ A ŘEMESEL

Galerie Cyril

akce
v regionu...
Traktoriáda v Přemyslovicích

16040471917

 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

neděle 4. června:
10.00 UniCredit Czech Open
(1. a 2. kolo kvalifikace, areál NTC Morava
v Prostějově).

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
* v úterky od 17:00 do 19:00 hodin se koná
vzdělávací a tvořivá setkání s hlídáním dětí
* v úterý 30. května od 18:00 hodin se koná
kurz „ZRALÝ MUŽ A AKTIVNÍ OTEC
III.“ - závěrečná lekce kurzu pro muže
* ve čtvrtek 1. června od 17:00 hodin se
konají DĚTSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY
- soutěžní program pro děti u příležitosti
Mezinárodního dne dětí

Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 29. května v 16:00 hodin se
koná „KERAMIKA“
* v pátek 2. června od 16:00 hodin je na
programu „Vycházka prostějovskou botanickou zahradou“ pro seniory a další
zájemce
* v sobotu 3. června od 14:00 hodin
se uskuteční akce pro veřejnost „DEN
HLOUČELY“. Pro děti i dospělé jsou na
programu hravé i poučné soutěže, sportovní i výtvarné aktivity, spousta informací
o biokoridoru Hloučela.

ICM
RÙZNÉ...
informační centrum pro mládež, Prostějov
* do 13. června probíhá soutěž - EU v otáz- Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prokách. Soutěžit mohou žáci ZŠ i SŠ ve věku stějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
od 12 do 19 let
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz poMC Cipísek
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let můcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
probíhají vždy v pondělí od 15:00 do nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
17:00 hodin
* v pátek 2. června od 10:30 hodin je na- LAZARIÁNSKÝ SERVIS – Půjčovna replánováno besedování pro rodiče s dětmi habilitačních a kompenzačních pomůcek,
„CESTUJEME S DĚTMI“. Povídat se Prostějov, Hacarova 2 nabízí k zapůjčení
bude o tom, jak se připravit na léto a na ces- polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chotování s malými dětmi. Co přibalit do ces- dítka, fr. hole, WC křesla a další. Informace
tovní lékárničky, jak se chránit před klíšťaty na tel. č. 776 054 299 pouze pondělí-čtvrtek
(15:00-18:00) nebo na e-mail:
a mnoho dalšího.
* od pondělí 29. května do pátku Vladimira.Zapletalova@seznam.cz.
2. června se koná akce „DOBRÝ DEN,
MÁME TADY DĚTSKÝ DEN“. Osla- Regionální pracoviště TyfloCentra Olovuje se den dětí ve všech pravidelných mouc v Prostějově nadále poskytuje služby
skupinách, některé skupiny budou mít nevidomým a slabozrakým občanům na
program v parku.
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Lázně Slatinice ve spolupráci s Centrem
pohybu Olomouc a Akademií Madami
pořádají v sobotu 3. června od 9:00 hodin
DĚTSKÝ DEN VE SLATINICÍCH.
Budou připraveny soutěže, atrakce, pohádkový stan, malování na obličej a další.
V sobotu 3. června od 15:00 hodin se
v plumlovském campingu Žralok uskuteční „Show šaška Vikiho“.
Křesťanský klub Smajlík zve všechny
děti na akci „JABLKOVÁ PÁRTY“,
která se koná v úterý 30. května od 16:30
hodin v budově Církve Bratrské, Šárka
10a (za školkou).
Od 9:00 hodin se koná I. Lázeňský den
zdraví v sobotu 3. června. Akci pořádají
Lázně Slatinice.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské centrum Prostějov, p.s., Svatoplukova 15, Prostějov 796 01. I v roce 2017
nabízíme možnost využít služeb našeho
zařízení. Kromě odborného sociálního poradenství také zajištění baterií do
sluchadel a drobného příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí). Zároveň vás
upozorňujeme na změnu telefonního čísla
poradenského zařízení: 775 549 777.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. v Prostějově, Kostelecká 17 pořádá dne 24. června
2017 zájezd do Kroměříže do Květné zahrady. Info na tel.: 588 008 095, 724 706 773

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT
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SPOLEČNOST

PRAVÌK ZESNUL

Pondělí 29. května 2017
Číslo 22tRočník 21
přečtete si
uvnitř

ÚSPÌŠNÝ
VETERÁNSKÝ

ATLET

VVMUZEU
MUZEU ALOIS BALCAØÍK

ČADA
ZŮSTÁVÁ

 Prostějovské volejbalistky by
měl i v nové sezoně vést z pozice kouče velezkušený stratég... strana 33

Marek SONNEVEND

Foto: Martin Pytela

Ètvrteèní noc
okoøenil také
Vìtøák z Pivína
JEDNOU


 Projekt AFK Prostějov City 2016
je s největší pravděpodobností minulostí. Po jarním odhlášení mužů a žáků
ze soutěží OFS byl po třetí kontumaci
vyloučen z divize i ženský tým!

PROSTĚJOV Když Večerník před nedávnem
vzdal hold veleúspěšnému chodeckému
veteránovi z Mostkovic, netušili jsme, že celostránkový materiál o jeho zajímavé i úctyhodné
kariéře v pozdějším věku bude zároveň i neplánovanou rozlučkou s ním. Bohužel se stalo.
Alois Balcařík totiž v minulém týdnu náhle
zemřel, a to ve věku nedožitých devadesáti let.
Oslavil by je 28. května, tedy právě včera...
Alois Balcařík se věnoval atletice od svého
mládí, ale největší úspěchy posbíral až ve
veteránské kategorii poté, co se začal specializovat na chůzi. Nakonec získal devět medailí
na mistrovstvích světa veteránů (tři zlaté, pět
stříbrných, jednu bronzovou) a sedm cenných
kovů na evropských šampionátech veteránů
(jednu zlatou, čtyři stříbrné, dvě bronzové).
Navíc je držitelem nejlepších světových
výkonů všech dob na chodecké trati dvaceti
kilometrů ve věkových kategoriích 80 až 85 let
i 85 až 90 let a letos na jaře byl uveden do Síně
slávy prostějovského sportu.
Až do posledních dnů svého života byl velmi
aktivní a stále trénoval. Další kilometry však
nyní přidá už mimo náš pozemský svět.
Čest jeho památce!

 Kino METRO 70 zahajuje provoz filmového klubu. Od 1. 6. 2017 se
rozjede provoz filmového klubu pod
hlavičkou Asociace českých filmových klubů (AČFK).
Více na straně 32
 Ve středu 31. května 2017 se v Olšanech u Prostějova uskuteční atletické přebory sokolské jednoty. Místní
sportovní areál se zaplní sportovci
všech věkových kategorií.
 Street art v Prostějově! Studenti
Střední školy designu a módy v Prostějově (SŠDAM) se pustí do malby trafostanice. Více na www.vecernikpv.cz!
Více čtěte v příštím čísle!

 Fotbalisté Prostějova nezvládli ani domácí derniéru a zaslouženě se vrací do MSFL.
strana 35

KVITOVÁ SE VRÁTILA


 

strana 32

Senioi ji potetí soutili

 Prostějovská tenistka zvládla nejtěžší zápas svého života, je zpátky na
kurtu a vyhrává!
strana 43

Zveme na šlágr Večerníku - KULIČKY

V Bedihošti pùjde v sobotu

o republikové medaile

 Oslavy 110. výročí otevření Národního domu v Prostějově budou
skutečně velkolepé! Přijede světově
proslulá mezzosopranistka Magdalena Kožená, která 30. listopadu vystoupí v divadle společně s Melody
Makers Ondřeje Havelky!
Více se dočtete v příštím čísle!
 Mladší fotbaloví žáci Němčic nad
Hanou nadělovali. V týdnu absolvovali dva zápasy krajského přeboru. Ve
středu zvítězili ve Šternberku 6:0, v
sobotu pak rozstříleli Loštice také na
jejich trávníku 13:0!

KONEC VE
DRUHÉ LIZE

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Martin Mokroš

PROSTĚJOV Minulé úterý se v areálu Kolářových sadů před prostějovskou hvězdárnou uskutečnil již
třetí ročník soutěže„AKTIVNÍ SENIOR“. Celkem čtrnáct tříčlenných družstev a šest jednotlivců se utkaly
v disciplínách, které společně připravili Městská policie Prostějov, Střední zdravotnická škola Prostějov,
Policie ČR, hasičský záchranný sbor, Ekocentrum IRIS, Střední školaTRIVIS a městská knihovna.
Všichni soutěžící bojovali s obrovským úsilím a jejich snažení nezabránilo ani postupně se kazící počasí,
které nakonec způsobilo, že ceny byly předávány v prostorách hvězdárny, jejíž pracovníci mimochodem pro soutěžící připravili i zajímavou přednášku. Doplňkovou akcí byla i ukázka chůze Nordic walking
Lenky Sehnalové.„Je dobře, že se uskutečňují ve městě akce pro všechny věkové kategorie, a je skvělé, že
si mohou zasoutěžit právě i příslušníci starší generace, není tak na ně zapomínáno,“ uvedl Pavel Smetana,
náměstek primátorky Statutárního města Prostějov.
(mm)

boje na zelených trávnících aneb

BEDIHOŠŤ Turnaj kategorie Masters a současně také Mistrovství
České republiky v kuličkách hostí v sobotu od ranních hodin Bedihošť, konkrétně venkovní areál u sokolovny. Do klání se mohou zapojit pouze řádní členové Českého kuličkového svazu, začíná se v devět
hodin tréninkem, po něm přijde na řadu prezentace a v přesně dvě
hodiny před polednem vypuknou samotné bitvy.
Soutěžit se bude v kategorii dospělých a juniorů do dvanácti let, nejprve ve skupinách na dvě vítězné hry a následně se přejde do pavouka
na tři vítězné hry. Do vyřazovací části postoupí maximálně dvaatřicet
nejlepších.
Startovné činí sto korun pro dospělé, sedmdesát korun pro členy pořádajícího oddílu Hanácká Trefa a třicet korun pro juniory a nováčky,
na oplátku se mohou těšit na ceny v podobě pohárů, medailí, jídla,
pití a dalších věcných cen.
Právě Hanácká trefa patří mezi nejlepší tuzemské oddíly a umístění
na stupních vítězů dosahuje v mládeži i mezi dospělými, na domácím
turnaji tak bude mít ty nejvyšší ambice. A hned o den později tento
klub na stejném místě uspořádá 2. Bedihošť Open, který bude, jak už
název napovídá, otevřen pro širokou veřejnost. V tomto případě se
začíná tréninkem v deset hodin a zápolení zostra vypukne o hodinu
později, dospělí zaplatí třicet a junioři deset korun.
(jim)

KAM ZA F

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 29. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 25. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 25. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 25. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 25. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
TJ SIGMA LUTÍN
SOBOTA 3.6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

TJ SOKOL ČECHOVICE
SOKOL KONICE
NEDĚLE 4.6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

TJ SOKOL KLENOVICE n/H
TJ SOKOL DUB NAD MORAVOU
SOBOTA 3.6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál ve Klenovicích

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
NEDĚLE 4.6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

TJ SMRŽICE
SK JESENEC-DZBEL
NEDĚLE 4.6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál ve Smržicích

26

výsledkový servis

 20 lety vyšlo první císlo...

pred
FOTBAL
FORTUNA FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA - 30. KOLO
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MALÁ KOPANÁ
Závěrečným turnajem v Hluchově skončila 2. okresní liga mužů v malé kopané
ČUS Prostějovska 2016/17. A poslední
čtyři zápasy sezóny v této soutěži definitivně stanovily dvojici týmů, které oslavily postup mezi prvoligovou elitu.
Jistotu posunu výš měl už od minulého
kola FC Juniors Semos Hluchov, jenž dvěma sobotními remízami v domácím prostředí uhájil tabulkové prvenství. Klíčové
druhé místo také znamenající postupovou
radost nakonec vybojovali MK Medvědi
Prostějov, když k plichtě s výše zmíněnými
hluchovskými Juniory přidali klíčové vítězství 2:1 nad Spojenými kluby Čehovice/
Hluchov. Bronzovou příčku obsadil celek
FC Zavadilka Prostějov, aby ceny všem
nejlepším kolektivům po vyvrcholení
turnaje slavnostně předal místopředseda
Okresního svazu ČUS Prostějovska Bohuslav Krátký.
(kopa, son)
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DROBOTINA řádila na kralickém hřišti
KRALICE NA HANÉ Vydařené dopoledne. V rámci celostátní akce Můj
první gól - Měsíc náborů, kterou již
několik let organizuje Fotbalová asociace České republiky, padla tentokrát
volba na Kralice na Hané. Dopolední
sportovní aktivita zaměřená na fotbal
přilákala na kralický trávník na dvě
stovky dětí raného školního a předškolního věku.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
„V Kralicích je akce ´První gól´ vůbec
poprvé. S nápadem zorganizovat to přišel náš mládežnický trenér Erik Krejčiřík
a my s tím souhlasili,“ informoval Jan
Novotný, předseda FC Kralice na Hané.
Můj první gól je mezi školami velmi populární. Děti mají možnost sportovního
vyžití formou různých soutěží a seznámí
se i s fotbalovým míčem. „Kdyby se jen
pět procent z dětí, které tu dnes jsou,
dále zabývalo fotbalem, tak to má smy-

=, -5 ) N  8,2; 6%
sl. My se v Kralicích věnujeme mládeži
hodně, ale trápí nás nedostatek dětí,“ poznamenal Novotný.
S hojnou účastí byl nadmíru spokojený
i sám hlavní organizátor. „Přišlo okolo
dvou stovek dětí ze čtyř škol - z Hrubčic, Bedihoště, Kralic na Hané a ZŠ Dr.
Horáka v Prostějově. Navíc jsou tu i děti
z kralické mateřské školy,“ vypočítal Erik

  !
Krejčiřík a pokračoval: „Nachystali jsme
deset stanovišť. Konzultovali jsme to
s profesionálními trenéry tak, aby jednotlivé cviky rozvíjely všeobecnou obratnost a zároveň děti bavily.“
O tom, že se děti bavily, není třeba
pochybovat. Kdo v Kralicích v úterý byl, musel jejich výskot slyšet celé
dopoledne.
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Desáté kolo naší fotbalové tipovačky – DEVÍTKA VEČERNÍKU – na
rozdíl od minulého týdne přiválo
několik ultra překvapení. Nejlépe se
s tímto výsledkovým úskalím vypořádalo kvarteto tipérů. Rozhodovat
tak musel opět los a štěstí se usmálo
na Markétu Kaštilovou z Čechovic. Vítězka nasbírala osm bodů
ze třinácti možných. Moc nezářili
ani lídři celkového pořadí, na čele
zůstala dvojice Pavla Maliňáková a
Roman Cibulka, bod na ně ztratil
Zdeněk Pazdera mladší.
Jak jste tipovali? Hned čtyři zápasy
dopadly naprosto opačně, než jste
předpokládali. Totálně vás zaskočily
výhry Kralic, béčka Nezamyslic a dorostenců Otaslavic. Přímo tipérským
hrobem se ukázala plichta Bedihoště
se Želčí. Tutovkami byly výhry Konice, rezervy Protivanova a smržického
dorostu.
Výsledky: 1. Medlov – Kralice 0:1 (14
správných tipů), 2. Konice – Beňov 3:0
(106), 3. Skalka – Přemyslovice 2:0
(73), 4. Čechovice „B“ – Určice „B“
1:2 (42), 5. Nezamyslice „B“ – Brodek
u Pv „B“ 7:2 (9), 6. Bedihošť – Želeč
3:3 (5), 7. Protivanov „B“ – Čechy p.
K. 6:0 (110, 8. Smržice – Nezamyslice
(dorost) 6:2 (103), 9. Otaslavice –
Hvozd (dorost) 5:4 (15).
Pořadí 10. kola: 1.–4. Markéta Kaštilová, David Karhan, Miloslav Karásek,
Libor Doležel všichni 8 bodů. 5.–11. Jitka Vlachová, Miroslav Slezák, Libor Nakládal, Jiří Hájek, Lukáš Vyroubal, Petr
Sekanina a Vlastimil Rybařík 7. 12.–32.
Karel Brachtl, Matěj Nakládal, Zdeněk
Langr, Jiří Kočař, Vendula Musilová,
Vladimír Kouřil, Eva Mičková, Michal
Polehla, Miroslav Pluháček, Miloslav
Ondrouch, Tomáš Frňka, Zdeněk Majer, Radek Motal, Edvard Drtil, Aleš Rus,
Petr Müller, Michal Petržela, František
Patz, František Sedlák, Miroslav Růžička,
Jiří Horák všichni 6. 33.–54. Pavla Maliňáková, Roman Cibulka, Roman Ryba,
Rudolf Trefený, Jakub Zatloukal, Martin
Lužný, Richard Vaverka, Klára Knápková, Jakub Jamrich, Jan Buigl, David
Blahák, Pavel Kucharčuk, Josef Trubka,
Magdaléna Vránová, Jaromír Přecechtěl,
Lukáš Král, Drahomír Duchek, Karel
Sklenář, Roman Prokeš, Oldřich Horák,
Vlastimil Dostál, Nikola Frysová všichni
5. 55.–91. Jiří Svoboda, Vladimír Franc,
Martin Kučera, František Horák, Petr
Látal, Jaroslav Jordán, Jiří Paul, Josef Soldán, František Grulich, Vladimír Staněk,
Miroslav Coufalík, Kamil Kohoutek, Eva
Halousková, Petra Halousková, Vladimír
Kaštyl, Ivo Zmeškal, Karel Štěpánek, Jan
Vysloužil, Antonín Daněček, Květoslav
Lužný, Lukáš Antl, Jaroslav Drábek, Oldřich Lošťák, Petr Musil, Jiří Spáčil, Jaroslav Kouřil, Květoslav Nejezchleba, Jana
Klusová, Bob Hála, Pavel Novák, Stanislav
Konupka, Michal Lužný, Tomáš Lakomý, Martin Hlavinka, Zdeněk Halenka,
David Gryglák, Zdeněk Pazdera1 všichni
4. 92.–115. Renáta Benešová, Josef Václavík, Zdeněk Pazdera2, Ladislav Šťastný,
Lenka Karásková, Roxana Müllerová,
Zbyněk Lošťák, Benedikt Pražák, Lukáš
Frys, Vladimír Krč, Oldřich Trávníček,
Rostislav Spáčil, František Vysloužil, Jiří
Svozil, Miloslav Brázda, Otto Vymazal,
Dušan Vrána, Miluše Musilová, Tereza
Kučerová, Radovan Vičar, Kristián Spartakus, Tomáš Gottwald, Anna Svobodníková, Božena Jahnová všichni 3. 116.–121.
Věra Jurenková, Adam Vičar, Petr Přibyl,
Ladislav Pírek, František Svobodník, Jaromír Seidler všichni 2 body.

STÁLE SE ZAPOJUJÍ

DALŠÍ EXPERTI!

Prvenství v celkovém pořadí si i po osmém kole udržel Zdeněk Pazdera mladší. Populární FOTBALOVÁ DEVÍTKA
VEČERNÍKU přinesla v osmém dějství hodně překvapivých výsledků a o triumf 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! Navíc
týdenní odměny jsou také stále navyšovány, na vítěze čekají vždy zajímavá překvapení. Proto neváhejte a rozšiřte rodinu fotbalových tipérů i vy. Větší počet soutěžících nás těší, neboť jako bonus připravujeme bonusové prémie. Jestliže se vás při dvacátém výročí nejčtenějšího regionálního periodika sejde minimálně 200, dostane se
v tu chvíli s odměnou na každého z vás. Boj o celkové prvenství v jarní části začíná mít grády. Zaváhání dosavadního lídra Zdeňka Pazdery mladšího totiž dovolilo srovnat bodový krok Pavle Maliňákové a Romanu Cibulkovi.
Deváté kolo tipovací soutěže čtenářů tak řádně zamíchalo kartami, naději na celkový jarní triumf živí stále dost
tipérů a nic není zdaleka rozhodnuto. Populární FOTBALOVÁ DEVÍTKAVEČERNÍKU tak má velký náboj v každém
týdnu. Naposledy se dočkal premiérově Zdeněk Halenka, loňský celkový vítěz, jemuž přál los v souboji s Renátou
Benešovou. Právě tato dáma je ale nenápadným černým koněm, když se pohybuje na nejvyšších příčkách.
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!
Navíc týdenní odměny jsou také stále navyšovány, na vítěze čekají vždy zajímavá překvapení. Proto neváhejte a rozšiřte rodinu fotbalových tipérů i vy. Větší počet soutěžících nás těší, neboť jako bonus připravujeme bonusové prémie. Jestliže se vás při dvacátém výročí nejčtenějšího regionálního periodika sejde
minimálně 200, dostane se v tu chvíli s odměnou na každého z vás.

LETOŠNÍ

CDFGCH
=H4DI<JK

TIPOVAT SE BUDE CELÝ ROK
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.5O; S<CGD<"\ &P"UC'] "PP4=U'A H  , H ) ),-W% " ()O; 8 
)N ; 5)  H)   8   "    / N7   ;, W )O-
   8 ,-  ,- )-O  -5 83 )7N W    6) )  56 W,/82% : ) W; ^ ; - 6) 58   )  )   ), <;, 
!NH% &7 ;(  H / 58 N W V        ,5 ; ;%
= O H  ? 58 N W V     / 7N O- 5) % :  ;(  8 
( ?; 58 N  V  - 83 )7N O-  
KH X '   ; H
zd.vyslouzil@seznam.cz.
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Deváté kolo FOTBALOVÉ DEVÍTKY přineslo prvenství Zdeňku Halenkovi z Vrahovic. Loňský celkový
suverén naší tipovačky se pomalu
vrací do obvyklé formy a z druhé padesátky se už vyšvihl na dostřel desítky. „Mám vždycky pomalejší rozjezd.
Kamarádi mě hecovali, zvlášť Ríša
Vaverka, jsem jim říkal, že musí být
trpěliví a nebát se remíz,“ usmíval
se vítěz, jenž nasbíral třináct bodů
z patnácti možných!
(zv)

Celkové pořadí po 10. kolech: 1.–2. P. Maliňáková, R. Cibulka oba 79. 3. Z. Pazdera1
78. 4. R. Benešová 76. 5. J. Horák 75. 6. J. Václavík 73. 7. L. Doležel 72. 8.–9. R. Ryba,
M. Růžička oba 70. 10. Z. Pazdera2 69. 11. F. Sedlák 68. 12.–15. F. Patz, D. Gryglák, M.
Hlavinka, Z. Halenka všichni 67. 16.–18. T. Lakomý, L. Šťastný, Mich. Lužný všichni
66. 19.–24. P. Novák, S. Konupka, B. Hála, J. Zatloukal, J. Vlachová, R. Trefený všichni 65. 25.–28. J. Klusová, J. Kouřil, M. Petržela, K. Nejezchleba všichni 64. 29.–33. R.
Vaverka, Mar. Lužný, J. Jamrich, K. Knápková, P. Müller všichni 63. 34.–41. J. Drábek,
O. Lošťák, J. Spáčil, L. Karásková, P. Musil, J. Buigl, A. Rus, E. Drtil všichni 62. 42.–46.
L. Antl, R. Müllerová, D. Blahák, R. Motal, Z. Majer všichni 61. 47.–53. A. Daněček, Z.
Lošťák, J. Trubka, P. Kucharčuk, T. Frňka, M. Ondrouch, K. Lužný všichni 60. 54.–58.
L. Nakládal, M. Slezák, B. Pražák, J. Vysloužil, M. Pluháček všichni 59. 59.–64. M. Vránová, L. Frys, V. Krč, I. Zmeškal, K. Štěpánek, V. Kaštyl všichni 58. 65.–67. J. Seidler, J.
Přecechtěl, L. Král všichni 57. 68.–74. O. Trávníček, E. Halousková, K. Kohoutek, P. Halousková, M. Coufalík, V. Staněk, M. Polehla všichni 56. 75.–81. F. Vysloužil, E. Mičková,
R. Spáčil, J. Svozil, D. Duchek, F. Grulich, M. Brázda všichni 55. 82.–84. F. Svobodník, J.
Soldán, V. Kouřil všichni 54. 85.–89. D. Vrána, L. Pírek, J. Hájek, O. Vymazal, J. Paul všichni 53. 90.–91. M. Musilová a V. Musilová obě 52. 92.–93. T. Kučerová a D. Karhan oba
51. 94.–97. R. Prokeš, P. Přibyl, K. Sklenář, R. Vičar všichni 50. 93.–94. J. Jordán, J. Kočař,
P. Látal všichni 49. 101.–103. K. Spartakus, F. Horák, Z. Langr všichni 48. 104.–105. A.
Vičar a M. Kučera oba 47. 106.–108. V. Franc, J. Svoboda, O. Horák všichni 46. 109.–
110. T. Gottwald a K. Brachtl oba 45. 111. V. Dostál 44. 112. M. Karásek 42. 113.–114.
L. Frňka a L. Vyroubal 41. 115.–116. A. Svobodníková a P. Sekanina oba 40. 117.–118.
P. Zajíček a M. Kaštilová oba 35. 119. M. Nakládal 32. 120. M. Brachtl 29. 121. N. Frysová 23. 122. J. Doležel 22. 123. V. Jurenková 21. 124. B. Jahnová 16. 125. M. Lusková 13.
126. V. Rybařík 12. 127. H. Prášilová 9. 128.–129. Z. Jurenka a J. Vymazal oba 8. 130. M.
Vojkůvková 7. 130.–132. J. Procházka, V. Peitz oba 5.
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sportovní výsledky

TIPOVACÍ KUPÓN
+,
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 11. KOLO:
TIP

1

0

2

1.Kralice–Lutín
2. Želatovice – Určice
3.Všechovice–Lipová
4. Klenovice – Dub n. M.
5.Libina–Kostelecn.H.
6. Otaslavice – H. Štěpánov
7.Olšany–HanáProstějov
8. Čechovice „B“ – Ptení
9.Plumlov„B“–Biskupice

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

naše soutěž/společnost

Které tablo
je podle vás
nejpovedenìjší?

312 hlasů

293 hlasů

1

2

3

243 hlasů

4

230 hlasů

V dnešním vy
vydání PROSTĚJOVSKÉHO
Veče
Večerníku vám přinášíme
šest maturitních tabel,
kter
která se pouze díky vašim
hlas
hlasům probojovala až do
velké
velkého finále. Hlasy, které

FINÁLOVÝ PÙLTUCET...

1. místo: maturitní oslava za DVACET TISÍC KORUN, výlet na hrad Šternberk pro celou třídu včetně dopravy, dárková trika s emblémem PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, bedna
sektu od vinotéky Svět vína v prostějovském OC Arkáda, ovocný dort a ČTVRTLETNÍ PŘEDPLATNÉ od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
2. místo: elektronika od společnosti EURONICS, třicet lístků na revivalový festival Legendy se vrací nebo Guláš rockfest od agentury HITTRADE, 50-litrový sud piva značky
Polička od prostějovské prodejny PRAMEN
3. místo: dvě volné hodiny na šesti bowlingových drahách v Bowling Palace v ulici Újezd, dárkový balíček potravin od prostějovské prodejny PRAMEN, dárkové poukazy od
redakčních partnerů

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

CO MÙŽETE ZÍSKAT?

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

Je tu velké finále. Začínáme od nuly! Od dnešního dne, tj. pondělí 29
29.
9k
května
května, můžete
ůžete
ete hla
hlasovat již ve finálovém ko
ko naší tradičn
kole
tradiční soutěže
l
„O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku 2017“, kteráá letos
píše své sedmé pokračování.
Za sebou máme dvě semifinálová klání, ve kterých se vám postupně představilo dle redakčního názoru dvanáct nejpovedenějších tabel, které jsme objevili ve vitrínách
prostějovských prodejen. První půltucet jsme zveřejnili v čísle 20 (15.5.), druhý pak v minulém vydání (21/22.5.). Z nich jste pokaždé svým hlasováním vybrali trojici nejlepších,
z čehož se vyrekrutovala finálová šestka. A nyní je opět pouze na vás, abyste z nich zvolili to vůbec nejzajímavější, jehož autoři se mohou těšit na hodně zajímavé odměny!
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.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vyhrajte výlet na hrad, lístky na koncert,
elektroniku, pivo, bednu sektu
a VELKOU MATURITNÍ OSLAVU
ZA DVACET TISÍC KORUN!!!

Na letošní maturanty ÿeká narozeninové pŐekvapení -

PROSTìJOVSKéHO VEèERNíKU

3ÔÉFKRGQÈPHFNÅ
smeèaøky Laury Emonts

PROSTĚJOV V úvahu post hlavního kouče Agelek podle zákulisních
informací připadali kromě Čady
také ostravský lodivod (současně
i reprezentační) Zdeněk Pommer
nebo zahraniční kormidelníci.
Vzhledem k osudu uplynulého soutěžního ročníku, jenž zachránil k zisku mistrovského titulu právě i návrat
„krále“ Miroslava do vedoucí funkce, se však stalo prioritou Čadovo
setrvání v roli prvního kouče.
„Jestli budu pokračovat? Je hrozně těžké v tuhle chvíli něco říkat nebo slibovat. Záleží, jestli vůbec přijde nabídka,
až potom bych se musel rozhodovat
já. A momentálně fakt nevím, nechci
se na dané téma zatím vyjadřovat,“
říkal Čada bezprostředně po pekelně
vydřeném zlatu z extraligy žen ČR,
pro vékáčko devátém v řadě za sebou.
Následně se dva týdny jednalo a v minu-

seda správní rady vékáčka Petr Chytil.
Svých prvních osm let (2008 až 2016)
na mezinárodní scéně prostějovské
ženy působily přímo v základní části
Ligy mistryň a z toho čtyřikrát - tedy v
polovině případů - postoupily do play-off.
Před rokem však nové vedení Evropské
volejbalové federace CEV změnilo formát elitního poháru a Agelky premiérově
musely už do předkol, což byla systémová
novinka.
Nejprve ve druhém dějství vyřadily maďarský celek Linamar Békéscsaba, načež
ve třetím pokračování vypadly s polským
týmem Dabrowa Górnicza a přesunuly
se do osmifinále CEV Cupu.
Letošní model Champions League
bude úplně stejný jako ten loňský.
Jistou účast v základních grupách mají
dvě družstva čtyř nejlepších zemí dle
národních koeficientů (Turecko, Rusko,

Marek SONNEVEND

)

Prostějov (son) - Loni starší žákyně VK
AGEL Prostějov sestoupily z 1. ligy kadetek, aby následně vedení hanáckého volejbalového oddílu odkoupilo práva na start
v této soutěži. A letos vše dopadlo přesně
naopak! Což v praxi znamená, že posledním barážovým duelem zachráněnou prvoligovou příslušnost se vékáčko nakonec
rozhodlo nevyužít. Místo toho se účasti
ve druhé nejvyšší kadetské soutěži ČR
dobrovolně vzdalo a postoupilo ji jinému
klubu. „Většina členek hráčského kádru
našich starších žákyň přechází do vyšší
věkové kategorie, nově složené družstvo
nebude mít reálně takovou kvalitu. A při
zohlednění náročnosti první ligy kadetek
jsme raději přistoupili k takovému řešení,
aby holky zbytečně často neprohrávaly
vysokým rozdílem,“ vysvětlil šéftrenér
mládeže ve vékáčku Jaroslav Matěj.
Místo toho Agelky U15 nově absolvují
krajský přebor juniorek. „Jde o ne tolik
těžkou, ale přitom stále solidní soutěž, ve
které se zápasy také hrají na tři vítězné sety
a děvčata potkají věkově starší soupeřky,
což je náš záměr. Za dané situace jsme
prostě zvolili tuhle cestu rozumu,“
upřesnil Matěj.

lých dnech padlo definitivní rozhodnutí.
„Jméno hlavního trenéra i další důležité
aktuální informace prozradíme v nejbližší době,“ oddálil oficiální potvrzení
Miroslava Čady jakožto opětovného
lídra realizačního týmu Petr Chytil,
předseda správní rady VK AGEL. Leč
podle našich zdrojů je to už tutovka.
V zásadě šlo o to, zda v sobě čtyřiašedesátiletý doyen najde dostatek chuti i energie
pokračovat. Což se stalo, přičemž jednou
ze zásadních podmínek prodloužení jeho
prostějovského angažmá prý bylo, aby
mohl nadále spolupracovat s realizačním
týmem ve stejném složení, jako když loni
končil. Tato žádost se naplnila a kooperaci Čady s vékáčkem v příštím soutěžním
ročníku tudíž nic nebrání.
Více podrobností, rozhovor s Miroslavem Čadou i první informace o složení
hráčského kádru Agelek pro sezónu
2017/2018 přineseme za týden v dalším vydání Večerníku. Aktuálně také
sledujte stránky www.vecernikpv.cz!
(son)

ƔƔNa rozdíl od předchozích roční- lého útoku. Jakou loni byla Melissa Var- údaje, nejsem do zápasů logicky toků s pohodovým ziskem národních gas a před ní Liannes Simon, které svou lik vtažený. Nemůžu je moc prožívat,

PROSTĚJOV Po hlavním kouči Miroslavu Čadovi, několika členkách hráčského kádru i šéfovi oddílu Petru Chytilovi Večerník po skončené volejbalové sezóně vyzpovídal také jednoho stabilního muže z realizačního týmu VK AGEL Prostějov. Lukáš Miček zde už čtyři roky
dělá statistika ženského A-družstva žen a k tomu je mládežnickým trenérem, konkrétně
prvním lodivodem juniorek a asistentem u kadetek. První polovinu obsáhlého interview
jsme věnovali dospělému áčku Agelek.

né potíže?
„Po konci hlavního kouče Miroslava
Čady tam po pravdě byl určitý otazník,
protože Peťa Goga do té doby ještě nikdy netrénoval. Sice má za sebou dlouholetou hráčskou kariéru na klíčovém
postu nahrávače, ale vést mančaft z
lavičky je samozřejmě něco jiného a nikdo si nemohl být předem jistý tím, že
to půjde bez komplikací. Ty se potom
skutečně dostavily.“
ƔƔ Úvod sezóny přitom probíhal
docela slušně. Kdy se vše začalo lámat?
„Já bych řekl, že bylo cítit hned od
prvních zápasů, že družstvo nehraje
optimálně... Z loňského kádru odešlo
několik velkých opor a některé holky,
co místo nich přišly, viditelně nedosahovaly takové úrovně. Nejvíc kvalita určitě
chyběla na univerzálu, kde Yeliz Basa
z Turecka nenaplňovala předpoklady.
I proti papírově slabším soupeřům zakončovala s úspěšností jen okolo třiceti
procent, což prostě nestačí, a tím pádem
citelně chyběla plánovaná tahounka ce-

výrazné ofenzivní osobnosti se pak negativně podepisovala na celém týmu.“
ƔƔVaše role u kolektivu zůstala i po
nástupu Petera Gogy stejná?
„V podstatě ano, ale s tím rozdílem, že
jsem absolvoval méně tréninků. Miro
Čada vždycky chtěl, abych byl na úplně
každém tréninku, zatímco Peťa netrval
na tom, že musím být u všech přípravných jednotek. Tudíž jsem některé vynechával. Jinak pořád platilo, že během
utkání dělám hráčské statistiky, které
bezprostředně po nich i později s kouči
nebo přímo s hráčkami podrobněji rozebíráme v rámci taktických porad. A k
tomu pomáhám na trénincích, když se
pravidelně zapojuji do jednotlivých herních cvičení nebo tréninkových setů šest
proti šesti. Kromě toho jsem s některými holkami občas chodil i na individuální přípravu, pokud měly zájem.“
ƔƔ Jak moc vlastně prožíváte soutěžní duely?
„Tím, že sedím samostatně u stolu
kus od hřiště mimo lavičku a musím
do počítače zaznamenávat statistické

před střetnutím i po něm, prostě všechen čas kromě samotných utkání.“
ƔƔ Dá se práce volejbalového statistika dál kvalitativně rozvíjet?
„V podstatě platí, že čím víc údajů dokáže statistik během zápasu správně
zaznamenat, tím lépe. Kdo je opravdu dobrý, zvládne veškeré činnosti
včetně pokročilých detailů pochytit
okamžitě, přičemž existuje možnost
statistický výstup z utkání zpětně doplnit či opravit po jeho skončení podle
videozáznamu. Obecně platí, že větší
promakanost je vyžadována u špičkových mužských soutěží, zatímco v
ženské kategorii statistiky až tak dopodrobna zatím nejsou.“
ƔƔPokud se ještě vrátím k letošní
sezóně, věřil jste po ztrátě Českého
poháru i následné porážce v Ostravě, že ještě půjde zachránit?
„Hodně času trávím společně s asistentem kouče Lubošem Petrášem a pamatuju si, jak jsme před pohárovým finále
měli obavy, že to nemusí vyjít. Jakmile
totiž rozhoduje o trofeji jediný vzájem-

ný zápas, je riziko možného neúspěchu
mnohem vyšší než u série na víc utkání.
Proto jsme i po porážce v Českém poháru pořád věřili, že na tři vítězné duely
v případném finále extraligy zkrátka
nemůžeme padnout. A vidíte, kam až
to nakonec zašlo... Osobně jsem předpokládal v rozhodující sérii o titul proti
Olomouci maximálně jedno ztracené
střetnutí, zatímco v reálu z toho bylo
obrovské drama.“
ƔƔCo považujete zpětně za klíčové?
„Určitě čtvrtý finálový zápas v Olomouci. Soupeř vedl 2:1 na utkání, hrál
doma a ve vlastní hale tak mohl oslavit zlato. Strašně důležitý byl za téhle
situace první set, ve kterém jsme měli
dlouho navrch, ale pak slibný náskok
ztratili. A kdybychom úvodní sadu
nevyhráli, mohlo všechno klidně dopadnout ve prospěch UP. Místo toho
jsme čtvrtý souboj zvládli my jasně
3:0, následně urvali i poslední pátý
mač a sezónu skutečně zachránili.“
ƔƔ Strhla vás obří dramatičnost
této bitvy a silné emoce po jejím
šťastném vyvrcholení?
„Po pravdě moc ne. Já osobně jsem cítil
hlavně velkou úlevu tím, že se nakonec
povedlo splnit aspoň jeden z důležitých
cílů a celý soutěžní ročník nedopadl
absolutním neúspěchem. Doslova mi
spadl kámen ze srdce, pominuly obavy
či dokonce strach, výsledková povinnost byla navzdory problémům zdárně
doražena. Mnohem krásnější zážitek
i silnější emoce jsem si odnesl třeba z

dřívějších zápasů Champions League,
kde jsme díky skvělým výkonům dokázali v minulosti zdolat papírově o
dost silnější soupeře, například Rabitu
Baku doma nebo Chemik Police venku. Na tyhle úspěchy budu rozhodně
vzpomínat radši než na čerstvé finále s
Olomoucí.“
ƔƔ Dokážete si představit, že by
mistrovský titul získalo úpéčko?
„Radši si to představovat ani nechci,
i když to bylo hodně blízko. Šlo by
o hrozné zklamání a bůh ví, co by se
potom dělo, jak by vypadala příští sezóna, jestli bychom tady vůbec byli
nebo ne.“
ƔƔZmínil jste, že spoustu času trávíte s Lubomírem Petrášem. Jak z
vašeho pohledu on coby trenérský
asistent psychicky zvládal komplikovaný ročník 2016/2017?
„Lubo má takovou trochu zvláštní povahu, neboť je velký flegmatik. A pokud byl vnitřně nervózní, tak to nikdy
nedával navenek najevo. Větší emoce
v podstatě neprojevuje, ale všichni v
týmu jsme samozřejmě věděli, že ztratit
po Českém poháru i ligu by znamenalo
obrovský průšvih. Naštěstí se to nestalo
tom,
jak Lukáš
Miček pomohl.
hodnotí“
aO
třeba
i Lubův
klid nakonec
sezónu svých juniorských svěřenek, nakolik se mu líbí život
v Prostějově, zda ve VK AGEL nadále zůstane i jiných zajímavých
tématech se dočtete v druhé části
interview za týden.
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„Do Champions League jsme se přihlásili a na základě pořadí národních koeficientů za poslední roky se stejně jako loni
zúčastníme kvalifikace,“ potvrdil před-

Polsko, Ázerbájdžán) a jeden kolektiv ze
států na 5. až 8. místě (Německo, Švýcarsko, Itálie, Francie).
Do kvalifikačních bojů pak vstoupí po
jednom klubovém zástupci ze všech přihlášených zemí do Ligy mistryň. To znamená z osmi výše zmíněných států a dále
z devátého Rumunska, desátého Česka,
jedenáctého Srbska, dvanácté Belgie atd.
Konkrétní zápasový rozpis předkol bude
stanoven až poté, co CEV vyhodnotí
veškeré přihlášky a stanoví přesný počet
účastníků kvalifikace. Agelky by pravděpodobně měly být znovu nasazeny do
jejího druhého dějství, které se hraje
17. a 21. října. Třetí předkolo následuje
7. a 11. listopadu, dlouhodobá fáze potom od půlky prosince do konce února.
Slavnostní losování volejbalových
evropských pohárů 2017/2018 se
uskuteční ve středu 14. června v Lucemburku.

➢ ze strany 21

8XEVÅ ÐO]R´;0 trofejí byl ten uplynulý dost proble- práci vždy odbouchaly, důležité balóny emoce je spíš potřeba krotit. Víc spjaHS05NYRMSVIO matický. Tušil jste už dopředu mož- pravidelně skládaly na zem. Absence tý s mančaftem jsem během přípravy,

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

Hanáckému gigantovi (v rámci ČR)
teklo do bot, po ztrátě ČP akutně hrozilo i ligové fiasko. Za dané kritické situace
povolalo oddílové vedení zpět do zbraně
zkušeného a veleúspěšného matadora,
načež Čada ohromně pomohl závěr
sezóny vzdor početné marodce v kádru
zachránit.

1½YUDWKODYQÉKRWUHQÅUD
Miroslava Èady

1(-='$´,/(-h©
COMEBACK

Pokud vezmeme všechny nové hráčky,
jež loni v létě nastoupily do prostějovské
přípravy, tak jednoznačně největší přínos pro družstvo nakonec měla ranařka
z bundesligy. Navzdory občasným výpadkům táhla ofenzivu a stala se nejvíce
bodující členkou mančaftu.

45

absolvují však kvalifikaci

VÝSLEDKY 2. SEMIFINÁLOVÉHO KOLA

NEJPOVEDENÌJŠÍ
326,/$

Pondělí 29. května 2017
www.vecernikpv.cz

Potvrzeno: Agelky jsou opět VÍME PRVNÍ!
přihlášeny do Ligy mistryň, Čada se rozhodl zůstat
Hned po bolestné porážce v rozhodujícím duelu Českého poháru vyvrcholila výkonnostní krize volejbalistek VK.
Ostravský kolektiv v nadstavbovém
střetu nehrál nijak výborně, přesto
dokázal mizerného favorita udolat. A PROSTĚJOV Podesáté v řadě za seprávě po tomhle výbuchu byl odvolán bou budou volejbalistky VK AGEL
kouč Peter Goga.
Prostějov součástí Champions League, tedy nejvyššího klubového poháru Evropy. Uzávěrka přihlášek do
nového ročníku Ligy mistryň i dalších
dvou kontinentálních soutěží oddílů
(CEV Cup, Challenge Cup) přitom
vypršela ve středu 24. května.

21. kolo extraligy:
Ostrava – Prostìjov 3:2
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 20 lety vyšlo první císlo...
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volejbal

Osmifinále CEV Cupu:
Stuttgart – Prostìjov 3:0

NEJHORŠÍ
PROPADÁK

bral spíš jako povinnost, leč až další
průběh sezóny plně ukázal jeho skutečnou hodnotu. Silný celek z Maďarska
prošel až do čtvrtfinále CEV Cupu,
hladká výhra na jeho hřišti tudíž měla
značnou cenu.

7ÔHWÉVHPLILQ½OHH[WUDOLJ\
KP Brno – Prostìjov 0:3

V tom dubnovém dni se přepisovala hokejová historie, neboť Kometa Brno po
více než půlstoletí získala mistrovský titul.
A Prostějovanky u toho na jihu Moravy
„asistovaly“ parádním vítězstvím v Králově Poli, přičemž celou metropoli již pomalu zachvacovalo oslavné šílenství.

Hned po letním příchodu žhavě očekávané posily ze země půlměsíce se zdálo,
že místo super plejerky dorazila jen průměrná hráčka. Což se bohužel potvrdilo.
První účko sice nebylo úplně tragické,
ale v kombinaci s jejím extrémně vysokým platem se absolutně nerentovalo.
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univerzálky Yeliz Basa
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Finále Èeského poháru:
Olomouc – Prostìjov 3:2

Vzhledem k herním problémům ta hrozba visela už dopředu ve vzduchu. A bohužel se naplnila, když po téměř desetiletém
neomezeném panování národním soutěžím přišly Agelky vinou těsné porážky
ve finálové řeži ČP o jednu z tuzemských
trofejí. Smutek měl velkou hloubku.

Ètvrté finále extraligy:
Olomouc – Prostìjov 0:3

1(-6,/1¨-h©
ZKLAMÁNÍ

Prostějovský tým byl zatlačen ke zdi a
hrozilo mu, že ve finálové sérii UNIQA
extraligy padne s největším rivalem ostudně 1:3 na zápasy. Tento hrozivý scénář
však rázně odmítl a skvělým výkonem
suverénně ovládl vzájemný zápas číslo
čtyři na olomoucké palubovce.

NEJLEPŠÍ
VÝKON

soutěž ČR tak bude znovu mít deset účastníků

REFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL9.$JHO3URVWÈMRY

Ani bundesligový klub samozřejmě
nepostrádal vysokou kvalitu, ovšem
stále šlo o hratelného soupeře miniDruhé pøedkolo
málně k vyrovnanému boji. Místo
Champions League:
toho ženy VK v úvodním osmifináloBékéscsaba – Prostìjov 0:3
vém duelu na německé půdě naprosto
Tenkrát zkraje listopadu se vstupní tri- vybouchly a utrpěly krutý debakl, nejumf v kvalifikaci evropské Ligy mistryň vyšší porážku v sezóně.
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Tak tohle ještě všichni máme v živé paměti. Finálová série nejvyšší české soutěže dospěla k rozhodujícímu střetnutí a
bitva číslo pět přinesla obrovské drama,
jehož závěr byl pro Agelky šťastný, strhující i nádherný zároveň. Něco natolik
krásného vékáčko už dlouho nezažilo.

Páté finále extraligy:
Prostìjov – Olomouc 3:2

NEJKRÁSNÌJŠÍ
=l,7(.

PROSTĚJOV Jaká byla nedávno skončená sezóna PŮVODNÍzpravodajství
z hlediska volejbalistek VK pro Večerník
AGEL Prostějov? Na tuto
otázku asi neexistuje zce- Marek
la jednoznačná odpověď, SONNEVEND
stručně řečeno se něco povedlo a něco naopak nevydařilo. Večerník každopádně
vybral deset NEJ událostí či momentů uplynulého ročníku
2016/2017, které skutečně stály za to.

Které tablo
je podle vás
nejpovedenìjší?

v uplynulém soutěžním
ročníku 2016/17

10NEJ
prostějovských
volejbalistek

PROSTĚJOV Ne úplně lehkým
obdobím prochází mládežnický volejbal VK AGEL Prostějov. Má za
sebou výsledkově nejhorší sezónu za
mnoho posledních let a před sebou
nutnost vyřešení některých personálních otázek.
„Práce s dětmi se neustále pohybuje ve
vlnách a je pravda, že my jsme momentálně trochu dole. Ale vedení klubu nám
stále vytváří skvělé podmínky, nechybí
ani energie. A proto nepochybuji, že
trpělivou kvalitní prací půjdeme zase
nahoru,“ zdůrazňuje šéftrenér mládeže
ve vékáčku Jaroslav Matěj. Jako téměř
každý rok musí vymyslet, kým doplnit
sestavu koučů u jednotlivých týmů klubových nadějí. „Na mateřskou odchází
Katka Korhoňová a kvůli zaměstnání
asi bude muset skončit Denisa Jurkovičová. Tím pádem potřebujeme obsadit
dvě trenérská místa u starších i mladších
žákyň. Pozitivní zprávou naopak je, že se
povedlo rozšířit štáb u hodně početné

přípravky, kde začala vypomáhat Eliška
Masopustová,“ prozradil Matěj.
Intenzivně se věnuje také skládání
hráčských kádrů všech věkových kategorií. „Dvě šikovné posily, které jsme
měli v plánu přivést, nám odloudily
konkurenční oddíly takovým způsobem
jednání, k němuž se nikdy nesnížíme.
Teď ještě zkouším jiná dvě děvčata pro
případné posílení, ale jinak nadále platí,
že stejně jako dosud hodláme maximálně sázet především na vlastní odchovankyně,“ sdělil Matěj.
Jak už Večerník informoval dříve, všechny talentované volejbalistky Prostějova
pokračují v přípravě až do konce školního roku. „A holky navíc absolvují několik turnajů. Starší žákyně čeká od 2.
do 4. června velká mezinárodní akce ve
slovenských Levicích, kam se o dva týdny později vydají i mladší žákyně. A juniorky s kadetkami si mezitím zahrají
na menším klání v Uherském Hradišti,“
informačně doplnil Matěj.
(son)

PROSTĚJOV Ne zcela ideální stav,
kdy volejbalovou UNIQA extraligu
žen ČR hrálo v posledních letech
místo plné desítky jen devět družstev, se stává minulostí. VK Dukla
Liberec totiž obdržela dříve avizovanou divokou kartu ke startu v nejvyšší národní soutěži, jejíž příští
ročník 2017/2018 tudíž absolvuje
kulatý počet účastníků.
Tato optimální situace přestala platit před
třemi roky, když v létě 2014 zanikl z eko-

nomických důvodů dospělý výběr Slavie
Praha. Na jeho uvolněné místo nikdo jiný
nenastoupil, extraligový peloton zeštíhlel
na devítku celků. A neboť vítěz první ligy
z Českých Budějovic opakovaně nevyužil
svého postupového práva, zůstávala česká
ženská elita účastnicky okleštěná.
Letos v zimě však projevil přání o návrat do UNIQA extraligy Liberec, který ji roku 2011 rovněž kvůli financím
prodal (tehdy šlo o výběr TU). Vedení
Českého volejbalového svazu nynější
žádost podpořilo vytvořením nové
směrnice o možnosti udělení zmíněné
divoké karty a po doložení všech nezbytných garancí ze strany VK Dukla
byl vstup tohoto subjektu na nejvyšší
tuzemskou scénu oficiálně potvrzen.
„V současné době hraje za seniorskou
reprezentaci České republiky hned pět libereckých odchovankyň, celá řada členek
našeho oddílu pak působí v reprezentačních kolektivech ČR všech mládežnických kategorií. Výhledově bychom se
měli stát strategickým partnerem ČVS při
dodávání reprezentantek jak do juniorských týmů, tak i do toho dospělého. Nejbližší sezóna 2017/2018 bude startovací,
ovšem naše cíle jsou přesto vysoké: rádi
bychom postoupili do play-off. Výkonnostní vrchol družstva by pak měl přijít
během tří až čtyř let, protože upřednostňujeme koncepční práci před aktuálními
výsledky pouze v jednom ročníku,“ uvádí
tisková zpráva na webových stránkách
Dukly Liberec.
Mančaft ze severu Čech tedy v extralize doplní dosavadní frekventanty VK

AGEL Prostějov, VK UP Olomouc, VK
Královo Pole Brno, TJ Ostrava, PVK
Olymp Praha, TJ Sokol NIBE Frýdek-Místek, TJ Sokol Šternberk, Volejbal
Přerov a VK Fénix Brno. Na hracím
systému soutěže by se přitom nemělo
nic změnit, jen bude plně využit pro
původně plánovaných deset družstev. To znamená nejprve základní část
každý s každým doma + venku (18 kol),
poté nadstavbová fáze ve skupinách o 1.
až 5. místo a 6. až 10. příčku zase každý
s každým doma + venku (10 kol), nakonec play-off pro týmy z 1. až 8. pozice
po nadstavbě (čtvrtfinále, semifinále,
o bronz, finále). Kolektiv z posledního
desátého postu by měl hrát baráž o záchranu s prvoligovým vítězem, pokud
ten bude chtít postoupit.
(son)

312 hlasů
243 hlasů
230 hlasů

183 hlasů
51 hlasů
9 hlasů

5

JEDE SE
OD NULY
218 hlasů

od vás jednotlivé třídy v průběhu
semifinále dostaly, se dál nepočítají.
Všechny třídy tak před jeho začátkem stojí na stejné startovní čáře. Je
tedy jen na vás, nakolik podpoříte
své favority!!!

215 hlasů

6

Partneøi letošní soutìže o nejoriginálnìjší tablo
Prostìjovského Veèerníku

4. 4.B, OA, T-Mobile, nám. T. G. Masaryka
5. 6.N, RG a ZŠ města PV, drogerie Teta, nám. T. G. Masaryka
6. CMG, Zlatá brána, Dukelská brána

Nepostupují:

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

1. SŠ DAM, Baťa, nám. T.G.Masayka
2. 4.A, SZŠ, Pekárna Rašner, Pernštýnské náměstí
3. Oktáva B, Gymnázium Jiřího Wolkera, nám T. G. Masaryka

Postupují:

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

Tato trojice postupuje do velkého finále o zajímavé ceny, které startuje už DNES!

V průběhu uplynulého týdne jste mohli hlasovat ve druhém semifinálovém kole soutěže
„O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“. Z šestice kandidátů jste nejvíce
hlasů poslali maturantům z „oděvky“, kteří představili život jako největší umělecké dílo.
Za nimi se umístili studenti 4.A ze „zdravky“, jež vyrazili k bazénu. Třetí postupové místo
získali studenti oktávy B z G.J.W. za tablo, ve kterém překonávají zemskou přitažlivost.

VÝSLEDKY 2. SEMIFINÁLOVÉHO KOLA

SLAVÍME 20 LET, SLAVTE S NÁMI!

TABLO

á 20 lety vyšlo první císlo...
pred


obsazení u týmů Dukla Liberec rozšíří ženskou extraligu a elitní

hráčské kádry i trenérské

Mládež VK po slabší
sezóně konsoliduje
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PROSTĚJOV S odstupem času se za dramatickým ročníkem
UNIQA extraligy volejbalistek ČR 2016/2017 můžeme ohlédnout
třeba i exkurzí do hráčských statistik. V některých totiž hodně vynikaly členky mistrovského VK AGEL Prostějov.
Například německá smečařka Laura Emonts ovládla pořadí jak
nejvíc bodujících plejerek, tak žen s nejvyšší celkovou užitečností.
V obou těchto činnostech se vysoko dostala i slovenská blokařka
Nina Herelová, která navíc kralovala tabulce útočné úspěšnosti,
kde hned za ní skončily oddílové kolegyně - střeďačky Veronika
Trnková s Laurou Frigo. V úspěšnosti příjmu se pak na třetí pozici
umístila Julie Kovářová, české libero vékáčka.
(son)

3UÕÔH]VWDWLVWLNDPLH[WUDOLJ\zHQ
Laura Emonts vyhrála hned dvì è
innosti, Nina Herelová jednu

44

29

Karel Michl byl bytostn÷ spjatý
pjatý s Mateąským centrem Cipísek. D÷ti na n÷ho
nedaly dopustit. 2× foto:
o: MC Cipísek

s vámi a se stovkami dětí
álku
i rodičů,“ posílá na dálku
echdo nebe vzkaz za všechkéta
ny děti a rodiče Markéta
mik)
Skládalová.
(mik)

ZE STRANY 3
PROSTĚJOV Letos 20. ledna byl
Večerník společně s primátorkou
Prostějova Alenou Raškovou popřát Stanislavě Páleníkové ke 104.
narozeninám. „Jsem trošku nachlazená, ale vínkem si s vámi přiťuknu,“ usmála se tenkrát nejstarší

➢

Prostějovanka. Čas a léta ale nikdo
nezastaví, seniorka z Domova seniorů už není mezi námi...
„Musím naneštěstí s velkou lítostí potvrdit, že paní Stanislava Páleníková
v neděli zemřela u nás v domově. Jsme
z toho hodně smutní, paní Páleníková
byla naše sluníčko,“ potvrdila Večerníku smutnou zprávu Vladimíra Zhorová, vedoucí sociálního úseku Domova

projevili zájem. Za nedostatek se dá
považovat nepřítomnost kostelníka
Strouhala, neboť se několik lidí obracelo se svými dotazy na dívky, které
na všechny otázky odpovědi neznaly.
A co na prohlídky říkali samotní
návštěvníci? „Mluvené slovo děvčat
nebylo ozvučené, tudíž i přes velkou
snahu dívek jim nebylo téměř vůbec
rozumět,“ uvedl Patrik. „Prohlídka

klikni na

FOTOGALERIE

seniorů v Nerudově ulici. „Ta zpráva
mě velmi zasáhla. Byla to fantastická
dáma, ještě při jejích lednových narozeninách jsem si říkala, že tak nádherného věku se jen tak někdo nedožije.
A ještě k tomu v takové kondici. Smrt
paní Páleníkové mě hodně mrzí, budu
na ni s láskou vzpomínat,“ konstatovala Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova.
(mik)

se mi líbila, jen mne mrzí, že dívky
mluvily dost potichu,“ souhlasila
vedle stojící Zuzana. „Za mínus celé
akce považuji to, že nás po ukončení
varhanního koncertu nepustili na
prohlídku samotných varhan. Je to pro
mne velké zklamání,“ přidal se sklesle
jiný pán. „Obdivuji znalosti studentek
a děkuji za jejich výkon,“ zakončil vše
optimisticky Jiří.

Foto: Natálie Morávková

www.vecernikpv.cz

Primátorka bude s láskou vzpomínat

Náplň mělo na starost šest studentek:
Šarlota Šínová, Šárka Malíková, Patricie
Andruščáková, Michaela Schmidtová,
Stanislava Novotná a Markéta Sedlářová.
Každá prohlídka sestávala z hlavní místnosti budovy, dále pak zákristie, kaple
Panny Marie a postranní kaple. Nejdelší
část se odehrávala v hlavní místnosti, kde
bylo také zastavení u jednotlivých oltářů.
„Jsem rád, že vám to tak pěkně vyšlo,“
chválil průvodkyně Marek Moudrý,
zástupce SOŠPO.
Atmosféra v chrámu byla po celou
dobu příjemná, lidé jako už tradičně

Natálie MORÁVKOVÁ

PROSTĚJOV Předminulou sobotu
se konaly každoroční prohlídky
chrámu sv. Jana Nepomuckého,
které provádí studentky Střední odborné školy podnikání a obchodu.
Koordinátorkou celého projektu
je Pavla Tollerianová, která byla
přítomna po celou dobu. „Děvčata
se připravovala průběžně. Jedná
se o mix dívek z prvního, druhého
a třetího ročníku. Materiály si
připravovaly zcela samostatně,“
uvedla.

v režii studentek SOŠPO

PROHLÍDKY chrámu
sv. Jana Nepomuckého

PROSTĚJOV Mateřské centrum
Cipísek v Prostějově koncem předminulého týdne navždy opustil dlouholetý spolupracovník Karel Michl,
který se věnoval myslivosti i její osvětě, přírodě a zvěři s velkou láskou po
celý svůj život.
„Karel Michl z Mysliveckého sdružení Háj Lešany spolupracoval s naším
mateřským centrem přes patnáct
let při lampionových cestách za panem myslivcem, kde se na podzim
scházely stovky rodin, které sbíraly
krmení pro lesní zvěř. Kromě toho
vítal každé léto děti a rodiče v rámci
letních táborů našeho centra a výletů
na své chatě na Běláku, odkud zůstaly nezapomenutelné zážitky dětem
i dospělým. Pro děti to byl prostě
Cipískův pan myslivec,“ napsala Večerníku Markéta Skládalová z Mateřského centra Cipísek v Prostějově.
„Děkujeme, pane Karle Michle, za
setkání s vámi, za vstřícnost a dobré
srdce, které jste rozdával dětem i dospělým. Děkujeme za zážitky a nádherné vzpomínky, které máme

PAN MYSLIVEC
KAREL MICHL...

ODEŠEL

CIPÍSEK PLÁČE

Pondělí 29. května 2017
www.vecernikpv.cz

servis pro ženy

VEÈERNÍKU

Jubilejní Proměna image přinesla

 20 lety vyšlo
pred

Josef
POPELKA

exkluzivní
snímky

PO...

PØED...

Fotogalerii a video najdete už
brzy na www.vecernikpv.cz

Také tentokrát jsme vše znovu pečlivě zmonitorovali,
tudíž co nenajdete zde, stačí
navštívit internetové stránky
www.vecernikpv.cz!

prozradila Aneta Křížová, patronka
PROMĚNY IMAGE. „Na všechny
naše partnery se vždy moc těším a nejinak tomu bylo tentokrát. Jako první
jsme zavítali do butiku Magnolie a vybrali jsme několik nádherných modelů,
které paní Hedvice sedly jako ulité. Poté
se všichni přemístili do Optiky Wagner, kde majitel prdejny vybral několik
úžasných brýlí. O čtyři dny později jsme
hlavní část PROMĚNY IMAGE zahájili
ve Vlassalonu, tam probíhala změna
účesu. O líčení se postaral salon Belleza.
Závěrečné focení se konalo v okolí Olomoucké ulice,“ popsala Večernice Aneta
harmonogram. „Již teď mohu prozradit, že z proměny jsem měla obzvlášť
velkou radost. Paní Hedvice nová image jednoznačně sedla, působila velice
smyslně,“ usmála se redaktorka.

Vysněný den jako z pohádky tedy ve
čtyřiadvacátém dějství připadl na vedoucí obchodního oddělení Večerníku
Hedviku Drmolovou, která je v současné
době na mateřské dovolené. Proměna
však pro ni nebyla plánem, ale milým
překvapením, tajně ji totiž přihlásil náš
šéfredaktor. „Ačkoliv jsem byla nejdříve
v šoku, jsem ráda, že mě přihlásil.
V současné době nemám opravdu čas
sama na sebe, celé dny se věnuji dcerce
a změnu opravdu potřebuji. Stejně jako
předchozí vítězky musím i já říci, že pár let
už vypadám pořád stejně, takže se těším,
co se mnou provedete,“ konstatovala před
startem Hedvika Drmolová.
Protagonistka tohoto dílu bydlí
v Otaslavicích a je maminkou tří
dětí; nejstarší syn má jednadvacet let,
prostřední Terezka devět a nejmladší
Kristýnka nedávno oslavila svůj první
měsíc. „Jubilejní proměna probíhala ve
znamení příjemné atmosféry. Máme
tým skvělých lidí, kteří jsou nejen profesionálové, ale zároveň fungujeme jako
dobrý kolektiv, nikdy nechybí legrace,“

Jsou tomu dva roky, co pro vás PROSTĚJOVSKÝ Večerník
jako jediné místní periodikum poprvé zorganizoval pilotní
díl seriálu PROMĚNA IMAGE. Od té doby jsme proměnili
vzhled dnes již čtyřiadvaceti žen, z nichž jedna do toho
šla se svým manželem. Všechny změny dopadly navýsost
skvěle a u srdce tak zahřály nejen naše vítězky, ale i celý
náš profesionální tým. Jelikož se klání dlouhodobě těší
velké popularitě, prošly jím už ženy všech věkových kategorií. Se svou novou image se ve Večerníku předvedla jak
pětadvacetiletá slečna, tak mnoho dam ve věku kolem
čtyřicítky, nechyběly ani aktivní seniorky ve věku sedmdesáti či dokonce šestasedmdesáti roků. Proto jsme si řekli,
že to dvouleté jubileum musí být něčím výjimečné. Tentokrát
jsme tak nelosovali z došlých přihlášek, ale překvapení jsme
si nachystali pro vedoucí obchodního oddělení firmy Haná
Press Hedviku Drmolovou, toho času na mateřské dovolené! „Vím, že to byl její tajný sen. A jako odměnu za šest let
vynikající práce si tento mimořádný zážitek zasloužila,“ objasnil tento krok šéfredaktor Petr Kozák.
Co vlastně naše PROMĚNA IMAGE všechno obnáší?
Zjednodušeně řečen, den jako ze snů od změny účesu
a líčení přes proměnu šatníku až po nové brýle a kompletní poradenství. Závěrem pak při každé změně image nechybí ani profesionální fotografování a natáčení. Každá
proměna vždy probíhá ve znamení nejen změny vizáže, ale
také relaxace, pohody, vřelé a přátelské atmosféry, radosti
a nadšení. Naším cílem je vás hýčkat, ale zároveň vám dodat
kousek sebevědomí a hlavně vás ujistit v tom, že jakákoliv
žena je krásná bez ohledu na věk a další okolnosti.
Nejinak tomu bylo nyní a bude tomu tak i příště. Chcete být
u toho? Máte šanci, stačí se přihlásit...

Aneta
KŘÍŽOVÁ

připravila
pro Večerník

Na další fotografie a video se můžete těšit na internetových stránkách www.vecernikpv.cz.

Kompletní PROMĚNA IMAGE byla hotová, zbývalo již jen závěrečné focení. Počasí se naštěstí umoudřilo a dovolilo závěrečný akt provést v přírodním prostředí.
Ačkoliv měla naše manekýnka z této části mírné obavy, byly neopodstatněné, jelikož pózovala jako profesionál a působila velice žensky. „Musím se přiznat, že focení
bylo super. Člověk se do toho po chvíli dostane, vnímá, že je hlavním objektem, nejde si to zkrátka neužít. Byla to vážně paráda. Nikdy jsem nic takového nezažila
a díky nové image jsem se focení naprosto poddala,“ sdělila své pocity Hedvika Drmolová.

5. krok... fotografování

Po vytvoření účesu se paní Hedviky ujala kosmetička Tereza Holbová, majitelka studia Belleza, které sídlí na Hlaváčkově
náměstí 3. „Paní měla sušší pleť s mírně zanešenými póry, bylo by také vhodné, aby přišla na proceduru vypnutí pleti, která
pleť omladí,“ popsala stav kosmetička. „Než jsem začala s líčením, tak jsem upravila a nabarvila obočí. Základem každého líčení
je make-up. Nanesla jsem tedy dva tóny, a to světlý i tmavý odstín. Světlý make-up se postará o to, aby nevynikaly rozšířené
póry a nevrýval se zbytečně do vrásek. Na stínování jsem pak použila tmavší odstín make-upu. Nanesla jsem také rozjasňovač
pod oči, který potlačí kruhy pod očima. Líčení bylo směřováno spíše do kouřových odstínů, její krásné oči zvýraznila tužka
a řasenka. Je potřeba, aby pudr nějakou dobu vydržel, takže jsem nanesla fixační typ pudru a lehkou tvářenku, která zvýrazní
lícní kosti. Paní Hedvika má krásné rty, které jsem vyzdvihla rtěnkou s růžovo-červeným odstínem. Ten učinil rty hezky šťavnaté. Líčení paní Hedvice perfektně
sedlo a její změna image se opravdu vydařila,“ popsala celý průběh prací Tereza Holbová.

4. krok... líèení

I když bylo úterní odpoledne zamračené, pro nás svítilo slunce, jelikož jsme se těšili na průběh hlavní části proměny. O půl
čtvrté odpoledne jsme tedy začali ve Vlassalonu Andrey Furiakové. Zrcadlo bylo zahaleno a my mohli začít...
„Paní Hedvika měla barvené vlasy střední kvality a bylo vidět, že o ně pravidelně pečuje. Vlasy nebyly nikterak výrazně
přesušeny, takže je nebylo potřeba ani razantně krátit, navíc k jejímu typu obličeje by to ani nebylo vhodné,“ vysvětlila
strategii Andrea Furiaková. „U barvy jsme se rozhodovaly mezi světlou a tmavou, volily jsme tedy tmavší měď, která působí
mladistvě a hodí se k barvě očí. Konce jsme prosvětlily tón v tónu, čímž vznikly dva odstíny melíru. Co se týče střihu, byla
zvolena ofina, která je vzhledem k vysokému čelu pro paní Hedviku vhodná, vzadu jsme vlasy razantně střihly a boky jsme
nechaly mírně delší. Tento účes patří mezi současné trendy. Zároveň je jednoduchý a pohodlný na styling. Vlasy stačí vyfoukat přes větší kartáč, konečky lehce vyžehlit, proběhnout by měla i závěrečná fixace a bude hotovo,“ uzavřela popis změny účesu kadeřnice Andrea.

3. krok... barvení, støíhání a styling

Dalším nepostradatelným krokem proměny je výběr brýlí. Proto jsme se vydali do Optiky Wagner, která se nachází na
náměstní Edmunda Husserla v bývalém Café trio. I přes velký objem zákazníků se nás Radek Wagner ujal s radostí a začal
vybírat. „Pro paní Hedviku bylo poměrně jednoduché něco vybrat, protože jí každé druhé brýle slušely. Nakonec jsme se
rozhodli pro těžkou extravaganci. Líbila se jak nám, tak naší modelce,“ poznamenal majitel prodejny. „Snažili jsme se stylově
vyrovnat s oblečením, kde se střídají elegantní i extravagantní prvky. Nová značka Kaos už dle názvu prozrazuje, že budou
mírně šílené, ale kulaté tvary nabírají v požadavcích zákazníků na síle, ve všech koutech Evropy se již jiné tvary ani nenosí.
Takže náš favorit je jednoznačně rozpoznatelný. Paní Drmolové ale opravdu všechny vybrané brýle na focení skutečně sekly,
posuďte sami,“ vyzval Wagner čtenáře, aby kliky na internetové stránky vecernikpv.cz.

2. krok... volba brýlý

Přípravu na proměnu jsme tentokrát započali výběrem nových outfitů v butiku Magnolia móda, který najdete v ulici Uprkova 5. Paní Hedvika Drmolová má ráda elegantní i sportovní styl oblékání a my jsme vybrali od každého něco, samozřejmě
s ohledem na nadcházející letní sezónu. „Obdivuji, že na sobě záhy po porodu začala takto rychle pracovat. Byl vidět jasný
zájem o změnu a chuť vypadat dobře. S takovými typy žen se pracuje vždy nejlépe,“ konstatovala úvodem na adresu vítězky
Jitka Vlachová, majitelka butiku. „Paní Hedvika má krásný pozitivní výraz, takže k jejímu tělu perfektně sedlo letní oblečení,
sluší jí jak romantický styl, tak sportovní i elegantní outfity. Pro tuto dámu jsou vhodné jak šaty ke kolenům jasnějších barev,
tak třeba dlouhé s květinovými či éterickými vzory. Velice vkusně vypadala i se zlatým topem, který se hodí třeba na večírek,
ale i do města. Je radost pohledět na usměvavou a pozitivní maminku s kočárkem, na které je vidět, že si najde čas i sama na
sebe. Z výsledku jsem velmi spokojená,“ popsala s úsměvem své dojmy Jitka Vlachová.

1. krok... volba obleèení

PŘEKVAPENÁ MANAŽERKA HEDVIKA A SPLNĚNÝ SEN
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PAŘÍŽ, PROSTĚJOV V pozici
patnácté nasazené hráčky turnajového pavouka French Open se do
tenisového kolotoče vrátila Petra
Kvitová. Prostějovská tenistka musela kurty opustit po prosincovém
přepadení v prostějovském bytě
a vážném zranění ruky. Po pěti
měsících se vrací. „Sen se stal skutečností. Jsem šťastná,“ prohlásila
Kvitová po pátečním losu v Paříži.
V neděli pak prožila slastný návrat
přímo na kurtu. A byla to vítězná
mise!
V dějišti druhého grandslamu potkává šestnáctá hráčka světa známé tváře
a užívá si návrat do důvěrně známého
prostředí, z něhož téměř na půl roku
vypadla. „Všichni vypadají překvapeně, ale slyším jen hezké věci. Hodně
štěstí, vítej zpátky, drž se. Je super
být s nimi zase zpátky,“ popisuje své
dojmy bývalá světová dvojka.
Na kurty se vrací dříve, než se očekávalo. První prognózy mluvily

o možném startu na US Open, pak
se termín posunul směrem k Wimbledonu. Nakonec je z toho Paříž.
„Bylo to rozhodnutí na poslední chvíli.
Sedět další dva týdny doma a jenom
trénovat, to by nebylo ku prospěchu
po psychické stránce. Beru to tak, že
můžu hrát a musím někde začít. Proč
to oddalovat, když už to tak nějak jde,“
vysvětlila své rozhodnutí Kvitová.
V prvním kole jí los přisoudil Julii
Boserupovou z USA, která měla letos
na WTA Tour bilanci 12 -12, na antuce vyhrála zatím dva z pěti zápasů.
„Uvidíme, jak to půjde. Jsem zpátky,
raduji se z každé maličkosti. A ten
největší zápas jsem už vyhrála,“ neskrývala před zápasem silné emoce
Petra Kvitová. A ty dovedla na centrálním dvorci přetavit v empatickou
hru plnou kvalitních úderů, soupeřku
zdolala více než přesvědčivě, když
Američance dovolila pouze pět her.
Prostějovská tenistka tak comeback
na kurty zvládla až nečekaně snadno.

bříčku
Po vítězství nad 86. tenistkou žebříčku
nce
WTA naznačili, že s ní konkurence
musí vážně počítat. „Naplno jsmee
trénovali posledních pár týdnů.
Nedalo se odhadnout, v jaké
budu formě. Nebylo to špatné,“
ání Kvitová. Užž
komentovala utkání
bře podávala, ob
bčas
v prvním setu dobře
občas
zkusila úspěšně kraťas. Někdy se ddoné chyby. I tak
pustila nevynucené
zajijstila
diktovala tempo a zajistila
řkaa
si vedení. Soupeřka
se nezmohla na větří odpor ani ve druhé
atila servis,
sadě. Dvakrát ztratila
žila a v osmé
což Kvitová využila
ečně zakončila.
hře utkání bezpečně
„Ukázalo se, že rozhodnutí naávné. Vím, že se
stoupit, bylo správné.
covat a co zlepstále na čem pracovat
šovat. Přesně to budeme dělat
a osobně se na too těším,“ usmívala
se česká tenistka, jejíž příští soupeřčanka Bethanie Matkou bude Američanka
teková-Sandsová..
(lv)
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říže míří do Prostějova, protože jinak
se v tomto týdnu hraje jedině na trávě,“
podotkla Petra Černošková, ředitelka
UniCredit Czech Open.
A tak třináct tenistů z TOP 100 je přihlášených, pro další jsou připravené
divoké karty. Jednání o konkrétních
jménech budou probíhat ještě v průběhu tohoto týdne přímo v areálu
Rollanda Garrose. „Minimálně tři
karty jsou připravené pro atraktivní tenisty. U té poslední ještě uvidíme podle
průběhu grandslamu. Není ovšem
vyloučeno, že ji vyměníme za kartu na
turnaj v Bratislavě, nebo ji nevyužijeme
komerčně,“ uvedla Černošková. Kdo se
tedy stane majitelem divokých karet?
„Připraveny jsou pro Argentince Diega
Schwartzmana, bývalou světovou pětku Tommyho Robreda ze Španělska
a Slováka Martina Kližana,“ prozradila
Černošková.
Pořadatelé naopak vůbec nejednali s Tomášem Berdychem. „Tohle
nebylo téma. Tomáš věří, že v Paříži
bude druhý týden ve hře. A pak se hned
stěhuje na trávu a bude se připravovat
na Wimbledon,“ řekl na adresu české
tenisové jedničky Miroslav Černošek,
boss TK PLUS, která tenisový turnaj
spolupořádá.
Challenger zahájí svůj program tuto
neděli 4. června zápasy kvalifikace 1.
a 2. kola. Začátek je naplánovaný na
10:00 hodin. „Následující pondělí pátého června pak bude na programu její
finále a úvodní zápasy prvního dějství
hlavní soutěži. Vzhledem k obsazení

PROSTĚJOV Pořadatelé připravili během celého týdne UCO také tradičně bohatý doprovodný program. Ten odstartuje na prostějovském náměstí T. G. Masaryka velkým Dětským dnem. Chybět nebude hráčská párty,
golfový turnaj a především tenisová exhibice před finálovým zápasem
challengerového klání.
A ponese se ve znamení olympijských vítězů! „Ve čtyřhře proti sobě nastoupí tenisový král z olympijských her v Soulu Miloslav Mečíř s vítězem poslední olympiády z Ria de Janeira, judistou Lukášem Krpálkem a na druhé straně kurtu bude
stát trojnásobný olympijský vítěz, oštěpař Jan Železný s vítězem zimních olympijských her ze Salt Lake City, akrobatickým lyžařem Alešem Valentou. Věřím, že se
tato událost bude lidem líbit,“ prozradila Petra Černošková, ředitelka UniCredit
Czech Open. Rozhodčím se stane ambasador turnaje Radek Štěpánek.
Připomeňme, že loni se v duelu dvou mixů představily fedcupové hvězdy Petra
Kvitová a Lucie Šafářová, s nimiž hráli Petr Pála, kapitán Fed Cupu a Jirka Novák.
(lv, pk)

Hvězdná EXHIBICE
olympijských vítězů!

Horacio ZEBALLOS (Argentina, 60.)
Janko TIPSAREVI (Srbsko, 61.)
Ji3í VESELÝ
(R, 62.)
Nikoloz BASILAŠVILI (NNmecko, 70.)
Marcel GRANOLLERS (ŠpanNlsko, 74.)
Rogerio DUTRA SILVA (Brazílie, 84.)
Radu ALBOT
(Moldavsko, 86.)
Michail KUKUŠKIN (Kazachstán, 87.)
Nicolas KICKER
(Argentina, 91.)
Adam PAVLÁSEK
(R, 94.)
Jevgenij DONSKOJ
(Rusko, 95.)
Facundo BAGNIS (Argentina, 96.)
Taro DANIEL
(Japonsko, 97.)
Norbert GOMBOŠ (Slovensko, 100.)
Marco CECCHINATO (Itálie, 105.)
Santiago GIRALDO (Kolumbie, 107.)
Alessandro GIANESSI (Itálie, 108.)
Andrej MARTIN (Slovensko, 110.)
Gerald MELZER (Rakousko, 114.)
Tennys SANDGREN (USA, 115.)
Andrej RUBLEV
(Rusko, 119.)
Casper RUUD
(Norsko, 120.)
Poznámka: žebíkové
postavení k 15.5.2017

aktuálnì pøihlášení
hráèi do hlavní soutìže

Preview před startem tradičního klání
obstarala uplynulý čtvrtek před polednem tisková konference. Přestože řada
skutečností vyplyne až těsně před startem, organizátoři mohou být se svojí
prací spokojení už teď. „Díky zvýšení
dotace jsme zůstali v nejvyšší kategorii
challengerů, mírně nám pomohlo také
zrušení dříve souběžně hraného turnaje v německém Furthu. Antukáři z Pa-

Ladislav VALNÝ
Petr KOZÁK

PROSTĚJOV Až sedmnáct hráčů z první světové stovky se může představit na prostějovských kurtech v rámci čtyřiadvacátého
ročníku turnaje UniCredit Czech Open 2017, který se bude hrát
od 5. do 10. června v areálu NTC MORAVA Za Kosteleckou ulicí.
Podle dosavadních přihlášek patří poslednímu hráči v hlavní
soutěži ve světovém žebříčku ATP 120. příčka. Takto kvalitní challenger se na území České republiky ještě nehrál! Jeho kvalifikace
přitom začíná už tuto neděli.

se bude na co dívat hned od počátku,“
tvrdí šéfka nejen prostějovských tenisových projektů.
Ostatně její slova potvrzují i jména, která mohou do kvalifikačních bojů zasáhnout. Pod čarou hlavní části se na konci
uplynulého týdne nacházeli takoví hráči jako například Delbonis (Argentina,
122. na žebříčku ATP), Djere (Srbsko,
137.), Garcia-Lopez (Španělsko, 140.),
Gabašvili (Rusko, 149.), loňské překvapení UniCredit Czech Open Fucsovics (Maďarsko, 152.), daviscupový
reprezentant ČR Jan Šátral (156.), Bolelli (Itálie, 162.), někdejší velký talent
světového tenisu Gulbis (Lotyšsko,
207.) nadějný Ymer (Švédsko, 234.)
a domácí vyslanci Zdeněk Kolář (288.),
Michal Konečný (366.) a Jaroslav Pospíšil (493.). Prostě konkurence jako
hrom už jen o to, prostějovského turnaje se zúčastnit!
Největší český turnaj má také letos dotaci 150 000 dolarů, z nichž vítěz obdrží 18 290 a k tomu 125 bodů do světového žebříčku ATP Tour. Z domácích
želízek jsou zatím v hlavní soutěži Jiří
Veselý a Adam Pavlásek. Chybět by
neměli ani obhájce loňského triumfu
Michail Kukuškin nebo třeba bývalá
světová osmička Janko Tipsarevič,
jenž letos vyhrál už čtyři challenge-

ry. Přihlášen je i Argentinec Horacio
Zeballos, který by jako šedesátý hráč
světa mohl být nasazenou jedničkou.
Z dalších zajímavých jmen zaujme přihláška antukového specialisty ze Španělska Granollerse, Japonce Daniela
nebo Kolumbijce Giralda. Tradičně
přijede Slovák Gomboš a černým
koněm by mohl být talentovaný Rus
Donskoj. „Turnaj je velice silný, ale jak
už to známe, hráčské pole ještě dost
ovlivní vývoj grandslamového podniku v Paříži,“ konstatovala na otvírací
tiskové konferenci ředitelka UniCredit
Czech Open Petra Černošková. Hrát
se bude opět v jeho druhém týdnu.
„Proto doufáme, že se přihlášeným
hráčům a kandidátům na volné karty
nebude v Paříži dařit tak strašně moc,
aby přežili první týden,“ prohlásila
s nadsázkou šéfka turnaje.
Loňský třiadvacátý ročník nabídl dvě
velká překvapení - nečekané šampiony a český tenis neměl po osmi letech
zastoupení v semifinále! „Letos se to
určitě nebude opakovat, pevně věřím,
že bude mít letos český tenis v závěrečných kolech zastoupení,“ věří Černošková. Vítězem se stal šestý nasazený
Kazach Michail Kukuškin, ve finále
porazil Maďara Martona Fucsovicse,
který postoupil z kvalifikace.

V třiadvacetileté historii prostějovského
challengeru získal český tenis deset titulů, poslední dva v letech 2014 a 2015
Jiří Veselý. V roce 2015 porazil ve finále
Srba Djera, v roce 2014 Slováka Gombose. Jak vypadá česká vítězná bilance?
Třikrát vyhráli Jan Hájek (2006, 2009
a 2010) a Radek Štěpánek (2003, 2004
a 2013), dvakrát Bohdan Ulihrach
(1997, 2001), dvakrát Jiří Veselý. Třikrát
se v Národním tenisovém centru Morava radovala Argentina, když vyhráli
Guillermo Coria (2002), Sergio Roitman (2007) a Agustin Calleri (2008).
Austrálie má z Hané dva tituly, úspěšný
byl Richard Fromberg v sezonách 1997
a 1998. Do listiny šampionů se ještě zapsali Slovák Karol Kučera (1994), Ital
Andrea Gaudenzi (1995), Rus Andrej
Česnokov (1996), Švéd Andreas Vin-

ciguera (2000), Fin Jarkko Nieminen
(2005), Jurij Ščukin z Kazachstánu
(2011), v sezoně 2012 Němec Florian
Mayer a loni Michail Kukuškin.
Jak je to s účastí ve finále? Češi byli ve
finále devětkrát, z toho v roce 1994
Tomáš Zdražila, Jiří Novák třikrát v letech 1995, 2001 a 2002, Michal Tabara 2004, Ivo Minář 2005, v roce 2010
Radek Štěpánek, Jan Hájek 2012, Jiří
Veselý v roce 2013. Argentina a Španělsko dvakrát, Brazílie, Austrálie, Francie,
Německo, Belgie, Itálie, Slovensko, Srbsko a Maďarsko měly ve finále jedno
zastoupení.
Ve vítězné statistice UniCredit Czech
Open český tenis zatím jednoznačně
kraluje, získá letos jedenáctý titul ve
dvouhře? Letošní finále se odehraje
v sobotu 10. června od 11:00 hodin.

Na tiskové konferenci p3edstavili turnaj manželé ernoškovi se šéfem titulárního
partnera UniCredit Bank Ji3ím Kunertem.
Foto: www.czech-open.cz

Divoké karty připraveny pro Schwartzmana, Robreda a Kližana, čtvrtá je volná...

UniCredit Czech Open 2017 bude NEJKVALITNĚJŠÍ V HISTORII

PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Šest vyslanců TK Agrofert Prostějov se představí na
letošním French Open. O úspěch na druhém grandslamu sezóny budou
v areálu Roland Garros usilovat dva muži, načež větší šance se ovšem dávají
kvartetu žen.
Mužskou jedničku Tomáše Berdycha vyzve v prvním kole Jan-Lennard Struff z Německa, který je 47. hráčem na světě. Dle pavouku by soupeřem nejlepšího hráče prostějovského klubu mohl být v osmifinále světová jednička Andy Murray. „Antuka je
specifický povrch a stát se může cokoli. Přál bych si být v soutěži i ve druhém týdnu,“
prohlásil před úvodním duelem Berdych. Druhý z mužů Jan Veselý se utká s Jackem
Sockem z USA, světovou patnáctkou. Půjde o čtvrtý vzájemný duel, ty předchozí
vždy vyhrál Sock. Další tenisté se již v Paříži nepředstaví. Adam Pavlásek selhal v prvním kole kvalifikace proti Němci Masurovi, Lukáš Rosol potvrdil bídnou sezonu
a vypadl s českým krajanem Šátralem. V ženském části turnaje si prostějovský tenis
dělá větší ambice. Na Karolínu Plíškovou, turnajovou dvojku, čeká Čeng Saj-saj, 66.
hráčka světa. Světová hráčka číslo tři by mohla ve čtvrtfinále narazit na Britku Johannu
Kontaovou. „Tak daleko se nedívám, chci se dostat přes první a druhé kolo, pak se
uvidí,“ plánuje opatrně Plíšková. Petra Kvitová oslavila návrat na kurty s Američankou
Julií Boserupovou (čtěte na jiném místě strany - pozn.red.), v případě tří úspěchů by na
ni mohla čekat Angelique Kerberová, německá světová jednička. Barboru Strýcovou,
nasazenou jako číslo dvacet, vyzve v úvodním dějství Alison Riskeová z USA, v případě úspěchu by narazila na lepší z dvojice Cornet - Babos. Lucii Šafářovou prověří
Verónica Cepedeová z Paraguaye a pokud vyhraje, narazí zřejmě na svoji bývalou
deblovou parťačku Pavljučenkovovou z Ruska.
Sen o startu v hlavní soutěži se v kvalifikaci rozplynul Tereze Smitkové, která sice
vyhrála první kolo, ale v tom druhém již nestačila na Britku Watsonovou.
(lv)

KVALIFIKACI NEZVLÁDLI

Pavlásek, Rosol ani Smitková

tenis

Paříž je vážně sladká:

 20 lety vyšlo první císlo...

pred

Startuje French Open, bitva o antukový trn
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 20 lety vyšlo první císlo...

pred

nou dvojici Itálie 5:3, ve čtvrtfinále mix
Moldávie 5:4. V tomto souboji o vítězi
rozhodl až rozstřel na jeden šíp.
V semifinále pak zdolali velmi silný
mix tým Francie 6:2 a teprve ve finále podlehli páru z Německa 0:6. „Jak
přiznali, byli hodně nervózní, pro oba
to byl velký zážitek. Finále se střílí tak,
že na střelnici jsou pouze aktéři finále,
kamery, diváci. Toto všechno náš tým
ještě nezažil, proto ta nervozita. Ze
stříbrné medaile ale měli velkou radost
a my s nimi,“ usmívala se Majarová.
Na Evropském poháru se představil
ještě Michal Hlahůlek, konkrétně

17052610564

Fotogalerii a video najdete už
brzy na www.vecernikpv.cz

echovický potNr vzbuzuje respekt, v Borohrádku vybojovali
mladí zápasníci t3i zlata a t3i st3íbra.
Foto: Vojtch Szilva

obsazeného turnaje si zpátky na Prostějovsko odvezla
hned šest medailí – tři zlaté a tři stříbrné.
Východočeského turnaje se zúčastnilo celkem sto dvacet
sedm zápasníků ze sedmnácti tuzemských oddílů. O první
triumf pro wrestlery Čechovic se postaral v kategorii přípravky „C“ do 25 kilogramů Lukáš Vávra, když si suverénním způsobem došel pro zlato.
V přípravce „B“ a o tři kilogramy výše se o nejvyšší pozice popralo hned dvanáct zápasníků a mezi nimi také dva svěřenci
Vojtěcha Szilvy a Jiřího Vrby staršího. Ondřej Sekanina i Vašek Sedlák se rvali jako lvi a výsledkem bylo stříbro pro Ondru a páté místo pro Vaška.
Také v „béčku“, ale v hmotnosti do 31 kilogramů se po parádním výkonu probojoval do finále Jakub Vrba, v závěrečném
souboji však podlehl svému soupeři na body. A třetí stříbro
vyválčil v přípravce „A“ do 35
kilogramů Adam Lajčík. Právě
„áčko“ přineslo Čechovicím
i jeden zlatý úspěch, konkrétně kategorie do 39 kilogramů.
V ní nedal svým soupeřům
šanci Šimon Polena a vystoupal na nejvyšší stupínek. Přemožitele nenašel ani Matěj
Vrba v mladších žácích do 63
kilogramů, také on získal pro
sebe a oddíl TJ Sokol Čechovice první pozici.
(jim)

najdete nás na
www.vecernikpv.cz

BOROHRÁDEK Poslední dubnovou sobotu odjela
sedmičlenná skupina zápasníků Čechovic do Královéhradeckého kraje, aby reprezentovala oddíl při Velké
ceně Borohrádku. A tato ekipa si vedla úspěšně, ze silně
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detech byl první Pavel Bittner z Mapei
Merida Kaňkovský, druhé a třetí místo
vybojovali závodníci domácího týmu
SKC TUFO Prostějov Lukáš Kolařík
a René Smékal. V juniorech, stejně
jako v bodovacím omniu, přemožitele
nenašel Daniel Babor z TJ Kovo Praha,
druhé místo vybojoval Vojtěch Řepa
z TJ Favorit Brno, třetí místo Vojtěch
Kmínek z Mapei Merida Kaňkovský.
V žákyních zvítězila Dagmar Hejhalová
z Dukly Praha, druhé a třetí místo zůstalo zásluhou Gabriely Bártové a Patricie
Müllerové v Prostějově. V kadetkách
se z vítězství radovala Kristýna Burlová
z Dukly Praha. V juniorkách zvítězila
Barbora Džerengová z Dukly Praha,
druhé a třetí místo vybojovaly závodnice domácího celku SKC TUFO
Prostějov Ema Cetkovská a Natálie Valuchová. V kategorii žen zvítězila Lucie
Hochmann z Dukly Praha.
(zv, oš)

2. krok... volba brýlý

program pak obstarali stíhací závody
družstev, tečku za celým mítinkem pak
udělaly bodovací závody jednotlivců.
Výsledky byly vyhodnoceny omniově v rámci stíhačského a bodovacího
omnia.
V bodovacím omniu žáků zvítězil Filip
Černý z Dukly Praha, mezi kadety byl
nejlepší taktéž závodník Dukly Praha
Luboš Komínek, druhé místo vybojoval Lukáš Kolařík z SKC TUFO Prostějov. V juniorech nenašel přemožitele
Daniel Babor z TJ Kovo Praha, který je
loňským stříbrným medailistou z MS!
Ve sloučené kategorii žákyně-kadetky
uspěla Dagmar Hejhalová z Dukly Praha, ve sloučené kategorii juniorky-ženy
trimfovala Jarmila Machačová.
Ve stíhačském omniu mladších žáků
zvítězil Ondřej Šilhavý z týmu SP
Kolo Loap Specialized, mezi staršími
žáky Filip Černý z Dukly Praha. V ka-

StupnN vítNz2 ve stíhaském omniu (zleva) domácí Lukáš Kola3ík, Pavel Bittner z Mapei Merida KaBkovský a René Smékal z SKC ProstNjov. Foto: archiv SKC Prostjov

1. krok... volba obleèení

PROSTĚJOV Předposlední květnový víkend se mladí závodníci a závodnice poměřili na prostějovské
dráze v rámci Českého poháru mládeže a žen v dráhové cyklistice, který
byl pořádán za podpory a pod patronací DT-Výhybkárna a strojírna.
A byl to podařený víkend, byť počasí
ukázalo svou horkou i chladnou tvář,
tak závodníci předvedli srdnaté i velmi kvalitní výkony.
Příležitost předvést dostali jako první sprinteři. V kategorii žáků zvítězil
Ondřej Šilhavý z týmu SP Kolo Loap
Specialized, druhé a třetí místo obsadili domácí závodníci týmu SKC TUFO
Prostějov Radovan Štec a Matyáš
Koblížek. V kategorii žákyně-kadetky
uspěla Nikol Soustružníková z MS
Bike Academy racing. Mezi kadety triumfoval Matyáš Janoš z Dukly
Praha, druhé místo obsadil domácí
René Smékal z SKC TUFO Prostějov. V juniorské kategorii suverénním
způsobem zvítězil taktéž místní talent Jakub Šťastný. Nadějný závodník
prostějovského týmu ve výborném
čase 1:07,181 projel nejrychleji i pevný kilometr a stal se vítězem celého
sprinterského omnia! Druhou příčku
ve sprintu i v omniu obsadili Jiří Luxík
z Dukly Brno, třetí místo patří Petru
Kelemenovi z Dukly Praha.
Druhý den si na své přišli dráhoví vytrvalci, na programu byly stíhací závody
jednotlivců a závody v madisonu žáků,
kadetů, juniorů a žen (všechny věkové
kategorie dívek společně). Závěrečný

jedné ženské a dvou mužských (do
a nad padesát let). „Na trati budou dvě
občerstvovací stanice a ceny budou pro
prvních šest závodníků v každé kategorii,“ informuje Šatinský a dodává důležitou změnu: „Oproti minulému ročníku
se budou závodníci registrovat v administrativní budově ZD Domamyslice.
Start bude vzdálen zhruba sto padesát
metrů a poběží se za každého počasí!“
Vedle tradičních diplomů, medailí
a cen od partnerů závodu se mohou
závodníci těšit také na nějakou speciální
odměnu. Loni byl například naprosto
originální odměnou ten den ráno chy-

cený živý kapr. „Samozřejmě, že zase
něco vymyslíme. Vzhledem k tomu, že
se jedná o překvapení, ale nemůžeme
nic konkrétního vyzradit,“ usmívá se
tajuplně Šatinský.
V ceně startovného, které činí dvě
stovky za osobu v dospělé kategorii, je
zahrnut oběd v podobě kuřecího řízku
s přílohou. Děti zaplatí symbolickou
dvacetikorunu. „V současnosti evidujeme okolo dvacítky závazně přihlášených. V loňském roce startovalo okolo
padesátky běžců a věřím, že minimálně
stejný počet se jich na start postaví i letos,“ uzavírá ředitel závodu.
(zv)

Stejně jako v loňském premiérovém ročníku je mediálním
partnerem Domamyslické stěny PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Na
stránkách nejčtenějšího regionálního periodika budete o novinkách pravidelně informováni. Kontaktní osobou je ředitel
závodu Richard Šatinský na telefonním čísle 724 559 800.

5. krok... fotografování

DOMAMYSLICE Závod v přespolním běhu Domamyslická stěna, jenž
absolvoval v minulém roce úspěšnou premiéru, se již pilně připravuje
na druhý ročník. „Přestože jsme se
potýkali s určitými problémy, tak do
toho jdeme znovu. Tradice se musí
dodržet,“ informuje Richard Šatinský z pořadatelského oddílu SK Pokop Domamyslice.
Závod se uskuteční v sobotu 17. června
2017 a je vypsáno několik kategorií. „Trať
povede opět napříč Záhořím a bude záživná. Délkově se podobá loňské trase,
ale úplně stejná nebude. Každý si bude
moci trať projít nebo proběhnout v týdnu před samotným startem závodu. Její
trasa bude vyznačena,“ podává další informace Richard Šatinský.
Závodit se bude v několika kategoriích.
Dvou dětských - soutěžní a pro radost,

Domamyslická
stna
4. krok...
líèení se blíží

3. krok... barvení, støíhání a styling

se jednalo o závod v polské Legnici
konaný od 25. do 28. dubna. V kvalifikaci na sedmdesát metrů obsadil
nástřelem 626 bodů jednatřicáté
místo a nakonec jen o fous nepronikl do osmifinále. „V následném
setovém souboji nejprve v prvním
kole porazil EL Helaliho z Kypru
6:4, v bitvě o nejlepší šestnáctku
pak svedl vyrovnaný souboj s Italem
Marginim. V rozhodujícím setu byl
Ital úspěšnější, souboj skončil 6:4
pro něj a Michal obsadil sedmnácté
místo,“ přiblížila Magda Majarová.
(jim)

Josef K3esala dokráel s Klárou Grapovou až do finále mix2, v Jecku nestaili pouze
na nNmeckou dvojici.
Foto: Magda Majarová

Východní Čechy přinesly
šest zápasnických kovů

PROSTĚJOV Po úspěšné halové
sezóně, kdy prostějovští lukostřelci získali na mistrovství republiky
dospělých, dorostu a žáků celkem
tři zlaté, tři stříbrné a jednu bronzovou medaili, vstoupili úspěšně
také do venkovní sezóny. Ta pro
ně začala poněkud netradičně,
první závody pod otevřeným nebem absolvovali hanáčtí vyslanci
na Evropských pohárech.
V kategorii kadetů startoval od 17.
do 23. dubna Josef Křesala na Evropském poháru v řeckém Marathonu.
Kadeti střílí sestavu WA 720 na šedesát metrů a prostějovský mladík
obsadil v kvalifikaci třiatřicáté místo
nástřelem 601 bodů, jen těsně pak
nepřešel přes úvodní eliminační kolo.
„Byl to jeho první zahraniční start,
proto na něm byla patrná nervozita. V boji o postup mezi nejlepších
čtyřiadvacet závodníků se v setovém
souboji utkal s domácím Kalogeropolusem. Pepa se držel statečně,
souboj byl do stavu 4:4 vyrovnaný,
leč v posledním setu byl úspěšnější
soupeř. Pepa prohrál 6:4 a obsadil tak
konečné čtyřiatřicáté místo,“ popisovala předsedkyně oddílu Lukostřelba
Prostějov Magda Majarová.
Další souboje čekaly na českou naději
v mixech, společně s ostravskou Klárou Grapovou skončil osmý v kvalifikaci. A v setových soubojích si vedli
ještě lépe. Předvedli výborné výkony,
díky nimž v osmifinále porazili smíše-

sport

Lukostelec Kesala stíbrný na Mladí dráhaři závodili na ČP v Prostějově
Evropském juniorském poháru
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otázky pro ženu,
co se změnila...

„Jubilejní PROMĚNA IMAGE je
úspěšně za námi. Prožili jsme dva dny
plné očekávání, zábavy, radosti i nadšení.
Cílem tohoto projektu je naše čtenářky
udělat šťastné a spokojené, kromě nové
vizáže jim také dodat sebevědomí, průběh
změn si zároveň v klidu užít. Každá z nás
si totiž zaslouží, aby se alespoň na jeden
den stala princeznou, o což se já a celý
náš tým poslední dva roky snažíme. Je mi
tedy potěšením, že vesměs všechny dosavadní díly seriálu PROMĚNA IMAGE
byla pro naši vítězku nezapomenutelným
zážitkem. Jsem ráda, že máme možnost
uskutečnit vaše tajná přání. A právě tajné
přání jsme splnili i tentokrát. Ačkoliv si

paní Hedvika o proměnu sama neřekla,
snila o ní při čtení a prohlížení od samého
začátku. Představovala si, jaké to tak
asi musí být. Za sebe mohu říct, že byla
úžasná. Z tak trochu unavené maminky se
stala oslnivá a smyslná žena plná energie.
Nový účes, líčení, brýle i oblečení udělaly
z této dámy okouzlující a neodolatelnou
ženu. Sama představitelka byla se změnou
velice spokojená, což je pro celý náš tým to
nejdůležitější. Děkuji všem, kteří se na naší
jubilejní PROMĚNĚ IMAGE podíleli
a budeme se těšit na další z vás!“
Za celý tým Aneta Křížová
patronka projektu
a redaktorka servisu pro ženy

PROJEKTU PROMħNY

KOMENTÁì PATRONKY

ƔƔ Hedviko, jak se po
PROMĚNĚ IMAGE cítíte?
„Velice dobře, jsem šťastná,
že jsem se mohla tohoto
mimořádného dílu zúčastnit.
S výsledkem jsem hrozně
spokojená. Vím, že sama bych se
k takové změně nikdy neodhodlala, díky pohodové atmosféře
jsem se tomu všemu naprosto
podvolila. Celému týmu jsem
nesmírně vděčná.“ (úsměv)
ƔƔ Co vás na celé proměně nejvíce překvapilo?
„Nejvíce nový účes, jsem z něho
vážně nadšená, vlasy mi doslova
vyrazily dech! (smích) Barva
i střih jsou naprosto super, splnilo to moje tajné přání. Vím, že
nikdy bych to takhle kadeřnici
nedovedla vysvětlit, o to víc mě
výsledek překvapil. Báječný byl i tým lidí kolem všeho dění.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Jako první jsem jela za sestrou a ta říkala, že kdyby neviděla auto, kterým přijíždím,
tak by mě vůbec nepoznala. Moji změnu si velice pochvalovala. Pochválil mě i syn,
který se většinou k ničemu nevyjadřuje, nadšená byla i kamarádka. A další ohlasy
teprve čekám, až lidé moji proměnu uvidí v novinách.“
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
„Každý člověk by měl něco takového vyzkoušet, bylo to vážně super. Tato možnost
se nabízí pravidelně, vážně to zkuste, stojí to za to. Profesionální tým příjemných lidí
o vás pečuje po všech stránkách a navíc se stanete novým člověkem. Není co ztratit,
ba naopak získat. Děkuji všem, co se o mě tak starali.“

Optiku Wagner můžete navštívit
v sídle prodejny náměstí
E. Husserla 19 v Prostějově,
které najdete v budově „tria“
v prvním patře vedle někdejšího
OD Prior. Připravena je zde
široká nabídka kvalitních brýlí
a kontaktních čoček. K dispozici je také vyšetření zraku
bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální
péče a poradenství na nejvyšší
úrovni. Cílem Optiky Wagner je
naprostá spokojenost našich
zákazníků. O váš zrak se postará
osobně majitel Radek Wagner
a jeho tým. Těšíme se na setkání
s vámi. Vše potřebné včetně objednání na vyšetření je na www.
optikawagner.cz v objednávkovém systému.

V kosmetickém salonu vám rádi
nabídneme komplexní služby.
Poskytujeme Mesobotox, což je
účinná redukce vrásek pro ženy
starší čtyřiceti let, dále aplikaci
kyseliny hyaluronové, chemický
peeling, ale také prodlužování
řas, denní i permanentní líčení,
kosmetické čištění a v neposlední
řadě epilaci cukrovou pastou,
které je bezbolestné a bez popálení pokožky. U všech procedur
nabízíme bezplatnou konzultaci
formou nezávazného posezení
u kávy nebo čaje. S pomocí našich
nejmodernějších přístrojů vám
pomůžeme zhubnout, zbavit se
celulitidy, strií, popraskaných žilek,
ochablé kůže, vrásek, bolestí kloubů
ahlavy.Těšímesenavašinávštěvu.

Magnolia móda je dámská
značková móda. V Prostějově na
Uprkově ulici, naproti GE Money
Bank (kousek vedle tržnice) provozuje dva obchody s elegantní
a streetovou módou. Nabízí kvalitní
dámské oděvy pro ženy všech
věkových kategorií ve velikostech
odXSdoXXL.Najdetezdeelegantní,
městské i volnočasové modely
zavedených českých, německých,
holandských a italských značek,
které uspokojí i náročnější zákazníky. V nabídce jsou české značky
Axello, Infinite, Jopess, Vabacci,
německé Street One, Cecil, holandské Geisha, Tramontana, italské
Leidiro, Koralline a další. Poskytován
je též poradenský servis a také profesionální styling, zkušený tým vám
pomůže vytvořit a zkombinovat
celkový outfit pro různé příležitosti
s ohledem na vaši osobnost, typ
postavy, kombinovatelnost a módní trendy. Těšíme se na návštěvu!

Vlassalon Andry
Furiakové najdete v Rezidenci
Florián na adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
s nádechem extravagance, jednoduchosti, elegance či panku nebo
srázemluxusu,neníproblém.Tovše
a ještě více vám poskytneVlassalon,
který oplývá vzdušným a krásným
interiérem. K dispozici vám bude
kvalitní vlasová kosmetika Wella,
Tigi S-Faktor, Bed head, Catwalk,
ale i úžasný regenerační systém od
značky L´Oreal. Nechte se hýčkat
od profesionálů, bude nám ctí
o vás pečovat. Srdečně vás zveme
a těšíme se na vaši návštěvu,“ vzkazuje Andrea Furiaková.
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PROJEKTU
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„WAU, je to super!“
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Otevené budovy nabídly
nejen pohled do pravku
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

MUZEJNÍ NOC
OSLNILA
PROSTĚJOV Čtvrteční akce pojmenovaná jako„Muzejní noc (hlavně) v pravěku“ nabídla hned
několik možností, jak přijít do kontaktu s historií, mimo jiné tou pravěkou. Během celé doby
trvání byl připraven program pro dospělé i pro děti. Co přesně si pracovníci Muzea a galerie
v Prostějově pro návštěvníky připravili a jak noc probíhala? Večerník vše podrobně sledoval.
pracovníky. Komentované prohlídky
výstav či dlouhodobých expozic, soutěže, kvízy, hry a v neposlední řadě také
pro Večerník
programy pro nejmenší historiky. Tématem této „noci“ strávené ve společMartin
nosti dávné minulosti či umění byl
pravěk, čemuž odpovídala i scénka
PYTELA
„Jozéfek archeologem“, kterou měli
Po oficiálním zahájení, které proběhlo příchozí možnost vidět hned dvakrát.
ve Špalíčku, se na plné obrátky rozběhl Poprvé se členové Divadelního spolprogram pečlivě přichystaný místními ku Větřák z Pivína předvedli během

původní
reportáž

zahájení, druhé vystoupení proběhlo
jako předposlední bod organizovaného programu. Z komentovaných
prohlídek bylo možné poslechnout
si velice zajímavé povídání od archeoložky Hany Čižmářové týkající se
výstavy Pohřbívání v pravěku, dále
informace o expozici historie od pana
Václava Horáka. Kamila Husaříková
pak doprovodila svým komentářem
výstavu Mistři portrétu, aby se po

Nejmenší návštvníci Muzejní noci si zkoušeli rzné innosti, zatímco jejich rodie mohli pronikat do taj minulosti.
Foto: Martin Pytela

druhé scénce dostalo též na tematiku
Židů v Prostějově, o níž hovořila paní
Dokoupilová.
Děti si během celé prodloužené otevírací doby mohly vyzkoušet navlékat

zuby, malovat a tvořit zajímavé výtvory
v dílničce. „Aspoň si chvíli odpočinu
a mám klid na to, abych si prošla výstavy,“ uvítala možnost přenechání svého
potomka do rukou pracovnic muzea

maminka Dana. Nebyla jedinou, děti
v prostorách Špalíčku doslova řádily.
Dospělí si též přišli na své, zájemcům
o historii a umění byl nabídnut pestrý
a bohatý program.

V Baště vystavují současně dvě ženy Pátý díl Pirát z Karibiku

zamíil už i do Metra

BYLI JSME
U TOHO

Martin PYTELA
„Již od vernisáže bylo jasné, že zařazení výstavy bylo dobrým krokem.
Bylo naprosto plno, prostory naší
galerie byly přímo narvány. Úžasný
pocit,“ rozplývala se při komentování aktuální výstavy obrazů provozovatelka Galerie Bašta Iva Polická,
která však nyní jinak neprožívá příliš
klidné období.
Autorkami, jejichž díla můžete spatřit hned ve dvou patrech budovy,
jsou Diana Jordanová a Michaela
Spívalová. První jmenovaná pochází
z Prahy, přičemž má za sebou i práci
v Národním divadle jako výrobkyně
dekorací. Emigrovala do Rakouska a po revoluci se vrátila do České
republiky, kde v jižních Čechách

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Každé z dvojice žen patí v Bašt jedno patro, v nmž mžete spatit hned
nkolik povedených obraz.
Foto: Martin Pytela

vybudovala penzion s koňskou turistikou a farmou. Ten v minulosti
prodala, ale podle vlastních slov to
byla právě farma, co posloužilo jako
jedna z hlavních inspirací nejen do
umělecké sféry života. Jordanová
má za sebou i několik výstav v Rakousku, v současnosti podniká,
cestuje a dokončuje rekonstrukci
vysněného penzionu v Toskánsku.
Michaela Spívalová taktéž velice

často vyráží do zahraničí, konkrétně
do Itálie. Pracuje jako překladatelka
a tlumočnice, občas též zakusí povolání delegátky a průvodkyně. Prvky
jejího zaměstnání se promítají i do
obrazů, kde lze spatřit vliv nočních
výjevů, hry se světlem a tmou, touhu
po nalezení svobody, víry a naděje.
V obou případech vskutku velice zajímavé osoby, jejichž výstava probíhá
právě v těchto dnech v Galerii Bašta

I tentokrát se v hlavní roli představí
Johnny Depp, dále nechybí ani Orlando Bloom jako Will Turner či
Javier Bardem jako Jackův nepřítel
Salazar. Právě tento proradný pirát je
středem pozornosti, a to především
díky tomu, že se mu povedlo uprchnout z místa jinak zakletého, jaký
Bermudský trojúhelník pro všechny
mořeplavce jistě představuje. Poté, co
se mu tento husarský kousek podařil,
Lokální premiéra pátého pokra-čování má Salazar za cíl zničit veškeré další
snímku, jehož děj se točí především okolo postavy oblíbeného hrdiny Jacka Sparrowa, proběhla v prostějovském kině minulý čtvrtek 26. května. Do sálu zamířila
i Jackova fanynka Klára. „Moc jsem si
nebyla jistá, jestli se mi ještě na pátý díl
chce jít do kina. Ale nakonec jsem ráda,
že jsem se rozhodla vyrazit. Sice děj není
úplně perfektní, ale oblíbení herci opět
nezklamali. Předchozí Piráti z Karibiku
mě nezaujali, dnes jsem se však bavila,“
okomentovala tento snímek.
PROSTĚJOV
Pokračovat
ve
veleúspěšných předchozích dílech
a naplnit tak očekávání nedočkavých
fanoušků je vždy velice náročné.
Nejinak tomu jistě bylo i při práci na
již pátých Pirátech z Karibiku. Na
tuto filmovou novinku mohou od
minulého týdne zajít lidé i do Kina
METRO 70.

Martin PYTELA

piráty. Zabránit mu v tom může jen
získání Poseidonova trojzubce, což je
artefakt sloužící k ovládání mořského
vlnobití. Povede se tedy nemrtvému
španělskému kapitánovi, jehož spojencem je i Barbossa pomsta za to,
že z něj Jack před mnoha lety udělal
nemrtvého?
To můžete zjistit i vy mimo jiné
v úterý či středu v sále Kina METRO
70. Film Piráti z Karibiku: Salazarova
pomsta se tu promítá od 17:30.

17052610573

PROSTĚJOV Galerie Bašta ve
Školní ulici přináší příznivcům
umění výstavu dvou dam, přičemž každá z nich čerpá inspiraci
odjinud. Ať už se jedná o ranč, či
italský temperament, v obou případech je návštěvníkům výstavy
nabídnuto mnoho zajímavých
děl.

„Je přehvězdováno, srdcovkou je ROCK MEMORY OF“
Petr Zlámal chystá už podesáté seriál koncertů na pláži U Vrbiček
PROSTĚJOV Ani v letošním roce
nebudou kulturní fanoušci ochuzeni
o tolik populární festivaly u plumlovské přehrady. Už po deset let je
jejich garantem Petr Zlámal, majitel
agentury HIT trade. Jak už PROSTĚJOVSKÝ Večerník, tradiční mediální
partner, naznačil v minulém vydání,
letošní akce se uskuteční pod hlavičkou titulárního partnera firmy Maier.
Nejen na téma této novinky je naše
interview.

EXKLUZIVNÍ
IVNÍ
rozhovor
pro Večerník
k

Petr
KOZÁK
ƔƔ V letošním roce opět pořádáte sérii koncertů na pláži plumlovské přehrady U Vrbiček, tentokrát však pod
novým názvem. Můžete tuto změnu
osvětlit?
„Jde o vstup do druhého desetiletí kulturních akcí na Prostějovsku, děláme vše
pro spokojenost návštěvníků. Vstup dalšího partnera je zárukou kvality a zhod-

nocení všech událostí v době, kdy náročnost projektů nabývá na velikosti, a to vše
s sebou přináší nemalé finanční náklady.
Chtěli bychom každý rok věnovat názvem jednomu z velkých partnerů.“
ƔƔ Co všechno spojení agentury HIT
trade a firmy Maier přinese?
„Do budoucna by mělo jít především
o větší nabídku koncertních akcí na Prostějovsku a přímo ve městě Prostějov.
Firma Maier chce svou strategií oslovit
spousty občanů a nabídnout jim kromě
pracovních příležitostí i vyžití v oblasti
kultury a zároveň zde tímto spojením
vzniká prostor pro charitu ve vztahu
k dětem a nemocnici.“
ƔƔ Na co se mohou tedy v letošním
roce hudební příznivci těšit?
„Samozřejmě letošní ROCK MAIER
FEST odstartujeme čtyřiadvacátého
června na pláži U Vrbiček desátým
ročníkem revivalového festivalu, kde
za účasti náměstka Jiřího Pospíšila
bude předán finanční dar Dětskému
domovu v Plumlově. Ostatně náměstek Pospíšil je jedním ze spolutvůrců
letošního seriálu. Největší akcí bude
patnáctého července taktéž desátý ročník ROCK MEMORY OF, který jako

jediný festival předčí všechny koncerty konané na Prostějovsku a blízkém
okolí střední Evropy. (úsměv) Připravena bude show včetně velkoplošné
obrazovky a zvuku, který letos zajišťuje
firma zvukového mistra Horkého. Snad
možná koncert Rolling Stones by mohl
mít větší zájem, i když... (nepřestávající
smích) Ani letos pak nechybí nováček
mezi těmito koncerty, a to třetí ročník
podniku GULAŠ ROCK FEST, který
se taktéž těší velké pozornosti a zájmu
návštěvníků. Samozřejmě vše se koná
na základě komunikace a pomoci všech
našich dalších partnerů, jako jsou firmy
Grewis, Gascentrum, Infos, Čerpadla
Kopro, 2MAX, Dalsiko MP toner,
Autodoprava Studený a pochopitelně
partnera, který je neopomenutelný
a jímž je PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Jako každoročně bude na všech akcích
zajištěn svoz tam i zpět.“
ƔƔ Co je pro vás osobně ze všech tří
akcí největší srdcovkou?
„Moje největší srdcová záležitost, bezpochyby tak jak všech pravých fanoušků, je vzpomínka na zemřelé kamarády–muzikanty ROCK MEMORY
OF. Každý rok bohužel někdo ze starší

generace muzikantů odchází do nebe
a my už pro ně můžeme udělat jen tuhle
vzpomínku. I část výtěžku z této akce
poputuje na charitu a pomoc nemocným dětem.“
ƔƔ Kde mohou čtenáři zakoupit
vstupenky?
„Jako každý rok, tak i letos si mohou kupovat lístky v předprodeji, a to Klenoty
Eva a Hudebniny Tyl.“
ƔƔ Ve výčtu tentokrát chybí koncert
některé z hvězd české hudební scény.
Proč?
„Jednoduchá odpověď. Letos se chystáme na zmiňované desáté ročníky, tak
jsme jim chtěli věnovat maximální pozornost, a za druhé neméně podstatná
věc, že na tenhle region je přehvězdováno. Stává se totiž pravidlem, že ceny
pražských umělců rostou směrem
vzhůru, a ne vždy se to setkalo s pochopením u občanů ve vztahu k výšce vstupného. Zatím nejsem ve fázi,
abych mohl konkurovat prostějovskému magistrátu a dělat tyhle koncerty
zdarma. Takže letošní rozhodnutí je,

že hvězdy české hudební scény na rok
nechám doma odpočinout s rodinami.“
(smích)
ƔƔ Znamená to, že více než Michal
David a spol. lákají místní fanoušky
regionální hvězdy?
„Nechci nikomu nic slibovat ani cokoliv předjímat, ale každá taková hvězda
má své posluchače a fanoušky, ale oni
všichni se pak sejdou na regionálních
hvězdách... Možná proto, že jsou to hudebníci, ale obyčejní kolegové z práce,
možná pro vzpomínky na mládí, možná uctí památku muzikantů, co nejsou
mezi námi... Je to prostě lidové, přirozené a takové domácí hanácké.“
ƔƔ Co plánujete do dalších let?
„Na příští rok bude nabídka koncertů
zase obohacena českými hvězdami,
a když vše vyjde, bude i jeden velký
koncert se zahraničním umělcem.
Ostatně proč by i Prostějov nemohl
mít svůj velký festival na profesionální
úrovni se zahraničními hvězdami. Chtěl
bych ocenit, že po letech mlčení začíná
komunikovat i vedení radnice, tak snad

Foto: archiv Veerníku

bude vše jiné. Vidím velký potenciál ve
spolupráci s náměstky Pospíšilem i Hemerkovou.“
ƔƔ Co byste chtěl vzkázat čtenářům
Večerníku?
„Chtěl bych popřát všem lidem dobré
vůle příjemné léto, hodně zdraví a pohody, rodinného štěstí. Na závěr mám
pak na všechny jedno přání. Pokud to
jde, žijte život naplno, co neprožijete
teď, už nemusíte prožít nikdy a nikdo
z nás neví, kdy přijde jeho čas. Vím,
o čem mluvím...“
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JEŠTĚ JEDEN ROK!

MIROSLAV ADA ZSTÁVÁ
HLAVNÍM KOUEM AGELEK
PROSTĚJOV Ve hře bylo několik variant řešení, ale nakonecc
ozvítězila sázka na osvědčenou jistotu. Jinak řečeno: vedení voé
lejbalového oddílu VK AGEL Prostějov hledalo, kdo od nové
ěl
sezóny 2017/2018 povede jeho ženský„A“-tým z pozice hlavního trenéra, a v tomto výběru nakonec uspěl
Miroslav Čada! Tahle žhavá informace sice
ještě není oficiálně potvrzena, ale Večerník
na sto procent ví, že na lavičce Agelek bude
pokračovat žijící klubová legenda...

Marek SONNEVEND

EXKLUZIVNĚ
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➢

Stará tribuna na velodromu
ESKÁČKO:
hledá se trenér projde

DEMOLICÍ

EXKLUZIVNĚ
PROSTĚJOV S velkou pravděpodobností hraničící s jistotou bude
od nové sezóny trénovat prostějovské eskáčko nový hlavní trenér.
Nepřímo to vyplývá z vyjádření
předsedy klubu Františka Jury.
„Zásadním úkolem nejbližších týdnů je tým stabilizovat a vrátit vše do
zajetých kolejí. Toto provizorium
bylo v dané situaci nezbytné, ale
chci, aby se všichni členové realizačního týmu vrátili na posty, v nichž
jsou dlouhodobě úspěšní,“ sdělil exkluzivně Večerníku Jura.
Podle jeho slov se tedy Petar Aleksijević ujme opět funkce trenéra brankářů a Roman Popelka bude tradičním
asistentem. Radim Weisser se vrací
na místo šéftrenéra mládeže a v posledních dvou kolech povede starší

dorostence za druhým místem v Moravskoslezské dorostenecké lize.
Z toho implicitně vyplývá, že klub
hledá nového hlavního trenéra.
„Probíhají nějaké schůzky, zatím se
nerýsuje nic určitého,“ nerozváděl
téma současný šéf 1.SK Prostějov.
Rozhodnout by se ale vzhledem ke
krátké letní pauze mělo poměrně
brzy.
(tok)
Tradiční zpravodajství z 1.SK Prostějov a rozhovor s Františkem Jurou
o jeho kandidatuře před valnou hromadou FAČR najdete na straně 35

PROSTĚJOV Aktuálně probíhají na prostějovském velodromu
a v jeho nejbližším okolí tři rozsáhlé
investiční akce města. Jde o rekonstrukci budov na velodromu, výstavbu nových komunikací s výsadbou nové zeleně v rámci parkoviště
u zimního stadionu a výstavbu Národního olympijského centra. To
všechno má ale jednu malou vadu,
součástí cyklistické dráhy je stále
ještě stará a dnes už polorozbořená
část staré tribuny!
„Stávající nevyužívaná tribuna je navíc
v havarijním stavu. Proto jsme na úterním zasedání rady města projednali
doporučení zastupitelům schválit demolici zbylé části tribuny na velodromu,“ oznámil minulý čtvrtek na tiskové
konferenci Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky Statutárního města Prostějov. „Pokud bychom objekt nechali
stát, jeho stav by zapovídal, aby jej využívali fanoušci. Vzhled by navíc vizuálně
narušoval nově vybudované stavební
objekty, což bude rekonstruovaný velodrom, komunikace v rámci parkoviš-

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

cím utkání prohrál s domácím Jo-Wilfriedem Tsongou.
„Byl to výborný týden a skvělá zkušenost. Odehrál jsem čtyři zápasy, což je
skvělé. Chybělo ještě jedno vítězství
a bylo by to absolutně perfektní, ale je
to v pohodě. Rozehrál jsem se a vzhů-

ru do Paříže,“ prohlásil Berdych.
Nejlepší český tenista odehrál nejlepší turnaj v sezóně. V jeho průběhu
porazil domácího Simona, kanadského bijce Raoniče. Proti Tsongovi měl
navíc v koncovce první sady dva setboly. „Byl to velmi vyrovnaný zápas.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Fotbalisté Sokola Konice jsou zachráněni. Mužstvo, které se po podzimu nacházelo na nezáviděníhodné
pozici, se pod trenérem Petrem Ullmannem probralo a po suverénní
domácí výhře s Beňovem může být
dvě kola před koncem v klidu.
DEBAKL:

Stará tribuna dnes už jen hyzdí nov rekonstruovaný areál prostjovského
velodromu. Logicky tedy pjde k zemi.
Foto: Michal Kadlec

tě u Víceúčelové haly-zimního stadionu
a Národní olympijské centrum. Navíc
by při možné demolici v budoucím
čase byla poškozena nově vybudovaná
komunikace těžkou technikou,“ uvedl
na vysvětlení Fišer.
Rychlé rozhodnutí o demolici staré tribuny má však ještě jeden důvod. „V rámci náhradní výsadby ze-

leně je plánována výsadba nové aleje
podél velodromu, která by následně
mohla být stavební činností při demolici poškozena. Proto je zcela jistě
rozumnější demolici udělat souběžně
se stávající výstavbou,“ dodal náměstek prostějovské primátorky s tím, že
radní z rozpočtu města vyčleňují na
demolici 650 000 korun.
(mik)

Za volnou kartu se Berdych odvděčil postupem do finále
LYON, PROSTĚJOV Čtyři kvalitní zápasy odehrál na turnaji v Lyonu Tomáš Berdych. Od pořadatelů
dostal volnou kartu a jako třetí
nasazený hráč postoupil po jednatřicáté do finále. Na čtrnáctý titul
těsně nedosáhl, když v rozhodují-

2x foto: archív Veerníku

Měl jsem velkou šanci na konci první
sady. Nevyužil jsem dva setboly a to
byl klíč k utkání. Kdybych sadu získal,
dostal bych se do jiné pozice, ale Jo se
zachránil a pak už jsem si nevytvořil
moc šancí,“ komentoval finálový duel
Berdych.

Solidního výsledku dosáhl i talentovaný Zdeněk Kolář na challengeru
v italském Mestre, kde jako nasazená
jednička plnil roli favorita až do semifinále.
(lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 26

JEŠT ROK JISTOTY

NA SUCHU

ZA MÁLO MOC

Sice to zatím není oficiální, ale pokud budeme brát
trenérské angažmá Miroslava Čady ve VK AGEL
pro příští sezónu 2017/2018 jako hotovou věc,
získal tím prostějovský volejbal na další jeden rok
nezpochybnitelnou a současně příjemnou jistotu.
Čeho? Že by ženský „A“-tým vékáčka měl po celou tuhle dobu fungovat na určité vysoké úrovni,
která byla standardem všechna předchozí léta,
kdy úspěšný kouč na Hané působil.
Samozřejmě bude záležet i na míře financí, jež
dostane k dispozici pro sestavení hráčského kádru. Ale jen o penězích to zdaleka není, byť hrají
důležitou roli. Ještě klíčovější je správná skladba
družstva z vhodných typů plejerek.
A na úplně prvním místě významnosti stojí
schopnost takový kolektiv správně vést. V uplynulém ročníku tento stěžejní dílek z křehké skládačky vypadl, načež se celá konstrukce začala
bortit po vzoru domečku z karet. Absolutní záruka sice neexistuje a každý dělá chyby, ovšem
Čadovo pokračování rozhodně znamená dobrý
krok i vytvoření časového prostoru na hledání
odpovídající náhrady.

Právě tam se z ekonomického hlediska ocitl
během tohoto kalendářního roku (téměř) celý
český sport. Přitom situace měla zavládnout úplně opačná, neboť výše státních dotací oproti minulým letům vzrostla řádově o miliardy korun
a měla se rozhojňovat ještě víc.
Do již schváleného penězotoku však vstoupila údajná
kriminální činnost, za níž leckdo – možná právem vidí spíše vyřizování politických účtů. Omlouvat jakékoliv protiprávní konání kohokoliv zde určitě nechci,
přesto mi řešení situace připadá naprosto nesmyslné.
Zastavit vyplácení veškerých dotačních příspěvků
plošně všem, když takřka sto procent z nich nemá
s kauzou nic společného a na těchto financích je
navíc existenčně závislých? To se nedá označit jinak než jako likvidační krok.
Snad by bylo možné po důkladném přezkoumání
podkladů, materiálů i důkazů prokazatelné viníky
následně potrestat a ne populisticky ztrpčovat
činnost těm, kteří se normálně snaží o sportování.
Naštěstí poslední zprávy hovoří o obratu k lepšímu, čímž statisícům zainteresovaných spadl kámen ze srdce. Trvale?

Že prachy nejsou všelék a leccos se dá i za levný
peníz dělat velice dobře, o tom lze najít spoustu
příkladů všude okolo. Včetně sportu v našem regionu. Vzorovým příkladem pro mě je například
korfbalový oddíl SK RG Prostějov.
Na svých webových stránkách má vyloženě napsáno, že je amatérským sportovním klubem, leč zde
pozor na výklad tohoto slova. Není tím totiž myšlen amatérismus kvalitativní, ale výhradně a pouzee
finanční. Jednoduše řečeno: členové oddílu si nicc
nevydělají, naopak často musí ještě doplácet.
Přesto patří k nejlepším v České republice ve všechh
věkových kategoriích. Korfbal pravda není zrov-na hromadně rozšířeným odvětvím a mnoho lidíí
možná ani neví, jak se hraje. Což však na podstatěě
nic nemění.
Jde o to, že pokud svůj koníček děláte naplno, nezišt-ně, s opravdovým zaujetím až vášní a přidáte i vydat-nou dávku umu, přinese to mnohem víc hodnotyy
než vágní natahování rukou pro bankovky. A tahlee
rovnice pochopitelně neplatí jen pro sport. Jenžee
nejsem naivní v představě, kolik procent populacee
takovým zdravým způsobem přemýšlí. I jedná...

Nohejbalisté Sokola I. Prostějov ztratili domácí neporazitelnost. S výkonnostně průměrným celkem Modřic
podali v sobotu bezkrevný výkon
plný individuálních chyb a v prvoligové tabulce se propadli na poslední
místo!
ÍSLO:

6

Půltucet vyslanců z prostějovského
TK Agrofert se objevilo v pavoucích
antukového French Open. V areálu
Roland Garros se představili či představí pouze dva muži Tomáš Berdych
a Jan Veselý, ženské kvarteto tvoří Karolína Plíšková, Petra Kvitová, Barbora Strýcová a Lucie Šafářová.
VÝROK:

„NEML JSEM POTEBU
SE V PROSTJOV
ZDRŽOVAT...“
Dnes již bývalý gólman Jestřábů
Pavel KANTOR evidentně neplánoval dlouhý pobyt...
KOMETA:

JULIE
KOVÁŘOVÁ

Libero volejbalových mistryň z Prostěreprezentace
jova se vrátilo do repre
p
České republiky a hned
naskočilo do všech
vš soukvalifikace o misbojů kvalifikac
trovství světa žžen 2018
v základní sestavě,
načež spolehlivá
sp
Julča pomohla
p
výběru do srpnové baráže.
Šance na
Šanc
šampionát
šam
tak žije!
Foto: archív Veerníku
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 20 lety vyšlo první císlo...
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Druhý ročník fotbalového turnaje pro školní mládež:
více než stovka dětí se spontánně radovala z pohybu

PROSTĚJOV Myšlenka uskutečnit fotbalový turnaj pro děti z prvního stupně základních škol s důrazem na základní
radost z pohybu a bez stěžejní důležitosti výsledků padla
v Prostějově na úrodnou půdu. Právě taková akce už podruhé
proběhla minulý týden v areálu SCM Za místním nádražím.
Šanci dosyta si zasportovat využila více než stovka mladých
adeptů z šesti základních škol ve dvou věkových kategoriích.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Minulé úterý 23. května zápolily
smíšené týmy chlapců a děvčat
z prvních a druhých tříd, ve čtvrtek
25. května pak přišly na řadu kolektivy složené z třeťáků a čtvrťáků. Pět, respektive šest zúčastněných družstev vždy hrálo každý
s každým na šířku hřiště, trenéři
mančaftů mohli libovolně střídat.
A jasné motto znělo: ať se všichni
při fotbálku co nejlépe pohybově vyřádí, konečné pořadí není
rozhodující! Podstatná je radost
ze sportu, případně i z vítězství
a hlavně z pěkných zážitků společně aktivně prožitého dopoledne!
„Šlo nám primárně o to přivést na
takový oficiální turnaj co nejvíc

malých školáků, kteří dosud nic
podobného třeba nezažili, a tím
víc to v nich zanechá. Některé
tahle hezká zkušenost třeba trvale přivede ke sportování, což je
přesně záměr, který máme. V propozicích jsme učitelům zdůrazňovali, že tahle akce je vyloženě
pro začátečníky a ať sem neberou
registrované hráče. Ne všichni to
plně pochopili či akceptovali, snad
v dalších letech bude naše ústřední
myšlenka vyslyšena stoprocentně.
I tak se oba zápasové dny hodně
vydařily a jsme moc rádi, že hned
napoprvé měl celý projekt velice
slušnou odezvu,“ shrnul celoživotní propagátor pohybu a zdravého
životního stylu Jiří Kremla, který
je duchovním otcem daného klání.
Jak zdůraznil, dosažené výsledky měly druhotný význam.
Přesto logicky zavládlo největší
nadšení u tří nejlepších výběrů,
jimiž se staly: v kategorii I (prv-

   

ní a druhé třídy) 1. RG a ZŠ města Prostějova, 2. ZŠ E. Valenty
Prostějov, 3. ZŠ Melantrichova
Prostějov a v kategorii II (třetí
a čtvrté třídy) 1. ZŠ E. Valenty
Prostějov, 2. ZŠ Melantrichova
Prostějov, 3. SK 1913 Prostějov.
„Potěšilo mě, že jsem na dětech
opravdu viděl radost z toho, jak
se můžou sportovně vyřádit ve
společném kolektivu na relativně
zdravém vzduchu. Moc poděkovat
chci studentům Gymnázia Jiřího
Wolkera ze sportovní třídy, kteří
s pomocí své třídní učitelky Venduly Zbořilové oba turnaje organi-

rovněž top individuality a závěrečnou exhibici před slavnostními
ceremoniály pokaždé obstaral přátelský duel mezi vítězným družstvem a výběrem studentů GJW.
Doplňme, že vydařenou premiéru
projektu pro školní děti společně uspořádali Komise sportovní
a Komise školská při Radě města
Prostějova a Gymnázium Jiřího
Wolkera Prostějov.
„Jirkův nápad zorganizovat takový turnaj se mi od začátku moc
líbil a je skvělé, jak povedeným
způsobem se už druhý rok daří
přeměňovat v realitu. Myšlenka,

že aspoň některé z dětí tenhle zážitek motivuje chodit si spontánně
zahrát fotbálek třeba na sídlištních
pláccích jako v minulosti před lety,
je rozhodně zajímavá. A třeba kluky i holky navedeme správným
směrem k aktivnímu pohybu. Každopádně se už teď těšíme na třetí
ročník, pro který plánujeme jednu
novinku: možná bude mezinárodní,“ řekl Večerníku Pavel Smetana,
náměstek prostějovské primátorky
a předseda městské sportovní komise.
Výsledkový servis
najdete na straně 26
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PROSTĚJOV V neděli 14. května
uspořádalo prostějovské eskáčko
domácí turnaj pro přípravky ročníku 2009. Díky snaze organizátorů se na něm představila velice
kvalitní mužstva z celé Moravy.
Přijeli kluci z dvanácti týmů od
Opavy na severu až po Slovácko
a Hodonín na jihu.
Pořadatelé nasadili do obou skupin po jednom z domácích týmů.
„Modrý“ tým předváděl celý turnaj bojovný a rychlý fotbal, kterým přehrával soupeře. „Bílý tým
jsme naopak poskládali ze začínajících hráčů, kteří se učí a mohli si
vyzkoušet hru se silnými soupeři.
Každá podobná zkušenost je pro
jejich další růst nesmírně důležitá,“
zdůraznil trenér Ivo Rek.
„Abychom mohli turnaj uspořádat, museli jsme zajistit nějaké
vybavení. Chtěl bych tímto poděkovat do Plumlova panu Otrubovi
za zapůjčení stolních setů, udírny a košů. Na oběd jsme zajistili
výbornou pizzu, kluci ji přivítali
skandováním a moc si pochutnali,“
přidal několik postřehů ze zákuli-



začně zajišťovali a vedli si při tom
výborně. Díky samozřejmě zaslouží i všichni partneři akce: Statutární město Prostějov, marketingová
společnost TK PLUS, Olomoucký
kraj, 1.SK Prostějov, DsP Prostějov, Gala a Deltaklub Stichovice,“
zdůraznil Kremla.
Úplně každý účastník si domů
odnesl medaili symbolicky zlaté
hodnoty a kromě toho i další drobné ceny, například tričko s logem
nebo zapisovací blok či metr. Dva
nejlepší týmy se pak mohou těšit
na vyhlídkový let nad Prostějovem! Speciální ocenění dostaly

 

sí turnaje další z pořadatelů Aleš
Roubíček.
Z tuctu účastníků jako nejlepší vyšel modrý tým 1.SK Prostějov před
Vyškovem a olomouckou Sigmou.
Začínající naděje eskáčka se umístily
na poslední, dvanácté příčce. Ve své
podstatě ale umístění nebylo až tak
důležité... „Pořadatelé udělali poctivý
kus práce pro fotbal a jeho popularitu mezi dětmi. Pro nás rodiče bylo

připraveno kvalitní zázemí, dobroty
z udírny i guláš potěšil,“ pochvaloval si
jeden z doprovodů malých fotbalistů.
„Doufáme, že se klukům turnaj
líbil, získali nové zkušenosti a děkujeme jim za předvedený výkon.
Musíme poděkovat rodičům, bez
jejich pomoci a obětavosti by tento turnaj nešel uspořádat,“ složil za
trenéry domácích poklonu Radek
Nesvadba.
(red)

9/'12835267÷-296.§j.2/<
PROSTĚJOV Největší turnaj Evropy školních výběrů ve fotbale
má za sebou okresní kola. V regionu se letos do bojů zapojilo deset škol a nejúspěšněji si vedli zástupci Prostějova. Mezi staršími
školáky zvítězila ZŠ Jana Železného, v mladší kategorii oslavili
prvenství žáci RG a ZŠ Prostějov. „Letošní ročník měl solidní
úroveň. V jednotlivých týmech
hráli nejlepší fotbalisté regionu
daných věkových kategorií,“ prozradil Večerníku hlavní organizátor Tomáš Gross.
O tom, kdo bude v letošním ročníku
patřit k největším favoritům, hodně
napověděly výsledky kvalifikačních
kol. Mezi staršími žáky prvního
stupně si nejlépe vedly ZŠ J. Železného, RG a ZŠ města Prostějova
a ZŠ z ulice E. Valenty. Mezi mladšími byla situace obdobná, k výše zmíněným favoritům se navíc přiřadila
ZŠ z ulice Melantrichova.
Do finálového turnaje se kvalifikovalo nejlepších šest týmů v kategorii B - starší a pět v kategorii A mladší.
Mezi staršími si počínali suverénním způsobem žáci ZŠ Jana





            

Železného, kteří ve všech pěti duelech zvítězili a kvalifikovali se tak
do krajského finále v Olomouci.
Druhou příčku vykopali borci ze
ZŠ z ulice E. Valenty, kteří nestačili pouze na vítěze. Třetí post pak
patřil další prostějovské škole, a to
ZŠ z ulice Dr. Horáka. Nejlepšími
mimoprostějovskými školáky byli
mladí fotbalisté z Němčic nad Hanou na páté pozici.
Mezi mladšími školáky se bojovalo
o prvenství mnohem vyrovnaněji.
Nakonec si palmu vítězství odnesli
benjamínci ZŠ a RG města Pros-

tějova. Stejně jako mezi staršími
skončili na druhé příčce kluci ZŠ
z ulice E. Valenty a bronz získali
chlapci ze ZŠ Jana Železného.
„Letošní ročník se co do účasti i fotbalové úrovně řadil k těm nejlepším.
Vítězům přeji hodně štěstí v krajském
finále,“ poznamenal Tomáš Gross,
zástupce spolupořádajícího Sportcentra DDM Prostějov. Turnaj dále
organizovala OR AŠSK ČR Prostějov
ve spolupráci se ŠSK při ZŠ okresu
Prostějov a OFS Prostějov.
(zv)
Výsledkový servis
najdete na straně 26

          

PROSTĚJOV Všechno jinak.
Letošní ročník letního turnaje
v malé kopané Bedihošť Cup
2017, v pořadí již devátý, posouvá nejen datum konání, ale
i působiště. „Posunuli jsme termín na začátek prázdnin, aby tolik nezasahoval do dovolených.
Z Hrubčic jsme se přesunuli do
Biskupic, protože tam pořádáme mládežnické turnaje a máme
tam lepší zázemí,“ informoval
jeden z organizátorů Radek Kocourek. Organizační štáb s ním
tvoří Jiří Kresta a František Kocourek, tedy osvědčení matadoři na regionálním fotbalovém
poli.
Bedihošť Cup se tedy letos bude
konat o prvním prázdninovém víkendu, a sice 1. a 2. července 2017.
Zúčastněné týmy se mohou těšit
na zajímavé finanční i hodnotné
věcné odměny. Například pro vítě-

ze bude nachystáno pět tisíc korun
a ještě čtvrtý tým obdrží tisícovku.
„Myslím, že i věcné ceny od partnerů turnaje budou zajímavé. Rozhodně šetřit nebudeme,“ potvrzuje
Radek Kocourek.
Samozřejmostí u akce takového
formátu pak je dostatečné množství a výběr občerstvení. „Pitný režim zajišťuje Pivovar Černá Hora,
k jídlu budou speciality z grilu,
chuťovky v podobě langošů, pro
děti párky v rohlíku nebo hranolky. Rozhodně u nás nikdo hlady
a žízní nezemře,“ usmívá se Radek
Kocourek.
Hrací systém bude určen až
podle počtu přihlášených týmů.
Předběžně však pořadatelé chtějí
odehrát v sobotu základní skupiny s možností postupu do nedělních vyřazovacích bojů. „Určitě
ale v sobotu nezačneme pavoukem,
aby poražený tým jel hned domů.

Minimálně tři zápasy by měli postupující odehrát i v neděli,“ prozradil dále Radek Kocourek.
Zajímavým posílením je pomocná ruka Františka Kocourka, jenž
dává k dispozici organizátorům
své nepřeberné manažerské zkušenosti. „Frantu jsme poprosili,
jestli by nám nepomohl hlavně
s oslovováním týmů. Přece jen má
spousty kontaktů. Otázky ohledně přihlášek tak mohou případní
zájemci směřovat na jeho osobu,“
vyjádřil se k rozšíření štábu Radek
Kocourek.
(zv)
Uzávěrka přihlášek je
26. června 2017, aktuální
informace můžete hledat na turnajových webových stránkách:
www.fotbaloveturnaje-kk.cz,
případně kontaktovat
p. Františka Kocourka na tel.
čísle: 604 940 603, e-mail:
f.kocourek58@centrum.cz.

ˇ 20 lety vyšlo první císlo...
ˇ
pred

Pondělí 29. května 2017
www.vecernikpv.cz

HRÁČ

JOSE
JOSEF PANČOCHÁŘ
Výb osobnosti z posledního utkání
Výběr
asi nejlépe osvětlí slova předsedy kluas
bu Františka Jury. „Každý vyjadřuje
eemoce jinak, je velmi obtížné poznat
a soudit, kolik kdo dává do hry úsilí.
Ale mohu-li usuzovat podle toho, co
A
vvidím z tribuny, v posledních zápasech
nechal na trávníku všechno jen Pepa
n
Pančochář.“ Podle slov klubového šéfa
P
má jen tento neúnavný záložník, který
m
se v druhé lize vypracoval ve spolehlivého dříče, místo v kádru jisté, bude-li
livé
samozřejmě chtít. Což se pravděpodobně
sam
dalších říci nedá...
o mnoha
m

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb

pohledem Martina Hirsche
„První poločas se nám vůbec nevydařil. Vítkovice jsme pustili do vyložených šancí. Už
v páté minutě měli snad čtyři dobré šance. Zase jsme nechytili začátek. Doma podáváme obvykle úplně jiné výkony. Vítkovice nás zaskočily, byly aktivní. My jsme byli zalezlí,
nehýbali jsme se. Oni dávali dlouhé balóny za naši obranu, my jsme vůbec nezachytávali
jejich náběhy. Ve druhém poločase už hráli, co chtěli, vlastně se to už jen dohrávalo. V šatně
jsme si říkali, že už nemůžeme dostat za žádnou cenu gól, na tom snad lze najít jediné
pozitivum, že jsme ho opravdu nedostali. Ale to bylo z naší strany hrozně málo.
Hodně hráčů se teď loučí, je to pro ně demotivující, přeci jen to byl ale poslední druholigový zápas a každý by měl jezdit na sto procent. Na každém z nás je, jak to pojme, jak se
na zápas bude koncentrovat. Je to o jednotlivcích. Bohužel dnes nás Vítkovice předčily ve
všech směrech, byly fotbalovější, více se hýbaly. Samozřejmě jim šlo o udržení ve druhé lize.
Za to jaro si to zasloužily, hrály opravdu dobrý fotbal, měly výborné výsledky. Nakonec to
bylo drama až do konce, jenom škoda, že nám ten poslední zápas nevyšel.“
Martin HIRSCH
obránce 1.SK Prostějov

ZÁPASU

16
právě na tomto místě skončila
druholigová pouť 1.SK Prostějov

RYCHLÝ
VEČERNÍK



Týdenní
pohovory

Prostějov (tok) - Předseda klubu
František Jura hodlá mluvit se všemi
kmenovými hráči během tohoto týdne. V pondělí 5. června se pak s největší pravděpodobností rozhodne,
kdo má šanci se udržet v kádru pro
třetí ligu. Průběžně se samozřejmě
jedná o posilách.



Starší
dorostenci
odskočili
Třinci

Prostějov (tok) – Už tříbodový náskok
má v tabulce MSDL tým U19. Zatímco Hanáci porazili podle očekávání 6:2
Šumperk, když hattrick zaznamenal
Marčík, třetí Třinec podlehl doma 1:3
Hodonínu. Předposlední zápas hrají za
Olympijskou ulicí tuto sobotu 3. června
od 10:15 hodin proti Líšni.

1.SK Prostějov
●● více informací
●● více ohlasů
●● více fotografií, videí

www.vecernikpv.cz
nebo na
www.1skprostejov.cz
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mužstva svou výstroj, nemuselo
být co divit. Jenže profesionál,
i když ví, že po závěrečném hvizdu se z půlročního hostování
vrací do mateřského klubu,
vnímá pouze přítomnost a dres,
který aktuálně pořád ještě nosí.
Většina hráčů na hřišti ten
prostějovský ušpinila i jinak než
jen trávou a hlínou...
Karty před zápasem 30. kola
druhé nejvyšší soutěže byly jasně
rozdané. Vítkovice musely hrát
pouze na vítězství a doufat, že jim
pomůže někdo z dvojice Vlašim Ústí nad Labem, která hostila Sokolov, respektive Frýdek-Místek.
Těmto týmům stačilo k záchraně
na úkor Vítkovic prostě vyhrát.
Trenér Radim Weisser zaplnil
lavičku
dorostenci,
mezi
nimiž seděl pouze Gruzínec
Alaverdašvili. V obraně chyběl
původní
Aleš Rus, který se vykartoval v zázpravodajství
ství
pase v Třinci, naštěstí pro domácí
pro Večerník
mohl po krátké zdravotní pauze
opět na postu stopera nastoupit
jmenovec Schuster.
Obrana ovšem od začátku
nepůsobila jistým dojmem, ofenDo jisté míry, ale opravdu jen do té ziva nevymyslela dopředu prakminimální, by se hráčům, kteří ještě ticky nic, takže se hrálo vesměs
před zápasem vraceli vedoucímu na domácí polovině. Šance hostí

PROSTĚJOV Jako nebe
a dudy končili aktuální soutěžní ročník dva nováčci,
kteří měli na počátku stejné
výchozí podmínky. Zatímco
Vítkovice nadšeným výkonem od první minuty nenechali nikoho na pochybách,
že přijeli na Hanou vyhrát,
Prostějov se ani příliš nenamáhal vyvrátit dojem, že mu
na výsledku nijak nezáleží.
Byla to tak trochu facka do
tváře fanouškům i členům
realizačního týmu. A zatímco Severomoravané slavili
záchranu, areálem SCM Za
místním nádražím se nesla
vlna tuhého zklamání mísící
se s naštvaností...

Tomáš
KALÁB

FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

Já se k tomu míči dostanu, jako by říkal Řezáč odstrkující z cesty Sečkáře.
Foto: Tomáš Kaláb

se množily a bylo pouze otázkou času, kdy přijde také gólové
vyjádření.
„Byl jsem minulý týden na
Kralicích a dnes bych dal mezi
výkon tohoto týmu z krajského
přeboru a výkon Prostějova v profesionální soutěži rovnítko...,“
posteskl si jeden respondent
z okruhu prostějovského klubu.
A bohužel měl naprostou pravdu.

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2016/2017

Myšlenkami na dovolené však
nebyli pouze ti, kteří přišli na
půlroční hostování, ale i hráči,
kteří patří ke kmenovým hráčům
a měli by hrát o svou další, byť
třetiligovou budoucnost. Vše
okolo posledního zápasu jakoby
podtrhovalo celoroční dojem, že
Prostějov v profesionální soutěži
pouze stínuje coby tým z amatérské soutěže. Absolutorium tak
zaslouží především organizační
tým pořadatelů domácích zápasů,
který zvládl i ty nejrizikovější mače
na jedničku.
Je zřejmé, že kádr bude muset
do třetí ligy doznat opravdu
radikální obměny, protože
v podobném složení by měl
velké problémy i v nejvyšší amatérské kategorii.

Vítkovice svůj sen naplnily do poločasu
1.SK PV
MFK VÍT

0
3

PROSTĚJOV Něco jako americký sen. Tak by šlo přirovnat cestu
nováčka soutěže z Vítkovic jarní
sezónou Fortuna národní ligy.
A kdo podobně touží po úspěchu,
má z poloviny vyhráno. To se také
stalo v případě ostravského klubu,
který svou záchranářskou misi
úspěšně splnil a do MSFL tak spolu s Prostějovem sestupuje Frýdek-Místek.

Tomáš KALÁB

Záznamy se v kolonce vítkovických
střel na branku začaly zaplňovat od
úvodních minut. Halouska si i v posledním zápase za Prostějov pořádně

zachytal. Nejprve jej prověřil Fiala,
proti Szotkowského střele nakonec
zasahovat nemusel. Fiala se brzy dostal i do dalších šancí, ale Halouska
odolával.
Domácí snaha o ofenzivní snažení
vždy ztroskotala na neschopnosti
udržet míč, případně přihrát lépe
postavenému spoluhráči. Na konci
první dvacetiminutovky se do dobré
šance dostal Gebert, jeho střelu ale
Halouska vyrazil, skóre se nepohnulo
ani po Hruzíkově hlavičce. Fialův průnik zleva do šestnáctky zastavil Malý
a docela si zahrával s odpískáním penalty, rozhodčí však viděl až následný
faul na strážce domácí svatyně. Až po
pauze na osvěžení v horkém počasí
vyšla Vítkovicím akce na jeden dotek,
na jejímž konci byl Gebert, který ještě
udělal kličku obránci a zavěsil přímo
do šibenice - 0:1. Od tohoto okamžiku z hostů spadla nervozita a na

hřišti předváděli prakticky exhibici.
Do jakéhosi náznaku šance se po půlhodině hry dostal Sečkář, ale uhodilo
vzápětí na druhé straně: Szotkowski
se prodral zprava až k brankové čáře
a naservíroval míč před branku Fialovi, kterému stačilo nastavit kopačku - 0:2. Do třetice udeřil Texl, který
dostal z hloubi vlastní poloviny přihrávku za obranu, udělal poměrně
velkou kličku Halouskovi, a přesto
z úhlu potřetí rozjásal početné příznivce „rytíře Vítka“ – 0:3. V samotném závěru poločasu ještě sebevědomí hostí zřetelně dokumentoval
brankář Květon, který se nebál zajít
s rozehrávkou téměř ke středové
čáře. Nesmělé střelecké pokusy domácích hostující obrana spolehlivě
likvidovala.
Druhý poločas byl z hlediska hostujících diváků spíše o sledování výsledků konkurentů na sestup. To konečně

zaznamenali i diváci v Prostějově,
když se z hostujícího sektoru ozvalo krátce po hodině hry skandování
„Ústí nad Labem“, které právě posílalo
o soutěž níž Frýdek-Místek.
Na domácí straně to zkoušel občas
Hladík, pokud vystřelil, bylo to do-

prostřed branky, kde stál připravený
Květon. A tak skandování hostujících
fanoušků „pískej konec“ určitě rezonovalo i v hlavách domácích. Poslední druholigové trápení skončilo.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis FNL najdete na straně 26

POHLEDEM TRENÉRŮ
Radim WEISSER - trenér 1.SK Prostìjov:
„Nevím, jestli to nebude nepovolená reklama, ale to jediné dobré za dnešní odpoledne byla jedenáctka Kosíř, kterou jsem si dal teď po utkání.... Z naší strany to
nemělo nasazení, kvalitu, nemělo to ovšem ani charakter od hráčů, takže soupeř
zaslouženě zvítězil. Jednoznačně jsme viděli, že kádr musí doznat výrazných změn
a ozdravení tak, abychom do nové sezóny vstoupili daleko lépe, než jsme právě
skončili.“

Ivan KOPECKÝ - asistent trenéra MFK Vítkovice:
„Nám spadl kámen ze srdce, protože se nám podařilo zachránit. Do utkání jsme
vstoupili dobře. Během šesti minut jsme měli asi tři gólové šance, ale chyběl nám
větší klid. Přesto jsme se prosadili, takže první poločas byl z naší strany velmi dobrý.
Druhý poločas se už utkání jen dohrávalo. Je to pro nás velký úspěch, protože sedm
bodů po podzimní části bylo velmi málo. Podařil se nám hodně velký kousek. Díky
všem, kteří se na tom podíleli, všichni zaslouží uznání. Perfektní práce.“

Dostane se František Jura do vrcholných fotbalových funkcí? Eskáčko čeká

červen
„Vyhodnotím si, kde je šance největší, a ostatní kandidatury stáhnu“ volný
PROSTĚJOV Pět týdnů volna čeká
PROSTĚJOV Už tento pátek se na valné hromadě fotbalové
asociace rozhodne nejen o novém předsedovi, ale i dalších funkcionářích, mezi nimiž má prostějovský fotbal své horké želízko.
Hned na tři funkce je totiž nominován i předseda 1.SK Prostějov
František Jura. O posledním vývoji okolo své kandidatury poskytl
Večerníku před utkáním s Vítkovicemi exkluzivní interview.

exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
●● Kandidujete do funkcí místopřed-

sedy výkonného výboru za Moravu,
člena výkonného výboru a předsedy
Řídící komise pro Moravu. Kterou
z funkcí osobně preferujete?
„Nominace jsem získal od výkonného
výboru Krajského fotbalového svazu.
Už na výkonném výboru, kde jsem žádal o podporu, protože mi přišlo logické,
abych jako kandidát z Olomouckého
kraje žádal o podporu mateřský krajský

fotbalový svaz, jsem prezentoval své
představy a získal podporu pro kandidaturu na funkce místopředsedy za Moravu a člena výkonného výboru svazu. Na
funkci předsedy Řídící komise pro Moravu jsem byl nominován klubem Nové
Sady. Byl jsem pro to, aby bylo z jednotlivých nominací zřejmé, kdo konkrétně
kandiduje na jakou funkci, nikoli všichni
na všechny. Nicméně výkonný výbor to
takto schválil, proto figuruji jako kandidát
do několika funkcí. Vyhodnotím si ještě
během následujících dnů, kde je šance
největší, a ostatní kandidatury stáhnu.“
●● Jaká je aktuální situace před valnou hromadou?
„Minulý týden ve středu proběhlo v Brně
setkání všech kandidátů za Moravu, na
němž se představili tři kandidáti na nej-

vyšší funkci. Na mě osobně udělal nejlepší dojem Martin Malík. V následujících
dnech budu absolvovat několik schůzek,
mimo jiné s prvním místopředsedou
Zdeňkem Zlámalem, a podle nich si vyhodnotím své šance před páteční valnou
hromadou. Všichni kandidáti deklarovali snahu stmelit Moravu, ale tato práce
bude neskutečně těžká. Morava je fotbalově hodně roztříštěná, existují tady dva,
možná dokonce tři názorové proudy.
Chybí zde opravdová osobnost, která by
dokázala formulovat a prosadit jednotný
směr fotbalovému hnutí na Moravě.“
●● Dají se vůbec všechny funkce potenciálně zvládnout? Kromě předsedy klubu a zastupitele jste vytížen jako
náměstek hejtmana.
„Tyto funkce se podle mého názoru
ještě skloubit dají, funkce ve výboru by
samozřejmě na plný úvazek nebyla. Díky
tomu, že jsem z pozice náměstka hejtmana často v Praze, mohu si naplánovat pracovní schůzky tak, abych vše zvládl.“
●● Jak vnímáte situaci okolo bývalého předsedy FAČR Miroslava Pelty?

Foto: archív Večerníku

„Když se ještě vrátím k této aktuální
záležitosti, rád bych, aby vyšetřování
dopadlo pro Miroslava Peltu dobře,
protože udělal pro fotbal velké množství
práce, i když asi nikdo nemůžeme tvrdit,
že zůstal čistý jako lilie... I když totiž vyjde
z vazby a bude očištěn, jeho profesní a životní kariéra bude pryč. Nemohu se zbavit dojmu, že šlo spíše o politickou hru!“

po závěrečném hvizdu utkání 30. kola
Fortuna národní ligy fotbalisty 1.SK
Prostějov. Během tohoto období se
bude samozřejmě dolaďovat kádr na
příští třetiligovou sezónu. Start letní
přípravy je plánován na začátek července.
Konkrétně na pondělí 3. července, protože už tentýž týden v sobotu se v Počátkách u Jihlavy uskuteční jednodenní
turnaj za účasti druholigových týmů
Vlašimi, Znojma a Táborska. Čtvrtým
do party bude právě Prostějov.
Na následující druhý červencový týden
jsou plánována dvě utkání, uprostřed
týdne s Holicí a v sobotu s Frýdkem-Místkem. V sobotu 22. července čeká
eskáčko první kolo poháru MOL Cup
a v závěru července pak dvojutkání
s Ústím nad Orlicí a Břeclaví.
Výběr soupeřů je uzpůsoben potřebě sehrání nově utvářeného týmu, takže hráče
nečekají, s výjimkou turnaje v Počátkách,
soupeři nijak zvučných jmen. Vše bude
podřízeno úspěšnému vkročení do Moravskoslezské ligy.
(tok)
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Kralice vyhrály v Medlově,
rozhodl hrající trenér

SMOOS KRAJSKÝ
PŘEBOR:
´

´

zapasove
´ˇ
menicko

SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
29. kolo, sobota 3. června, 17.00:
Kralice na Hané - Lutín (Kašpar –
Motal, Jelínek), Želatovice – Určice
(Konečný – Ehrenberger, Habermann).
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
25. kolo, neděle 4. června, 17.00:
Všechovice – Lipová (sobota 3.6.,
17.00, Šteier – Molík, Jílek), Čechovice – Konice (Krpec – Machala, Vojtek), Slavonín – Mostkovice (Sedláček – Křepský, Kaňok),
Plumlov – Beňov (Molík – Straka,
Jílek).
KRÁL SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
25. kolo, neděle 4. června, 17.00:
Nezamyslice – Kojetín „B“ (sobota
3.6., 17.00, Piták – Sedláček, Spurný), Klenovice na Hané – Dub nad
Moravou (sobota 3.6., 17.00, Šmíd
– Janáček, Kopečný), Vrchoslavice
– Pivín (Motal – Vedral, Halenka),
Tovačov – Němčice nad Hanou
(Dokoupil – Boháč, Šteier).
CLEAN4YOU 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
25. kolo, neděle 4. června, 17.00:
Libina – Kostelec na Hané (sobota
3.6., 17.00, Machala – Krpec, Januš),
Smržice – Jesenec (Petr – Spurný,
Vachutka), Protivanov – Nemilany
(Kylar – Hubený, Januš), Troubelice – Hvozd (Opravil – Habermann,
Kopečný).
OKRESNÍ PØEBOR
PROSTÌJOVSKÉHO
VEÈERNÍKU – II. TØÍDA:
25. kolo, sobota 3. června, 16.30
hodin: Olšany u Prostějova – Haná
Prostějov, Otaslavice – Horní Štěpánov, Čechovice „B“ – Ptení, Vrahovice – Brodek u Prostějova, Určice „B“
– Skalka (neděle 4.6., 16.30), Výšovice – Zdětín (neděle 4.6., 16.30),
Přemyslovice – Vícov (neděle 4.6.,
16.30).
III. TØÍDA, SK. „A“:
17. kolo, neděle 4. června. 16.30
hodin: Želeč – Brodek u Prostějova
„B“, Otaslavice „B“ – Tištín, Pavlovice u Kojetína – Bedihošť, Dobromilice – Nezamyslice „B“, Němčice nad
Hanou „B“ volno.
III. TØÍDA, SK. „B“:
17. kolo, neděle 4. června. 16.30
hodin: Plumlov „B“ – Biskupice
(sobota 3.6., 16.30, hřiště Krumsín), Čechy pod Kosířem – Kladky,
Brodek u Konice – Protivanov „B“,
Přemyslovice „B“ volno, Mostkovice
„B“ volno.
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SK. „B“:
14. kolo, sobota 3. června: Podivín
– Mostkovice (14.00, OFS), Kostelec na Hané – Kotvrdovice (15.00,
OFS), Prostějov – Velké Pavlovice
(neděle 4.6., 13.30, Koláček – Petrásek, Majer, hřiště Biskupice).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
26. kolo: 1.SK Prostějov – Líšeň
(sobota 3.6., 10.15, Nejezchleb –
Majer, Lasovský).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17
– JARO:
13. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín
(čtvrtek 1.6., 15.00, Popelák – Šafařík, Kryl).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16
– JARO:
13. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín
(čtvrtek 1.6., 17.00, Šafařík – Popelák, Kryl).
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MEDLOV, PROSTĚJOV Další
důležitý krok směrem k záchraně
krajského přeboru zvládli uplynulou sobotu odpoledne fotbalisté
Kralic. Aktuálně jedenáctý celek
pořadí zavítal na půdu svého téměř souseda z Medlova a ke třem

bodům mu stačila jediná branka.
O ni se hned po půl hodině hry postaral Martin Neoral.
„Věděli jsme, že soupeř není kompletní,
ze zdravotních i osobních důvodů mu
chybělo hned pět hráčů. Čekali jsme
tedy z jeho strany takový spíše údržbový fotbal, což se potvrdilo. Naopak my
jsme chtěli tvořit a byli jsme odměněni
brankou. Jinak to bylo remízové utkání,
měli jsme více štěstí v koncovce,“ popisoval hrající kouč vítězů Martin Neoral.

4:0

URČICE, PROSTĚJOV 0:21
- přesně takovým gólovým
poměrem
skončila
předešlá
čtveřice určických zápasů, než
se v neděli odpoledne fotbalisté
postavili na vlastním hřišti tváří
v tvář Chválkovicím. Souboj dvou
celků bojujících o udržení krajského přeboru se však změnil
v jednoznačnou záležitost, domácí
mužstvo se prosadilo hned čtyřikrát
a nově disponuje na třinácté pozici
hned čtyřbodovým náskokem na

s přibývajícími minutami se už stále
více soustředili na zachování výsledku. „Ve druhé půli už to skřípalo a docházely nám síly, domácí ale za celý
zápas nevystřelili na bránu, zatímco
my jsme měli dalších čtyři pět šancí,“
sdělil s tím, že v neděli následně ještě
s napětím sledoval vyvrcholení druhé ligy a počty sestupujících z ní do
regionu, stejně tak i souboj o místečko a pět bodů níže položených Želatovic ve Velkých Losinách.

Předposlední souboj celé sezóny odehrají Kraličtí v sobotu od 17:00 hodin
proti Lutínu a současně půjde o domácí derniéru v ročníku 2016/2017,
i proto připravil klub akci pro své fanoušky. „Chtěli bychom pozvat všechny příznivce a rozloučit se s nimi. Sezóna byla dlouhá a ke každé prodané
vstupence tak od nás dostanou malé
pivo,“ vypíchl Martin Neoral. (jim)
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

I.A třída skupina B

svého víkendového soupeře a živou
vodou politý Kojetín.
„Čekali jsme na to dlouho, ale stálo
to za to. Vím, že se pořád řeší, kolik
týmů bude padat, my jsme si ale po
předchozích výsledkově nepovedených zápasech chtěli udělat radost
a povedlo se nám to. Na kluky byla
radost se dívat a panuje velká spokojenost,“ mnul si ruce nadšený kouč
vítězného mančaftu Pavel Zbožínek.
Domácím se vydařil už vstup do
střetnutí, když se brzy trefil Michal
Bureš, po půlhodině přidal pojistku
Petr Halouzka. Po přestávce se k nim
připojil kapitán Dominik Bokůvka,
aby skóre uzavřel znovu Halouzka.
„Zvolili jsme i v rámci počasí náročný

styl, tedy presovat, nešetřit se, hrát
aktivně a donutit soupeře k chybám.
Tento způsob jsme neopustili a vyplatilo se nám to, šancí jsme dokonce
měli tak na tři zápasy a výsledek
mohl být ještě výraznější. Možná si
to kluci schovali na další zápas,“ líčil
Zbožínek.
Ve výsledku byl i tak rád za čtyři
branky, navíc se teprve potřetí
v ročníku podařilo udržet čisté konto.
„Rozdíl mohl být ještě výraznější, ale
musíme být pokorní. Mladý dorostenec Hýbl se nám zranil a do brány
nastoupil hráč ‚béčka' Pokorný, přijal
tuto výzvu, podržel nás a právem si
zaslouží pochvalu,“ liboval si někdejší
prvoligový fotbalista.

zprávy od zeleného stolu...
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 24. kvìtna 2017 rozhodla:
1. II. třída – 23. kolo bez závad
2. III. třída OFS, skupina A – 15. kolo bez závad, až na: utkání TJ Sokol Brodek u Prostějova B – TJ Sokol Bedihošť.
Zápis o utkání nebyl potvrzen vedoucím mužstva hostů – Zemánek Josef ID 72060316. STK uděluje oddílu TJ Sokol
Bedihošť finanční pokutu 300 Kč. Dle čl. 28/12 RS
3. III. třída OFS, skupina B – 15. kolo bez závad.
Dohrávka 12. kola SK Protivanov „B“ – TJ Biskupice 8:0.
4. Přebor OFS dorost – 19. kolo bez závad
5. Přebor OFS starší žáci – 15. kolo bez závad. Dohrávka 10. kola TJ Sokol Plumlov – TJ Sokol Brodek u Prostějova
2:1. Zápis byl uzavřen, R Keluc Adam vedl papírový zápis. Do IS dodán dodatečně sekretářem OFS.
6. Přebor OFS mladší žáci – 15. kolo bez závad, až na: a) Utkání TJ Sokol Olšany – TJ Sokol v Pivíně 20. 5. 2017
– nehráno. Hosté se nedostavili, telefonicky informovali domácí tým, že jim nepřijel autobus. Oddíl TJ Sokol v Pivíně
nepředložil na zasedání STK potvrzení o příčině nedostavení se k utkání. STK nařizuje oddílu TJ Sokol v Pivíně uhradit
oddílu TJ Sokol Olšany paušální částku 500 Kč. Dle čl. 26/1 RS. STK předává k projednání DK s návrhem na disciplinární
řízení a kontumaci výsledku ve prospěch TJ Sokol Olšany – 3:0 a 3 body ve prospěch TJ Sokol Olšany. STK navrhuje dle
čl. 28/6 RS oddílu TJ Sokol v Pivíně finanční pokutu ve výši 500 Kč. b) Utkání FK Výšovice – FC Ptení 21. 5. 2017.
Při konfrontaci na žádost vedoucího hostujícího družstva byl zjištěn neoprávněný start hráče Výšovic č. 3 Tesárek Adam
ID 05120794. Při zjištění totožnosti konfrontovaného hráče se hráč přiznal, že se jmenuje Matěj Zavadil. Výsledek utkání
FK Výšovice – FC Ptení 8:0 – se ruší a pro neoprávněný start hráče se kontumuje 3:0 ve prospěch FC Ptení a 3 body ve
prospěch FC Ptení. STK dále předává k projednání DK. STK navrhuje dle čl. 28.8 SŘ oddílu FK Výšovice finanční pokutu
ve výši 500 Kč. Změny termínu: utkání 14. kola TJ Haná Nezamyslice – FK Výšovice. Původní termín SO 13. 5. 2017
od 10:00 hodin, nový termín ČT 8. 6. 2017 od 17:00 hodin. Dohoda oddílů.
7. Přebor OFS starší přípravky. Skupina 1: Turnaj 21. 5. 2017 pořadatel TJ Horní Štěpánov bez závad. Skupina 2:
Turnaj 20. 5. 2017 pořadatel 1.SK Prostějov. Neúčast družstev FC Kostelec na Hané a TJ Smržice. Nezúčastněné oddíly
sehrají neuskutečněná utkání po dohodě se soupeři. Výsledky dodají na sekretariát OFS! Skupina 3: Turnaj 21. 5. 2017
pořadatel TJ Haná Nezamyslice bez závad, až na: Na turnaj nebyli delegováni rozhodčí! Turnaj odřídili oddíloví rozhodčí,
papírové zápisy doručeny na OFS. Výsledky dodány do IS dodatečně. Skupina 4: Turnaj 20. 5. 2017 pořadatel TJ Sokol
Určice. Turnaje se nezúčastnil oddíl TJ Haná Prostějov po předchozím oznámení. Neodehraná utkání se odehrají po vzájemné dohodě oddílů.
8. Přebor OFS mladší přípravky. Skupina 1: Turnaj 20. 5. 2017 pořadatel FKM Konice bez závad. Skupina 2: Turnaj
21. 5. 2017 pořadatel TJ Smržice bez závad. Skupina 3: Turnaj 21. 5. 2017 pořadatel TJ Sokol Vrahovice bez závad.
Skupina 4: Turnaj 21. 5. 2017 pořadatel FC Kostelec na Hané bez závad.
9. Protest. Utkání TJ Horní Štěpánov – TJ Sokol Olšany. Utkání předčasně ukončeno z důvodu neuznání způsobilé hrací
plochy. Oddíl TJ Sokol Olšany podal proti tomuto rozhodnutí protest. STK předává k posouzení KR OFS Prostějov. STK
provede kontrolu hřiště v Horním Štěpánově dle Pravidel fotbalu.
10. Finálové turnaje přípravek. Termín konání finálových turnajů mladších přípravek NE 25. 6. 2017. Místo a systém
konání turnajů bude upřesněno v příštím zápise STK. Termín konání finálových turnajů starších přípravek NE 18. 6. 2017.
Místo a systém konání turnajů bude upřesněno v příštím zápise STK.
11. Přihlášky do SR 2017/2018. Termín podání přihlášek jednotlivých mužstev účastnících se soutěží OFS Prostějov v SR
2017/2018 zasílejte na sekretariát OFS na e-mail: ofsprostejov@centrum.cz nebo sekretar@ofsprostejov.cz. Do 7. 6. 2017!
Přihlašovací formulář ke stažení na www.ofsprostejov.cz v sekci soubory ke stažení.
12. Losovací aktiv SR 2017/2018. Termín Losovacího aktivu soutěží OFS Prostějov byl určen na PÁ 30. 6.2017. Místo
a hodina konání budou upřesněny!
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda STK Roman Minx.

Disciplinární OFS Prostìjov na svém zasedání dne 25. kvìtna 2017 rozhodla:
30. Navrátil Pavel ID 98101535 TJ Sokol v Pivíně. Utkání TJ Sokol Bělotín – TJ Sokol v Pivíně 21. 05. 2017. Přestupek: Červená
karta během utkání. Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest. Rozhodnutí DK: Vinen disciplinárním
přečinem. Trestá se zastavením závodní činnosti nepodmíněně na 3 SU od 22. 05. 2017. Dle §45/1 DŘ. Poplatek 50 Kč bude načten
na sběrný účet.
31. Předáno DK k dořešení z STK – zápis č. 11 z 24. 05. 2017.
TJ Sokol Olšany – TJ Sokol v Pivíně 20. 05. 2017 nehráno – mladší žáci. Hosté - TJ Sokol v Pivíně se k utkání nedostavili. Rozhodnutí
DK: a) DK rozhodla utkání kontumovat výsledkem 3:0 ve prospěch oddílu TJ Sokol Olšany a 3 body oddílu TJ Sokol Olšany. Dle
§36/1 DŘ. b) DK uděluje oddílu TJ Sokol v Pivíně finanční pokutu ve výši 500 Kč. Dle čl. 28.6 RS. Poplatek 50 Kč bude načten na
sběrný účet.
32. Předáno DK k dořešení z STK – zápis č. 11 z 24. 05. 2017. Utkání FK Výšovice – FC Ptení 21. 05. 2017 – mladší žáci. Při konfrontaci
na žádost vedoucího hostujícího družstva byl zjištěn neoprávněný start hráče Výšovic č. 3 Tesárek Adam ID 05120794. Při zjištění
totožnosti konfrontovaného hráče se hráč přiznal, že se jmenuje Matěj Zavadil.
Rozhodnutí DK: a) DK rozhodla utkání kontumovat výsledkem 3:0 ve prospěch oddílu FC Ptení a 3 body oddílu FC Ptení. Dle
§36/1 DŘ. b) DK uděluje oddílu FK Výšovice finanční pokutu ve výši 1000 Kč. Dle čl. 28.8 RS a a DŘ 50/2. Dle DŘ §69/1.e. c) DK
uděluje funkcionářům FK Výšovice zákaz činnosti dle DŘ §50/3 na: od
22. 5. 2017 do 12. 6. 2017 - Trenér Škop Vlastimil ID 52060190, od 22.
Veškeré úřední zprávy a další aktuality
5. 2017 do 12. 6. 2017 - Vedoucí Koukal Pavel ID 65080604 . Poplatek
mohou
zástupci jednotlivých oddílů i jejich příznivci
50 Kč bude načten na sběrný účet. Proti rozhodnutí DK OFS je možno
podat odvolání k VV OFS do sedmi dnů ode dne doručení (zveřejnění
nacházet na internetových stránkách
na Úřední desce) tohoto rozhodnutí.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil,
souhlasil předseda DK Ing. Jaroslav Čížek.

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Jeho týmu hrál do karet i styl, s nímž
přijely do Určic Chválkovice, tedy
žádné nakopávání, ale fotbalovost.
„Soupeř se snažil hrát na tuto soutěž
až nezvykle kombinačně a chtěl
rozehrávat od brankáře přes stopery,
to pro nás bylo výhodou. Presinkem
jsme je nutili k chybám a dostávali
jsme je do velkých problémů, po
zkažených přihrávkách jsme se dostávali k průnikům do otevřené obrany,“ popisoval.
To vše dohromady tak přineslo
šestou tříbodovou výhru v sezóně.
„Chtěli jsme toto utkání zvládnout
herně i výsledkově, protože důležitý
je nejen vstup do soutěže, ale i její
závěr, abychom mohli odcházet

PK
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TJ Sokol
Mostkovice
TJ Sokol
Plumlov

být, nervózní, ale my jsme byli vystrašení. Soupeř byl sebevědomější, byl
více na míči. Naše hra byla kostrbatá, uspěchaná. Nechali jsme dvakrát
prostor Spáčilovi a prohrávali jsme
o dva góly. Ve druhé půli jsme byli
trpěliví, dali kontaktní gól, se štěstím
vyrovnali v poslední minutě a vyhráli penalty. Pro nás jsou ty body zlaté.
Potřebovali jsme je a štěstí se přiklonilo k nám.“

Branky: 57. Kamenov ml., 90. L. Zapletal
- 23. Hladký, 44. Spáčil. Rozhodčí: Lepka
– Šebesta, Opravil. Sestava Mostkovic:
Lukáš – Všetička, Milar (66. Chmelař),
Bureš, V. Vojtíšek – Dadák (85. Hanák),
Doseděl, M. Vojtíšek (80. Křišťan), Šlambor – Kamenov ml., L. Zapletal. Trenér:
Jiří Kamenov st. Sestava Plumlova: SiHodnocení trenéra Plumlova
mandl – Vysloužil (60. Hrstka), KocouPetra Kišky:
rek, Fabiánek, J. Kiška – Zabloudil, Spáčil,
Ševcůj, Klváček – Hladký, L. Kiška (69. „Tu porážku koušu těžce… Vedeme
v poslední minutě a máme jen bod.
Ostratický). Trenér: Petr Kiška.
Měli jsme vyhrát za tři. Příčinou je
Hodnocení trenéra Mostkovic
naše pasivita v posledních dvaceti miJiřího Kamenova:
nutách. Nepojistili jsme naše vedení,
s co nejlepším pocitem. A to se nám „Utkání o bytí a nebytí. Derby jak má a byli jsme potrestáni.“
podařilo, takže jsme spokojeni,“ liboval si.
Dalším a v tomto ročníku
předposledním soupeřem týmu
Pavla Zbožínka budou Želatovice.
Souboj tabulkových sousedů,
které dělí šest bodů, startuje na
Přerovsku v sobotu pět hodin
po poledni. „Jedeme ven a tento
výsledek nám pomůže. Kvůli práci sice nastanou drobné změny
To na Pivín úplně stačilo, všichni nav sestavě, chceme ale tento zápas zvTJ Sokol
jednou byli podráždění a rozhádaní,
ládnout. Jedeme tam odehrát dobré
v Pivíně
2:4
věnovali se víc diskuzím než hře. Nepředstavení, chceme mít z výkonu
FK Němčice
(2:3)
inkasovali jsme po žádných kombidobrý pocit a zvládnout také poslednad Hanou
načních akcích, dostali jsme ale hlouní dva zápasy,“ přeje si hlavní trenér
„A“-týmu Sokola Určice.
(jim) Branky: 9. J. Svozil z penalty, 19. Tyd- pé góly, druhý padl po nákopu z půlky
lačka – 22. z penalty a 66. Kolečkář, 30. a špatném obsazení hráčů, na čtvrtý
J. Navrátil, 36. M. Navrátil. Rozhodčí: jsme soupeři nahráli. Utkání jsme si
Vrána – Kouřílek, Přikryl. ČK: 40. prohráli vlastní neukázněností, před
Valtr (P). Sestava Pivína: Pospíšil – pauzou byl navíc vyloučen Valtr, když
M. Bartoník, Frýbort, T. Vrba – Hýbl, první žlutou dostal poté, co gólman
la dobře roh a Vykopalová dopravila M. Svozil, Valtr, Šišma – J. Svozil ml. – držel třicet sekund míč, Pavel přišel
míč do sítě,“ přiblížil první gól Jelínek. Tydlačka (63. Hýžďal), R. Švéda (71. k němu a byl nastřelen, druhá byla za
Bitva pokračovala i po změně stran. J. Bartoník). Trenér: Jaroslav Svozil st. řeči. I v deseti jsme se ale snažili hrát
Ani jeden z týmů tomu druhému nic Sestava Němčic: M. Tomek – Řezáč, fotbal a přehrávali jsme je, ale prohráli
nedaroval. Duel spěl k patovému konci, M. Navrátil, J. Navrátil, Coufalík – jsme.“
ale zodpovědnost na sebe vzala Tereza Vévoda, Hamala, Mrkva (11. VejvoHodnocení trenéra Němčic
Strouhalová. „Prošla přes půlku hřiště da), Porupka – Horák, Kolečkář (79.
Radovana Novotného:
a došla s míčem až do brány,“ doplnil Jelí- Chlud). Trenér: Radovan Novotný.
„Věděli jsme, že nás čeká strašně těžký
nek. Kostelec tak vstřelil v závěru vítězný
Hodnocení trenéra Pivína
zápas, do Pivína se těžko jezdí a běgól, který znamenal tříbodový import
Jaroslava Svozila:
hem zápasu byli slyšet jen jeho fanoušz takřka nedobytné vlašské půdy – 1:2.
Kostelecká děvčata před sebou mají „Připravovali jsme se na Němčice i je- ci, také bych si přál mít tak hlučnou
ještě poslední zápas. Na domácí jich diváky, každý z nich dostal kalíšek podporu. Do utkání vstoupili kluci
půdě se v sobotu 3. června střetnou slivovice. Začali jsme dobře a vedli velice vlažně, první gól jsme dostali
s Kotvrdovicemi, tedy soupeřem, jsme 2:0, pak do utkání vstoupil roz- z penalty, která z mého pohledu nekterý je připravil o čtvrtou příčku. hodčí a odpískal penaltu, co nebyla. byla, rozhodčí to ale viděl jinak. Brzy
„Máme velkou motivaci. Na podzim
nás u nich zařezali a rozhodně jim
to chceme vrátit. Takového soupeře
musíme porazit, nic jiného než výhru
neberu,“ neskrývá motivaci trenér Jelínek. Letošní derniéra Štik vypukne
v 15:00 hodin.
(zv)
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

I.B třída skupina A

ŠTIKY zakously VLKA!
1:2

VLKOŠ, KOSTELEC NA HANÉ
Oblíbená destinace? Kostelecká
děvčata ve svém posledním vystoupení na cizím hřišti překvapila. Favorizovaného soupeře z Vlkoše dokázaly Štiky přetlačit brankou
v úplném závěru a připsaly hodně
cenný skalp. Opět tak potvrdily, že
ve Vlkoši je jim půda zaslíbená.
„Nastoupili jsme s úmyslem přehrát
soupeře útočným fotbalem. Na hrotu
nastoupila Smičková, bohužel jsme
hned inkasovali,“ popisoval nevydařený vstup kostelecký trenér Marek
Jelínek. Zkušená Smičková se proto
přesunula na svůj obvyklý post a hra
se srovnala. Po půlhodině pak i skóre,
když vyrovnala Kikina Vykopalová
- 1:1. „Hrálo se nahoru, dolů, šance
byly na obou stranách. Knápková kop-

I.B třída skupina B

OLŠANY VYKRADLY Horní Štěpánov
Opakovaný zápas rozhodly penalty

S HŠ
S OUPV

2:3pk

PROSTĚJOV Spravedlnosti učiněno za dost. Opakované utkání
22. kola Okresního přeboru PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku mezi
Horním Štěpánovem a Olšany
skončilo penaltovým vítězstvím
hostujícího celku. Ten tak potvrdil, že jejich původní vedení v nedohraném duelu nebylo náhodné.
„Výhra v rozstřelu byla takovou
sladkou tečkou za tímto nezapomenutelným dvojzápasem...,“ poznamenal Roman Sedláček, trenér
Olšan.
Jeho svěřenci se ve středeční dohrávce koncentrovali na hru a z hlav se
pokoušeli vytěsnit všechno ostatní.
„S takovým soupeřem a tak nenávistným prostředím jsem se ve fotbale
ještě nesetkal. Nadávali nám hráči,

1:5
(0:2)

TJ Sokol
Čechovice
Tatran
Všechovice

Branky: 79. Hatle – 2. Merta, 31., 47.
a 76. Přikryl, 83. Seidler. Rozhodčí:
Straka – Lizna, Jelínek. Sestava Čechovic: Polák – Chmelík, Lakomý,
Walter, Frys – Novák, Hatle, Matula
(86. Kupka), Š. Hanák – Haluza (57.
Klváček), Pospíšil. Trenér: Evžen Kučera.
Hodnocení trenéra Čechovic
Evžena Kučery:

„V týdnu jsme přišli o další dva hráče – Jana a Jána. Soupeř nám dal fotbalovou lekci. Momentálně nemám
mužstvo, abychom takovým týmům
konkurovali. Soupeř byl od první do

poslední minuty lepší. Jeho výhra je šancí, ale skóroval soupeř. Po pauze
naprosto zasloužená.“
jsme dokázali rychle vyrovnat, začali
jsme soupeře přehrávat. Bohužel přiSK
šel zkrat Martina Lišky. Mančaft ale
PK
Lipová
musím pochválit, že i v deseti šel za
1:2
TJ Sokol
výhrou a nebylo poznat, že máme vy(0:1)
Bělotín
loučeného. Byli jsme lepším týmem,
Branky: 50. Dostál – 31. Lhotský. ale nedotáhli to do konce. Řekl bych,
Rozhodčí: Jurčák – Habermann, že jsme měli více šancí než soupeř
Chládek. ČK: 65. M. Liška (L). Se- a měli jsme vyhrát v normální hrací
stava Lipové: R. Vybíhal – Žilka, Ma- době.“
courek, Novák, Takáč – Abrahám (16.
Sokol
M. Vybíhal), Dvořák, Jamrich (46.
Konice
Hejduk), Répal (78. Lehký), Dostál –
3:0
FC
(0:0)
M. Liška. Trenér: Pavel Růžička.
Beňov
.
Hodnocení trenéra Lipové
REPORTÁŽ Z UTKÁNÍ
Pavla Růžičky:
NA STRANĚ 38
„V prvním poločase byl náš výkon
DNEŠNÍHO VYDÁNÍ
vlažnější. Přesto jsme se dostali do
(zv)

PROSTĚJOVSKO Bitva o první místo v „A“ skupině I.B třídy ještě není dobojovaná. Fotbalisté Němčic
totiž dokázali otočit souboj Pivínem a vyhráli na jeho trávníku, naopak vedoucí Dub ztratil jeden bodík se zachraňujícím se Tovačovem. Polepšily si i Vrchoslavice, které v jižanském derby dokázaly zdolat
Nezamyslice, naopak hráčům Klenovic se nevedlo podle představ, v Horní Moštěnici se ani jednou
neprosadili a domů se vraceli s prázdnou. I tak se však stále drží v lepší polovině pořadí.

Němčice otočily v „Turecku“, derby zvládly i Vrchoslavice

Kostelec veze cenný skalp:

VLK
KOS

PROSTĚJOVSKO Největším tahákem víkendového programu I.A třídy bylo derby o přehradu.
Výhru v penaltách slavili Mostkovičtí, kteří umazali dvougólový náskok rivala. Zraněními sužované
Čechovice schytaly pět kousků od Všechovic. Lipová nezvládla duel s Bělotínem, Konice smázla
Beňov a je zachráněna.

Čechovice s debaklem, strhující mostkovický finiš smetl Plumlov

Určice si zastřílely a vysoko
zdolaly Chválkovice

SMOOS KRAJSKÝ
PŘEBOR:

URČČ
CHV

Právě on se postaral o jediný přesný
zásah střetnutí, když zužitkoval rohový kop v podání Jana Nečase a oslavil tak svůj návrat po zranění. „Křikl
jsem si, Martinka stáhl hráče na první
tyč a já jsem poslal hlavou míč k pravé tyči. Brankář nemohl zasáhnout.
Celkově jsme si hlavně v první půli
vytvářeli i další šance a byli jsme aktivní, zatímco soupeř hodně kazil,“
přibližoval dění na hřišti. Hostům
se tak podařilo využít herní převahy,

Pondělí 29. května 2017
www.vecernikpv.cz

diváci a snad i psi, co tam chodili
okolo,“ komentoval prostředí Roman
Sedláček.
Olšany se dostaly do vedení zásluhou
Lukáše Rokyty, naděje Štěpánova rozdmýchal rychlou odpovědí Libor Němec – 1:1. Zběsilou pětiminutovku
pak završila trefa hostujícího Elnera
– 1:2. „V prvním poločase jsme byli
lepším týmem, měli více šancí a po zásluze vedli,“ hodnotil Sedláček.
Po změně stran však domácí přidali,
dočkali se vyrovnání proměněnou
Síglovou penaltou a šli si pro vítězství. Olšanští však jejich nápor ustáli
a vydřeli penaltový rozstřel, ve kterém získali bonusový bod. „Soupeř
byl lepší, přehrával nás. Myslím, že
remíza byla zasloužená,“ říkal Sedláček a dodal: „Za vyhraný rozstřel
jsme nesmírně rádi. V takovém prostředí to potěší. Byli jsme rádi, že
jsme odjeli.“
(zv)
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

nato jsme inkasovali podruhé, pak ale
přišla stejná situace i na druhé straně
a snížili jsme z penalty. Srovnali jsme
po dlouhém centru do vápna a důležité bylo, že se nám podařilo dát i třetí
a čtvrtý gól. Je špatné, že jsme si nechali dát dvě branky, na druhou stranu se ale kluci chytili, makali, jezdili
po zadku a děkuji jim. Bohužel se ale
napřed musíme dostat do problémů,
abychom zabrali, opět nás hodně podržel i Michal Tomek v bráně.“

mý, Dadák, Frgál (46. Špička), Mariánek, Dostál, Král, Musil. Trenér:
Drahomír Crhan.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

„V první půli jsme Nezamyslice totálně
přehrávali a vedli jsme 2:0, navíc jsme si
vypracovali i další šance. Ve druhé půli na
chvíli převzal iniciativu soupeř, my jsme
ale opět měli tolik šancí, šli jsme sami na
brankáře a na příležitosti jsme vyhráli
tak 8:3. Z hostující strany to byl dost boTJ Sokol
jový výkon, nedali svou kůži zadarmo. Je
Vrchoslavice 1946
pravdou, že jsme druhý poločas trochu
2:1
TJ Haná
(2:0)
podcenili, důležité jsou ale body. Navíc
Nezamyslice
to bylo derby a mezi oběma týmy vládne
Branky: 35. M. Hradil, 40. T. Hradil rivalita, takže to mělo i jiný náboj.“
– 83. Dostál. Rozhodčí: Vachutka –
Borůvka, Dokoupil. Sestava Vrcho- Hostující kouč Drahomír Crhan nebyl
slavic: M. Jurčík – Trávníček (70. Pře- po utkání k zastižení. Jeho hráči nedocechtěl), Gajdošík, Holub, Zatloukal kázali rozšířit šestnáctibodovou sbírku
– Fialka, R. Jurčík, P. Horák ml., Bleša a popáté v sezóně padli o jedinou bran– T. Hradil, M. Hradil (67. Konupka). ku, na snížení z poslední desetiminutovTrenér: Miroslav Panáček. Sestava ky v podání Ondřeje Dostála už nedoNezamyslic: Fürst – R. Fialka (82. kázal v samotném závěru nikdo z jeho
Šebek), Moravec, J. Machálek, Lako- spoluhráčů navázat.

TJ Sokol Horní
Moštěnice
TJ Sokol
Klenovice na Hané

2:0
(1:0)

Branky: 23. a 64. Kachlík. Rozhodčí:
Halenka – Valouch, Štětka. Sestava
Klenovic: Klimeš – Spálovský (46. Cibulka), T. Cetkovský, Liška, Pospíšil (46.
Prášil) – Frys, Dreksler, Smékal, Varga
(66. Grepl) – Rozehnal – Borovský (41.
Pokorný). Trenér: Vladimír Horák.
Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

„Není moc co hodnotit, bylo to z naší
strany bez bojovnosti, bez nasazení,
vyráběli jsme chyby, po nichž jsme soupeři dovolili dvakrát skórovat, a bylo po
zápase. Z naší strany se jednalo o hodně
nepovedený zápas. Určitě se podepsalo,
že domácí měli větší motivaci, nám to
nějak nesedlo. Kluci si už myslí, že jsme
zachráněni, nemusí to tak ale být. Také
bych tomu věřil, kdybychom udělali
nějaký bodík, takto jsme myslím stále na
hraně.“
(jim)

PROSTĚJOVSKO Nic nového pro vývoj na obou pólech tabulky nepřineslo čtyřiadvacáté kolo „B“
skupiny I.B třídy. Vedoucí Kostelec si v hanáckém derby poradil se Smržicemi, stejně tak ani Protivanov
nezaváhal ve Hvozdu a zvládl souboj dvou celků z vyšších nadmořských výšek. Oba celky bojující o
jedno postupové místo tak stále mají stejný počet bodů a dole i nadále dělí dvanácté Smržice a třináctý
Hvozd čtyři body. Polepšil si pouze Jesenec, jemuž se doma podařilo zdolat Troubelice. Nově je čtvrtý,
jen o skóre a vzájemný zápas za Doloplazy.

Kostelec, Protivanov ani Jesenec nezaváhaly
4:0
(2:0)

FC Kostelec
na Hané
TJ
Smržice

Branky: 7., 11., 68. a 71. Preisler.
Rozhodčí: Šmíd – Štěpán, Weiser.
Sestava Kostelce na Hané: Dragon
– Synek, Baláš, Chytil, Móri – Žídek
(66. Muzikant), M. Klimeš, Grepl,
Ondra (46. Vyhlídal) – Lužný (79.
Holoubek), Preisler. Trenér: Jaroslav
Klimeš. Sestava Smržic: Volf – Zbožínek, Gottvald, Klus (46. Dostál),
Tomiga (71. Kovačevič), Kalandřík,
Vařeka, Kotlár, A. Studený, T. Studený
(79. Procházka), M. Studený. Trenér:
Petr Gottwald.
Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Jaroslava Klimeše:

„Výsledkově to vypadá na jednoznačnou záležitost, nejednalo se ale o hru
kočky s myší. Pomohly nám dva brzké
góly, po nich jsme ale ustoupili od naší
hry a byli jsme pasivní, kluci se báli.
Jsem rád, že jsme toto střetnutí zvládli,
herně to už asi do konce sezóny lepší

nebude. Hrajeme o všechno a kluci
cítí zodpovědnost, Protivanov totiž
do konce sezóny neztratí a je to na nás.
První stupínek jsme zvládli a jsou před
námi ještě dva, bude nás to stát ještě
kus práce a nervů a na hře se to musí
projevit, tím stejným si procházeli Slavia, Plzeň i třeba Baník. Důležité pro
nás bylo, že se chytil ‚Prája', zaplaťpánbůh, že proměnil čtyři šance.“
Hodnocení sekretáře Smržic
Robina Kotlára:

„Nebyli jsme horší. První gól jsme si
dali sami a druhý vlastně taky, tím se
Kostelec uklidnil. Ve zbytku poločasu
jsme byli častěji na míči, byli jsme lepší a hráli jsme, jenže jen po šestnáctku.
Těžko si však vytváříme šance, měli
jsme snad jen jednu nebo dvě, naopak
sami dostáváme laciné góly. Naše defenzivní činnost je hrozná a Kostelci stačilo čekat na chyby. Do utkání
jsme šli s tím, že nemáme co ztratit,
a bohužel nás potápějí hloupé chyby.
Rozhodující utkání nás čeká teď doma
s Jesencem, musíme se proti němu pokusit uhrát body.“

2:4
(1:1)

FC
Hvozd
SK
Protivanov

Branky: 2. a 86. Z. Poles – 36. Milar
z penalty, 67. D. Nejedlý, 73. a 90. V.
Nejedlý. Rozhodčí: Frais – Kopecký,
Winkler. Sestava Hvozdu: Koutný
– J. Muzikant, Fiala, Vánský, K. Procházka (85. T. Dostál) – P. Muzikant
– Kubica (75. Vyroubal), O. Procházka, J. Krása ml. (85. V. Dostál), Z. Poles – Bílý (58. Tichý). Hrající trenér:
Petr Fiala. Sestava Protivanova: M.
Piták – M. Bílek (46. Ženata), D. Nejedlý, Dvořák, Z. Pospíšil – Kropáč, F.
Pospíšil, Milar, D. Sedlák – R. Sedlák
(63. V. Nejedlý), Grmela (77. M. Pospíšil). Hrající trenér: Milan Piták.
Hodnocení trenéra Hvozdu
Petra Fialy:

„Jsem pyšný na mužstvo, hráli jsme
dobře. Nemám ale dál moc co říct,
už dlouho jsem nezažil, co předvedl
pan rozhodčí. Byli jsme Protivanovu
vyrovnaným soupeřem a po první

půli jsme klidně mohli vést 3:0. Vedli
jsme, jenže pak přišla vymyšlená penalta a následně měli hosté stoprocentní úspěšnost střel. Naopak hlavní
rozhodčí se asi ze svého výkonu pozvracel a vystřídal ho David Kopecký,
ten už zvládl zbytek utkání perfektně.
Zasloužili jsme si aspoň bod, a jestli
takový výkon dokážeme zopakovat
i v Troubelicích, můžeme si něco přivézt. Důležité pro nás také je, že Smržice padly.“
Hodnocení asistenta Protivanova
Josefa Pospíšila:

„Zápas nechci komentovat, nemá to
cenu. Čekali jsme, že domácí budou
hrát zanďoura, bohužel hned z prvního protiútoku jsme inkasovali gól
a 1:0 jsme prohrávali. Od tohoto se
odvíjel zbytek zápasu a fotbal se hrál
snad jen pětadvacet minut, pak už to
bylo hlavně zdržování. Podařilo se
nám vyrovnat z penalty po faulu na
Radka Kropáče, byla. Ve druhé půli se
pak krásně trefil ze střední vzdálenosti Dan Nejedlý, třetí a čtvrtou branku
přidal jeho brácha Vít.“

3:0
(2:0)

SK Jesenec
-Dzbel
TJ Sokol
Troubelice

Branky: 27. a 36. z penalty Ullmann, 51.
J. Tichý. Rozhodčí: Gábor – Krpec, Vojtek. Sestava Jesence: Burget – Žouželka, Ullmann, Burian, Horák – Zajíček,
Gottwald (75. Laštůvka), Čížek, Drešr –
J. Tichý, Navrátil. Trenér: Petr Tichý st.
Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

„Hrál se z obou stran pohledný fotbal
a kluci zvládli tento souboj perfektně,
jsem rád za tři body. V Protivanově bylo
znát, jak moc nám chyběl ‚Uli', je to velká
osobnost, která vnesla do naší hry klid.
Hráli jsme výborně dopředu i dozadu
a předvedli jsme jeden z nejlepších zápasů sezóny, i když nás bylo jen dvanáct
a střídal jsem až ke konci. I ze strany hostí to bylo dobré, nejednalo se o mančaft,
který by zalezl. Věděli jsme, že Troubelice jsou technické, a připravili jsme se na
ně, hrál se fotbal na úrovni I.B třídy. My
si chtěli hlavně užít fotbalu.“
(jim)

´
´
zapasove
´ˇ
menicko

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
26. kolo: Čechovice – Přerov „B“
(sobota 3.6., 10.00, Koláček – Oulehla, Svozil).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
26. kolo: Čechovice – Přerov „B“
(sobota 3.6., 12.15, Oulehla – Koláček, Svozil).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR
DOROSTU:
25. kolo: Určice – Nové Sady (neděle 4.6., 9.30, Lizna), Konice – Černovír (neděle 4.6., 10.00, Šteier).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ DOROSTU:
21. kolo: Litovel – Protivanov (sobota 3.6., 10.00, Vrba), Brodek u
Prostějova - Tovačov (sobota 3.6.,
10.00, Vedral).
OKRESNÍ PØEBOR
DOROSTU:
21. kolo, neděle 4. června, 14.00
hodin: Hvozd – Horní Moštěnice
(sobota 3.6., 10.00), Nezamyslice –
Bochoř-Vlkoš (sobota 3.6., 14.00),
Plumlov – Pivín (10.00), Bělotín –
Smržice (14.30), Troubky – Otaslavice (17.00), Kralice na Hané volno.
SpSM – TOP U15:
Předehrávané 33. kolo: 1.SK Prostějov – Jihlava (středa 31.5., 14.00,
Řezníček – Vachutka, Horák).
29. kolo: 1.SK Prostějov – Ostrava
(sobota 3.6., 10.00, Hubený – Jelínek, Motal).
SpSM – TOP U14:
Předehrávané 33. kolo: 1.SK Prostějov – Jihlava (středa 31.5., 15.45,
Vachutka – Řezníček, Horák).
29. kolo: 1.SK Prostějov – Ostrava
(sobota 3.6., 11.45, Jelínek – Hubený, Motal).
SpSM – U13 JIH:
16. kolo: Hodonín – 1.SK Prostějov
(neděle 4.6., 10.00, Vajdík).
SpSM – U12 JIH:
16. kolo: Hodonín – 1.SK Prostějov
(neděle 4.6., 10.00).
ÈSOB POJIŠŤOVNA KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
29. kolo: Dub nad Moravou – Čechovice (sobota 3.6., 9.30, Kryl), Němčice
nad Hanou – Slavonín (sobota 3.6.,
11.45, Dokoupil), Loštice – Konice
(sobota 3.6., 15.30, Vachutka).
ÈSOB POJIŠŤOVNA KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
29. kolo: Dub nad Moravou – Čechovice (sobota 3.6., 11.00, Kryl), Němčice nad Hanou – Slavonín (sobota 3.6.,
10.00, Dokoupil), Loštice – Konice
(sobota 3.6., 14.00, Vachutka).
OKRESNÍ PØEBOR
STARŠÍCH ŽÁKÙ:
17. kolo, neděle 4. června, 14.30
hodin: Protivanov – Brodek u Prostějova, Plumlov – Brodek u Konice
(předehráno výsledkem 3:7), Klenovice na Hané volno, Pivín volno,
Kralice na Hané volno.
OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
17. kolo, neděle 4. června, 14.00
hodin: Plumlov – Lipová (pátek
2.6., 17.00), Mostkovice – Určice
(sobota 3.6., 10.00), Olšany – Ptení
(sobota 3.6., 14.30), Nezamyslice –
Pivín (10.00), Výšovice – Hvozd.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)
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KONICE UŠTVALA BEŇOV A SLAVÍ PŘEDČASNOU ZÁCHRANU posteskl si konický Petr Tichý

„Soupeř nám hrát nedovolil,“

Houževnatý odpor soupeře zlomil až první gól

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
KONICE V sázce bylo „šest“
bodů. Střetnutí Konice
s Beňovem mělo záchranářské parametry se vším všudy. Před utkáním dělilo oba
celky pouhých pět bodíků
a v případě konické ztráty by
se hosté nebezpečně dotáhli.
Domácí však v sobotním podvečeru potvrdili, že mají na
jaře výtečnou fazónu, načež
soupeře ve druhé půli zlomili
třemi góly a zajistili si I.A třídu
Olomouckého KFS i pro příští
sezónu.
Stav ped výkopem
Konické mužstvo se nachází v pohodě, ale trochu vrásek dělala trenérovi
absence stěžejního hráče Kořenovského. Přesto byli domácí ve čtyřiadvacátém kole skupiny „B“ pozici
favorita, protože síla Beňova je především v domácím prostředí. Na
straně Sokola byla také lepší fyzická
kondice a momentální rozpoložení,
což se nakonec na hřišti projevilo.

Vývoj zápasu
O osudu utkání rozhodla pravděpodobně lepší fyzická kondice domácího týmu. Koničtí se snažili hrát po
celých devadesát minut ve velkém
tempu, a přestože na první gól museli dlouho čekat, ve své aktivitě nepolevovali. Díky neustálému pohybu
nutili hostující plejery k chybám,
kterých s postupujícím časem přibývalo. Právě vinou únavy pravděpodobně hostující stoper Novosad
netrefil centr Kaprála, po kterém se

zrodila vítězná konická branka. Chybějící krok pak stál hostující obranu
i třetí inkasovaný gól, kdy byl Bross
na malém čtverci zcela opomenut.

co jsme chtěli, ale dali jsme góly, to
je důležité.“
ƔƔ Myslíte, že jste Beňov nakonec
uběhali?
„Utkání bylo oboustranně hodně
bojovné. Snažili jsme je presovat
a dát z toho góly. Podařilo se to až
ve druhém poločase. Mohlo to být
dříve.“
ƔƔ Tímto vítězstvím jste se zachránili, máte hotovo?
„Zbývají pořád ještě dva zápasy
a my chceme vyhrávat pořád.“
ƔƔ Jak jste se zabydlel ve vyšší
Zdeněk VYSLOUŽIL soutěži?
ƔƔ Co řeknete k dnešnímu zápasu? „Já už tu I.A třídu hrál, nevidím
„Byl to těžký duel. Soupeř nám moc v tom problém. Mám ale pocit, že
hrát nedovolil. Nepředvedli jsme, ta úroveň upadá...“

KONICE V zimní pauze přesídlil z Jesence do sousední
Konice a hned se natrvalo zabydlel v základní sestavě. Petr
Tichý (na snímku) byl jednou
z hlavních postav sobotního
duelu s Beňoverm. Nejenže
dal první a vítěznou branku,
ale po faulu na něj se navíc
kopala penalta, po které bylo
definitivně rozhodnuto.

FOTO & VIDEO
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Zásadní okamžiky
Domácí mohli inkasovat hned
v úvodu, kdy vyrobili velkou minelu v rozehrávce. Machač se pokusil
vysoko stojícího brankáře Vévodu
přehodit, ale míč přeletěl i horní tyč.
V dalších minutách pak byla Konice
více na míči a pokoušela se o častou
střelbu. Nebezpečně pálil z pravé
strany Bross, jehož jedovku vytěsnil brankář Judas na roh. Tentýž
domácí hráč pak poslal volný kop
z dobré vzdálenosti nad. Blízko otevření skóre byl domácí Kamený, ale
jeho pumelici zastavila tyč. K úspěchu pak nevedly ani pokusy Brosse
a Franty Bílého. Nejhezčí akci první
půle pak předvedli domácí v závěru.
Krásné vyšachování beňovské obrany mohl korunovat Kamený, ale
z malého čtverce pálil pánubohu do
oblak!
Druhou půli zahájili Koničtí aktivně,
střela Františka Bílého však mezi tři
tyče neletěla. Vzápětí zahrozili dvakrát hosté. Nejprve netrefil zařízení
Ďopan. Následně hosté přečíslili
obranu, Machač vypálil bez přípravy, ale míč se odrazil od spojnice
ven! Domácí borci ale nezpanikařili
a hnali se dál směrem dopředu. Po
Antlově centru chyběly Brossovi
centimetry. Diváci se dočkali až po
více než hodině hry, když se po chybě stopera dostal k míči Tichý - 1:0.
Vedení mohl vzápětí navýšit Bross,
ale jeho bombu Judas vyrazil. Pojistku ale přidal Kamený z pokutového
kopu za faul na Petra Tichého – 2:0.
Koničtí se uklidnili, soupeř začal
hrát vabank a začaly se rodit šance
jako na běžícím pásu. Během pár minut mohlo být klidně 5:0, ale Tichý
ani Kamenný své šance neproměnili.
Podařilo se to až pět minut před kon-

Konická obrana (v pruhovaném) moc práce nemla, ale pi nkolika brejcích Beova musela dávat pozor.
Foto: Zdenk Vysloužil

cem Brossovi, jenž zužitkoval přesný
centr Kameného - 3:0. Do listiny se
mohl zapsat i střídající Cetkovský,
ale jeho pokus vykopl před čárou
jeden z obránců. Oprávněnost své
nominace pak prokázal i mladičký
gólman Vévoda. Nejprve vychytal
sólo Ďopana, aby si následně stejně
poradil i s Machačem. Po této akci
však hráč hostů přes brankáře přepadl a asi oprávněně volali po penaltě,
která se ovšem nekonala.

o tři roky mladší Lubomír Habermann a třetím do party byl ještě ne
osmnáctiletý Dominik Spurný. Ke
cti jim slouží, že se dokázali přes určité chybky povznést a duel odřídili
na solidní úrovni.

Atmosféra stetnutí

Sobotní slunné odpoledne není regionálnímu fotbalu nakloněno. Většina
českého národa využije nepracovního dne spíše k výletům nebo práci
Osobnost utkání
na zahradě. Vcelku zajímavý fotbal
tak viděla pouze hrstka nejvěrnějších
O tom, že je Petr Antl na konické po- fanoušků a to je vzhledem k dobrým
měry nadstandardním fotbalistou, jarním výsledkům a hernímu projese na místním stadionu nikdo přít vu Konice škoda.
nebude. Divák-laik si jeho přínosu
pro tým až tolik nevšimne, ale borec,
který dokáže obětovat své individuální ambice ve prospěch týmu je pro
každého trenéra nedocenitelný. Antal jezdil nahoru dolů a byl jedním
Petr ULLMANN – Sokol Konice:
z motorů dobře šlapajícího stroje.
„První půlka byla z naší strany hodně nervózní. Akce
jsme řešili zbrkle. Měli jsme šance, ale výkon nebyl dobZajímavost duelu
rý. Zlomová byla ta jejich tyč, kdyby dali gól, bylo by to
ještě těžší. Jsem rád, že jsme to přečkali a po pěkných akMládí vpřed. Delegace rozhodčích cích vstřelili i góly. Zdálo se mi, že soupeři pak došly síly.
na tento důležitý duel jistě mnohé Výhrou mi spadl velký kámen ze srdce. Zachránili jsme
překvapila. Nejstarším z trojice arbi- se a s tím jsem do toho šel. Cíl jsem splnil a uvidíme co
trů byl pětadvacetiletý asistent Petr dál. Ten tým nepatřil tam, kde byl! Byla jen otázka času,
Dokoupil. Píšťalku měl na starost kdy se zvedne.“

Foto: Zdenk Vysloužil

Pozápasové hodnocení trenér

3 :0

Sokol Konice

Richard ŠVEHLÍK – FC Beov:

„Ve druhém poločase nám došly síly a Konice byla
lepší. Při tom prvním gólu jsme udělali obrovskou
chybu. Stoper měl balón na noze... Ten gól rozhodl.
K penaltě se vyjadřovat nebudu, pořádně jsem to
neviděl. Výkon rozhodčího byl ale tendenční ve prospěch domácích, což jasně potvrdila poslední minuta. Když za stavu 3:0 nepískne penaltu poté, co hráče
podrazí brankář… To ale nebyl důvod naší porážky.
Byli jsme horším týmem než soupeř.“

FC Beňov

FGP studio 1.A třída, skupina „B“, 24. kolo
Drešr

Petr

Dýčka

Ďopan

Richard

Antl

F. Bílý

Novosad

ULLMANN
Vévoda

Tichý

Dohnal

Žondra
Zbořilák

Vyhňák

Kaprál

Machač

L. Bílý

Střely na branku:
Rohové kopy:

10
7

Střely mimo branku:

Andrlík

Hrabal

Kamený

Branky: 66. Tichý, 69. z pen. Kamený, 85. Bross

Judas

Navrátil

Bross
Rus

ŠVEHLÍK

KONICE

3 :0

BEŇOV

( 0 :0)

9

Rozhodčí: Habermann – Dokoupil, Spurný

Branky: Střely na branku:

Diváků: 68

Rohové kopy:

Žluté karty: 59. Rus, 83. Paš

Žluté karty: 39. Ďopan, 44. Machač, 70. Hrabal.

Střídání: 62. Blaha za Žondru, 75. Paš za Kaprála, 84. Jurník za L. Bílého, 85. Cetkovský za Brosse.

Střídání: 46. Chromčík za Navrátila.

4
2

Střely mimo branku:

6
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OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku
servis připravil Zdeněk Vysloužil

Zdtínu nepomohly ani slávistické dresy

KOLA

ŠAMPI N

Sterilní souboj posledních rozhodly penalty

TJ SOKOL VRAHOVICE
Jedou jak pila. Vrahovičtí kosí na jaře jednoho soupeře za druhým a jejich výkony
mají s blížícím se závěrem sezóny stoupající tendenci. Parádním fotbalem se borci
z předměstí Prostějova blýskli i v nedělním šlágru na hřišti Horního Štěpánova.
Domácí zkušený soubor rozebrali do šroubku a nasázeli mu sedm branek!

KOLA

SM LÍK
TJ HORNÍ ŠTÌPÁNOV
Tým, jenž byl po výhře na Hané největším aspirantem prvního místa, ztratil
v posledním týdnu svůj kredit. Nejprve podlehl na penalty v dohrávaném duelu
s předposledními Olšany. V neděli pak absolutně nestíhal borcům Vrahovic, kteří
zkušené plejery vyškolili po všech stránkách. Z medaile je tak hned brambora…

PROGNÓZA NA 25. KOLO
aneb Veerník pedpovídá
TJ Sokol Olšany VS. TJ Haná Prostìjov

Tady jsou karty jasně rozdány. Haná ženoucí se za celkovým prvenTip
stvím by neměla mít na půdě druhého nejslabšího celku soutěže
žádné problémy. Olšany padnou, ale pro favorita to nebude nic jed- Veèerníku:
noduchého.
1:3
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Otaslavice VS. TJ Horní Štìpánov
V tomto utkání by nemělo být co řešit. Hornímu Štěpánovu
Tip
evidentně dochází dech, naopak domácí soubor potřebuje bo- Veèerníku:
dovat. Navíc hraje před vlastními fanoušky, což metlím dává
2:1
kolikrát křídla.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Vrahovice VS. TJ Sokol Brodek u Pv
Jednoznačná záležitost domácího celku. Vrahovičtí nemají
Tip
na jaře konkurenci a poradí si s dost rozklíženým souborem Veèerníku:
Brodku. Fanoušci budou spokojení, protože budou padat
5:2
spousty gólů.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Èechovice „B“ VS. FC Ptení
Z pohledu obou celků se jedná o existenční duel. Čechovičtí se
Tip
prachbídným jarem zamotali do nečekaných potíží a vysvobodit Veèerníku:
by je měla až povinná výhra s chřadnoucím nováčkem. Mobili4:1
zace se vyplatí.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Urèice „B“ VS. FK Skalka 2011
Určický tým se po počátečních zaváháních dostal opět do
Tip
pohody a svou kvalitou většinu soupeřů převyšuje. Platit to Veèerníku:
bude i v tomto utkání se Skalkou, která si odveze vysokou
5:1
porážku.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Pøemyslovice VS. TJ Sokol Vícov
Tak tomuhle se říká trojtip. Narazí na sebe dva stylově hodně
Tip
podobné celky. Od kopaček se bude jiskřit a ani jedna strana Veèerníku:
nedá té druhé nic zadarmo. Vícovští se dokážou s prostředím
1:1
srovnat a uhrají remízu.
------------------------------------------------------------------------------------------------FK Výšovice VS. TJ Sokol Zdìtín
Doposud hodně pauzírující kanonýr Koukal se chytne. Jeho
Tip
mužstvo těžící z dobré fyzičky soupeře převálcuje silou a běháním. Veèerníku:
S domácím prostředím se rozloučí vysokou výhrou a oslaví zá6:2
chranu.

POØADÍ
KANONÝRÙ

1. Kristián KOUKAL (Výšovice)
2. Karel GRYC (Horní Štěpánov)
2. Pavel FARNÝ (Vrahovice)
4. Josef KLVÁČEK (Čechovice B)
4. Patrik GÁBOR (Haná Prostějov)
4. Libor NĚMEC (H. Štěpánov)
7. Radek ŠTĚPÁNEK (Vícov)
8. Martin VOGL (Otaslavice)
9. Jan TYPNER (Brodek u Pv)

20 branek
18 branek
18 branek
17 branek
17 branek
17 branek
16 branek
15 branek
13 branek

10. Bernard BOŠEK (Vícov) 12 branek, 11. Radovan SVĚTLÍK (Haná Prostějov) 11 branek.
12.-13. Jan SEKANINA (Ptení), Pavel FORET (Čechovice B), 10 branek. 14.-20. Oldřich DOSPIVA (Ptení), Radovan CITA, Martin KOŘENEK (oba Přemyslovice), Roman ŠIMEČEK
(Brodek u Pv), Marek HOLOMEK (Haná Prostějov), Patrik ZAPLETAL (Čechovice/Určice
B), Jiří KARÁSEK (Skalka) 9 branek. 21.-28. Petr HODULÁK (Haná Prostějov), Libor
KLIMEŠ (Horní Štěpánov), Kamil ŽÁČEK (Určice B), Radek MAŇÁK (Skalka), Roman
RIEGER (Otaslavice), Jaroslav TRNEČKA (Vícov), Martin KUČERA, Jan STUDENÝ (oba
Vrahovice) všichni 8 branek. 29.-32. Luděk OLBERT (Výšovice), Vladimír KRAJÍČEK, David
TRAJER, Viktor ŠŤASTNÝ (všichni Určice B) všichni 7 branek. 33.-39. Dominik DRMOLA
(Otaslavice), Marek ZATLOUKAL (Haná Prostějov), Martin KRATOCHVÍL (Vrahovice),
Petr PIŇOS (Brodek u Pv), Roman BERČÁK (oba Určice B), Lukáš HOLINKA (Ptení), Lukáš
JURNÍK (Přemyslovice) všichni 6 branek. 40.-48. Jaroslav HLADÍK (Otaslavice), Ondřej
ŠČUDLA (H. Štěpánov), Michal BARNET (Skalka), Jan KŘIVINKA (Výšovice), Petr SOLDÁN (Brodek u Pv), Lukáš RYŠÁNEK (Výšovice), David STROUHAL (Haná Prostějov),
Tomáš POŘÍZKA (Vrahovice), Lukáš TYL (Přemyslovice) všichni 5 branek. 49.-69. Radim
ŽONDRA, Martin SÍGL, Jiří FOJT (všichni 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 (Skalka), Petr FIALKA (Brodek u Pv), (Vrahovice), Filip HEMERKA (Olšany), Jaromír MATOUŠEK (Brodek u Pv), Tomáš NEVRLA (Ptení), Adam POSPÍŠIL (Čechovice B),
Svatopluk BUKOVEC (Vrahovice), Alexandr HANGURBADŽO (Otaslavice), Roman PINKAVA (Skalka), Michal MAZAL (Olšany), Michal OBRUČNÍK (Výšovice) všichni 4 branky.

0:1
PK

So Zde
So Olš

ZDĚTÍN Větrná hůrka byla
svědkem fotbalové holomajzny. V přímém souboji dvou
posledních týmů tabulky se
diváci žádné branky nedočkali. Rozsoudit vyrovnanou
bitvu bez gólových šancí
musela střelba pokutových
kopů. V nich byli úspěšnější
hostující Olšany a uchovaly si
tak alespoň teoretickou šanci
na záchranu.
exkluzivní reportáž
pro Večerník

Zdeněk

ger nasadil benevolentnější metr a tak
některé ataky ve velkém čtverci
nechával bez povšimnutí.
Zdětín se několikrát dostal do
nadějných brejků, ale ani jeden z nich
nedotáhl. Olšany po jedné z hlaviček
volaly po gólu, míč se ale odrazil podle
mínění rozhodčího z brankové čáry
ven.
Rozhodnutí nepřinesl ani závěrečný
tlak s několika rohovými kopy v provedení Romana Sedláčka, hrajícího
kouče Olšan. Ke slovu tak přišly pokutové kopy. První čtyři střelci byli neomylní, až přišla řada na exčechovického
spalovače Tomáše Kučeru. Ten dostál své pověsti a nechal vyniknout
brankáře Bačíka. Jelikož byli všichni
hostující střelci úspěšní, vysoký přestřel
Vyskočila jim přisoudil druhý bod.
Statistiky z utkání
najdete na straně 27

VYSLOUŽIL
Domácí mužstvo ctilo fandovské srdce
svého šéfa a vyběhlo do utkání
v červeno-bílé slávistické kombinaci.
Prezentovali se také podobným stylem,
tedy hlavně sázkou na pevnou obranu,
což v českém fotbalovém prostředí
platí. Olšanským nelze upřít snahu, ale
finální fáze možná i vinou nerovného
terénu značně haprovala. Rozhodčí He-
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Zdtínská ze (v sešívaném) hostující hráe tém do šancí nepustila.
Foto: Zdenk Vysloužil

Pozápasové hodnocení trenérù
Tomáš Kuèera – TJ Sokol Zdìtín:

Roman Sedláèek – TJ Sokol Olšany:

„Vsadili jsme na slávistické dresy, protože jsou ve formě. Zápas
odpovídal kvalitou postavení obou týmů. Myslel jsem si, že
mužem zápasu bude Tomáš Kučera, ale jelikož neproměnil
penaltu, vyhlašuji mužem zápasu Martina Sokola. Mohli jsme
zaknihovat druhou výhru, mrzí to. Ale myslím, že to přijde.
Když ne s Vrahovicemi, tak určitě na podzim ve třetí třídě. Na
fotbal rozhodně nezanevřeme.“

„Vyrovnaný zápas bez šancí. Terén moc fotbalu nepřál.
Hrálo se jednoduše se spoustou soubojů. Snažili jsme se o
kombinační fotbal, ale opravdu se na tom moc hrát nedalo.
Pětkrát za sebou jsme neprohráli, myslím, že jde forma nahoru. Že jsem hrál půl hodiny? Je nás málo, já hrát nechci, ale
musím mužstvu pomoct, když nejsou lidi. Dalším náhradníkem už byl jen Uhřa, který ani neměl původně jet.“

24. KOLO - II. TŘÍDY
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
FK Skalka 2011
TJ Sokol Přemyslovice

2:0
(1:0)

Rozhodčí: Novák – Krátký, Přecechtěl.
Žluté karty: 53. M. Glouzar – 59. Možný. Diváků: 30.
Skalka: A. Glouzar – Petržela, Mlčoch,
Přidálek, Spisar – Maňák, Pinkava, M.
Glouzar, Václavík – Chytil (46. Barnet),
Karásek (75. Molčík). Trenér: Stanislav Prečan.
Přemyslovice: Konečný – J. Špaček,
Sláma, M. Tyl, Konšel – L. Jurník, Kořenek, T. Jurník, Burget – L. Špaček
(78. Koutný), Možný. Trenér: Josef
Liška.
Pohledem trenérů:
Stanislav Prečan: „Při vší úctě k soupeři jsme mohli vyhrát klidně o deset
gólů. Po dvaceti minutách to mělo být
pět šest nula. Jen díky neschopnosti
našich střelců jsme zvítězili jen o dvě
branky.“
Josef Liška: „Nevyšel nám vstup, mohli jsme dostat mnohem více branek.
Skalka měla vyhrát mnohem vyšším
rozdílem. My se už musíme začít soustředit na Vícov.“
TJ Sokol Čechovice „B“
TJ Sokol Určice „B“

1:2
(0:1)

Branky: 50. Jansa – 20. D. Trajer, 74.
Josif. Rozhodčí: Milar – Duda, Keluc.
Žluté karty: 21. Prášil – 40. Šťastný.
Diváků: 42.
Čechovice B: Švéda – Kupka, Vinklárek, Bontempo, F. Hanák, – Němeček,
Halouzka, Prášil (70. Valach), Foret
– Wolker (46. Horák), Jansa. Trenér:
Rudolf Valný.
Určice „B“: Vodák – Kadlec, Nakládal,
P. Mlčoch, Grulich – Ježek (89. R. Mlčoch), Šťastný, Novák (70. Pavlů), Krajíček – Zapletal, D. Trajer (55. Josif).
Trenér: David Múdrý.
Pohledem trenérů:
Rudolf Valný: „Určice byly lepší, my
jsme se nemohli vůbec dostat do hry.
Zlepšili jsme se až v závěru poločasu.
Určice byly sehranější, bylo vidět, že

vědí, co chtějí hrát. Ve druhé půli jsme
trochu hru srovnali, ale vítězství soupeře bylo zasloužené.“
David Múdrý: „Skládali jsme velmi
složitě sestavu, do brány musel Vodák.
Měl jsem z toho strach, ale kluci k utkání přistoupili zodpovědně. Takticky to
zvládli, vytvářeli si šance a soupeře do
nich nepouštěli. Tak nějak by to mělo
vypadat pořád.“
TJ Sokol Brodek u Pv
FK Výšovice

3:5
(2:3)

Branky: 35. P. Piňos, 40. Typner, 46.
Šimeček – 15. z pen. a 76. z pen. Olbert,
23. Obručník, 42. Křivinka, 50. Baterdene. Rozhodčí: Němec – Krátký, Kolařík (z lidu). Žluté karty: 18. R. Piňos
– 53. M. Okleštěk. Diváků: 80.
Brodek: Král – Zatloukal, Fialka, R.
Piňos (81. Vlachynský), Kořínek - Typner, Šimeček, Soldán, Matoušek – Ličman (35. Krejčí), P. Piňos (75. Sochor).
Trenér: Ivo Vykopal.
Výšovice: M. Škop – Kozdas, J. Škop,
M. Okleštěk, Ryšánek (63. F. Okleštěk)
– Baterdene (82. Krajíček), Fildán, Křivinka, Obručník – Koukal, Olbert (85.
Dudík). Hrající trenér: Michal Dudík.
Pohledem trenérů:
Ivo Vykopal: „Ještě se mi nestalo,
abych koučoval utkání, ve kterém
jsme vstřelili osm branek a prohráli ho.
Všechny góly jsme soupeři darovali.
Nastoupili jsme jako mistři světa s velkým podceněním. Výsledek byl ten, že
nás přeběhali tři hráči, kteří mají pravděpodobně dohromady kapacitu plic
patnáct litrů. Hráli jsme nesoustředěně,
pomalu a chyběl nám důraz. Bohužel to
musím říct až teď, poslední zápasy nám
chybí fyzička. Podepsala se na tom neexistující zimní příprava. Na jaře také
přestali hráči docházet na tréninky. Asi
se z toho podzimního úspěchu ještě nevzpamatovali…“
Michal Dudík: „Podařil se nám začátek, kdy jsme soupeře nepustili do hry.
Brodek má výbornou ofenzivu, ale tragický zadek. To se dnes také potvrdilo

a na to jsme vsadili. Myslím, že naše Drmola, Janura (89. Skalický) – Rieger,
výhra byla zasloužená. Byl to zajímavý Hangurbadžo (83. Frehar). Trenér: Jiří
zápas, padaly hezké góly. Kluky musím Hon.
pochválit.“
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „První poločas byl obouTJ Horní Štěpánov
3:7 stranně bez šancí. Soupeř dal náhodný
(2:5)
TJ Sokol Vrahovice
gól. Ve druhé půli si ani jeden z týmů
Branky: 28. a 31. Gryc, 72. Klimeš – 5., nic nevytvořil. Prohráli jsme a je to ztrá8. a 75. Studený, 36. a 43. Farný, 41. z pen. ta. Chybí nám pět lidí ze základu a je to
M. Kratochvíl, 52. S. Bukovec. Rozhod- poznat.“
čí: Řezníček – Horák, Milar. Žluté karty: Jiří Hon: „Připravili jsme se na vícovské
prostředí poctivě. Hrazdíra se postavil ke
62. Michalec (V). Diváků: 45.
Horní Štěpánov: Šmíd – Rychnovský, Štěpánkovi. Hráli jsme kvalitnější fotbal
Janíček (46. Pitner), Ščudla, Sígl – Svo- než soupeř a výhru jsme si zasloužili.
boda, Deutsch, Němec, Červinka (60. Nejlepším hráčem byl Kaláb, jenž dirigoKamený) – Gryc, Klimeš. Trenér: ne- val naši bezchybnou obranu.“
obsazen.
FC Ptení
0:2
Vrahovice: D. Pokorný – Michalec, J.
(0:0)
TJ Haná Prostějov
Doležel, Šmíd, M. Bukovec – Kučera,
S. Bukovec, M. Kratochvíl (56. Jodl), Branky: 48. M. Holomek, 65. Světlík.
Prucek – Farný (80. Klíč), Studený (76. Rozhodčí: Odehnal – Knoll, Procházka. Žluté karty: 60. Kohout, 85. HolinMarek). Trenér: Jan Řezníček.
ka – 89. M. Kolář. Diváků: 80.
Pohledem trenérů:
Horní Štěpánov: Z rozhodnutí vede- Ptení: Hon – Kohout (84. Lang), Pení Horního Štěpánova se nemá nikdo terka, Vyroubal, Látal – Šmída (62.
Jergl), Nevrla, S. Doležel (67. M. Dolek zápasům vyjadřovat.
Jan Řezníček: „Překvapilo mě, že byl žel), Holinka – Dospiva (84. Musil), J.
Štěpánov tak odevzdaným soupeřem. Sekanina (58. Horák). Trenér: Roman
Rychle jsme dali góly a mohli jich dát Minx.
daleko víc. Oni se trochu dostali do hry, Haná: Lošťák – Trnavský (77. Jančiar),
vyrovnali, ale zase jsme doskočili. Sou- Ohlídal, M. Kolář, Světlík – M. Holopeře jsme jasně přehráli, soupeř byl bez mek (72. D. Holomek), Mašík, Hoduzápalu. My jsme byli absolutně disci- lák (65. Jak. Novák), Krupička – Zaplinovaní, zahráli jsme opravdu dobře. tloukal (80. Strouhal), Gábor. Trenér:
Dostali jsme tři góly, ale to bylo spíše po Daniel Kolář.
Pohledem trenérů:
náhodných akcích. Jsem opravdu s tím,
Roman Minx: „První poločas jsme drco jsme předvedli, spokojený.“
želi taktiku. Hráli jsme na nulu s cílem
TJ Sokol Vícov
0:1 vyhrát v penaltách. Zaspali jsme ale
(0:1)
TJ Sokol Otaslavice
nástup do druhé půle a už jsme neměli
Branka: 28. Hangurbadžo. Rozhod- sílu utkání zvrátit. Rozhodly dvě indičí: Grulich – Petrásek, Marek (z lidu). viduální chyby. Mužstvo ale musím za
Žluté karty: 25. Rieger, 65. Drmola, přístup k utkání pochválit.“
68. Gerneš. (všichni O). Diváků: 65.
Daniel Kolář: „Celý zápas jsme byli
Vícov: Brabec – Chytil, Humpolíček, lepším týmem. V prvním poločase
Vlach, Ježek – Musil, Rozsíval, Bošek, jsme se nesrovnali s terénem a dobře
Štuler (80. Krutovský) – Štěpánek, zvolenou taktikou domácích. V první
Tříska. Hrající trenér: Karel Vlach.
čtvrthodině druhého poločasu jsme
Otaslavice: Orálek – Ruszó, Kaláb, podali dobrý a vyzrálý výkon a vstřelili
Hrazdíra, Gerneš – Zatloukal, Vogl, dvě branky. Zaslouženě jsme vyhráli.“
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„PROSTĚJOV BERU JAKO ZKUŠENOST, KTERÁ MĚ POSUNE DÁL“

Pětadvacetiletý gólman Pavel Kantor pohovořil
o roce mezi Jestřáby i svém odchodu do Litvínova

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
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ƔƔ Nedávno jste se stal novou posilou Litvínova. Jaká jsou vaše očekávání před comebackem mezi tuzemskou elitu?
„Na návrat do extraligy se moc těším.
Už jsem tam pět sezón odehrál a mám
na kontě nějaké zápasy, takže až taková
novinka to pro mě nebude. Jsem rád,
že se to povedlo. Přeci jen je to mediálně sledovanější soutěž, chodí na ni více
lidí, hrají tam lepší hráči.“
ƔƔ Avizoval jste už před rokem, že
vaším cílem je právě opětovné působení v nejvyšší soutěži. Takže vše
dopadlo podle plánu?
„Ano. Ono vůbec můj odchod do první ligy nastal jen shodou náhod. Měl
jsem smlouvu ve Vítkovicích a došlo
k jejímu ukončení. Já chtěl za každou
cenu někde chytat a ne dlouho čekat
na extraligové nabídky, i když nakonec opravdu přišly. To už jsem ale měl
podepsáno v Prostějově, kde jsem měl
odchytat většinu sezóny. Pozitivní pro
mě je, že i sezónu v první lize mohu využít v dalším rozvoji.“
ƔƔ Takže uplynulou sezónu nevnímáte jako ztracený rok, který
vás připravil o souboje mezi nejlepšími?
„To určitě ne! Myslím si, že to byla lepší
varianta než v extralize odchytat třeba
jen deset zápasů. Tady jsem jich měl
nějakých čtyřicet, navíc se nám věnoval pan Odehnal. Takže to nevnímám
jako krok zpátky, ale jako zkušenost,
která mě může posunout zase dál.“

ƔƔ Jak se vám v tomto směru spolupracovalo mezi Jestřáby s Kubou
Neužilem?
„V pohodě. Kuba je mladý a šikovný
gólman, který potřebuje hodně chytat. Většinu sezóny jsem odchytal já,
a když tam trenéři dali Kubu, tak to
také zvládl. Pokud dostane více prostoru, mohl by být oporou.“
ƔƔ Asi se shodneme, že sezóna
skončila hodně brzo a nepočítali
jste, že budete mít tak brzy pauzu...
„S tím jsme samozřejmě nepočítali.
Sezóna byla z našeho pohledu strašně nevyrovnaná. Zpočátku dobrá,
potom špatná, na konci jsme to zase
vytáhli a dostali se do předkola proti
Přerovu. Odehráli jsme s ním velice
vyrovnanou sérii, kterou rozhodly
detaily, ale to je hokej. Před sezónou
můžete mít nějaká očekávání, ale
všechno nakonec může dopadnout
jinak.“
ƔƔ Výsledková krize byla hodně
dlouhá, jak na vás mužstvo během
sezóny působilo?
„V Prostějově byli nadstandardní
hráči na první ligu, bohužel vše špatné vězelo v nevyrovnanosti našich
výkonů. Mohli jsme hrát fantasticky
a porazit prakticky každého, což jsme
také dokázali, ale pak také s každým
prohrát, což by se těm lepším týmům
stávat nemělo. Bohužel to pak taky tak
dopadlo.“
ƔƔ Bylo to věcí psychiky?
„Těžko říct. Vystřídali se tu tři trenéři, to
určitě není dobrá známka. Logicky měli
odlišné praktiky i přístup, každý z nich
po nás chtěl něco jiného. Nejsem ale
kompetentní, abych hodnotil, čím to
bylo a proč to tak dopadlo. Snažili jsme
se plnit, co po nás trenéři chtěli, a nějaké hodnocení bych nechal na někom
jiném...“
ƔƔ To je pravda, mě spíše zajímal
váš subjektivní dojem, máte za sebou totiž spoustu hokejových sezón
a už jste něco zažil.
„Nejsem stoprocentně schopen říct,
čím to bylo, ale psychika také určitě
hrála nějakou roli. Pokud prohrajete
čtyři, pět nebo i šest utkání za sebou,
tak si přestanete věřit a jde to od desíti
k pěti.“
ƔƔ Je pravdou, že se také očekávaly
mnohem větší domácí návštěvy. Jak
na vás zapůsobili místní fanoušci?
„Faktem je, že jsem byl zvyklý na extraligu, kde když přijdou tři tisíce, tak je to
strašně málo. Ale první liga je v tomto
úplně něco jiného a třeba na zápasech
play-off proti Přerovu byla parádní atmosféra, až mi běhal mráz po zádech.
Hodně záleží na soupeři, jestli jde
o derby nebo někoho jinak atraktivního. To logicky přijde víc lidí než na

Most nebo Kadaň. Rozdíl mezi první
ligou a extraligou je v návštěvnosti
markantní.“
ƔƔ Takže se nyní opět těšíte na plné
haly?
„Přesně tak. Když přijedete třeba na
Kometu, kde je každý zápas vyprodáno, nebo do Pardubic, kde také chodí
spousta diváků, nebo na Spartu, kde je
hodně velká aréna, tak je to úplně něco
jiného.“
p
ƔƔ Jak tedy budete vzpomínat
na
rostějovské annyní již skončené prostějovské
gažmá?
tného. Zázemí je
„Nemůžu říct nic špatného.
na extraligové úrovni, o hráče je skvěle
postaráno. Všechno bylo v pořádku,
i co se týče finančníhoo zajištění.“
ƔƔ Jak se vám líbil Prostějov mimo
hokejový stadion?
mouci a dojížděl
„Já jsem bydlel v Olomouci
jsem s pár klukama, co tam taky bydemůžu moc hodleli, takže Prostějov nemůžu
notit. Dojížděl jsem s Lukášem Luňánkrbcem, Kubou
kem, Matoušem Venkrbcem,
me se, kdo pojede.
Šlahařem a střídali jsme
Stačil jsem tak spíše poznat Olomouc
a v Prostějově jsem prakticky znal
jen zimní stadion...“
o trochu
ƔƔ Nepřišlo vám to
málo, nelákalo váss víc
teré
poznat město, za které
chytáte?
o„Nějak ani ne.... V Olomouci bylo větší vy-žití a víc možností
trávit volný čas. Třeba tím, že jsme byli
zvyklí chodit do oblíbených restaurací..
ší
Takže jsem neměl větší
ově
potřebu se v Prostějově
zdržovat.“
íce než
ƔƔ Máte za sebou více
sto třicet startů v extralize
u v první lize.
a necelou padesátku
Spatřoval jste velký rozdíl v kvalitě
útočníků?
„To se tak nedá říct, markantní rozdíl
jsem neviděl. Možná to bylo i tím, že
aje spousta kvalitrovněž v první lize hraje
ních útočníků, kteří ještě nedávno hráli
extraligu, třeba Petr Tenkrát nebo Petr
Ton, takže proti nám stáli dobří hráči.
Nějaký rozdíl tam samozřejmě byl, ale
ne až tak výrazný.“
ƔƔ Jaká by měla být vaše pozice na
severozápadě Čech?
„V tuto chvíli těžko říct. Hodně jsem
komunikoval se Zdeňkem Orctem,
který je tam trenérem gólmanů, a měl
bych se o pozici jedničky utkat s Michalem Petráskem. Zatím není nic
rozhodnuto. Uvidíme, jak to komu
půjde a jak se rozhodnou trenéři, budou se určitě snažit vybrat to nejlepší,
co půjde.“

Poznat město mě nějak nelákalo. V Olomouci,
kde jsem bydlel, bylo větší vyžití a víc možností
chodit do restaurací, jak jsme zvyklí.
Neměl jsem potřebu se v Prostějově zdržovat.
ƔƔ Podařilo se
vám dostatečně
zregenerovat, odpočinout si a na chvíli vypustit
hokej z hlavy?
„Vzhledem k tomu, že jsme bohužel brzy skončili s Prostějovem, tak
jsem byl asi po deseti letech poprvé
na lyž
na
y ích. Pak jsme se ještě
lyžích.
s přítelkyní vydali do
Emirátů a pro-

Foto: Facebook
ƔƔ Jaký je váš program na nejbližší
období?
„Nedávno jsem v Litvínově začal letní
přípravu, když hned po podpisu smlouvy jsem nastoupil do tréninku. Ještě mě
čekají zhruba dva měsíce včetně soustředění na Kypru, v Řecku. Příprava
je tak ještě dlouhá a od června budeme
moci jít na led. To je hodně super, nebudeme muset jen běhat nebo posilovat.
V červenci pak ještě máme čtrnáct dní
dovolené, kdy si člověk stihne trochu
odpočinout. Pak už se půjde zostra na
led a přijdou na řadu zápasy, právě na tu
část se hokejisté nejvíce těší.“

šli si třeba Dubaj,
D
takže volno
po sezóně bylo opr
opravdu dost dlouhé
a snažili jsme se jjej aktivně využít.
Dobře jsem si odpočinul
odpo
a už jsem se
i docela těšil, až mi začnou tréninky,
protože člověk je ppřeci jen celý život
zvyklý stále něco dělat
děl a po dvou měsících nicnedělání jsem se těšil na aktivní pohyb.“ (úsměv)
ƔƔ Jak reagovala vaše přítelkyně,
když jste jí oznámil
oznámil, že se opět musíte
stěhovat, navíc tak d
daleko?
„Vyhovovalo by nám,
ná kdyby to bylo
trošku blíž, ale my jako
ja hokejisté jsme
na to trošku zvyklí. Už
U jsme nějaké stěhování zažili.“
ƔƔ Budete v Litvínově
Litvín bydlet?
„Před třemi týdny jsem tam byl popprvé
pr
vé a hned jsem nnašel byt, takže teď
bych se měl stěho
stěhovat. Zvládl jsem to
poměrně rychle
rychle.“
ƔƔ Jaký by měl být ročník
2
20
17/2018 z vašeho pohle2017/2018
du?
„„Před
„P
řed každ
každou sezónou si
řříkám,
ří
kám, že bych
by chtěl být lepším hráčem
hráčem. (směje se) A chtěl
bbych
ych také, aby
ab se týmu dařilo,
abych mohl odvádět dobrou
práci. Takže hrát
h někde v první polovině tabu
tabulky než někde na
konci, od toho se bude vše odvíjet.
Přál bych si, aby se nám pak podařilo
uhrát i nějaký výsledek
výsle
v play-off. Je
to ale těžké. Člověk má před sezónou
nějaká očekávání, aale pak vše může
dopadnout jinak. Doufám
D
ale, že to
bude pohodová sez
sezóna s nějakým tím
úspěchem.“ (úsměv)

vizitka

PAVEL KANTOR
✓ narodil se 17. srpna 1991
v Českých Budějovicích
✓ post: hokejový brankář
✓ výška/váha: 187 cm/80 kg
✓ hráčská kariéra: Písek, České Budějovice,
Jutul (2. norská liga), Třebíč, Jindřichův Hradec, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Vítkovice, Prostějov
* největší úspěchy: 3 starty v Lize mistrů a 137 zápasů v extralize
zajímavost: až v Prostějově zažil opravdu premiérovou prvoligovou sezónu,
do té doby měl na kontě jen jeden start z ročníku 2012/2013

17042810464

LITVÍNOV, PROSTĚJOV Dvaačtyřicet utkání, jedno čisté konto,
úspěšnost přibližně jednadevadesát a půl procenta. Navíc jedna gólová přihrávka a dvě trestné minuty.
Taková čísla po sobě v Prostějově
zanechal Pavel Kantor. Brankářská
jednička jestřábího hnízda z uplynulého ročníku se po jednoletém
působení ve WSM Lize vrací zpět
do extraligy. Pětadvacetiletý rodák
z jižních Čech se nyní stěhuje o několik set kilometrů severozápadním směrem, když hodlá zabojovat
o post jedničky v Litvínově. Večerník v rozhovoru zjišťoval, jak byl
na Hané spokojen, zda-li angažmá
nevnímá jako krok zpátky či s jakou
vizí odchází do týmu loňského mistra...
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Do Prostějova zavítá extraliga, V okolí Skalky

Jestřábi prověří Pardubice 

RYCHLÝ


)

Frýdek


Frýdek-Místek (jim) – Rozsáhlé
změny na soupisce hlásí hokejisté
Frýdku-Místku. Čtvrtfinalistu uplynulého ročníku WSM Ligy posílili třinečtí obránci David Janiczek a Ondřej
Hrachovský, na farmu extraligisty se
přesunuli rovněž útočníci Adam Flok
a Michal Kvasnica, z Opavy přichází
další forvard Tomáš Rousek. Naopak
na odchodu jsou beci Jakub Kania
a Miha Štebih, stejně tak i ofenzivněji
ladění Adam Rufer a Tadeáš Jaroš.

)

me, že se vše brzy urovná,
ať už tu bude jeden
nebo dva mládežnické kluby. Platí,
že finance jsou
otázkou číslo jedna, i tak ale bude
skládaný tým konkurenceschopný
a připraven v soutěži
obstát,“ neobává se Vykoukal,
že by sázka na mladíky měla
vést ke snížení ambicí a využití
možnosti, že se nebude sestupovat. „Základem je dostat
se do play-off a před ním se
dá ještě dále posilovat, přestupy končí až v závěru ledna,“
doplnil s úsměvem.
V tuto chvíli se rovněž zabývá tématem, kdo nahradí zamýšleného
zahraničního protivníka, variant je
vícero. „Ve středu šestnáctého srpna
máme volno, je možné, že se utkáme
s někým druholigovým. Zbývající soupeři budou kromě Pardubic

vs.

EXKLUZIVNÍ
reportáž

ZJISTILI JSME ...
Bratři Václav a Radek Meidlové se znovu mohou těšit, že se sejdou
v jednom hokejovém klubu. Naposledy se tak stalo v sezóně
2014/2015 v Prostějově, nyní mohou oba někdejší mládežničtí
reprezentanti obnovit vzájemnou spolupráci v Polsku. Osmadvacetiletý Radek strávil v Opole již závěr uplynulého ročníku po předešlých štacích ve Frýdku-Místku a Dukle Trenčín, to o dva roky
starší Václav se kousek za české hranice vydává poté, co za nedávné
měsíce stihl vystřídat prvoligový Havířov, britský Manchester Phoenix a německý třetiligový Saale Bulls Halle. V jejich dresech zaznamenal za sedmačtyřicet duelů celkem osmadvacet kanadských
bodů. Nyní si téměř dvoumetrový centr vyzkouší čtvrtou zahraniční soutěž, na kontě má totiž i necelé čtyři roky strávené v juniorské
zámořské Ontario Hockey League.

Martin
ZAORAL
Uplynulou sobotu se ve Skalce konal
jedenáctý ročník závodu v přespolním
běhu, který byl zároveň Memoriálem
Radomila Večeři. Běžecké dopoledne
začalo už v devět hodin, kdy na svoji
200 metrů dlouhou trať vyběhly pěti-



    

leté a mladší děti. Postupně si zasoutěžily všechny věkové kategorie. Zájem
mezi drobotinou i odrostlejšími dětmi
přitom byl velmi solidní. Hlavní závod
na deset kilometrů měl odstartovat
o půl jedenácté, jeho zahájení se však
o čtvrt hodiny posunulo.
Na více jak šedesátičlenné startovní
pole čekaly tři okruhy v malebném

      

okolí lázeňské obce s krásnými výhledy do hanácké krajiny. O prvenství se nakonec až do konce rvali
vítěz předchozích dvou ročník Pavel
Dvořák z Prostějova a Tomáš Blaha z Kroměříže. Přestože si Pavel
Dvořák na náročné trati zaběhl svůj
osobní rekord, tak na Tomáš Blahu
to nakonec nestačilo a prohrál s ním
o pouhé dvě sekundy. Traťový rekord Davida Pelíška z roku 2011 i letos odolal. Běhalo se za slunečného
počasí.
„Letos jsem tu potřetí a tentokrát
jsem si na trati skutečně sáhl až na
dno. V cíli jsem si myslel, že mám
ze všech tří ročníků nejhorší čas,
ale ukázalo se, že jsem ho měl naopak zatím nejlepší,” vyjádřil se
unavený ale navýsost spokojený
Tomáš Mlčoch z Vřesovic.
Výsledkový servis
najdete na straně 26

U Hloučely se opět běhalo,
tentokrát 3, 6 a 9 kilometrů

 


PROSTĚJOV Již několikátým
rokem proběhl v příjemném prostředí místního lesoparku závod
s názvem „Hloučela 3.6.9“. Tradičně si mohly závodní atmosféru vyzkoušet také děti, kterých
se sešlo podobně jako dospělých
běžců opět více než vloni.
Nejmladších závodníků, kteří si vyzkoušeli podle svého věku a schopností různě dlouhé tratě, dorazilo
nakonec 45! Obrovskou radost pak
organizátorům, tedy Maratonskému
klubu Prostějov, musel udělat i počet běžců na hlavních tratích. Žen
se zúčastnilo celkem sedmačtyřicet,
přičemž sedmnáctka statečných si
vyzkoušela i místní specialitu. Ta
spočívá v tom, že běžci mají možnost
zdolat všechny tři tratě o délce 3, 6 a 9
kilometrů a jejich výsledné časy se
posléze sečtou tak, aby mohlo vzniknout celkové pořadí. Jedná se tedy

Karlovy Vary (jim) – Účastník mládežnických světových šampionátů do
osmnácti i dvaceti let a naposledy člen
kádru pražské Sparty Filip Novotný
mění dres. Šestadvacetiletý jihlavský
odchovanec se dohodl v Karlových
Varech a s nováčkem WSM Ligy podepsal jednoletou smlouvu, v případě
návratu do extraligy s opcí na další rok.
Jeho novými spoluhráči budou mimo
jiné o rok mladší obránce Daniel Krejčí,
jenž přichází ze Zvolena, a jednatřicetiletý útočník Stanislav Balán, jenž strávil
poslední dva ročníky ve Vítkovicích
a předtím už část kariéry odehrál na
západě Čech. Na kontě má rovněž dva
starty a jednu branku v dresu Jestřábů,
konkrétně z ročníku 2007/2008, kdy
patřil Zlínu.

)

BYLI JSME
U TOHO

             
        ! "#"$% &
Foto: Martin Zaoral

pro Večerník

z první ligy,“ nastínil sportovní manažer LHK Jestřábi Prostějov. (jim)
Rozhovor s primátorkou Alenou
Raškovou na situaci v mládežnickém hokeji si můžete přečíst na
straně 19

  

 
  
 

v součtu o osmnáct kilometrů, což je
o tři méně, než je délka půlmaratonské trati. Neznamená to však, že by
šlo o závod méně náročný. Ba naopak.
Hned třikrát za jeden podnik se běžci ocitnou v cílové rovince a prohrát
v závěrečných metrech nechce přeci
nikdo. Mezi ženami si na trati této
netradiční, avšak královské disciplíny vedla nejlépe Eliška Kabourková,
za níž doběhla Gabriela Krčmářová
s Ivanou Novákovou.
Mužských soupeřů se pak na dráze potkalo hned třiasedmdesát, maximální
porci kilometrů spolklo šestatřicet
z nich. Souboj o prvenství byl velice
zajímavý, nakonec se před Jaroslavem
Novotným a Lukášem Švestkou radoval kdo jiný než Bronislav Khýr.
Když si tedy dáme všechny kategorie dohromady, zjistíme, že závodní
formu si přišlo vyzkoušet hned 165
běžců.
(mp)

17052610563

NAJDETE NÁS
TAKÉ NA
NAŠEM WEBU
WWW.
VECERNIKPV.CZ

17051110495

Přerov (jim) – Třiadvacetiletý křídelník Lubomír Kovařík bude i nadále oblékat dres přerovských Zubrů,
v týmu hlavního hanáckého rivala Jestřábů podepsal novou smlouvu. Zlínský odchovanec tak zahájí mezi žluto-modrými třetí ročník v řadě a může
rozšířit svou tamější bilanci čítající
téměř sto padesát střetnutí, v ročnících 2012/2013 až 2014/2015 sehrál
rovněž čtrnáct druholigových a čtyřiatřicet prvoligových střetnutí v Prostějově. V týmu vedeném Kamilem
Přecechtělem zůstávají rovněž Tomáš
Sykora a Lubomír Malina.

WWW.VECERNIKPV.CZ

PROSTĚJOV Znovu po třech letech se mohou hokejoví příznivci
těšit, že na prostějovském ledě
uvidí extraligový soubor. Stejně
jako před sezónou 2014/2015,
tak i nyní se soupeřem Jestřábů
stanou Pardubice, při posledním
měření sil zvítězili Východočeši i díky tříbodovému příspěvku
Jiřího Cetkovského 5:1. Naopak
zamýšlený souboj se Székesfehérvárem se neuskuteční, maďarský
oddíl dohodu zrušil.
„Je to pro nás velké plus a jsme rádi,
že si s námi Pardubice chtějí zahrát.
Navíc jsme předběžně domluveni
na jednom obránci a možná přijde
i někdo další,“ sdělil Večerníku radostnou novinu sportovní manažer
Jestřábů Jiří Vykoukal.
V otázce příchodů je však situace
stále bez výraznější změny a čeká
se na vyřešení palčivé situace v mládeži. „Posily sháníme, jednáme ale
o hráčích ročníků 1996 a 1997, musíme jít touto cestou. Pevně ale věří-

SKALKA V kouzelném prostředí
okolí lázeňské obce vedla desetikilometrová trať, na které si to
v sobotu rozdalo celkem jedenašedesát závodníků. Start se musel o čtvrt hodiny posunout, a to
kvůli svatbě, která probíhala v romantickém prostředí rybníčků
rozprostírajících se kousek nad
Skalkou. Cesty běžců a svatebčanů se tak na nějaký čas protly. Pokud má být manželství náročným
během na dlouhou trať, pak se
jednalo o protnutí skutečně symbolické.

46

basketbal


Stranu připravil: Ladislav Valný
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Prostějovští Orli pod kuratelou Večerníku a hlavního trenéra

PROSTĚJOV Přesně dvaadvacet hráčů nastoupilo v průběhu sezóny za prostějovské Orly. V některých případech šlo o krátké epizody, což platilo především u Dariona Rackleye, který v lize odehrál
jediný zápas a další dva starty přidal v poháru. Tři ligová utkání stihl Dylan Talley. Další basketbalisté odešli z klubu po několika měsících a většinou posílili prostějovské soupeře v Kooperativa NBL.„Těch
změn bylo opravdu hodně. Začínali jsme s domácí pětkou, druhá byla z převážné části americká a sezóna se dohrávala s třetí, prakticky mládežnickou,“ komentoval výstižně velký pohyb v kabině David
Hájek,asistent hlavního trenéra Cholevy.
Vedení klubu při vynuceném doplňování kádru odvedlo kus práce a třeba za Jana Tomance sehnalo na pivotu slušné náhrady. Čárou přes rozpočet bylo dlouhé zranění Michala Norwy. Ne vždy však
měl management šťastnou ruku při výběru křídel a obsazení postu rozehrávače. Talley byl stínem bývalého lídra, který při svém prvním angažmá výrazně pomohl Orlům k vítězství v domácím poháru.
Také působení Andrewa Dikase na rozehrávce skončilo rychle a neslavně. Slušné výkony naopak podával Rayshawn Simmons a do svého zranění také Torrence Dyck.„Chvíli trvalo, než se adaptovali,
pak ale Simmons hrál dobře, i když se někdy dopouštěl zbytečných ztrát. Ale to se dalo čekat, když přišel do týmu v lednu. Dyck měl střelecký průměr téměř patnáct bodů. To také nebylo špatné, bohužel kvůli zranění vypadl,“ ohlédl se za výkony některých zámořských posil Hájek.
Výběr nových hráčů byl také limitovaný ekonomickými možnostmi klubu, pouze nedostatek financí však nebyl jediným problémem. Trenérům po doplnění chyběl čas na sehrání mužstva, které i díky
tomu nebylo schopné navázat na kolektivní pojetí Prostějova z minulých sezón.„V lednu jsme složili tým a dostali se někam na začátek přípravy. A do toho ještě hráči vypadávali kvůli zraněním. Stávalo
se, že nás na tréninku nebylo ani deset. To se pak nedá pracovat na nějakém sehrávání,“ konstatoval Hájek.
Adam CHOLEVA

rozehrávač
body: 0,7
doskoky: 0,8

195/85
validita: -1,5.
asistence: 0,2
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Adam GOGA

rozehrávač
body: 1,8
doskoky: 1,2

$%

196/84
validita: 1,4
asistence: 0,7
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křídlo
body: 4,4
doskoky: 1,7

&

192/83
validita: 2,9
asistence: 1
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křídlo
body: 9,6
doskoky: 3,6

196/92
validita: 8,7
asistence: 1,2
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rozehrávač
body: 13,3
doskoky: 5,2



193/80
validita: 14,5
asistence: 5,7

SRKOHGD]QiPND9HþHUQtNX

QÝ
OSDWěLÏ
HXPÝ Q¯
Q«UXF
ÏH
ĢLNRY WSěL]DNRQ Ïı
SURGD Q¯VSROXKU£ ]HKU£YDW
UR
£
LKOHG ŀHVHXÏLO ÏHW
R
3ěHVWRYDOYHON¿S HQRVW
£
X
G
N
]
H] ģ VWXVH
UR
QF¯1
DVLVWH ]Y\NO«PSR ÏDVW¿PL
QDQH SURMHYLODL
 ]WU£WDP


8

"#

křídlo
body: 8,6
doskoky: 2,3

"

191/88
validita: 6,3
asistence: 1,6
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křídlo
body: 4,9
doskoky: 3,2

Michal NORWA

199/93
validita: 5,7
asistence: 1,1

SRKOHGD]QiPND9HþHUQtNX

ŀHVL
H]G£OR
1ÝNG\V U£WSě£WHO£N
DK
SěLģHO] GRN£]DOSÝNQÝÝ
MLQG\DOH3ODWLORWRKODYQ
SěLWODÏLW Q¯P]£SDVH
YSRVOHG DOVYıMSUYQ¯ QÝ
NG\]¯VN GRXEOHYVH]µ
"
GRXEOH 3URÏQHY¯F



4

pivot
body: 8,2
doskoky: 5,7

202/100
validita: 9,1
asistence: 0,7

SRKOHGD]QiPND9HþHUQtNX
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Ý
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Q
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X
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GRKU£ 'RW«G SLO

Y

N
 SěH D
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pivot
body: 10,8
doskoky: 6,6

203/110
validita: 13,3
asistence: 1,4

SRKOHGD]QiPND9HþHUQtNX

HO
NXPXV
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VRXWÝŀSŀHQHQ¯
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O
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]D
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S
8N£
HģHWěLWD
]Y\NO¿V VHY\GDO
LO
 ]HYģHFKV
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 !

pivot
body: 5,6
doskoky: 3

213/95
validita: 4,8
asistence: 0,3

SRKOHGD]QiPND9HþHUQtNX

')*#+

křídlo
body: 14,7
doskoky: 3,6

) , '

196/82
validita: 11,7
asistence: 1,3

SRKOHGD]QiPND9HþHUQtNX
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pivot
body: 2,1
doskoky: 1,3

207/92
validita: 1,4
asistence: 0,1

SRKOHGD]QiPND9HþHUQtNX
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K
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oèima trenéra Zbyòka Cholevy:

oèima trenéra Zbyòka Cholevy:

oèima trenéra Zbyòka Cholevy:

oèima trenéra Zbyòka Cholevy:

oèima trenéra Zbyòka Cholevy:

oèima trenéra Zbyòka Cholevy:

ಱ3RNXG GDO GR ]£SDVX
RGSRY¯GDM¯F¯ HQHUJLL XPÝO
KU£ÏHVRXSHěHY\Y«VW]P¯U\D
GRVWDWGRSUREO«Pı3RNDŀG«
VHWRQHSRGDěLOR$OHLYWÝFKWR
RNDPŀLF¯FK G¿FKDO SUR W¿P
-HWRNROHNWLYQ¯KU£Ïಯ

ಱ'RVY«KR]UDQÝQ¯KU£OVNYÝOH
'£YDO ERG\ QHGÝODO IDXO\ 3R
]GUDYRWQ¯ SDX]H WR Xŀ QHE\OR
WDN GREU« .DŀG¿ SRWěHEXMH
ÏDV DE\ VH GRVWDO ]SÝW GR
KHUQ¯KR U\WPX WR VH ¼SOQÝ
QHSRGDěLORಯ

ಱ3ěLģHO EH] NRQGLFH D FKY¯OL
VH XÏLO RGOLģQ¿ KHUQ¯ VW\O
SěHVWR W¿PX Y¿UD]QÝ SRPRKO
1HRGᚐ£NODQLPLQXWXE\OYŀG\
PD[LP£OQÝSR]LWLYQ¯DEXUFRYDO
VSROXKU£ÏH L Y WÝŀN¿FK
RNDPŀLF¯FKಯ

ಱ1D]DÏ£WNXVH]µQ\VHPXVHO
G£W GRKURPDG\ SR ]UDQÝQ¯
] PLVWURYVWY¯ (YURS\ =YO£GO
WR D WÝŀLO ]H VY¿FK I\]LFN¿FK
SěHGSRNODGı SěHVWRŀH SDWěLO
PH]LQHMY\W¯ŀHQÝMģ¯KU£ÏHಯ

ಱ0XVHOSěLM¯WQDWRŀH]SěLKU£YN\
QHER SDVX PıŀH P¯W VWHMQRX
UDGRVW MDNR ]H VWěHOHFN«KR
SRNXVX .YıOL ]UDQÝQ¯ N WRPX
QHGRVWDO Sě¯OHŀLWRVW FRŀ E\OD
ģNRGD '¯N\ GLVSR]LF¯P PRKO
E¿WYHONRXSRVLORXಯ

ಱ1ÝMDN« PLQXW\ GRVWDO Y
]£YÝUX VH]µQ\ 6WDÏLO Y QLFK
SěHGY«VW FR XP¯ 3RWěHEXMH
]HV¯OLW D QDEUDW VYDORYRX
KPRWX 3DN SěLG£ L GıUD]
SRGNRģHPDPıŀH]QÝME¿W
NYDOLWQ¯KU£Ïಯ



rozehrávač
body: 4,6
doskoky: 1,1



176/70
validita: 2
asistence: 1,1

SRKOHGD]QiPND9HþHUQtNX
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pivot
body: 11,6
doskoky: 4,5

211/108
validita: 10,5
asistence: 0,6

SRKOHGD]QiPND9HþHUQtNX
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oèima trenéra Zbyòka Cholevy:

oèima trenéra Zbyòka Cholevy:

ಱ6WHMQÝ MDNR X RVWDWQ¯FK
PODG¯Nı L X QÝM SODW¯ ŀH VH
FK\WLO QDE¯GQXW« ģDQFH 0£
GRVWDWHN VHEHYÝGRP¯ QHERM¯
VH 8P¯ SěHY«VW GR KU\
SRN\Q\ VH NWHU¿PL YVWXSXMH
QDSDOXERYNXಯ

ಱ%H]HVSRUX PÝO ¼WRÏQ«
NYDOLW\ D GRFHOD SUDYLGHOQÝ
G£YDO SěHV GHVHW ERGı
3RG NRģHP VRXSHěH W¿PX
SRPRKO +RUģ¯ WR E\OR
QD
REUDQQ«
SRORYLQÝ
9GHIHQ]LYÝ]DRVW£YDOಯ

Trenér: Zbynìk Choleva

Asistent trenéra: David Hájek
   

Pondělí 29. května 2017
www.vecernikpv.cz

 20 lety vyšlo první císlo...
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Domácí výbuch s Modřicemi = propad na DNO TABULKY!
PRO
MOD

3:6

PROSTĚJOV Tak s tím se nepočítalo. Dosavadní domácí neporazitelnost prostějovských
nohejbalistů vzala uplynulou
sobotu za své. Po naprosto
lajdáckém výkonu podlehli
borci Sokola I rezervě Modřic
a propadli se na poslední příčku prvoligové tabulky! „Těžko
se mi hledají slova. Základem
úspěchu je propocený dres
a ten byl jen u některých hráčů,“
krčil bezmocně rameny domácí trenér Richard Beneš.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
Druhá polovina základní části první ligy nohejbalistů nezačala z pohledu Prostějova optimálně. Rozhodně porazitelný soupeř v podobě

béčka extraligových Modřic se nestačil divit, kolik chyb kupili domácí hráči a prakticky tak hostům
svým přístupem umožnili nečekaný, ale zasloužený zisk. „Ze základní
sestavy chyběl pouze Ftačník. Sice
se jedná o velké oslabení, ale i tak
jsme měli tenhle zápas zvládnout,“
komentuje trenér Beneš.
Kalvárie započala hned úvodními
zápasy dvojic. Jako první nastoupili
Klaudy a Wiesner, nezahráli zle, ale
utkání ztratili rozdílem dvou míčů
ve třetím setu - 0:1. Do třetí sady
došel i druhý duel, ve kterém hájil
domácí barvy Valenta s Matkulčíkem. Nezvládnutá koncovka však
znamenala vedení Modřic - 0:2.
První bod domácích vybojovala
zkušenější trojka Klaudy - Valenta
- Wiesner, když neměla s hostující sestavou vážnější problém - 1:2.
Mladíci Příhoda - Roba - Matkulčík však své zkušenější spoluhráče
nenapodobili. Po matném výkonu
a obrovských hrubicích přenechala hostům třetí bod - 1:3. Domácí
prapor pozvedly další dva duely.
Vloženou dvojku obsadili Roba
s Kolářem a beze ztráty setu slavili výhru - 2:3. Následně nastoupil
k singlu Kuba Klaudy a se snaži-

vým, ale nezkušeným soupeřem si
doslova pohrál jako kočka s myší
- 3:3.
Místo toho, aby se tímto obratem
Sokol I nakopl, nastal přesný opak.
Dramatický zápas svedla trojice
Klaudy, Wiesner a Valenta. Po získaném prvním setu však v dalších
dvou chybovali a soupeř slavil nečekaný bod - 3:4. Následně pak potvrdili domácí mladíci, že sobota nebyla jejich optimálním dnem a po
totálním propadáku (1:10 a 6:10)
měl soupeř dva mečboly - 3:5. Odvrátit ten první chtěla dvojice Klaudy, Wiesner. Snaha a bojovnost jim
nechyběly, bohužel ztratili oba sety
rozdílem jediného míče a překvapení bylo na světě - 3:6!
„Mužstvo nepodalo dobrý výkon
a to říkám kulantně. Matkulčík, jenž

začátkem roku oplýval skvělou výkonností, je totálně z formy. To samé
platí ale i o dalších hráčích. Opravdu
nyní nevím, jak z bludného kruhu
ven...,“ hledal složitě slova Richard
Beneš a pokračoval: „Chybí nám bojovníci typu Tomáše Drobila, Pírka,
Pacejky a dalších bývalých hráčů.
Pokud chceme vyhrávat, musí to být
vidět na zpoceném dresu a i na nějakém tom šrámu při výběru míčů.
Bohužel to lze v současnosti vidět
pouze u některých hráčů, z nichž
musím jmenovat Valentu a Klaudyho. A to je sakra málo!“
Šanci na reparát budou mít Prostějovští tuto sobotu 3. června,
kdy se představí v Čakovicích.
Pražský tým ovšem zpravidla
v domácím prostředí body nepouští.

FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Sobotní utkání se rozhodovalo na síti a tam byli úsp šn jší hosté.
Foto: Zdenk Vysloužil

PARTNEI TJ SOKOL I PROSTJOV V SEZÓN 2017

„S Ondrou Vítem se hrát nedá,“ pronesl Házenkái mní koue, vesla se zejm ujme VASYLIEV
Jakub Klaudy na adresu svtového šampiona
PROSTĚJOV Vrátil se a táhne.
Jakub Klaudy, někdejší mistr
republiky, se po roční pauze vrátil k nohejbalu. Hned se zařadil
mezi nejvýraznější opory Sokola
I a uzurpoval si pro sebe pozici singlové jedničky. V prvoligové soutěži
zatím prohrál pouze s mistrem světa
Ondrou Vítem. Ani jeho výkony
však Prostějovu zatím k posunu
výše tabulkou nepomáhají.

i Marián Příhoda. Také konkurence
v republice je trochu jiná. Předtím
jsem znal úplně všechny, teď jich polovinu neznám.“
g jste
j na pozici
p
j
y
ƔƔ V singlu
jedničky
nahradil
Tomáše Robu,
jste lepší?
„To
se
takhle nedá říci.
Tomáš nemá moc čas
trénovat, protože má
práci. Já naopak trénuji

ƔƔ Jaké má letos v první lize
Prostějov reálné ambice?
„Momentálně na tom nejsme moc
dobře, očekávání byla určitě vyšší.
p y dostaDoufám ale,, že se do play-off
neme.
Síla mužstva je velká,
jen se
nám to nedaří prodat.
Měli bychom být hned
za Žatcem na druhém
místě.“

Zdeněk VYSLOUŽIL
ƔƔ Vrátil jste se po roční pauze. Jak
se cítíte?
„Užívám si to rozhodně víc než
předtím. Mám větší zápal do hry i větší
chuť.“
ƔƔ Proč jste vlastně skončil?
„Trápilo mě zdraví. Měl jsem něco
s vazy v kotníku, přidala se k tomu
i práce. Myslím, že mi ta pauza ale
prospěla. Předtím jsem hrál patnáct let
bez přestávky.“
ƔƔ Na place si evidentně věříte,
cítíte stejnou formu jako před tou
pauzou?
„Herní a tréninkové manko jsem cítil
jen první měsíc, pak už to bylo dobré.
Myslím, že jsem už zase tam, kde jsem
byl předtím. Možná i o trochu lépe,
cítím tu větší chuť.“
ƔƔ Přede dvěma roky jste neměl
v týmu v singlu konkurenci. Teď je
situace trochu jiná...
(úsměv) „Mladí vyrostli. Velmi dobře
hraje Tomáš Roba, výrazně se zlepšil

PROSTĚJOV Po desátém místě
v uplynulém ročníku druhé házenkářské ligy se dosavadní hlavní
kouč Sokola II Prostějov Svatopluk
Ordelt rozhodl, že už nebude pokračovat v pozici hlavního trenéra
a z pracovních i motivačních důvodů
zůstane pouze na pozici předsedy
oddílu. Jeho nástupcem se pravděpodobně stane dosavadní asistent
Anatoliy Vasyliev, jednání však zatím
ještě nejsou u konce.

Jiří MOŽNÝ

Foto: Zdenk Vysloužil
pravidelně. Navíc jsem nějaké singly
vyhrál, tak dostávám důvěru.“
ƔƔ Poslední dva zápasy jste vyhrál
suverénně.
„S Modřicemi to nebylo tak dobré
jako minulý týden v Horažďovicích.
Tam mi opravdu vycházelo skoro
všechno.“
ƔƔ Co vám říká Žatec a jméno Ondra Vít?
(úsměv) „Tak na to se moc netěším.
Před dvěma týdny jsem s ním v Žatci
prohrál. On je snad jediný soupeř
v republice, se kterým se hrát nedá. PROSTĚJOV Nedávno skončený
Neměl jsem žádnou šanci, fakt je ročník 2016/17 potvrdil už dlouhá léta platnou rovnici: korfbalodobrý.“
vý oddíl SK RG Prostějov = jedna
z nejúspěšnějších bašt tohoto
sportu v České republice. Žádný
z klubových týmů všech věkových
kategorií neskončil ve své celostátní soutěži uplynulé sezóny hůř
než pátý, přičemž dva dokázaly
získat mistrovský titul a další dva
braly stříbro. Prostě paráda!
aby následně zvládly i čtvrtfinálový
duel. Až poté jim došel dech, což ved- Marek SONNEVEND
lo ke stále hezkému čtvrtému místu. Když to vezmeme postupně od nejŠarlota Svobodová pokračovala starších, mezi dospělými obsadili
v načaté spolupráci s Karin Žolnerčí- Hanáci v extralize ČR čtvrté místo.
kovou a spolu se vydaly na dvě akce Díky solidním výsledkům v prvLetního poháru žen 2017. V Karvi- ní polovině dlouhodobé části sice
né se rvaly statečně, i díky nezdol- dlouho bojovali o postup do finále či
né bojovnosti zvládly postup mezi alespoň o bronz, leč závěr jim trochu
elitní kvarteto. Dál už to sice nešlo, utekl a v pouze čtyřčlenné soutěži
ale čtvrtá pozice v dospělé kategorii zůstali o čtyři body za třetí pozipíše. O týden později v Olomouci cí a šest bodů za druhým postem.
holky už nepřekonaly silnější kon- „Určitě jsme chtěli navázat na loňkurenci, nicméně při obou velice ské bronzové medaile, ale nakonec
těsných porážkách chyběla trocha to o kousek nevyšlo. Nevadí, herně
štěstí.
(son) jsme nijak nepropadli a naše mladé
Výsledky najdete na straně 26! družstvo má potenciál do budouc-

Dvě bramborové

medaile z písku
PROSTĚJOV Nadále platí, že do
letošních turnajů v beachvolejbalu zasahují při národních soutěžích dvě mládežnické členky VK
AGEL Prostějov. A během předchozích týdnů si vedly se střídavými úspěchy.
Tereza Baláková se dala čerstvě
dohromady s Terezou Helanovou
a s novou parťačkou společně absolvovaly dva díly Českého poháru juniorek 2017. V Brně smolně nepostoupily ze skupiny, když jim jedna výhra
doplněná dvěma remízami nestačila
těsně o několik míčů ve skóre na účast
ve čtvrtfinále. Naopak ve Zlíně Terky
prošly základní grupou suverénně,

zjistili jsme

„Domlouváme se s možným kandidátem a snad to vyjde. Ještě to ale není
úplně jisté a potvrzené, jedná se ale
o osobu spjatou s regionem. Nemáme
totiž prostředky, abychom si mohli dovolit někoho cizího,“ vyjádřil se trochu
tajemně Ordelt. Od tohoto kroku si

slibuje zejména oživení a nový impulz
pro kluky, s týmem byl totiž spjat řadu
posledních sezón. „Nemám už tolik
času a také jsem u mužstva v pozici hlavního trenéra či asistenta hodně dlouho.
Je na čase, aby se něco změnilo, a každý
trenér má vlastní zkušenosti a systém,“
vysvětlil.
Otvírá se tak rovněž prostor, aby se
častěji objevil na palubovce, roli hrajícího kouče se totiž co nejvíce vyhýbal.
„Házenou jako takovou neopustím, na
tréninky budu chodit. Celý život jsem
ale hrával na pravém křídle, kde nyní
nastupuje Honza Čelovský. Je hodně
šikovný, odehrál toho dost a byl letos
naším nejlepším křídlem, dále se navíc snad vrátí David Jurečka, u něhož
to vypadá, že operace dopadla dobře,“
upozornil s tím, že když bude potřeba,
tak se rád zapojí, přednost však dá právě
těmto dvěma hráčům.
Oním nově inaugurovaným trenérem
by se měl stát někdejší hráč Kostelce
i Prostějova a naposledy právě Ordeltův

asistent Anatoliy Vasyliev, jasně by mělo
být nejpozději v závěru června.
„Mužstvo znám dobře, se spoustou hráčů jsem už před lety hrál. Bude to velká
zodpovědnost a je před námi velký kus
práce, ale těším se. Hlavně řešíme, jak
pomoci týmu, aby dosáhl lepších výsledků i házenkářské úrovně, jestli pomůže právě změna v trenérské sestavě,“
podotkl.
Zbývá sice ještě doladit několik drobností a případné záskoky při absenci
na trénincích nebo zápasech, jelikož se
jedná o sport provozovaný na amatérské úrovni při souběžném zaměstnání,
žádné zvraty se už ale neočekávají. „Je to
práce s lidmi a házenou jako sport miluji
odmalička. Musíme mít víc než jen jednoho nebo dva tahouny, bodla by nám
tedy nějaká posila a počítáme i s dorostenci, zvažujeme veškeré možnosti.
V polovině sezóny jsme totiž ztratili klíčové hráče a ostatní se nedokázali úplně
zapojit, i když některé zápasy předvedli
výborné výkony,“ povšiml si Vasyliev.

Vynikající úet prostjovských korfbalist v uplynulé sezón:

DVĚ ZLATA, DVĚ STŘÍBRA!

Plus čtvrté a páté místo
na,“ uvedl hlavní trenér seniorského
áčka SK RG David Konečný.
Prostějovská rezerva hrála 1. ligu dospělých, a to velice zdatně. Dokonce
se „béčku“ podařilo v dramatickém
finiši uhájit prvenství po základní fázi
a tím postoupit do finálového duelu.
V něm sice podlehlo záložnímu výběru Českých Budějovic 13:16, ovšem
i prvoligové stříbro potěšilo.
Stejně pak dopadli také extraligoví
dorostenci „ergéčka“. Rovněž ovládli
dlouhodobou část, aby v rozhodujícím finále coby mírní favorité těsně
padli s Brnem 16:17. „Jsem dost
smutný, děcka to asi rozdýchala líp
než já. I přes závěrečnou prohru
však musím hráče pochválit, nic
neodflákli a makali,“ hodnotil kouč
dorostu Martin Uherka, který věřil
v mistrovský titul.
Ten skvělým způsobem získali starší žáci SK. Nejprve s obrovským
náskokem dominovali základní fázi,
načež ve finálovém střetnutí přehráli
Kutnou Horu 13:8. Stejné trenérské
duo Martin Šnévajs - Aneta Lešanská navíc dovedlo ke zlaté radosti
též mladší žáky! Ti po přesvědčivém

Korfbalové nad je SK RG Prost jov vedené Martinem Šnévajsem a Anetou Lešanskou vyhrály ligu mladších žák.
Foto: Facebook SK RG.

postupu mezi elitní kvarteto opanovali finálový turnaj, když postupně
zdolali Brno 10:7, remizovali se
Znojmem 8:8 a porazili Náchod
13:4. „V kategorii mladšího žactva
jsme získali třetí titul za poslední
čtyři roky a nejvíc mě těší fakt, že
letos má na tom zásluhu úplně nový
tým,“ ocenil kormidelník Šnévajs.
Výborné počínání prostějovských
korfbalistů v sezóně 2016/2017 dovršili minižáci, jež obsadili v rámci
finálového dne U11 pátou příčku.
Prohráli sice hladce se Znojmem 4:12
i s Kolínem 4:10, ale končili vítězně

díky drtivému triumfu nad Děčínem
18:0 v mači o konečné umístění. Trojice mladých lodivodů Petr Galíček,
Renata Havlová a Petr Šnajdr tudíž
nemusela být vůbec zklamaná.
Tradiční tečkou za celým ročníkem bude oblíbená rozlučka
členů oddílu SK RG i jeho přátel,
která pod obvyklým názvem BIG
ILL PIG 2017 proběhne v sobotu
17. června. Večerník se k úspěšné sezóně našich korfbalistů ještě
podrobněji vrátí v některém z příštích vydání v rámci seriálu „POD
DROBNOHLEDEM“.
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 20 lety vyšlo první císlo...
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

ŠIPKY JSOU NA PROSTĚJOVSKU VELMI ROZŠÍŘENÉ
Regionální hegemonie ale za republikovou špičkou pokulhává

PROSTĚJOV Šipky zná téměř každý a je i takřka zbytečnou otázkou, kdo jako dítě neměl na zdi svého pokoje
zavěšený jakýkoliv terč... Přestože tradice tohoto odvětví
se v tuzemské kotlině datuje již od počátku devadesáZdeněk
tých let minulého století, do povědomí široké veřejnosti
L
VYSLOUŽIL
se spojitost se sportem zatím příliš nedostala. Pro drtivou
většinu tuzemské populace se pořád jedná především o hospodskou zábavu. Avšak
zvláště v Anglii, kde má tato hra své kořeny, se jedná o plnohodnotné klání, které má
vysokou popularitu a sledovanost. V posledních letech už ale přímé přenosy z nejprestižnějších světových turnajů pronikají také na české televizní kanály a mají velmi
solidní sledovanost. Silnou pozici mají šipky i na Prostějovsku, kde dlouhodobě fungují týmové soutěže a turnajové seriály určené jednotlivcům. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
se pokusil nahlédnout pod pokličku a přiblížit elektronické šipky veřejnosti. Vězte, že
trefit se v nejdůležitější chvíli není snadné...
EXKLUZIVNÍ
NÍ
ví
zpravodajství
k
pro Večerník

Luto, z venkovských pak Soběsuky či Hamry. Postupem času sice
počáteční boom trochu opadl, ale
Šipky jsou stejně jako tenis především i tak Prostějovsko stále patří v rámci
individuálním sportem. Největší svě- republiky mezi ty silnější regiony.
tové hvězdy pobírají ročně v přepočtu
Extraliga
miliony korun a na turnajích nejvyšší
vrcholem
kategorie sledují jejich počínání tisíce
diváků plus další miliony u televiz- Dlouhé roky fungovaly šipky na reních obrazovek. Na rozdíl od tenisu gionální úrovni tak, že se po vzoru
jsou ale alfou a omegou zvláště elek- fotbalu hrály dlouhodobé soutěže
tronických šipek soutěže družstev. Na v rámci bývalých okresů. Vrcholem
Prostějovsku fungují ligové soutěže byl titul v první lize, která bývala
již více než dvě desítky let a za tu dobu nejvyšší dlouhodobou soutěží. Co
si atmosféru bojů o body okusilo ně- se týká počtu trofejí, nemají na Prokolik tisícovek hráčů či hráček. Jednu stějovsku konkurenci Pitbulls. Tento
dobu byl šipkařský tým praktic- tým ovládal regionální dění prakticky
ky v každé prostějovské hospodě nepřetržitě, i když výjimka potvrzoa také v obcích regionu. Velkými vala pravidlo. Nejlepší celky z nejvyšší
apříklad Jiřina, regionální soutěže pak měly každobaštami bývala například

Družstva
mají prestiž
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2014/2015

EXTRALIGA OLOMOUCKÉHO KRAJE
1. Dobí bobi Olomouc
2. U Jedliky Prostjov
3. Draci Nová Hrade(ná
4. Legend Olomouc
5. Machine Šumperk
6. Tygi Prostjov
7. Miagi Mohelnice
8. Radkv Š-Club P.
9. Poslanci B lkovice
10. Sharks Olomouc
11. Darts La Putica Pv
12. U Jiiny Prostjov
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1

2013/2014

8

2015/2016

2016/2017

Poznámka: v sezón 2012/2013 mla EL 9 úastník a od sezóny 2013/2014 psobí v elitní soutži 12
tým
Zdroj: PV Veerník

17052610560

Nejv tšími smolai letošní sezóny jsou borci And la, kteí pišli o postup z nejnižší sout že v posledním kole.
Foto: Zdenk Vysloužil

Každé období má svého krále. Po
Pittbulls přišli Tygři, které vystřídal působícího v čechovické hospodě lze
v pozici regionálních jedniček tým pozorovat dlouhodobou stabilizaci
U Jedličky Prostějov. U tohoto celku a výkonnostní progres. Po loňské
premiérové medaili v podobě bronzu
se Jedlička letos ještě o jednu příčku
UMÍSTÌNÍ TÝMÙ Z PROSTÌJOVSKA
vylepšila. Příští rok by tak podle této
V EXTRALIZE OLOMOUCKÉHO KRAJE
statistiky měl být na řadě titul...
Po loňském sestupu zaznamenali velký výkonnostní pád Tygři. Pravidelné
trápení se složením sestavy přinesl
pravděpodobně celkový konec tohoto celku. Další dvojice pak příliš velkou díru do světa neudělala.
Nováček z La Puticy se sice rval statečně, ale na lepší než předposlední
příčku to nestačilo. Stejně jako u Tygrů se s největší pravděpodobností
uzavře historie Jiřiny. Poslední tým
extraligové tabulky by měl elitu
opustit a sestoupit do okresní soutěže, ale vzhledem k nepovedené
generační výměně asi jméno Jiřina z šipkařské mapy definitivně
zmizí.

2012/2013

Vzestup
Jedlièky

12

Legenda:

Pitbulls Prostějov
Vetřelci Prostějov
Zavadila o jedličku
Čechovice
U Jiřiny Prostějov
Tygři Prostějov
Darts La Putica Pv

ročně právo startu na mistrovství
republiky, kde však nikdy žádný tým
z Prostějovska prvenství nedosáhl.
Před sedmi lety pak byla založena Extraliga, ve které startují nejlepší družstva z celého Olomouckého kraje.
Prostějovsko eviduje v historii dva
vítěze této prestižní soutěže, a sice
Pitbulls a Tygry Prostějov. Každoročně je ale některý ze zástupců regionu na medailové pozici a udržuje
tak alespoň částečný kredit místních
šipkařů.

ÈDS CUP
V rámci celé republiky má Prostějovsko jeden primát. Před osmnácti lety
byl vrahovickou firmou ČDS Trading
založen seriál turnajů jednotlivců,
jenž funguje dodnes. „Seriál je určen
pro všechny, kteří hrají nebo zkoušejí
hrát šipky. Start v turnaji není podmíněn registrací, mohou se zapojit
i hobby hráči, kteří by chtěli zkusit porovnat se s ligovými hráči,“ vysvětluje
Zdeněk Špička, sportovní manažer
ČDS Trading.
Každoročně se aktivně zapojí do
turnajového dění okolo pěti stovek
šipkařů, což je unikátní cifra. Hrací
místa jsou rozprostřena prakticky po
celém území Olomouckého kraje,
každé má jasně určený termín konání. V prostějovském regionu se hraje
na čtyřech místech, z nichž dvě hrací
místa jsou přímo v Prostějově. Obě
jsou v Pizza La Putica a hraje se každé úterý od 18:00 hodin, ve čtvrtek
ve stejný čas. V regionu pak mohou
poměřit své síly hráči v Pivíně na fotbalovém hřišti (pondělí od 18:00),
v Čehovicích v místním „kulturáku“
(středa 18:00) a v Čelčicích v místním hostinci každý pátek od 19:00
hodin).
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255:142
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STATISTIKY JEDNOTLIVCÙ
1. Sedlák Vít zslav (N. Hrade(ná)
105,6
2. Holub Juraj (Dobí bobi Ol.)
91,9
3. Silný Jaromír (Dobí bobi Ol.)
80,4
4. Epstein Jindich (Legend Ol.) 78,4, 5. Lihotský Marek 75,2, 6. Skebský
Michal (oba U Jedli(ky Prost jov) 74,8, 7. Pad ra Pavel (Tygi Prost jov)
73,8, 8. Mi(ka Tomáš (U Jiiny Prost jov) 70,9, 9. Markovský Jaroslav (Machine Šumperk) 69,9, 10. Hrazdil Michal (B lkovice-Laš+any) 69,4.

B liga Prostìjovsko
1. Brablenci Kojetín
18
2. Twister Krom íž
18
3. V Zeleném Prostjov 18
4. Orli Kojetín
18
5. Fe-MAT ehovice 18
6. O teku Prostjov 18
7. Rafani elice
18
8. Hamerské kladivo 18
9. Mexiani Biskupice 18
10. Fénix Prostjov
18
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220:104
203:121
198:129
180:147
174:152
163:163
155:169
136:189
106:220
92:233
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41
34
29
25
24
11
10
-5

STATISTIKY JEDNOTLIVCÙ
1. Studený Jan (Brablenci Kojetín)
88,7
2. Sokol David (Rafani /el(ice)
78,2
3. Lasovský Tomáš (Brablenci Kojetín)
73,0
4. Vrba Miroslav (Orli Kojetín) 70,2, 5. Hampl Pavel (V Zeleném Pv) 67,0, 6.
Š+astný Petr (Twister Krom íž) 65,9, 7. Tr(ka Miloslav (Orli Kojetín) 63,7,
8. Dopita Pavel (O te(ku Prost jov) 63,0, 9. Šmudlová Romana (Hamerské
kladivo) 62,3, 10. Oš+ádal Radovan (Fe-MAT /ehovice) 59,8.

C liga Prostìjovsko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hanácká trefa Pv
U And la Prost jov
Žabáci Ivanovice
Sokol Plumlov
Skalní Doloplazy
Šelmy Bedihoš+
No Men Prost jov
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200:124
210:116
173:152
188:137
134:191
140:186
93:232
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40
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STATISTIKY JEDNOTLIVCÙ
1. Špa(ek Dalibor (Šelmy Bedihoš+)
79,5
2. Toufar Petr (Sokol Plumlov)
78,9
3. Tome(ek Jakub (U And la Pv)
72,4
4. Julinek Radek (Hanácká trefa Pv) 71,7, 5. Zatloukal Ondej (U And la
Pv) 65,9, 6. Pekárek Marek (Hanácká trefa Pv) 64,4, 7. Hacura Pavel (oba
Hanácká trefa Pv) 57,9, 8. Loš+ák Zbyn k (U And la Pv) 53,3, 9. Rychlý
Pavel (Žabáci Ivanovice) 53,1, 10. Kratochvíl Martin (U And la Pv) 53,0.

