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CHALOUPKA SKONILA
A štamgasti
pláou...
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zjistili jsme

Michal KADLEC
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Legendární Chaloupka zatím mizí z mapy svta hospod, dosavadní nájemce Petr
Koutný skonil. A majitelé se pipravují na rekonstrukci.
2x foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV V Olomoucké ulici stojí tento dům už 200 let,
a podle dostupných informací zde byla hostinská činnost poprvé provozována už v roce 1899! Nyní ale zbývají štamgastům jen oči pro pláč. Populární hospůdka klasické čtvrté cenové skupiny zavřela své dveře. Ve své podobě zřejmě navždy...
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RYCHLÝ
VEERNÍK
Poctivec od kosti
Prostějov (mik) - V brzkých ranních hodinách předminulé neděle
28. května byl na lince 156 nahlášen
nález peněženky a mobilního telefonu, a to před restaurací v centru
města. „Vyslaná hlídka na místě nalezené věci od muže převzala. V dopoledních hodinách se na služebnu
dostavila jednadvacetiletá majitelka, které byl nález předán,“ uvedla
Tereza Greplová, tisková mluvčí
prostějovských strážníků.

Koneèné
rozhodnutí?
Prostějov (mik) - V úterý 6. června se uskuteční další jednání Rady
statutárního města Prostějova. Konšelé budou probírat závěrečnou
inventuru vykoupených pozemků
potřebných pro výstavbu severního
obchvatu. Zároveň budou jednat
o možnosti vyvlastnění několika
parcel, jejichž majitelé mají přehnané
nároky. Dojde k tomuto kroku? To se
dočtete v příštím čísle Večerníku!

Pondělí 5. června 2017
www.vecernikpv.cz

rubriky
Večerníku
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CO NÁS POTŠILO...

Martin MOKROŠ
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PROSTĚJOV Tak nám začal 31. května platit protikuřácký zákon. Inu nezbylo než, ač je člověk nekuřákem a dá si občas pouze
doutník k dobrému koňaku, zapálit si jednu cigaretku, a to tak, že veřejně právě v tento den. A proč vlastně? No protože jsme
svědky dalšího omezování, které se schovává za rádoby dobré úmysly, opět se vynoří partičky„udavačů“, kteří budou stejně jako
při EET upozorňovat na provozovny a zákazníky. Za bývalého režimu se kampaň proti kouření vynořila vždy v době, kdy se onen
režim dostával do krize. Chce nám snad současná vládní garnitura tímto zákonem něco naznačit?
Ani nemusí, my víme, že pokud se neprobereme, tak se kolos na hliněných nohou sesype, takže už se proboha proberme, začněme myslet a hlavně pojďme včas k volbám. Mimochodem značku cigaret na snímku kouřili spojenečtí vojáci, kteří se právě teď
v červnu snášeli či vyloďovali ve francouzské Normandii a začali osvobozovat západní Evropu. O to víc mi ta cigaretka chutnala...

Agentura V Prostjov probhne sítání ps a koek

Potøebuje
psychiatra!
Prostějov (mik) - Ve večerních hodinách předminulé neděle 28. května
vyjížděli prostějovští strážníci na pomoc oznamovateli, který měl nespecifikovatelné potíže. Kontaktován
byl pětadvacetiletý podnapilý muž
s psychickými problémy. „Lékařem
bylo zjištěno, že se muž v minulosti
pokoušel o sebevraždu, proto bylo
rozhodnuto o převozu do protialkoholní záchytné stanice. Po odeznění
akutní intoxikace alkoholem bude
dotyčný prohlédnut psychiatrem,“
informovala Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.

letos slavíme jubileum...

rubriky

Je to na pováženou. V Prostějově očividně přibývá zvířat z psí i
kočičí říše. Má to ale háček, jejich
majitelé za ně platí čím dál tím
méně. Souhrn povinných poplatků, v Prostějově tedy zatím pouze
za čokly, je rok od roku menší a
městská kasa tím trpí jako pes.
Jak ovšem zjistila Agentura Hóser, prostějovští konšelé tomu
chtějí zatnout tipec. A chystají
rázná opatření.
„Předně musíme vědět, kolik psů

„7 dnù Veèerníku v kostce“
Za uplynulými sedmi dny se ohlédl Martin Zaoral

•• Pondělí ••
Velké finále, velké emoce. Vítězství je skvělá věc, ale pocit z dobře odvedené
práce je jistě cennější. To by si měli uvědomit všichni nominovaní i hlasující ve
finále soutěže O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které na
začátku týdne odstartovalo. Letos se kolem hlasování strhla opravdu velká mela.
•• Úterý ••
Hloupost, nebo schválnost? Čas neskutečně letí. Pokud se o tom chcete
přesvědčit na vlastní kůži, vezměte si půjčku. Své o tom ví i Michal Richter,
který si i s kamarády půjčoval skutečně ve velkém. Těžko říct, proč to dělal.
Třeba se ve skutečnosti cítil osamělý a tak byl rád, že za ním na návštěvu přijde alespoň ten exekutor...
•• Středa ••
Známka doby. Nemít se v životě o koho opřít je zlé. Ještě horší však je, pokud
upadnete, nedokážete sami vstát a nemáte nikoho, kdo by vás zvedl. Přibývá
případů, kdy staří lidé zůstávají uvězněni ve svých bytech a nemohou se hnout.
Hasiči akutní problém sice vyřeší, ale rodinu nikdy nahradit nemohou.
•• Čtvrtek ••
Spojeňák. Začali opravovat náměstí Spojenců. Až to dodělají, snad z toho
bude zase Ruďák... Některé názvy odolávají veškerému přejmenovávání.
Taková Vápenice se mimo jiné jmenovala Sadová třída, třída SA, Stalinova třída
či třída Pionýrů. Dnes nikdo nemá problém jí říkat opět Vápenice. S náměstím
Spojenců je to jiné. Bude to asi proto, že Spojeňák nezní tak dobře...
•• Pátek ••
Přivezli vzácné koření života. Člověk se celý život láduje párkem v rohlíku
a nakonec je rád, když si v důchodu může dát rohlík v parku... Mít radost ze
života coby dítě není těžké. Rozdávat ji ostatním kolem sebe i po nesčetných
životních zkouškách, to už však chce skutečnou vnitřní sílu, nadhled i charakter. Pánům Jiřímu Krampolovi a Radimu Uzlovi se v Centru sociálních služeb
podařilo rozesmát i ty, kteří jinak mnoho důvodů k radosti nemají.
•• Sobota ••
Pořád dokola. „Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost
přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru, pokora přináší
mír,“ praví jedno moudré arabské přísloví. I zarytí pacifisté si mohli ve Vícově
prohlédnout vojenskou techniku.
•• Neděle ••
Byla panna Marie blondýnka? Proč nebyla Panna Marie pravděpodobně
blondýnka? Nebyla by dost stará na rození dětí... O barvě vlasů panny Marie by
mohl promluvit indián, kterému se na mexické hoře Tepeyacu měla hned čtyřikrát zjevit. Přednáška na toto téma proběhla v kostele sv. Cyrila a Metoděje.

Prostějované přesně vlastní. Od
toho se pak budou odvíjet další
opatření,“ uvedl Ferdinand Rex,
vedoucí odboru zvířecí matriky
prostějovského magistrátu. „Na
posledním mejdanu rady města
jsme schválili akci, která v historii
Prostějova nemá obdobu. Během
letních prázdnin proběhne v celém městě sčítání psů a koček. Sčítací komisaře v doprovodu policie
budou mít majitelé všech bytů povinnost pustit dovnitř, zkontrolovány budou i jejich zahrádky
či chaty a chalupy, zda v nich
neskrývají nějaké zvíře. Sčítání
bude velmi přísné, budou do něho
zapojeni i zvířecí detektivové,“
prozradil náměstek primátorky
Jiří Nikamnepospíchal.

KRIMI
íslo

Povedenou manželskou dvojici nyní vyšetřují detektivové
z prostějovské hospodářské
kriminálky. Oba partneři mají
na krku obvinění z úvěrových
podvodů a každému z nich
hrozí až dva roky kriminálu.

108 200
Manželé už ve chvíli, kdy si
sjednávali sérii půjček, byli
zadluženi až po uši, což úspěšně úvěrovým společnostem
zamlčovali. Žena si napůjčovala celkem 58 200 korun, její
manžel rovných 50 000 korun.
Přitom paní z Prostějova byla
poctivější, splatila alespoň osm
tisícovek, partner ovšem ani
korunu!

Sčítání uvedených zvířat má dva
důvody. Má být při něm zjištěn
přesný počet psů v majetku prostějovských občanů. A ti budou povinně platit. „Kdo jej nebude mít
řádně přihlášeného a neprokáže
se dokladem o zaplacení poplatku, bude utracen! Myslím tedy
ten pes...,“ zmrazil redaktora naší
agentury tímto ostrým prohlášením náměstek primátorky. Sčítání koček se bude provádět z toho
důvodu, že podle odborníků jsou
v Prostějově přemnožené a musí
zákonitě dojít k jejich redukci.
„Strážníci mají jasný příkaz. Veškeré kočky, které se objeví na ulici,
budou bez milosti odchyceny a
vyvezeny do jiných měst. To samé
se týká i psů. Žádné psince ani ko-

Petra stejně vyhrála! Prostějovská
tenistka Petra Kvitová se ve velkém
stylu vrátila po svém zranění z přepadení na tenisové kurty. Na French
Open sice vypadla ve druhém kole,
ovšem česká lvice je i tak vítězem!
Klobouk dolů před její odvahou
odhodlat se k tak těžkému návratu.
A teď hurá na Wimbledon...
CO NÁS UDIVILO…
Policejní bobřík mlčení. Monstrózní policejní akce v areálu bývalé Vitany zůstává zatím bez podrobného
komentáře ze strany strážců zákona.
Víme ale to, že v jednom z pronajatých
objektů pěstovali Vietnamci marihuanu. A nebyli to žádní troškaři, podle
jiných zdrojů policisté odtud odvezli
dva náklaďáky konopí!
ZACHYTILI JSME…
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Tentokrát jde o velmi smutné číslo.
V rodině Valčíkových z Kostelce na
Hané došlo hned ke dvěma neblahým událostem. Zemřela sedmadevadesátiletá paní Ludmila a pouhé
dva dny po ní i její syn Antonín. Rodina se s oběma rozloučila při společném smutečním obřadu.
ZAUJALI NÁS…

čičince stavět v Prostějově nebudeme. Na to nejsou peníze,“ vzkázala důrazně primátorka Prostějova
Alena Rašáková. Agentura Hóser
po těchto zjištěních doporučuje
občanům Prostějova, aby veškeré
čokly rychle přihlásili, nebo se jich
raději zbavili...
Za Agenturu Hóser Majkl

MÍŠA
RÙŽIÈKOVÁ

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

PÁTRÁNÍ

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

MICHAL ENGEL
se narodil 5. prosince 1982 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
31. května 2017. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 35 do 36 let a měří mezi
180 až 185 centimetry. Bližší údaje
k hledané osobě nejsou známy.

Foto: Michal Kadlec

Prostějovské léto zahajovala ve
čtvrtek na náměstí T. G. Masaryka právě tato zpěvačka. A volba
na tuto šoumenku byla správná,
prostor před muzeem dokázala zaplnit dětmi nejrůznějšího věku. Na
její písničky cvičila a tančila ovšem
nejenom drobotina, ale i rodiče
a dokonce prarodiče!
ZASLECHLI JSME…

„ZASE ČUCHÁM
TEN SMRAD,
DOPRČIC!“
Dáma středního věku si přišla
v sobotu vypít kávu na zahrádku
před hospůdkou v centru města,
byla však obklopena
samými kuřáky,
které zákon vyhnal ven...
POÈASÍ v regionu

www.
vecernikpv.cz

NIKOLAS ADAM
se narodil 31. srpna 1999 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 29. května
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 17 do 18 let, měří 164 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé či a hnědočerné vlasy.
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letos slavíme jubileum...
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KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Neobyčejně smutný případ se odehrál v Kostelci na Hané. Večerník si na
vývěsce pohřební služby povšiml dvou smutečních oznámení. Ve věku požehnaných 97 let zemřela paní Ludmila
Valčíková. Druhé parte však oznamovalo, že pouhé dva
dny poté zesnul i Antonín Valčík, který se dožil 71 let. Náhoda? Shoda jmen? Bohužel nikoliv!

Michal KADLEC

zjistili jsme

K úmrtí dvou lidí skutečně došlo v jedné rodině. „Mohu potvrdit, že se jednalo o maminku a syna. Pan Antonín Valčík zemřel
pouhé dva dny po mamince. Jak oznamuje rodina na parte, byl
těžce nemocný a svoji maminku tak dlouho nepřežil,“ potvrdil
Večerníku Pavel Makový, majitel prostějovské pohřební služby.
Drobnou útěchou pro rodinu mohla být alespoň vstřícnost
pohřební služby. „Samozřejmě jsme vyhověli přání pozůstalých a paní Valčíkové i jejímu synovi jsme vystrojili společný
pohřeb. Rodina se s oběma rozloučila v naší obřadní síni v Brněnské ulici,“ sdělil Makový.
Večerník tímto vyjadřuje pozůstalým upřímnou soustrast.
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Kráska z Hané
hraje v Ordinaci
PRAHA,PROSTĚJOVAčmáteprve
šestnáct let, dočkala se už premiérové
televizní role. Klára Hejcmanová není
jen nadanou fotbalistkou a členkou
divizních Mostkovic, ale vedle práce
s míčem se ráda věnuje také herectví. A už zítra, tj. v úterý 6. června, se
představí v seriálu Ordinace v růžové
zahradě, který se vysílá Nova!
„Je to tak. Jde zatím o jednu menší roličku, tak jsem se tím dosud nikde nechlubila a tajila jsem to tak dlouho, jak to šlo,
ani spoluhráčky o tom nevěděly. Nemyslím si, že jde o až tak velký úspěch, zatím
spíše o začátky,“ potvrdila mladá herečka.
Vídat Kláru v televizi budeme moci do
prázdnin a pak opět v září, až půjdou do
televize po letní pauze další premiérové
díly.
(jim)
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odvezlo MARIHUANU! MÁME PRVNÍHO FAVORITA!
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PAVEL
HOLÍK

„60“

17060210600

PROSTĚJOV Čas letí jako šílený,
nikdo ho nezastaví. Prostějovský poslanec Parlamentu ČR Pavel Holík
oslavil v minulých dnech již šedesáté
narozeniny! Pochopitelně ale v plné
svěžesti. „Oslava proběhla stylově
ve sklípku Národního domu. Pozval
jsem členy rady města, kolegy z integrovaného záchranného systému
a spoustu dalších přátel. Slavili jsme,
o politice nepadlo ani slovo,“ rozesmál se Pavel Holík. „Chtěl bych
poděkovat své manželce, která mi
udělala radost výzdobou celého
sklípku. A co já dál? Alespoň dalších dvacet let ve formě,“ prohlásil
prostějovský poslanec.
(red)
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ložili dvě nákladní auta marihuanou,“
sdělil Večerníku jeden z pracovníků
společnosti FCC, která rovněž v objektu bývalé Vitany sídlí. „Já bych se
chtěl ohradit proti pomluvám, které se
začínají šířit po sociálních sítích. Naše
společnost nemá s tímto kriminálním
činem nic společného, absolutně se od
toho distancujeme. My zmíněný objekt
pronajatý nemáme, tady v areálu funguje více firem, které si prostory pronajímají,“ řekl Večerníku Martin Grepl,
ředitel společnosti FCC Prostějov.
S pěstováním marihuany opravdu
nemá FCC (bývalá .A.S.A.) nic spo-

BYLI JSME
U TOHO

lečného. Areál vlastní společnost Vita
real, na kterou se Večerník pochopitelně rovněž obrátil se žádostí o vyjádření. Hlavně nás zajímalo, komu
přesně objekt, ve kterém policisté
provedli rozsáhlou razii, společnost
pronajala. „Zřejmě se k vašim otázkám
v tuto chvíli nebudeme vyjadřovat. Pošlete nám je ale elektronickou poštou,
zeptám se vedení naší firmy, zda vám
k nim pošle odpovědi,“ sdělila Večerníku Leona Lanžová, manažerka areálu
bývalé Vitany v Prostějově. Do uzávěrky tohoto vydání bohužel odpovědi
nedorazily...
(mik)
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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!
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PROSTĚJOV Kolářovými sady
voněly uplynulou sobotu vynikající guláše. Ochutnat, dodat ještě
trošku papričky a koření, a směle se
ucházet o prvenství v třetím ročníku soutěži. V to doufali členové všech třinácti týmů. Komu se 
to povedlo a komu
 
méně?
(mik)
25
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PROSTĚJOV Předminulý týden
vtrhlo policejní komando do jednoho z objektů v areálu bývalé
Vitany v Sokolské ulici. Ten má
podle informací Večerníku pronajatý skupina vietnamských podnikatelů. Policisté si odtud po několik hodin trvajícím zásahu údajně
odváželi tisíce rostlin konopí.
„Zákrok v tomto objektu mohu potvrdit. K bližším okolnostem se však nyní
s ohledem na probíhající vyšetřování
vyjadřovat nebudeme,“ odpověděl velmi stručně na početné dotazy Večerníku František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
„Já o tom moc nevím, ale policajti prý
odsud odváděli dva Vietnamce a na-

URČICE V minulém vydání informoval Večerník
o smutné události, kdy zemřela nejstarší občanka
prostějovského regionu. Stanislava Páleníková se
dožila 104 let, 4 měsíců a jednoho dne. Od té chvíle
tak nebylo jasné, kdo po této dámě převzal pomyslné
žezlo nejstaršího občana-občanky Prostějovska.
Jelikož oficiálně se to skrz zákon o ochraně osobních
údajů asi nedozvíme, zveřejnili jsme výzvu, na jejímž
základě se veřejnost začíná ozývat! Máme tak prvního favorita na titul nejstarší občan Prostějovska! „Rádi
bychom vám sdělili, že v Určicích žije paní Štěpánka
Košťálová, která se narodila 15. října 1914 v Alojzově, kde
prožila dětství, aby se pak provdala do Určic, kde dodnes
bydlí se svým synem,“ napsali Večerníku manželé Volfovi
z Určic a poslali také fotografii paní Košťálové.
Večerník jim moc děkuje. Zároveň opětovně vyzývá
veřejnost o zaslání dalších typů na nejstaršího občana
Prostějovska současnosti. Trumfne někdo Štěpánku
(mik)
Košťálovou z Určic?
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NIČÍ V PROSTĚJOVĚ STROMY?
Server Bez Cenzury za rok KDO
I po dvou letech kompetentní mlčí...
zdvojnásobil poet len
PROSTĚJOV Tohle je důvod
pro pořádnou oslavu. Už dva
roky na sociálních sítích funguje
skupina Prostějov Bez Cenzury.
Za tu dobu se z této facebookové
stránky už stal skutečný fenomén. Zatímco před rokem skupina sdružovala „pouze“ 6 550
členů, v současnosti už je to více
jak dvojnásobek. Její správci nyní
připravují jubilejní desátý sraz.
Skupina Prostějov Bez Cenzury vznikla předloni v červenci.
„Založil jsem ji poté, co mi správce
zablokoval přístup do veřejné skupiny Prostějov. Nelíbilo se mu,
že ho kritizuji a také to,
jak se vyjadřuji. Asi
po měsíci k nám
přistoupil také David Píchal, který
se stal druhým
správcem,“ zavzpomínal již dříve
Jonáš Proser, který
si zakládá na tom, že
skupinu nechává žít vlastním
životem a nikomu neurčuje, jakým
způsobem má či nemá přispívat.
Prostějov Bez Cenzury hned od
svého vzniku raketově získával na
popularitě. Zatímco přesně před
rokem měl šest a půl tisíce členů,
v současnosti je to už více jak
třináct a půl tisíce! A noví neustále

Bude pøi
bì
desáté paø “?
l
opìt „prde

Napsáno
pred


4. 6. 2007

přibývají. V průběhu roku tak
dokázal překonat i původní skupinu Prostějov, která sdružuje
něco málo přes deset tisíc členů.
Jejich počet však už řadu měsíců
stagnuje.
Jako jedné z mála facebookových
skupin se Prostějovu Bez Cen-

Pi šestém setkání facebookové skupiny Prostjov Bez Cenzury panovala skuten uvolnná atmosféra,
postupn se uvolXovala nejen
nálada, ale i opasky u kalhot.
Foto: archiv Ve%erníku

zury také daří pořádat úspěšné
srazy. Jeden obzvláště vydařený
se konal před rokem v restauraci
Taboo. Tehdy se sešlo sedm desítek skalních. Všichni do jednoho
přitom mohou potvrdit, že byla
skutečně ´prdel´. Bohužel majitel
odhaleného pozadí se po důkladné
´konzultaci´ s manželkou rozhodl
na další podobné akce nechodit.
„Nyní chystáme jubilejní desátý
sraz, který by se měl konat někdy
v červnu. Snad se nás opět sejde co
nejvíce,“ prozradil Proser. (mls)

PROSTĚJOV Na podzim roku
2015 tato zpráva pořádně zvedla hladinu adrenalinu v krvi
především ochráncům přírody.
Při besedě prostějovských radních s občany sídliště Hloučela
probleskla zprvu nevinná informace o zničené aleji nově
vysazených stromků směrem
k lesoparku Hloučela. Tehdy
náměstkyně primátorky Ivana
Hemerková, možná nechtěně,
přiznala, že to zdaleka není první
případ. Vzápětí i samotná primátorka Alena Rašková potvrdila,
že policie už delší dobu registruje více než stovku podobně
zničených stromů...
Na povrch vypluly informace
o pomateném muži, který zřejmě
mačetou ničí vše, co město nechává
vysázet po celém Prostějově. Radní
už na podzim před dvěma lety
přiznali, že prozatím neznámému
ničiteli padají za oběť mladé stromky,
ovšem i letité listnáče a jehličnany.
„Už několik měsíců se potýkáme
s velkým problémem. V Prostějově
nám řádí podle mého názoru velmi
vyšinutý muž, který mačetou kácí
mladé stromečky, těm starším osekává kmeny. Takto poničených
stromů jsou desítky, možná už jejich
počet přerostl stovku. Problémem
je, že je stále nepolapitelný, protože
takto si nepočíná na jednom místě,
ale v různých lokalitách po celém
Prostějově. Nevím, zamýšlíme se

Podobn poniených stromk9 registrovala radnice ped dvma lety více než sto.
Dozvíme se v9bec nkdy, kdo to udlal?
Foto: archiv Ve%erníku

teď ve vedení města, jestli by na
něho nebylo vhodné políčit fotopasti,“ přemítala při tehdejším setkání
s občany náměstkyně primátorky
Ivana Hemerková.
Stalo se, bylo políčeno hned několik
fotopastí a v nejohroženějších lokalitách byly zvýšeny kontroly městské
policie. Ale co jsme se během uplynulých dvou let dozvěděli? Skoro
nic... „Zjistili jsme, že několik stromků
mají na svědomí cvičitelé bojových
psích plemen. Nechávají totiž zvířata
zakousávat se do kmínků čerstvě vysazených stromů,“ prozradil už před
rokem Večerníku Jan Nagy, velitel
Městské policie Prostějov. Ovšem
sériového ničitele veřejné zeleně se
dodnes vypátrat nepodařilo. Kompe-

tentní lidé se k tomu ani nechtějí příliš
vyjadřovat. „Za tu dobu byl strážníky
dopaden pouze vandal, který má však
na svědomí pár stromků, větší škody
se mu nepodařilo prokázat. Spolupracujeme i nadále s městskou policií,
stále jsou učiněna některá opatření.
Nebudu ale prozrazovat jaká, to by bylo
stejné, jako kdybych vandalům dávala
návod, kde mohou ničit stromky a kde
ne,“ konstatovala tak trochu tajuplně
náměstkyně Hemerková. „Nezlobte
se, já se nyní nebudu k tomuto tématu vůbec vyjadřovat,“ přidal také šéf
prostějovských strážníků Jan Nagy.
I z těchto vyjádření je ale patrné, že
pachatel desítek zničených stromků
v různých lokalitách města zůstává
nevypátrán.
(mik)

Obchodníkům z Wolkerovy ulice klesají tržby
V nelehké situaci jsou už více než
měsíc obchodníci z Wolkerovy
ulice v Prostějově. Vinou rozsáhlého dopravního omezení kvůli
rekonstrukci inženýrských sítí se
k nim zákazníci příliš nehrnou.
A tak logicky přicházejí o značnou část tržeb. Jak jsme ale zjistili,
majitelé obchůdků a restaurací
jsou zatím trpěliví a celou situaci
chápou. Všichni se ale modlí, aby
byl už konec.
„Je to tady všude dokola rozkopané
a místo dřívějšího chodníku je teď
bahno s pískem. Nedivím se tedy,
že se lidem k nám v současné době

nechce chodit. Na druhou stranu ale
všichni tady víme, že rekonstrukce
inženýrských sítí byla v této ulici již
potřeba a taky se těšíme na novou vozovku i chodníky. Už aby to ale bylo,
jinak asi fakt zkrachujeme,“ řekla Večerníku majitelka obchodu s oděvy
ve Wolkerově ulici. „Je mi velmi líto,
když pokaždé kvůli nějaké stavbě
omezujeme ekonomické aktivity našich podnikatelů a živnostníků. Snad
nám ale občané věří, že jim nechceme znepříjemňovat život. Některé
věci ale bohužel nelze udělat jinak.
Co se týká renovace inženýrských
sítí ve Wolkerově ulici, dříve nebo

později jsme museli k této investiční Jde o to, aby řidiči, kteří tady chtějí provoz,“ dodal Miroslav Nakládal,
akci přikročit. Sítě v této lokalitě jsou odbočit, nepřekáželi dlouho vozi- vedoucí odboru dopravy Městskéuž mnoho desítek let staré, nemluvě dlům za sebou a nezdržovali tak celý ho úřadu Prostějov.
o silniční komunikaci a chodnících,“
řekl Miroslav Pišťák, místostarosta
Prostějova. „Věřím ovšem, že jakmile
komplikace s uzavřením části WolkePrávě před deseti lety dostala Wolkerova ulice novou tvář. Obchodníci to
rovy ulice ustanou, bude tady opět
skousli celkem v klidu, čtyřměsíční rekonstrukce jim ovšem dala pořádně
dlouhá desetiletí klid,“ dodal mís- zabrat. Ztráty na tržbách byly veliké. Ostatně od té doby proběhly rekontostarosta Pišťák.
strukce dalších prostějovských ulic, aktuálně je zcela rozkopána Plum„Už koncem června bude stávající lovská ulice. A i zde se obchodníci bouří. Nelze se jim divit, když chodníky
dopravní omezení zrušeno, ovšem i parkovací plochy před jejich provozovnami vypadají jako po bombardoještě potom proběhnou menší úpra- vání. A tak se k nim žádný pěší zákazník, natož ten motorizovaný, příliš
vy zdejší komunikace. Vybuduje se nehrne. Co se dá dělat. Vůbec nic! Prostějov stárne a tak se logicky musí
rozšířený odbočovací pruh z Wol- různé lokality města opravovat a zase opravovat. Ani v budoucnu to ne(mik)
kerovy ulice vlevo do Sušilovy ulice. bude jinak.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁ VEERNÍKU

jak šel čas Prostějovem ...

Vrahovická ulice

Příště: Kostelecká ulice

!!! OBJEDNEJTE SI PRÁVĚ TEĎ VEČERNÍK !!! * nejvýhodněji * snadno a rychle * nejspolehlivěji NABÍDKA PLATÍ
PI OBJEDNÁVCE
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ SE SLEVOU A BONUSEM 35% POUZE TEĎ A TADY!
A ÚHRAD DO
ZAPLATÍTE JEN 575 K A ZÍSKÁTE ABONENSTVÍ NA 12 KALENDÁNÍCH MSÍC + JEDEN ZDARMA
výrazně nižší cena než na stánku každý den ve vaší schránce do 7:30 hodin možnost vyhrát v soutěži předplatitelů hodnotné ceny 27. ERVNA 2017!!

17060210592

Fungoval tu Agrostroj i sirkárna. Ulice je pojmenovaná podle smru k bývalé
samostatné obci Vrahovice. Sv9j název získala v roce 1881 (do roku 1892 a v letech
1940 až 1945 nmecky Wrahowitzer-Gasse), v letech 1951 až 1991 se nazývala
ulicí Julia Fuíka. V minulosti zde sídlila ada pr9myslových podnik9. Již v roce 1871
byla kousek za Tebízského ulicí zízena plynárna, ve dvoe íslo 23 stávala proslulá
Riessova sirkárna. Po levé stran ulice ješt ped železniním pejezdem se nachází rozsáhlý areál bývalé firmy Wichterle a Kováík, pozdji Agrostroj Prostjov. Dnes
v areálu p9sobí ada soukromých firem. Vlevo za železniním pejezdem stávala
vápenka, vpravo byl sklad uhlí. Nedaleko stojí po levé stran budova bývalého akciového pivovaru z roku 1897, naproti sladovna.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
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OBVINILA Z PODVODU MANŽELSKÝ PÁR
168 POLICIE
Brali si půjčky, věřitelům ale lhali o svých dluzích

s mstskou policií

Žárlivec se pral

Předminulý pátek 26. května bylo
před šestou hodinou přijato na lince
156 oznámení od napadeného třicetiletého muže v baru. Bitku vyvolal
podnapilý oznamovatel sám kvůli
tomu, že jeho přítelkyně komunikovala s jiným mužem. Ke zranění při
napadení nedošlo. Následné další
potyčce zabránil přítomný host, který oba muže od sebe oddělil. Věc
byla předána k dořešení příslušnému
správnímu orgánu.

PROSTĚJOV Hospodářská kriminálka se často zabývá úvěrovými podvody, na tom v dnešní
době není zas až tak moc divného. Těchto případů i podle
statistik přibývá. Ovšem aby
naráz byli obviněni manželé, to
je zde snad poprvé! Životním
partnerům z Prostějova teď
hrozí až dvouletý kriminál za
to, že nespláceli početné půjčky a navíc svým věřitelům lhali,
jako když tiskne!

Michal KADLEC
Foto: internet

Lolita se ztratila...

V odpoledních hodinách předminulé soboty 27. května bylo přijato
na lince 156 telefonické oznámení
o dívce, která nemůže najít cestu
domů. Jednapadesátiletá oznamovatelka se patnáctileté slečny ujala
a přivolala na pomoc hlídku. Strážník
dívku naložil do služebního vozidla.
Společně se podařilo nalézt bydliště
otce, ke kterému přijela dcera na návštěvu z jiného města.

Opilec předán manželce!
Přes linku 112 byla v sobotu 27. května oznámena opilá osoba ležící na
zemi. Strážníci na místě nalezli jednašedesátiletého muže, který opakovaně padal na zem, nekomunikoval
a nebyl schopen se sám bez cizí pomoci pohybovat. Byl přivolán lékař
k posouzení jeho zdravotního stavu.
Ohrožen na životě muž nebyl a po
nějaké době se hlídce podařilo zjistit
bydliště a manželku muže. Poté byl
doveden domů a předán ženě.

Likvidovali včely

Strážníci asistovali předminulou neděli 28. května hasičům při likvidaci
roje včel. Operační středisko přijalo
během dne dvě oznámení, a to formou SMS na pult centralizované
ochrany. V dopoledních hodinách
se jednalo o roj v ulici Fanderlíkova
a v podvečer v Trávnické ulici. Po
celou dobu zásahu hasičů strážníci
zajišťovali bezpečný prostor.

Znovu u stařenky

Ve středu 31. května v nočních hodinách vyjížděli strážníci na pomoc seniorce, která upadla v bytě a nemůže
vstát. V telefonickém oznámení žena
uvedla, že ve dveřích má klíč, proto
budou hasiči muset přijít na pomoc
oknem, jako tomu bylo již několikrát
v minulosti. Na místo byla vyslána
hlídka a přivoláni hasiči. Plošinou se
dostali k oknu bytu ve třetím patře.
Těsně před rozbitím skleněné výplně
se ženě podařilo otevřít ventilačku.
Příslušníci hasičského záchranného
sboru vstoupili do bytu a ženě pomohli na nohy. Zraněná lékařskou
pomoc nepotřebovala. Z důvodu četných výjezdů bylo ženě doporučeno
ponechání náhradních klíčů u sousedů, a to pro jednodušší řešení situace.

„Z přečinů podvodu a úvěrového podvodu obvinili prostějovští kriminalisté
manželský pár z Prostějova. Těchto
skutků se devětadvacetiletí obvině-

ní měli dopustit tím, že v období od
května roku 2015 do ledna roku 2016
sjednávali každý samostatně s různými společnostmi smlouvy o půjčkách
a zápůjčkách. Při sjednávání produktů
však budoucím věřitelům záměrně zamlčovali svou finanční situaci, zejména
skutečnou výši svých dosavadních dluhů a svou nezpůsobilost uzavíraným
závazkům dostát,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
A manželé nebyli vůbec žádní troškaři! „Obviněná žena si takhle sjednala v celkem sedmi případech půjčky
v souhrnné výši 58 200 korun. Z první
sjednané zápůjčky ve výši osmadvacet
tisíc korun nepravidelnými splátkami
uhradila přes osm tisíc. Zbylá část zápůjčky, stejně jako všechny ostatní, již
zůstala neuhrazena. Svým věřitelům

Vytloukala KLÍN

KLÍNEM
PROSTĚJOV A další malér zavánějící podvody! Tentokrát jde
o sedmačtyřicetiletou ženu z Prostějova, která si půjčila peníze od
devětadvaceti (!) věřitelů a díky nesplácení způsobila škodu za více než
tři stovky tisíc korun. Této dámě
nyní hrozí až pětiletý kriminál!
„Z přečinu podvodu a přečinu úvěrového podvodu obvinili prostějovští
kriminalisté z oddělení hospodářské
kriminality sedmačtyřicetiletou ženu
z Prostějova. Těchto skutků se měla
obviněná dopustit tím, že v období
od prosince 2015 do letošního ledna
sjednala v celkem devětadvaceti případech s různými společnosti smlouvy

o půjčkách a zápůjčkách. Při sjednávání produktů však budoucím věřitelům
záměrně zamlčovala svou finanční
situaci, zejména skutečnou výši svých
dluhů a svou nezpůsobilost uzavíraným závazkům dostát. Neuhrazením
závazků pak způsobila těmto společnostem škodu, která byla vyčíslena na
více než 325 tisíc korun,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Jak dodal, ženě hrozí v případě prokázání viny a odsouzení trest odnětí
svobody v rozmezí od jednoho roku
do pěti let.
(mik)

KRONIKA
Zpronevěřil maso!

Manželé z Prostjova neumli hospodait s penzi, pi p9jkách se dopouštli
podvod9.
Ilustra%ní foto

tak způsobila škodu vyčíslenou na
nejméně padesát tisíc korun. Obviněný partner ženy si v sedmi případech
sjednal půjčky v souhrnné výši přesahující uvedenou sumu. Z těchto půjček
ale poté nezaplatil ani jednu sjednanou
splátku,“ vypočítal manželské finanční

hříchy mluvčí prostějovské policie.
„V případě prokázání viny a odsouzení
oběma obviněným za přečin podvodu
a přečin úvěrového podvod hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta,“ vyjádřil
se Kořínek i k možným trestům pro
oba partnery.

Močil u obchodu
do keře, žena ho natočila
PROSTĚJOV Chlapík si v centru Prostějova ulevoval na velmi
nepříhodném místě. Prodavačka
jednoho z obchodů ho při močení
do keře natočila na mobil a důkaz
předala strážníkům. Za to ji stihly
nadávky a urážky...
„V pondělí devětadvacátého května
o půl třetí odpoledne byl oznámen
na lince 156 muž močící před provozovnou do keře. Dotyčný byl po
vykonání potřeby upozorněn oznamovatelkou na nevhodné chování
a následné šíření zápachu do obchodu. Na to reagoval tak, že jí začal nadávat a urážet ji. Incident žena nahrála

mobilem!

na mobilní telefon a ihned přivolala
hlídku,“ uvedla Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov s tím, že jakmile strážníci dorazili
na místo, událost potvrdili. „Strážníci
třiačtyřicetiletého muže zkontaktovali. Ten vše popřel s tím, že to musel
být někdo jiný. Svým jednáním se
muž dopustil přestupku proti veřejnému pořádku a občanskému soužití.
Případ byl předán k dořešení příslušnému správnímu orgánu,“ dodala
Greplová.
(mik)

Srazili se dva... ALE PRO?
MOŘICE Dopravní policisté nyní
vyšetřují příčiny, kvůli kterým došlo
ke srážce dvou vozidel v centru Mořic.
Zatím není jasné, kdo ze dvou řidičů
udělal chybu. Dvaadvacetiletý muž
za volantem Fordu se ovšem při
nehodě zranil a musel být převezen do
prostějovské nemocnice.
„V úterý třicátého května krátce před
jedenáctou hodinou došlo na křižovatce
v centru obce Mořice k dopravní nehodě
dvou automobilů. Osobní vozidlo značky
Ford a dodávka Citroën ke křižovatce přijely
ze stejného směru, a to od Vrchoslavic. Řidič

Fordu chtěl přes křižovatku pokračovat
rovně na Nezamyslice a řidič Citroënu
odbočoval vlevo k Uhřicím. Z dosud přesně
nezjištěných příčin došlo ke střetu vozidel,
zraněn byl dvaadvacetiletý řidič Fordu,“
popsal srážku tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR pro Územní odbor
Prostějov František Kořínek.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 110 000 korun.
„Alkohol byl na místě vyloučen provedenými dechovými zkouškami. Příčiny,
okolnosti i míra zavinění jsou předmětem
dalšího šetření.“
(mik)

Policist9m stále není jasné, který
z idi9 tchto dvou vozidel na kižovatce v Moicích chyboval a nehodu zavinil. 2x foto: Policie &R

MLADÍK NECHAL KAMARÁDY, AŤ SI NA NĚJ BEROU PŮJČKY
Michal Richter na rozdíl od nich ve vězení neskončil

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Michal Richter bydlí v ubytovně v ulici
Marie Pujmanové v Prostějově a pracuje jako dělník. Z jeho facebookového
profilu vyplývá, že nemá rád cikány,
muslimy a Bohuslava Sobotku. Sám
však má velké problémy s půjčkami.
Na své jméno si jich nabral minimálně
osmnáct! Jejich výše se přitom pohybovala od dvou až po šedesát tisíc korun.

V mnoha případech mu v tom pomáhal stejně starý Ivo Štreit, se kterým se
zná už od základní školy a o jedenáct let
starší Michal Kárník, s nímž se seznámil
na brigádě při vyklízení železničních
vagónů. Kárník si následně založil firmu
na obnovu železničních kolejí, v níž fiktivně zaměstnal právě Richtera, vystavil
mu pracovní smlouvu a vyměřil plat
kolem dvaceti tisíc korun. Díky tomu si
tehdy nezaměstnaný Richter mohl brát
jeden úvěr za druhým. Na základě stejného principu si Richter na leasing
pořídil vůz Škoda Yetti, a to navzdory tomu, že v té době neměl vůbec
řidičský průkaz.

Foto: internet

Z přečinu zpronevěry podezírají
prostějovští policisté osmatřicetiletého muže. Tohoto skutku se
měl podezřelý dopustit tím, že
jako zaměstnanec společnosti
produkující masné výrobky při
nakládce zboží ve firmě v srpnu
minulého roku záměrně naložil
více, než bylo uvedeno v dodacích listech. Zboží následně
nevrátil ani nedotížil žádnou
z obsluhovaných provozoven.
Svému zaměstnavateli tímto
jednáním způsobil škodu vyčíslenou na 6 356 korun. Ve věci
je vedeno zkrácené přípravné
řízení. V případě prokázání
viny a odsouzení podezřelému
za přečin zpronevěra hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Synovo záškoláctví
mu bylo ukradené...
Z přečinu ohrožování výchovy
dítěte viní prostějovští kriminalisté padesátiletého muže
z Prostějova. Tohoto skutku se
měl obviněný dopustit tím, že
během prvního pololetí tohoto
školního roku řádně neposílal
do základní školy svého syna.
Ten tak během uvedeného období neomluveně zameškal 381
vyučovacích hodin. Obviněný
se jednání dopustil přesto, že byl
na neomluvenou absenci upozorňován ze strany školy a za
stejný skutek byl v minulosti již
podmíněně odsouzen.
V případě prokázání viny a odsouzení obviněnému muži za
přečin ohrožování výchovy dítěte hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

Na kolo s Myslivcem

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

PROSTĚJOV Tenhle kluk moc inteligence nepobral. Pětadvacetiletý
Michal Richter z Prostějova nechal své kamarády, aby si na jeho jméno
vzali minimálně osmnáct půjček. Po Facebooku jim poslal kopii své občanky i další potřebné údaje. Společně si na leasing pořídili i vůz Škoda
Yetti. Na policii a u soudu oba Richter udal. Díky tomu byli Ivo Štreit
a Michal Kárník odsouzeni spolu s ním. Michal Richter nakonec z celé trojice dopadl nejlépe. Na rozdíl od svých dvou kolegů do vězení nemusí.
Stejně jako jeho dva zbývající kumpány ho však čeká dlouhé splácení...

150123020036

ERNÁ

V pátek 2. června krátce po půlnoci kontrolovali policisté v ulici J. B. Pecky v Prostějově osmapadesátiletého cyklistu. Ten na
sebe pozornost policistů přitáhl
stylem své jízdy, kdy plně využíval celé šíře vozovky. Provedenou dechovou zkouškou u něho
policisté změřili hodnotu 1,33
promile alkoholu v dechu. Řidič
s naměřenou hodnotou souhlasil a přiznal vypití čtyř desetistupňových piv a tří odlivek
lihoviny Myslivec. Další jízdu
policisté muži zakázali. Pro své
jednání je podezřelý z přestupku
podle zákona o silničním provozu, za který mu v případě prokázání viny hrozí pokuta od dvou
a půl do dvaceti tisíc korun.
Věc bude předána příslušnému
správnímu orgánu.

Zatímco Ivo Štreit skonil ve
vzení, jeho kamarád, na jehož jméno si bral p9jky, vyvázl s podmínným trestem.
Foto: Martin Zaoral
U soudu se Richter ke všemu doznal a rovněž udal své dva kumpány, kteří si s jeho
svolením měli brát půjčky na jeho jméno. Oba dva i kvůli předchozím prohřeškům
skončili za mřížemi.
„Uvědomuji si svoji vinu. Po nástupu do vězení jsem si uvědomil, že jsem žil
špatně a chtěl bych vše napravit. Jsem rozhodnutý splatit škodu a žít normálním životem,“ prohlásil ve své závěrečné řeči Ivo Štreit.
Zatímco Michal Richter od soudu nakonec odcházel s podmíněným trestem
dvaadvaceti měsíců, Ivo Štreit dostal dvacet měsíců nepodmíněně. Třetí do
party Michal Kárník byl už v minulosti odsouzen ke dvěma a půl letům vězení,
soud mu k tomu přidal další dva měsíce navíc. Celá trojice přitom musí společně zaplatit způsobenou škodu.
Všechny procesní strany se na místě vzdaly práva na odvolání, rozsudek je díky
tomu již pravomocný.

najdete
nás na

www.

vecernikpv.cz

děti, pejsci

BLAHOPØEJEME!!!

Veronika MALÁ
14. 5. 2017 40 cm 1,75 kg
Prostějov

Tereza MALÁ
14. 5. 2017 42 cm 1,85 kg
Prostějov
Samuel PEKAŘ
28. 5. 2017 47 cm 2,60 kg
Pivín

Pondělí 5. června 2017
www.vecernikpv.cz

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

„Já to nedám,“ povzdechl si Vojta u košíkové. „Ale dáš, snaž se,“ dodávala mu
sebevědomí soupeřka Adrianka, se
kterou soutěžil o druhé místo. Některé
uspěly více, jiné méně, v každém případě ale děti byly spokojené, snažily
se, usmívaly, byly plné elánu a nadšení.
„Převážná část účastníků jsou cizinci
z Ukrajiny a Mexika, zastoupení ČR
je slabší. Obvykle bývá třicetiprocentní účast cizinců, zbytek je z tuzemska,
dnes je tomu naopak,“ konstatovala
Jana Rozehnalová.
(nam)

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

   

PROSTĚJOV V rámci Dětského dne se minulý čtvrtek
soutěžilo také v mateřince na Husově náměstí. „Paní
učitelky ve spolupráci s žáky devátých tříd základní
školy Kollárova si pro děti ze školky přichystaly rozmanité úkoly, které potom postupně plnily. Rozvíjely
tím zejména svou obratnost a tělesnou kondici. Za
odměnu si všichni pochutnali na cukrové vatě,“ napsal do redakce Večerníku Josef Hrachovec, ředitel
ZŠ Kollárova.
(red)

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Tak to je nepříjemná
komplikace! Jak Večerník informoval v předminulém vydání, přes
dvě desítky nově vysazených dubů
v Krasické ulici uhynuly. Nahradit je ale nebude tak jednoduché,
k výsadbě nových dojde nejdříve až
na podzim. Nejsou totiž na skladě!
Vloni v listopadu bylo v Krasické
ulici nově vysazeno 39 kusů dubů letních. Na jaře se však ukázalo, že jich
23 uhynulo. „V těchto dnech řešíme
celou záležitost se zhotovitelem
díla Beatricí Mádrovou. Reklamace
třiadvaceti kusů dřevin byla zhotovitelem uznána s tím, že uhynulé
stromy budou do konce května
odstraněny a opakovaná výsadba
nových stromů bude provedena
letos v listopadu,“ uvedl náměstek
prostějovské primátorky Jiří Pospíšil

(PéVéčko). Jak ovšem záhy dodal,
není v možnostech provést novou
výsadbu stromů ještě v květnu, jak
bylo původně přislíbeno. „Bylo
nám řečeno, že takovýto vysoký
počet vzrostlých stromů s balem
bez půlročního objednání nemají
zahradnické firmy k dispozici. Podle
odborníků je však pro tuto dřevinu
vhodnější podzimní výsadba. Takže
doufám, že do října či listopadu firma
uvedený počet stromů sežene,“ objasnil Pospíšil.
Na otázku Večerníku, zda by nebylo možné v Krasické ulici vysadit
už teď na jaře jiné stromy, které na
skladě jsou, jsme obdrželi zamítavou
odpověď. „Potřebujeme zde štíhlé
a vysoké stromy, což splňuje pouze
tento druh okrasného dubu,“ vysvětlil
náměstek primátorky.
(mik)

STROMY
NEJSOU!

NOVÉ

PROSTĚJOV Firma MAIER CZ působí v Prostějově od roku 2006 jako
jedna z poboček španělské společnosti MAIER Group. Zaměřuje
se na lisování, lakování a chromování interiérových i exteriérových
komponentů do osobních aut. Po
otevření chromovací linky v roce
2015 oznámilo vedení výroby loni
na jaře záměr postavit také novou
lakovnu. Její provoz plánuje otevřít
v roce 2018. Doposud přispěla prostějovskému regionu 350 pracovními místy a právě díky nové lakovně se očekává další velký růst. Ve
čtvrté rundě rozhovorů s významnými osobnostmi veřejného života „NA ROVINU“ se Večerník ptal
Veroniky Melzerové z personálního oddělení společnosti MAIER,
která se nedávno rozhodla pro
podporumístníhokulturníhodění.
Otázky v rámci dlouhodobého seriáluinadálepostupněpokládáme
místním radním a novým zastupitelům, osobnostem z kulturní či
společenské oblasti a vybranému
pracovníkovi státní správy z řad
policie či justičních orgánů.

pro ...

4 otázky

NA ROVINU:

PROSTĚJOV V Kostelecké ulici se
za pár měsíců bude opět kopat! Tentokrát ale nepůjde o rekonstrukci
silniční komunikace, nýbrž o dlouho
plánovanou cyklostezku. Ta by měla
konečně spojit křižovatku na Přikrylově náměstí s již dávno vybudovanou
stezkou pro cyklisty vedoucí od bývalého fotbalového stadionu ve Sportovní ulici směrem na Kostelec na Hané.
„Tento díl cyklostezky je naplánován
již několik let, ale až letos konečně dojde k jeho realizaci,“ přiznal Zdeněk
Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky Statutárního města Prostějova.
„Výstavbu této části cyklostezky, která

bude součástí již stávajícího chodníku
kolem panelových domů, zajistíme
i pomocí dotace z Olomouckého kraje.
Hlavně jde o to, abychom tím vymístili
dopravu na kolech ze silniční komunikace. Tato část cyklostezky povede od
zámku až po stavebniny na konci Kostelecké ulice, kde se napojí na stezku
pro cyklisty vybudovanou až do Kostelce na Hané. Ke stavbě dojde ještě
v letošním roce, zřejmě během letních
prázdnin nebo těsně po nich,“ nastínil
harmonogram Fišer.
(mik)
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orit, který schválila rada města. Je nám
jasné, že všechny potřebné investice se
nemohou realizovat v jednom roce, ale
brzy budeme chtít vědět, s čím můžeme
počítat a zda Olomoucký kraj splní naše
požadavky,“ řekl Večerníku Pavel Smetana s tím, že od náměstka hejtmana pro
dopravu zatím konkrétní stanoviska neslyšel. „Naše návrhy přijal a nyní o nich
bude jednat Rada Olomouckého kraje
i krajská dopravní komise.“
Jak již bylo řečeno, absolutní prioritou je
pro Prostějov vnější severní obchvat. „Ale
rádi bychom měli rekonstruované silnice v Plumlovské, Vrahovické, Brněnské
a Wolkerově ulici. Řeč samozřejmě přišla
i na dva rondely na Poděbradově náměstí,“ prozradil Smetana.
(mik)

ƔƔ Nezasvěcení příliš neví, čemu všemu se firma MAIER věnuje a v jaké
činnosti se umí prosadit. Co byste čtenářům Večerníku o vás prozradila?
„Prostějovská pobočka této společnosti
byla založena v roce 2006 a Prostějov byl
vybrán jako strategická lokalita pro centrální Evropu s cílem vybudovat tady druhou
největší pobočku. Výrobní činnost se zaměřuje na lisování exteriérových i interiérových komponentů, nicméně důležitou
devízou výroby je zaměření na povrchové
dekorace, které spočívají v lakování a chromování. Díky neustálému rozšiřování
výroby a naplňování vize i strategických
plánů přinášíme neustále nové pracovní
příležitosti, a to nejen v prostějovském regionu, ale i lidem v širším okolí, kteří nemají
problém s dojížděním.“
ƔƔ Pracovních příležitostí nabízíte
stále dost. Nyní zvyšujete mzdy jak
pro výrobní operátory, tak skladníky.
„Společnost se razantně rozvíjí, proto neustále hledá nové pracovníky na různé
pozice. Kdo chce dosáhnout kariérového
růstu, má u nás dveře otevřeny. Mnoho

Petr
KOZÁK

pro Večerník

rozhovor

EXKLUZIVNÍ

zaměstnanců začalo na pozicích výrobních operátorů či údržbářů a v průběhu
svého zaměstnání se vypracovalo na vyšší
pozice například vedoucí či inženýry kvality. Momentálně nabízíme pozice pro výrobní operátory, seřizovače lisů, skladníky,
nástrojáře, vedoucí ve výrobě, procesní
inženýry, technology. Jelikož se jedná
o mezinárodní firmu, důležitou stránkou
je i jazyková vybavenost uchazečů. Některé
z pozic jako například zákaznická kvalita
jsou obsazovány nejenom technickými
obory, ale i humanitními se zaměřením na
jazykovědu. A faktem je, že firma investuje
nejenom do okolních aktivit, ale také do
svých zaměstnanců, proto dochází k navyšování mezd především pro výrobní operátory a skladníky.“
ƔƔ A na co kladete hlavní důraz?
„Především na čisté a bezpečné prostředí, benefity pro zaměstnance jako jsou
bonusy, flexipasy, stravenky, odměny
za dlouhodobou spolupráci, parkování
v areálu, penzijní připojištění, masáže
v areálu společnosti. Klademe důraz
i na rozvoj formou jazykových a odborných kurzů i systematického zaškolování nových zaměstnanců. Cílem je, aby
pracovní týmy měly ty nejlepší vedoucí,
proto začínají s koučinkovými programy. V neposlední řadě se společnost
snaží realizovat akce pro zaměstnance,
jako jsou sportovní dny, vánoční večírky,

dny otevřených dveří, které by měly být
uskutečněny během tohoto roku.“
ƔƔ Společnost MAIER CZ v Prostějově působí již přes deset let a pravidelně podporuje různé sportovní
kluby, školy, nemocnice či jednotlivce. Letos však zvolila netradiční formu, a to partnerství lokální letní rockové akce. Co vás k tomu vedlo?
„Jak už jsem poznamenala, snažíme se
podporovat nejrůznější aktivity v místě
svého působiště. V letošním roce jsme
dostali nabídku na sponzoring koncertů
či festivalů u plumlovské přehrady, načež
jsme si vyhodnotili, že je to dobrá příležitost a rozhodli se stát titulárním partnerem
celé série, která tak ponese název MAIER
ROCK FEST a shrnuje pod sebou akce
jako Legendy se vrací, Rock Memory of i Guláš Rock Fest. Jsou to přesně akce pro naše
zaměstnance, lidová zábava.“ (úsměv)
Celý rozhovor najdete
na www.vecernikpv.cz

Foto: Facebook
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Tato práce je pro mě obrovskou
výzvou, jednoznačně se jedná o výrazný posun v mé pracovní kariéře,“
dodal Lubomír Baláš.
„Jsem rád, že ministr vnitra Milan
Chovanec potvrdil svým podpisem
stanovisko výběrové komise a ustanovil Lubomíra Baláše novým ředitelem
našeho úřadu. Osvědčil se v minulých
letech jako tajemník prostějovského
magistrátu, takže jsem přesvědčen, že
v kvalitní práci bude pokračovat také
u nás,“ okomentoval tento krok pro
Večerník hejtman Ladislav Okleštěk.
V souvislosti s odchodem Baláše do
Olomouce však zbývá vyřešit ještě jeden otazník. Kdo za něj v Prostějově?
„Od 1. června byla výkonem funkce
tajemníka Magistrátu statutárního
města Prostějova pověřena Květa
Olašáková. V nejbližších dnech vyhlásíme klasické výběrové řízení na
tuto funkci. Jméno nástupce pana
Baláše budeme znát v horizontu dvou
měsíců. Zákon nijak neukládá, do jaké
doby musí být jmenován nový tajemník magistrátu,“ prozradila Alena Rašková (ČSSD), primátorka Statutárního města Prostějova.
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ti a nejméně tříleté praxi ve vedoucí
funkci v samosprávném celku. Pokud
jde o dosavadní praxi vybraného kandidáta, ověřuje Ministerstvo vnitra pouze
to, zda působil po dobu tří let v průběhu osmi let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce jako vedoucí
zaměstnanec nebo ve veřejné správě.
Pro úplnost uvádím, že přestupkovou
spolehlivost zákon nestanoví,“ narazil
Krátoška na fakt, že nedávno přestupková komise potrestala Lubomíra Baláše pokutou za nepřiznání vedlejšího
pracovního poměru ve společnosti
Vodovody a kanalizace.
Lubomír Baláš ovšem ve výběrovém řízení na funkci ředitele
Krajského úřadu Olomouckého
kraje porazil hned čtrnáct svých
soupeřů. A nástup do nové funkce? Ihned! „Je to tak, právě odedneška přebírám post ředitele krajského
úřadu,“ sdělil Večerníku ve čtvrtek 1.
června ráno dnes už bývalý tajemník
prostějovského magistrátu. „Pomalu
se zabydluji v nové kanceláři, první
den v každé nové funkci je vždy nejtěžší. Seznamuji se s novými kolegy
a sbírám informace o chodu úřadu.
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PROSTĚJOV, OLOMOUC V předminulém vydání Večerník informoval o vítězství dosavadního tajemníka prostějovského magistrátu
Lubomíra Baláše ve výběrovém řízení na uvolněný post ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Věc ale měla ještě před týdnem
jeden háček, který ovšem v úterý
30. května odstranil ministr vnitra
Chovanec. Ten Balášovi podepsal
jmenování do nové funkce. Co ale
s prostějovskou radnicí? Jak dlouho
bude bez tajemníka či tajemnice?

15

PROSTĚJOV Nedávno Večerník informoval o prioritách v dopravních
investicích, které si radní stanovili po
obdržení výsledků rozsáhlého sčítání dopravy v Prostějově. V minulých
dnech o seznamu nejpotřebnějších
staveb informoval náměstek primátorky Pavel Smetana (ČSSD) náměstka hejtmana Olomouckého kraje Jana
Zahradníčka. Právě on má rozhodující slovo v tom, co se bude realizovat
a co ne...
„Mohu potvrdit, že společně s vedoucím
odboru dopravy prostějovského magistrátu Miroslavem Nakládalem jsme
na krajském úřadě jednali s náměstkem
hejtmana Janem Zahradníčkem. Předali
jsme mu seznam našich dopravních pri-

Pondělí 5. června 2017
www.vecernikpv.cz
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známým, případně uložit v bankovní
úschově. Po dobu vaší nepřítomnosti
můžete byt nechat zabezpečit elektronicky napojením na pult centralizované ochrany některé bezpečnostní agentury,“ nabízí nejzákladnější Michal Kadlec
letní pravidla prevence tiskový mluv„Ministr vnitra Milan Chovanec dne
čí prostějovských policistů.
třicátého května tohoto roku udělil
souhlas ke jmenování inženýra Lubomíra Baláše do funkce ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje,“
potvrdil Večerníku Ondřej Krátoška,
tiskový mluvčí Ministerstva vnitra České republiky. „Při vyřizování žádosti
o udělení souhlasu se jmenováním vybraného kandidáta Ministerstvo vnitra
prověřovalo splnění těch předpokladů,
které výslovně uvádí zákon. Šlo tedy
o požadavky ohledně bezúhonnos-
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kdy jsme fungovali jako Centrum podpory cizinců, což později vedlo k založení
stávajícího Multikulturního centra Mozaika. Dnešní akce je čistě dobrovolnická, většina ostatních akcí je podporována
dotacemi,“ prozradila Večerníku projektová manažerka Jana Rozehnalová.
Děti byly rozděleny do dvou družstev
podle věku na mladší a starší, přičemž
družstvo mladších bylo početnější. Vyhlášení výsledků probíhalo průběžně
vždy po dvou disciplínách v obou družstvech. Na průběh a dodržování pravidel
dohlíželi dobrovolníci. Z každé disciplíny
byli tři vítězové, pro které byly připraveny
odměny jako sladká zlatá medaile (fidorka), bonbony, fixy s blokem.

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.



ští policisté předvedli zadržení pachatele služebním psem. Příslušníci
Policie ČR přijeli na zbrusu nových
motocyklech a zásahové vozidlo
v plné výbavě předvedli hasiči. Právě
jejich atrakce v podobě stříkací hadice byla v úmorném vedru jednou
z nejvyhledávanějších.
Na události již tradičně participují 22. základna taktického letectva
z Náměště nad Oslavou, příslušníci
Vojenské policie, Krajského vojenského velitelství ve Zlíně a složky
IZS Olomouckého kraje.
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Seskoky parašutistů, slanění z bojového vrtulníku, ukázky přepadu, to je
jen špetka z toho, co všechno mohli
malí zvědavci na letišti vidět. „Táto, ti
vojáci se mají. Dělají pořád jen samý
blbosti,“ poznamenala holčička držící
za ruku svého tatínka středního věku,
jenž si stoprocentně pamatoval léta
vlastní základní vojenské služby. Ten
jen zakoulel očima a s ironickým podtextem dodal: „Jo, mají se dobře.“
Na programu se nepodíleli jen příslušníci 102. průzkumného praporu,
ale i další složky státní správy. Vojen-

Zdeněk
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klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

Akce se na prostějovském letišti
uskutečnila již poněkolikáté. Vojáci
se počátkem léta tradičně otevírají veřejnosti při celorepublikové akci Den
dětí a Dny otevřených dveří útvarů
a zařízení Armády České republiky.
Cílem je představit činnost, výstroj
a techniku příslušníků praporu jako
jediného průzkumného praporu
AČR.
Do prostějovských kasáren zamířily
mateřské a základní školy z celého
regionu. Vojáci si pro malé hosty přichystali vskutku zajímavý program.

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

PROSTĚJOV Elitní útvar Armády České republiky, jakým prostějovský 102. průzkumný prapor
bezesporu je, připravil pro nejmenší krásné páteční dopoledne.
Prckové předškolního i školního
věku měli doslova a do písmene
oči navrch hlavy. „Tý jo, už letí. To
je rachot,“ ozývalo se z hloučku
pěti až šestiletých špuntů při sledování přeletů bitevníků.

PROSTĚJOV Již třetí ročník her
k Mezinárodnímu dni dětí uspořádalo ve čtvrtek Multikulturní centrum
Mozaika, která sídlí v budově, jež patří
Apoštolské církvi. Pro děti byl připraven plný tucet disciplín jako košíková,
fotbal aneb trefa na branku, běh, skok
do dálky, běh přes překážky, šerm,
hod koulí, přetahovaná, skok do výšky, lukostřelba, golf a gymnastika.
Zřizovatelem centra je nezisková organizace Žebřík, přičemž aktivity jsou podpořeny z dotačního programu Rodina
(MPSV), finanční pomoc poskytuje
Olomoucký kraj i Statutární město Prostějov. „Fungujeme zde od října 2014,
v Prostějově jsme ale už od roku 2008,

Paragáni se vzdali, Mozaika a olympijské hry
průzkumáci poodkryli
TAJEMNO
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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!

Ella HLADKÁ
30. 5. 2017 48 cm 2,90 kg
Prostějov

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì
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zpravodajství

navštivte stále více oblíbenější inter

„Sokolům z Vrahovic jsme koupaliště
pro letošní rok ještě pronajali. A to i přesto, že je už několik měsíců majetkem
města. Hlavním důvodem je, že sokolové mají na sebe napsané všechny výjim-

Michal Kadlec

PROSTĚJOV Jak Večerník už před
půl rokem avizoval, město získalo od
Sokola Vrahovice místní koupaliště,
naopak sokolům prodalo fotbalové
hřiště. Nákup oblíbeného „koupáku“
schválili prostějovští zastupitelé hlavně z důvodu, že tento letní stánek je zapotřebí rekonstruovat. A to za desítky
milionů korun, na což by pochopitelně sokoli neměli. Ale jak se Večerník
dozvěděl, obě strany se dohodli, že poslední sezónu koupaliště ve „starém“
budou mít na svých bedrech ještě oni!



Největší nárůst počtu vykradených
bytů či domů zaznamenala prostějovská policie v roce 2013. To bylo
k řešení celkem dvaadevadesát nahlášených trestných činů, přičemž kriminalistům se podařilo dopadnout
pachatele pouze v sedmnácti z nich.
„Jejich závažnost je možno odvodit
od výše základních trestních sazeb
stanovených pro toto jednání. Konkrétně se jedná o trestné činy krádeže
s trestní sazbou odnětí svobody až na
dvě léta a přečin porušování domovní svobody se stejnou trestní sazbou.
V případě, že pachatel při vniknutí
do bytu či domu překoná překážku bránící vniknutí, či použije násilí
nebo pohrůžku násilím, je tato sazba
stanovena v rozmezí od šesti měsíců
do tří let,“ vysvětlil Večerníku možné
postihy pro vykradače bytů či rodinných domů František Kořínek, tisko-

vážně uvažovat o připojení na pult
centralizované ochrany, což je sice placená služba, ale rozhodně se pro klid
v duši vyplatí. Ovšem neplacenou, ale
daleko lepší službou, je komunikace
a dobrý vztah se sousedy. Ti mohou
v případě vloupání do bytu vypozorovat nebezpečí a okamžitě informovat
majitele, který je třeba v práci či na dovolené. A samozřejmě rychle zavolat
policii. Dále by lidé neměli zbytečně
zveřejňovat, jaké vybavení, případně
cennosti mají v bytě. Ostatně nejlépe
je jich tam mít co nejméně, například
větší obnos peněz patří do banky. Totéž by se dalo říci o cennějších špercích, uměleckých dílech a podobně. Je
dobré si všímat pohybu podezřelých
osob v okolí bydliště, případně na
místo zavolat policii. Pro případ, že už
ke vloupání dojde, je dobré mít fotodokumentaci cennějších předmětů, či
alespoň poznačené jejich identifikační prvky, jako jsou například výrobní
čísla,“ nabízí některé preventivní rady
František Kořínek.
A ještě něco. Blíží se období dovolených, což je každoročně očekávaná záležitost ze strany vykradačů
bytů. Spousta nemovitostí je totiž
na řadu týdnů opuštěna. „Informaci o tom, že na delší dobu odjíždíte,
sdělte pouze okruhu důvěryhodných
osob a poučte o tom i své děti. Zejména zvažte, zda je nutné svůj odjezd dopředu avizovat na sociálních
sítích. Vaše zpráva se jinak může stát
skvělým zdrojem pro zloděje. Stejně
mohou zapůsobit i fotografie z dovolené umisťované na sociálních sítích.

PROSTĚJOV Měla z pekla štěstí. Ve
Vrahovicích došlo minulé úterý odpoledne k dopravní nehodě, která
mohla skončit tragicky. Sedmiletá
holčička zcela nečekaně vběhla do
silnice ve chvíli, kdy tudy projížděl
muž na motorce. Ten ovšem prokázal postřeh, svůj stroj strhl na zem
a sám se zranil. Policisté okamžitě
po této události vydali i varování pro
rodiče, protože nejde letos o první
podobný případ.
„V úterý třicátého května před šestnáctou hodinou došlo v Jaselské ulici
k dopravní nehodě osmapadesátiletého motocyklisty. Podle dosavadního
šetření mu při jízdě směrem k ulici Prešovské do cesty náhle zpoza keře vběhla sedmiletá dívka. Motocyklista střetu
s dítětem zabránil úhybným manévrem
vlevo, kdy přejel do protisměru. Při náhlé změně směru jízdy však mělo dojít
k podsmeknutí předního kola motocyklu a řidič upadl na komunikaci.

Při pádu utrpěl zranění, se kterým byl
ošetřen v prostějovské nemocnici. Ke
zranění dívky ani jiných osob nedošlo,“
popsal nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 1 500 korun.
„Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou
předmětem dalšího šetření,“ dodal
František Kořínek, který zároveň upozorňuje na skutečnost, že od začátku
tohoto roku došlo na Prostějovsku již
k několika podobným dopravním nehodám. „Přestože se všechny obešly
bez vážnějšího zranění, jedná se o velice nebezpečnou situaci. Pokud řidiči
chodec vběhne zpoza překážky, například z kolony zaparkovaných vozidel
bezprostředně před vozidlo, ten již
prakticky nemá šanci takovému střetu
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Najděte si zodpovědnou osobu, která bude v době vaší nepřítomnosti
docházet zalévat květiny, kontrolovat byt, ale hlavně vybírat poštovní
schránku. Plná schránka je prvním
signálem o dlouhodobé nepřítomnosti uživatele bytu. Máte-li v bytě
cenné věci, je dobré je odvézt ke
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zabránit. Jako běžná reakční doba řidiče, který se plně věnuje řízení, bývá
uváděna jedna sekunda. Za tuto dobu
při rychlosti jízdy padesáti kilometrů
v hodině vozidlo ujede čtrnáct metrů.
Dalších čtrnáct metrů pak průměrně
ujede, než se podaří zastavit. Celkem
tedy zastaví až osmadvacet metrů od
místa, kde zjistil hrozící nebezpečí.
Z toho důvodu je jedinou možností,
jak se střetu s vozidlem vyhnout, důkladné rozhlédnutí před vstupem do
vozovky. Přestože se v dnešní době
základy dopravní výchovy učí ve školách, není na škodu, když rodiče alespoň ta nejzákladnější pravidla dětem
občas zopakují. Často také vidíme, že
rodiče s dětmi porušují pravidla silničního provozu a tím jim poskytují
negativní a nebezpečné příklady,“ apeluje na svědomí rodičů v souvislosti
s čerstvým případem nehody ve Vrahovicích mluvčí prostějovské policie.
(mik)

PROSTĚJOV Po 118 letech provozu
ukončila provoz oblíbená hospůdka
v Olomoucké ulici. Zda do Chaloupky
ještě někdy zamíří štamgasti na pivo,
to je ve hvězdách. Jak ovšem Večerník
zjistil, vyloučeno to úplně není! Po
nezbytné rekonstrukci, kterou urychleně musíme udělat, bychom byli rádi,
kdyby o prostory v budoucnu projevil
zájem zase nějaký hospodský,“ prozradila Večerníku spolumajitelka nemovitosti Renata Dadáková.
Zkušený hospodský Petr Koutný měl
nájemní smlouvu na prostory v domě
v Olomoucké ulici číslo 27a do konce
května tohoto roku. Už tři dny před vypršením tohoto termínu se ale na dveřích
oblíbené Chaloupky objevila cedule
s nápisem ZAVŘENO! „Skončil jsem. Je
mi to hrozně líto, už kvůli lidem, kteří do
Chaloupky chodili a se kterými jsem se
spřátelil. Bohužel okolnosti tomu chtěly,
žádné prodloužení smlouvy mi nabídnuto nebylo. Navíc majitelé chtějí dům rekonstruovat, takže s tím nic nenadělám,“
svěřil se Večerníku Petr Koutný, dlouholetý provozovatel Chaloupky. Potřebnost
rekonstrukce potvrdila i spolumajitelka
nemovitosti v Olomoucké ulici. „Přímo
v havarijním stavu je potrubí, kterým teče
veškerý odpad. Rekonstrukce je nutná,
pustíme se do ní co nejdříve. I mně osobně
je samozřejmě líto, že zde hospoda končí,
vždyť jde zřejmě o nejstarší podnik tohoto druhu v Prostějově. Náš dům ale stojí
v Prostějově už dvě stě let, řada věcí je ještě
původních,“ uvedla Renata Dadáková.
Sama ovšem nevylučuje, že do Chaloupky mohou štamgasti v budoucnu opět
chodit. „Jakmile vše potřebné opravíme,
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nabídneme prostory opět k pronájmu.
A proč by tady nemohla být opět hospoda? Klidně,“ zareagovala Dadáková s tím,
že termín zahájení a dokončení rekonstrukce si zatím netroufne ani odhadovat.
A co Petr Koutný, může se třeba někdy
za pípu vrátit? „Na to vám hned neodpovím, je to všechno pro mě strašně čerstvé.
Záleží na tom, jak rychle rekonstrukce
proběhne,“ nechává si pootevřená vrátka
dlouholetý provozovatel legendární hospůdky v Olomoucké ulici.
S jejím uzavřením se nemohou smířit
zejména ti, kteří sem chodili na pivo skoro každý den a navíc dlouhá desetiletí.
„Když jsme se to před měsícem dozvěděli, že Chaloupka mele z posledního,
nemohli jsme tomu uvěřit. Chodím sem
na pivo už od začátku osmdesátých let
minulého století, co jsem se přestěhoval
do Prostějova. Do žádné jiné hospody
jsem nikdy nešel. Co teď? Nevím, fakt
nevím...,“ bral zrušení nejstarší hospody
v Prostějově velmi emotivně starší muž,
který si nechává říkat František. (mik)

ného se opalovat nebo se občerstvit,“ řekl
Večerníku Rudolf Raška.
Koupaliště ve Vrahovicích má oproti
aquaparku v Prostějově jednu obrovskou výhodu, kterou je padesátimetrový
plavecký bazén. „Navíc jsou na něj hrdí
všichni Vrahovičáci, jde o takzvaně srdeční záležitost. Těšíme se na sezónu a věřím,
že bude také nádherné počasí,“ dodal starosta místního Sokola.

   

napadají do samotného bazénu. Ten už
pár dní čistíme, abychom ho mohli začít
napouštět vodou. Takový proces potrvá
zhruba čtyři dny, poté musíme odebrat
vzorky vody a nechat je zkontrolovat hygieniky. Pokud ale vše dobře půjde, chceme koupaliště ve Vrahovicích otevřít v plném provozu okolo patnáctého června.
Do té doby sem mohou návštěvníci rovněž přijít, a například bez placení vstup-

   +  )` -`6'   ' '   ')+
+  )+   6  q%+'  '1x%%

 ! 

… A ZACHRÁNIL SEDMILETOU DÍVENKU! 
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zajištění sezóny se těšíme, i když to bude
trošku v nostalgickém duchu, protože je
poslední,“ přivítal nás šéf vrahovických
sokolů. Vzápětí potvrdil, že koupaliště je
v posledním stádiu příprav. „V loňském
roce jsme koupaliště, co by ještě vlastníci,
pronajali, a neudělali dobře. Nájemníci se
o něj nestarali dobře a areál byl po loňské
letní sezóně značně zanedbaný. Od února
letošního roku již pracujeme na nápravě, nyní už s přípravami finišujeme. Co
se týká samotného bazénu, čekali jsme
do této chvíle, až opadají květy kaštanů,
které vždycky udělají nepořádek, hlavně
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Večerník se snažil zjistit, zda případy krádeží z bytů mají v Prostějově
a okolí na svědomí organizovaní
specialisté „bytaři“, nebo k této
trestné činnosti sklouzávají jedinci.
„Ze zkušeností není možno určit jen
jednu z nabízených možností. V uplynulých letech jsme zaznamenali pachatele z obou uvedených kategorií,“
nechtěl být příliš konkrétní Kořínek.
V poslední době vykradači bytů udeřili v Prostějově znovu. Nejvíce emocí
vzbudil případ vloupání do dvou bytů
vedle sebe v panelovém domě v ulici
Jana Zrzavého. Zloději byli tak drzí, že
se do obou příbytků vloupali za bílého dne, kdy v paneláku bylo plno lidí.
O závažnosti tohoto případu svědčí
fakt, že pachatelé se „napakovali“ tučným lupem. Odnesli si totiž desítky
zlatých šperků, zlaté hodinky a k tomu
navrch blíže nespecifikovanou výši finanční hotovosti v různých světových
měnách. Dodnes majitelé obou vykradených bytů ve spolupráci s policejními vyšetřovateli nebyli schopni vyčíslit
škodu! Podle předběžných odhadů se
ale může jednat o statisícovou částku.
Co je ale nabíledni, že zlodějům
hodně usnadňujeme situaci my sami
a v řadě případů dochází k vykradení
bytů po chybách jejich majitelů. „Každý případ je individuální a i příčiny,
případně chyby se různí. Proto nebudeme vyjmenovávat chyby, ale spíše
doporučíme, co udělat, aby se ochrana zvýšila. Mezi taková opatření zejména patří technické zabezpečení,
nejlépe bezpečnostní vstupní dveře
a zámek. Majitelé bytů by rovněž měli

    

ky, které jsou spojené s provozem tohoto
zařízení. Pokud bychom jej chtěli provozovat už letos my, museli bychom znovu
a zdlouhavě jednat s potřebnými orgány,
zejména hygienickou stanicí. Po ukončení letní sezóny, to znamená zřejmě už
na začátku září, bude zahájena rozsáhlá
a nákladná rekonstrukce vrahovického
koupaliště. Příští rok jej už bude mít ve
správě domovní správa,“ potvrdila Alena
Rašková (ČSSD), primátorka Statutárního města Prostějov.
Večerník se minulou středu rozjel do Vrahovic zjistit, kdy zdejší a v minulosti hojně
navštěvované koupaliště s padesátimetrovým plaveckým bazénem letos otevře.
Na místě jsme zastihli přímo starostu
Sokola Vrahovice Rudolfa Rašku. V pracovním úboru a s koštětem v ruce na dně
zatím ještě nenapuštěného bazénu. „Na

vý mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Byt či dům jsou samozřejmě majetky, kterých si lidé nejvíce považují
a chrání. Proto každého logicky nejvíce naštve, když do jejich na první
pohled nedotknutelného hájemství
vnikne někdo cizí a ještě k tomu si
odtud odnese vše, co se dá zpeněžit. Pokud nejde přímo o finanční
hotovost, kterou bohužel lidé často a trestuhodně nechávají doma.
„Z pohledu Policie České republiky se
jedná o závažný zásah do práv a svobod
občanů, čemuž také odpovídá důraz,
který je kladen na předcházení takovému jednání a jeho odhalování. Občany
se snažíme upozorňovat na všechna
rizika a samozřejmě jim při různých
besedách klademe na srdce preventivní
opatření přicházející v úvahu,“ potvrdil
mluvčí prostějovské policie.

Michal KADLEC

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Představte si, že přijdete odpoledne z práce domů,
dveře od bytu máte vypáčené a uvnitř najdete spoušť, jakoby se
zde právě prohnala vichřice. A zjistíte, že všechny cennosti, elektronika či finanční úspory uložené na„tajném“ místě v prádelníku
jsou fuč! Ještě než omdlíte nebo naopak vzteky něco rozmlátíte,
oznámíte vykradení bytu policii. Zdá se vám, že něco takového
vás absolutně nemůže potkat? Omyl! V Prostějově a okolí zaznamenává policie ročně desítky takových událostí. A co je horší, tyto případy vykradených bytů, rodinných domů či chat se podaří
objasnit v průměru pouze z jedné pětiny. K vzteku, že?
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Prostějov (red) – Proces restaurování sochy českého literáta a novináře Karla Havlíčka Borovského na
Hlaváčkově náměstí je u konce. „Jde
o dílo známého olomouckého sochaře
Julia Pelikána. Restaurování proběhlo
formou demontáže kvůli nutnosti
nápravy statických poměrů v podloží
a následně konzervačním zásahem
bez nutnosti rozsáhlejších doplňků,“
uvedl k obnově sochy vedoucí oddělení památkové péče prostějovského
magistrátu Marek Perůtka. Dílo opět
stojí na svém místě a v současnosti jsou
dokončovány úpravy terénu.
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Prostějov (red) - Před časem jsme
informovali o novince, která má alespoň trochu ulevit peněženkám rodičů
budoucích prvňáčků. Na svém posledním jednání ji prostějovští radní odsouhlasili. Konkrétně se jedná o navýšení městského příspěvku základním
školám pro žáky 1. ročníků ve výši jednoho tisíce korun pro jednoho žáka na
pořízení školních pomůcek pro školní
rok 2017/2018. „Na základě zápisu
dětí do prvních ročníků základních
škol v Prostějově a stavu skutečně přijatých dětí, bez žádosti o odklad povinné
školní docházky víme, že bylo zapsáno
a nastoupí do prvních tříd 482 dětí.
Logicky vychází, že do škol celkem
takto posíláme na pomůcky 482 tisíc
korun,“ uvedla náměstkyně primátorky Ivana Hemerková.

Pùl mega pro rodièe

Prostějov (red) - Ratingy českých měst
se pohybují od stupně A1 až do nejhoršího hodnocení ekonomického hospodaření do Baa1, přičemž na stupni A1 jsou
v současné době hodnoceny tři subjekty,
včetně statutárního města Prostějova.
Hodnocení Ratingu statutárního města
Prostějov na úrovni A1 (mezinárodní
rating) a Aa1.cz (národní rating) vychází
z nulové zadluženosti města i jeho organizací, která přetrvá i v roce 2017.
Primátorce Aleně Raškové toto
kladné hodnocení předal v pondělí
29. května zástupce společnosti Moody’s Igor Ovčáčík. Hodnocení zohledňuje
uvážené řízení rozpočtu města vedoucí
k přebytkovému hospodaření již pátým
rokem v řadě a posílení jeho finančních
rezerv. Rating rovněž vnímá solidní provozní přebytky, které jsou hlavním zdrojem krytí kapitálových výdajů.

Mezi tøemi nejlepšími

ZLODĚJI
V
PROSTĚJOVĚ
VYUŽÍVAJÍ
I
FATÁLNÍCH
RYCHLÝ
„Větší obnos peněz nemá doma co dělat,“

MAJITELŮ
apeluje František Kořínek, mluvčí Policie ČR
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Proč se teď na radnici každý diví,
že Olomoucká ulice je přecpaná
auty a jsou zde kolony, které se
jen pomalu sunou až od Teska
směrem k centru? Nápad se světelně řízenou křižovatkou ulic
Olomoucká a E. Valenty byl podle
mě naprostý nesmysl. Snad si to
brzy uvědomí i naši dopravní odborníci. Myslím si, že daleko tvrději se mělo pracovat na možnosti
vybudovat zde rondel. Že je pro
něj tady málo místa? Nesmysl!
Rondel by přece tady nemusel být
nijak velký. Okružní křižovatky se
osvědčily všude v Prostějově, tak
proč ne tady místo těch prokletých
semaforů?
Jindřich Novák, Prostějov
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Přiznávám se, že jako věrný čtenář Večerníku čtu nejprve rubriku „Hlas lidu“
a zamýšlím se nad příspěvky čtenářů.
Proto bych chtěl reagovat na příspěvek
čtenáře Látala z Prostějova. Ctím názory, které jsou jiné než mé. Proto rozhodně nebudu urážet kohokoliv, přestože
se mi nelíbí, pokud někdo věřící lidi
označuje hanlivě za pánbíčkáře. Pokud
se pan Látal zmiňuje o miliardách z restitucí, dokazuje, jak málo je v této oblasti
informován. Tyto miliardy jsou náhradou za nevydaný majetek ve vlastnictví
obcí. Počkejme si nejprve, komu všemu
tyto miliardy přinesou užitek. Možná,
že i vy se, pane Látale, ve stáří dočkáte
potřebné pomoci v nouzi. Charita tu
bude připravena pomoci i Vám. Jinak to
však s tím vrácením církevního majetku
rozhodně není tak žhavé. Zatím se církvi
vracejí jen zdevastované budovy. Například u nás je to zámek v Hrubčicích
a přilehlé budovy, které jsou naprosto
zničené. Vrácená půda a lesy budou
muset ony miliardy teprve vyprodukovat. Pane Látale, souhlasím s vámi, aby
z vašich daní nebyly placeny věci, které
nepřinášejí celospolečenský užitek ať už
kulturní, či sportovní. Varhany v hlavním prostějovském kostele však dle mě
patří do kategorie významného kulturního dědictví Prostějova.
Arnošt Lejsal, Hrubčice
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Stejně jako já asi i většina občanů přivítala tisíce květů cibulovin vítajících
jaro v našich ulicích města. Dobře je,
že i náměstí je využívané pro různé
kulturní akce. Ale vše by mělo mít
svou míru. Když nehraje, ale řve vám
do uší z reproduktorů hudba, jako
tomu bylo v pátek 5. května o půl
páté odpoledne, je to na žalobu za
poškozování zdraví. A městská policie, co tam stojí, nic! Stačilo by upozornit na snížení hlasitosti.
Antonín Sprinz, Prostějov

HLAS LIDU


TOMÁŠ KALÁB

Ačkoli se máme všichni v Evropě
připravit na fakt, že součástí naší
vyspělé civilizace se stávají pravidelné teroristické útoky, přece
jen nás každý další šokuje znovu
a znovu. Naposledy se terčem
muže s výbušninami stala dokonce školou povinná mládež.
A je ironií, že právě ti teenageři,
kteří jsou napříč Evropou tak
pilně vychováváni v stále ještě se
urputně držící ideologii multikulturalismu, aby nesli dál pochodeň
nového Evropana, objímajícího
na vlastních hranicích migranty,
kteří organizovaně přicházejí
duchovně i ekonomicky rozvrátit
starý kontinent. Ona pochodeň
z předchozí věty vlastně dostala
v Manchesteru svůj temný osudový význam.
Po každé tragédii se předhánějí
domácí i zahraniční političtí
vůdci v upřímných kondolencích
pozůstalým. Zároveň také slibují
ještě odhodlanější boj s terorismem. Jak prázdné, jak ubohé.
Obětem ve své podstatě kondolují skuteční vrahové, ti, kteří
nesou skutečnou odpovědnost za
současný stav Evropy. Ti, kteří se
uprostřed davu odpálí, jsou jen
bezvýznamní vykonavatelé.
Za pár let půjdou moje dcery
třeba na koncert v „KaSCu“.
Opravdu nechci čekat u vchodu
a slyšet zevnitř ohlušující ránu.
Nechci pročítat seznamy obětí
a koukat na práci záchranářů
i psychologů. Nechci přijímat
pokrytecké kondolence od vlastního premiéra a takzvaných

světových lídrů, kteří budou stále
i po těch letech slovy, nikoli činy
bojovat s terorismem.
A co vy, milí čtenáři? Vy snad ano?
Řekl bych, že na podzim máme
nejvyšší čas něco s tím udělat...

O

yslím, že můžeme rozdělit
obyvatele do několika skupin, a to na jasné zastánce, ještě
jasnější odpůrce a pak jisté neutrály, kterým je většinou všechno fuk.
Případně ještě můžeme virtuálně
vytvořit grupu obyčejný občan. To
sice nikdo neví, o koho se vlastně
jedná, ale o obyčejném občanovi
často slýcháme v politických kruzích i v médiích a tak prostě musí
zřejmě někde existovat, neřknu-li
mít tudíž i svůj vlastní názor. Nikdy
se ovšem asi nedozvíme jaký, pokud někdo nepřijde a neřekne: „Tak
já jsem ten obyčejný občan a chtěl
bych říct toto a támhleto.“
dpůrci zákona se vyprofilovali na internetu a vznikla
dokonce petice, která bojuje za
práva kuřáků a provozoven, kde
se kouřilo před platností zákona.
V této petici tvrdí, že „protikuřácký

M

Již pět dnů platí nový zákon,
který dostal název „O ochraně
zdraví před škodlivými účinky
návykových látek“, lidově se mu
říká protikuřácký a já předpokládám, že již každý nějak pocítil i
v našem městě jeho důsledky.
A pokud se tak nestalo, minimálně se nad tímto zákonem
zamyslel. Takto jsem učinil i já...

J

zákon“ odporuje dokonce Ústavě
České republiky, jelikož kuřákům
odpírá možnost scházet se na místech, kde se kouřit smí a která jsou
k tomuto účelu řádně označena.
Pokud je toto místo před provozovnou a je po dvaadvacáté hodině
večerní, hrozí zde totiž prý postih
za rušení nočního klidu, pak tedy
hrozí pokuty jak kuřákům, tak také
majiteli dané provozovny. Závěrem
petičníci vyzývají prezidenta, mimochodem známého to kuřáka,
k vypsání referenda, a to dle článku 18 Listiny základních práv
a svobod a v souladu se zákonem
85/1990 Sb. o právu petičním.
Osobně se domnívám, že k referendu asi nedojde, spíše se bojím, jak
důsledně a tvrdě bude protikuřácký
zákon prosazován.
iž se totiž objevila mezi lidem
obecným, ne obyčejným, zpráva, že budou do ulic vyslány jakési
hlídky sledující kuřivost obyvatelstva. Pochopitelně totéž obyvatelstvo nelenilo a již těmto jedincům
přilepilo nálepky novodobé lidové
milice, případně šedý mor. Jak známo, za minulého režimu to byla
partička jedinců, kteří měli opravdu
šedé uniformy, hlavně pak pláště
a oficiální název Městská inspekce
veřejného pořádku. Hlavní město
České republiky prý opravdu na-

A
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jalo agenturu, která bude kuřáky
sledovat, jinde se chystá hlavně
osvětová kampaň a možná i posílení strážníků městské policie,
kteří ale půjdou především po dodržování nočního klidu. Co udělá
Prostějov, uvidíme, spíše očekávejme, co udělají přímo spoluobčané...
okud dojde ke vzájemným
soubojům nekuřáků a kuřáků, tak to dobře nebude. Bojím se
také toho, že na úřady začnou chodit udání od kdekoho na kdekoho
a původně možná dobrá myšlenka na zlepšení zdraví obyvatelstva
i obecně životního prostředí, která
snad na začátku tohoto zákona stála, půjde úplně vniveč. Já si myslím
o celém zákoně toto.
no, s naším zdravím a životním prostředím to opravdu
růžové není, ale nejsem si zcela
jist, zda právě zapálená cigareta je
tou hlavní příčinou zvýšení počtu rakoviny, respiračních chorob
a dalšího svinstva, které aktuálně
trápí i místní region. Prostějov je
také mimochodem mezi top ten
měst s nejhorším smogem, inverzí
a podobně. Myslím si, že špatný je
počet aut ve městě, neekologické
chování některých spoluobčanů,
kteří topí ledasčím. Ovšem divme
se, když jsou jiná ekologická topiva
tak drahá, že? Snižme ceny plynu

a jiných energií, především těch
solárních, a hned bude čistěji.
Polostátní molochy a jejich generální ředitelé přece nepotřebují miliardové zisky a milionové platy, tak
ať něco obětují pro ekologii a zdraví
i třeba oni, ne?
Závěr bude historický. Staří pamětníci vzpomínají, že když se za
komunistů začalo bojovat proti
kouření, tak se tím zakrýval nějaký jiný průšvih režimu. Dobrá to
myšlenka, jelikož průšvihů máme
v českém státě dost, takže kdo co
zakrývá novým protikuřáckým zákonem? Dozvíme se to?

ANALÝZA
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PÁR POZNÁMEK K PROTIKUŘÁCKÉMU ZÁKONU

A do třetice z jiného soudku. Minulý týden jsem
se dostal přesně v den 75. výročí likvidace nacisty
R. Heydricha na prostějovský hřbitov k památníku
našich vojáků/letců z druhé světové války. I tady jsem
si uvědomil, že opravdu nejsme národ „švejků“, ale
máme své skutečné hrdiny. Děkujme československým parašutům i všem, co jim v létě 1942 v celém
tehdejším Protektorátu pomáhali, za to, že máme být
na koho hrdí! Jsem moc rád, že v posledních letech
J $ %
stále více na tyto hrdiny vzpomínáme. V rozbouře'
ném světě potřebujeme někoho, kdo představuje neSmutnou novinou pro Prostějovany je jistě i sestup zpochybnitelné kladné hodnoty.
našich fotbalistů zpátky do ligy, která je třetí nejvyšší.
Petr Sokol,
Eskáčku se celý rok moc nedařilo a sestup byl vlastně
vysokoškolský učitel

Tak nám zavřeli Chaloupku. Nikoli nějakou obyčejnou chaloupku s malým „ch“, ale prostějovskou
Chaloupku s velkým „CH“. S legendární hospodou v
Olomoucké se rozloučili štamgasti minulou sobotu.
Samozřejmě se najdou mnozí, kteří řeknou, že za tím
nestojí ani EET, ani absolutní zákaz kouření ve všech
restauracích. Ale znáte to. Chaloupka toho přežila
hodně a končí najednou teď v době, kdy se na nás
valí omezování svobody ze všech stran. Konec Chaloupky, která byla pro lidi z našeho konce města dobrá třeba v tom, že měla otevřeno i v době, kterou je u
hospod možné označit za ranní, je smutnou zprávou
o době, kdy stát ví, že podobné podniky jsou pro lidi
škodlivé a bude lepší, když už nebudou.

jasný už dávno. Přesto bylo trochu smutné sledovat na
našem stadiónu, jak hostující Vítkovice v gejzíru radosti slaví opačný konec svého letošního hororového
příběhu - záchranu. Byl v tom i záblesk osudu, protože
právě od Vítkovic prostějovští fotbalisté před pěti lety
koupili licenci na divizi. Nevěšme ale hlavu, třeba se
ještě jednou bude vzpomínat na letošní sezonu jako
na tu historickou, kdy tu hrála Sigma a Baník.
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seriál Večerníku
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JÍME, PIJEME,
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RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

Již jedenáctým kláním pokračuje seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který má za cíl podívat se
na zoubek nejen regionálním restauracím, ale také místním hostincům a nově jsme v rámci jubilejního dílu minule premiérově zabrousili do pizzerie. Vše odstartovaly dvě pilotní části na konci
uplynulého roku, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu stávajícího letopočtu, načež druhý měsíc
roku 2017 vyplnily hned dva díly a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům. Od té doby
pokračuje v každém lichém čísle nejčtenějšího regionálního periodika.
Navíc už brzy se bude bojovat i o zajímavé výhry. Oceňovat budeme jak samotné provozovatele, tak i čtenáře.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.
cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všechny pětice dříve zveřejněných dílů. Teď už ale pojďme do další restaurace, která se na mapě stravovacích zařízení objevila
poměrně nedávno.
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Tato restaurace v Prostějově funguje už dva roky, a to navzdory
tomu, že skeptické hlasy přisuzovaly jejímu života tři měsíce až půl
roku života, ne-li spíše živoření.
Kdo to kdy přece viděl, otevřít si
restauraci ryze pro vegetariány!
V Olomouci sice jedna prosperuje, ale tam je dvacet tisíc studentů
a hlavně studentek, kteří k tomuto
způsobu stravování inklinují, cožpak to jde v Prostějově, kde taková
základna chybí? Jde!
Většině možná samotný název restaurace nic neříká a část
z těch, kteří vědí, o co se jedná,
by dovnitř nikdy nevstoupila.
Navzdory tomu se „Koza“ stala
hned po otevření hitem zdejší
gastronomie a v poledních hodinách stěží najdete volné místo.
Je tomu tak i po dvou letech, které
uplynuly od oficiálního otevření.
Nebudeme vás dále napínat: jde
o vegetariánskou a veganskou samoobslužnou restauraci nacházející se v hotelu Avion, restauraci
vedenou mladými nadšenci, kteří
se nebáli realizovat svoje netuctové nápady a nebojí se v nich pokračovat, ba co víc, nebojí se je vylepšovat a rozvíjet. Za zmínku stojí
rozvoz jídel nebo pořádání vegetariánských cateringů a svateb.
Na webových stránkách i Facebooku naleznete desítky pochvalných
reakcí, ve kterých se hojně vyskytuje slovo super, a to nejen od obyvatel Prostějova, ale i návštěvníků
velkých měst, kteří vyjadřují lítost,
že podobnou restauraci u nich nenajdou. Z celkových 315 recenzí

jich 310 udělilo nejvyšší možné
ocenění, včetně řady těch, kteří
přiznali, že k vegetariánskému jídlu nechovají zvláštní sympatie.
Kolemjdoucí již před hotelem
upoutá velký transparent s neobvyklým názvem restaurace. Nuže,
vstupme dovnitř! Musíme se ale
trefit do doby, kdy je restaurace
v provozu, což znamená, že je třeba přijít od pondělí do pátku mezi
jedenáctou a šestnáctou hodinou.

f:
Hotelová restaurace s sebou nese
jeden handicap: vysoké stropy
a okna. Tak se zkrátka ve třicátých
letech hotelové (a nejen hotelové)
restaurace budovaly, ale v dnešní
době působí neútulně, těžko se zařizují a jejich vytápění stojí hrůzu
peněz. Předchůdci nynějších nájemců se snažili s tímto neduhem
vyrovnat, ale moc se jim to nedařilo a brzy provoz ukončili. U Kozy
vám vysoké stropy najednou nevadí, ani si jich nestačíte všimnout.
Vaši pozornost naopak upoutá
velmi netradiční úprava stěny
naproti hlavnímu vchodu: levá
část je tvořena živými zelenými
rostlinami, působícími velmi svěžím dojmem, pravou tvoří černá
tabule plná křídou vyhotovených
nápisů, pod níž najdou malý koutek na hraní děti, jejich rodičům
je tak umožněno najíst se v relativním klidu. Nad hlavou vás
určitě zaujmou troje elektrické
hodiny ukazující čas nikoliv ve
světových velkoměstech, jak
bývá zvykem, ale úplně jinde,
což u vás vyvolá přinejmenším
úsměv na tváři. Kde, to neprozradíme, pointa vtipu se předem
nesděluje...

V části restaurace je vysoký strop
snížený a jakoby podepřený kmeny stromů, což se báječně hodí
k přírodní stěně. Stoly a židle jsou
lehké a jednoduché a co je neobvyklé, můžete se posadit na vyvýšené, skoro barové židličky k pultíku, táhnoucímu se podél okenní
stěny a poobědvat s výhledem na
Husserlovo náměstí. V pravé části
restaurace se nachází pult se studenými i teplými pokrmy, které si
sami nabíráte na talíř, u pokladny
vám je zváží, přidají několik příjemných a vtipných slov, načež
můžete zamířit ke stolu...
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Vybíráte si z několika studených
salátů i variant teplých jídel, polévka je vždy jedna, ale vždy stojí
za to, ostatně jako všechno, co je
v Koze nabízeno. Hlavní součástí
jak salátů, tak jídel teplé kuchyně
jsou obilniny, luštěniny, těstoviny
a široká škála různých druhů zeleniny. Pečivo si zdejší kuchyně peče
sama, stejně jako placičky, které
představují dezertní část nabídky,
spíše symbolickou.
Kromě sklenice vody, která je zdarma, dostanete i populární a zdravé
nápoje z čerstvého ovoce a kávu.
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Oba jsme navštívili restauraci mnohokrát, ačkoliv se sami k vegetariánům nepočítáme, k veganům už
vůbec ne, tak můžeme říct, že jsme
ochutnali postupně všechny varianty studených i teplých jídel, mnohé
z nich jsme si oblíbili víc, některé

si trhnete ostudu, sem lze pozvat i nej- výběr. Menu nemělo žádný nápad. Dojem se snažila vylepšit ochotná obsluvzácnější hosty.
ha, ale kde nic není... Stěží zde strávíte
Nemělo to jedinou chybu.
příjemný večer a ve dvou už určitě ne.
DOBRÉ
Jídlo, obsluha, prostředí i
Jako by se zde již před lety zastavil čas.
další služby na vysoké úrovni. Ani při
Průměr po všech stránkách.
opakované návštěvě se nenašlo nic, co by
VYHNĚTE SE
Trochu invence při přípranás zarazilo. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
vě pokrmu by neuškodilo. Na druhou
vřele doporučuje fajnšmekrům.
Na zdejší místo bychom nepostranu porce zasytí a nezpůsobí žaluzvali ani svého největšího nepřídeční újmu. Prostředí slušné, obsluha
VELMI DOBRÉ
tele. Jídlo bylo mdlé, nevábně vypadase snaží. Je sice na čem pracovat, ale pojící a žaludek si je dlouho pamatoval.
Jen maličko chybí k úplné zváním do tohoto podniku neurazíte. Také interiér byl, stejně jako jídlo, nedokonalosti. Jídlo i servis na
vábný. Obsluha se ani nesnažila atmovysoké úrovni. Pokrmy jsou připraveny
sféru místa zpříjemnit.
SNESITELNÉ
s invencí a z kvalitních surovin. Příjemný interiér, absolutní čistota všech
Sem doporučujeme zajít jen
WWW.VECERNIKPV.CZ
prostor je samozřejmostí. Bez obav, že
tehdy, nemáme-li nic jiného na

EXCELENTNÍ
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Foto: Michal Kadlec
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méně, ale nikdy se nestalo, že by nám
něco nechutnalo. Pokud je v nabídce houbová polévka, neodoláme,
ještě nikdy jsme nevynechali salát Waldorf, ale tak bychom ještě
mohli pokračovat ještě dlouho,
protože i čočkový nebo fazolový salát jsou skvělým zážitkem.
O ochucení teplých jídel kořením
se ani nebudeme zmiňovat, raději si
je sami vyzkoušejte. Musíme se přiznat, že jsme ještě nikdy neochutnali
sladké placičky, jen jsme četli a slyšeli nadšené komentáře. Takže někdy
příště.

 
'
Snad nejlépe vystihuje tuto
stránku jeden z pisatelů na Facebooku: „Tady je vidět, že někdo
dělá svoji práci s láskou.“ Mladí
provozovatelé plní netradičních
nápadů, elánu a ochoty jít do rizika, navíc znalí svého řemesla - víc
si ani nelze přát. Servírky hodnotit nemůžeme, neboť servírkou
a číšníkem je v této samoobslužné
restauraci každý host sám. Neuvěřitelně sympaticky působí provozovatel restaurace, který vám u pokladny jídlo zváží (platí se podle
váhy toho, co si naberete a cena za
100 g je u všech jídel jednotná),
načež přidá s úsměvem pár pozitivních a vtipných slov.
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Na toalety se dostanete uličkou
za pokladnou a jejich řešení je tak
neobvyklé, že odtud lidé vycházejí
s úsměvem na tváři. Čistotu a vůni
za WC naleznete dnes již téměř
všude, ale tolik vtipných vychytávek jako tady, jsme neviděli nikde

Samoobslužná vegetariánská restaurace Koza zůstala celá se výrazně odlišuje ode všech dosud hodnocených restaurací. Má svoji
specifickou (a ne malou) klientelu, převládají ženy a mladí lidé,
ale pravidlo to není. Nechodí se sem posedět, ani popít pivo nebo
víno - ostatně je zde ani nedostanete - chodí se sem na zdravý a
chutný oběd. Ve své kategorii si restaurace Koza zůstala celá zaslouží udělit bez váhání takřka nejvyšší možné ocenění...

4 hvězdy

ani v tuzemsku, ani v zahraničí. nálady. Člověk se v Koze kvalitně
Zde musíme s dobrým pocitem a dost nají bez pocitu těžkého žadát opravdu klobouk dolů.
ludku - jen si někdy musí dát odpoledne malou svačinku, aby vydržel
do večeře.
[-'
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Vegetariánskou restauraci „Koza
zůstala celá“, provozuje společnost
Vlk se nažral, s.r.o., se snad ve všem
liší od ostatních. Samoobslužných zařízení s jídlem je jistě
spousta, vegetariánské se také
najdou, ale provozovnu s takovou dávkou pozitivní atmosféry
a vtipu moc není. Na internetu
návštěvníci z jiných měst píšou:
„Chceme taky takovou restauraci,
ale se vším všudy!“ A my se jim ani
nedivíme.
A teď vážně: určitě se najdou lidé
ochotni chodit na oběd do Kozy
každý den, my „všežravci“ bereme
návštěvu jako vítané zpestření stravovacího stereotypu, odlehčení až
příliš zatěžovaného vegetativního systému a navození pozitivní
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zprávy z regionu

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

BOJ S NEBEZPEČNOU CHEMIKÁLIÍ!

DRŽOVICETo snad není ani možné! Zahraniční řidič nákladní cisterny převážející vysoce nebezpečnou chemikálii havaroval uplynulou sobotu ráno na dálnici v katastru Držovic. Ještě předtím, než ho
sanitka zraněného převezla do nemocnice, zjistili u něj policisté ovlivnění návykovou psychotropní
látkou! Nehoda uzavřela dálnici na celý den a doprava musela být odkloněna přes Olšany, Držovice
a Prostějov. A co je ještě horší, nebezpečná chemická látka se z poničené cisterny rozlila po okolí
a hasiči s hořlavinou bojovali celých čtyřiadvacet hodin. Řidiči teď za nedbalostní trestný čin hrozí
mnohaleté vězení, k tíži mu budou samozřejmě požité drogy před jízdou.
Původní
zpravodajství
pro Večerník

Zfetovaný idi

cisterny zablokoval
FOTO & VIDEO
GALERIE
klikni na

www.hzsol.cz

Michal
KADLEC
„V sobotu třetího června deset minut
před půl sedmou havarovalo na dálniční komunikaci D 46 ve směru od
obce Olšany u Prostějova směrem na
Prostějov nákladní vozidlo s cisternou.
Sedmačtyřicetiletý cizinec z dosud
nezjištěných příčin vjel vpravo mimo
komunikaci na nezpevněnou krajnici,
následně se snažil dostat zpět a strhl
řízení, čímž dostal smyk a narazil do
středových svodidel. Poté se nákladní
souprava převrátila na pravý bok, načež došlo k úniku chemické látky z cisterny na komunikaci a travnatou plochu,“ popsala samotnou havárii Ivana
Paroulková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov
s tím, že došlo ke zranění řidiče, který
byl převezen k ošetření do Fakultní nemocnice Olomouc. Vzápětí potvrdila,
že cizinec byl pod vlivem drog. „Orientační dechová zkouška u řidiče byla
negativní. Byl však zjištěn pozitivní test
na přítomnost omamných a psychotropních látek. Způsobená škoda byla
prozatím odhadnuta na přibližně osm

Hasii likvidovali nebezpenou chemikálii rozlitou po dálnici celkem tyiadvacet hodin. Po celou dobu pracovali v dýchacích
pístrojích a ve speciálních oblecích. Doprava na dálnici byla pln obnovena až v nedli ráno.
3x foto: HZS Olomouckého kraje

set tisíc korun. Ve věci byly zahájeny
úkony pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti,“ přidala Paroulková.
U události zasahovalo během necelých čtyřiadvaceti hodin hned
pět jednotek z řad profesionálních
a dobrovolných hasičů. „Nutno však
podotknout několikanásobnou obměnu zasahujících hasičů kolegy z požárních stanic Olomouc a Prostějov
a nasazení speciální techniky pro zásah
na nebezpečnou chemickou látku.
K pomoci z řad dobrovolných hasičů
k místu události postupně dorazily
jednotky z Vrahovic, Olšan a Plumlova,“ konstatoval Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
Průzkumem hasičů byla zjištěna rozlitá nebezpečná chemická látka vyžadující maximální dodržení ochrany
a vymezení přístupných bezpečných
a nebezpečných zón. „Z tohoto důvodu byla doprava v obou směrech na
rychlostní i souběžné komunikaci okamžitě odkloněna po objízdných trasách. Zásah průzkumných skupin byl
prováděn v dýchací technice a v protichemických ochranných oděvech.

Hasiči provedli analýzu převážené
nebezpečné látky a z důvodu vzniku
možných spekulací ze strany široké
veřejnosti bylo rozhodnuto o poskytnutí obecných informací pro média
k publikování prostřednictvím tisku
a sociálních síti. Nicméně šlo o látku
nebezpečnou z pohledu hořlavosti
a žíravosti při přímém styku s kůží
i vdechnutí výparů,“ vysvětlil náročnost Hošák.

Hasiči ve spolupráci s Policii ČR a se
Správou a údržbou dálnic Olomouckého kraje provedli velmi rychlou uzávěru
a odklon dopravy. V navazujícím čase
zajistili dojezd náhradní cisterny pro
přečerpání chemikálie. „Došlo k úniku
provozních kapalin na komunikaci,
nikoliv však do půdy. Hasiči provedli
likvidaci a vymezení pomocí sorbentu,
taktéž došlo k drobnému úniku nebezpečné látky, v postupu zasahujících hasi-

dálnici

čů následovaly zapěnování a další nutná
bezpečnostní i protipožární opatření,“
dodal k dalším opatřením mluvčí krajských hasičů.
Teprve až v neděli ve tři hodiny ráno
byla zprovozněna část dálnice ve
směru z Prostějova na Olomouc,
o půl sedmé pak byla doprava vpuštěna i do opačného směru. „Zásah lze
z několika pohledů hodnotit za velmi
náročný, nejen s ohledem na časovou
dobu, téměř čtyřiadvacetihodinového
zásahu, ale především z nutnosti stálého
nasazení dýchací techniky a protichemické ochrany zasahujících hasičů. To
vše bylo spojeno s nepříjemnými klimatickými podmínkami, hlavně s vysokými teplotními výkyvy. Během zásahu
došlo k lehkému zranění hasiče, ten byl
spíše z preventivních důvodů převezen
k navazující nemocniční péči na oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc. Odtud byl po chvíli také
propuštěn a vrátil se zpět na základnu,“
uzavřel Zdeněk Hošák.

RYCHLÝ
VEERNÍK
Pøispìli fotbalistùm
Kostelec na Hané (mls) - Městské zastupitelstvo v Kostelci na
Hané schválilo dar ve výši padesát
tisíc korun pro místní fotbalový
klub. Peníze poputují na obnovu
plotu kolem areálu hřiště. Na rekonstrukci celého areálu vypsali
kostelečtí fotbalisté veřejnou sbírku. Kromě bortícího se betonového oplocení je jejich největším
problémem děravá střecha, kterou
zatéká do šaten.

Hanácký cestovatel
zahájen
Slatinice (mls) - V sobotu
3. června byla v Lázních Slatinice
slavnostně zahájena soutěž pro
všechny, kteří rádi cestují a poznávají zajímavá místa našeho venkova.
S Průvodcem hanáckého cestovatele můžete poznávat region
a z navštívených míst sbírat odpovědi na otázky. Pokud na všechny
odpovíte, získáte při slavnostním
zakončení prestižní certifikát pro
všechny aktivní cestovatele. Průvodce můžete získat v Turistickém
informačním centru v Konici či na
většině obecních úřadů.

Nový vùz pro hasièe
Plumlov (mls) - Město Plumlov
požádalo o dotace na nákup nového zásahového vozidla pro JSDH
Plumlov. Cena nového hasičského
automobilu i s výbavou se pohybuje v rozmezí 5,5 až 6,5 milionu Kč,
maximální výše dotace z Ministerstva vnitra by mohla být ve výši
2,5 milionu korun. Na zbytek by
si město muselo pravděpodobně
vypůjčit.

Kolumbárium je plné
Čechy pod Kosířem (mls) - Na
obecním úřadu v Čechách pod Kosířem se hromadí žádosti o přidělení místa v kolumbáriu na místním
hřbitově. Současný stav je ovšem
takový, že všechna místa jsou obsazena. Zastupitelstvo proto rozhodlo o jeho rozšíření, s výstavbou by
se mělo začít příští rok.
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Na behu plumlovské pehrady už to letos žije, ada lidí se v nádrži
i koupe.
Foto: Martin Zaoral
2009, kdy byla voda v nádrži plavcům nebezpečná už v druhé polovině června. Naopak nejlepší pak před
dvěma lety, kdy pouze jednou obdržela mírně zhoršenou známku. Loni
už byly výsledky méně uspokojivé, v polovině prázdnin se sinice
začaly výrazněji množit a koncem

srpna hygienici koupání v přehradě nedoporučili. Podobné to bylo
hned v prvním roce po opětovném
napuštění přehrady. Tehdejší výsledky jen potvrdily časté námitky proti
důkladnosti provedeného bagrování, které přišlo na zhruba 130 milionů korun.
(mls)

17060210593

MOSTKOVICE Zatím dobrý!
Tak by se dal popsat výsledek
pondělního měření množství sinic v plumlovské přehradě. Voda
v nádrži totiž obdržela nejlepší
možnou známku. Teď ještě aby
to vydrželo minimálně do konce
prázdnin.
Hygienici plumlovské přehradě udělili jedničku. „Jedná se o nezávadnou
vodu s nízkou pravděpodobností
vzniku zdravotních problémů při
vodní rekreaci a vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi,“ popsali vlastnosti na svých webových
stránkách.
Stejné hodnocení dostala voda v přehradě v uplynulých deseti letech při
každém z květnových měření, a to
kromě let 2010 až 2013, kdy byla
nádrž vypuštěná. Postupem času se
však kvalita vody každoročně začala
zhoršovat. Nejhorší to bylo v roce

17052910577

V době od úterního odpoledne
30. května do následujícího rána
odcizil dosud nezjištěný pachatel
z pracovního stroje zaparkovaného v lesním prostoru u Drahan
naviják typu Ohler 4 500. Pachatel odcizením navijáku s kardanovou hřídelí a řetězy a poškozením stroje jeho majiteli způsobil
škodu předběžně vyčíslenou na
bezmála sto tisíc korun. Plumlovští policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

Očesal dodávku

Během předminulého víkendu
odcizil neznámý pachatel z dodávkového vozidla značky Iveco
Daily čtyři kusy plechových disků
s pneumatikami, které odmontoval ze zadní nápravy. Auto bylo
zaparkované ve volně přístupném
areálu firmy v Brodku u Konice.
Majitel si škodu vyčíslil na třicet
tisíc korun. Policisté z obvodního oddělení ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z trestného činu krádeže.

Dodávka přišla o kola

Dosud nezjištěný pachatel se
přes noc ze soboty 27. na neděli
28. května vloupal do prodejny
benzínové čerpací stanice v obci
na Němčicku. Pachatel do objektu vnikl po násilném překonání
vstupních dveří. Objekt následně
prohledal a odcizil z něho finanční hotovost ve výši 1 500 korun,
stírací losy v hodnotě bezmála
padesát tisíc korun, dálniční
známky v hodnotě 17 300 korun,
různé autodoplňky, cigarety, cukrovinky a dva odpadkové koše
s logem firmy Algida. Poškozená
společnost škodu vyčíslila na celkem 122 000 korun. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě
dopadení a prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody na jeden rok
až pět let.

Vyloupená benzínka

V době od 31. května do 3. června se doposud neznámý pachatel
vloupal do rodinného domu v
Plumlově. Pachatel po rozpletení
oplocení vnikl na zahradu domu.
Následně vysadil okénko na toaletu a vnikl do domu, z něhož ale
pravděpodobně nic neodcizil. Naopak na toaletě zanechal černou
teplákovou bundu s kapucí značky
Adidas. Policisté případ prověřují
pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže a trestného činu
porušování domovní svobody.

Do domu přes záchod
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Martin ZAORAL

3x foto: Martin Zaoral

vzhledem k „průchozímu“ charakteru akce nedá přesně stanovit, dle našeho hrubého odhadu jich mohlo být
kolem tisícovky. Vzhledem k tomu, že
Vícov má oficiálně 513 obyvatel, jejich počet se tak zřejmě rovnou ztrojnásobil. „Jsme z Plumlova, máme
to sem kousek. Dobře to tu známe,
syn zde hraje za fotbalovou přípravku, takže jsme tady nemohli chybět.
Navíc už má svůj vlastní kvér, kterým
s chutí sestřeluje přistávající parašutisty,“ prozradila Večerníku s úsměvem jedna z přítomných maminek.
Program, který začal jednu hodinu

HLUCHOV Předminulou neděli
28. května dvacet minut před osmnáctou došlo na silniční komunikaci mezi obcemi Hluchov a Kostelec na Hané k havárii osobního
automobilu značky Ford. Na místo
nehody přiletěl i vrtulník letecké
záchranné služby, vyprostit řidičku
museli přijet i hasiči.
„Při průjezdu mírnou levotočivou zatáčkou třiapadesátiletá řidička z dosud
přesně nezjištěných příčin, pravděpodobně však vlivem vysoké rychlosti
jízdy a zaleknutí se protijedoucího
vozidla, nezvládla řízení a vyjela na
pravou krajnici. Zde dostalo vozidlo
smyk a vyjelo mimo komunikaci do
příkopu, kde se převrátilo přes střechu. Při havárii řidička utrpěla zranění, se kterým byla sanitkou převezena
do prostějovské nemocnice. Ke zranění spolujezdkyně ve vozidle nedošlo,“ uvedl František Kořínek, tiskový

po poledni, mimo jiné zahrnoval
i kácení májky. Vše pak zakončila
diskotéka.
Organizátoři byli spokojeni. „Opravdu vše se nám vydařilo! Ještě před
zahájením akce jsme měli strach, aby
vojáci neuvázli v koloně, která se vytvořila na dálnici po nehodě kamionu
přepravujícího nebezpečnou látku.
Přesto přejezd zvládli a přijeli včas.
Pak už vše šlo jako po drátkách, přálo
nám počasí a lidí dorazilo asi zatím
nejvíce v historii. Jen doufám, že to
v tom vedru všichni ve zdraví přežili,“
zhodnotila akci Jana Rozsívalová, která zároveň všechny pozvala na poslední srpnovou sobotu. „To se u nás bude
konat Pohádkový les, během něhož
budou děti moci navštívit i část vojenského prostoru.“

 )     20" '   ( %
Foto: Martin Zaoral
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záchranný sbor. Alkohol byl u řidičky vyloučen provedenou dechovou
zkouškou. Příčiny, okolnosti i míra zavinění havárie jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal mluvčí prostějovské
policie.
(mik)
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mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na deset tisíc
korun. „Na místě zasahovala také
letecká záchranná služba a hasičský

Co vše vás v takovém Pohádkovém lese
potká? Na začátku projdete kolem Krakonoše, o kousek dál již čeká vůz s koňmi, na
němž se bylo možno svézt. Poté začala samotná cesta lesem s několika stanovišti pro
děti. Ať už to byli čerti, berušky, vodníci či
jiné pohádkové bytosti, pod jejichž dohledem plnily děti nejrůznější úkoly .„Vidíš,
jak jsi šikovný,“ chválila Šimonka jeho maminka. „Musíš se víc snažit, líp miř,“ fandil
tatínek malé Zuzance. „Mami, tati, dívejte,
hasiči hasí oheň,“ vypískla holčička směrem k rodičům. Viděli to všichni, hasičskou
sirénu nešlo přeslechnout.

Natálie MORÁVKOVÁ
Program pro děti byl skutečně velmi bohatý,
obsahoval různé soutěže, dětský jarmark, lukostřelce, Alfa. Děti byly nadšené ze sokolníků a rády si s myslivci vyzkoušely i střelbu ze
vzduchovky.Kviděníbylaihistorickávojenská technika, dobové uniformy, výcvik psů.
Velký zážitek měly děti po ukázce požárního
útoku, kdy hasiči vytvořili pěnu, takže se děti
pěkně vyřádily. O kousek dále byla k vidění
dvě malá telátka.
Letošního pohádkového lesa se zúčastnilo 660 dětí, což je méně než
v předchozích letech. Na spokojenosti
přítomným to ale nic neubralo. „Je to
skvělá akce a zábava nejen pro děti, ale i pro
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dospělé. Jezdíme na pohádkový les pravidelně a jsme opravdu spokojení,“ konstatovala paní Marie se svou rodinou cestou
zpět ve vlaku.
A aby toho nebylo málo, odpoledne
proběhla recesní spartakiáda? Kdo neviděl, opravdu neuvěří! „Letos jsme měli
celkem sedm skladeb. Podmínky máme
jen dvě, a to, že hromadná skladba musí mít
alespoň dva členy a vystoupení musí trvat
minimálně dvě minuty. V nejstarší skladbě
byla seniorka, která měla asi pětasedmdesát let. A představte si, že cvičit můžete
i s rourou od kamen,“ dodal s úsměvem
´Pepek námořník´.

BYLI JSME
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NEZAMYSLICE Dobře to dopadlo, v Nezamyslicích se budou lidé
koupat i letos. Ve čtvrtek 1. června byla oficiálně zahájena sezóna
na zdejším koupališti. Tentokrát
jeho provoz budou mít na starost
majitelé.
Nad budoucností koupaliště v Nezamyslicích se přitom už několik let
vznáší otazník. Přesto zatím každý
rok otevřelo a nejinak tomu bude
i letos. „Všechno je nachystáno, ode
dneška máme otevřeno,“ zvěstovala
uplynulý čtvrtek dobrou novinu Ivana Jarošová, která je spolumajitelkou
koupaliště a nedaleké restaurace.
Majitelé se v minulosti netajili svým

zjistili jsme
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1. Josef Grulich
Přemyslovice
2. Antonín Spurný Přemyslovice
3. Martin Novotný Přemyslovice

OSTATNÍ SÉRIOVÉ

1. Oldřich Dospiva Hluchov
2. Miroslav Kuba Přemyslovice
3. Oldřich Hejda Přemyslovice

ZETORY:

1. Jiří Vašek
Labutice
2. Tomáš Bílý
Přemyslovice
3. František Müller Přemyslovice

DOMÁCÍ VÝROBA:

jak dopadly
závody traktorù

0(   '6 % Foto: Martin Zaoral

brod s vodou, zastavení na čarách
a konečně i jízdu po kruhovém objezdu, které předcházel hod míčkem.
Jeho přesnost rozhodla o tom, zda
řidič minirondel přejede normálně
či na něm bude couvat. „Chlapi u nás
neměli žádnou akci. A něco podobného se na dědinu hodí,“ vysvětlila
Jana Brijarová, proč se rozhodli pro
pořádání Traktoriády. Právě její
manžel vyjel na trať jako první a fandil
mu i jeho vnuk Matýsek ve stylovém
tričku s nápisem Zetor.
Organizátoři i diváci byli s prvním
ročníkem akce spokojeni. „Jsme
rádi, že se vesnice sešla a přišlo nás
podpořit tolik lidí. Pokud nám to
na obci nezakážou, tak to příští rok
uspořádáme zase,“ uzavřela Brijarová.

 *   ))+'
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přáním celý areál prodat. Nabídku
ze strany městyse, který plovárnu
uplynulé roky provozoval, nakonec
odmítli. Jak to bude dál? „To se te-

prve ukáže po této sezóně, po které
uvidíme, zda budeme chtít restauraci
i koupaliště dál provozovat,“ reagovala Jarošová na dotaz Večerníku. (mls)

   ))+ (   +  9(   6 %
Foto: Martin Zaoral
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V areálu zemědělského družstva na
okraji Přemyslovic se konal první
ročník Traktoriády. Po spanilé jízdě
od sokolovny se na startu sešlo celkem
sedmatřicet traktorů. „S tak hojnou
účastí jsme nepočítali, mysleli jsme,
že budeme mít maximálně dvacet
strojů. Sjeli se nám nejen místní, ale
i lidé z okolních vesnic,“ byla příjemně
překvapená Jana Brijarová z kulturní
komise místního obecního úřadu.
Traktory byly rozděleny do tří kategorií: domamonty, zetory a ostatní
sériově vyráběné. Na trati musely
překonat přejezd přes štěpkový kopec,
absolvovat jízdu po nakloněné rovině,

Martin
ZAORAL

Původní
reportáž
pro Večerník

PŘEMYSLOVICE „Ženský mají
MDŽ, chlapi nemají nic. Tak jim
uspořádáme Traktoriádu,“ řekli si
v Přemyslovicích a uplynulou sobotu zorganizovali premiérový ročník
závodů velkých i malých traktorů.
Na startu jich vyjelo nečekaně
mnoho a divácký zájem byl více
než solidní. Mezi přihlížejícími byl
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
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DZBEL Uplynulou sobotu se už popětadvacáté konal napříč generacemi
oblíbený Pohádkový les, a to tradičně
v tábořišti Borová u obce Dzbel. První
návštěvníci byli vpuštěni úderem osmé
hodiny, ti poslední v pravé poledne.
Program byl nachystán i během sobotního odpoledne. „Příprava probíhá již
od začátku roku, kdy se od ledna scházíme, sháníme sponzory a potřebné věci
na stanoviště. Vše vrcholí za spolupráce
SDH a obce Dzbel v pátek,“ prozradil
muž každoročně známý jako ´Pepek
námořník´ alias Bohumil Novák.
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pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

dovat seskoky parašutistů, nakouknout do útrob vrtulníku a celou řadu
dalších atrakcí. Zajímavá akce přinesla
několik novinek. „Letos jsme tu měli
poprvé brýle simulující opilost, nové
dopravní cyklohřiště pro děti a skládáVÍCOV Na vojáky je rozhodně lepší si hrát jako děti než ja- ní beden od piva pod sebe pro dospěko dospělí. Bez armády to ovšem nejde. Nakouknout pod lé,“ vyjmenovala starostka Vícova Jana
poklopy tanků či obrněných transportérů mohli i zarytí Rozsívalová.
pacifisté uplynulou sobotu v areálu fotbalového hřiště ve Zájem o setkání s vojáky ve Vícově
mezi lidmi rozhodně neutuchá,
Vícově. A u toho večerník nemohl ani letos chybět.
naopak se neustále zvyšuje. PřestoDen s vojáky se ve Vícově konal již techniky včetně dvou tanků a obrně- že velmi parné počasí lákalo zejména
počtvrté, přičemž každoročně nabíd- ného Panduru, oblíbenou možnost k vodě, sešly se ve Vícově stovky dětí
ne ukázky velkého množství vojenské zastřílet si ze zbraní na střelnici, sle- i jejich rodičů. Jejich přesný počet se

Čtvrtý ročník překonal návštěvností ty předchozí, dorazilo k tisícovce lidí
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tijedoucího nákladního automobilu
a strhla řízení vpravo. Následkem toho
vyjela mimo komunikaci, kde narazila do betonového mostku. Při havárii
žena utrpěla zranění, se kterým byla
převezena do prostějovské nemocnice.
Výše způsobené hmotné škody na vozidle a betonovém mostku byla předběžně vyčíslena na jedenáct tisíc korun.
Alkohol u řidičky policisté vyloučili
provedenou dechovou zkouškou,“ informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
pro Územní odbor Prostějov. (mik)

STRAŽISKO Pátek 16. června by
si červenou tužkou v kalendáři
měli červeně označit všichni fandové koupaliště ve Stražisku. Právě
v tento den se oblíbená plovárna
oficiálně otevře.
Jedno z nejkrásnějších koupališť
v Olomouckém kraji prošlo v letech

zjistili jsme

2007 a 2008 rozsáhlou rekonstrukcí.
Od té doby jeho vnitřek tvoří plastová
vana z těžké folie. Následně obec investovala do pořízení solárních panelů
na ohřev vody. Před loňskou sezónou
byla koupena nová lehátka, židle a stoly do restaurace a na střechu přibyly
solární panely pro lepší ohřev vody
v dětském bazénu. Během minulé
sezóny koupaliště navštívilo celkem
12 822 návštěvníků. Dospělí na
vstupném za celý den zaplatili šedesát
a děti dvacet korun.
(mls)
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HROCHOV A další řidička, která
se na silnici lekla! Tentokrát mladou
ženu za volantem škodovky vystrašil
protijedoucí nákladní automobil.
Šoférka strhla řízení, přičemž vyjela
ze silnice a vzápětí ucítila tvrdý náraz do betonu. Sanitka ji okamžitě
převezla do nemocnice.
„Ve čtvrtek prvního června přesně ve
čtrnáct hodin došlo na silniční komunikaci mezi obcemi Hrochov a Jednov
k havárii osobního automobilu. Dvaadvacetiletá řidička vozidla značky
Škoda se podle svých slov zalekla pro-
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aneb jsme
s vámi u toho...

letos slavíme jubileum...

zprávy z regionu

region

SETKÁNÍ S VOJÁKY ZNÁSOBILO POČET OBYVATEL VÍCOVA
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„LAVICKÉHO BYCHOM DO TÝMU BRALI“

Talentovaný herec Lukáš Kameníček je součástí
nového projektu s názvem „Fotbalový Skřítek“

ƔƔ Jak dlouho už hrajete?
„Divadlu se věnuji již patnáctým rokem.
Teda pokud do této doby budu počítat
i úplné začátky v dramatickém kroužku
na základní škole. Od roku 2005 působím v ochotnickém spolku DHO
(Divadlo Hanácké Obce - poznámka
redakce). Má herecká činnost je samozřejmě spojena také se studentským
divadlem Point. Jeho členem jsem již
sedmým rokem.“

ƔƔ Dosavadní díla sla
slavila velký
úspěch. Čeho všeho si myslíte,
my
že je
Point ještě chopen a m
máte nějaký
společný cíl?
„Momentálně víc než to, že
bychom si ddávali určité
cíle či bu
budovali konkrétní program
a plán do budoucna,

ƔƔ Nyní již k připravovanému titulu
Fotbalový Skřítek. Kdo s tímto nápadem přišel? A jak moc se film bude
podobat Okresnímu přeboru?
„Nápad na tento snímek měl můj
kamarád Michal Grepl, známý pod
přezdívkou ´Miki´. Co se týče možné
podobnosti s Okresním přeborem, dáváme si pozor na to, abychom se od něj
co nejvíce odlišovali. Není to jednodu-

tahounem ve fotbale nejsem, hrál jsem
to vždy jen pro zábavu a nikdy mě třeba
nezajímalo ani to, kolikátí jsme v tabulce.“
(úsměv)
ƔƔ Myslíte, že snímek bude úspěšný?
Není náhodou projektů ze sportovního prostředí v poslední době dostatek?
„Podle mě se Fotbalový Skřítek líbit
bude. Byl bych velice rád, kdyby jej

Role „šutéra“ mi byla nabídnuta,
když prý bylo třeba sehnat někoho,
kdo je více hercem než fotbalistou.
N a tento popis padne přesně na mě.
No

2x foto: Marek Gerhard

řeším
řešíme jeden veliký problém.
prob Tím je
fakt, že stále nnevíme, kde
budeme v ppříští sezóně
účinkovat. Naše
Na nájemní
smlouva v pr
prostoru, kde
v současné době
do působíme, vypršela. Usilovně se
tak snažíme nnalézt nějaké
vhodné řešení
řešen a zabýváme se teď především
přede
hledáním nových prostor.“
ƔƔ Co zatím považujete
považu za váš
výkon, případně
nejlepší herecký výkon
nejlepší hru, v níž jste hrál?
h
(přemýšlí) Opravdu těž
těžká otázka.
Myslím si, že všechny napadne
n
hra
´Testosteron´ a role Tituse.
Titu Já jsem
ale takový, že se snažím dávat vše
do každé z rolí, doufám ta
tak, že se líbí
všechny. A nejlepší hra? Velice
V
často
a rád vzpomínám na mou premiéru
v prostějovském městském divadle,
kterou pro mě znamenal
znamenala hra ´Byl
díln Divadla
jednou jeden drak´ z dílny
Hanácké Obce, v níž jsem hhrál loupežzapo
níka. Nerad bych pak zapomenul
i na
další dvě úžasná představen
představení, jimiž jsou
´Koupačka´ a samozřejm
samozřejmě již zmíněná hra ´Testosteron´.

ché, ba naopak. Ale snažíme se dělat
celý film tak trochu jiným způsobem.“
(směje se)
ƔƔ Točí se ve Vrahovicích. Jak se vybíralo místo dění?
„Jedním z důvodů, proč zrovna Vrahovice, bylo to, že se ´Miki´ zná s místními
lidmi. Zajímavostí je i to, že samotný
název Trpenovice, který se ve filmu objevuje, pochází z pojmenování jedné
vrahovické části. Ta nese název Trpínky.
Já ale odborníkem na tuto problematiku
nejsem, spíše by bylo lepší zeptat se třeba
právě našeho režiséra.“
ƔƔ Jak jste se dostal k roli „šutéra“
týmu? A jste tahounem ve fotbale
i v reálném životě?
„Role ´šutéra´ mi byla nabídnuta především z toho důvodu, že bylo třeba sehnat
někoho, kdo je více hercem než fotbalistou. No a tento popis padne přesně na
mě. (směje se) Tím si myslím, že jsem odpověděl i na druhou otázku. Rozhodně

zhlédlo co největší množství diváků.
(úsměv) Premiéra je naplánována někdy
na začátek příštího roku. Tak třeba v té
době bude zrovna méně projektů ze
sportu a více sci-fi.“
ƔƔ Co říkáte na nejnovější seriál Vyšehrad?
„Jednoduše perfektní! Jakub Štáfek mě
překvapil. A myslím, že nejenom mě. Do
té doby, než první díl ´Vyšehradu´ vyšel,
jsem o něm věděl jen to, že hraje v Ulici.
Až teď se však předvedl v plné síle. Ještě
bych rád dodal, že Lavického bychom
do týmu samozřejmě brali!“ (směje se)
ƔƔ Jakým směrem byste se rád dál
v životě zaměřil, když vynecháme
herectví?
„Vzhledem k tomu, že nejvíce volna trávím odpočíváním a trávením času s přáteli, tak by bylo ideální vyhrát sportku
a vycestovat. Ne, ale teď vážně. Opravdu
žádné konkrétní plány nemám, nic neplánuji.“

vizitka
LUKÁŠ KAMENÍČEK
✓ narodil se 6. května 1990 v Prostějově
✓ jeden z nejznámějších prostějovských herců
současnosti
✓ s hraním začínal v Divadle Hanácké Obce
✓ momentálně jej mohou místní diváci vidět
především během představení Divadla Point
✓ účinkoval například v hrách Koupačka, Testosteron či nejnovějším
muzikálu Finding Amerika: Gangsteři z našeho oddílu, v němž zpívá
vlastní sólo píseň
✓ v připravovaném filmu Fotbalový Skřítek jej budeme moci spatřit
v roli hlavní hvězdy trpenovického fotbalového klubu
zajímavost: je fanouškem Realu Madrid a samozřejmě i Jiskry
Trpenovice

15012210020

Martin
PYTELA

vlastní oči. Příležitost
k tomu rozhodně
bude, například
v rámci přehlídky MEDart, kdy
muzikál přijde na
řadu sedmého
června.“

17060210597

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
ík
se ptal

ƔƔ Jaké byly a jsou
ou vaše další zájmy
kromě divadla?
y,jak
„Na ostatní koníčky,
jak už to tak většinou
bývá, mi již mnohoo času nezbývá. I tak
bych však nějaké další záliby kromě divadla určitě našel. Ze sportů si rád zahraji
fotbal, badminton a v zimě nevynechám
příležitost zalyžovatt si. Rád též trávím čas
u deskových her či u playstationu.
ƔƔ Jaký druh rolíí se vám hraje nejlépe? Jste raději v roli
oli „záporáka“, nebo
toho hodnějšího??
kl, tak pro mě není
„Abych pravdu řekl,
né, jakou roli hrazas až tak podstatné,
žitější je to, kdo
ji. Mnohem důležitější
je po mém boku.. Ale kdybych
m vybrat, tak
si měl přece jenom
volil ´záporábych rozhodně zvolil
ky´. Jednak z toho důvodu, že
epochybně
se jedná o roli nepochybně
ak z proto,
zábavnější, také pak
át dalších
že se nemusím bát
následků.“ (směje se))
ƔƔ Existuje nějaká
ká role,
kterou byste si chtěl
htěl zahrát?
de mě
„Na tuto otázku ode
ěď nekonkrétní odpověď
uslyšíte. Nemám takové
ambice, že bych si chtěl
zahrát určitou roli či hru.“
ƔƔ Jak hodnotíte
íte nejnovější inscenacii Pointu
a“?
„Finding Amerika“?
„Nikdy v životě by mě nenapadlo, že si někdy zahraju v muzikálu.
udu mít dokonce
Natož pak to, že budu
i sólo píseň. Pokud bych měl vystoutit, tak rozhodně
pení sám zhodnotit,
kladně. Moc se mi líbí. Ale znáte
to, je to jako chválitit své vlastní dítě.
(úsměv) Proto si myslím, že bude
nejlepší, když se všichni přijdou
čí se o kvalitě na
podívat a přesvědčí

17052910575

PROSTĚJOV Tvář Lukáše Kameníčka je známá snad všem příznivcům
amatérského divadla v místním regionu. Herec, který na „prknech, co
znamenají svět“, začínal před dvanácti
lety v Divadle Hanácké Obce, nyní
pravidelně vystupuje v inscenacích
Divadla Point. Nejznámější je zřejmě
hra z pera Andrzeje Saramonowicze
„Testosteron“, v níž jsme Lukáše
mohli spatřit v roli Tituse. V nedávno
představené premiéře muzikálu „Finding Amerika: Gangsteři z našeho
oddílu“ pak dokonale ztvárnil postavy Harryho Tarantella a příslušníka
Veřejné bezpečnosti. Dokonce měl
možnost předvést své pěvecké umění
s vlastní písní. Večerník vyzpovídal
a zjistil, jak nový muzikál hodnotí, co
můžeme očekávat od nového snímku „Fotbalový Skřítek“, v němž také
účinkuje, a jaké jsou jeho další plány
či představy.

letos slavíme jubileum...
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Prostjov & kam na dovolenou
„Těšit se na dovolenou je stejně pošetilé, jako se těšit na
výplach žaludku,“ praví jeden
z Murphyho zákonů. V místě,
kam se chystáte na dovolenou, totiž klidně mohou začít
řádit povodně, tornádo, ale
i rozsáhlé lesní požáry, sopka či banda nebezpečných
teroristů unášejících turisty.
Dovolenou bychom si tedy
sami nikdy příliš plánovat neměli. Někdy však není od věci nechat to raději na jiných.
Abyste měli přehled o tom,
kam v klidu a s pocitem bezpečí vyrazit na letošní dovolenou, přináší vám Večerník
tuto tematickou stranu.
Text: redakce

Kam jezdíte
ŶĞũƌĂĚĢũŝ ŬŵŽƎŝ?

ve Francii i Rakousku

Na dovolenou do ciziny se chystá zase hodně Čechů, i když letos plánují hlavně bezpečnější
destinace. Koruna posiluje,
a tak nákupy na místě vyjdou
o něco levněji. A jak právě
v zahraničí efektivně platit?
Češi letos vybírají dovolenou
především podle toho, kde by
mělo být relativně bezpečno.
Plánují tak cesty zejména do Bulharska, Španělska, Rakouska či

Řecka, někteří se ale vypraví i na
Slovensko, Maledivy či Kubu.
I když zájezdy jako takové letos
mírně podražily, díky posilující
české měně bude zase (nejen)
u moře o něco levněji - zahraniční
nákupy zlevní k tuzemským
v průměru asi o tři procenta.
Záleží ale na tom, kam pojedete.
V některých „bezpečných“ destinacích je na naše poměry stále
draze...

Ilustraní foto: internet

Nejlevnìji je v Bulharsku,
nejdráž v Øecku èi Itálii

Z jedenácti evropských zemí,
které Češi navštěvují při svých
dovolených nejčastěji, zůstává
podle průzkumu UniCredit Bank
dlouhodobě nejlevnější Bulharsko. Za českou tisícovku tam český
turista nakoupí v propočtu zboží,
které by ho doma stálo 1 383 korun.
Další cenově nejpřijatelnější zemí je
Maďarsko, česká tisícikoruna tam
má hodnotu 1 150 korun. Zhruba
stejně jako doma si pak Češi za tisíc
korun mohou nakoupit na Slovensku a v Chorvatsku, kde získají
nákup asi v hodnotě 970 až 979 korun. Relativně drahé jsou pro nás
naopak země u moře, ve kterých se
platí eurem - Řecko a Španělsko,
kde za naši tisícovku nakoupíte
zboží v hodnotě 780 korun, respektive 720 korun. Suverénně nejvíc
zaplatíte například v oblíbené Itálii,
a to 630 korun. Ještě dražší než
Itálie je ovšem pro Čechy Francie
a sousední Rakousko. Češi v obou
těchto zemích za tisícikorunu pořídí
nákup, za který by doma zaplatili
o 400 korun méně.

Jak v zahranièí
bezpeènì platit?

GLOSA VEERNÍKU
G

A jak na finance, pokud hodláte utrácet
v zahraničí? Nejlepší je vozit na dovolenou hotovost a ideálně dvě karty ukryté
na dvou místech. Taková je základní

MARTIN ZAORAL

Pojedete spolu na dovolenou

ƚǇƎŝǌĚĞƐĞƚŝ
oslovených
WƌŽƐƚĢũŽǀĂŶƽũĞǌĚş
ŶĞũƌĂĚĢũŝĚŽ
Chorvatska.
vzorek: 360 ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
starší 18 let
ƌĞĂůŝǌĂĐĞ͗studenti školy

poučka, kterou se už většina Čechů řídí.
Pokud jde o platby kartami, čeští turisté
s nimi umějí v zahraničí zacházet a nebojí se je používat. „Češi se naučili karty
používat. Když to trochu zjednoduším,
dneska jsou ochotní a schopní zaplatit
i zmrzlinu na pláži kartou,“ řekl s nadsázkou během posledního období dovolených Roman Kotlán, výkonný ředitel
Sdružení pro bankovní karty. Například
v roce 2014 jsme kartou v cizině utratili
pětapadesát miliard korun, nejvíc právě
během letních měsíců. Průměrně to vychází v přepočtu asi tisíc korun za jeden
nákup. Pokud kartu ztratíte, stačí, stejně
jako v Čechách, zavolat na infolinku
a kartu ihned zablokovat.

se některé ženy opalovaly nahoře bez.
Její muž si proto své polovičce celé dny
vůbec nevšímal, což dámě dovolenou
dokonale pokazilo. Z tohoto důvodu
od „cestovky“ požadovala okamžité
vrácení peněz.
Kromě hádek vám v létě hrozí i řada
úrazů. Právě během zahraniční dovolené řada lidí skončí se „slepákem“ v nemocnici, u zubaře se zánětem zubu, na
ortopedii s vyvrknutou či zlomenou
nohou. Jisté je, že nebezpečí na vás číhá
skutečně na každém kroku. Kamarád si
například ve Florencii cestou na autobusovou zastávku zlomil nos, když se
zadíval na skupinku Italek opalujících se
na trávě v bikinách. Ošetření v nemocnici ho přišlo na čtyřicet tisíc korun,

pojišťovna mu však naštěstí náklady na
léčení uhradila.
Pořádné komplikace vám na dovolené
mohou způsobit také zvířata. Platí, že
čím dražší dovolenou si zaplatíte, tím
více nebezpečí na vás na ní čeká. Zamíříte-li třeba do Thajska, pak je třeba si
dávat pozor nejen na místní krasavice,
ale i na opice. Obě skupiny vám klidně
během chvilky ukradnou vámi odložené šaty a zmizí s nimi hluboko v pralese.
Vypadá to tedy, že nejlepší je na dovolenou vůbec nejezdit, pokud už tam
musíte, tak od toho moc neočekávat.
Ještě lepší však bude, když se na všechny
podobné trable vykašlete. Aby se totiž
člověk na svět díval z nadhledu, nemusí
se vždy plahočit po velehorách.

17060220595

17053110585

17053010582

17053120578

Dovolená je pro mnohé páry pravou
zkouškou odolnosti vztahu. Během
roku se totiž partneři obvykle potkávají
pouze večer u jídla a ráno před odchodem do práce. O víkendu pak uklízí
a jednou za čas vyrazí na akci s přáteli.
Jelikož v tomto kalupu na sebe mají
minimum času, nedostává se jim ho ani
na pořádné hádky. Jenže na dovolené se
situace mění. Času na nekončící výčitky
se totiž náhle najde víc než dost.
Teprve na dovolené se ukáže, jestli oba
partneři spolu mají o čem mluvit, mají
podobné zájmy i životní tempo. A to
by bylo, pokud by to občas ve vztahu
nezaskřípalo. Jedna z žen například
reklamovala dovolenou, protože se
svým manželem skončila na pláži, kde

17053120576

DO NEBE, ČI DO PEKLA?
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V Prostějově snad nebude člověka, který by se již horečně nepřipravoval na
dovolenou. Ale pozor, toto období bude rovněž provázeno nervozitou. Ne všichni
mají totiž na výjezd za hranice našetřeny potřebné peníze. Někteří se budou muset v plánech uskromnit.
BERANI – 21.3. až 20.4. Zamilovat se v tomto týdnu dokážete
s rychlostí střely. Ovšem do koho,
to bude otázkou. Nesmíte dát na
náhodné známosti, další vývoj tohoto svazku by pro vás znamenal
katastrofu. Zůstaňte raději věrní.
BÝCI – 21.4. až 21.5. Vaše bezesporu výborná fyzická kondice vám
dá široké spektrum možností, jak
dosáhnout svých cílů. Budete stíhat
i ty nejnáročnější úkoly. V některých se možná seknete, celkově se
vám ale bude dařit.
BLÍŽENCI – 22.5. až 21.6. Můžete se těšit na celkem romantické
okamžiky. Pokud se s partnerem
pohádáte, bude to jenom kvůli
prkotinám a tyto spory za pár minut skončí. Musíte to být ale vy, kdo
nakonec hodí zpátečku.
RACI – 22.6. až 22.7. Musíte několikrát mířit a pak teprve střílet.
Čeká vás hned několik důležitých
rozhodnutí, která mohou zásadním
způsobem ovlivnit váš další život.
Pokud přestřelíte, budete danou věc
napravovat dlouho.

LVI – 22.7. až 22.8. Hodně vás
bude inspirovat blízký přítel, který
je velmi úspěšným podnikatelem.
Najednou dostanete chuť postavit
se rovněž na vlastní nohy. Nápadů
máte dost, ale kde vzít počáteční kapitál? Řekněte si rodičům.
PANNY – 23.8. až 22.9. V poslední době jste urazili spoustu lidí,
takže očekávejte trestní oznámení.
Vaše prostořekost se vám tentokrát
vymstí, budete se muset omluvit
i těm, které ze srdce nenávidíte.
Nedá se nic dělat.
VÁHY – 23.9. až 23.10. Rodinný
příslušník se dostane do finančních
problémů, reálně se dá předpokládat i exekuce. Co naplat, budete
muset vybrat vlastní úspory a pomoci. Přece nedáte dopustit na
vlastní rodinu.
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. Ovládne vás žárlivost, která bude každopádně naprosto bezdůvodná.
Partner sice v poslední době chodí stále častěji pozdě domů, ale to
jenom proto, že vydělává peníze.
A víc než vy!

STŘELCI – 23.11. až 21.12.
S nejbližšími rodinnými příslušníky
vám bude nyní velmi dobře, takže
si ani nevzpomenete na kamarády.
Je pochopitelné, že doma vám to
přičtou k dobru, ovšem u známých
počítejte s velkým mínusem.
KOZOROHOVÉ – 22.12. až
20.1. Na pracovišti bude panovat
velmi hustá atmosféra. Jednomu
z kolegů se ztratí peníze a každého
ve svém okolí bude podezírat z krádeže. Budete to právě vy, kdo vypátrá pravou příčinu ztráty.
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. Počítejte s tím, že každým dnem vám
může hrozit vyhazov z práce. Pokud
chcete předejít trapným scénám,
najděte si nové zaměstnání a v tom
současném dejte sami výpověď. Nabídek máte dost.
RYBY – 21.2. až 20.3. Vaši potomci se na vás obrátí s nevšedním
přáním, ovšem dosti drahým. Jsou
to vaše zlatíčka, takže se jim budete snažit vyhovět. Musíte si ovšem
půjčit peníze, protože takové úspory nemáte. Rychle do banky!

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: PIVO

Starobrno Medium 11° 0,5 l

9,90

-

9,90

11,90

14,50

-

Gambrinus originál 10° 0,5 l

12,90

-

12,90

12,80

12,90

12,90

Velkopopovickýkozel10°0,5l 12,90

12,90

12,90

13,90

12,90

-

Pilsner Urquell 12° 0,5 l

24,90

24,90

24,90

-

-

24,90

Litovel Moravan 11° 0,5 l

-

-

11,90

10,90

-

-

Budweiser Budvar
originál 12° 0,5 l

21,90

-

21,50

13,90

12,90

21,50

Naše


INFORMUJE



ký

Prostějova

Pondělí 5. června 2017
www.vecernikpv.cz

Hanácky glétováni za účasti
V pátek 19. května 2017 se v Loučanech uskutečnilo historicky šesté
udílení „Hanáckyho stavovskyho
gléto“, které se konalo pod záštitou Mgr. Františka Jury, náměstka
hejtmana Olomouckého kraje.
Tentokráte obdrželi gléty tito nominovaní:
Bronislava Millá - Bečáková - osvěta
o hanáckém kroji, výroba svatebního
koláče a paličkování krajek k hanáckým krejzlům.
Janka Chytilová - zdobení kraslic voskovkovou batikou.
Carmen Dočkalová - výroba střapců
a šperků z viskozového hedvábí.
Zlatá farma - chov skotu, produkty z
kravského mléka, agroturistika.
Rodina Spurných - kovářství, podkovářství.

ambasadora

Dále byly vydány dva regléty:
Andrea Sedmíková - háčkované výrobky a Jana Šnajdrová - květinové
vazby.
K pátému výročí glétováni byly uděleny také dva hanácky gléty ambasadora: Zoře Ježkové (Český rozhlas) a
Ing. Lence Andrýsové.
Akce se uskutečnila za přímé účasti
náměstka hejtmana Olomouckého
kraje Ladislava Hynka, místostarosty
obce Loučany Ing. Jaroslava Loutockého, starosty města Litovle Ing.
Zdeňka Potužáka, starostky obce
Čelechovice na Hané Jarmily Sta-

waritschové, starosty obce Černotín
Jiřího Andrýse. Velmi vzácným hostem byl ambasador Velvyslanectví
České republiky v Rakousku Jan
Sechter.
Děkujeme organizátorům Marcele a Josefu Sýkorovým za skvěle připravenou akci. Poděkování patří také dětem z místní ZŠ
za nádherný kulturní program.
Všem oglétovaným moc gratulujeme
a přejeme úspěchy v jejich řemeslné
tvorbě.
Helena Chalánková,
OHK v Prostějově

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Plumlov
528 a 503 na ul. Tyršova, bytové
Dne: 26. 6. 2017 od 7:30 do 10:30 domy 525 a 527 na ul. Dukelská.
hodin. Vypnutá oblast: chaty nad Obec: Plumlov
Plumlovskou přehradou (před pří- Dne: 28. 6. 2017 od 07:30 do 15:30
jezdem do Plumlova) ohraničené hodin. Vypnutá oblast: část ul.
č. 121, 9, 8, 289, 458, 7, 114, 74, Lesnická s č. 471, 472, 473 a 474 vč.
237, 185, 206, 16, 11.
garáží.
Obec: Prostějov
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 26. 6. 2017 od 7:30 do 15:30 Dne: 28. 6. 2017 od 7:30 do
hodin. Vypnutá oblast: celá ul. 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Lomená, ul. Krapkova s parc. č. lokalita novostaveb RD s č. domů
6021/ 54 a 6021/55.
626, 625, 624, 614, 615, 616, parc.
Obec: Němčice nad Hanou
č. 528/34, 562/4, 562/10.
Dne: 27. 6. 2017 od 7:30 do Obec: Rozstání
15:00 hodin. Vypnutá oblast: č. Dne: 29. 6. 2017 od 7:30 do 15:30

rekonstrukcí, oprav, údržbových
hodin. Vypnutá oblast: Boční ulice
od č. 114, 115 po č. 110, 96, až 98 a
ulice od č. 79 a 90 po konec s č. 341.
Obec: Myslejovice
Dne: 30. 06. 2017 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
Myslejovice č.p. 163.
Obec: Kladky
Dne: 30. 6. 2017 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
areál býv. školy v přírodě Kladky - Bělá, č.p. 200. Odběratelská
TS Kladky škola v přírodě (č.
300804).
E.ON Česká republika, s.r.o.

S přicházejícími vedry se takové vychlazené pivečko šikne, více než cokoliv jiného. Pochopitelně jen těm, kterým už bylo osmnáct let... A tak jsme se vypravili k regálům s nejtradičnějším tuzemským mokem, abychom zjistili, že nejlevnější „jedenáctku“ Starobrna nabízí
Albert a Billa, desítku Gambrinusu či Litovel Moravan Kaufland. Pro Českobudějovický
Budvar se vyplatí navštívit Tesco, plzeňskou „dvanáctku“ mají za stejnou cenu hned čtyři
markety, stejně jako „desítku“ Velkopopovického Kozla.
Ať už je to jakkoliv, hlavně na zdraví!
Průzkum proveden 31. května

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29+9ö='51$
OD 5. DO 11. 6. 2017
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Pozorujeme skvrny ve fotosféře, ale také protuberance, filamenty, erupce a další jevy v chromosféře. Projekční metodou si pomocí Slunce
ukážeme i rotaci Země. Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 22:30 hodin. Večerní obloze vládne
Měsíc, na kterém spatříme krátery a mnoho dalších povrchových útvarů. Dále si dalekohledem prohlédneme
planety Jupiter a Saturn a rovněž objekty vzdálenějšího vesmíru. V pozdních večerních hodinách také probíhají
přelety Mezinárodní vesmírné stanice. Vstupné 20 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh: „MARTIN A HVĚZDA“. Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavu Petra Horálka VZÁCNÉ CHVÍLE POD HVĚZDNÝM NEBEM lze shlédnout na začátku všech
pozorování a akcí.

úterý 6. června: Husovo nám., Husovo nám. - rekonstruovaná část, Husovo nám. - rekonstruovaná část parkoviště, Joštovo nám., Slezská, Mojmírova, Předina, Dolní - obslužná (Dolní 15 - 97), Dolní - chodník s cyklostezkou, Dolní
středa 7. června: Družstevní, Družstevní - vnitroblok, Mozartova, Mozartova - vnitroblok, Rumunská, Dr. Horáka (Mozartova - Bulharská), St. Manharda (Bulharská - Mozartova)
čtvrtek 8. června: Brněnská - obslužná komunikace + parkoviště, Brněnská - vnitroblok, Krokova, Krokova vnitroblok, Brněnská ( komunikace SSOK) včetně kruhového objezdu

17060270599

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

Dne 11. června 2017
oslaví své jubileum
Dajka KOMÍNKOVÁ
a v ten den má také narozeniny
pan Josef ŽÁK.
Oběma přeji hlavně hodně
zdravíčka a elánu do dalších let.
To vše z celého srdce přeje
Martička a všichni
co je znají.

Večer se nad krajinou snesl,
soumrak padal do polí.
Srdce náhle ztichlo a už Tě nic nebolí.
Tvoje srdce jsi za života rozdávala,
nedovedla jsi žádnému nic odepřít.
Pak přišla Tvoje chvíle a musela jsi odejít.
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řádková inzerce / vzpomínky
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo VÁS miloval, vzpomíná dál.

Maminky neumírají, maminky jenom
usínají, aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí.

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

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

Stěhování, vyklízení Hájek, tel.:
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba 721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
v hotovosti. 774 409 430
www.filemon-baucis.cz
Informace, potřeby a pomůcky pro
seniory,
výlety pro seniory:
8. 6. – královský hrad Svojanov
23. 6. – lázně Klimkovice
28. 6. – termály Velké Losiny
NAJDETE NÁS NA NOVÉ ADRESE: T. G. Masaryka 18, Prostějov
(Nový dům) – tel. 722 464 228

Hledáme ke koupi byt 3+1,
i k rekonstrukci, 774 409 430
Prodám RD 2+1 v Prostějovičkách,
vhodný k trvalému bydlení i na chalupu.
Tel.: 606 857 612
Prodám dům se zah., nebo vyměním
za 2-pok. byt. Daruji lož. skříně. Tel.:
777 210 518

Dne 9. května 2017
jsme vzpomenuli
1. smutné výročí úmrtí
paní Věry SKŘIVÁNKOVÉ
Dnes, tj. 5. června 2017
uplyne 9 roků od úmrtí naší
maminky, babičky a prababičky
paní Marie KAŠPÁRKOVÉ
z Domamyslic.
S láskou vzpomínají dcery Marta,
Hana a syn Oldřich
s rodinami.

Maminko naše milá,
brzy si nás opustila.
Dlouhý rok tu s námi nejsi,
nosíme Tě ve svém srdci.
Na úsměv, který si rozdávala,
vzpomínka nám jen zůstala.

a dne 8. června 2017
vzpomeneme
8. smutné výročí úmrtí
pana Zdeňka SKŘIVÁNKA,
obou z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Věra.

Dne 9.června 2017
by měla narozeniny
naše maminka, manželka,
dcera, sestra a babička
Marie PROCHÁZKOVÁ
z Vrahovic.
Vzpomíná celá rodina.
Vzpomeňte s námi, kdo jste ji
měli rádi. Děkujeme.

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

Kanalizační přípojky, zemní práce,
Pronajmu byt 1+1 v Pv, tel.: 607 919 040 demolice. Tel.: 606 422 018
Stavby betonových plotů drátěného
i průmyslového oplocení, materiál
přímo od výrobce za super ceny.
Tel.: 606 422 018

Prodám 1+1 OV ul. V.Outraty, bez RK.
Tel.: 725 045 792.
Sháním ke koupi CHATU, bez RK. 792
273 313

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

KOUPÍM dům se zahradou.
Tel.: 731 083 931

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

Koupím byt 2+1. Spěchá. Ne RK.
Tel. i sms 792 273 285

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

Pronajmu rodinný dům 2+1,600m
zahrada, 5 km od Pv. Tel.: 704 147 894

Pronajmu dům 2+1 v Konici, od
1.srpna. Tel.: 602 775 607
Nátěry, nástřiky fasád, ochrana proti
sprejerům. Rychle a kvalitně, včetně
prací s plošinou. Tel.: 606 422 018

www.vecernikpv.cz

Dne 7. června 2017
vzpomeneme 17. výročí úmrtí
paní Věry PÁCLOVÉ
z Plumlova.
S láskou vzpomínají
syn Jaroslav a dcera
Marie s rodinou.

Dne 6. června 2017
vzpomínáme smutné
10. výročí úmrtí
pana Vincenta PAGÁČE
z Kralic na Hané.
Vzpomínají manželka, děti,
vnoučata a pravnoučata.

Dne 6. června 2017
vzpomeneme
na druhé smutné výročí od úmrtí
pana Jana PULKRÁBKA
ze Smržic.
S láskou vzpomínají manželka
Zdeňka, dcera Jana s manželem,
dcera Eva a vnoučata Petr, Honzík,
Románek a Adámek.

STAVEBNÍ PRÁCE: stavby domů,
rekonstrukce, dlažby, obklady. Tel.:
ZD Moravan Domamyslice
774 961 449, e-mail: jos.bures@seznam.cz
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Zednictví Vančura nabízí veškeré
Konzumní i do kvasu
zednické a stavební práce na klíč,
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
včetně NOVÁ ZELENÁ
Po až pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
ÚSPORÁM.Tel.: 774 627 358,
Přijmeme brigádníky na stříhání
zednictvivancura@seznam.cz
stromků, více info na uvedeném tel.
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
Prodám vřetenovou sekačku, jako nová.
přebroušení přímo na místě.
Levně! Tel.: 603 445 601
Tel.: 721 817 009
Vážení zákazníci, zdravotní prodejna IVKA
KOUPÍM
na Plumlovské ul.č. 21 má pro vás v prodeji
pěkné botičky pro vaše i problémové nožičPOZOR NOVÁ ADRESA! Galerie ky (zdravotně ortopedické, lehké, kvalitní
umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha a pohodlné, kostky, vysoké nárty, ostruhy).
2 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje Otevřeno i v sobotu. Tel.: 603 445 601
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte Pronajmu gril a udírnu na pláži
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší přehrady na sezónu 2017 za výhodceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775, ných podmínek. Tel.: 777 571 2 19
www.gupv.cz. Po – pá 11:00 – 16:00 hod.

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě
dnes. Tel.: 603 218 330
Osobní bankrot – oddlužení. Konzultace zdarma. Volejte 777 551 492
Úvěry pro podnikatele - živnostníky
od 10 – 500 tis. se zástavou i bez zástavy
nemovitostí. Volejte 777 551 492

Z pozůstalosti po letcích, vojácích,
partyzánech, četnících, vysokých funkcionářích apod. koupím medaile, odznaky,
průkazy, foto, písemnosti, část uniforem
apod. stačí SMS, tel.: 608 420 808

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

KOUPÍM Simsona jakýkoliv typ.
3000 Kč. Tel.: 736 741 967

SEZNÁMENÍ

Koupím dveře šířka 90 – pravé, mohou
být starší. 737 876 938

54/163 nekuřačka, rozvedená, hledá
přítele do nepohody. Prostějov a okolí.
Zn.: dovolená ve dvou. Telefon:
732 633 506
Hledám skromnou ženu pro společný
život. Rozvedený, 73/ 174 cm, kutil,
zahrádka na vesnici, okolí Pv, auto
mám. Tel.: 776 210 670

16011421482
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Za pouhou desetikorunu
si u nás můžete podat inzerát v
rubrice seznámení!

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

Časem se všechno změní,
i pláč ustane, v srdci však bolest
a vzpomínka na Tebe zůstane.
Dne 7. června 2017
uplyne 40 let od úmrtí naší drahé
maminky a babičky
paní Františky ŽONDROVÉ

Dne 8. června 2017
uplyne smutné výročí
20 let od úmrtí
paní Anny ŠOUSTALOVÉ
z Laškova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera Hana
s rodinou

Dne 11. června 2017
uplyne 10 let od chvíle,
co nás navždy opustil
pan Zdeněk PASEKA.
Za tichou vzpomínku
děkují a s láskou vzpomínají
manželka a dcery
s rodinami.

Dne 6. června 2017
uplynou čtyři smutné roky od úmrtí
pana Františka ORALA
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomínají maminka
Marie, dcery Kamila a Martina
s rodinami a syn František
s rodinou.
a zároveň si 21. října 2017
připomeneme úmrtí našeho
tatínka
Drahoslava ŽONDRY,
obou z Pivína.
S láskou vzpomínají dcery Dana,
Blanka a syn Drahoslav
s rodinami. Kdo jste je znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Je jen málo slov,
která by vyjádřila náš zármutek...

FINANCE

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

Dne 8. června 2017
vzpomeneme na druhé smutné
výročí od úmrtí
pana Otokara HOŘÍNKA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka
Naďa s rodinou.

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

Stříhání pejsků, Prostějov, telefon:
606 166 853

PRODÁM

Dne 6. června 2017
by se dožil 66 roků
pan Jan PÁLENÍK
z Křenůvek.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 11. června 2017
uplyne 20 let,
co náhle odešel můj bratr
pan Zdeněk ŠUP,
bylo mu pouhých 49 let.
Všichni, kdo jste ho znali,
vzpomeňte se mnou.
Děkuje sestra Alena
s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou
poděkovat Pohřební službě FCC
Prostějov, Žižkovo nám. 19
za profesionální a přitom lidský
přístup při objednávání
a průběhu pořbu mé maminky
paní Růženy OBRUČNÍKOVÉ.
Za celou rodinu
Alena HOŘAVOVÁ.

AUTOMOTO
Prodám Škoda 120L rok výroby 1983
na náhradní díly nebo jako veterán. Tel.:
775 230 100
Prodám na Favorita zimní gumy, nosiče,
nářadí, nabíječku a zvedák. Tel.: 734 142 973

Dne 9. června 2017
by se dožil úctyhodných 100 let náš
milovaný tatínek, dědeček a pradědeček
pan František MEDEK
z Prostějova.
Stále na něho s láskou
a úctou vzpomínáme.
Syn František Medek s rodinou.

Dne 8. června 2017
uplyne první
stutné výročí od úmrtí
pana Jaroslava DOKOUPILA.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 6. června 2017
uplyne rok od smrti
pana Josefa JAHLA.
Vzpomíná manželka
a synové
s rodinami.

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

Pohřební služba Pavel Makový
    
Václav Zavadil 1944 Kostelec na Hané
Lubor Samuel 1950
Prostějov
LudmilaValčíková1919 KostelecnaHané
Antonín Valčík 1946 Kostelec na Hané
Ludmila Vojtášková 1919 Bedihošť

Poslední rozlouèení
Středa 7. června 2017
Věra Zapletalová 1929 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Pařenica 1931
Jaroslav Piňos 1941
Ladislav Musil 1939
Josef Bombík 1931

Vrahovice
Plumlov
Prostějov
Sněhotice

Drahomíra Pospíšilová 1946 Mostkovice
Marie Albrechtová 1923 Prostějov
Drahomír Ambrož 1926
Niva
František Fródl 1946
Ptení

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
    
Poslední rozlouèení
Marie Ustrnulová 1938
Prostějov Středa 7. června 2017
Marie Zatloukalová 1931 Prostějov Irena Němcová 1929 Prostějov 10.30 kostel Petra a Pavla Prostějov
Drahoslav Menšík 1948
Želeč Mojmír Kočiřík 1926
Prostějov
Hedvika Šťávová 1927
Prostějov Petr Harvánek 1953
Rozstání

Pohřební služba FCC Prostějov
Poslední rozlouèení
Pondělí 5. června 2017
Rostislav Mazánek 1925 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
František Navrátil 1924 Křenůvky 12.30 Obřadní síň Prostějov
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PRÁCI NABÍZÍ
Rudolfovo pekařství přijme:
Ɣ prodavačku pečiva, zkrácený PP 4 hod.
Ɣ uklízečka ranní směna + sobota
Ɣskladníka surovin, ranní směna, ŘP sk. B
Ɣ 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.

nabídka pracovních míst

letos slavíme jubileum...

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

Možnost výdělku z domu. Informace na
emailu: dekorativni.ozdoby@seznam.cz

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

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

Pondělí 5. června 2017
www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?

Švadlenu - hledám pro externí spolupráci
– opravy oděvů, tel.: 792 449 159
Přijmu obsluhu do herny na Wolkerové
ulici, na HPP i brigádně. Výhorné platové
podmínky. Požaduji příjemné vystupování, čistý TR. Tel.: 721 100 967

 



 

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Plat (Kè)

Konstuktéři
Kuchař/-ka
Letní brigáda ve skladu
Řidiči vysokozdvižného vozíku
Obchodní poradci
na pobočce v Prostějově
Švadleny - střihač/-ka

PŘIJMEME
úklidové pracovnice na úklidy:
-domácností
H&D, a.s. přijme zkušeného žehlí- společných prostor v bytových domech
ře pánských sak na krátkodobé bri- zkrácené dopolední i odpolední úvazky
gády v průběhu roku. Životopisy
- nárazové úklidy (mytí oken, jednorázové
zasílejte na: H&D, a.s., Olomoucká 37,
úklidy, úklidy po řemeslnících)
79601,Prostějov,e-mail:personal@hdas.cz, KONSTRUKTA stavby s.r.o. STÁLE
Mzda až 100 Kč/hod.
tel.: 582 305 600, 602 574 287 pí. Brablecová. HLEDÁME do našeho týmu skvělé lidi
kontakt: 778 744 894, 8:00-15:00 hodin
STAVBYVEDOUCÍ A ŘEMESLNÍKY
- progresivní odměňování
Strojírenská firma v Prostějově přijme:
Restaurace v Prostějově přijme pomocnou
- příjemný kolektiv
Dělníky do výroby – obsluha strojů
sílu do kuchyně, dobré platové podmínky,
Nástup možný ihned. Informace na tel.: - práci v regionu
praxe v oboru výhodou. Informace na tel.:
Tel.: 776 031 234
739 022 196.
777 011 191
Hledáme brigádníky 18 + na sezónu
Přijmu řidiče vnitropodnikové dopravy na
na provoz občerstvení na přehradě.
vozidla do 12 tun. ŘP sk. C, výhodou C+E.
Výdělek až 100 Kč/hod. Telefon:
www.vecernikpv.cz
Volné víkendy, možnost parkování v místě
777 571 219
bydliště. Tel.: pan Kupka 777 591 989.

Provoz

Kvalifikace

25 000 Kč
14 950 Kč
16 500 Kč
20 000 Kč

jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
dvousměnný

ÚSO s maturitou
střední odborné
základní + praktické
střední odborné

18 000 Kč
16 000 Kč

jednosměnný úplné střední
jednosměnný střední odborné

Firma

DT-Výhybkárna a strojírnaProstějov
Středomoravská nemocniční Prostějov
GASL CZ Prostějov
MUBEA-HZP Prostějov
ČP Distribuce Prostějov
SOFA Dog Wear Prostějov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
Pozice
Administrativní pracovníci
Pracovníci pro rozvoz stravy

Plat (Kè)

Provoz

80 Kč/hod.
70 Kč/hod.

pružný
dělený

Kvalifikace
střední odborné
bez vzdělání

Firma
AGRO Haná Smržice
Švehlova SŠP 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.

17021020151
17051220521
17040720401
17052620564

17042010438

17060220596

17053110577

17052620564
17053120586
17060120588
1706120587

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pondělí 5. června 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

soutěže
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Třiadvacáté 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
vtěchtovydáníchkvintettradičníchmožností.Takédnesmátezaúkolrozpoznatfotografiijistéznáméosobnostiveřejnéhoživota,ježje
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 8. 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


 

  

Olomoucká 10
Lenka KARÁSKOVÁ, Ptenský Dvorek 90
Výherce získává: PŮLROČNÍ PŘEDPLATNÉ v hodnotě 442 Kč..
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...


 

  

Petr Kozák
David JANČÍK , Seloutky 49
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA


 

  

SEDMNÁCTÝ
Lenka DŘEVINKOVÁ, Klenovice na Hané 14
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 500 Kč na akci

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

SU
DO
KU



 

SUDOKU

  

1,9,9,7
Blanka MIPLOVÁ, Bohuslavice 25
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment knihkupectví..
KŘÍŽOVKA

17031460428

  

Výherce získává   
 
 

  

Letos nás čeká desátý ročník skvělé revivalové akce
Jan DOLEŽEL, Sidl. svobody 19/72, Prostějov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na akci.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

17051960546

17052660570

NAVŠTIVTE FESTIVAL ROCKOVÝ ......VRCHOSLAVICE

REŽNÁ, JÍCEN, DYNAMO, CHOCHOL, ZÁSNUBY, VLČÁK, TANKERY, NÁSTUP,
ČERTI, DRINK, VELEBA, ZLOST, EUNUCH, REBUT, KANON, TOBOGÁN, ZUBEC,
SLOKA, ETIOP, RÉBUS, VÁLCE, AMOLETY, VĚZNI, OKENICE

Výherce získává   


 
 

Výherce získá 

 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

17051960545

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do SPORTU a graficky lehce poupravili
momentálně nejlepší českou tenistku
a hráčku TK Agrofert, která útočí na pozici
světové dvojky...

17053160584

Výherce získá   

    

Výherce získává    
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letos slavíme jubileum...

zveme vás...

Pondělí 5. června 2017
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TIPVeerníku

MEDart 2017
KDY: PONDÌLÍ 5. AŽ PÁTEK 9. ÈERVNA 2017, RÙZNÉ ÈASY
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, SÁL ZÁMKU, UÈEBNY LDO ZUŠ/PROSTÌJOV

Během všech pěti pracovních dnů
tohoto týdne nás budou bavit prostějovské divadelní soubory společně
s dalšími hosty v rámci přehlídky
MEDart. Akce pořádána Základní
uměleckou školou Vladimíra Ambrose ve spolupráci s Městským divadlem
Prostějov a Divadlem Point se uskuteční za podpory Statutárního města
Prostějova a odstartuje pondělními
„Zuškovinami“.
Svůj herecký talent předvedou od 13:30
hodin žáci z Němčic nad Hanou, ZŠ E.
Valenty a CMG. První den s sebou přinese opravdu ostrý start, dále se totiž můžete
těšit hned na další dvě představení, konkrétně na Matyldu a Klíč pro dva. V nastoleném tempu se bude pokračovat v úterý,
kdy od 9:00 do 13:00 hodin proběhne na
Pernštýnském náměstí v učebnách LDO
ZUŠ workshop na téma Pohádkové motivy v současném divadle. Prostor dostanou i hosté, konkrétně v devatenáct hodin
Divadlo Hysterie Brno, když na zámku
zahrají inscenaci Tulák Charlie Chaplin.
Třetí den nabízí Vraždu ve studiu z repertoáru DS Pointík, dále Divadelní
automat a reprízu skvělého muzikálu
FINDING AMERIKA: Gangsteři z našeho oddílu. Pozadu nezůstanou ani
děti z „reálky!, čtvrteční dopoledne bude
v Městském divadle patřit právě jim a jejich hře Loupežnická pohádka. V tentýž
den ještě bude možné zajít na Příběhy
Chrise Priestleyho či na hru skrývající se

pondlí 5. ervna
13:30 ZUŠKOVINY
(sál zámku, Pernštýnské nám.)
Dovolená v Kocourkov, Vesmírná havárie, Odvážná Molly
hrají: žáci LDO ZUŠ Nmice nad Hanou, Dramka z „Valentky“ a dramaáci CMG
17:00 Roald Dahl: MATYLDA
(sál zámku, Pernštýnské nám.)
hraje: PVdramík pi ZUŠ V. Ambrose
19:00 KLÍ PRO DVA
(pednáškový sál Národního domu)
hraje: MOJE DIVADLO Prostjov
úterý 6. ervna
9:00 POHÁDKOVÉ MOTIVY V SOUASNÉM DIVADLE
(uebny ZUŠ V. Ambrose)
workshop
19:00 TULÁK CHARLIE CHAPLIN
(sál zámku, Pernštýnské nám.)
hraje: Divadlo Hysterie Brno
steda 7. ervna
17:00 VRAŽDA VE STUDIU
(sál zámku, Pernštýnské nám.)
variace na téma detektivních píbh
hraje: DS Pointík
17:00 DIVADELNÍ AUTOMAT
(sál zámku, Pernštýnské nám.)
staí vhodit minci a divadelní postava ožije...; hraje: PVdramík pi ZUŠ V. Ambrose
19:00 FINDING AMERIKA: GANGSTEI Z NAŠEHO ODDÍLU
(Mstské divadlo Prostjov)
Muzikálový píbh dvou kluk; hraje: Divadlo Point
tvrtek 8. ervna
9:00, 11:00 LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA
(Mstské divadlo Prostjov)
pohádka vznikla na motivy knihy A. Lindgrenové Ronja, dcera loupežníka; Hrají: žáci ZŠ a RG msta Prostjova
17:00 PÍBHY CHRISE PRIESTLYHO
(sál zámku, Pernštýnské nám.)
hraje PVdramec pi ZUŠ V. Ambrose
19:00 UDLÁTE MI TO ZNOVA?
(sál zámku, Pernštýnské nám.)
francouzská bláznivá komedie z prostedí plastické chirurgie; Hraje: DS pi ZUŠ Plumlov
pátek 9. ervna
19:00 DKUJEME, ŽE KOUÍTE!
(Mstské divadlo Prostjov, jevišt za oponou)
Režie: Vladislav Kracík; Amorální, ernoerná komedie, ernjší než plíce náruživého kuáka
hraje: Divadlo Tramtarie Olomouc

pod názvem „Uděláte mně to znova?“.
O amorální, černý a bůhví jaký ještě konec
se postará Divadlo Tramtarie Olomouc
spředstavením„Děkujeme,že zdekouříte!“.
Jak tedy vidno, program je pořádně na-

POLNÍ KUŠE:
sobota 10. června:
9:00 Český pohár a Česká liga družstev
(závody dospělých i mládežníků na 65,
50 a 35 metrů, fotbalové hřiště Čechy
pod Kosířem).

TENIS:
pondělí 5. června:
10:00 UniCredit Czech Open (finále
kvalifikace, 1. kolo dvouhry a čtyřhry, areál NTC Morava v Prostějově).
úterý 6. až sobota 10. června:
11:00: UniCredit Czech Open (turnaj
ve dvouhře a čtyřhře, areál NTC Morava
v Prostějově).

šlapaný a každý den nabídne příležitost
užívat si ve společnosti mladých či už zkušenějších herců nejen z Prostějova.
Není důvod, aby Hanák jezdil za divadlem ven. Má ho totiž doma!

Kladecký
Kl
lakce
adeck
d kýk
ký kos
kos
v regionu...

FILMOVÉ, DIVA
DIVADEL
DELNÍ
NÍ aneb, co se

Kouzelný karneval v Tištíně
Zábavný animační
pořad pro kluky
a holky s Jirkou Hadašem se bude konat tuto sobotu 10. června od 14:30
hodin na fotbalovém hřišti v Tištíně.
Hadač připravil autorský pořad
Pojďte s námi do pohádky, díky
němuž se ocitneme v popletené pohádkové říši. Pohádky totiž popletl
Maxipes Fík, který s dětmi vše během
karnevalu napraví.

OKÉNKO A VÝSTA
VÝSTAVY
VY kde děje…

Školní 1, Prostějov
pondělí 5. června
17:30 Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta 3D
americká dobrodružná komedie
20:00 Dancer
taneční dokument Velká Británie
úterý 6. června
17:30 Naprostí cizinci
italská komedie
20:00 Wonder woman
americká akční fantasy
středa 7. června
17:30 Z Paříže do Paříže
francouzské válečné drama
20:00 Nezlomené
český dokument s besedou
čtvrtek 8. června
17:30 Mumie
americké dobrodružné fantasy
20:00 Smrtihlav
válečný thriller Francie
pátek 9. června
19:30 Antonín Dvořák: Novosvětská
s Gustavo Dudamelem
berlínská filharmonie
sobota 10. června
15:30 Příšerky pod hladinou
americký animovaný film
17:30 Smrtihlav
20:00 Mumie 3D
neděle 11. června
10:30 Zpívej
animovaný film USA
15:30 Špunti na vodě
česká rodinná komedie
17:30 Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
20:00 Mumie

Zámek Konice
sobota 10. a neděle 11. června
9:00 VÝSTAVA BONSAJÍ
do 29. června
10:00 VÝSTAVA ŽÁKŮ
VÝTVARNÉHO OBORU
ZUŠ KONICE

ECHO
Kostelecká 39, Prostějov
středa 7. června
PRACHY V PRACHU
projekt letního kina „Promítej i Ty“

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 25. června
POHŘBÍVÁNÍ V DOBĚ KAMENNÉ
výstava je věnována pohřebním zvyklostem
v mladší a pozdní době kamenné na
základě archeologických nálezů z oblasti
střední Moravy.

Muzeum a galerie DIVADLO POINT
Olomoucká 25, Prostějov
v Prostìjovì
úterý 30. května
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

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
středa 7. června
16:00 DESKOHRANÍ
máte rádi deskové hry? Můžete připojit ke
skupině nadšenců, kteří vás do hry rádi zasvětí.
čtvrtek 8. června
17:00 TOMÁŠ KUBEŠ: PAPU PAPUA
přednáška Tomáše Kubeše, který nás zavede do doby kamenné, za posledními lidojedy a obyvateli divoké Papuy Nové Guiney.
od 7. června
NOVÁ GENERACE
V GRAFICKÉM DESIGNU
výstavatištěnýchpracístudentůStředníškoly
designu a módy, přehled toho nejlepšího
z předmětu Počítačová grafika napříč
ročníky. Výstava potrvá do 31. července.
(Galerie Na Půdě)

Kulturní klub
b

DUHA

Školní 4, Prostějov
středa 7. června
8:30 4. DEN SENIORŮ
poradenství pro zdravou výživu

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 6. června
20:00 LiStOVáNí.cz:
TURNÉ V HAJZLU/
C.D.PAYNE V PROSTĚJOVĚ!
Účinkují: V. Hollá, J. Ressler, C.D. Payne
jeviště za oponou

Spoleèenský dùm
Komenského 6, Prostějov
úterý 6. června
19:00 GRANDE MORAVIA
koncert souboru Ladislava Pavluše, těšit
se můžete jak na lidové písně, tak na nevšední zážitek z legendárních světových
hitů a filmových melodií
neděle 11. června
9:00 TOMÁŠ PFEIFFER
- SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
společné zamyšlení nad otázkami a záhadami života. Témata přednášek určují návštěvníci sami, a to svými dotazy

19:00 TESTOSTERON
Režie: Jakub Hyndrich
pátek 2. června
19:00 E=mc2, LÁSKO MOJE
Režie: Aleš Procházka
derniéra

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
od 5. června
OBRAZY
výstava Adély Jánské a Davida Jedličky,
která potrvá do 30. června

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 30. června
ABSOLVENTSKÉ PRÁCE
ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU
(Galerie Linka)

Galerie Cyril
věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská ulice, Prostějov
neděle 11. června
10:30 DALO BY SE NIEČO
V KOSTOLE ZMĚNIŤ?
workshop zaměřený na imaginativní
kresbu prostoru, Místo. PAX Povede:
Nikola Preťová
do 24. června
VŠEM
výstava fotografií Ateliér Environmentu,
FaVU VUT

Národní dùm
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 6. června
18:00 NOTA BENE
koncert prostějovského pěveckého sboru
(přednáškový sál)
sobota 10. června
19:00 1+1=3
derniéra v podání souboru Moje divadlo
(přednáškový sál)

Avatarka
nám. T.G.Masaryka 20
do 30. června
MÚZY, BOHYNĚ A JINÉ BYTOSTI
výstava obrazů pražské malířky Silvie
Novotné

čtvrtek 8. června
17:00 DEN S POMÁDOU
(nám. T.G.Masaryka)

Dětská zpěvácká soutěž Kladecký kos
se uskuteční v sobotu 10. června od
14:00 hodin na hřišti v Kladkách. Akci
bude moderovat Láďa „Sovjet“ Rus.

Program reportáží zpravodajského bloku v období 6. - 12. 6. 2017
1. Pronájem kavárny v zámku

ZPRÁVY
2. Aktuální zprávy z Prostjovska

Na pohodu v Němčicích

KULTURA:

Středisko volného času Orion a SDH
Němčice nad Hanou zvou na festival
zájmových činností Na pohodu, který
se bude konat v sobotu 10. června od
17:00 hodin v areálu „za školou“. Představí se vám kroužky DDM Orion, připraveny budou dílničky, stanoviště, soutěže pro děti i rodiče, občerstvení, dětské
atrakce, zajímavá aukce a vyhodnocení
celoroční soutěže.

1. Aktuální kulturní akce

SPORT:
1. Aktuální sportovní dní
Týdenní zpravodajské bloky z Prostìjova bìží na:
kabelové televizi (celý týden)
webových stránkách www.prostejov.eu (grafický odkaz PROSTJOVSKÝ
INFOKANÁL) – celý týden, k dispozici archiv vysílání; digitálním satelitu
– ASTRA 3B; pozemním vysílání – anténa nastavena na vysíla Radíkov
(Olomouc) nebo Tlustá hora (Zlín).
Vysílání na satelitu a pes klasickou anténu probíhá v rámci celostátního
regionálního televizního kanálu Regionalnitelevize.cz, kdy premiéry vysílání
z našeho regionu jsou vždy v 18:40, reprízy potom každé 4 hodiny.

16040471917
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CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 6. června od 17:00 hodin se koná
beseda na téma „SOUROZENECKÉ
KONSTELACE“
* ve čtvrtek 8. června od 17:00 hodin se koná
podvečer „MEXICKÉ SPECIALITY“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ se
koná v sobotu 10. června od 9:00 hodin.
Představí se řada organizací zabývajících
se přírodou či ochranou přírody. Během
celého dopoledne bude hrát živá hudba,
před muzeem bude probíhat akce „Přelez,
přeskoč, recykluj“. V 11.00 představení
Maňáskového divadla Sluníčko.
ICM
informační centrum pro mládež, Pv
* do 13. června probíhá soutěž EU v otázkách. Soutěžit mohou žáci ZŠ i SŠ ve věku
od 12 do 19 let
* v pondělí 5. června od 14:00 hodin se koná
tvořivá dílna „Bločky a obaly na knížky“
* beseda „Mezinárodní projekty? Už vím,
co to je, a chci jet zase!“ se uskuteční v úterý 6. června od 16:00 hodin
MC Cipísek
* Podpůrná ženská skupina „Prostějovský
Polokruh“ je otevřena nastávajícím maminkám, maminkám po porodu i s dětmi,
každé sudé pondělí od 17:00 hodin.
* ve středu 7. června od 18:00 hodin se koná
beseda pro muže „OTCOVÉ A DĚTI“

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
MATEØSKÉ CENTRUM
v pondělí 5. června od 9:00 do 12:00 hod. pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2 je z důvodu dlouhodobé
“Hry a tvoření s dětmi”
nemoci dočasně uzavřena. Informace
RÙZNÉ...
pouze na e-mail:
V sobotu 10. a v neděli 11. června se Vladimira.Zapletalova@seznam.cz.
v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem koná „VÍKEND OTEVŘENÝCH Tuto středu 7. června od 10:00 hodin poZAHRAD“.
řádá Nemocnice Prostějov DEN SPIROMETRIE. Více na www.vecernikpv.cz
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. v Prostějově, Kostelecká 17 pořádá dne 24. června Státní okresní archiv Prostějov zve veřej2017 zájezd do Kroměříže do Květné zahra- nost na výstavu „Z HISTORIE ŠKOLdy. Info na tel.: 588 008 095, 724 706 773
STVÍ NA PROSTĚJOVSKU“, která
bude zahájena v úterý 6. června od 17:00
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostě- hodin ve Státním okresním archivu
jově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kom- Prostějov, Třebízského 1.
penzační pomůcky, např. polohovací lůžka,
ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla
aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Kralice na Hané pořádají tuto sobotu 10.
Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. června od 17 hodin v sokolském parku
KRALECKY KLEBETE. Vystoupí náč. 588 008 095, 724 706 773
rodopisný soubor Klas, Klásek, Kláseček
Zajímá vás historie nebo vaření? LIPKA a jejich hosté ze souboru Trnka Vyškov.
Prostějov pořádá v úterý 6. června od
14:00 hodin v rámci akademie seniorů SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské
středověkou kuchyni.
centrum Prostějov, p.s., Svatoplukova 15,
Ve středu 7. června od 16:00 hodin se koná Prostějov 796 01. I v roce 2017 nabízíme
beseda s MUDr. Rozkošem na téma “Schi- možnost využít služeb našeho zařízení.
zofrenie aneb „bláznit je lidské“ v prosto- Kromě odborného sociálního poradenství
rách sálu Kulturního klubu Duha, I. patro. také zajištění baterií do sluchadel a drobného příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
SOŠ Prostějov pořádá do 29. června putov- čistící tablety, či ušní tvarovky různých
ní výstavu fotografií Charity Prostějov k 25. velikostí). Zároveň vás upozorňujeme na
výročí jejího založení. Autor fotografií: Tere- změnu telefonního čísla poradenského
za Skoupilová a kolektiv pracovníků charity. zařízení: 775 549 777.

®

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT

KULTURA

17052910578

MIIL
LUJE
JEME
VEE
ERNÍK
K

SPOLEČNOST

Číslo 23•Ročník 21
Pondělí 5. června 2017
Naleznete
uvnitř

NÁMĚSTÍ RADNÍ SE
rozezpívala ROZHODLI,

AGELKY
A MEVZA

MÍŠA JAK DÁL

ƔƔ Návrat do Středoevropské ligy hlásí prostějovský volejbalový
tým žen. Vyhraje znovu?
strany 27 a 37

S HOKEJEM...
HANÁ JE
VĚČNÁ

ƔƔ Vítězem Okresního přeboru
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
se zřejmě stane tým z Prostějova
strana 33

Foto: Michal Kadlec

Ve ètvrtek bylo
první akcí zahájeno
Prostìjovské léto

Michal KADLEC

strana 24

JEDNOU
VTOU
ƔƔ Pokažená rozlučka. Fotbalistky
Kostelce na Hané plánovaly velkolepou šou na počest posledního
utkání sezóny. Soupeřky z Kotvrdovic bohužel na Hanou nedorazily... Čtěte na straně 30

2x foto: lhkjestrabi.cz a skprostejov1913.cz

PROSTĚJOV Už za týden, tj. v pondělí 12. června, budou prostějovští zastupitelé rozhodovat
o budoucnosti mládežnického hokeje. Jak známo, magistrát chce finančně podporovat pouze
jeden klub, pro dva prý není v Prostějově místo. Podle exkluzivních informací Večerníku to vypadá tak, že po sérii dlouhých a náročných jednání bude radnice dotovat pouze SK Prostějov 1913!
Mládežnické celky LHK Jestřábi mají údajně
přejít právě pod tento klub... Jaký to bude mít
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 36
vliv na prvoligové„áčko“?

➢

ƔƔ V Mořicích se uskutečnil další
ročník rockového Revival festivalu. Máte fotky? Pošlete nám je na
vecernik@pv.cz!
ƔƔ Čtvrtý ročník mezinárodního
mládežnického fotbalového turnaje Olšany Cup se opět může těšit ze
skvělého obsazení. Do obce mezi
Prostějovem a Olomoucí dorazí
v sobotu 24. června pět polských,
sedm slovenských a osmnáct českých oddílů.
ƔƔ Na objízdné trase přes Držovice se včera stala nehoda kamionu,
při které došlo k úniku provozních
kapalin.
Více najdete na
www.vecernikpv.cz!

ƔƔ Z bašty českého nohejbalu si prostějovský Sokol I odvezl nečekanou
remízu
strana 39

Prost „POHYB JE ŽIVOT“ Dva Prostjované
ŠLÁGR VEČERNÍKU - TENIS

VIDEO+FOTO
GALERIE

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

mezi nasazenými,

hvzdou je PAES

ƔƔ Na náměstí Spojenců v Prostějově vyjely bagry a pustily se do
ohlášené rekonstrukce, která je
největším zásahem v historii. Její
součástí je obnova zeleně, chodníků, silnice i vyšší počet parkovacích
míst. Trvat má dva roky.
ƔƔ Kapitánkou české hokejbalové reprezentace žen na probíhajícím mistrovství světa v Pardubicích je Prostějovanka Michaela
Rullová.

OLOUPILI
ČAKOVICE

Poadatelé tanení pehlídky prostjovských škol ocenili taneního mistra Jiího Šindlera.

PROSTĚJOV Už jedenadvacátý
ročník taneční přehlídky s tímto
názvem proběhl včera ve sportovní hale Sportcentra-DDM. Kromě
předem připraveného programu
překvapily i samotné pořadatele
operativní změny. A byly velmi příjemné, když své umění předvedl
taneční pár, který se latinskoame-

rickým tancům učil od guru prostějovské taneční školy Jiřího Šindlera.
V bohatém programu se na tanečním
parketu vystřídalo na 450 tanečníků ze
sedmi různých tanečních škol a studií.
Mezi tradiční účastníky akce patří TS
Free Dance, TŠ Pirouette a Aerobik
klub Pavlíny Radičové. V minulých
letech zahájili pořadatelé spolupráci

Foto: Tomáš Kaláb

se školou Extension Dance pod uměleckým vedením Ondřeje Berkyho či
prostějovskými roztleskávačkami. Na
halu se vrátila i Základní umělecká škola
Vladimíra Ambrose pod vedením Pavly Krieger Jahodové. Letos prvně se
představila taneční škola z Tovačova.
celý článek čtěte na
www.vecernikpv.cz

boje na zelených trávnících aneb

PROSTĚJOV Dva členové TK Agrofert Jiří Veselý a Adam Pavlásek
se dostali mezi nasazenou osmičku čtyřiadvacátého ročníku turnaje UniCredit Czech Open 2017.
Jedničkou tradičního tenisového podniku je padesátý hráč světového žebříčku Martin Kližan ze Slovenska. „Obsazení je výborné. Všichni nasazení jsou z první světové stovky. Uvidíme opět parádní tenis,“
těší se ředitelka turnaje Petra Černošková.
Divoké karty dostali kromě Kližana ještě bývalá světová pětka Španěl Tommy Robredo, někdejší desítka Ernests Gulbis z Lotyšska
a česká naděje Patrik Rikl. „V případě zahraničních hráčů jde o tenisty, kteří byli ve světovém žebříčku v první desítce a mají fanouškům
co nabídnout. Patrik zase patří mezi největší české naděje a šanci si
zaslouží,“ uvedla na jejich adresu Černošková.
Velkou ozdobou UniCredit Czech Open bude také Leander Paes.
Indický veterán, který vyhrál osm grandslamových titulů v mužské
čtyřhře, se představí v deblu se Španělem Marrerem.
(lv)

VÍCE ZPRAVODAJSTVÍ K UNICREDIT CZECH
OPEN NAJDETE NA STRANĚ 38

KAM ZA F

TBALEM

➢

KRAJSKÝ PØEBOR – 30. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 26. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 26. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 26. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 26. KOLO

TJ SOKOL URČICE
SK SULKO ZÁBŘEH
SOBOTA 10.6. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

SOKOL KONICE
TJ SOKOL PLUMLOV
SOBOTA 10.6. 10:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

SK LIPOVÁ
TJ SOKOL ČECHOVICE
NEDĚLE 11.6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

FK NĚMČICE NAD HANOU
SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
SOBOTA 10.6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích

FC HVOZD
TJ SMRŽICE
SOBOTA 10.6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál ve Hvozdu

22

letos slavíme jubileum...

výsledkový servis

Pondělí 5. června 2017
www.vecernikpv.cz
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Základní skupina: TJ Haná Prostějov
– SK Baťov 1930 5:0, branky: Roubík 3,
Kaštyl, Krečmer. – TJ Prusinovice 5:2,
Krečmer 3, Plaček, Roubík. – SK Zlín
1931 2:1, Roubík, Kaštyl. – FC Vsetín
6:3, Plaček 2, Roubík 2, Hradilík, Kaštyl.
– TJ Sokol Kněžpole 5:1, Plaček 3, Grepl, Krečmer.
Finálová skupina: TJ Haná Prostějov – FC Viktorie Přerov 6:1, Kaštyl 2,
Roubík 2, Trunečka, Krečmer. – FC
Brumov 10:1, Krečmer 5, Kaštyl 3, Trunečka, Roubík. – FC Fastav Zlín 4:3,
Roubík, Kaštyl, Hradilík, Grepl.
KONEÈNÉ POØADÍ
XI. ROÈNÍKU FEST CUPU
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Závěrečným turnajem v Dřevnovicích vyvrcholila nejvyšší okresní
soutěž v malé kopané mužů ČUS
Prostějovska 2016/2017. Zatímco o
triumfu SK Tomek Dobrochov v první lize bylo již dávno dopředu rozhodnuto, poslední kolo určilo další dva
medailisty.
Dobrochovský obhájce trofeje přitom
potvrdil svou suverénní dominanci
zdoláním pátých Kobeřic 4:2. Stříbrný
kov nakonec přesvědčivě získal tým
FK Vrbátky díky drtivému vítězství 5:0
v přímém souboji nad Laškovem, který
zůstal čtvrtý. Bronz pak brala Chaloupka
Prostějov navzdory debaklu 0:5 s domácími Dřevnovicemi. Ty až při sezónní
derniéře dosáhly na svou první výhru,
což však jejich pádu do druhé ligy z poslední osmé příčky nemohlo zabránit. O
druhém sestupujícím rozhodla další přímá bitva konkurentů, v níž se šestí Orli
Otinoves zachránili zásluhou vítězství
4:2 na úkor sedmého Mexika Víceměřice, které tedy jde dolů.
Všechny zápasy ve výborné atmosféře
skvěle odřídili sudí Lízna a Krátký, načež poháry nejlepším mančaftům předal
místopředseda OS malé kopané ČUS
Prostějovska Bohuslav Krátký. Všichni aktéři i přítomní současně vyslali na
dálku pozdrav a pozitivní energii svazovému šéfovi Pavlu Kočíbovi, který po
nedávné operaci momentálně pobývá
v domácím léčení.
(kopa,son)
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Unicredit Czech Open 2017
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PROSTĚJOV Desítka šachistů se v prv- Naopak se nedařilo přemyslovickému vurkou na druhé příčce celkově čtvrtý
 ="  C %g= = F%g= =
(\ =H X =C" h= ="
 ! ní polovině května utkala v Prostějově o Matouškovi, jeden ze spolufavoritů ne- Karel Virgler, okresní medaili si vysloutitul okresního přeborníka v bleskovém navázal na nedávný titul přeborníka Olo- žil i v absolutním pořadí pátý Jaroslav
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šachu. Hrálo se systémem každý s každým a devět absolvovaných kol rozhodlo o tom, že se ziskem sedmi a půl bodu
nade všemi čněl Roman Závurka z SK
Prostějov, o půl bodu méně získal druhý
 .  !*L#FCLL#LBi) Vladimír Adámek z Moravské Třebové a
na stupních vítězů je doplnil Prostějovan
strana 30 Petr Zatloukal hájící barvy extraligového
4:*    "( _    Q    68Z Grygova. Všichni tři si kromě diplomů
 Z =>"X~C   |!C "  odnesli i peněžitou odměnu.
 _ &3  b+! !"H % b  Každý z účastníků alespoň jednou remi&. !ON6 b' %>?"
zoval i prohrál, v případě celkového vítěze
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je Karlem Virglerem a neúspěšně dopadlo
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měření sil s Adámkem. Právě tento šachista
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ství, když se z pozice nasazené sedmičky vy+* C   
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   1:0, 1:1, 3:1, 3:2, 4:2, 4:4, 5:4, 5:5

mouckého kraje a musel se spokojit jen s
padesátiprocentní úspěšností. Proti nejlepší čtyřce uhrál jen půl bodu a úspěchy
proti níže umístěným soupeřům nestačily
na lepší než sedmou pozici.
V redukovaném okresním pořadí tedy
skončil za vítězným Romanem Zá-

Pinkava z Konice. Akce se uskutečnila
za finanční pomoci Olomouckého
kraje a Statutárního města Prostějova.
(jim)
Konečné pořadí Okresního přeboru
jednotlivců v bleskovém šachu Prostějov 2017 najdete na straně 22
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1. Roman Závurka
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1
2. Vladimír Adámek
6
2
1
3. Petr Zatloukal
6
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4. Karel Virgler
5
1
3
5. Jaroslav Pinkava
4
2
3
6. Ladislav Prucek
4
1
4
7. Petr Matoušek
4
1
4
8. Pavel Brácha
2
1
6
9. Vladimír Goroš
0
3
6
10. David Krejsa
0
1
8

7,5
7
6,5
5,5
5
4,5
4,5
2,5
1,5
0,5

přijdou
Senica,
Bystrica
i Košice

PROSTĚJOV Šestnáctka družstev
mladších žáků z České republiky
i Slovenska změří během pátku a soboty své síly na prostějovském trávníku. Celý turnaj se bude odehrávat na
hřišti v Olympijské ulici a fotbalisté
věkové kategorie U13 si netradičně
vyzkoušejí hru na celé ploše, ročník
2004 totiž v létě přechází do vyšší věkové kategorie, kde se již nehraje formátem 7+1.
Vedle domácího eskáčka a partnerských
Čechovic se tu tak mimo jiné představí
České Budějovice, Pardubice, Hlučín,
Karviná, Zlín, Sparta Brno, Senica, Banská Bystrica, Podbrezová či Košice, tedy
účastníci nejvyšších soutěží. Účastníci
budou rozděleni do čtyř čtyřčlenných
skupin, v nichž se utkají každý s každým,
všechny celky si pak následně ještě zahrají další skupinu o umístění.
První utkání přijde na řadu v pátek pět
minut po půl jedné a poslední předvíkendové střetnutí se dohraje o půl osmé
večer, program druhého dne začíná
v devět hodin ráno a vyhlášení nejlepších
se uskuteční přibližně v šest večer. Hrát
se bude na třicet minut a pořadatelé slibují rovněž bohaté občerstvení v podobě
udírny, grilu i nápojů.
(jim)

Pondělí 5. června 2017
www.vecernikpv.cz
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výsledkový servis
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Jedenácté kolo naší fotbalové tipovačky – DEVÍTKA VEČERNÍKU
– na rozdíl od minulého týdne přineslo z vašeho pohledu samé očekávané výsledky. Hned pět tipérů
trefilo všech devět utkání a tak musel
opět rozhlodat los. Ruka šéfredaktora Petra Kozáka vytáhla jméno
Jiřího Doležela. V celkovém pořadí
se vyhoupl do čela Roman Cibulka
s jednobodovým náskokem na Pavlu
Maliňákovou a dvěma body na Zdeňka Pazderu mladšího.
Jak jste tipovali? Z drtivé většiny tentokrát téměř stoprocentně. Tutovek bylo
hned několik, největší výhry Kostelce,
Hané a Plumlova „B“. Nejméně jste naopak očekávali výhru Kralic s Lutínem.
Výsledky: 1. Kralice – Lutín 7:1 (41
správných tipů), 2. Želatovice – Určice
4:1 (75), 3. Všechovice – Lipová 5:1
(54), 4. Klenovice – Dub n. M. 1:4
(80), 5. Libina – Kostelec n. H. 1:5
(107), 6. Otaslavice – H. Štěpánov 5:3
(58), 7. Olšany – Haná Prostějov 0:5
(102), 8. Čechovice „B“ – Ptení 4:0
(94), 9. Plumlov „B“ – Biskupice 4:2
(107).
Pořadí 11. kola: 1.–5. Jiří Svoboda,
Josef Václavík, Jana Klusová, Petr Müller, Jaromír Přecechtěl všichni 12 bodů.
6.–14. Jaroslav Jordán, Roman Prokeš,
Jiří Hájek, Vladimír Kouřil, Jiří Svozil,
Oldřich Lošťák, Jaroslav Drábek, Jaroslav Kouřil, František Patz všichni 11.
15.–37. Roman Cibulka, Renáta Benešová, Miroslav Růžička, Zdeněk Halenka, Martin Hlavinka, Michal Lužný,
Stanislav Konupka, Rudolf Trefený, Jakub Zatloukal, Michal Petržela, David
Blahák, Zdeněk Majer, Antonín Daněček, Jan Vysloužil, Miroslav Pluháček,
Lukáš Král, Rostislav Spáčil, Drahomír
Duchek, Jiří Paul, František Horák,
Martin Kučera, Oldřich Horák, Nikola Frysová všichni 10. 38.–61. Miloslav Karásek, Vladimír Franc, Zdeněk
Langr, Petr Látal, Jiří Kočař, Miluše
Musilová, Josef Soldán, František Vysloužil, Oldřich Trávníček, Miroslav
Coufalík, Vladimír Staněk, Kamil
Kohoutek, Eva Halousková, Petra Halousková, Josef Trubka, Květoslav Lužný, Zbyněk Lošťák, Martin Lužný, Jitka
Vlachová, Ladislav Šťastný, Tomáš
Lakomý, Jiří Horák, Zdeněk Pazdera1,
Pavla Maliňáková všichni 9. 62.–90.
Zdeněk Pazdera2, František Sedlák,
Klára Knápková, Richard Vaverka,
Lenka Karásková, Aleš Rus, Lukáš
Antl, Radek Motal, Roxana Müllerová, Pavel Kucharčuk, Tomáš Frňka,
Benedikt Pražák, Karel Štěpánek, Vladimír Kaštyl, Vladimír Krč, Jaromír
Seidler, Michal Polehla, Eva Mičková,
Miloslav Brázda, František Svobodník,
Ladislav Pírek, Tereza Kučerová, Karel
Sklenář, Radovan Vičar, Adam Vičar,
Karel Brachtl, Michal Brachtl, Věra
Jurenková, Božena Jahnová všichni 8.
91.–106. Matěj Nakládal, Anna Svobodníková, Vlastimil Dostál, Vendula
Musilová, David Karhan, Dušan Vrána, Magdaléna Vránová, Libor Nakládal, Edvard Drtil, Jan Buigl, Petr Musil,
Jiří Spáčil, Bob Hála, Pavel Novák, David Gryglák, Roman Ryba všichni 7.
107.–109. František Grulich, Otta Vymazal, Majka Lusková všichni 6. 110.–
115. Markéta Kaštilová, Petr Přibyl,
Lukáš Frys, Miloslav Ondrouch, Jakub
Jamrich, Libor Doležel všichni 5. 116.
Ivo Zmeškal 4. 117. David Dostál 3.
118.–119. Lukáš Vyroubal, Miroslav
Slezák oba 2. 120.–121. Kristián Spartakus a Tomáš Gottwald oba 0.

DEVÍTKA MÁ NA
POŘADU POSLEDNÍ JARNÍ KOLO!
Stane se půlmistrem žena?
Finišující první polovina celoroční fotbalové tipovačky má dramatickou zápletku. Dvě kola před koncem
srovnali největší favorité krok. Kdo se nakonec bude těšit z titulu půlmistra a tím pádem i pořádné pivní
odměny? Desáté kolo mnoho světla k odkrytí této tajenky nepřineslo. Vedení v celkovém pořadí se ujala
dvojice Pavla Maliňáková - Roman Cibulka, o bod zpět je Zdeněk Pazdera mladší a pouhé tři body ztrácí
Renáta Benešová. Bez šancí zdaleka nejsou ani další v pořadí.
Populární FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU tak má velký náboj v každém týdnu. Jubilejní dějství přálo
tipérům z druhé poloviny celkového pořadí. Poprvé se radovala Markéta Kaštilová, jen smůla připravila
o prvenství Davida Karhana, který se může alespoň těšit na cenu pro druhé místo. Z kvarteta nejlepších
pak přála štěstěna při losu i pro třetího Miloslava Karáska.
Pozornost na sebe strhává jarní finiš, kdy na vítěze celoroční soutěže čeká lukrativní odměna, a to
DVACET TISÍC KORUN. A takovou částku na chodníku rozhodně nenajdete. 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.
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TIPOVACÍ KUPÓN
2017
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 11. KOLO:
TIP

-*#/0$
Desáté kolo FOTBALOVÉ DEVÍTKY
přineslo prvenství Markétě Kaštilové
z Čechovic. Expertka z fotbalové rodiny dosáhla prvenství originálním
způsobem. „Ze začátku jsem se snažila
tipovat podle tabulek. Pak jsem přišla
na to, že to k ničemu není. Radil mi i
brácha Pepa, taky to k ničemu nevedlo.
Tak jsem to začala střílet od boku, a jde
to,“ smála se očividně dobře naložená
Markéta.
(zv)

Celkové pořadí po 11. kolech: 1. R. Cibulka 89. 2. P. Maliňáková 88. 3. Z. Pazdera1
87. 4. R. Benešová 86. 5. J. Václavík 85. 6. J. Horák 84. 7. M. Růžička 80. 8. F. Patz 78.
9.–13. R. Ryba, L. Doležel, Z. Pazdera2, M. Hlavinka, Z. Halenka všichni 77. 14.–16. J.
Klusová, F. Sedlák, Mich. Lužný všichni 76. 17.–23. T. Lakomý, L. Šťastný, S. Konupka,
J. Kouřil, J. Zatloukal, R. Trefený, P. Müller všichni 75. 24.–26. D. Gryglák, M. Petržela,
J. Vlachová všichni 74. 27.–28. J. Drábek, O. Lošťák oba 73. 29.–31. P. Novák, B. Hála,
Mar. Lužný všichni 72. 32.–35. K. Knápková, R. Vaverka, D. Blahák, Z. Majer všichni
71. 36.–38. L. Karásková, A. Rus, A. Daněček všichni 70. 39.–51. J. Spáčil, P. Musil, J.
Buigl, L. Antl, R. Müllerová, R. Motal, Z. Lošťák, E. Drtil, J. Trubka, J. Přecechtěl, K.
Lužný, J. Vysloužil, M. Pluháček všichni 69. 52.–54. J. Jamrich, P. Kucharčuk, T. Frňka
všichni 68. 55.–56. B. Pražák, L. Král oba 67. 57.–61. L. Nakládal, K. Štěpánek, V. Krč,
J. Svozil, V. Kaštyl všichni 66. 62.–73. M. Ondrouch, M. Vránová, J. Seidler, E. Halousková, K. Kohoutek, P. Halousková, O. Trávníček, M. Coufalík, V. Staněk, R. Spáčil, D.
Duchek, V. Kouřil všichni 65. 74.–77. M. Polehla, F. Vysloužil, J. Hájek, K. Nejezchleba
všichni 64. 78.–82. E. Mičková, J. Soldán, M. Brázda, L. Frys, J. Paul všichni 63. 83.–84.
I. Zmeškal, F. Svobodník 62. 85.–89. M. Slezák, F. Grulich, L. Pírek, M. Musilová, R.
Prokeš všichni 61. 90.–91. D. Vrána, J. Jordán oba 60. 92.–94. O. Vymazal, V. Musilová
a T. Kučerová všichni 59. 95.–101. D. Karhan, K. Sklenář, R. Vičar, J. Kočař, F. Horák, J.
Svoboda, P. Látal všichni 58. 102.–103. Z. Langr, M. Kučera oba 57. 104. O. Horák 56.
105.–107. A. Vičar, V. Franc, P. Přibyl všichni 55. 108. K. Brachtl 53. 109.–110. V. Dostál, M. Karásek 51. 111. K. Spartakus 48. 112. A. Svobodníková 47. 113. T. Gottwald
45. 114. L. Vyroubal 43. 115. L. Frňka 41. 116.–117. M. Kaštilová a P. Sekanina oba
40. 118. M. Nakládal 39. 119. M. Brachtl 37. 120. P. Zajíček 35. 121. N. Frysová 33.
122. V. Jurenková 29. 123. B. Jahnová 24. 124. J. Doležel 22. 125. M. Lusková 19. 126.
V. Rybařík 12. 127. H. Prášilová 9. 128.–129. Z. Jurenka a J. Vymazal oba 8. 130. M.
Vojkůvková 7. 131.–132. J. Procházka, V. Peitz oba 5. 133. D. Dostál 3 body.

1

0

2

1.Určice–Zábřeh
2. Hněvotín – Kralice
3.Konice–Plumlov
4. Němčice n. H. – Klenovice
5.Hvozd–Smržice
6. H. Štěpánov – Přemyslovice
7.Vícov–Určice„B“
8. Skalka – Čechovice „B“
9.Bedihošť–Otaslavice„B“

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
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kultura v prostějově a okolí

Kulturní vystoupení oživili
také „blázni“ na U-ramp!
VIDEO&FOTO
GALERIE

PROST JOVSKÉ LÉTO
ODSTARTOVALA MÍŠA

klikni na
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PROSTĚJOV Přestože kalendář je ještě jiného názoru, léto už budiž pochváleno! A to
Prostějovské dvojnásob! Proč bychom čekali až do 21. června, vždyť úvodní část celého
seriálu kulturních, společenských i sportovních akcí Prostějovské léto 2017 odstartovala
už ve čtvrtek 1. června odpoledne na náměstí T. G. Masaryka. A jelikož to vyšlo zrovna na
Mezinárodní den dětí, náplň zahajovací akce byla logická. Vystoupení Míši Růžičkové zaplnilo celou část náměstí u muzea tančícími dětmi společně s jejich rodiči i babičkami. A co víc,
na druhém konci prostějovského rynku nechyběl ani kus adrenalinu!

PŮVODNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník
k

Michal
KADLEC

Míša Ržiková rozezpívala a roztanila desítky malých dtí, starší diváci zase obdivovali kaskadérské kousky biker.
2x foto: Michal Kadlec

kaskadéři. „Jedná se o skupinu JF
SHOW, což je uskupení kluků z celé
republiky. Někteří z nich jsou pouzí
nadšenci, ovšem máme zde i mistra
republiky v této disciplíně Zdendu
Peška z Litomyšle. Jsme rádi, že jsme

Fotooreepoorttážsasaaaaaa
Fotoreportáž

Růžičkové se nám to zdá ideální,
vždyť troška adrenalinu neuškodí,“
uvedla náměstkyně primátorky Ivana
Hemerková.
Na speciálně vytvořené U-rampě
předváděli bikeři neuvěřitelné kousky,
se kterými by se mohli chlubit i zkušení

v Prostějově, atmosféra je tu perfektní.
A kluci jsou natěšení předvést tento
rizikový sport,“ řekl Večerníku Jan Jílek,
majitel skupiny JF SHOW.
Zpívání, tanec i cvičení s dětmi
s hlavní postavou programu Míšou

Růžičkovou a adrenalinová přehlídka
Freestyle. Zaplněné prostějovské
náměstí ve čtvrtek svědčilo o tom,
že tato kombinace se pořadatelům
úvodní akce Prostějovského léta vyplatila.

jjak
ak se
se zzpívalo
pívvalo i sskákalo
káákaaloo na
na ná
náměstí...
áměstíí....

Foto: 3× Michal Kadlec
F

Míša Ržiková svým vystoupením Spolen s Míšou dti asto zpívaly a Ovšem na druhém konci námstí
pitáhla na námstí stovky divák. tanily pímo na pódiu ped prostjov- skákali adrenalinoví nadšenci na kolech skoro až na radnici!
ským muzeem.
Hlavn tch nejmenších.

17060210602

Čtvrteční odpoledne na náměstí T. G.
Masaryka v Prostějově se neslo v duchu
Dne dětí s Míšou, ke kterému přibyla
ještě skvělá Freestyle show. Profesionální bikeři předvedli Prostějovanům
přímo před radnicí dechberoucí kousky
na U-rampě. „Jelikož jsme samozřejmě
s dostatečným předstihem věděli, že
úvod Prostějovského léta padne akorát
na prvního června, volba na Míšu
Růžičkovou byla jasná. Ta vystupovala
v Prostějově již několikrát, zatím většinou
v uzavřených prostorách. Ale věřili
jsme, že venku na náměstí dokáže svým
dětským programem přitáhnout spoustu nejmladších posluchačů, což, jak sami

vidíte, se potvrdilo,“ ukázala náměstkyně
primátorky Ivana Hemerková na zcela
zaplněný prostor před prostějovským
muzeem.
„U nás doma hraje pouze a výhradně
dvojí hudba. Kvůli dětem pořád dokola pouštíme cédéčka s písničkami
Míši Růžičkové, teprve až večer přijdou
na řadu manželovi Kabáti,“ svěřila
Večerníku se smíchem rodinné tajemství
Jana Svobodová, jejíž dcerka se synem
křepčili pod pódiem na písničky Míši
Růžičkové.
U radnice však další desítky, samozřejmě
daleko starších diváků, sledovaly adrenalinovou přehlídku jezdců na speciálních
kolech třídy BMX a MTB. „Zhruba před
měsícem jsme obdrželi nabídku od skupiny zajišťující Freestyle show se čtyřmi
programy, se kterými objíždí úspěšně
celou republiku. Zájem jsme projevili
okamžitě a rozhodli jsme se nabídku
využít hned při otevření Prostějovského
léta. Jako doplněk k vystoupení Míši

Klavírní mistr Jun
potěšil Prostějovany
PROSTĚJOV Druhou květnovou
neděli proběhl v sále Českobratrské
církve evangelické v Prostějově klavírní koncert Daniela Juna, na který
dorazila třicítka návštěvníků. Vystoupení bylo dle skladeb rozděleno
na několik celků. Na programu byla
například Mozartova Sonáta c moll,
Preludium č. 15 Des dur od F. Chopina, dále S. Rachmaninov a další...

Lidé v sále se zájmem poslouchali každičký tón linoucí se z pianina. Většina
lidí upřela svůj pohled ke klavíru, ostatní si hudbu užívali se zavřenýma očima. I na samotném umělci bylo vidět,
jak si sám vystoupení užíval a přesto
působil naprosto uvolněně. Hrál velmi
bravurně nejen svými hbitými prsty,
ale celým tělem. Svým vystoupením
dokázal posluchače pohltit, ba do-

VYHRAJTE LÍSTKY NA...

Foto: internet

konce strhnout do svého hudebního
provedení. Všechny části koncertu tak
byly odměněny bouřlivým a zaslouženým potleskem.
„Koncert se mi velmi líbil. To je naprosto bez komentáře, úžasný. Zasloužil by si lepší reklamu, je to přece mladý
muž z Prostějova a je fakt vynikající,“
shodovali se návštěvníci po skončení
akce.
(nam)

ČAROVNÉ TÓNY MACOCHY

O

ARM

ZAD

PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás v rámci pokračujícího projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil ve spolupráci s agenturou FCT další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát můžete pokoušet
štěstěnu u příležitosti blížícího se červnového jubilejního ročníku festivalu! Ten vypukne již PŘÍŠTÍ STŘEDU 14. ČERVNA 2017 v areálu jeskyní Moravského krasu! Nezapomenutelný hudební zážitek vás čeká se SPIRITUÁL KVINTET s Dagmar Peckovou a hned TROJICE Z VÁS totiž u toho
může být díky Večerníku ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 5. do pátku 9. června, 10.00 hodin. Jestliže odpovíte správně na níže položenou
otázku, může se hned trojice z vás těšit na výhru VOLNÉ VSTUPENKY pro dvě osoby.

SOUTŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „ČAROVNÉ TÓNY“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na
mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 9. ČERVNA, 15:00 hodin. Šťastné výherce zveřejníme už
v příštím vydání. Vstupenky budou k vyzvednutí přímo v redakci Večerníku.

17060270601

KOLIKÁTÝ RONÍK ROVNÝCH TÓN MACOCHY PROBHNE?

letos slavíme jubileum...
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DRŽOVICE Uplynulou sobotu patřilo fotbalové hřiště v Držovicích nejmenší
i o trochu odrostlejší drobotině. Místní Tělovýchovná jednota Sokol v úzké spolupráci s vedením obce uspořádala „Tradiční dětský den“. Tři hodiny plné soutěží přitáhly na zelený pažit přes sto padesát dětí, postaráno ovšem bylo také
o maminky, tatínky, babičky i dědečky...
Původní
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Dětský den v Držovicích má svoji letitou tradici,
ovšem vloni se ke zklamání všech neuskutečnil.
Tehdejší vedení obce vedlo jakousi vnitřní válku
s místními sokoly, což mělo za následek zrušení
oblíbené akce. Po nedobrovolné přestávce nyní
došlo k obnovení tradice. „Pro děti a všechny
lidi z Držovic jsme připravili spoustu atraktivních soutěží, především ti nejmenší se tady

určitě vyřádí. Máme tu obrovskou nafukovací
skluzavku, stejně velký skákací hrad a děti za
absolvování soutěží dostávají perníkové medaile
a ještě k tomu nějakou další sladkost. Navíc jsme
se domluvili s našimi dobrovolnými hasiči, kteří
divákům předvedou ukázky ze svého umění,“
prozradil Večerníku přímo na místě Milan
Ejem, hlavní pořadatel z TJ Sokol Držovice.
„Naštěstí se změnilo vedení v naší obci, tomu
novému stejně jako nám záleží na vzájemném
občanském soužití. Tradiční dětský den se
koná za významné podpory obecního úřadu,
děti zde dostávají vše zadarmo a pohoštění
je připraveno pro všechny příchozí pouze za
symbolické ceny,“ dodal spokojený Ejem. Ve

VIDEO&FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO
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chvíli, kdy Večerník před polednem dorazil na fotbalové hřiště do Držovic, registrovali pořadatelé
už účast půldruhé stovky dětí, které v tu chvíli
absolvovaly různé soutěže. A to držovická zábava
teprve začínala!

2VODY\YÛURêË1¿URGQËKRGRPX

 "#
 $  
% &'   () *

PROSTĚJOV Jak Večerník nastínil v minulém vydání, oslavy 110.
výročí otevření Národního domu
v Prostějově budou skutečně velkolepé! Ředitelka Městského divadla v Prostějově Jana Maršálková
informovala na tiskové konferenci rady města o připravovaném
koncertu světově proslulé mezzosopranistky Magdaleny Kožené,
která 30. listopadu v 19.00 hodin
vystoupí společně s Melody Makers Ondřeje Havelky.
„Jsme velmi potěšeni, že se nám k významnému výročí Kotěrova Národního domu podařilo získat program s tak
hvězdným hostem,“ usmála se Jana
Maršálková s tím, že Magdalena Kožená je pravidelným hostem předních
světových operních i koncertních pódií.
Její recitály zazněly v Londýně, Paříži,

Bruselu, Berlíně, Amsterdamu, Vídni,
Hamburgu, Lisabonu, Praze, Kodani,
Tokiu, San Francisku či newyorských
Alice Tully Hall a Carnegie Hall. Koncertovala také v Mnichově, Salcburku,
Lucernu, na festivalech v Baden-Badenu, Schwarzenberg Schubertiade, v Aldeburghu, Edinburghu atd. Je rovněž
vyhledávanou operní pěvkyní, které
aplaudují přední operní domy celého
světa, newyorskou Metropolitní operu
či londýnskou Covent Garden nevyjímaje. „Dostala jsem v rámci svých
rezidencí volnou ruku a mohla si zvolit
umělce, s nimiž budu vystupovat, a vybrat hudbu, kterou publiku nabídneme,“ vysvětlila mezzosopranistka Magdalena Kožená, jak se zrodil v její kariéře
naprosto výjimečný projekt, při němž
bude zpívat jazz dvacátých a třicátých
let minulého století.

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Společně s Ondřejem Havelkou a jeho
špičkovým swingovým bandem Melody Makers se představí v programu
složeném z písní Colea Alberta Portera v aranžmá virtuózního trumpetisty
Juraje Bartoše. „Povzbudilo mě, když
jsem slyšela, že zpěvačka Frederica von
Stade, kterou obzvlášť obdivuji, nahrává album se skladbami Colea Portera;
zpívá jeho písně stejným způsobem
jako klasiku, což mi připadá jako
příjemný přístup. Takže se nebudu
pokoušet znít jako jazzová zpěvačka;
místo toho bych ráda ty písně zazpívala prostě tak, jak normálně zpívám. Samozřejmě s každým novým stylem je
třeba se něco naučit. S bandem pracuji
například na swingových rytmech, jak
jsou zapsány v taktech. Hlavní myšlenkou je ale představit tuto hudbu tak,
jak ji cítím já,“ nastínila Kožená svou

motivaci k originálnímu koncertu.
„Melody Makers mají v Prostějově
početné příznivce, kteří se nedočkavě
ptají po každém dalším koncertu. Věřím, že i pro ně bude toto neobvyklé
hudební spojení výjimečným a nezapomenutelným zážitkem,“ přidala
ředitelka prostějovského divadla Jana
Maršálková.
Vstupenky na listopadový slavnostní koncert bude divadelní
pokladna prodávat od 14. srpna.
„Vzhledem k náročnosti a světové
úrovni vystupujících umělců předpokládáme, že vstupenka na představení
bude stát jeden tisíc dvě stě korun.
Mohu ale říct, že vystoupení Magdaleny Kožené v jiných evropských
městech je pro diváky několikanásobně dražší,“ uzavřela Jana Maršálková.
(eze, mik)

Ve čtvrtek se koná

ZLATÁ JEHLA
PROSTĚJOV Zlatá jehla je celorepubliková soutěž mladých návrhářů středních uměleckých škol
s mezinárodní účastí. Představuje
především inspirativní setkání
studentů, na kterém mohou vzájemně porovnávat svou tvorbu
a kreativitu v oděvním designu.
V letošním roce se už tento čtvrtek 8. června koná šestnáctý ročník oblíbeného klání, který hostí
Společenský dům v Prostějově.
„Cílem je nejen porovnat odbornou úroveň prací mladých módních
tvůrců středních škol, ale i rozvíjet
tvořivost i manuální zručnost studentů, navazovat spolupráci mezi
školami obdobného zaměření, posilovat prezentační a organizační
dovednosti studentů a propagovat
umělecko- řemeslné obory,“ říká Michaela Peštová, jednatelka pořádající
školy Art-Econ.

Akce je určena pro veřejnost, zvány jsou především vyšší ročníky
základních škol se záměrem posílit
zájem o studium oborů spojených
s textilním průmyslem, který má
v regionu tradici a dlouhodobě se
potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. „Účast přislíbili zástupci Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, MPO,
SSŠČMS, zástupci veřejného a společenského života regionu i ČR,“
prozradila Peštová.
Prostějovská ZLATÁ JEHLA má
bezesporu výrazně a dlouhodobě
nadregionální charakter, reprezentuje v rámci ČR nejen město, ale
celý Olomoucký kraj, jeho tradiční
řemesla a průmysl. Přehlídka propaguje oděvní školství v České republice i v Olomouckém kraji a také akcentuje význam oděvní a návrhářské
tradice města Prostějova.
(red)

Vítězní kuchaři si za odměnu Babičky a dědečky rozveselil Uzel s Krampolem
➢ ZE STRANY 3 pobydou v lázních V domovech pro seniory se hrálo, zpívalo a vyprávělo

PROSTĚJOV Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci s Občanskou poradnou
Petra Michka, Jiřím Petriciusem a pod záštitou
Zdravého města Prostějova uspořádal v pořadí
již třetí ročník Soutěže ve vaření kotlíkových
gulášů. Kdo chtěl podráždit chuťové buňky
a užít si nádherných vůní, ten nemohl v Kolářových sadech chybět ani jako divák!

PŮVODNÍ reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Letos se soutěže zúčastnilo celkem třináct týmů
s roztodivnými názvy. Pod velké kotle přikládala
družstva Bylo nás pět, Modří Sokoli, Pv Free Net,
Čertice, Pepinova pizza, Vodáci SQ, Ende Team,
Čertice, Izabelka Team - Prostějov bez cenzury,
Chutě zo žitného ostrova, Kapříci, Bylo nás pět
- Prostějov bez cenzury a No Name Team. Amatérští kuchaři se na přípravě gulášů s různými recepturami podíleli už od desáté hodiny dopolední.
„Já mám tajný recept, který vám neprozradím.
Snad jenom tolik, že základem je hovězí maso naložené dlouho dopředu ve víně. Takto dělám guláš
už dlouhé roky a recept se mi osvědčil. Nesmíte
to ale s vínem přehnat,“ sdělila Večerníku Renata
Seidlová. Nádherná vůně se linula také z kotlíku
hned vedle. „My soutěžíme se srnčím gulášem,
maso jsme si nechali čtyři dny ve speciální marinádě. A nějaký přesný recept? To nemáme, řídíme se
jazykem, čili chuťovými buňkami. Jsme na to čtyři,
všichni ochutnáváme a každý, co řekne, to tam přidáme,“ smál se při pohledu na kotlík, v němž bublal
srnčí guláš, Luboš Karafiát.

Vyhrát mohl ale jen jeden guláš. „Tentokrát zvítězil tým No Name, na druhém místě se umístila
skupina Bylo nás pět - Prostějov bez cenzury a na
třetím Vodáci SQ. První v pořadí získali Wellnes
pobyt pro dvě osoby v penzionu U Veverek - Lázně Lipová, druzí obdrželi poukaz na patnáctikilovou kýtu a třetí třicetilitrovou bečku piva a zapůjčení chlaďáku na víkend zdarma,“ vyjmenovala
vítěze i odměny Milada Sokolová, předsedkyně
Okrašlovacího spolku města Prostějova. Právě
ona s manželem a dalšími známými se soutěže ve
vaření guláše rovněž zúčastnila. „S pivním gulášem
jsme skončili někde uprostřed startovacího pole,“
usmála se hlavní pořadatelka.
„Celkově hodnotím akci jako velmi vydařenou,
účastníků bylo více než vloni a vše mělo i společenský a humanitární rozměr. Soutěžící a hlavně
spousta diváků se skládali na sbírku pro Zdeničku
Kotyzovou i Davídka Vítka. Kolik peněz se v tuto
chvíli vybralo, bohužel nevím, zapečetěné kasičky
se odvezly na magistrát a otevřou se až po další sérii
pořádaných sbírek,“ dodala Sokolová.

PROSTĚJOV Je to skutečně krásný pohled, když
úsměv přeskládá četné vrásky a prozáří celou tvář...
Tak vzácné a tolik vítané pozitivní emoce přivezla
uplynulý čtvrtek do prostějovského Domova seniorů dvojice muzikantů společně s doktorem Radimem Uzlem. O den později se k nim v Centru
sociálních služeb připojili také děti z mateřinky
v Žešově a známý bavič Jiří Krampol.

Martin ZAORAL

Domovy pro seniory nejsou ani divadla, ani kabarety. Slyšet zpěv a smích v těchto zařízeních není právě
obvyklé. Přes veškerou snahu personálu bývají trable
klientů často silnější než touha radovat se z každého
nového dne. Navzdory tomu to jde. Dokázala to akce
„Zpívání, zpívání bolest a smutek zahání“.
„Nedávno jsme s manželkou oslavili zlaté výročí
svatby. Ano, je mi sedmasedmdesát let a z toho
jsem padesát let s jednou babou. Jsem rád, že
tleskáte, ale ten potlesk směřuje hlavně k ní za to,
že to vůbec vydržela,“ pobavil publikum známý
gynekolog Radim Uzel, kterému dle jeho slov zcela vyhovovalo převážně ženské publikum. „Podle
statistik na jednoho vdovce připadá sedm vdov. To
se nedá zvládnout,“ dodal s úsměvem.
Další vtipy a úsměvné historky přidal známý bavič Jiří
Krampol. Oba výtečné vypravěče pravidelně střídalo
duo Dagmar Cásková a Karel Kekeši, kteří na harmoniky zahráli a zazpívali lidové písně i staré šlágry známé
například v podání Waldemara Matušky.
Zábavné odpoledne připravil Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci s Občanskou poradnou
Petra Michka a pod záštitou Zdravého města Prostějov a primátorky Aleny Raškové. Nejednalo se přitom
o ojedinělou akci. „Spolupráci s Centrem sociálních
služeb jsme navázali už před uplynulými Vánocemi.
35)(#0{0W4(#06)80{3{!3 Akci jsme připravili i na letošní Velikonoce. Nyní jsme
)"3)84!33"!)  4$  * tu tedy potřetí,“ zmínila se předsedkyně Okrašlova-
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4 $-  

cího spolku Milada Sokolová. „Mně se to moc líbilo, u nás byla celá rozlehlá
jídelna skoro plná a zpívali všichni. Každá zábava je dobrá, navíc nás to nestálo ani korunu,“ zhodnotil akci Zdeněk Libíček, ředitel Domova pro seniory
v Nerudově ulici, kde už v současnosti připravují oblíbené Gulášení. Letos se
bude konat ve středu 21. června, guláš by mělo připravit hned jedenáct týmů
z domovů po celé Moravě a také zástupci olomouckého Lions Clubu.
VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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HLASUJTE O NEJORIGINáLNìJŠí TABLO
PROSTìJOVSKéHO VEèERNíKU

Na letošní maturanty eká narozeninové pekvapení - SLAVÍME 20 LET, SLAVTE S NÁMI!
MÁTE POSLEDNÍ TÝDEN NA TO, AB
ABYSTE
BYS
BYS
BY
YSTTE RO
YST
ROZH
R
ROZ
ROZHODLI
OZZH
O VÍT"ZÍCH!
Vyhrajte výlet na hrad, lístky na koncert,
elektroniku, pivo, bednu šampaňského
o
a hlavně VELKOU MATURITNÍ OSLAVU
U
ZA DVACET TISÍC KORUN!!!

Které tablo
je podle vás
nejpovedenìjší?

Velké finále vrcholí! Již od pondělí 29. května můžete hlasovat již ve finálovém kole našíí tradiční
ttradi
r dič
dičníí soutěže
diční
di
sout
soutě
out „O nejoriginálnější tablo
š pět dnů, neboť závěrečné dějství probíhá
há
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku 2017“, která letos píše své sedmé pokračování. A bude tomu tak ještě
dle tradic v prodlouženém režimu. Poslední hlas připočteme některému z půltuctu finalistů v pravé poledne pátku 9. června.
Co máme už za sebou? Dvě semifinálová klání, ve kterých se vám postupně představilo dle redakčního názoru dvanáct nejpovedenějších tabel, které jsme objevili ve vitrínách
prostějovských prodejen. A také už první týden zápolení finálové šestky. V dnešním vydání Večerníku vám tak přinášíme průběžné výsledky hlasování, jehož stav jsme sečetli
k pátku 2. června, a to přesně v pravé poledne.
Z níže uvedeného vyplývá, že o vítězích není ještě v žádném případě rozhodnuto. Je tedy stále jen na vás, abyste podpořili své favority! Autoři trojice nejlepších 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.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hlasovat ve velkém finále můžete od pondělí 29. května od 8.00 hodin až do pátku 9. června 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
Konečné výsledky zveřejníme v pondělí 12. června!

CO MÙŽETE ZÍSKAT?
Tři nejlepší třídy obdrží od redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku zajímavé a hodnotné ceny
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

FINÁLOVÝ PÙLTUCET...
Partneøi letošní soutìže o nejoriginálnìjší tablo
Prostìjovského Veèerníku

1

1 107 hlasů

2

865 hlasů

103 hlasů

81 hlasů

6

103 hlasů

5

540 hlasů

4

712 hlasů
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 SI VYJELI
RAFTARI

DVANÁCT

Jiří MOŽNÝ

Prostjov stále patí mezi hlavní centra evropského raftingu, z Gruzie si posádky Tomi Remontu
pivezly tucet cenných kov.
Foto: archiv IRF

EVROPSKÝCH MEDAILÍ
➢
Benjamínci VOLEJBALOVÝPROSTĚJOV
Jiří MOŽNÝ

BORJOMI,PROSTĚJOV Absolutním triumfem veteránů a stříbrnou nadílkou mužů i juniorek skončilo vystoupení raftařůTomi Remont
Prostějov na mistrovství Evropy šestičlenných družstev, které hostila před pár dny Gruzie. I pod Kavkazem tak vodáci z Hané potvrdili
příslušnost k absolutní kontinentální špičce, domů si dovezli celkem dvanáct cenných kovů, z toho bylo pět zlatých a sedm stříbrných.

Více čtěte
na straně 28

Hané ovládli ROZKVETE!

st jovan
o
r
P
t
í
t
Na š
o
Zlín neb
zstaly
Trnava

FEST
Cup!

Výprava prostjovské Hané pi slavnostním vyhlášení. Foto: archiv TJ Haná Prost#jov

ZLÍN, PROSTĚJOV Pozoruhodný úspěch. Mladé fotbalové naděje
Hané Prostějov dokázaly zvítězit
na jednom z nejprestižnějších moravských turnajů kategorie přípravek. FEST Cup U9 se těší zvláště ve
zlínském regionu obrovské prestiži,
o čemž svědčí i účast oddílů ligových parametrů.
Prvenství malých Hanáků má o to větší
zvuk. Ve startovní listině figurovaly takové kluby jako Trnava nebo Zlín. Borci z Prostějova dokázali projít celým
turnajem bez porážky. Po slavnostním

SONDA
JI9ÍHO
MOŽNÉHO

výkopu, který obstarala herečka Dana
Morávková s moderátorem Martinem
Hrdinkou, se kluci rozjeli k nevídaným
výkonům. Postupně ovládli šestičlennou základní skupinu se samými výhrami. Následně si obdobně počínali
i ve finálové grupě, když deklasovali
Přerov a Brumov. V závěrečném boji
o prvenství pak předčili rozdílem jediné branky Fastav Zlín. Triumf žluto-zelených barev potvrdilo i vyhlášení
Filipa Krebse nejlepším brankářem
turnaje.
(zv)
Výsledky najdete na straně 22

PROSTĚJOV Uplynulá sezóna volejbalistek VK AGEL
Prostějov byla po pravdě rozpačitá a nebýt závěrečného urvání mistrovského titulu doslova za minutu dvanáct, skončila by vyloženým neúspěchem.
Poučení z krizového vývoje? Neopakovat chyby
a udělat maximum pro to, aby další soutěžní ročník
2017/2018 byl mnohem lepší. Podle aktuálních informací Večerníku právě k tomu vše směřuje! Žhavou
novinkou je opětovný start úřadujících šampiónek
České republiky ve Středoevropské lize!

Prvním důležitým krokem je pokračování spolupráce s úspěšným koučem Miroslavem Čadou, se kterým se vedení hanáckého
klubu domluvilo na uzavření nové roční smlouvy. „Mirek je pro
nás osvědčenou jistotou, za dlouhá předchozí léta vždy dokázal
z týmu dostat to, co v něm bylo. A plnil stanovené cíle, což zvládl
i po svém návratu k družstvu letos na jaře v hodně složité situaci. Proto jsme po vzájemné dohodě s Miroslavem Čadou zvolili
další společnou cestu,“ vysvětlil předseda správní rady VK Petr
Chytil.
Staronový trenér má ve své kompetenci jak složení realizačního týmu, tak tvorbu hráčského kádru. „Realizační tým se
asi nebude skoro vůbec měnit, kouč hodlá vsadit na své obvyklé
spolupracovníky. Co se hráček týká, můžeme v tuto chvíli zatím
prozradit jména tří volejbalistek, které u nás se stoprocentní jistotou zůstávají z minulé sezóny. Jsou jimi Julie Kovářová, Nina
Herelová a Lucie Nová,“ zveřejnil Chytil.
Co další jména? „Jednáme s některými dalšími členkami stávající soupisky a je pravděpodobné, že ještě jedna nebo dvě plejerky
z uplynulého ročníku budou v Prostějově též pokračovat. Dosud
to však není definitivní,“ upřesnil Chytil. „Zároveň pochopitelně
pracujeme intenzivní měrou na angažování nových posil. Řada
akvizic je na dobré cestě a mohu říct, že dost zajímavých. Pokud

S Čadou,
Kovářovou,

Herelovou

i Mevza League
všechno klapne, měli bychom dát dohromady
velmi kvalitní mančaft s tradičně vysokými ambicemi,“ nastínil šéf vékáčka.
Víc podrobností o tomhle tématu i celkově
z volejbalového tábora Agelek čtěte na straně 37.

ZAV9ETE OI, ODCHÁZÍM

ROZLUKA JAKO HROM

ZAUJME HLAVN P9ÍB H

V sobotu odpoledne se uzavřela jedna velká sportovní kapitola. Družstvo dívčí kopané Kostelce
na Hané je od uplynulého týdne minulostí a končí tak mnohaletá epocha, během níž se jejím protagonistkám dařilo činit radost sobě i desítkám
příznivců a současně být také inspirací a vzorem
pro další regionální oddíly, které s ženským fotbalem začaly teprve později. Právě Kostelec se stal
ve zdejších podmínkách průkopníkem i hlavním
reprezentantem a děvčata širokého věkového
spektra, která touto adresou prošla, mají být na
co hrdá. Dlouhé roky se právě tam úspěšně zápolilo v různých divizních skupinách a loni se tuto
soutěž dokonce podařilo vyhrát, právě z Kostelce
se za prvoligovou i reprezentační štací odrazily
Gabriela Matoušková s Klárou Waltrovou. Také
mně osobně tým tmelený Petrem Mertou hodně ovlivnil, ještě za dob studií mě nasměroval
k tomu správnému tématu bakalářky. Je na co
vzpomínat a stejně tak platí, že tu bude chybět
družstvo, které alespoň v určité fázi bylo postrachem pro všechny soupeře.

Domácí utkání kralických fotbalistů ve stávajícím ročníku 2016/2017 jsou již minulostí. Fanoušci to s tímto celkem neměli v uplynulých
měsících zrovna jednoduché, kupříkladu na
podzim se prvních bodů ve vlastním areálu dočkali až na čtvrtý pokus, zejména v jarní části si
při domácích duelech užili dramatické vyvrcholení v podobě penaltových rozstřelů při vyrovnaném stavu po základní hrací době. A vlastně až
od dubna začalo být radostí udělat si v sobotu
odpoledne na dvě hodinky čas a zajít se kouknout na fotbal, právě od tohoto období drží
Kraličtí neporazitelnost na svém pažitu. Ta od
víkendu čítá již pět utkání a poslední rozšíření
série navíc nese razítko v podobě výsledku 7:1.
Právě tímto drtivým výsledkem byli diváci odměněni za svou podporu i vytrvalost a hráči jim
tak dali hned dvojnásobný dárek, již dopředu
totiž vyhlásili, že ke každému lístku bude náležet
i jedno malé pivo. A sami se tak dočkali brzkého
ocenění za toto své gesto, v posledních letech totiž sedmičku maximálně inkasovali.

Při olympiádě v Naganu dokázal hokejový soubor
z maličké země zdolat všechny velmoci napěchované těmi největšími hvězdami a vzbudil obrovskou dávku národní hrdosti, o osm let později
v Turíně získala Kateřina Neumannová zlato ve
svém posledním závodě pod pěti kruhy a svět obletěly záběry, jak za ní hned v cíli cupitá dcerka Lucie, při zlatém šampionátu ve Vídni se nejexponovanějším tématem stal zlomený malíček Jaromíra
Jágra, jindy se sportovní souboje staly symbolem
odporu jakékoli nespravedlnosti. Lidé odnepaměti milují příběhy s jasně danými kladnými a zápornými hrdiny, až pohádkové ztvárnění, kde po zdolání překážek následuje zasloužená odměna. Rádi
se s těmito postavami ztotožňují a zpestřují si tak
svůj život, jeden takový velký příběh nyní svým
návratem na kurty připravila i Petra Kvitová. Je
obdivuhodné, jak rychle se po tak vážném úrazu
dokázala vrátit zpět, navíc se před ní díky absenci
opravdu silné osobnosti v ženském poli otvírá šance dostat se v případě zdraví a návratu formy až na
samotný vrchol.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:

Mladší žáci Sokola Olšany v sobotu oslavili triumf v okresní soutěži.
A oslava to byla vskutku velkolepá,
nejenže nasázeli soupeřům ze Ptení
šestatřicet branek, ale nechyběly dětské bublinky ani konfetový ohňostroj!
DEBAKL:
Plánovaný návrat do užší světové
špičky se v podání tenistky Lucie
Šafářové nekoná. V prvním kole
pařížského grandslamu podlehla
sedmadevadesáté hráčce žebříčku
Cepedové z Paraguaye, když uhrála
pouze pět gamů.
ÍSLO:

7

Po tolika letech se prostějovský volejbalový klub vrací do Středoevropské ligy MEVZA, kterou v ročníku
2010-2011 ovládl. Podaří se mu při
comebacku vítězné repete?
VÝROK:

„KLIDN MOHL DÁT
T CH GÓL= ŠEST
NEBO SEDM“
Trenér Hané Daniel Kolář
k čtyřbrankové exhibici
Patrika Gábora
KOMETA:

PAVEL FARNÝ

Fotbalista Vrahovic se blýskl v sobotním
utkání okresního přeboru čtyřmi góly
a tímto mimořádným počinem se vyhoupl kolo před koncem soutěže do čela
pořadí kanonýrů. Jeho střelecký účet je
zatím dvaadvacet branek.

Foto: Zden#k Vysloužil
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TS FREE DANCE PROŽILO ZLATOU HOREČKU

Během jediného víkendu si ze dvou tanečních šampionátů udělalo Klondike

PROSTĚJOV Legendární kapela Beatles v šedesátých letech
natočila filmovou komedii Perný den. Přestože oněch čtyřiadvacet hodin v životě nejslavnější hudební skupiny všech dob bylo
skutečně hektických, ve srovnání s tím, co nedávno prožilo 120
tanečníků a tanečnic prostějovského tanečního studia Free dance, to byla úplná pohodička. TS Free dance se totiž poprvé ve své
bohaté dvacetileté historii během jediného víkendu zúčastnilo
hned dvou mistrovství České republiky! Každé z nich se konalo 20. a 21. května ve třech různých městech: Chrudimi, Mladé
Boleslavi a České Lípě. A byl to fofr!

Martin ZAORAL
Dají se zvládnout dva šampionáty
během jediného víkendu? Tím si vůbec
nebyla jistá ani hyperaktivní vedoucí TS
Free Dance Jana Bálešová, která si už
s tancem ve svém životě prožila ledacos.
„Byl to sice můj nápad, přesto jsem se
hrozně bála, že to nebudeme schopni

zvládnout a že si to ani neužijeme. Proto
jsem o věci nechala mezi členy i rodiči
hlasovat. Výsledek byl jasný: půjdeme
do toho,“ nastínila Večerníku
předstartovní horečku Bálešová, která
i poté měla velké obavy z toho, jak to celé
bude probíhat. „Takový stres jsem
v životě ještě nezažila. Přesto jsem
navenek musela zůstat klidná a rozhod-

FOTOGALERIE
klikni na

ná. Bez nepředstavitelného nasazení dětí
a jejich rodičů stejně jako bez pomoci
organizátorů by něco takového prostě
nebylo možné,“ poděkovala všem ještě
jednou na dálku. Přejezdy z jednoho
města do druhého často vycházely na
minutu přesně. „Tanečníci se pak
vzájemně povzbuzovali třeba i díky
živým přenosům na internetu, kdy sdíleli
i hromadu fotografií a dojmů,“ zmínila se
Bálešová.

Tøi choreografie
byly dvakrát zlaté
Jedem šampionát se konal v sobotu 21.
května v Chrudimi a následující den
v Mladé Boleslavi. TS Free dance zde
představilo celkem jedenáct choreografií,
které pobraly celkem šest titulů Mistra
České republiky. To druhé proběhlo po
oba víkendové dny v České Lípě, kde
se představily pouze dvě věkové katego-

free dance na mèr cdt v chrudimi a mladé boleslavi

www.vecernikpv.cz
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choreografie
Pod hladinu!
Až do nebe
Youth
Zkus mě rozesmát
Forgiveness
Láska prochází žaludkem
Bad girls
Feminity
Unafraid
IT
Že ši buši vugo ninja

kategorie
baby, show
děti, dance art
děti, street
děti, freestyle
junioři, dance art
junioři, show art
junioři, street
hlavní, dance art
hlavní, show art
hlavní, freestyle
senioři, freestyle
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PROSTĚJOV Bývalí hráči Sokola II Prostějov a Sokola Kostelec
na Hané nastupující pod hlavičkou HKKH Haná se i v letošním
roce představí na kontinentálním
šampionátu házenkářů nad pětatřicet let. Tuto vrcholnou akci
hostí už v tomto týdnu Porto a regionální reprezentanti se vstříc
úspěšnému vystoupení vydají
letecky ve dvou vlnách během zítřejšího a středečního dne.
Do turnaje určeného pro hráče narozené před 31. prosincem 1982 se
zapojí celkem dvanáct družstev, které pořadatelé rozdělili do dvou šestičlenných skupin. A los určil, že kluci
z Hané se utkají s chorvatským All
Istria Team, domácím Masters Porto, dánským Koldingem IF a španělskou dvojicí Veteranos BM Sevilla,
C. B. Mostoles. Poté přijdou na řadu
souboje o umístění.
„Jsme rádi, že jsme se vyhnuli ruské
reprezentaci, ta je hodně silná a loni

rie. Zde už byla dominance TS Free
dance absolutní: z šesti choreografií
zde vyhrálo pět z nich a jedna brala
druhé místo.
Tři choreografie pak braly dvě zlata.
Jednalo se o dětskou „Zkus mě rozesmát“ a juniorskou show „Láska prochází žaludkem“ a juniorskou modernu
„Forgiveness“. Vítězství na MČR přitom
není ve velké konkurenci rozhodně
samozřejmostí. „Například ´Láska
prochází žaludkem´ zvítězila mezi
šestnácti nejlepšími tanečními soubory,
které se musely nominovat ze dvou
předchozích postupových kol. Celkem
se do soutěže v této kategorii mohlo
zapojit kolem padesáti choreografií,“
přiblížila Jana Bálešová, která na nápad
na originální a veleúspěšnou choreografii s kulinářskou tematikou přišla při
sledování televizní upoutávky na pořad
Ano, šéfe! „Titul braly i naše nejmenší

na evropské olympiádě prohrála až
ve finále s Portem. Právě tuto dvojici
pasuji na největší favority,“ odhaduje.
Také místní sestava však neponechává nic náhodě, během sezóny
se připravuje s mužskými výběry
Kostelce i Prostějova a schází se i na
samostatné tréninky a zápasy. „Minulé dva týdny jsme odehráli dva
přáteláky a ještě turnaj v Malackách,
takže víme, jak na tom jsme. Byla to
kvalitní zkouška a scházíme se v hojném počtu, takže jsme mohli střídat
kompletní šestice,“ libuje si jeden
z hráčů a neoficiální mluvčí výběru
Lukáš Chalupecký. Pozoruje však,
že období vrcholné výkonnosti se
již začíná trochu vzdalovat. „Sna-

žíme se udržet v kondici s přibývajícími roky je to ale těžší a těžší. Až
na dvě výjimky jsme už čtyřicátníci,
zatímco soupeři mají třeba jen pětatřicet. A těch pět let je hodně znát,“
upozornil s lehkým úsměvem.
Odhodlání však regionálním vyslancům nechybí. „Každý zápas
odehrajeme na maximum a pokusíme se získávat body a vítězit. Děkujeme za podporu městům Prostějov
i Kostelec na Hané a také dalším
sponzorům, bylo by perfektní dosáhnout na hezký výsledek, hlavně
ale nechceme udělat žádnou ostudu. Máme možnost navštívit místa,
kde jsme zatím nebyli, ale prvořadá
bude samozřejmě házená,“ ujistil
Lukáš Chalupecký.
(jim)

Soupiska HKKH Haná
Hráči: Tomáš Varha, Svatopluk Kráčmar, David Ševčík, Petr Kocourek,
Lukáš Chalupecký, Leoš Havlík, Petr Palička, Michal Jurka, Radek Godál,
Tomáš Flajsar, Radek Flajsar, Svatopluk Ordelt, Jaroslav Letev, Milan Varhalík, Michal Jaščenko. Realizační tým: Lubomír Volný, Jan Blumenstein.

umístění:
Titul MČR
2. místo
6. místo
Titul MČR
Titul MČR
Titul MČR
2. místo
2. místo
4. místo
Titul MČR
Titul MČR
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tanečnice s choreografií ´Pod hladinu!´,
které ve finále porazily sedm nejlepších
souborů z celé republiky,“ zmínila se dále
Bálešová, které s přípravou vystoupení,
zejména zaměřených na street a show
dance, vydatně pomáhá její dcera Monika. „Každá vypadáme jinak, ale jinak
jsme úplně stejné,“ zmínila se na adresu
své dcery.
Při pohledu do výsledkové listiny je
jasné, že ani jedna z choreografií TS
Free dance u porotců nepropadla.

„Jsem ráda, že jsme do toho šli, dopadlo to naprosto perfektně. Byl to takový vrchol naší dvacetileté existence.
Nicméně podruhé bych do toho už asi
nešla,“ usmívala se Jana Bálešová, jejíž
svěřence jste mohli vidět i ve Sportcentru-DDM na nedělní akci Pohyb je život!
„Závěrečné setkání našeho tanečního
studia plánujeme na středu osmadvacátého června na hřišti ve Smržicích.
Na podzim pak oslavíme své dvacáté
narozeniny v divadle,“ uzavřela.

free dance na mèr sut v èeské lípì
choreografie
Až do nebe
Zkus mě rozesmát
Youth
Forgiveness
Láska prochází žaludkem
Bad girls

kategorie
děti, parket
děti, show dance
děti, street
junioři, parket
junioři show dance
junioři, street dance

umístění:
Titul MČR
Titul MČR
2. místo
Titul MČR
Titul MČR
Titul MČR

Prostějovští LUKOSTŘELCI
VEDOU po prvním kole ligu
PROSTĚJOV Prvním tuzemským závodem, jehož se v letošním roce zúčastnili prostějovští
lučištníci, se stal na konci dubna pohárový závod ve Voticích.
Mezi muži se na něm představil
Michal Hlahůlek a v kvalifikaci obsadil druhé místo za 633
bodů. V setových soubojích pak
postoupil až do finále, které vyhrál nad Pejčochem z Patriotu
Brno, tudíž mohl ve středních
Čechách slavit prvenství.
V kategorii kadetů startovalo duo
Josef Křesala a Michael Roba.
„Pepa skončil v kvalifikaci na druhém místě, když se mu moc nedařilo a nastřílel 599 bodů, Michael
skončil na šestém místě za 568
bodů. V setových soubojích se kluci potkali ve finále, to vyhrál Josef
Křesala v poměru 6:4,“ informovala o průběhu a výsledcích Magda
Majarová, předsedkyně Lukostřelby Prostějov.

Následně se o první květnové sobotě v Ostravě uskutečnil další
pohárový závod a současně úvodní
díl I. ligy dospělých. Prostějovské
družstvo mužů nastoupilo ve složení Michal Hlahůlek, František
Hajduk, Kamil Kovář, Dominik
Chlachula. A nový ročník zahájilo
druhým místem v kvalifikaci, když
se ziskem 1830 bodů nestačilo jen
na Start Praha. Ten nastřílel o devatenáct bodů více.
„V setových soubojích jsme postoupili výsledkem 6:0 přes družstvo Spartak Chrást do semifinále.
Tady jsme se utkali se Škodou Plzeň, ale tento souboj nám nevyšel a prohráli jsme 2:6. V souboji
o třetí místo jsme už nezaváhali
a Start Praha porazili 5:3,“ přiblížila průběh soutěže Majarová.
Součet bodů z kvalifikace a setových soubojů pak určil, že Prostějov a právě jeho přemožitel Škoda
Plzeň mají stejný bodový zisk

a s jedenácti body se dělí o první
místo.
Na pomezí Moravy a Slezska zápolilo rovněž družstvo žen, konkrétně
sestava Magda Robová, Petra Indráková, Hanka Majarová, Zuzka
Škarková. A začaly velice dobře,
když v kvalifikaci obsadily díky 1613
bodům druhé místo. „V semifinále
se nám však nedařilo a stejně jako
mezi muži nás vyřadila Škoda Plzeň,
tentokrát v poměru 0:6. V souboji
o třetí místo jsme svedli vyrovnaný
souboj se Startem Praha. Dospěl až
do rozstřelu a bohužel se nám nepodařilo stihnout časový limit, tato
skutečnost nám souboj prohrála.
Utkání skončilo 4:5,“ informovala
Majarová.
V soutěži jednotlivců zápolili také
prostějovští kadeti. Josef Křesala bral
v sobotu za nástřel 619 bodů druhé
místo, o den později si nastřílel osobní rekord Michael Roba. Za 610 bodů
bral rovněž druhé místo.
(jim)

RAFTAŘI SI VYJELI DVANÁCT
➢ ZE STRANY 27

PROSTĚJOV Návrat dějiště ME
tak probíhal ve veselé náladě. „Jsme
spokojeni. V kategorii Masters
jsme vyhráli vše, co se dalo, juniorky složené z více domácích oddílů
skončily ve všech disciplínách druhé a muži brali stříbro ve sjezdu
i celkově, když hned třikrát skončili těsně pod stupni vítězů. Lepší
byli jen Rusové, ti jsou letos téměř
neporaženi,“ sečetl úspěchy na řece
Mtkvari šéf prostějovských raftařů
Zbyněk Netopil.
Na stejném místě poblíž města Borjomi se už loni uskutečnil jeden z dílů Evropského poháru v raftingu a posádky
tak mohly využít svých tehdejších poznatků. „Vždy je lepší, když jedete tam,
kde to už znáte, a věděli jsme, do čeho
jdeme. Trať byla spíše lehčí a silová,
takže namáhavá na fyzičku, což nám
moc nevyhovuje. My jsme na rozdíl

EVROPSKÝCH MEDAILÍ
třeba od Rusů spíše techničtější typy
a sedí nám obtížnější toky,“ porovnával pro Večerník. Například počasí
ale bylo hodně odlišné. „Čekali jsme
teplo a příznivé podmínky, jenže první tři dny pršelo a byla poměrně zima,
až na poslední dva závody se to trochu
umoudřilo. Na druhou stranu teklo
více vody, což nebylo špatné,“ sděloval
Netopil.
V zastoupené kategorii Masters
neměla posádka Tomi Remont
vážnější starosti, a vyhrála slalom,
Head To Head, sprint i sjezd, takže
s přehledem kralovala i celkově, neztratila by se ani v kategorii Open.
„Třeba ve slalomu bychom se vešli
mezi nejlepší a porazili bychom i naše
muže, podobné by to bylo i v jiných
disciplínách,“ pochlubil se.

Vyslanci ze střední Moravy strávili na
Kavkaze rovný týden a krom závodění si stihli udělat rovněž lehčí obrázek
o tamějším regionu. „Je to velice hornatá země a vidíte tam vrcholky pětitisícových hor, krajina byla malebná.
A město Porjomi bych přirovnal třeba ke Karlovým Varům, pěkné lázeňské středisko,“ popisoval.
Po návratu z pomezí Evropy a Asie se
vydali prostějovští raftaři na mistrovství
republiky do pražské Troje, dále je čeká
závod Českého poháru Skupiny ČEZ
na řece Trnávce a zejména příprava na
světový šampionát, který se uskuteční od
2. do 9. října v Japonsku. Do země vycházejícího slunce se vydají muži, veteráni,
společný domácí tým v kategoriích juniorů i juniorek a také ženy, které v prostějovském podání v Gruzii chyběly. (jim)

letos slavíme jubileum...

Pondělí 5. června 2017
www.vecernikpv.cz
TABULKA FOTBALOVÉ NÁRODNÍ LIGY 2016/2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SK Sigma Olomouc
FC Baník Ostrava
Slezský FC Opava
FC Sellier & Bellot Vlašim
SK Dynamo Č. Budějovice
1.SC Znojmo FK
FK Pardubice
FK Ústí nad Labem
FK Viktoria Žižkov
FC MAS Táborsko
FK Varnsdorf
FK Fotbal Třinec
FK Baník Sokolov
MFK Vítkovice
MFK Frýdek-Místek
1.SK Prostějov

TABULKA DOMA:
1. FC Baník Ostrava 15
2. SK Sigma Olomouc 15
3. Slezský FC Opava 15
4. FK Viktoria Žižkov 15
5. FK Fotbal Tinec 15
6. SK D. T. Bud jovice 15
7. FC S&B. Vlašim 15
8. FK Pardubice
15
9. FK Ústí n/L
15
10. 1.SC Znojmo FK 15
11. MFK Vítkovice
15
12. FK Varnsdorf
15
13. FC MAS Táborsko 15
14. MFK Frýdek-Místek 15
15. FK Baník Sokolov 15
16. 1.SK Prostjov 15

14
12
10
8
9
8
8
7
7
6
7
6
6
5
5
3

1
3
3
4
1
4
3
5
4
6
3
5
5
5
5
2

10
9
9
9
8
7
5
5
6
5
4
3
3
3
2
1

4
6
3
3
3
3
5
5
2
4
6
6
5
4
0
3

6
10
6
6
10
8
9
7
9
9
5
7
11
4
8
3

3
2
5
8
8
11
11
13
11
12
15
14
12
17
15
24

59:22
48:20
61:33
61:34
39:31
49:47
31:33
34:41
49:41
38:48
44:46
40:52
28:44
35:47
40:57
20:80

69
64
63
54
46
41
39
37
36
36
35
34
32
31
29
12

TABULKA VENKU:

30:5 43
30:5 39
36:17 33
31:17 28
30:21 28
23:17 28
27:15 27
21:12 26
21:15 25
31:27 24
18:15 24
28:18 23
25:21 23
23:23 20
16:21 20
12:25 11

1. SK Sigma Olomouc 15
2. Slezský FC Opava 15
3. FC S&B Vlašim 15
4. FC Baník Ostrava 15
5. SK D. T. Bud jovice 15
6. 1.SC Znojmo FK 15
7. FK Pardubice
15
8. FC MAS Táborsko 15
9. FK Baník Sokolov 15
10. FK Varnsdorf
15
11. FK Ústí nad Labem 15
12. FK Viktoria Žižkov 15
13. MFK Frýdek-Místek 15
14. MFK Vítkovice
15
15. FK Fotbal Tinec 15
16. 1.SK Prostjov 15

1
0
3
3
4
5
5
5
7
6
5
6
7
8
13
11

26:9 34
24:9 33
32:16 30
21:10 30
25:17 27
25:20 24
24:20 20
29:26 20
17:22 20
17:19 19
19:23 18
15:24 15
11:21 14
19:32 13
13:30 6
11:30 6

1. SK Sigma Olomouc 15
2. Slezský FC Opava 15
3. FC Baník Ostrava 15
4. FC S&BVlašim
15
5. FK Pardubice
15
6. MFK Vítkovice
15
7. FK Fotbal Tinec 15
8. FC MAS Táborsko 15
9. FK Viktoria Žižkov 15
10. FK Ústí nad Labem 15
11. 1.SC Znojmo FK 15
12. FK Varnsdorf
15
13. SK D. T. Bud jovice 15
14. FK Baník Sokolov 15
15. MFK Frýdek-Místek 15
16. 1.SK Prostjov 15

9
9
8
4
4
5
3
3
2
4
3
2
2
2
0
0

3
3
3
9
6
2
4
4
6
0
3
5
3
1
6
1

3
3
4
2
5
8
8
8
7
11
9
8
10
12
9
14

29:17 30
25:16 30
34:19 27
18:15 21
16:14 18
18:20 17
10:21 13
13:27 13
12:23 12
16:28 12
13:26 12
18:24 11
17:34 9
17:32 7
10:31 6
8:55 1

2
3
4
3
4
4
3
3
4
5
5
1
7
5
3
0

2
2
2
4
4
4
6
6
6
6
6
9
5
7
10
13

33:13 35
29:17 33
24:11 31
36:17 27
20:12 25
22:17 25
21:20 21
23:24 21
25:21 19
17:19 17
24:27 17
27:27 16
18:21 16
9:21 14
11:31 9
9:50 6

JARO:

Nejlepší støelci:
Plšek (Olomouc)
Chorý (Olomouc)
Vyhnal (Vlašim)
Schffartzik (Opava)
Džafič (Táborsko)

18
16
15
14
13

Žluté karty:
Kateřiňák (Ústí n. L.)
Machek (Sokolov)
Skwarczek (Prostějov)

21
18
19
16
12
11
10
10
10
9
10
9
7
9
7
3

0
0
2
3
5
3
4
3
4
3
5
4
4
5
5
10

PODZIM:
1. SK Sigma Olomouc 15
2. FC Baník Ostrava 15
3. Slezský FC Opava 15
4. SK D. T. Bud jovice 15
5. FC S&B Vlašim 15
6. 1.SC Znojmo FK 15
7. FK Viktoria Žižkov 15
8. MFK Frýdek-Místek 15
9. FK Ústí nad Labem 15
10. FK Varnsdorf
15
11. FK Baník Sokolov 15
12. FC MAS Táborsko 15
13. FK Pardubice
15
14. FK Fotbal Tinec 15
15. MFK Vítkovice
15
16. 1.SK Prostjov 15

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

10
9
9

KAŽDÉ MÍSTO
MÁ SVJ PÍBH

11
10
9
8
7
7
6
6
5
4
4
5
3
3
2
2

Vychytané nuly:
Vašek (Ostrava)
Křížek (Budějovice)
Knobloch (Pardubice)
Buchta (Olomouc)
Nguyen (Vlašim)
Halouska (Prostějov)
Kofroň (Prostějov)

17
12
11
10
9
2
2

Èervené karty:
Zbrožek (Varnsdorf)
Provod (Sokolov)
Žídek (Opava)

2
2
2

fotbal
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JAKÁ BYLA SEZÓNA FNL? VÝJIMEČNÁ!

PROSTĚJOV Pokud bychom
chtěli jedním slovem co nejvýstižněji charakterizovat právě
skončený ročník druhé nejvyšší české fotbalové soutěže,
není lepší vyjádření než slovo
VÝJIMEČNÝ. Před jeho startem
totiž zapracovalo zároveň několik faktorů, které způsobily, že na
ročník 2016/2017 se bude dlouho ve fotbalové historii vzpomínat. A nejen v té prostějovské...

Zhruba ve chvíli, kdy loni na jaře začínalo být jasné, že do jisté míry překvapivá jízda eskáčka Moravskoslezskou
ligou vyústí v několik předchozích sezón
atakovaný postup, byl v první lize také
zpečetěn osud ostravského Baníku.
Ten už od podzimu okupoval poslední
místo tabulky a v jarní části se smiřoval
s faktem, že po dlouhém půlstoletém prvoligovém období bude muset restartovat svoje renomé vybojováním zápasů
ve druhé nejvyšší soutěži.
V okamžiku, kdy sestoupila i olomoucká Sigma, bylo zaděláno na
opravdu neobyčejnou sestavu účastníků. Kromě dvou moravských týmů
se zkušenostmi z fotbalové Evropy
zůstaly mezi pravidelnými účastníky
Opava, Znojmo a České Budějovice,
kterým se návrat mezi elitu nedaří již
několik sezon. Navíc po roční účasti
v České fotbalové lize se mezi profesionály vrátila kdysi slavná žižkovská
Viktorie.
Do této společnosti tedy se slavnostní
náladou přibyl také prostějovský fotbal.
Po dlouhých třinácti letech a kompletní
výměně funkcionářů bylo očekávání
napjaté s tím, že bezprostřední zkušenost s profesionálním fotbalem chybí.
Parta nadšenců se ale učila za pochodu.
Organizaci domácích utkání, včetně
těch rizikových, zvládl bravurně hlavní
pořadatel Tomáš Čepa, kompletní servis hráčům obstarával vedoucí mužstva
Martin Musil, masérské kvality Marka
Roby snad ani nebylo kam posouvat.
Zásadní tedy bylo odpovídající posílení
kádru.
A právě to bylo od počátku hlavním
kamenem úrazu a začátkem druholigového konce. Přes veškerou snahu klubového vedení se především nepodařilo
nahradit končícího špílmachra Lukáše
Zelenku. Absence tvůrce hry byla přímo
fatální.
S posílenou obranou a defenzivní zálohou se eskáčko pustilo do prvního
soupeře, kterým byla exligová Sigma.
Před nabušeným stadionem si vydobylo
nejen první druholigový bod, ale také
sympatie fanoušků. Svému slavnému

V uplynulém roníku byla pkná tlaenice o každou pozici. Foto: Josef Popelka

soupeři se totiž v nasazení a chuti do hry
určitě vyrovnalo.
Poté ovšem následovala série zápasů,
která nezkušený tým srazila do hlubokého útlumu, z něhož se už nevzpamatoval de facto až do konce celé sezony.
Na rozdíl od jarní části Prostějov v žádném podzimním zápase, s výjimkou
posledního zápasu v Olomouci, herně
nepropadl. O neúspěších rozhodovaly
maličkosti, zčásti smůla a zčásti právě
ona nezkušenost, kterou do jisté míry
a v některých případech využívali také
arbitři.
Přestože po polovině soutěže už o záchraně soutěže nikdo reálně neuvažoval, právě příklad Vítkovic nakonec
ukázal, že nic není předem ztraceno.
Zimní pauza přinesla větší posílení
kádru, bohužel spíše z hlediska kvantitativního než kvalitativního. Přiznejme
na rovinu, že významným přínosem
byl především gólman Halouska, který
prakticky neměl „hluchá“ místa a vzhledem k prostupné obraně každý zápas
aspiroval na titul hráče utkání. V několika zápasech se prezentoval také ofenzivní Hladík, takové výkony jako proti
Žižkovu, Opavě či Sokolovu se ovšem
čekaly standardně. Zklamáním, gradujícím „výkonem“ v posledním utkání
proti Vítkovicím, byl stoper Malý, který
prostě nemohl nahradit osvědčenou
dvojici Sus - Schuster, pokud ovšem byli
oba hráči v optimální pohodě. Střelecky
se neprosadil útočník Čtvrtníček.
Právě to byl další problém nováčka
z Hané. Zkušená osa týmu prakticky
celý ročník laborovala se zdravím. Na
podzim se potýkal s infekcí Sus, takže
i v tom případě, kdy nastoupil, to byl
pouze stín zářícího stopera z předešlé
sezóny. Když se v zimě dostával do formy, „zařízl“ jej na další týdny brutální
zákrok v přípravě ve Skalici. Schuster
a nakonec i Kroupa řešili potíže s kolenem, kapitán týmu v beznadějné situaci
raději podstoupil plánovaný zákrok už
několik kol před koncem sezóny, aby byl
fit na letní přípravu před startem nového ročníku. Do útoku se pravidelněji zapojoval talentovaný dorostenec Píchal,

který v podzimní části zaskočil zkušené
soupeře z Karviné a Opavy, poté se už
na jeho rychlost a mladickou drzost
soupeřovi obránci připravili. Na jaře
mu výborně vyšel pouze domácí zápas
s Opavou.
Jarní mizérie především venkovních
zápasů dokumentovala zcela zřetelně,
že bez výrazných zásahů do kádru
může mít tým problémy také o patro
níž. Některé výkony totiž nesplňovaly
parametry ani nejvyšší amatérské soutěže! Tady se na rozdíl od podzimu už
o smůle nedalo hovořit, gólové příděly
jasně dokumentovaly herní propadáky.
Jediný bod z hřiště rovněž sestupujícího
Frýdku-Místku a žalostné skóre 8:55
hovoří za vše...
Po dlouholeté stabilitě na trenérském
postu byla druholigová sezóna docela
hektická i na postu kormidelníka, kde
se vystřídali hned tři trenéři. Na podzim ještě lavičce šéfoval František Jura,
byť pod formálním „přikrytím“ Miroslava Takáče, vlastnícího potřebnou
licenci. Po Jurově přechodu do krajské
politiky převzal tým dosavadní kouč
brankářů Petar Aleksijević, aby celou
soutěž dokončil šéftrenér mládeže Radim Weisser. Z hlediska statistiky byli
všichni trenéři podobně úspěšní, každý
si totiž připsal po jediném vítězství - Jura
nad Pardubicemi, Aleksijević nad Sokolovem a Weisser nad Žižkovem. Tři
remízy ještě na podzim přidal současný
předseda klubu. A právě čerstvý vítr na
tomto postu je jedním z potřebných kroků do nadcházející sezóny.
Jestliže se rozhlédneme po ostatních
účastnících, musíme uznat, že Sigma
Olomouc si návrat do nejvyšší soutěže
jednoznačně zasloužila. Po rozpačitém
úvodu s jedenáctou příčkou po čtvrtém
kole stoupala tabulkou a od desátého
kola nenechala po zbývající dvě třetiny
soutěže o vítězi nikoho na pochybách.
Baník Ostrava začal podzim na desáté
pozici, během dalších tří kol se vyhoupl
do čela, od stejného desátého dějství se
pak usadil za Sigmou na druhé, rovněž
postupové pozici, kterou už nepustil.
O tom, že se Baník vrátil do první ligy,
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...ten náš píšeme
už 20 let

rozhodla ale velkou měrou i zaváhání
Opavy v rozhodujících momentech. Až

ANALÝZA
TOMÁŠE
KALÁBA
příliš brzy se její trenér smířil s faktem, že
vedoucí dvojici jeho tým nedostihne, načež se mu to v závěru málem podařilo...
Určitým zklamáním je klesající tendence Českých Budějovic, které na návrat
do první ligy zatím rozhodně pomýšlet
nemohou.
Asi nejsympatičtějším výkonem se prezentovala středočeská Vlašim, jejíž tým
cílevědomě vybudoval zkušený hráč
i trenér Martin Hašek. Po tristním začátku, kdy byli jeho svěřenci ve třetím
kole přišpendleni u samotného dna, se
během osmi kol vytáhli až do vedoucí
pětice. Konečné čtvrté místo je pro „rezervu Sparty“, která v závěru sezona
poslala na zkušenou i mladého kouče
Havlíčka, který pak s týmem doslova
řádil, opravdu skvělým počinem.
Naopak mezi velké poražené tohoto
ročníku lze zařadit Varnsdorf, Sokolov
a především sestupující Frýdek-Místek.
Před pár lety téměř prvoligový klub ze
severu Čech po slušné první třetině soutěže propadl do horšího průměru, ještě
hůř na tom byl Sokolov, který se pouze
krátce podíval na páté místo, aby se
v závěru ročníku ze čtrnáctého místa
do poslední chvíle obával o druholigovou příslušnost. Tu nakonec neuhájil
Frýdek-Místek, který v poslední třetině
zápasů nezadržitelně padal z poloviny
tabulky a poslední kolo jeho osud zpečetilo.
Kromě obou postupujících je velkým
vítězem celek Vítkovic, který se sice od
desátého kola pohyboval v sestupovém
pásmu a po prvním jarním dějství si
dokonce sáhl na samotné dno. Pak však
famózně ukrajoval z náskoku týmů
před sebou, aby se v posledním kole snažení nováčka soutěže dostalo zasloužené odměny.
Pouze první čtyři kola si mohl 1.SK Prostějov užívat nesestupových příček. Pak
se propadl na chvost tabulky s jedinou
výjimkou 17. kola, kdy po vítězství nad
Sokolovem přeskočil Vítkovice. Ovšem
jen na jediné kolo. Více toho eskáčko
v uplynulém ročníku nedokázalo...
OBSÁHLÉ HODNOCENÍ
VYSTOUPENÍ 1.SK PROSTÌJOV

www.vecernikpv.cz

V ROÈNÍKU 2016/2017 NAJDETE
V PØÍŠTÍM ÈÍSLE VEÈERNÍKU

„Sezóna v Prostějově mi dala strašně moc,“

pochvaluje si gólman Halouska
PROSTĚJOV Kmenový hráč brněnské Zbrojovky strávil celý ročník
2016/2017 na hostování. Nejprve na podzim ve Znojmě, v zimní přestávce se přesunul do Prostějova. V posledním týmu soutěže dostal
mnohem víc příležitostí, odchytal téměř třináct utkání a za poněkud
prostupnou obranou si na vytížení nemohl stěžovat. Čistě z osobního
hlediska tak z Hané může odjíždět s dobrým pocitem.
„Jsem určitě spokojený, půlrok
EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR v Prostějově mi dal strašně moc, propro Večerník
tože jsem si zachytal spoustu zápasů.
Bohužel jsme jich moc nezvládli. To
Tomáš
jediné mě na tomto angažmá mrzí,
že nemůžeme teď po sezóně říct:
KALÁB
´Zvládli jsme to!´ Ale mně osobně
* Jak hodnotíte uplynulý půlrok to opravdu dalo hodně. Tréninky
ze svého pohledu? Vlastně jste byly kvalitní, trenér gólmanů tady
odchytal téměř maximum, co se vždycky byl, věnoval se nám, takže
dalo?
jsem spokojený. Jenom škoda, že

jsme nedotáhli víc zápasů, ani jsme
moc nepotěšili fanoušky, lidi z vedení a všechny, kteří se točí okolo prostějovského fotbalu.“
* Ve většině zápasů jste byl v brance hlavní postavou týmu, hodně
jste si zachytal...
„Já jsem to tak bral, že to vůbec nebude lehké. Myslím, že jsem i něco
chytil, bohužel něco také ne, ale
všechno se asi chytit nedá.“ (úsměv)
* Takže se vracíte do Brna s pocitem, že jste ten půlrok ve druhé
lize nepromarnil?
„Já jsem vděčný, že tato příležitost
přišla. Jak ze strany Brna, že mi to
domluvili, tak od zdejšího vedení,

že mě vzali a odchytal jsem skoro
všechny zápasy.“
* To poslední utkání bylo už hodně vypuštěné...
„Já bych neřekl přímo vypuštěné. Je to
těžké, když je to poslední zápas a víme,
že už nic neřeší. Myslím, že jsme se ve
druhém poločase snažili, kdybychom
dali nějaký gól, tak by nám to pomohlo. Zase jsme klasicky nechytili začátek,
kdy jsme hned dostali slepené branky.
A mohli jsme jich dostat i víc, do páté
minuty klidně i tři nula.“
* Jaké jsou vaše další fotbalové
plány, zůstáváte ve Zbrojovce?
„Asi půjdu na přípravu zpátky do
Brna, uvidíme, jak se domluvíme.

očítám spíše, že ppůjdu
ůjdu na
Počítám
se někam na hos
stozase
hostování.
ní. Čím víc budu
chytat,
hytat, tím líp
proo mě. Pak
se můžu

za rok vrátit do Brna
rna
a zkusit to už v první
lize,
e, uvidíme.“

Foto: Josef Popelka
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letos slavíme jubileum...
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Kralice rozpoutaly kanonádu,
Lutínu nasázely sedm branek
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SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
30. kolo, sobota 10. června: Hněvotín – Kralice na Hané (17.00), Určice – Zábřeh (15.00).
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
26. kolo, sobota 10. června, 16.00:
Konice – Plumlov (10.00), Mostkovice – Slatinice, Lipová – Čechovice
(neděle 11.6., 17.00).
KRÁL SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
26. kolo, neděle 11. června, 17.00:
Němčice nad Hanou – Klenovice na
Hané (sobota 10.6., 17.00), Troubky – Nezamyslice (sobota 10.6.,
17.00), Kojetín „B“ – Vrchoslavice
(hřiště Koválovice), Pivín – Tovačov.
CLEAN4YOU 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
26. kolo, sobota 10. června, 17.00:
Jesenec – Libina, Kostelec na Hané –
Zvole, Hvozd – Smržice, Kožušany –
Protivanov (neděle 11.6., 17.00).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
26. kolo, sobota 10. června, 16.30
hodin: Horní Štěpánov – Přemyslovice (15.00), Skalka – Čechovice „B“
(hřiště Klenovice na Hané), Haná
Prostějov – Výšovice, Vícov – Určice „B“, Ptení – Olšany u Prostějova
(neděle 11.6., 16.30), Zdětín – Vrahovice (neděle 11.6., 16.30), Brodek
u Prostějova – Otaslavice (neděle
11.6., 16.30).
III. TØÍDA, SK. „A“:
18. kolo, sobota 10. června. 16.30
hodin: Nezamyslice „B“ – Želeč
(14.00), Bedihošť – Otaslavice „B“,
Brodek u Prostějova „B“ – Pavlovice
u Kojetína, Tištín – Němčice nad Hanou „B“ (neděle 11.6., 16.30), Dobromilice volno.
III. TØÍDA, SK. „B“:
18. kolo, neděle 11. června. 16.30
hodin: Mostkovice „B“ – Přemyslovice „B“ (sobota 10.6., 16.30), Biskupice – Čechy pod Kosířem, Kladky –
Brodek u Konice, Plumlov „B“ volno,
Protivanov „B“ volno.
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
Dohrávané 14. kolo: Třebíč – 1.SK
Prostějov (čtvrtek 8.6., 15.00, Slaminka – Bebenek, Sivera).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
– U17 – JARO:
14. kolo: Třinec – 1.SK Prostějov
(pátek 9.6., 14.00, Vojkovský – Potiorek, Tvardek).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
– U16 – JARO:
14. kolo: Třinec – 1.SK Prostějov
(pátek 9.6., 16.00, Potiorek – Vojkovský, Tvardek).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
Dohrávané 15. kolo: Čechovice –
Frenštát pod Radhoštěm (neděle 11.6.,
10.00, Vojáček – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
Dohrávané 15. kolo: Čechovice –
Frenštát pod Radhoštěm (neděle 11.6.,
12.15, Ol KFS – Vojáček, Ol KFS).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
26. kolo: Nové Sady – Konice (předehráno s výsledkem 3:1), Velký Týnec –
Určice (sobota 10.6., 14.00).
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7:1

KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV Rozlučku jako hrom dopřáli svým fanouškům v posledním
domácím souboji právě končící
sezóny fotbalisté Kralic na Hané.
Tým Tomáše Vincourka a Martina Neorala přivítal v devětadvacátém kole krajského přeboru
papírově silný Lutín a nasázel mu
tolik branek, kolik v posledních
letech maximálně sám inkasoval.
I díky hattricku Ondřeje Petržely
se tak mohlo slavit dech beroucí
vítězství 7:1.

„Jsme maximálně spokojeni. Zachránili jsme se a navíc jsme nabídli
divákům takovou přestřelku. Nečekali jsme, že to bude tak jednoduché, soupeř nám to ale hodně ulehčil rozestavením i stylem hry. Hosté
chtěli stále tvořit a kombinovat, jejich obrana byla hodně vysoko, až na
naší polovině,“ popisoval hrou i výsledkem unesený hrající kouč Kralic
Martin Neoral.
Lutín načal se svými spoluhráči
hned v první půli, kdy se nejprve
dvakrát v rychlém sledu kolem dvacáté minuty prosadili Petržela s Kováčem, první jmenovaný pak přidal
ještě gól do šatny. Po změně stran
sice soupeř brzy snížil spíše centrovaným míčem z úhlu, jenže Kováč

přispěchal s pádnou odpovědí a na
počátku poslední dvacetiminutovky
přidali pátý a šestý zásah Cibulka
s Prokopem. Gólovou tečku pak dodal proměněnou penaltou po faulu
na svou osobu Petržela, jemuž se tak
podařilo dokonat hattrick.
„Klidně to mohlo skončit i o víc než
šest branek, soupeř nám dal tolik možností chodit třeba tři na jednoho, čtyři
na dva. Důležité bylo, že nám tam spadla první branka, po ní jsme už byli úplně v pohodě. Sešlo se to po všech směrech, a jak jsem už říkal klukům, něco
takového za všechny roky v Kralicích
nepamatuju. Je to rarita, naše zápasy
spíše končily remízami nebo rozdílem jednoho dvou gólů,“ vznášel se na
obláčku.

4:1

ŽELATOVICE,
PROSTĚJOV
Závěrečný venkovní mač ročníku
2016/2017 se hráčům Určic
výsledkově nevydařil. K souboji
předposledního kola krajského
přeboru zajížděli do Želatovic,
a přestože na úvodní gól soupeře
ještě dokázali odpovědět, následně

K závěrečnému souboji zajíždějí
Kraličtí do Hněvotína, o přesném
začátku duelu ale ještě není rozhodnuto. Podle stávajícího rozpisu by se mělo hrát v sobotu od 17
hodin, domácí navrhují posunutí
začátku o dvě hodiny blíž poledni
a hosté přišli s myšlenkou sehrát
tento mač již ve středu od 17 hodin a užít si volný nefotbalový
víkend. Rozhodnou svazové orgány. „Budeme hrát na maximum,
nám ani soupeři už ale o nic nejde.
Šanci tak dostanou kluci, kteří teď
příliš prostoru neměli, týká se to
hlavně náhradního brankáře a dalších dvou hráčů,“ naznačil Martin
Neoral pravděpodobné zásahy do
sestavy.
(jim)

Určice porazil
třígólový Matušík

SMOOS KRAJSKÝ
PŘEBOR:
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Hosté hrozili hlavně ze standardních situacích, jejich defenziva však
byla bez Michala Skopalíka hodně zranitelná a domácí nabídnuté
možnosti nepohrdli. „Musím také
pochválit soupeře. Ve druhé půli nás
hosté přehrávali, nedokázali se ale
popasovat s našimi jednoduchými
míči za obranu, která byla poněkud
pomalejší,“ povšiml si Neoral a začal
vyzdvihovat některá jména.
„Velká pochvala patří Nečasovi,
který dával milimetrové přihrávky,
Petržela sice měsíc nebyl na hřišti,
ukázal ale, že ho fotbal stále baví a že
ho umí. Dále třeba Prokop šel ze
stopera sám na brankáře, naznačil,
udělal mu kličku a zakončil krásně
k tyči,“ popisoval Neoral.

ještě třikrát sami inkasovali
a veškeré body zůstaly na Přerovsku.
S jistotou tak platí, že v nejlepším
případě z toho bude třinácté místo.
„Průběh zápasu byl vyrovnaný. Po
prvním gólu soupeře se nám také
podařilo skórovat, jenže jsme podruhé
inkasovali těsně před odchodem do
kabin. Zápas byl i dál hratelný a mohlo
se nám podařit dorovnat,“ bilancoval po
utkání hostující lodivod Pavel Zbožínek.
Domácí si šli za svým a po změně
stran si pojistili vedení gólem z penal-

ty, následně Tomáš Matušík dokonal
hattrick. „Třetí brance předcházel
smolný okamžik. Snažili jsme se vyrovnat a hráli na soupeřově polovině,
tím jsme šli do zvýšeného rizika, což
se také potvrdilo. Výsledek je krutý,
přístup hráčů byl ale až na individuální chyby velice dobrý,“ všímal si.
Navzdory teplému letnímu počasí se
podle Zbožínka hrál zajímavý fotbal
se šancemi na obou stranách, víc než
zkušenosti se ale v Želatovicích vytěžit
nepodařilo. „Motivaci jsme měli, po

předešlé výhře 4:0 nad Chválkovicemi
jsme chtěli zvládnout také poslední dva
zápasy. Herně to bylo dobré, škoda jen
hrubek, po nichž jsme dostali branky.
Hrálo se ale nahoru dolů a obě mužstva
předvedla dobrý přístup, moji hráči
nesložili zbraně a snažili se stále výsledek otočit,“ vypozoroval.
Po víkendu je jasné, že Určice
neskončí hůře než čtrnácté, neboť
aktuálně poslední Chválkovice
je již mohou bodově maximálně
dorovnat, naopak hráči Kojetína se

výhrou v Holici dotáhli na jediný
bod. Situaci tak rozlouskne až poslední kolo. V něm hostí Kojetín
osmé Dolany a Určice přivítají
aktuálně čtvrtý Zábřeh. „Je to těžký
soupeř a favorit, naším cílem je
ale odehrát dobrý zápas, na konci
sezóny je to důležité. Zábřeh sice
přesvědčoval celou sezónu o svých
kvalitách, chceme se ale proti němu
vytáhnout,“ nevzdává se bez boje
určický trenér Pavel Zbožínek.
(jim)

ŠTIKY NAŠTVAL SOUPEŘ z Kotvrdovic
Nachystaná exhibice s nečekanou kaňkou...

KOSTELEC NA HANÉ Chtěly
se loučit kanonádou. Poslední
mistrovský zápas kosteleckých
děvčat s velkým kotvrdovickým
rivalem se měl stát oslavou fotbalu. Pozvání přijaly všechny současné i bývalé opory a na Rakovec

měly spadeno. Bohužel soupeř
neměl pochopení a na Hanou
nedorazil!
„Kotvrdovice měly dostat desítku...
Hodinu před zápasem mi zavolali,
že nepřijedou!“ kroutil nechápavě
hlavou Marek Jelínek, dnes už bý-

valý trenér Štik. „Já avizoval, že po
této sezóně u týmu končím. Celkově
končí i ženský fotbal v Kostelci na
Hané. Chtěli jsme se důstojně rozloučit a bohužel nám to nebylo cizím
zaviněním umožněno,“ poznamenal
Jelínek.

zprávy od zeleného stolu...
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 1. èervna 2017 rozhodla:
1. II. třída – 24. kolo bez závad, až na utkání TJ Sokol Zdětín TJ Sokol Olšany. Nedostavil se delegovaný AR2, utkání zahájeno
s dvacetiminutovou prodlevou. AR2 nahrazen laikem. HR neuzavřel zápis! STK předává k dořešení KR. Vedoucí mužstva hostů Pospíšil Antonín ID 77030982 nepotvrdil zápis. STK uděluje oddílu
TJ Sokol Olšany finanční pokutu 300 Kč. Dle čl. 28/12 RS.
Změny termínu: Utkání 26. kola TJ Sokol Vícov – TJ Sokol Určice
„B“. Původní termín neděle 11. 6. od 16:30 hodin, nový termín sobota 10. 6. od 16:30 hodin. Dohoda oddílů.
2. III. třída OFS, skupina A – 16. kolo bez závad
3. III. třída OFS, skupina B – 16. kolo bez závad
Změny termínu: utkání 18. kola TJ Sokol Kladky - TJ Jiskra Brodek u Konice. Původní termín NE 11. 6. 2017 od 16:30 hodin, nový
termín sobota 10. 6. 2017 od 18:00 hodin. Dohoda oddílů. Rozhodnutí STK: žádosti se nevyhovuje. STK rozhodne o schválení dohody na příštím zasedání STK.
4. Přebor OFS dorost – 20. kolo bez závad
5. Přebor OFS starší žáci – 16. kolo bez závad
Změny termínu: utkání 18. kola TJ Sokol v Pivíně – SK Protivanov.
Původní termín sobota 10. 6. 2017 od 14:00 hodin, nový termín sobota 10. 6. 2017 od 10:00 hodin. Dohoda oddílů.
6. Přebor OFS mladší žáci – 16. kolo bez závad
Změny termínu: utkání 17. kola TJ Sokol Mostkovice – TJ Sokol
Určice. Původní termín sobota 3. 6. 2017 od 10:00 hodin, nový termín středa 7. 6. 2017 od 17:00 hodin. Dohoda oddílů. STK ukládá
oddílu TJ Sokol Určice pokutu dle čl. 28/2 RS ve výši 100 Kč.
7. Přebor OFS starší přípravky
Skupina 2: Turnaj 20. 5. 2017 pořadatel 1.SK Prostějov. Dohráno
střetnutí TJ Sokol Mostkovice – FC Kostelec na Hané 2:6. Zbývají
odehrát zápasy 1.SK Prostějov – FC Kostelec na Hané, FC Kostelec
na Hané – TJ Smržice, TJ Smržice – TJ Sokol Mostkovice. V případě, že tato utkání nebudou odehrána do 9. 6. 2017, budou oboustranně kontumována!
Skupina 4: Turnaj 20. 5. 2017 pořadatel TJ Sokol Určice. Neúčast
družstva TJ Haná Prostějov. Zbývají odehrát utkání TJ Haná Prostějov – FC Kralice na Hané, TJ Haná Prostějov – TJ Sokol Vrahovice.
V případě, že tato utkání nebudou odehrána do 9. 6. 2017, budou
kontumována v neprospěch TJ Haná Prostějov!
8. Přebor OFS mladší přípravky
Skupina 1: Turnaj 27. 5. 2017 pořadatel TJ Sokol Vícov bez závad.
Skupina 2: Turnaj 28. 5. 2017 pořadatel TJ Haná Prostějov bez zá-

vad.
Skupina 3: Turnaj 27. 5. 2017 pořadatel TJ Sokol Olšany bez závad. Neodehraná utkání z 13. 5. 2017 – TJ Sokol Vrahovice – 1.SK
Prostějov „B“, TJ Smržice „B“ – TJ Sokol Vrahovice. V případě, že
tato utkání nebudou odehrána do 9. 6. 2017, budou oboustranně
kontumována!
Skupina 4: Turnaj 28. 5. 2017 pořadatel TJ Haná Nezamyslice 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 předala
k posouzení KR OFS Prostějov. Po vyjádření KR, STK neshledala
pochybení o rozhodnutí HR. STK rozhodla, že protest oddílu TJ
Sokol Olšany je nedůvodný. STK dle čl. 17 RS ukládá oddílu TJ
Sokol Olšany uhradit za podání nedůvodného protestu finanční
poplatek 500 Kč.
10. Finálové turnaje přípravek
Starší přípravky
Termín konání finálových turnajů starších přípravek neděle 18. 6.
2017. Finálový turnaj skupina A - týmy na 1 a 2. místech jednotlivých skupin a 2 nejlepší týmy ze třetích míst sehrají finálový turnaj
na hřišti FC Ptení. Čas zahájení a hrací systém budou upřesněny. Finálový turnaj skupina B – týmy od 3. do 5. místa jednotlivých skupin
se uskuteční na hřišti TJ Jiskra Brodek u Konice. Čas zahájení a hrací
systém budou upřesněny.
Mladší přípravky
Termín konání finálových turnajů mladších přípravek neděle 25.
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
pátek 30. 6.2017. Místo a hodina konání budou upřesněny!
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda STK Roman
Minx.

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Děvčata, kterých se sešlo k poslednímu
mači osmnáct, se tak rozdělila na dvě
poloviny a zahrála si proti sobě. „Holky přijely všechny. Zahráli jsme si proti
sobě a nějakým způsobem to oslavili,“
popisoval Jelínek a pokračoval: „Jedno
je jisté. V příští sezóně už ženský tým

pod hlavičkou FC Kostelec na Hané
startovat v oficiální soutěži nebude.“
Kostelecká děvčata se v letošním ročníku umístila na páté příčce divizní
skupiny „B“. Ve své historii pak jednou divizi vyhrála, dvakrát byla šampionkami okresního přeboru. (zv)

WWW.VECERNIKPV.CZ

Výhru Mostkovic
zaídila Domesová
POD
MOS

0:3

PODIVÍN, PROSTĚJOV Hattrick Marie Domesové rozhodl
o tom, že se fotbalistky Mostkovic
rozloučily s úspěšným ročníkem
2016/2017 vítězně. V závěrečném kole moravskoslezské divize
žen skupiny „B“ zajíždělo hanácké družstvo daleko na jih do Podivína a na jižní Moravě se mu vedlo
podle představ, tři vstřelené góly
podepsané navíc jedinou střelkyní totiž určily, že se všechny body
budou stěhovat. I po anulaci dvou
úspěchů proti Prostějovu, který
sezónu nedokončil, totiž dosáhly
hostující hráčky hned na čtyři výhry a tři remízy k tomu.
Dopadlo to podle přání a vládne
spokojenost. Zápas jsme měli pod
kontrolou, od první minuty jsme si
šli za vítězstvím a je to hezká tečka za
povedeným jarem,“ mnul si ruce nadšený kouč vítězek Jaroslav Karafiát.
Tento zápas potvrdil, že Mostkovičanky umějí dávat góly, poprvé se

tak stálo lehce před pauzou, další
dva zásahy přišly vždy po čtvrthodině hry. „Od toho tam máme kanonýrku, na výsledku se ale podílel
celý tým. Byli jsme lepší a nebezpečnější, více na míči, chtěli jsme hrát,
vytvářeli jsme si šance a domácí do
ničeho nepouštěli,“ liboval si, že
hráčky splnily, co po nich chtěl.
Vítězství je to tak zasloužené, hosté plně využili slabin protivníka.
„Domácí měli starší hráčky a navíc
nikoho na střídání, záměrem tedy
bylo točit sestavu, pohybovat se,
hrát hodně do stran. Chtěli jsme je
fyzicky přehrát a z velké části se to
potvrdilo, navíc ‚Mája' byl tam, kde
měla být,“ užíval si uzavření zatím
nejpovedenějšího ročníku v historii oddílu. „V zimě jsme změnili
rozestavení i posty a herně jsme se
zvedli, výsledky tomu odpovídají.
Odpočinek už ale také potřebujeme,
takže volno přijde vhod, šestnáctého června máme závěrečnou a do
té doby se budeme scházet na fotbálky,“ nastínil program na nejbližší
období Jaroslav Karafiát.
(jim)
Statistiky z utkání najdete
na straně 22

Pondělí 5. června 2017
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOVSKO Naděje Lipové na celkové prvenství se pravděpodobně rozplynuly. Ze Všechovic
si odvezli Lipovští pětku. Čechovická krize se prohlubuje, tentokrát si odvezla všechny body Konice.
Plumlov totálně propadl v souboji s Beňovem. Mostkovice ve Slavoníně nebodovaly a jsou nad
propastí.

Lipová šlágr nezvládla, Plumlov s debaklem, derby pro Konici a Mostkovice se topí
0:2
(0:2)

TJ Sokol
echovice
Sokol
Konice

Branky: 36. Bross, 40. L. Bílý. Rozhodčí: Krpec – Machala, Gábor.
Sestava Čechovic: Polák – Kupka,
Lakomý, Walter, Š. Hanák – Chmelík, Novák, Hatle, Jančík (82. Skoumal) – Klváček (33. Jansa), Pospíšil.
Trenér: Evžen Kučera. Sestava Konice: Vévoda – Blaha, L. Bílý, F. Bílý,
Drešr (31. Knoll) – Kamenný, Kaprál, Tichý, Antl – Bross (72. Paš),
Žondra. Trenér: Petr Ullmann.
Hodnocení trenéra Čechovic
Evžena Kučery:

peř dal gól po krásné akci a pak hned
ze standardky. Druhý poločas jsme
odehráli velmi kvalitně, ale dva góly
nám chytil brankář.“
Hodnocení trenéra Konice
Petra Ullmanna:

„Myslím si, že v první půli jsme byli
více na míči. Dali jsme dva hezké
góly. Hodně nás podržel dvěma zázračnými zákroky Jara Vévoda. Ve
druhém poločase jsme se soustředili
na udržení náskoku a zaslouženě vyhráli. Teď nás čeká Plumlov, na který
se těšíme.“

5:1

Tatran
Všechovice

Lipové: R. Vybíhal – Žilka, Macourek
(77. Růžička), Novák, Abrahám (46.
Hejduk) – M. Vybíhal (83. D. Liška),
Takáč, Répal, Štěrba (46. Dostál) –
Petržela (65. Lehký), Dvořák. Hrající
trenér: Pavel Růžička.
Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:

„Bylo to o prvním gólu. My ho bohužel nedali, i když Petržela nastřelil
břevno a tyč. Soupeř dal pak dva rychlé góly a bylo rozhodnuto. Všechovice potvrdily, že mají momentálně
nejlepší tým v soutěži. V posledním
kole proti Čechovicím bychom chtěli
dnešek napravit.“

SK
FK
(0:0)
„Naši situaci nemá cenu řešit pořád
Slavonín
Lipová
dokola. Já jsem spokojený s tím, co
2:1
TJ Sokol
(1:1)
kluci předvedli. Byl to z jejich strany Branky: 48. a 71. Merta, 50. a 68. PřiMostkovice
velmi dobrý výkon. Byli jsme Konici kryl, 73. Rolinc – 77. Dostál. Rozhodvíce než vyrovnaným soupeřem. Sou- čí: Šteier – Molík, Borůvka. Sestava Branky: 1. Neužil, 47. Alka – 21. M.
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TJ Sokol
Vojtíšek. Rozhodčí: Sedláček – KřePlumlov
pský, Kaňok. Sestava Mostkovic:
3:8
FC
(0:6)
Lukáš – Všetička, Milar, Bureš (83.
Beov
Chmelař), V. Vojtíšek (46. Dadák) –
Hladký, Doseděl, M. Vojtíšek, Šlam- Branky: 67. Křupka, 72. a 82. Spáčil – 18.,
bor – Kamenov ml., L. Zapletal. Tre- 38. a 70. Machač, 25. a 52. Hrabal, 29. Zbořilák, 31. Andrlík, 56. Navrátil. Rozhodčí:
nér: Jiří Kamenov st.
Molík – Straka, Lizna. Sestava Plumlova:
Hodnocení trenéra Mostkovic
Simandl – Vysloužil (60. Bureš), Fabiánek,
Jiřího Kamenova:
J. Kiška – Křupka, Zabloudil, Ševcůj, Ost„Sice jsme dostali branku v první minu- ratický (35. Gryglák) – Hrstka (35. Voráč)
tě, ale kluci odehráli první poločas vel- – Spáčil, L. Kiška. Trenér: Petr Kiška.
mi dobře. Vytvářeli jsme si šance, byli . Hodnocení trenéra Plumlova
jsme lepší. Dařily se nám kombinace.
Petra Kišky:
Luboš Zapletal nastřelil tyčku, Šlamborovi neuznali gól. Ale vyrovnali jsme. „Vzhledem k tomu, že se jednalo o poBohužel ve druhém poločase jsme se slední domácí zápas, tak na něj asi budu
trochu vytratili, navíc jsme opět rychle dlouho vzpomínat… Myslel jsem si ale,
inkasovali. Soupeř dal dva šťastné góly že v úplně jiném rozpoložení! Do prvního
a my jsme bohužel to štěstí neměli. obdrženého gólu jsem měl pocit, že ten záŠance jsme měli, ale když je nedáme, pas nemůžeme prohrát. Pak se nám to tam
nemůžeme vyhrát. Soupeř k poražení začalo sypat, co střela, to gól. Po tom poločase už šlo víceméně o dohrání. “
byl.“

PROSTĚJOVSKOV derby skupiny„B“ I.A třídy Olomouckého KFS meziVrchoslavicemi a Pivínem nebylo brzy
co řešit, už ve druhé minutě se domácí ujali vedení a chvíli před pauzou si vytvořili až čtyřbrankový náskok.
Hosté už jen korigovali a vítězové tak stále mohou usilovat o páté místo, naopak„Turci“ klesli na desátou pozici. Mezi nimi se nalézají Klenovice, jež nestačily a lídra z Dubu, tři body za vedoucím týmem tabulky zůstávají
po výhře vTovačově fotbalisté Němčic. A poslední Nezamyslice nebodovaly, když podlehly Kojetínu„B“.

„Vrchátka“ nadělovala, Němčice drží druhý flek
TJ Sokol

Vrchoslavice 1946
4:2
TJ Sokol
(4:1)
v Pivín

Branky: 2. P. Horák ml., 18. a 41.
T. Hradil, 31. Přecechtěl – 42. Tydlačka, 56. J. Svozil ml. Rozhodčí:
Motal – Vedral, Halenka. Sestava
Vrchoslavic: Loučka – Trávníček,
Holub, Gajdošík, Spiller (74. Zatloukal) – Přecechtěl, R. Jurčík (46.
Fialka), P. Horák ml., Bleša – T.
Hradil, Konupka. Trenér: Miroslav
Panáček. Sestava Pivína: A. Vrba –
Pospíšil, Frýbort, T. Vrba – Hýžďal,
M. Svozil, M. Bartoník (23. J. Bartoník), Šišma – J. Svozil ml. – Tydlačka (61. Verbický), Hýbl. Trenér:
Jaroslav Svozil st.

Nic jiného oni neměli a my opět nedávali šance. Pivín drží hlavně Svozilové, to jsou dobří fotbalisté, bez
nich by mužstvo bylo v okrese.“
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

„Už čtvrté kolo jsme byli bez brankáře a chyběli mi tři hráči ze základu.
Nastoupili tak hned tři dorostenci,
kteří už měli v nohách dopolední
zápas v Plumlově, aniž by něco řekli,
i proto jsem musel tak brzy střídat.
Nezachytili jsme začátek, dostali
jsme dvě rychlé branky a celý první
poločas byl jejich, vyučovali nás v
produktivitě, byli lepší, důraznější
a chybou asi bylo, že jsem před zápasem klukům řekl, že jsme zachráněni. Hlavně mladí k tomuto zápasu
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
přistoupili laxně, takže o poločase
Miroslava Panáčka:
přišla bouřka, pak jsme už soupeře
„Už po minutě a půl jsme dali první trošku přehrávali, výsledek si ale pogól a ještě před poločasem jsme ved- hlídal a vyhrál zaslouženě.“
li 4:0, když jsme neproměnili ještě
TJ Sokol
spoustu dalších šancí, mohlo to být
Tovaov
klidně 8:0. Poté jsme polevili a sou1:3
FK Nmice
(0:0)
peř střelou z dálky překonal brankánad Hanou
ře, totéž se stalo i ve druhé půli, kdy
se hostům podařilo téměř od půlky Branky: 60. Smrčka – 49. Coufalík,
přehodit vyběhnutého brankáře. 54. Vévoda, 89. Kolečkář z penal-
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ty. Rozhodčí: Dokoupil – Boháč, ší výkony a může slavit postup do
Šteier. Sestava Němčic: M. Tomek I.A třídy.“
– Řezáč, M. Navrátil, J. Navrátil,
TJ Sokol
Coufalík (68. Vejvoda) – Vévoda
Klenovice na Hané
1:4
(90. Chlud), Hamala, Mrkva, Svozil
TJ Sokol Dub
(1:1)
– Horák, Kolečkář. Trenér: Radonad Moravou
van Novotný.
Branky: 31. César z penalty – 21. a 49.
Hodnocení trenéra Němčic
Hradil, 51. Pazdera, 89. Matocha. RozRadovana Novotného:
hodčí: Vojtek – Kopečný, Horák. Se„Po sobotní výhře Dubu u nás za- stava Klenovic: Klimeš – Spálovský,
vládlo velké zklamání, věděli jsme Pospíšil, Liška, César (70. Cibulka) –
ale, že nás čeká těžký zápas proti Frys (67. Grepl), Prášil, Dreksler, Varmužstvu, které hraje o záchranu a ga – Rozehnal, Popelka (57. Pokorný).
které dokázalo remizovat s Dubem. Trenér: Vladimír Horák.
Chtěli jsme na ně důrazně vletět, ale
Hodnocení trenéra Klenovic
prvních patnáct dvacet minut nebyVladimíra Horáka:
lo podle našich představ. Ve zbytku
poločasu pak přicházely šance na „Dub prokázal své kvality a zaslouobou stranách, protrhli jsme to ale ženě zvítězil. Bohužel jsme na něj
až ve druhé půli a dostali jsme se do neměli, mají šikovné fotbalisty. Náš
vedení 2:0. Domácí poté z rohu sní- výkon sice ovlivnila absence Smékažili, ale po faulu ve vápně na Martina la, Borovského i Cetkovského, ale i s
Navrátila proměnil Kolečkář penal- nimi bychom proti Dubu jen těžko
tu a závěr jsme už odehráli dobře. něco uhráli. Byli lepší kombinačně,
Celý druhý poločas byl lepší než ten mají šikovné fotbalisty, kteří to uměprvní a kluky musím pochválit. Ma- jí s míčem. Vytvořili si spoustu šankali celých devadesát minut a bylo cí, měli elán, chuť, nemohli jsme se
vidět, že chtějí, také brankář nás po- jim vyrovnat. Kluci bojovali, v první
držel. Jsme rádi, že jsme stále druzí, půli se jim podařilo srovnat na 1:1,
bohužel Dub předváděl vyrovnaněj- takže Dub znervózněl a utkání bylo

chvíli vyrovnané, jenže při nástupu
do druhé půle jsme během minuty
udělali dvě hrubé chyby v obraně,
takže to brzy bylo 1:3 a po zápase.“
TJ Haná
Nezamyslice
2:4
(1:1) FK Slavoj Kojetín
-Kovalovice „B“

Branky: 26. J. Přikryl, 58. Dadák –
22., 67. a 79. Krčmář, 86. Janováč.
Rozhodčí: Piták – Vojtek, Lasovský.
Sestava Nezamyslic: Fürst – Lakomý, Moravec, J. Machálek, Král, Dadák, Hájek, Mariánek, J. Přikryl (66.
Špička), Frgál (59. Moler), Musil.
Trenér: Drahomír Crhan.
Nezamyslicím se domácí rozlučka
s krajským fotbalem nevydařila. S
kojetínským „béčkem“ sice domácí
hráči až do úplného závěru drželi
alespoň vyrovnaný výsledek a půl
hodiny před koncem se dokonce
ujali vedení, avšak vinou dvojice
branek inkasovaných v posledních
dvanácti minutách ale nakonec vyšli naprázdno. Poslední utkání před
sestupem do okresního přeboru sehraje Haná v Troubkách, které také
ještě bojují o udržení.
(jim)

´
´
zapasove
´
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LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ DOROSTU:
22. kolo: Protivanov – Brodek u
Prostějova (neděle 11.6., 10.30).
OKRESNÍ PØEBOR DOROSTU:
22. kolo, neděle 11. června, 10.00
hodin: Bochoř-Vlkoš – Bělotín (sobota 10.6., 15.00), Smržice – Plumlov,
Otaslavice – Nezamyslice, Kralice na
Hané – Hvozd (14.00), Horní Moštěnice – Troubky (16.30), Pivín volno.
SpSM – U13 JIH:
17. kolo: 1.SK Prostějov – Olomouc (středa 7.6., 14.00).
SpSM – U12 JIH:
17. kolo: 1.SK Prostějov – Olomouc (středa 7.6., 14.00).
ÈSOB POJIŠOVNA KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
30. kolo: Čechovice – Zábřeh (sobota
10.6., 9.00), Konice – Nové Sady (sobota 10.6., 13.00), Mohelnice – Němčice nad Hanou (neděle 11.6., 9.00).
ÈSOB POJIŠOVNA KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
30. kolo: Čechovice – Zábřeh (sobota 10.6., 10.45), Konice – Nové
Sady (sobota 10.6., 14.45), Mohelnice – Němčice nad Hanou (neděle
11.6., 10.45).
OKRESNÍ PØEBOR
STARŠÍCH ŽÁKÙ:
18. kolo, sobota 10. června, 10.00
hodin: Klenovice na Hané – Plumlov,
Pivín – Protivanov (14.00), Brodek u
Konice volno, Kralice na Hané volno,
Brodek u Prostějova volno.
OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
18. kolo, neděle 11. června, 10.00
hodin: Lipová – Olšany (sobota 10.6.,
11.00), Hvozd – Plumlov (sobota
10.6., 14.30), Ptení – Nezamyslice,
Pivín – Mostkovice, Určice – Výšovice
(15.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

NAJDETE
NÁS NA
WWW.
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PROSTĚJOVSKO Kdo se stane premiantem „B“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS s právem postupu o patro výš? Odpovědi
na tuto otázku se dočkáme v nejzažším termínu, ani předposlední kolo totiž nezměnilo nic na tom, že vedoucí Kostelec i druhý
Protivanov zůstávají bod po boku. Lídr tabulky nezaváhal v Libině, kde rychle vedl 3:0, jeho vyzyvatel sice hazardoval, ale Nemilany
zdolal také přesvědčivě. Domácí výhra nad Jesencem přiživila smržické naděje na záchranu, naopak Hvozd to už má spočítané
a předposlední pozici neopustí.

Protivanov se drží Kostelce, Hvozd padá
1:5
(1:3)

TJ
Libina
FC Kostelec
na Hané

Branky: 36. Čikl – 5. a 75. Preisler, 19.
Baláš, 24. Vyhlídal, 78. M. Klimeš z
penalty. Rozhodčí: Januš – Zemánek,
Rozman. Sestava Kostelce na Hané:
Dragon – Chytil, Šmíd (46. Langr),
Baláš, Móri – Žídek, M. Klimeš, Grepl (82. Holoubek), Vyhlídal – Lužný
(57. Muzikant), Preisler. Trenér: Jaroslav Klimeš.
Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Jaroslava Klimeše:

„Podařilo se nám zvládnout také druhý krok a musím kluky pochválit. Stálo
proti nám dobré mužstvo a také počasí

fotbalu příliš nepřálo, panovalo horko
jako v peci. Bylo to obtížné, brzy jsme
se ale ujali vedení 3:0 a mohli jsme přidat i čtvrtou branku. Místo toho jsme
ale dostali hloupý gól na 3:1. Přišla
dvacetiminutovka, kdy jsme vypadli z
role, bohužel se nám to stává, i když by
nemělo. Důležité bylo, že se hostům
nepodařilo přidat druhou branku, nastal by blázinec. Neměli ani náznaky, a
když jsme přidali čtvrtý gól, tak jsme
už utkání dohráli, jak jsme potřebovali. Je před námi poslední zápas a budou
to ještě velké nervy, všichni očekávají,
že to zvládneme. Kvalitu máme a věřím, poslední krok je ale nejtěžší, takže
bych chtěl do Kostelce pozvat diváky.
Budu rád, když se k nám přijede podívat i ‚fanklub' z hospody Na Kovárně.“

4:1
(2:1)

SK
Protivanov
FK
Nemilany

Branky: 15. a 30. Grmela, 52. z penalty a 88. Milar – 25. Batla. Rozhodčí:
Šmíd – Lasovský, Vachutka. ČK: 58.
M. Dvořák (N). Sestava Protivanova: M. Piták – Ženata, A. Dvořák, D.
Nejedlý (75. M. Bílek), Z. Pospíšil –
D. Sedlák (63. Musil), Milar, F. Pospíšil (72. R. Sedlák), Kropáč (73. M. Pospíšil) – T. Pospíšil (58. V. Nejedlý),
Grmela. Hrající trenér: Milan Piták.
Hodnocení asistenta Protivanova
Josefa Pospíšila:

„S výsledkem panuje spokojenost, s
výkonem už ne. A platí to hlavně pro

druhou půli, kdy šli hosté do oslabení,
hráči najednou přestali používat hlavu. Začali jsme velice dobře, když se
po chybě v rozehře, kličce gólmanovi
a střele do prázdné brány prosadil Marek Grmela, soupeř pak po rychlém
útoku vyrovnal. Ve třicáté minutě
jsme opět díky Grmelovi a jeho střele
podél gólmana šli do vedení, ve druhé
půli zvýšil Ondra Milar z penalty. Jenže přišla osmapadesátá minuta, nedisciplinovanost hostujícího brankáře a
červená karta pro něj, tento moment
nabudil soupeře. Ten pak nevyužil
penaltu a ještě dvakrát trefil tyčku, takže jsme hazardovali s vítězstvím, hrál
odvážně se čtyřmi hráči vepředu, potrestali jsme ho až v závěru. Soupeř byl
lepší a my jsme měli štěstí.“

4:0
(0:0)

TJ Sokol
Troubelice
FC
Hvozd

Branky: 46. a 62. z penalty Ošťádal,
50. Šimeček, 77. Lolek. Rozhodčí:
Opravil – J. Dorušák, Krpec. Sestava
Hvozdu: Koutný – J. Bílý, Z. Poles,
Vyroubal, K. Procházka – P. Muzikant, Kubica (75. T. Vánský), J. Krása
ml., T. Dostál, Spíchal (52. L. Poles) –
Tichý (70. Béňa). Hrající trenér: Petr
Fiala.
Hodnocení trenéra Hvozdu
Petra Fialy:

tat. Tyto absence se hodně projevily
a jednalo se o nejhorší výkon pod
mým vedením. Zaplaťpánbůh, že
jsme nedostali více gólů, pak už na
nás chodil útok za útokem. Teď proti
Smržicím nám navíc bude chybět i
Zbyňa Poles, už se těším, až bude po
sezóně. Už je rozhodnuto, že skončíme předposlední, vše se ale odvíjí
od zimní přípravy, která vlastně nebyla žádná. I tak jsme ale ještě dvě
kola před koncem hráli o záchranu
I.B třídy.“

3:2

TJ
Smržice

SK
(1:2)
„Jsem hlavně rád, že to kluci odehráJesenec-Dzbel
li. Chyběli nám čtyři hráči ze základu a museli jsme sestavu hodně lá- Více na straně 32
(jim)
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Domácí Marek Studený se snaží pokrýt mí ped dotírajícím Petrem Ullmannem
z Jesence.
Foto: Tomáš Kaláb
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přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

Foto: Tomáš Kaláb

ží hlavně na mladých hráčích, „Jsou na něm vidět zkušenosti, má
jak se ke svému klubu postaví... svou kvalitu, když hrál ve vyšších
soutěžích. Mladí se od něho můTomáš KALÁB
žou učit, ale zatím to tak neberou.“
ƔƔ Takže dorost Smržicím zatím chybí?
„Přijdou na pár tréninků a místo,
aby se snažili a dali tomu čas, tak
přijdou na jeden zápas, hrají deset minut, na druhý už nepřijdou,
protože hráli málo. Z dorostu teď
vychází čtyři hráči, dva už máme
v ´A´-týmu, což je dost málo.“
ƔƔ O budoucnosti v I. B třídě se
tedy rozhodne nejen na trávníku?
„Přesně tak. To se musí hlavně vyjádřit hráči, jestli tuto soutěž vůbec
chtějí hrát. Ani nás starší hráče to pak
už nebaví. Hlavní je radost ze hry, pak
přijdou i výsledky. Když jsme začínali, tak se pořádně trénovalo a i výkony
byly stabilnější. Ale v zimní přípravě bylo jenom deset jedenáct hráčů
a bez tréninku se hrát nedá. Říká se,
že pro ´okres´ jsou dva tréninky málo
a my v I. B třídě trénujeme jen jedenkrát. To je špatné...“
ƔƔ Herní i statistická převaha
v utkání byla zřetelná, ale s výkonem zřejmě spokojenost není?
„Je to už několikátý zápas. Herně
v poli jsme lepší a soupeř nám dal
gól ani ne ze šance, my mu ho vlastně
nabízíme sami a nás to pak potápí.“
ƔƔ Na druhou stranu, když se
takto otočí zápas, tak to svědčí
o nějaké soudržnosti týmu?
„Něco tady snad bude, ale po skončení sezóny si musíme sednout a říct
si, co a jak dál. Takovým způsobem se
nedá hrát. Zaprvé se musí trénovat, za
druhé i hráči musí být k týmu loajální,
ne jednou přijít, pak zase ne.“
ƔƔ Panuje tedy spokojenost
s výsledkem a třemi body?
„Jedině s výsledkem... Chce to, aby se
více zapojovali mladí, my už máme
své roky.“
ƔƔ A co Ivo Zbožínek, je tahounem týmu?

Petr GOTTWALD – TJ Sokol Smržice:

Petr ULLMANN – SK Jesenec-Dzbel:

Pozápasové hodnocení trenérù

skočit nedokázali ani ze standardních
Atmosféra støetnutí
situací. Úspěšnější nebyl ani Kotlár,
a tak rozhodnutí na sebe vzal zkušený
Zbožínek. Narážečka s Dostálem jej Po horkém víkendu asi málokdo
dostala do dobré pozice a podél gól- čekal takovou změnu počasí během
mana rozhodl o konečném výsledku necelých dvou hodin zápasu. Mraky
sice nad Smržicemi temněly, ale vláhu
- 3:2!
dolů nespustily. Zato prudký vítr, kteOsobnost utkání
rý se stával čím dál studenějším, donutil mnohé šťastnější diváky navléci
bundy a mikiny. I tak se ale dalo říci,
že teplo vypadá jinak. A ještě poznámka - je sice fajn, že ochotný personál
slibuje obsloužení u stolů a zapovídá
objednávky u okénka, ale v přestávce
zápasu to snad ani jinak nejde. Však
se také vytvořila pořádná fronta, jak ji
známe z jiných fotbalových hřišť.
I ve svých čtyřiceti letech Ivo Zbožínek stále fotbalově umí. Tempo nejnižší krajské soutěže mu vyhovuje do
té míry, že pro něj není problém se
z pozice předstopera vysouvat až do
útoku. Přítomnost před soupeřovou
brankou při standardních situacích je
pro hráče jeho výškových parametrů
povinností. Když už se nemohl dívat
na střelecké trápení spoluhráčů, vydal
se na hrot útoku sám a zodpovědnost
vzal na sebe.

Zajímavost duelu

2
2

Střely mimo branku:

2

ULLMANN

Petr

„Náš herní projev byl poznamenán hodně okleštěnou sestavou, s níž jsme dnes do Smržic přijeli. Chyběl nám kanonýr
Jirka Tichý, Svoboda, Motl, vlastně středová řada, prostě čtyři
hráče z patnáctičlenného kádru nenahradíte. Musel dokonce
nastoupit pětačtyřicetiletý Vláďa Čížek. Dnes se co do sestavy opravdu sešlo všechno špatně. Klukům, co nastoupili,
ovšem není co vytknout, v poločase jsme sice vedli, ale v závěru utkání nám zřetelně došel dech. Hráli jsme zápas prakticky
v deseti. Jinak celkově se sezónou můžeme být spokojeni,
dali jsme si cíl do pátého místa, což splníme.“

Horák
Burian

Ullmann

Žouželka

Rohové kopy:

Střely na branku:

Branky: 14. Burian, 36. Navrátil

V. Čížek

Laštůvka

SK Jesenec-Dzbel

Hradil

Navrátil

D. Čížek

Drešr

JESENEC

Diváků: 110

Burget

„Důležité byly tři body, v poločase jsme ještě prohrávali, nakonec se nám podařilo výsledek otočit. S výkonem ale moc
spokojený nejsem, na klukách visela tíha zápasu, body jsme
nutně potřebovali. Pokud chceme působit nadále v I.B třídě,
musíme napravit sebevědomí a psychiku. Hráči se bojí si na
hřišti něco dovolit, obrázkem jsou dva tragické góly, které
jsme obdrželi. Každý si to musí přebrat sám a fotbal vnímat
trochu jinak. Herně se nám dařilo spíš v prvním poločase, ale
většina akcí končila před šestnáctkou, pokud vystřelíme, jde
to mimo. Na každý gól se hodně nadřeme.“

3 :2

Dvacet sedm let. To je panečku nějaká doba v životě lidském a fotbalisty zvlášť. Právě toto rozmezí dělilo
nejstaršího a nejmladšího hráče na
hřišti. Zatímco Vladimír Čížek z Jesence-Dzbelu má v kolonce ročník
narození číslo 1971, střídající Semir
Kovačevič, který přišel v domácím
dresu na poslední desetiminutovku,
číslo 1998.

Vařeka

25. kolo Clean4you 1.B třídy skupiny B

TJ Smržice

Dostál

Kotlár

V. Studený

( 1 :2)

3 :2

A. Studený

SMRŽICE

SMRŽICE Patří k těm zkušenějším hráčům, kteří se snaží tým
spojit dohromady. Za chvíli třiatřicetiletý záložník Robin Kotlár
(na snímku) ovšem není k budoucnosti fotbalu ve Smržicích
nejoptimističtější. Jak říká, zále-

„Po sezón si musíme íci,
SMRŽICE S OSLABENÝM SOUPEŘEM OTOČILY ZÁPAS co
dál,“ míní Robin Kotlár

Zásadní okamžiky

byla přímo dechberoucí. Ze dvou
náhodných dotyků s míčem, zapříčiněným individuálními hrubkami
domácích, vstřelil Jesenec-Dzbel
dvě branky, což byly také jediné
dva střelecké pokusy mířící mezi
tři tyče! Ke cti domácím ale nutno poznamenat, že je tyto políčky
nesrazily do kolen a svou optickou
převahu dokázali vždy přetavit ve
vyrovnávací branky. První na sebe
nechala čekat pouhých deset minut, podruhé vyrovnali Smržičtí až
po změně stran. V závěru utkání si
několik desítek diváků kladlo otázku, jestli ještě domácí překonají spíše sami sebe, než soupeře, a vstřelí
rozhodující vítěznou branku. To se
také osm minut před koncem podařilo a zbytek utkání už drželi domácí míč na svých kopačkách.

Vítěznou branku vstřelil ex-prvoligový stoper Zbožínek

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
SMRŽICE Pro domácí Smržice,
vedené zkušeným koučem
Petrem Gottwaldem, byl výsledek nedělního utkání pětadvacátého kola „B“ skupiny I.B třídy
Olomouckého KFS velmi důležitý. Pouze tři body mohly přiživit naděje na záchranu krajské
soutěže, byť se Smržičtí pohybují
v sestupovém pásmu. Není totiž
jisté, kolik týmů nakonec sestoupí do okresních soutěží, ze tří skupin padne „Černý Petr“ na nejhoršího z dvanáctých míst, takže
každý bod může rozhodnout.
Domácím se dvakrát podařilo

Doseděl

9

M. Studený

Zbožínek

Gottvald

vymazat gólové manko a v závě- Hned v úvodu hlavičkoval mimo
hostující Drešr, na druhé straně pěkru přidat kýžený gól navrch.
ně zpracoval Marek Studený míč pro
Viktora, jenže ani jeho střela nemíStav pøed výkopem řila přesně. Další pokus téhož hráče
vyrazil na roh Burget. Neuplynula
Zatímco smržický trenér Petr Got- ani čtvrthodina, když hosté rozehráli
twald mohl postavit v daném okamži- nakrátko další roh, míč propadl až na
ku nejlepší možnou sestavu a ještě mít zadní tyč, kde jej Burian pohodlně
v rezervě hráče na střídání, jeho pro- dopravil za Volfova záda – 0:1. Jenže
tějšek byl rád, že dal dohromady jede- po deseti minutách se k míči propadnáctku hráčů. A to byl ještě jeden už od lému za hostující obranu dostal Aleš
pohledu v hráčsky pokročilejším věku, Studený a bylo srovnáno – 1:1. SmrVladimír Čížek však v některých oka- žičtí nadále tlačili na soupeře, jenže
mžicích prokázal, že balón mu stále ten využil další hrubky a Navrátil tváří
není cizí předmět. Samozřejmě v pří- v tvář Volfovi volil elegantní lob, který
padě náhodného zranění by pro Jese- znamenal poločasový výsledek 1:2.
nec-Dzbel byla situace kritická. Týmu A to i přesto, že ještě před přestávkou
z Konicka chyběli v týmu hned čtyři mohl srovnat Vařeka, avšak na centr
klíčoví hráči, z toho téměř kompletní zprava sám před brankou nedosáhl.
záloha, což je pro tým hrající nejnižší Po změně stran tentýž hráč pěkně
krajskou soutěž jistě velký handicap.
prohnal kolem velkého vápna kličkujícího Burgeta. Po sedmi minutách
Vývoj zápasu
hry trefil pěkně z halfvoleje k tyči
Marek Studený a bylo opět srovnáno
Přesto ale hosté vytěžili z minima - 2:2. Vařeka i Viktor Studený na hromaximum a jejich gólová efektivita tu byli nadále aktivní, ale Burgeta za-

GOTTWALD

Petr

Volf

T. Studený

Střely mimo branku:

Branky: 24. A. Studený, 52. M. Studený, 82. Zbožínek
Střely na branku:

Žluté karty: -

Rozhodčí: Petr – Spurný, Vachutka
Střídání: -

10
4
Žluté karty: -

Rohové kopy:

Střídání: 69. Procházka za A. Studeného, 81. Kovačevič za V. Studeného.

TJ Sokol Èechovice „B“

VS. TJ Sokol Urèice „B“

VS.

VS.

VS.

FK Výšovice

TJ Sokol Olšany

TJ Sokol Vrahovice

TJ Sokol Otaslavice

S OuPv
Han Pv

0:5
(0:1)

OLŠANY U PROSTĚJOVA
Vydařený předposlední krok.
Vedoucí tým Okresního přeboru PROSTĚJKOVSKÉHO
Večerníku-II. třídy byl na hřišti
předposledních Olšan jasným
favoritem a svou roli ustál.
Domácí jedenáctku předčili
hosté po všech stránkách a zaslouženě si připsali tři body po
vysokém vítězství. V posledním
dějství tak stačí Hané na domácí
půdě s Výšovicemi neprohrát.
A pak mohou jeho hráči slavit
comeback do krajských soutěží.
exkluzivní reportáž
pro Večerník

Zdeněk

VYSLOUŽIL

TJ Sokol Vrahovice
TJ Sokol Brodek u Pv
(4:0)

7:0

(5:2)

5:3

Branky: 10. Kučera, 21. Prucek, 29.
Studený, 45., 55. z pen., 80. a 82. Farný.
Rozhodčí: Winkler – Bašný, P. Antoníček. Žluté karty: 70. Prucek, 82. Farný
– 41. Fialka, 70. Vlachynský. Diváků:
80.
Vrahovice: D. Pokorný – Michalec, J.
Doležel, Šmíd, M. Bukovec (61. Procházka) – Prucek, M. Kratochvíl, Kučera, Marek (70. Alexy) – Farný (83.
D. Kratochvíl), Studený (75. Klíč). Trenér: Jan Řezníček.
Brodek: Chalupa – Vlachynský, Zatloukal, R. Piňos, Kořínek – Typner,
Fialka, Soldán, Matoušek – Šimeček, P.
Piňos. Trenér: Ivo Vykopal.
Pohledem trenérů:
Jan Řezníček: „Já jsem na své mužstvo
hrdý, od 10. kola bodovali v každém
zápase. Kluci zaslouží poděkování za
celou sezónu. S Brodkem předvedli
krásný výkon, parádní fotbal a já jsem
maximálně spokojený. Mně se to zkrátka líbilo. Kluci jsou nahoře, atmosféra je
perfektní. Nevím, kdo nás může zastavit, jen doufám, že to nebude Zdětín.“
Ivo Vykopal: „Nejsem ten, který by
měl hodnotit kvality vrahovického
mužstva, ale tentokrát mě o jejich formě nepřesvědčili. Opět jsme si dali pět
vlastních gólů. Musím zmínit dva ze tří
rozhodčích, kteří byli mnohem více přiklonění domácím, kteří to vůbec nepotřebovali. Dělám to nerad, ale opravdu
výkon rozhodčích musím zmínit. Náš
výkon se mi hodnotí těžce. Za poslední
dva zápasy jsme si dali deset vlastních
gólů… Pánbůh zaplať, že končí sezóna.“
TJ Sokol Otaslavice
TJ Horní Štěpánov

Branky: 12. Gerneš, 28. z pen. Vogl,
39. a 43. Hangurbadžo, 45. Rieger – 25.
Fojt, 38. z pen. Němec, 84. Kamený.
Rozhodčí: Vrážel – Weiser, Klusal.
Žluté karty: 53. Drmola – 57. Gryc,
88. Sígl. Diváků: 33.
Otaslavice: Orálek – Ruszó, Kaláb,
Šubrt, Skalický (80. Začal) – Zatloukal
(86. Frehar), Vogl, Drmola, Gerneš –
Rieger (86. Janura), Hangurbadžo (76.

servis připravil Zdeněk Vysloužil

BYLI JSME
U TOHO

fotbal

33

www.vecernikpv.cz

klikni na

VIDEO+FOTOGALERIE

jen malinkatý krůček. Oslavy jsou
naplánované na sobotní podvečer
po utkání s Výšovicemi na zahrádce
„U Juldy“.
Statistiky najdete na straně 23

Nestárnoucí dvojice Hané Michal Trnavský (s míem) a Petr Ohlídal si se všemi
náznaky šancí Olšan poradila.
Foto: Zdenk Vysloužil

pětku pak upravil po přihrávce Zatloukala Miloš Krupička. Haná tak
odrazila nápor finišujících Vrahovic
a k celkovému primátu v nejvyšší
okresní soutěži jí už chybí opravdu

Daniel KOLÁØ – TJ Haná Prostìjov:
„Celý zápas jsme měli jasnou převahu. Kdyby se nám
podařilo v prvním poločase proměnit jen polovinu
vypracovaných šancí, mohlo být rozhodnuto daleko
dřív. Výsledek hovoří jasnou řečí, naše vítězství bylo
plně zasloužené. Naším cílem je soutěž vyhrát a jdeme
za tím. O možném postupu se pobavíme, až když to
bude reálné. Velké a dobře upravené hřiště nám vyhovovalo a Patrikovi obzvlášť.“

Pozápasové hodnocení trenérù
Roman SEDLÁÈEK – TJ Sokol Olšany:
„Obrovské zklamání. Kluci to zkrátka po druhém gólu
zabalili, vykašlali se na to a raději se nechali střídat kvůli
údajným zraněním... Morální síla tohoto mužstva je
slabá. Pak se nemůžou divit, že jsou v tabulce tam, kde
jsou. Já však některé kluky nepoznával. Cítili, že jim to
nejde, soupeř byl kvalitní, tak to zkrátka zabalili. Jsem z
nich opravdu zklamaný. Předseda může dělat kotrmelce, ale s tím se nedá moc dělat.“

(2:0)

5:2

Koudela). Trenér: Jiří Hon.
Horní Štěpánov: Havlíček – Rychnovský, Ščudla, Sígl, Červinka – Pokorný,
Deutsch, Němec, Kamený – Gryc, Fojt.
Trenér: neobsazen.
Pohledem trenérů:
Jiří Hon: „Dvakrát jsme šli do vedení, ale soupeř díky své kvalitě a důrazu
dokázal srovnat. Byli jsme ale trpěliví
a dokázali jsme do poločasu odskočit
na tři góly. Ve druhém jsme chtěli hlavně neinkasovat a pohlídat si výsledek.
Štěpánov potvrdil, že má kvalitní mužstvo a hrál kvalitní fotbal pro diváky.
V Brodku bychom rádi potvrdili naši
jarní pohodu.“
Horní Štěpánov: Z rozhodnutí vedení Horního Štěpánova se nemá nikdo
k zápasům vyjadřovat.
TJ Sokol Určice „B“
FK Skalka 2011

Branky: 6. a 64. P. Zapletal, 43. a 75. D.
Trajer, 69. Mohelník – 68. Václavík, 74.
z pen. Slamenec. Rozhodčí: Bašný –
Mlčoch, P. Antoníček. Žluté karty: 61.
Krajíček – 13. O. Mlčoch, 40. Slamenec.
Diváků: 69.
Určice „B“: T. Hýbl – Kadlec (70.
Muzikář), Nakládal, P. Mlčoch (65.
Němčík), Grulich – Mohelník, Vodák,
Hanzelka, Krajíček (65. Pospíšil) – Zapletal, D. Trajer (78. Pavlů). Trenér:
David Múdrý.
Skalka: Podešva – Přidálek (52. Chytil), O. Mlčoch, Slamenec, Spisar – M.
Glouzar, Maňák (87. A. Glouzar), Pinkava (75. Molčík), Petržela, Václavík
– Karásek (78. Dvořák). Trenér: Stanislav Prečan.
Pohledem trenérů:
David Múdrý: „Po dobré první desetiminutovce jsme trošku vypadli z tempa.
Začali jsme nakopávat balóny. Se štěstím jsme dali druhý gól. Ve druhé půlce jsme se zlepšili, přidali další branky.
Chtěli jsme vyhrát, jsme třetí a já jsem
spokojený.“
Stanislav Prečan: „Stanovili jsme si
taktiku, abychom eliminovali přednosti
soupeře. Bohužel jsme rychle inkasovali. Pak jsme se zvedli, měli dvě loženky, ale neproměnili je. Trochu jsme
se vrátili do utkání, ale Určice vyhrály

(0:1)

0:1
Branka: 22. Humpolíček. Rozhodčí:
Horák – Přikryl, Hubený. Žluté karty:
68. Raška, 73. L. Jurník – 83. Rozsíval,
90.+4. Štěpánek. Diváků: 45.
Přemyslovice: Raška – J. Špaček (46.
T. Jurník), Sláma, M. Tyl (46. L. Jurník),
Barna – Grulich (76. Konšel), L. Tyl,
Slaviček (63. Možný), Burget – Kořenek, Cita (80. Koutný). Trenér: Jaroslav Liška.
Vícov: Brabec – Chytil, Humpolíček,
Rajchman, Vlach – Světlík (55. Třís-

TJ Sokol Přemyslovice
TJ Sokol Vícov

Branky: 13. a 43. Koukal, 29. Fildán,
84. Křivinka – 22. Langer. Rozhodčí:
Krátký – Duda, Klusal. Žluté karty: 37.
Křivinka, 48. Fildán, 62. Koukal – 69.
Sokol, 82. Langer. Diváků: 70.
Výšovice: Pychora – Kozdas, M. Škop,
J. Škop, Krčmář – Baterdene, Fildán
(85. Dudík), Křivinka, Obručník (46.
Ryšánek) – Koukal, Olbert (55. F.
Okleštěk). Hrající trenér: Michal Dudík.
Zdětín: Hlavinka – Jiř. Navrátil,
Lenďák, Zdráhal, Kučera II – Knápek
(46. Sokol), Pliska, A. Keluc (76. Nakládal) – Vyskočil (68. Cosmin), Jar. Navrátil, Langer. Trenér: Tomáš Kučera I.
Pohledem trenérů:
Michal Dudík: „Zápas s hodně neproměněnými šancemi. Zápas byl zbytečně vyhecovaný, na můj vkus tam toho
bylo moc. Mohli jsme vyhrát daleko
vyšším rozdílem. Já jsem ale s výhrou
spokojený.“
Tomáš Kučera: „Před dvaceti lety jsem
jako aktivní hráč dostal ve Výšovicích
od jednoho diváka výchovný pohlavek,
asi jsem si ho zasloužil. Škoda že už ten
divák na fotbal nechodí, protože by těch
pohlavků zasloužili domácí hned několik. Dlouho už jsem opravdu neviděl
takovou neúctu k soupeři. Na fotbal se
nedalo moc dívat. Jsem zklamaný z celkové atmosféry. To ale neznamená, že si
příští utkání s Vrahovicemi neužijeme.“

(2:0)

4:0
Branky: 11. Jansa, 35. Bilík, 53. Chmelík, 80. Prášil. Rozhodčí: Dömisch –
Winkler, Kopřiva. Žluté karty: 74. Š.
Hanák – 74. Nevrla. Diváků: 80.
Čechovice B: Zelinka – Kupka (46.
Bontempo), Vinklárek, Lakomý (68. F.
Hanák), Š. Hanák – Foret (46. Chmelík), Prášil, Jančík, Hatle (68. Pospíšil)
– Jansa (46. Wolker), Bilík. Trenér:
Rudolf Valný.
Ptení: Hon – Šmída, Vyroubal (65.
Lang), S. Doležel, Látal – Jergl, Nevrla,
Holinka, M. Doležel (74. Musil) – Dospiva, J. Sekanina (50. Horák). Trenér:
Roman Minx.
Pohledem trenérů:
Rudolf Valný: „Do zápasu jsme šli
s jednoznačným cílem vyhrát. Vypomohli nám hráči „A“-týmu. Utkání jsme
zvládli přesně podle mých představ.
Konečný rozdíl mohl být i vyšší. Jsem
spokojený s předvedenou hrou i tříbodovým ziskem. Děkuji klukům z áčka,
kteří se nerozmýšleli a přišli pomoct.“
Roman Minx: Trenér FC Ptení nebyl
v nedělním podvečeru i večeru k zastižení. Vážení čtenáři tak musejí jeho hodnocení oželet.

TJ Sokol Čechovice „B“
FC Ptení

zaslouženě. Škoda že jsme neproměnili ka), Baránek, Musil (63. Krutovský),
ty šance.“
Rozsíval – Trnečka, Štěpánek. Hrající
trenér: Karel Vlach.
FK Výšovice
Pohledem trenérů:
4:1
TJ Sokol Zdětín
(3:1)
Jaroslav Liška: „Stará přemyslovská
písnička. Máme pět šancí, gól nedáme
a pak inkasujeme ze standardky. Soupeř
se pak zatáhl a my jsme se k nim nemohli dostat. Byli v zadu dobře organizovaní. Navíc měl ještě soupeř penaltu,
kterou neproměnil. Při penaltovém
zákroku se protihráč zranil a zápas se už
pak pouze dohrával. Byli jsme naprosto
jaloví v koncovce.“
Karel Vlach: „Skládali jsme sestavu
ještě obtížněji než minulý týden. V prvním poločase měli domácí více ze hry,
ale my jsme dali gól ze standardky.
Bránili jsme hubený náskok a výsledek
byl ubojovaný. Trnečka má zlomenou
nohu a posledních dvacet minut jsme
hráli v deseti. Ta situace závěr ovlivnila,
už jsme jen vyhlíželi konec.“

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

Olšanští stále ještě živící titěrnou
teoretickou naději na záchranu si
proti Hané nevybrali zrovna
šťastný den. Od prvních minut
tahali herně za kratší konec a bylo

jen otázkou času, kdy poprvé
inkasují.
Stalo se tak po dvaceti minutách,
kdy se v malém čtverci prosadil
hlavou Patrik Gábor - 0:1. Další
góly mohli přidat Zatloukal, znovu
Gábor a také Hodulák. Posledně
jmenovaný dokonce skóroval,
ale při zdviženém praporku pomezního rozhodčího se pískal
ofsajd. Po půli tak hosté vedli
pouze jednobrankovým rozdílem, i když jejich náskok mohl být
mnohem vyšší. Co se nepodařilo
v první, však přišlo zkraje druhého
poločasu.
Prostějovská hvězdička Patrik
Gábor dokázala skórovat třikrát
během čtyř minut a osud domácích
Olšan byl zpečetěn - 0:4. Na kulatou

Demolici Olšan řídil čarostřelec Gábor

OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku
HANÁ JE KROK OD MISTROVSKÉ KORUNOVACE

Pondělí 5. června 2017
www.vecernikpv.cz

KOLA

ŠAMPI N
PATRIK GÁBOR
Rychlonohý goleador prostějovské Hané opět zaúřadoval. V sobotním utkání
na hřišti Olšan se blýskl čtyřmi přesnými zásahy. Za zmínku však stojí hlavně
dokonání čistého hattricku, které se mu podařilo během čtyř minut! Svůj druhý gól
dal v 59. minutě, třetí v 60. a čtvrtý v 63. minutě. Tomu se říká VÝKON!

KOLA

SM LÍK
TJ SOKOL BRODEK U PROSTÌJOVA
Podzimní štika soutěže působí na jaře dojmem lekajícího lína. Nepřesvědčivé
výkony a výsledky však zastínilo sobotní vystoupení. Na hřišti nejlepšího celku
letošního roku se Brodečtí zcela poddali osudu a odvezli si z prostějovského
předměstí ostudných sedm branek, aniž by byť jedinou dali…

TJ Sokol Pøemyslovice

aneb Veerník pedpovídá

VS.

PROGNÓZA NA 26. KOLO
TJ Horní Štìpánov

VS.

Štěpánovští jdou v posledních kolech od porážky k porážce,
Tip
ale v posledním domácím vystoupení sezóny se budou chtít Veèerníku:
jistě loučit vítězně. Proti Přemyslovicím se sejdou v komplet3:1
ní sestavě a vyjde to.
------------------------------------------------------------------------------------------------FK Skalka 2011

TJ Sokol Vícov

Nečitelný zápas. Oba celky vyznávají rychlý a přímočarý
Tip
fotbal. Skaloni budou chtít vlastním divákům udělat Veèerníku:
radost a půjdou za výhrou. Čechovičtí neprodají kůži
2:1
lacino a svedou vyrovnaný boj.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Haná Prostìjov

Domácí nováček splnil cíl, kterým byla záchrana již
Tip
dlouho před koncem a proti Určicím bude chtít jistě Veèerníku:
zvítězit. Hostující soubor se však dostal do pohody a pot1:3
vrdí ji na vícovské skále.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

FC Ptení

Zelenobílí plánují postupové oslavy, ale výšovičtí bojoTip
vníci nepřijedou v roli obětních beránků. Svým fyzicky Veèerníku:
náročným fotbalem favoritovi notně zatopí, ale zkušená
3:2
parta si už vítězný pohár vzít nenechá.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TJ Sokol Zdìtín

Souboj dvojice týmů z chvostu tabulky. V situaci, kdy se
Tip
neví, kolik týmů nakonec bude sestupovat, potřebují oba Veèerníku:
celky zvítězit. Rozhodne domácí prostředí a větší vůle Pte1:1
ní, které zvládne rozstřel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VS.

V tomhle duelu nebude co řešit. Jedinou otázkou je,
Tip
jakým rozdílem nakonec nejlepší tým jara zvítězí. Veèerníku:
Vrahovičtí si opět s chutí zastřílejí, ale zdětínské partě
0:5
rozhodně chuť na fotbal nevezmou.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Brodek u Pv

22 branek
22 branek
21 branek
18 branek
18 branek

Velké derby dvou odvěkých rivalů. Ani jeden z týmů prakTip
ticky o nic nehraje, ale skalp protivníka na závěr sezóny Veèerníku:
potěší. Na podzim jasně kraloval Brodek, tentokrát by se
1:2
mohla karta otočit.

POØADÍ
KANONÝRÙ
1. Kristián KOUKAL (Výšovice)
1. Pavel FARNÝ (Vrahovice)
3. Patrik GÁBOR (Haná Prostějov)
4. Karel GRYC (Horní Štěpánov)
4. Libor NĚMEC (H. Štěpánov)

6. Josef KLVÁČEK (Čechovice B) 17 branek, 7.-8. Radek ŠTĚPÁNEK (Vícov), Martin VOGL
(Otaslavice) oba 16 branek, 9. Jan TYPNER (Brodek u Pv) 13 branek, 10. Bernard BOŠEK (Vícov) 12 branek, 11.-12. Patrik ZAPLETAL (Čechovice/Určice B), Radovan SVĚTLÍK (Haná
Prostějov) 11 branek. 13.-14. Jan SEKANINA (Ptení), Pavel FORET (Čechovice B), 10 branek.
15.-24. Oldřich DOSPIVA (Ptení), Radovan CITA, Martin KOŘENEK (oba Přemyslovice),
Roman ŠIMEČEK (Brodek u Pv), Roman RIEGER (Otaslavice), Marek HOLOMEK (Haná
Prostějov), David TRAJER (Určice „B“), Martin KUČERA, Jan STUDENÝ (oba Vrahovice), Jiří
KARÁSEK (Skalka) všichni 9 branek. 25.-29. Petr HODULÁK (Haná Prostějov), Libor KLIMEŠ
(Horní Štěpánov), Kamil ŽÁČEK (Určice B), Radek MAŇÁK (Skalka), Jaroslav TRNEČKA
(Vícov), všichni 8 branek. 30.-32. Luděk OLBERT (Výšovice), Vladimír KRAJÍČEK, Viktor
ŠŤASTNÝ (oba Určice B) všichni 7 branek. 33.-41. Dominik DRMOLA (Otaslavice), Marek
ZATLOUKAL (Haná Prostějov), Alexandr HANGURBADŽO (Otaslavice), Martin KRATOCHVÍL (Vrahovice), Petr PIŇOS (Brodek u Pv), Jan KŘIVINKA (Výšovice), Roman BERČÁK
(Určice B), Lukáš HOLINKA (Ptení), Lukáš JURNÍK (Přemyslovice) všichni 6 branek. 42.-50.
Jaroslav HLADÍK (Otaslavice), Ondřej ŠČUDLA (H. Štěpánov), Michal BARNET (Skalka),
Petr SOLDÁN (Brodek u Pv), Lukáš RYŠÁNEK (Výšovice), Jiří FOJT (Horní Štěpánov), David STROUHAL (Haná Prostějov), Tomáš POŘÍZKA (Vrahovice), Lukáš TYL (Přemyslovice)
všichni 5 branek. 51.-71. Radim ŽONDRA, Martin SÍGL, (oba Horní Štěpánov), Martin HON
(Ptení), Jakub KVAPIL (Výšovice), Jiří POSPÍŠIL (Olšany), Leopold ZATLOUKAL (Brodek u
Pv), Dominik ZATLOUKAL (Otaslavice), Jakub WOLKER (Čechovice), Petr VODÁK, (Učice
B), Michal PŘIDÁLEK (Skalka), Petr FIALKA (Brodek u Pv), Filip HEMERKA (Olšany), Jaromír MATOUŠEK (Brodek u Pv), Tomáš NEVRLA (Ptení), Adam POSPÍŠIL (Čechovice
B), Svatopluk BUKOVEC (Vrahovice), Miloš KRUPIČKA (Haná Prostějov), Jan VÁCLAVÍK,
Roman PINKAVA (oba Skalka), Michal MAZAL (Olšany), Michal OBRUČNÍK (Výšovice)
všichni 4 branky.
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„ZPACKANÉ FINAL FOUR MĚ ŠTVE DODNES“

A rozhodně se pokusíme znovu poprat o co nejlepší umístění.“
ƔƔ Řešily se možné změny v realizačním týmu vékáčka. Vy jste měl
jistotu, že zůstanete?
„Co se týká mé práce u prostějovských juniorek a kadetek, od prvprv
ního ledna tohoto
roku jsem přešel

dili, do úplně neznámého prostředí,
nav ze Slovenska do Česka. Naštěstí
navíc
jsem tady znal Luba Petráše, který mi
od začátku se vším pomáhal a rychle
se z nás stali výborní kámoši. Dost
rych jsem se v Prostějově rozkoukal,
rychle
neb problém se skamarádit i se všenebyl
mi ostatními. Práce mě tu okamžitě
bav VK AGEL má vysoké ambice
bavila,
vý
a výborné
podmínky, tím pádem jsem
po profesní stránce celou dobu moc
spo
spokojený.
A vyhovuje mi i zdejší život
ve m
městě, které není ani moc velké, ani
mo malé, prostě tak akorát. Jsou tady
moc
perf
perfektní
lidé jak v celém oddílu, tak na
Ho Tennis Club i okolo. Vždycky
Hotelu
pan příjemná atmosféra, po práci
panuje
čl
si člověk
může udělat pohodu, zasportova nebo zajít na pivko a povykládat.
tovat
Pos
Poslední
rok zde navíc mám i přítelkyL
ni Lucku,
s níž začínáme pomalu plánov že bychom se buď přímo tady,
novat,
neb někde na Hané jednou trvale
nebo
usa žít. Ještě existuje varianta jižní
usadili
Čec ale Slovensko asi ne. (smích)
Čechy,
k
V každém
případě je Prostějov super,
dok
dokonale
jsem si v něm zvykl a žije se
t báječně.“
mi tu

vizitka
LUKÁŠ MIČEK
✓ narodil se 10. ledna 1987 v Nitře na Slovensku
žen, hlavní kouč juniorek
✓ statistik A-družstva
A-dru
a asistent trenéra kadetek VK AGEL Prostějov
začal v deseti letech v rod✓ s hraním volejbalu
volej
prošel všemi mládežnickýném městě a postupně
pos
mi výběry tohoto
tohot klubu od žáků přes kadety až
po juniory
nastupoval v 1. lize dospělých
✓ poté přešel i do mužské kategorie a nastu
✓ vinou zdravotních problémů s koleny a ramenem
musel aktivní kariéru již
✓vinou
ra
v jednadvaceti letech (roku 2008) předčasně
předčasn ukončit
✓ záhy se začal věnovat trenérské profesi a vedl kadetky i juniory Nitry, pou tamního výběru žen v exsléze dělal asistenta kouče a zároveň statistika
statis
tralize
* statistikem byl dohromady tři roky také u ženské reprezentace Slovenské
lize 2016
republiky, s níž získal stříbro v Evropské liz
úspěchy
čtyři extraligové tituly a tři
* na klubové scéně jjsou jjeho největšími
j
úsp
p
juniorské Agelky dovedl ke stříbru
České poháry s ženami VK Prostějov, jun
a bronzu v extralize
zajímavost: nastupuje v Hanácké volejbalové
volejba
lize smíšených družstev za
Sportovní klub K2 Prostějov, jeho přítelkyní je hráčka VK AGEL Lucie Nová

ší oddíl má. Prakticky se na mém
působení tady nic nezměnilo, ale
papírově jsem teď smluvně vázán
ke svazu. Co se příští sezóny týká,
dostal jsem ale nabídku z jiného
moravského klubu, abych tam dělal asistenta hlavního kouče. Nad
touhle možností jsem po pravdě
váhal, neboť mě lákalo posunout
se z pozice statistika výš. Když jsem
však takovou variantu oznámil holkám z juniorského mančaftu, tak
plakaly a přemlouvaly mě, ať zůstanu. Rozebírali jsme to i s přítelkyní
Luckou a nakonec zvítězilo rozhodnutí nikam neodcházet. Uvidíme,
co přinese budoucnost zde v Prostějově, nebo případně později jinde. Nyní zde zůstávám statistikem
u áčka, prvním trenérem juniorek
i asistentem kadetek. A už se těším
na novou sezónu.“
ƔƔ V Prostějově působíte už čtyři
roky. Jak se vám tady pracuje i žije?
„Před těmi čtyřmi lety to pro mě byla
fakt velká změna. Šel jsem z rodné
Nitry, kde jsme se všichni dokonale
znali, neustále se potkávali i kamará-

Juniorkám nejvíce chyběly tři prvky:
výška, zdraví a úderná hráčka. V tomto
směru citelně scházela po odchodu
do Ameriky Týna Adamčíková...

Mladý kouč Lukáš Miček nedávno odmítl jinou nabídku
a rozhodl se zůstat i proto, že se mu v Prostějově skvěle žije
PROSTĚJOV V minulém čísle
Večerník rozebral v první části
rozhovoru se statistikem prostějovských volejbalistek Lukášem
Mičekem jeho zážitky, dojmy i postřehy z uplynulé sezóny u ženského „A“-týmu Agelek. Druhý díl
obsáhlého interview byl věnován
především Mičkově práci mládežnického trenéra VK, kdy je konkrétně prvním lodivodem juniorek a asistentem u kadetek, ale také
jeho životu na Hané coby rodilého
Slováka.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
ík

se ptal

z VK pod Sportovní centrum
mládeže, které prostřednictvím Českého volejbalového svazu zdej-

Foto: Josef Popelka
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Olymp byl za dané situace taky nad
naše aktuální možnosti. Ale pořád
zbývalo rozhodující utkání o třetí
místo proti Žižkovu a tam jsem byl
pevně přesvědčený, že jej zvládneme. Zvlášť když jsme tohoto soupeře
žel v nejhorší
předtím poráželi. Bohužel
cholila naše
možný moment vyvrcholila
špatná forma i celkováá nepohoda,
zklamání pak zavládloo obrovské.
ělaly strašně
Holky se hrozně bály, dělaly
moc chyb, v podstatě nedokázaly
normálně hrát, do tohoo jsem já byl
nervózní i naštvaný. A tak špatný
volejbal prostě nemohll na Žižkov
stačit. Velká škoda.“
ƔƔ Dají se na uplynulé sezóně juniorek VK najít též nějakáá pozitiva?
eka všechno
„Určitě jo, nebylo zdaleka
né je předejen negativní. Podstatné
vším to, že tým obecněě funguje na
ápou veškeré
vysoké úrovni, holky chápou
avě společně
herní systémy a v přípravě
tě, kterou se
pracujeme v určité kvalitě,
ášet do zápanásledně snažíme přenášet
sů. Za ty čtyři roky, co v Prostějově
žu od děvčat
působím, vím já, co můžu
očekávat a naopak babyy ví, co čekat
še vzájemná
ode mě. Myslím, že naše
asné výjimky
spolupráce je až na občasné
me prostějovdobrá, neustále se snažíme
al někam poský mládežnický volejbal
épe, zatímco
souvat. A někdy to jde lépe,
by to hráčky
jindy hůře. Klíčové je, aby
ovat a rozvíbavilo, dokázaly se zlepšovat
em k ženské
jely svůj potenciál směrem
kategorii. Což má ještě větší význam
než medaile.“
ƔƔ Jaký je výhled Agelek
lek U19 pro
příští soutěžní ročník?
ětšími rivaly
„Při porovnání s největšími
ůbec špatně,
to pro nás nevypadá vůbec
ází mezi ženy
neboť v Olympu přechází
osm hráček včetně celé základní sest děvčat, zastavy a v Brně tuším šest
uze o trojici
tímco my přijdeme pouze
déla StavinoLucka Zatloukalová, Adéla
hová, Sarah Cruz. Což sice jsou důležité tahounky, ale dalšíí čtyři členky
orkách a tím
základu zůstávají v juniorkách
zdíl od hlavpádem nebudeme na rozdíl
ních konkurentů začínatt jen s úplně
ranu platí, že
mladými. Na druhou stranu
jedna věc jsou představyy a druhá realita, která nastane. Kroměě toho velice
ahálet určitě
silný bude Šternberk, zahálet
de. A my se
nebudou ani nikde jinde.
měřit sami na
především musíme zaměřit
sebe, abychom dali do kupy dobrý,
ující mančaft.
soudržný i správně fungující
olů bude naJedním ze stěžejních úkolů
jít vhodnou adeptku na post úderné
univerzálky, abychom tam neměli
kově se však
vyloženou slabinu. Celkově
náš tým pro příští sezónuu jeví solidně,
vných holek.
vytvoří ho dostatek šikovných

17051510528

Marek
SONNEVEND
ƔƔ Jste hlavním koučem juniorek,
které nenaplnily medailové ambice a v extralize skončily čtvrté. Můžete rozebrat důvody?
„Nechci se vymlouvat na zranění,
protože těmi si prochází všechny
týmy, ale je pravda, že nás těch zdravotních problémů potkalo za celý rok
strašně moc. Handicapem našeho
družstva je také výška, holkám chybí
fyzické parametry rozhodovat opravdu těžké míče i zápasy. Obecně je mládežnický volejbal vedle psychiky dost
o přihrávce, a jakmile se nám na ní
nedařilo, útočili jsme proti vysokým
dvojblokům či z těžkých pozic. K čemuž chyběla skutečně úderná hráčka.
V tomto směru citelně scházela po
odchodu do Ameriky Týna Adamčíková. Navíc některé plánované opory
kvůli zdraví úplně skončily kariéru,
jiné vypadly na delší nebo kratší dobu
a neustálá marodka nás srážela dolů.
Družstvo tedy nakonec nebylo tak
silné, jak jsme původně předpokládali. Loni v létě jsem reálně pomýšlel
i na zisk titulu, v každém případě byla
jasným cílem medaile. Brno však dalo
dohromady velmi kvalitní kádr, rovněž Olymp se během sezóny herně
dostával nad nás. Za této situace byl
reálný aspoň bronz, bohužel ani ten
jsme vinou pokaženého Final Four
nevybojovali...“
ƔƔ Zklamal vás závěrečný turnaj
o cenné kovy s konečnou čtvrtou
příčkou hodně?
„Ano, to zpackané Final Four mě
štve dodnes - a ostřejší výraz nepoužiju jen proto, abych nebyl sprostý!
Na Brno posílené o řadu holek z ženského ´áčka´ jsme vůbec neměli,

17060210595
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Juru zvolit nemohli
PROSTĚJOV S napětím sledoval prostějovský fotbal páteční řádnou
valnou hromadu fotbalové asociace, v níž se měl do vedení českého
fotbalu dostat i předseda 1.SK Prostějov František Jura. Podle informací před jejím začátkem počítal s kandidaturou do výkonného výboru. Na volby nižších funkcionářů však nakonec nedošlo, delegáti
totiž nezvolili předsedu.
Na 19. valné hromadě v pražském hotelu Clarion se naplno projevila názorová roztříštěnost nejen mezi oběma zemskými komorami, ale i uvnitř té
moravské. Na tuto skutečně ostatně v rozhovoru pro Večerník upozorňoval právě František Jura.
Zatímco česká komora jednotně stála za místopředsedou Romanem
Berbrem, který ve svém regionu vládne železnou rukou, Moravané byli
v preferenci kandidátů na nejvyšší funkci nejednotní. Většinovou podporu zde ale získával v jednotlivých kolech bývalý generální sekretář Petr
Fousek, zatímco v Čechách s převahou vítězil šéf fotbalové marketingové
společnosti STES Martin Malík.
Tito dva kandidáti také postoupili do druhého kola, kde obě komory preferovaly rozdílné kandidáty. Přes apel zástupce evropské asociace UEFA, aby byl
nový předseda zvolen, a jednání zástupců obou komor za zavřenými dveřmi,
nebyl nový představitel českého fotbalu zvolen ani v kole třetím. Malík totiž
v moravské komoře nedosáhl potřebné podpory aspoň pětatřiceti procent
delegátů.
Vedení českého fotbalu tak nadále zůstává provizorní, což může mít negativní
vliv na jeho financování. Roman Berbr, šedá eminence v pozadí, si tak nadále
udrží vliv na chod asociace, nejméně do mimořádné valné hromady, která má
být svolána nejpozději do konce kalendářního roku.
„Výsledek valné hromady přijímám s jistými rozpaky. Dá se na něj nahlížet ze
dvou hledisek. Vzhledem k mezinárodním organizacím, financování fotbalu i
výstupu směrem k veřejnosti je patová situace jistě špatná. Na druhou stranu
se Morava semkla a vzepřela současnému vedení, a pouze budoucnost ukáže,
do jaké míry to poznamená další vývoj ve východní části republiky. Výsledek
byl ovlivněn odebráním hlasovacích práv Baníku a Sigmě, což se v důsledku
otočilo proti Romanu Berbrovi,“ zhodnotil přímý účastník jednání František
Jura.
(tok)

fotbal
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klikni na

FOTOGALERIE

od baráže o celostátní ligu!
PROSTĚJOVTým1.SKProstějov
do devatenácti let pokračuje ve
své krasojízdě soutěžním ročníkem Moravskoslezské dorostenecké ligy. V předposledním
utkání porazil na svém hřišti za
Olympijskou ulicí brněnskou
Líšeň 2:1 a v posledním utkání
s nejbližším konkurentem o konečné druhé místo Třincem mu
stačí neprohrát. Právě druhá

1.SK Pv


2:1

Veteráni jedou dobýt republiku:

Radim Weisser – trenér 1.SK Prostìjov:
„Oba góly padly po situacích, které po hráčích chceme, to znamená rychlých výpadech do otevřené obrany. Po vedoucí brance jsme byli herně
lepší, což jsme potvrdili druhým gólem. Škoda smolné kontaktní branky,
která soupeře vždycky povzbudí. Poté jsme měli snad pět šancí, kdy jsme
mohli potvrdit výsledek. Teď můžeme jet s čistou hlavou do Třince, snad
tam budeme efektivnější v proměňování šancí.“

POHLEDEM TRENÉRA

BYLI JSME
– 2:1. Hattrick mohl po brejku završit
U TOHO
Marčík, jeho zakončení se však mezi tři
tyče nevešlo. Stejný hráč neuspěl dvakrát
ani v poslední pětiminutovce, Šarmana
neohrozila ani Mikešova střela, takže
skóre se už k radosti domácích neměnilo.
„Škoda že jsem nezkompletoval hattrick,
dobrých šest šancí jsem za zápas měl, ale
($ )*+,-  / 0 $  " / %"" důležité je vítězství. Kontaktní branka
/ 

Líšně zápas nepříjemně zdramatizovala.
příliš nízko. Na druhé straně Šarman Do Třince to pojedeme prostě ukopat,
musel likvidovat šanci Dostálka a Kotou- aby nám druhé místo neproklouzlo mezi
na. Tečovaná střela Rolinka, která čtvrt prsty,“ hodnotil zápas Adam Marčík.
Statistiky najdete
hodiny před koncem zapadla za Šarmana výsledkové straně 22!
nova záda, však znamenala komplikaci

příčka znamená baráž o postup Mladíci Prostějova přesto začali podle
do celostátní dorostenecké ligy! představ a už po třinácti minutách se ujali
vedení brankou střelce Marčíka. Ten přeEXKLUZUVNÍ
vzal přihrávku za obranu, zbavil se obránce a podél gólmana otevřel skóre - 1:0.
reportáž
Hosté z Líšně ovšem drželi s domácími
pro Večerník
krok a v některých pasážích měli i víc ze
Tomáš
hry. Z toho pak pramenily brejkové situKALÁB
ace eskáčka, Holub i Zapletal však z dobrých pozic pálili mimo branku.
Po změně stran zvýšil střelou z úhlu na
vzdálenější tyč opět Marčík na rozdíl
dvou branek a domácí se definitivně
uklidnili - 2:0. Zvýšit mohl hlavičkou po
rohu Krátký, jenže břevno bylo pro něj
Na lavičce domácích už opět velel Radim Weisser, kterému skončilo dočasné angažmá u „A“-týmu v druhé lize.
Citelnou ztrátou pro poslední kola se
jevila absence Jašíčka, který má zdravotní problémy.

2OxDQ\YHYËUXPLVWURYVNÛFKRVODY
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Mládežníci Olšan patří v posledních
letech výkonnostně mezi regionální
špičku. Na pořádný úspěch však stále
čekali. Podařilo se to až letos, kdy nakonec uštvali největšího mostkovického konkurenta. „Po podzimu jsme
ztráceli tři body. Vzhledem k tomu, že
Mostkovicím odešli čtyři hráči půjče-



  

ní z eskáčka, věřili jsme, že se nám to
podaří,“ komentoval Uhřík, jenž vede
tým společně s Davidem Benkem.
Stíhací jízda vyvrcholila o druhém
květnovém svátku, kdy Olšanští
v přímém souboji oplatili Mostkovicím podzimní porážku. Na
domácím hřišti jim nasázeli sedm

PROSTĚJOV Krajským titulem to
nekončí! Výběr fotbalových veteránů nad čtyřicet let, jenž nedávno
zvítězil pod hlavičkou Plumlova
v krajském finále, jede v pátek do
Lázní Bohdaneč. Koná se tam finálový turnaj za účasti patnácti nejlepších veteránských výběrů republiky.
„Chtěli jsme se tam dostat, tak se
samozřejmě těšíme,“ usmál se manažer prostějovského regionálního
výběru František Kocourek.
Borci z Prostějovska si jedou republiku
hlavně užít, i když ambice jim nechybí.
V základní skupině jim budou soupeřem Svitavy, Sokolov, Havlíčkův Brod
a Bosonohy. „Los nebyl příliš milosrdný. Havlíčkův Brod je obhájcem
loňského prvenství, Sokolov byl čtvrtý
a za Bosonohy hrají bývalí hráči Zbrojovky,“ poznamenal Kocourek.
Postup do play-off zaručuje umístění

na prvním či druhém místě ze skupiny.
Na čtvrtfinálovou osmičku pak bude
pavouk doplněn dvěma nejlepšími celky ze třetích míst. „Já se nikdy netajím
těmi nejvyššími ambicemi. Postup ze
skupiny je základ, pak už to bývá loterie,“ naznačil manažer Kocourek.
Tým Plumlova se rozhodně nemusí
cítit v roli outsidera. Sestavu tvoří
kostra prostějovského Relaxu doplněná o další kvalitní borce z regionu. V jednom má však elitní výběr
prostějovského OFS jasný primát.
V konkurenci krajských či okresních
měst je Plumlov rozhodně nejmenší
obcí republikového finále.
Na přímou reportáž z Lázní Bohdaneč se můžete těšit v příštím vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
který jako tradiční partner regionálního fotbalu nemůže u takové událos(zv)
ti chybět.
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branek. „Po tom utkání už jsem
byl přesvědčen, že nám titul nikdo
nevezme,“ usmíval se kouč. Jeho
svěřenci jsou spolu již pět let a mají
velké zkušenosti. „Objíždíme hodně mezinárodních turnajů. Tři roky
jsme hráli ve starších přípravkách
krajský přebor. Před sezónou jsme se
spojili s Kostelcem na Hané a posílili
nás čtyři jejich velmi kvalitní hráči,“
informoval dále Uhřík.
Příští rok tak budou mladší žáci Olšan hrát krajský přebor. „Už máme
předběžnou dohodu s 1.SK Prostějov
o spolupráci. Záležet teď bude na krajských funkcionářích, jestli tomuto projektu budou nakloněni. Nemáme tolik
hráčů, abychom mohli i starší žáky. Ti
by tedy startovali pod názvem 1.SK
´B´, ale zápasy by hráli v Olšanech,“
uzavřel Michal Uhřík se zlatou medailí
na krku.

Mladší žáci jsou NEJLEPŠÍ V REGIONU! FINÁLEMČRjižtentopátek!
OLŠANY U PROSTĚJOVA Šampioni! Několikaletá cesta olšanského
fotbalového potěru dosáhla na svůj
první vrchol. V sobotním popoledni
zvítězili mladší žáci vysokým rozdílem s Ptení a dali tak definitivní razítko na své celosezónní prvenství.
„Pro kluky je to odměna za jejich
poctivou pětiletou práci. Samozřejmě že obrovský podíl na tom mají
i rodiče, kteří fotbalu obětují veškerý
volný čas,“ poznamenal pro Večerník
Michal Uhřík, hlavní trenér silného
ročníku.
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Ohlédnutí za fotbalovými

jsme pořád teprve v začátcích. Například bylo naším
záměrem pořádat tyhle turnaje především pro neregistrované malé fotbalisty a fotbalistky, kteří kopanou jinak
tolik nehrají. Což se dosud úplně nepovedlo, ale pro
příští rok na to budeme klást ještě větší důraz. Chceme
prostě dát příležitost co největšímu počtu nových adeptů sportu v rámci pěkných turnajů naplněných radostí
z pohybu, z kolektivní hry,“ zdůraznil Krchňavý.
Vítána je především vyrovnanost bez extrémně vysokých vítězství některého z družstev nad ostatními.
„Opravdu nechceme, aby některý z trenérů učitelů
zařadil do svého mančaftu kované mladé fotbalisty a ti
soupeřům způsobovali výsledkovými debakly zbytečný
smutek. Naší společnou prioritou je, aby se radovali pokud možno všichni,“ připojil Krchňavý.
Vedle všech partnerů akce (Statutární město Prostějov, marketingová společnost TK PLUS, Olo-

moucký kraj, 1.SK Prostějov, DsP Prostějov, Gala,
Deltaklub Stichovice) je potřeba obzvlášť ocenit
dva subjekty společně s konkrétními osobami. Jde
v první řadě o sportovní třídu Gymnázia Jiřího Wolkera, jejíž studenti a studentky v čele s třídní kantorkou
Vendulou Zbořilovou skvěle zvládli veškeré pořadatelské zajištění. A důležitým mužem v pozadí celého
projektu je od jeho samotného zrodu František Jura,
dlouholetý lídr fotbalového oddílu 1.SK Prostějov
a momentálně náměstek hejtmana Olomouckého
kraje. „Chci jim speciálně moc poděkovat, nemenší
díky pak patří šéfům městských komisí pro sport Pavlu Smetanovi a pro školství Honzovi Krchňavému
i všem dalším, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na zdárném uskutečnění druhého ročníku našich turnajů. Za rok se těšíme znovu, snad ještě lépe,“ uzavřel
Kremla.
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„Na přelomu podzimu a zimy nás pan Kremla oslovil s nabídkou,
zda se nechceme - konkrétně studenti gymnázia se sportovní přípravou - podílet na organizaci fotbalového turnaje, jehož hlavní
myšlenkou byla podpora pohybové aktivity dětí mladšího školního
od šesti do jedenácti let. Po dohodě pana Kremly s vedením GJW
se tak stalo a byli jsme pověřeni tímto úkolem, přesně šlo o studenty
třídy 1. B pod mým dohledem, na samotné akci pomáhali i vybraní studenti třídy 2. B.
Přípravy turnaje, rozdělení úkolů a kompetencí jednotlivým studentům - například tvorba diplomů, loga, systému soutěže, rozdělování cen - probíhaly v rámci předmětu teorie sportovní přípravy.
Úkoly si studenti mezi sebou rozdělili sami pod mým dohledem.
V průběhu druhého pololetí tohoto školního roku 2016/2017
nás pak několikrát ve výuce navštívili právě Jiří Kremla a společně
s ním i náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro sport a kulturu František Jura, ředitel ZŠ Jana Železného a předseda Komise
školské města Prostějova Jan Krchňavý a předseda Komise sportovní města Prostějova Pavel Smetana. Studentům projevili náležitou podporu, ochotně odpovídali na případné dotazy a poskytli
cenné rady pro realizaci samotného turnaje.
Díky možnosti pořádat tuto akci se ve třídě projevila nejen šikovnost jednotlivých studentů, ale i kolektivu jako celku. Třída musela
rozvinout značnou spolupráci a vzájemnou komunikaci, zároveň
ale také komunikovat s hlavními organizátory, sponzory a podobně. Studenti k celému projektu přistupovali zodpovědně, důkazem
toho byl jeho bezproblémový průběh. Z pozice učitele jejich práci
hodnotím velmi pozitivně, zvláště vezmeme-li v úvahu, že se s takovou sportovní akcí z pozice spoluorganizátora nikdy předtím
nesetkali. Věřím, že díky této akci nabyli nové zkušenosti, které pro
ně budou přínosem.“ Vendula Zbořilová, učitelka TSP, TV
a BI na Gymnáziu Jiřího Wolkera Prostějov.

pohledem venduly zboøilové

turnaji školní mládeže YÛERUQÛQ¿SDGrFKY¿OË-DQ.UFKĀDYÛ

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Sport mezi (všechny) děti! Takovým obecným mottem se řídí projekt fotbalových
turnajů pro veškerou mládež od šesti do deseti let,
jehož druhý ročník proběhl 23. a 25. května na
hřišti s umělou trávou v areálu SCM Prostějov Za
místním nádražím. A náramně se vydařil!
Jak už Večerník informoval v minulém čísle, pod organizační taktovkou sportovní komise i školské komise při
Radě statutárního města Prostějova a Gymnázia Jiřího
Wolkera hráli nejprve kluci a holky z prvních i druhých
tříd ZŠ, o dva dny později si to pak rozdaly týmy složené ze třeťáků a čtvrťáků. Původní záměr dát dohromady
sídlištní party se přitom zatím přetransformoval do převážně školních výběrů, kterých se střetlo pět, respektive
šest. To znamená, že v součtu obou turnajových dnů
sportovala více než stovka dětí.
„Jirka Kremla měl předloni výborný nápad a je moc
dobře, že se daří realizovat. Celá akce přitom je v neustálém vývoji s tím, že po skromnějším prvním ročníku s početně nižším startovním polem letos účastníků
hodně přibylo, za což jsme velice rádi. Hlavně chceme,
aby se mladí hýbali a neseděli jen u počítače, mobilu
nebo televize. Přínos zdravého pohybu je zvlášť v současné době nezpochybnitelný, a čím víc dětí tímto
směrem navedeme, tím lépe,“ řekl Večerníku předseda
městské komise pro školství Jan Krchňavý.
Hned v úvodu zmínil Jiřího Kremlu coby duchovního
otce i ústředního hybatele projektu. „Samozřejmě je
do dalších let stále na čem pracovat, svým způsobem
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Našlo se konené ešení mládežnického hokeje?

všichni zatím dobře,“ pochvaluje si
Vykoukal.
Stejně tak je ale pravdou, že současná sestava není příliš početná a mnoho hráčů
tak přijde až v okamžiku, když už bude
muset mít na sobě hrubý základ. „Nyní
platí, že všichni naši hráči mají svého trenéra a každý týden nás informují o plá-

města sdělila svůj jasný názor a sympatie k SK Prostějov 1913. Tento
nově vytvořený mládežnický klub
vedou zodpovědní lidé, bývalí hokejisté, nejsou zatíženi žádnými dluhy
a exekucemi. Tento klub žije tak,
jak já si představuji, že má správný
mládežnický klub fungovat,“ dodala
první žena Prostějova.
Už z těchto slov primátorky lze vyčíst,
že rada města zřejmě před zastupitele
předstoupí s návrhem finančně podpořit do příští sezóny pouze klub SK
Prostějov 1913 pod vedením Milana
Sedla a Marka Černoška. „Pan Sedlo
městu nabízí, že klub převezme veškerou hokejovou mládež a ve výboru

svými příznivci see ale prostějovští
jí, chybí materiál
hokejisté nedočkají,
ace tomu nenai myšlenky. „Situace
hrává, nejsme schopni
hopni uspořádat
s ‚fans' nějakou akci.
ci. Uvidíme, až se
sejdeme na ledě, třeba pak uspořáké setkání nebo
dáme alespoň nějaké
prve se ale
podpisovku. Nejprve

budou také zástupci města a rovněž
pan Luňák, coby šéf seniorského klubu. A já jsem přesvědčena o tom, že
oba kluby se dohodnou na sloučení
a převodu všech dětí pod hlavičku
SK Prostějov 1913. První náznaky
o možné dohodě už máme, což nás
těší. Víte, i mládežnický klub musí
kromě magistrátu někdo finančně
podporovat. A podle mých informací už významný sponzor existuje.
Rada města se rozhodla podporovat
v budoucnu pouze jediný klub, a tím
bude SK Prostějov 1913,“ prozradila
bez obalu Alena Rašková s tím, že hlasování radních o tomto tématu bylo
jednomyslné!
Večerník požádal o reakci ještě náměstka primátorky Jiřího Pospíšila,
který, jak známo, byl naopak zastáncem strategie LHK Jestřábi. „Rada
města pečlivě zvažovala záležitosti
kolem našeho mládežnického hokeje. Příslušné usnesení jsme schválili vzhledem k tomu, že jsme měli
informace, že obě strany dospěly
k předběžné dohodě. Pevně věřím,
že se oba kluby dohodnou a mládežnický hokej bude opět fungovat
pod jedním vedením. Moc bych si
to přál, protože to je jediná cesta,
jak mládežnický hokej rozvíjet na
té nejvyšší úrovni,“ odpověděl Jiří
Pospíšil.

„HODLÁME PODPOIT JEN SK 1913, s Jestáby se domluví,“ pekvapila primátorka
Michal KADLEC

Večerník během minulého týdne
sondoval aktuální situaci, neboť
rozhodující zastupitelstvo se blíží.
Na minulé úterý 30. května bylo
svoláno mimořádné zasedání Rady
statutárního města Prostějova. Bod
programu byl jediný, a to dotace pro
mládežnický hokej. „Konstatovali
jsme, že LHK Prostějov má během
několika týdnů již třetího předsedu
klubu. Pan Tomiga ve funkci skončil
zatížen dvěma exekucemi na klub.
Nahradil jej pan Odstrčil, o němž

solidní nepřipadala,“ tvrdí Alena jsme se zanedlouho dozvěděli, že je
na něho uvaleno hned čtrnáct exeRašková.
kucí! A v posledních dnech se stal
předsedou LHK Jestřábi pro nás
zcela neznámý člověk. Tento klub
pro nás jako radní naprosto ztratil důvěryhodnost, což nás přimělo
k zásadnímu rozhodnutí,“ sdělila
Večerníku Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějov.
„Nikdy jsem se do problematiky
mládežnického hokeje v Prostějově
nechtěla osobně vměšovat, hodlala
jsem posouzení celé situace nechat
pouze na speciálně vytvořené komisi složené ze zastupitelů všech politických klubů. Ale nyní jsem v radě

PROSTĚJOV V minulém čísle
Večerníku se do jedné z odpovědí primátorky Aleny Raškové
vloudila nepřesnost, kterou nyní
uvádíme na správnou míru. „Na
rozdíl od kolegy Pospíšila jsme
se lišili v názorech, který ze dvou
klubů přichází s rozumnými návrhy na vyřešení složité situace
v mládežnickém hokeji. Já jsem
naopak tvrdila, že rozumně se
chovají představitelé SK Prostějov 1913. Nabídka, kterou podal
LHK Prostějov mně rozhodně

dotací od prostějovského hokeje, snad
tedy přijde podpora z města, jak bylo
přislíbeno,“ věří v pomyslné rozvázání
rukou sportovní manažer Jestřábů Jiří
Vykoukal. Stejně tak doufá, že právě
tento krok povede k dalšímu rozvoji
zdejší mládeže. „S Markem Černoškem se známe a vycházíme spolu
dobře. V jejich oddíle je spousta lidí
z Prostějova, kteří znají prostředí, i rodiče tam jsou spokojeni,“ poznamenal.
Blíží se tak doba, kdy by po Marku
Drtinovi mohlo přijít i další zvučné
jméno, od něhož se bude očekávat,
že se stane tahounem úspěšného
týmu. „S někým jsme předběžně domluveni, brzy ale může být vše jinak.
Hodně hráčů je už pod smlouvou
a další se k nim rychle mohou přidat,
není to lehká doba. Změny sledují

ČESKÉ BUDĚJOVICE Luboš
Rob mladší se přesouvá do extraligy. Vnuk Jaroslava Pouzara a syn
někdejšího reprezentanta Luboše Roba staršího strávil až dosud
celou svou kariéru v Českých Budějovicích, nyní se ve dvaadvaceti
letech vydává severozápadním
směrem, stal se z něj chomutovský Pirát.
WSM Ligu opouští s bilancí téměř

Jaroslav Kasík, Zdeněk Doležal,
Martin Ondráček, Jindřich Barák,
Ondřej Kopta, Lukáš Nedvídek.
Naopak na odchodu jsou Jan Pohl,
Ronald Knot, Martin Bača, Petr
Beránek a Jaromír Kverka.
Na nové spoluhráče si bude muset zvykat rovněž o sedm let starší
Cetkovský. Téměř dvoumetrový
forvard strávil poslední rok na
Kladně a celkově odehrál na čtyři
sta padesát střetnutí v české extralize
a další téměř dvě stovky mačů přidal
o patro níž, nyní si zkusí nejvyšší
slovenskou soutěž. Jeho novým
působištěm se stávají Nové Zámky,
odkud pro změnu do Prostějova
přišel Marek Drtina.
A rovněž v případě Rytířů je změn
v kádru více. Někdejší rekordman
v počtu odehraných extraligových duelů František Ptáček se ve
dvaačtyřiceti letech rozhodl ukončit
kariéru, Miroslav Hanuljak jde
chytat do Freiburgu, naopak vedle
exprostějovského Petra Štidla přišel
ještě Tomáš Kaut z Pardubic. (jim)

dvou stovek utkání a více než sto
třiceti kanadskými body, s jižními
Čechami se loučí i další hráči. Zadák
Martin Mazanec odchází do francouzského Nice, Jiří Fronk se přesouvá do Havířova, Michal Chovan
se vrací domů na Slovensko. Devětadvacetileté křídlo znovu po dvou
letech oblékne dres Zvolenu, kde
strávil drtivou část svého hokejového života.
(jim)

Rob opouští Budjovice

PROSTĚJOV Na nové angažmá
se může těšit dvojice hráčů
spojená v nedávné minulosti
s prostějovským hokejem. Zdejší
odchovanec a trojnásobný extraligový šampion Jiří Cetkovský
opouští
řady
prvoligového
Kladna a vydává se na své vůbec
premiérové zahraniční angažmá
do Nových Zámků, v posledních
více než dvou sezónách jestřábí
útočník Lukáš Krejčík bude pro
změnu oblékat dres pražské Slavie.
„Po konci v Prostějově jsem sháněl
angažmá, které bych měl na dojezd.
Bydlím kousek od Prahy a vyšlo to
nejlépe, jak mohlo, mám to třicet
minut na stadion. Když přišla
nabídka ze Slavie, tak jsem na to kývl
a byl jsem rád,“ popsal pro Večerník
svůj přesun do hlavního města
šestadvacetiletý forvard, jež nedávno z rodinných důvodů ukončil své
angažmá na Hané.
Nejedná se o jediný příchod
k sešívaným, už dříve se tak rozhodli

Cetkovský Nové Zámky

Krejčík posílil Slavii,

VYJÁDŘENÍ ZAINTERESOVANÝCH ŠÉFŮ VŠECH
SUBJEKTŮ V PROSTĚJOVSKÉM HOKEJI VÁM
PŘINESEME V PŘÍŠTÍM ČÍSLE VEČERNÍKU!!!

a některé týmy hodně posilují, o jiných
není ani zmínka. Třeba Litoměřice,
Kadaň, Benátky, zrovna s nimi ale nechceme soupeřit. Další velký pohyb
nastane zase v srpnu, jakmile začne
extraliga uvolňovat hráče, co se jim nevejdou do kádru,“ odhaduje někdejší
reprezentant.
V tuto chvíli tak stále platí, že se
přímo na Hané připravuje pod
vedením oddílového kondičního trenéra hrstka hokejistů, další
mají individuální přípravu poblíž
svého bydliště různě po republice. „Myslím si, že letní příprava by se
měla vést právě pod kondičními trenéry a zastaralou metodou je, když ji
na suchu vedou klasičtí trenéři. David má mou plnou důvěru a podle
průběžných výsledků jsou na tom

„
S Markem ernoškem se známe
a vycházíme spolu dobe. V jejich
oddíle je spousta lidí z Prostjova,
znají prostedí, i rodie jsou spokojeni.
i.
sportovní manažer LHK Jestřábi Jiří VYKOUKAL
UKAL
K 1913
o sloučení mládežnického hokeje pod hlavičku SK

l d h pracovat musejí hl
l situace ustánechh a výsledcích,
hlav- musí celá
ežitou
ně na tom, v čem jsou slabí,“ upozornil. lit,“ připomněl důležitou
koukal.
Zpestření v podobě prestižního, podmínku Jiří Vykoukal.
(jim)
avšak pohodového poměření sil se

Foto: archív Veerníku

Hrái plní kondiní plány,
turnaj s fanoušky nebude
PROSTĚJOV Posun v jednání
o budoucnosti prostějovského mládežnického hokeje znamená přísun
vítaného optimismu i pro „A“-tým.
Jeho funkcionáři věří, že se podaří
vše brzy doladit, aby mohly dorazit peníze od magistrátu i krajské
samosprávy, následně by účastník
WSM Ligy mohl dotáhnout do
konce příchody výraznějších posil.
Stávající sestava zatím pokračuje
v letní přípravě režírované jejich
kondičními trenéry a pohromadě
se všichni sejdou až na ledě. I proto
se letos neuskuteční florbalový ani
fotbalový turnaj za účasti jestřábího
družstva.
„Čekáme, co se bude dít, jestli děti
přejdou pod SK Prostějov 1913. Jeden
mládežnický celek byl podmínkou

RYCHLÝ
VEERNÍK
Horèièka jde do
Vsetína
Vsetín (jim) - Po roce stráveném
u Jestřábů a následujícím ročníku
v sousedním Přerově se Luboš
Horčička opět stěhuje. Čerstvě
osmatřicetiletý gólman se dohodl
na spolupráci se Vsetínem a pokračuje tak ve své pozvolné cestě
východním směrem. Kladenský
odchovanec si v posledních letech
udržuje v druhé nejvyšší domácí
soutěži průměr lehce nad dvěma
inkasovanými brankami na zápas
a úspěšnost kolem třiadevadesáti
procent, po čtvrtfinálových účastech v Třebíči a na Hané i předešlých extraligových úspěších se
nyní pokusí probojovat do svého
čtrnáctého play-off v posledních
patnácti letech. Nyní tedy odchází na Valašsko do týmu nováčka
WSM Ligy.

Vary pøišly
o sponzora
Karlovy Vary (jim) - Vedení
Karlových Varů sice bezprostředně po neúspěšné baráži vyhlásilo,
že se chce do extraligy okamžitě
vrátit, nicméně při této snaze se
zřejmě bude muset uskromnit.
Z pozice hlavního partnera oddílu totiž odchází Sokolovská
uhelná, která pumpovala do
klubu plných patnáct milionů
korun, vyloučit nelze ani snížení příspěvku ze strany města.
A výrazně se obměňuje i kádr, na
odchodu do Frýdku-Místku je
útočník Milan Mikulík, dále se
mimo jiné Denis Kindl přesunul do Plzně, Václav Tomeček
do Chomutova, Denis Šimek
do Nových Zámků. Na straně
příchodů přibyl k dvojici Filip
Novotný, Stanislav Balán ještě
z Lyonu se stěhující slovinský
obránce Matiš Podlipnik.

17053010581
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může dostávat víc zápasových příležitostí,“ nadhodil Chytil.
Trojice volejbalistek pro ženské áčko
Agelek 2017/2018 je tedy jistá. Ale
co jinak? „Jednání s dalšími hráčkami
jsou v plném proudu. U některých
jsme těsně před podpisem, u jiných se
blížíme k domluvě nebo k ní alespoň

volejbal
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směřujeme. Konkrétní jména zatím nemohu zveřejnit, ale každopádně platí, že
v momentě jakékoliv oficiálně uzavřené
dohody budeme veřejnost okamžitě informovat,“ slíbil šéf vékáčka.
Prostějovské družstvo přitom dál povede hlavní kouč Miroslav Čada na
základě o rok prodloužené vzájemné
spolupráce. Celkové složení realizačního týmu se dotváří, ovšem nemělo by
se výrazně změnit.

ačkoliv Nina patřila k nejvíc bodujícím plejerkám celého kádru a Soli
se snažila přispívat svými postřehy.
„Cílem tohoto turnaje bylo pokusit se
o třetí místo a zároveň se připravit na
Evropskou ligu, kde chceme postoupit ze skupiny dál,“ uvedl kormidelník
Marek Rojko. Ve zmíněné EL čekají
Slovenky i s duem vékáčka Herelová
- Soares klání ve španělském Valladolidu (9. až 11. června) a v portugalském
Matosinhos (16. až 18. června), pak
případně závěrečné Final Four, které je
na programu 1. a 2. července. (son)
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Prostějov (son) - Možná v úplně
stejném složení, jak uzavíral minulou sezónu, bude pokračovat
realizační tým volejbalistek VK
AGEL Prostějov. Podle našich
informací zůstane buď totožný,
nebo se pravděpodobně změní
na jediném postu.
Jak už Večerník referoval před
týdnem a oficiálně to potvrzujeme dnes, hlavním trenérem
Agelek nadále je Miroslav Čada.
Coby šéf kolektivu dostal tradičně právo sestavit si partu svých
spolupracovníků a byť ještě není
definitivně rozhodnuto, vsadí
takřka jistě na osvědčené parťáky
z předchozích let.
Jako trenérský asistent mu tudíž bude sekundovat Lubomír
Petráš, kondiční trenérkou zůstane Solange Soares, lékařem
Pavel Navrátil, statistikem Lukáš
Miček a fyzioterapeutem David
Lisický.
Jediný otazník se možná vznáší
nad masérkou Ivanou Chalupovou, neboť všechny Čadovy
prostějovské roky vykonával masérský kumšt Jan Müller a ostřílený lodivod prý projevil zájem
o jeho návrat. Uvidíme již brzy,
Miroslav Čada by měl prozradit
víc v plánovaném rozhovoru pro
Večerník.
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RYCHLÝ


Konečné pořadí: 1. Linamar Békéscsaba (Maďarsko), 2. Calcit Lublaň (Slovinsko), 3. Branik Maribor (Slovinsko),
4. Mladost Záhřeb (Chorvatsko), 5. UP Olomouc (Česko), 6. Vasas Budapešť (Maďarsko), 7. BVK Bratislava (Slovensko), 8. Slávia Bratislava (Slovensko), 9. Post Nö (Rakousko).
Pořadí po základní části: 1. Calcit Lublaň 21, 2. Branik Maribor 20, 3. Linamar Békéscsaba 16, 4. UP Olomouc 14,
5. Vasas Budapešť 13, 6. BVK Bratislava 9, 7. Slávia Bratislava 9, 8. Mladost Záhřeb 3, 9. Post Nö 3.
Výsledky Final Four v Záhřebu – semifinále: Calcit Lublaň – Mladost Záhřeb 3:1 (-24, 11, 11, 19), Linamar
Békéscsaba – Branik Maribor 3:0 (15, 12, 17). O 3. místo: Branik Maribor – Mladost Záhřeb 3:2 (24, -19, 15,
-25, 5). Finále: Linamar Békéscsaba – Calcit Lublaň 3:1 (-24, 10, 18, 24).

 

Konečné pořadí: 1. VK Prostějov (Česko), 2. Post Schwechat (Rakousko), 3. Doprastav Bratislava (Slovensko),
4. Branik Maribor (Slovinsko), 5. ŽOK Rijeka (Chorvatsko), 6. Calcit Kamnik (Slovinsko), 7. Steg Linec (Rakousko), 8. Slávia Bratislava (Slovensko), 9. ŽOK Split (Chorvatsko), 10. ATSC Klagenfurt (Rakousko).
Pořadí po základní části: 1. VK Prostějov 51, 2. Post Schwechat 48, 3. Branik Maribor 33, 4. Doprastav Bratislava 33, 5. ŽOK Rijeka 29, 6. Calcit Kamnik 24, 7. Steg Linec 20, 8. Slávia Bratislava 19, 9. ŽOK Split 11, 10. ATSC
Klagenfurt 2.
Výsledky Final Four v Prostějově – semifinále: VK Prostějov – Doprastav Bratislava 3:0 (17, 16, 11), Post
Schwechat – Branik Maribor 3:0 (19, 15, 19). O 3. místo: Doprastav Bratislava – Branik Maribor 3:2 (-21, -18,
17, 20, 13). Finále: VK Prostějov – Post Schwechat 3:1 (-18, 17, 15, 14).
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AGELKY SE VRACÍ DO STŘEDOEVROPSKÉ LIGY!
utkání základní části, což je pro nás
termínově přijatelná varianta i při
současném startu v UNIQA extralize ČR, Českém poháru a kvalifikaci Champions League,“ vyjasnil
Chytil.
Středoevropskou ligu 2016/2017
vyhrál prostějovskému volejbalu
dobře známý tým Linamar Békéscsaba z Maďarska, stříbro získal
slovinský Calcit Lublaň a bronz
bral další zástupce této země Branik Maribor. Česko reprezentovala
Olomouc, která v dlouhodobé soutěži skončila čtvrtá, ale mezi elitní
kvarteto nepostoupila, když přednost dostal Záhřeb jakožto pořadatel Final Four. „V současné chvíli
se finalizuje přesné týmové složení
startovního pole pro příští sezónu
MEVZA League. My se už teď těšíme na divácky atraktivní a většinou
i kvalitní zápasy proti zahraničním
soupeřům. A každopádně bychom
se navzdory konkurenci několika
opravdu silných klubů rádi znovu
zapojili do boje o nejvyšší příčky,“
zdůraznil Petr Chytil.

Dosud jedinou účast v této soutěži proměnily
před šesti lety v triumf, vysoko chtějí útočit i nyní
PROSTĚJOV Před rokem nabídku na návrat ještě s díky odmítli,
zatímco teď už ji využili. O čem je řeč? O startu volejbalového
oddílu VK AGEL ve Středoevropské lize žen, do jejíhož nového
ročníku 2017/2018 prostějovský tým vstoupí! Tato žhavá novinka byla oficiálně potvrzena a fandové vékáčka se tudíž mohou
těšit na duely zajímavě obsazené nadnárodní soutěže!
původní reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

Leč jediný rok Prostějovským stačil,
v účasti se následně rozhodli nepokračovat. „Kvůli Středoevropské lize
jsme museli vynechat celou dlouhodobou fázi české extraligy včetně nadstavby a jen díky vstřícnosti
ostatních tuzemských oddílů vstoupili až přímo do play-off coby nejvýše nasazený celek. Dlouhodobě
však byl takový scénář neudržitelný,“
vyložil Chytil.
Jenže MEVZA League prošla od
tehdejší doby změnami svého
herního systému, které umožnily letošní návrat vékáčka do její
náruče. „Už se nehraje dvoukolově
každý s každým doma a venku, nýbrž turnajovým způsobem. Během
uplynulého ročníku absolvoval každý z devíti účastníků tři takové turnaje a v rámci nich dohromady osm
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S MEVZA League přitom Agelky
již mají svou zkušenost, neboť v této
mezinárodní soutěži absolvovaly sezónu 2010/2011. Tenkrát prohrály
jediné střetnutí z osmnácti v základní části, z prvního místa suverénně
postoupily do Final Four, aby rovněž závěrečný turnaj ovládly, navíc
v domácím prostředí po finálovém
zdolání Vídně. „Tehdy šlo o krásné
chvíle a jeden z velkých mezinárodních úspěchů našeho klubu,“
zavzpomínal předseda správní rady
VK Petr Chytil.

 
2008: 1. Nova Gorica (Slovinsko), 2. Post Vídeň (Rakousko), 3. Branik Maribor (Slovinsko).
2009: 1. ŽOK Rijeka (Chorvatsko), 2. Post Vídeň (Rakousko), 3. Nova Gorica (Slovinsko).
2010: 1. Branik Maribor (Slovinsko), 2. ŽOK Split (Chorvatsko), 3. ŽOK Rijeka (Chorvatsko).
2011: 1. VK Prostějov (Česko), 2. Post Schwechat (Rakousko), 3. Doprastav Bratislava (Slovensko).
2012: 1. Branik Maribor (Slovinsko), 2. Post Schwechat (Rakousko), 3. Slávia Bratislava (Slovensko).
2013: 1. Branik Maribor (Slovinsko), 2. Post Schwechat (Rakousko), 3. Calcit Kamnik (Slovinsko).
2014: 1. Calcit Kamnik (Slovinsko), 2. Branik Maribor (Slovinsko), 3. Doprastav Bratislava (Slovensko).
2015: 1. Branik Maribor (Slovinsko), 2. Calcit Kamnik (Slovinsko), 3. ATSC Klagenfurt (Rakousko).
2016: 1. Calcit Lublaň (Slovinsko), 2. Linamar Békéscsaba (Maďarsko), 3. Vasas Budapešť (Maďarsko).
2017: 1. Linamar Békéscsaba (Maďarsko), 2. Calcit Lublaň (Slovinsko), 3. Branik Maribor (Slovinsko).

Lucie Nová (na snímku vpravo), která
před měsícem oslavila teprve jednadvacetiny. „S Luckou jsme loni podepsali víceletou smlouvu a ta běží. První
rok u nás si hlavně zvykala na smečařskou pozici, kam přešla z univerzálu,
a postupně se adaptovala na zdejší
prostředí i ambice. V novém ročníku
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zjistili jsme

Zůstávají Julie Kovářová, Nina Herelová a Lucie Nová,
zenou osobnost, ostřílenou tahounku
družstva. Mít takovou hráčku v kolektivu je značné plus,“ řekl k setrvání devětadvacetileté Kovářové v Prostějově
předseda správní rady VK Petr Chytil.
„Jako hodně pozitivní zprávu vnímám
rovněž uzavření nového kontraktu
s Ninou Herelovou (na snímku uprostřed). Jde o stále dost mladou, přitom
však poměrně zkušenou blokařku, jež
během nedávno skončené sezóny patřila v našem týmu k nejlepším hráčkám s nejstabilnější formou. Stejně
jako u Julči se i na Nině dá pevně stavět
a navíc má ve třiadvaceti letech před
sebou slibný potenciál dalšího volejbalového růstu,“ okomentoval Chytil
prodloužení spolupráce s Herelovou.
Další zástupkyní mladší generace v hanácké družině bude česká smečařka

o dalších hráčkách včetně posil se dál intenzivně jedná

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Po skončení každé
sezóny je nejčastěji pokládanou
otázkou fanoušků vždy jedna: jak
bude vypadat hráčský kádr v novém soutěžním ročníku? Odpověď
v případě A-týmu žen VK AGEL
Prostějov nebude v tuto chvíli samozřejmě kompletní, neboť se stále
vede řada jednání, ale k prozrazení
prvních jmen už došlo. A jde o tři
volejbalistky, které na soupisce zůstávají díky podepsané smlouvě.
„Mám velkou radost, že můžeme nadále počítat s Julií Kovářovou (na snímku
vlevo). Již několik let patří na liberu k našim největším defenzivním oporám, na
svém postu je všeobecně považována
za nejlepší Češku a navíc platí za přiro-

a Soares

Holky musím pochválit
za to, že ani za nepříznivého stavu nesložily zbraně,“ ocenil český lodivod
Pommer.
A co Slovenská republika, v jejímž
dresu patřila k hráčským oporám
v základu prostějovská blokařka Nina
Herelová a na lavičce dělala trenérskou
asistentku Solange Soares? Mančaft
SR sice hladce smetl Kypr i Island 3:0,
jenže nestačil na papírově silnější soupeře (Polsko a Česko 1:3, Srbsko 0:3).
Tím pádem skončil v grupě až čtvrtý
a na MS v příštím roce se nepodívá,




skem
se Sloven

Prostějovské libero vydatně pomohlo
kvalifikace mistrovství světa žen
2018 a alespoň jedna z tohoto tria
se mohla radovat z dílčího úspěchu.
Šlo o Julii Kovářovou, která na liberu
reprezentace České republiky nastupovala během celého kvalifikačního

turnaje skupiny B ve Varšavě coby
pevná součást základní sestavy. A kromě nejtěžšího střetnutí proti Srbsku,
v němž svěřenky kouče Zdeňka Pommera podlehly 0:3, vykazovala skvělá
statistická čísla na přihrávce. K tomu
přidávala tradičně vynikající obranu
v poli, tudíž celkově vydatnou měrou
přispěla k vítězstvím 3:1 nad Slovenskem, 3:0 nad Islandem i Kyprem
a 3:2 v klíčové bitvě nad domácím
Polskem. S tím kolektiv ČR prohrával
0:1 a 1:2 na sety, ještě v tiebreaku dokonce 2:8. Přesto dokázal rozhodující
zkrácenou hru neuvěřitelně otočit na
15:9 (!) a obsazením druhého místa
v tabulce si zajistit postup do srpnové
baráže. Přímo na šampionát pronikly
suverénní Srbky.
„Jsem rád, že se nám podařilo zakončit úspěšně první reprezentační
etapu. O naší cestě do baráže rozhodlo vítězství nad favorizovaným
Polskem, proti kterému jsme odehráli
fantastický zápas se skvělým koncem.

Češkám do baráže o MS
VARŠAVA, PROSTĚJOV Tři volejbalistky VK AGEL Prostějov si
o necelý měsíc prodloužily klubovou sezónu 2016/2017 působením
v národních výběrech svých zemí.
Absolvovaly s nimi druhou fázi

Skupina B (Polsko, Varšava)
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1. kolo: Česko – Slovensko 3:1 (-18, 15, 17, 16), Julie Kovářová úspěšnost
přihrávky 30 procent – Nina Herelová 11 bodů (7 útoků s úspěšností 41 procent + 4 bloky).
2. kolo: Česko – Srbsko 0:3 (-19, -18, -24), Julie Kovářová úspěšnost přihrávky 80 procent. Slovensko – Kypr 3:0 (15, 13, 10), Nina Herelová 11
bodů (7 útoků s úspěšností 100 procent + 1 blok + 3 esa).
3. kolo: Česko – Island 3:0 (6, 7, 13), Julie Kovářová úspěšnost přihrávky
100 procent. Polsko – Slovensko 3:1 (19, 15, -26, 19), Nina Herelová 8
bodů (6 útoků s úspěšností 55 procent + 2 bloky).
4. kolo: Polsko – Česko 2:3 (33, -14, 14, -22, -9), Julie Kovářová úspěšnost
přihrávky 85 procent. Slovensko – Srbsko 0:3 (-8, -14, -18), Nina Herelová
4 body (2 útoky s úspěšností 50 procent + 2 esa).
5. kolo: Česko – Kypr 3:0 (18, 14, 15), Julie Kovářová úspěšnost přihrávky
100 procent. Slovensko – Island 3:0 (11, 21, 11), Nina Herelová 12 bodů
(10 útoků s úspěšností 71 procent + 2 esa).
Konečné pořadí: 1. Srbsko 15 bodů (skóre 15:0), 2. Česko 11 (12:6), 3. Polsko 10 (11:7), 4. Slovensko 6 (8:9), 5. Kypr 3 (3:12), 6. Island 0 (0:15).
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tenis

24. ročník UNICREDIT
CZECH OPEN 2017

letos slavíme jubileum...

Prostějovské kurty hostí
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že se vracím do Prostějova, kde jsem před
rokem zažil velkou radost. Pokusím se vítězství obhájit, ale bude to těžké. Kvalitou
hráčského pole totiž turnaj připomíná spíše podnik ATP Tour než Challenger,“ prohlásil Kukuškin, který před rokem ztratil
jediný set ve čtvrtfinálové bitvě s Veselým.
Držet palce však budou diváci hlavně českým zástupcům. Ti mají možnost získat
důležité body do žebříčku ATP. „Právě
dobrá atmosféra je pro náš podnik nesmírně důležitá. Zájem příznivců se odvíjí
od výsledků českých hráčů. Takže bych
si přála, aby v soutěži vydrželi co nejdéle.
Opět platí tradiční přání na složení finále:
domácí hráč a nejvýše nasazená zahraniční
hvězda,“ poznamenala Černošková.
Pořadatelé připravili také tradičně bohatý
doprovodný program. Ten odstartuje na
prostějovském náměstí T. G. Masaryka
velkou akcí s názvem Dětský den. „Chybět nebude hráčská party, golfový turnaj
a především tenisová exhibice před finálovým zápasem. V jejím průběhu se na
kurtu představí Miloslav Mečíř a Lukáš
Krpálek na straně jedné, Jan Železný s Alešem Valentou na straně druhé. Centr bude
celý v olympijském zlatě,“ usmívá se ředitelka
UniCredit Czech Open.
SERVIS K TURNAJI VÁM TRADIČNĚ

Pondělí 5. června 2017
www.vecernikpv.cz

POSKYTUJE SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA
UNICREDIT CZECH OPEN, KTERÁ JE
SOUČÁSTÍ DNEŠNÍHO VYDÁNÍ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU!

Challenger opět nabídne světový tenis
a přerušil Rogerovi sérii výher. Sama jsem
zvědavá, co předvede u nás,“ uvedla šéfka
turnaje.
Pondělí 5. června bude ve znamení ostrého startu turnaje. Kromě finále kvalifikace se už budou hrát i zápasy prvního kola a bude se na co dívat. V akci
se představí například držitel divoké
karty Lotyš Ernests Gulbis. „Na pařížské
antuce to jednou dotáhl až do semifinále,
když porazil Federera a Berdycha. Myslím,
že uvidíme atraktivní tenis,“ předpokládá
Černošková. Gulbis vyzve Slováka Norberta Gomboše, sedmého nasazeného.
Na centrálním dvorci vyrazí za obhajobou
titulu Kazach Michail Kukuškin. „Jsem rád,

PROSTĚJOV Špičkový antukový tenis bude k vidění v rámci čtyřiadvacátého ročníku turnaje UniCredit Czech Open, jehož hlavní soutěž startuje
dnes v Prostějově. Nejhůře postaveným hráčem, který se ocitl v pavouku, je
155. hráč světového žebříčku ATP Inigo Cervantes. I to svědčí o kvalitě pole
challengeru, který se bude hrát na prostějovských kurtech až do soboty.
Diváci mají do areálu volný vstup a budou mít možnost fandit také zástupcům spolupořádajícího TK Agrofert. „Podařilo se to i díky navýšení dotace.
Zůstali jsme v nejvyšší kategorii challengerů a obsazení tomu odpovídá,“
prohlásila ředitelka UniCredit Czech Open Petra Černošková.
„Český tenis i prostějovský klub budou reprezentovat Jirka Veselý a Adam Pavlásek.
Moc bych si přála, aby v soutěži zůstali co
nejdéle. Nejlépe až do soboty,“ prozradila
Večerníku své přání ředitelka turnaje Petra
Černošková. „V Paříži odehrál Veselý dobré zápasy a věřím, že si přivezl špičkovou
formu. Bylo by hezké, kdyby se mu povedlo zkompletovat vítězný hattrick.“
Na Hanou se také letos sjede pestrá mezinárodní konkurence. Do turnaje můžou
výrazně promluvit například zástupci
nejmladší generace. Atrakcí bude například start Jevgenije Donského. Ruský tenista letos jako jediný dokázal porazit Rogera
Federera. „V Dubaji vyhrál ve třech setech

PROSTĚJOV Jeden z největších adeptů na turnajový titul, dvě velké
hvězdy, které to dotáhly až do první světové desítky a zástupce nastupující domácí generace. To jsou držitelé volných karet pro 24. ročník
tenisové přehlídky UniCredit Czech Open.
Tommy ROBREDO
35 let ATP: 274.

Foto: www.czech-open.cz

Výsledky obou kvalifikačních
kol najdete na straně 22

dnes se hraje
3. kolo kvalifikace: 10:30 Janvier
(Francie) - Skugor (Chorvatsko),
Michnev - Staněk (oba ČR), Krawietz
(Německo) – Sorgi (Brazílie), Lestienne (Francie) – Eriksson (Švédsko)
Hlavní soutěž dvouhra - 1. kolo:
12:00 Kicker (Argentina) - Andreozzi
(Argentina), Delbonis (Argentina) –
Donskoj (Rusko), Bagnis (Argentina)
– Albot (Moldávie); 13:30 Gulbis –
Gomboš (Slovensko), 15:00 Kukuškin
(Kazachstán) – Jarry (Chile), 16:00 Carballes Baena - Cervantes (oba Španělsko)
Hlavní soutěž čtyřhra - 1. kolo: 15:00
Arevalo, Cerretani (Salvador/USA) –
Marcan, Skugor (Chorvatsko), Hsieh,
Peng (Tchaj-wan) – Kolář, Vocel (ČR);
17:00 Jebavý, Podlipnik-Castillo (ČR/
Španělsko) – Papík, Rikl (ČR)

1. kolo: Marrero, Paes (Španělsko, Indie - 1) - Knowle, Zelenay (Rakousko,
Slovensko), Brunstrom, Nys (Švédsko, Francie) - Albot,Molchanov (Moldavie, Ukrajina), Jebavý, Podlipnik-Castillo (ČR/Chile - 3) - Papik,
Rikl (oba ČR), Hsieh, Peng (oba Taiwan) - Kolář, Vocel (oba ČR),
Krawietz, Motti (Německo/Itálie) - Gomboš - Pavlásek (Slovensko/ČR),
Arevalo,Cerretani (Salvador/USA) - Marcan, Skugor (oba Chorvatsko),
Kellovský,Michnev (Oba ČR) - Behar, Bury (Urugvay/Bělorusko), Margaroli, Sandgren (Švýcarsko/USA) - Duran, Molteni (oba Argentina).

$%

PROSTĚJOV Včera odstartovalo
tenisové klání vyřazovacími boji.
Jedenáct domácích tenistů absolvovalo kvalifikaci o postup do hlavní
soutěže na UniCredit Czech Open.
Po prvním kole ztratila šanci na postup rovná sedmička hráčů. Mezi
poraženými byl i prostějovský Jakub
Novák, syn bývalého špičkového
hráče Jiřího Nováka. Po druhém kole
zůstali z Čechů ve hře pouze Petr
Michnev a Robin Staněk. Díky losu
na sebe právě poslední dva domácí
zástupci narazí ve finále kvalifikace a
díky tomu je jasné, že v hlavní soutěži
se představí čtyři zástupci tuzemského tenisu. Kvalifikace nabídla několik
překvapení. Největší senzací bylo vyřazení nejvýše nasazeného Sebastiana
Ofnera. Rakouský hráč, kterému ve
světovém žebříčku patří 225. pozice,
prohrál hned v prvním kole se Slovákem Horanským.
(lv)

Čechům nesvědčila

KVALIFIKACE

denním volnu jsem přišel na injekci. Až ta mi pomohla. Naštěstí
se po rezonanci ukázalo, že zápěstí
je zdravé. Akorát tím, jak jsem ho
přetěžoval, jsem do něj dostal zánět.

PROSTĚJOV Před novou sezónou prostějovský
tenista plánoval útok na první světovou padesátku. Proti jeho záměrům se hned od začátku
roku postavilo zdraví. Česká trojka se musela
místo hraní léčit. „Skoro dva měsíce jsem pořádně nehrál a byla to velká mentální bitva,“ přiznává v rozhovoru Adam Pavlásek.
ƔƔ Co přesně vás trápilo?
„Skoro šest týdnů jsem byl mimo kvůli
bolavému levému zápěstí. Dříve jsem
s ním nikdy problémy neměl.
Stalo se mi to v prosinci během
extraligy a od té doby to bylo
horší a horší. Limitovalo mě to
hlavně při bekhendu a nadhozu
při podání. Po Australian Open
jsem si řekl, že nemá cenu hrát
přes bolest.“
ƔƔ Následovala léčba a herní výpadek?
„Řešil jsem to tam se špičkovými doktory. Jel jsem podle jejich plánu, ten
ale nezabral. Pak jsem si dal od tenisu
úplně volno, léčil se v Praze. Po třítý-

ƔƔ Teď jste zpět v zápřahu. S čím
půjdete do zápasů v Prostějově?
„Těším se na naše fanoušky. Budu
hrát před rodinou, to je příjemné.
Snad budu mít formu a bude se
mi dařit, i když na turnaji
bude silná konkurence.“
ƔƔ Přehodnotil jste
své plány ze začátku
sezóny?
„Jsem realista. Nebude snadné se udržet
ve stovce. Loni
jsem nasbíral
hodně bodů,
které obhajuji. Potřebuji
být zdravý,
to je první podmínka.“

Volné karty dostala naděje i velké hvězdy „Potřebuji být zdravý,“ říká Pavlásek
` *?\g]q
27 let
ATP: 50.

Nejlepší slovenský tenista se dlouhodobě drží ve světové padesátce.
V kariéře získal pět titulů na okruhu ATP, loni se radoval v Hamburgu a Rotterdamu. V roce 2017 už čtyřikrát postoupil mezi nejlepší osmičku. Čtvrtfinále si zahrál v Sofii, Rotterdamu, Budapešti
a naposledy na začátku května v Mnichově. V Paříži nyní potrápil
ve druhém kole světovou jedničku Murrayho.
V kariéře vyhrál přes třináct milionů dolarů a na okruhu získal dvanáct titulů. Sedmkrát se
dostal do čtvrtfinále na grandslamu. V roce 2006 se v žebříčku ATP dostal až na páté místo.
V loňském roce se po zdravotních problémech propadl až do šesté stovky, v roce 2017 se však
pomalu vrací na scénu
Ernests GULBIS
28 let ATP: 230.

Jeden z největších českých talentů současnosti na sebe zatím nejvíce
upozornil v loňském roce, když společně s izraelským hráčem Yshai- Patrik RIKL
em Olielem vyhrál juniorskou čtyřhru na Roland Garros. Rikl byl 17 let ATP: 1535.
rovněž ve finále na Australian Open. Letos zatím startoval na turnajích kategorie Future a dvakrát postoupil do osmifinále.

Rodák z Rigy to v roce 2014 dotáhl až do světové desítky, v průběhu kariéry dokázal vyhrát na okruhu ATP šest turnajů. Nejlepšího grandslamového výsledku dosáhl právě na antuce. V Paříži postoupil až do semifinále, v němž v roce 2014 prohrál až s Djokovičem. Na své cestě před tím
porazil Federera a Berdycha.

Prize money:

127 000 €
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KLIŽAN MARTIN (SLOVENSKO - 1)

RIKL Patrik (ČR - DK)
kvalifikant
MELZER Gerald (Rakousko)
GIUSTINO Lorenzo (Itálie)
SOUZA Joao (Brazílie)
BAGNIS Facundo (Argentina)
ALBOT Radu (Moldávie - 6)
KUKUŠKINMichail(Kazachstán-4)

JARRY Nicolas (Chile)
DELBONIS Federico (Argentina)
ROBREDO TOMMY (ŠPANĚLSKO)

DONSKOY Evgeny (Rusko)
JANOWICZ Jerzy (Polsko)
GULBIS ERNESTS (LOTYŠSKO)
GOMBOŠ Norbert (Slovensko-7)

Kicker Nicolas (Argentina-5)
ANDREOZZI Guido (Argentina)
CARBALLES BAENA Roberto (Španělsko)

CERVANTES Inigo (Španělsko)
kvalifikant
MARTIN Andrej (Slovensko)
SANDGREN Tennys (USA)
BASILASHVILI Nikoloz (Gruzie-3)
PAVLÁSEK Adam (ČR - 8)
kvalifikant
kvalifikant
IGNATIK Uladzimir (Bělorusko)
FUCSOVICS Marton (Maďarsko)

AREVALO Marcelo (Salvador)
POPKO Dmitry (Kazachstán)

VESELÝ Jiří (ČR - 2)

Pondělí 5. června 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...
sport
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Basketbalisté Prostějova budou soudně
VYMÁHAT DLUŽNÉ PENÍZE...
„Celý rok jsme byli v nejistotě. Právě
nejasná budoucnost byla důvodem
odchodu zkušených hráčů do jiných
klubů. Chtěli mít zkrátka jistotu, že
v řádném termínu dostanou svoji výplatu. Pochopitelně jsme z toho neměli
radost, na druhou stranu jsme se nemohli divit, když sáhli po nabídce, která
jim dávala klid a jistotu,“ přiznal Pospíšil
% &'* 
s tím, že i popis situace v klubu v posledních měsících je součástí žaloby.
potrvá, věří však, že klub uspěje nat veškeré své závazky. Je však třeba dodržovat,“ dodal ustaraný šéf Orlů.
Prostějovský předseda neumí od- a celá situace se vyřeší. „Potřebuje- získat peníze, které nám náš partner V ohlédnutí za minulou sezonou bude
hadnout, jak dlouho soudní pře me sezónu uzavřít. Chceme vyrov- smluvně slíbil. Takové dohody se musí Večerník pokračovat v příštím čísle!

PŘEMYSLOVICE Ocelový chlap!
Přemyslovický fotbalista Lukáš Tyl
je známý svou skvělou fyzickou kondicí. Málokdo o něm však ví, že se
v posledních letech věnuje i extrémním vytrvalostně-silovým závodům.
Uplynulou sobotu se dočkal svého
vůbec prvního vítězství, když ovládl
závody Excalibur Race ve východočeských Mladých Bukách.
„Ten pocit je krásný, hlavně když je to
poprvé. Nebyl to ale nejtěžší závod, ani
konkurence nebyla taková jako jinde,“
popisoval se skromností sobě vlastní
Lukáš Tyl. Vítěznou premiéru přemyslovického všesportovce posvětila
desetikilometrová trať. Tyl se držel největšího favorita Milana Linky, aby ho
nakonec v posledním kilometru udolal
a dal mu navíc čtyřicet vteřin! „Zkrátka
mi to sedlo. Třeba minule v Monínci se
běžely tři závody Predator Race, kde
jsem skončil desátý celkově. Bylo to
podstatně náročnější a také tam byla
mnohem kvalitnější konkurence. Teď
jsem ale poprvé vyhrál a na to se nedá
nikdy zapomenout,“ líčil Lukáš Tyl,
jenž tomuto odvětví zcela propadl.
„Věnuji se mu třetím rokem. První
rok jsem běžel tři závody a poznával,

o co jde. Byly to pouze Spartan Race.
Loni už jsem se začlenil do nějaké určité skupiny závodů a k šesti závodům
Spartan Race jsem přidal i jiné překážkové běhy jako Urban challenge
a Army run. Letos jsem se asi zbláznil
a registroval se na tolik závodů, takže
od začátku dubna jsem každý víkend
na nějaké akci,“ prozradil na sebe Tyl.
O jeho železné kondici svědčí, že
vedle těchto extrémních závodů ještě stíhá nastupovat za Přemyslovice
v okresním přeboru, kde s kapitánskou páskou táhne mužstvo z pozi(zv)
ce lídra!
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Tyl vládl
    vLukáš
Mladých Bukách

ho klubu,“ popsal Večerníku otevřeně
celou situaci Ivan Pospíšil, předseda
prostějovského klubu.
Žaloba má přes deset stran a Orli
chtějí vymoci částku přesahující
pět milionů korun. Právě nedodržení uzavřené dohody o sponzorství je hlavním problémem
basketbalistů v průběhu minulé
sezóny. Na sestupu do baráže se
výrazně podepsalo právě neplnění závazků ze strany klubového
partnera.

PROSTĚJOV Basketbalová sezóna v Prostějově ani záchranou nejvyšší soutěže neskončila. Klub
potřebuje dořešit všechny své závazky vůči dodavatelům i hráčům, současně bude vymáhat
dojednané finanční prostředky, které zatím od sponzorů nepřišly. Ve hře je dokonce soudní pře!
A také budoucnost Orlů, kteří se v uplynulém ročníku zachránili v Kooperativa NBL až díky
úspěšně zvládnuté baráži s Hradcem Králové.

Ladislav VALNÝ
„Na splnění závazků ze strany našeho
hlavního partnera jsme čekali dlouho.
Díky neplnění smlouvy jsme se sami
dostali do těžké ekonomické situace.
Nejde to protahovat do nekonečna.
Pořád jsme z druhé strany poslouchali důvody, proč peníze nepřišly.
Datum plnění se několikrát posunulo. Jsme přinuceni podat žalobu kvůli
neplnění smlouvy. Takhle to už dál
nejde, je ohrožena budoucnost celé-

5:5

Hostující tým se však nepoložil a bojoval dál. „Vložená dvojka Příhoda
- Deutsch zahrála na hranici svých
možností a po třísetové výhře snížila na dva ku třem,“ popisoval trenér
Beneš. Šanci na srovnání měl Klaudy
v singlu, dobře rozehraný duel však
ztratil v závěru třetího setu. Domácí
tak měli opět dva body navrch - 4:2.
Otočené trojice ovšem vyzněly jednoznačně ve prospěch hostujícího
Prostějova, když zejména výhra
Wiesnerovy party proti trojce vedené
reprezentantem J. Kalousem se vůbec nečekala. Rázem bylo srovnáno
4:4. O konečném výsledku tak musely rozhodovat až závěrečné zápasy
dvojic. V nich nejprve dvojka vedená
J. Kalousem dle očekávání vyhrála
a pojistila tak domácím minimálně
jeden bod. Ovšem prostějovská dvojka Valenta - Wiesner zabojovala a ve
dvou setech vydolovala pro svůj tým
velice cenný bod, který stanovil konečný výsledek na 5:5.
„Tentokrát se mi hovoří dobře. Kluci, ač byli velmi oslabeni, zabojovali,
hráli o každý míč bez ohledu na stav
skóre a výsledkem byl cenný bod
do prvoligové tabulky. S hráči jsem
měl před začátkem i v průběhu cesty pohovor, kdy jsem vyžadoval, aby
zahráli to, co dovedou bez ohledu
na stav zápasu, aby skončili zápas
s propocenými dresy, neboť jen toto
je cesta k úspěšným výsledkům,“
oddechl si po dobře odvedené práci
Richard Beneš.
Nohejbalisté Prostějova mají
o následujícím víkendu přestávku
a další mistrovský zápas je čeká
v sobotu 17. června. Od 14:00 hodin hostí TJ Sokol I tým Start Pra(zv)
ha.

Nohejbalisté Prostějova vydřeli remízu


ČA
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tradičně nedaří. Ani tentokrát necestovali do hlavního města s optimismem, když ze základní sestavy chyběla trojice Matkulčík, Roba a Kolář.
Naopak domácí rezerva byla posílena
o reprezentačního hráče Jiřího Kalouse.
Právě bratři Kalousové se postavili
v první dvojce Valentovi s Wiesnerem
a podle předpokladů získali domácím
první bod - 1:0. Druhá prostějovská
dvojice ve složení Klaudy, Ftačník si
ovšem se svým soupeřem poradila
ve dvou setech a bylo srovnáno - 1:1.
Trojice se Prostějovu opět nepovedly
a domácí šli do trháku 3:1. „Trojka vedená Wiesnerem ale měla vyhrát...,“
podotkl Beneš.
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PROSTĚJOV Několikaměsíční
půst ukončen. Prostějovští nohejbalisté opět potvrdili, že odhadovat jejich výsledky je jako věštění ze
skleněné koule. V areálu tuzemské
bašty v Čakovicích dokázali uhrát
s místní extraligovou rezervou nečekanou remízu. „Po dlouhé době
musím kluky za zápas venku pochválit. Posílený soupeř byl favoritem, ale hráči se tentokrát o výsledek porvali,“ komentoval plusový
bod trenér Sokola I Richard Beneš.
Na čakovickém kurtu se Hanákům

Teď se budu zaměřovat jen na tenis
a na to, co v něm potřebuji zlepšit,“
uvedla Kvitová, která skončila na
raketě americké kvalifikantky Matteková-Sandsová. „Chtěla jsem do
Paříže přijet a zahájit svůj comeback.
Úkol je splněn, jsem za to ráda. A taky
jsem šťastná, že tohle skončilo. Zájmu
o mě bylo opravdu hodně, Wimbledon by v tomto směru měl být mnohem klidnější. Už se na trávu těším,“
dodala tenistka.
Ve stejné fázi skončila také cesta Tomáše Berdycha. Česká jednička nestačila na Rusa Chačanova, když prohrála
hladce 0:3 na sety. „Soupeř diktoval
tempo, byl lepší. Bude jedním z těch,
co to brzy převezmou. A bude patřit
k těm lepším. Je vysoký, má předpoklady, hraje agresivně z obou dvou stran,
což je dneska moderní styl,“ ocenil
Berdych soupeře.
V Paříži ještě zůstává Lucie Šafářová,
která společně s Bethanií Mattekovou-Sandsovou uspěla ve druhém kole
čtyřhry a obě tenistky zatím plní roli
nasazených jedniček. V mužském deblu postoupil Jiří Veselý společně s Jebavým do osmifinále, když ve druhém
kole zdolali osmý nasazený pár Klaasen - Ram.
(lv)
Výsledky najdete na straně 22

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
S počtem cenných trofejí vévodily Vrbátky, celkovým bodovým
součtem pak Hněvotín. Tím třetím
vzadu byli domácí školáci z Olšan.
„Počet pohárů není zase tak důležitý,
máme jich koneckonců za ta léta už
dost. Cení se zejména snaha a sportovní duch a musím říct, že všichni
bojovali naplno a snažili se vydat ze
sebe maximum,“ chválila ředitelka
Pluskalová.
Děti byly rozděleny do pěti kategorií, přičemž se soutěžilo v běhu na
padesát metrů, hodu míčkem, skoku
z místa a vytrvalostním běhu. První
stupeň pak navíc absolvoval i překážkovou dráhu. Mezi nejmladšími
nasbírali nejvíce bodů žáci z Vrbátek,
těsně za nimi byl Hněvotín a bronz

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

  

tím, tudíž náročné organizační přípravy se vyplatily. Musím všem, kteří
se na organizaci závodů podíleli,
poděkovat, zejména zástupci Vladimíru Vlkovi. Opravdu to byl hezky
strávený den,“ vysekla poklonu svým
kolegům Eva Pluskalová. „Vítězný
Hněvotín se u nás poprvé představil před pěti lety. Tenkrát neměli
ani dresy a sportovně moc neuspěli.
Potrénovali a výsledkem je letošní
prvenství,“ dodala s úsměvem.
Výsledkový servis „O pohár starosty“ najdete na straně 22
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zůstal v Olšanech. Mezi „druháky“
a „třeťáky“ si vysportovali prvenství
žáci z Hněvotína, kteří odsunuli na
druhou pozici domácí naděje, třetí
post slavili v Bedihošti. Zlatou radost
udělali pořadatelům Olšaňáci v kategorii 4. a 5. třídy, druhý skončil Hněvotín a třetí Bystročice. Mezi „šesťáky“ a „sedmáky“ kralovaly Vrbátky,
druhý byl Hněvotín a třetí Olšany.
Prvenství braly Vrbátky i mezi nejstaršími, druhá příčka patřila Bedihošti a bronz putoval do Hněvotína.
„Všichni závodili s obrovským zauje-



OLŠANY U PROSTĚJOVA Sportovní den. Minulou středu se
ve sportovním areálu Sokola Olšan u Prostějova konal
další ročník tradičních atletických přeborů „O pohár
starosty“, kterého se zúčastnilo osm základních škol
z blízkého okolí. Žáci závodili v pěti disciplínách a celý den si opravdu užili. „Účast osmi škol je velmi slušná konkurence. Naši žáci mě potěšili, i v letošním roce
získali pohár. Výrazně úspěšnější byli letos naši mladší žáci.
Na druhém stupni budeme muset více trénovat a třeba příště trumfneme i Vrbátky, na které
jsme letos bohužel neměli,“ komentovala s úsměvem Eva Pluskalová, ředitelka pořádající školy.
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Na Roland Garros válí Olšanská „základka“ fandí atletice
„O tom nepřemýšlím. Více než pořadí mě zajímají výsledky na grandslamech. Ten v Paříži se zatím vyvíjí
překvapivě příjemně. Soupeřky se
mi dosud daří nějak přetlačit. Sama
jsem překvapená, že je z toho postup
do druhého týdne,“ přiznala Plíšková,
která si poradila s Číňankou Čeng
Saj-saj, Ruskou Alexandrovovou
a Němkou Witthöftovou. V dalším
kole jí čeká Cepedová z Paraguaye,
přemožitelka Lucie Šafářová v úvodním dějství French Open. „Moc ji neznám, bude hrát spíše antukový tenis.
Takže to bude o tom, jestli budu dělat
chyby nebo ne,“ řekla Plíšková.
Postupem do třetího kola příjemně překvapil Jiří Veselý, který musel vyřadit i nasazeného Jacka Socka ze Spojených států. Nestačil až na
Španěla Bautistu, sedmnáctku turnaje. „Odehrál jsem solidní turnaj. Porazil jsem nasazeného Socka a určitě šlo
jít i dál, ale bohužel ve třetím zápase
mi chyběla taková ta herní jistota. Měl
jsem si lépe pomoci servisem,“ uvedl
Veselý.
Ve druhém dějství ženské soutěže
se s Paříží rozloučila Barbora Strýcová a také Petra Kvitová, jejíž start
byl ostře sledován médii a fanoušky
z celého světa. „Pohádka je u konce.

v singlu už jen Plíšková
PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Před startem
French Open si nekladla Karolína
Plíšková pro antukový grandslam
žádné velké cíle, nakonec jako jediná
z českých tenistů přežila ve dvouhře
první týden. Postupem do osmifinále
se přiblížila i pozici světové jedničky.
Pokud v Paříži vyhraje ještě tři zápasy,
stane se novou tenisovou královnou.

15012920079
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

letos slavíme jubileum...

HÁZENÁ EXTRA - 1. DÍL

Házená Legata Hustopee
SHC Malomice

Mužstvo

22
22
22
22
22
22
22

22
22

Z

14
14
11
10
11
9
8

16
15

V

2
1
3

1
1
2
3
0
2
2

2
1

R

13
15
18

7
7
9
9
11
11
12

4
6

P

576:652
615:652
589:725

674:667
674:578
546:545
702:724
608:630
621:637
650:679

720:584
617:519

S

16
13
5

29
29
24
23
22
20
18

34
31

B

362:265
338:254
339:261
359:311
357:332
274:249
380:343
339:303
351:316
290:293
313:327
297:339
1. Hustopee
11 6
2. Malomice
11 6
3. Kostelec na Hané 11 6
4. Ivanice
11 5
5. Bohunice
11 4
6. Tišnov
11 4
7. Velké Meziíí
11 4
8. Kuim
11 3
9. Prostjov
11 3
10. Telnice
11 2
11. Napajedla
11 2
12. Juliánov
11 0

1. Hustopee
2. Malomice
3. Kostelec na Hané
4. Ivanice
5. Velké Meziíí
6. Bohunice
7. Telnice
8. Napajedla
9. Tišnov
10. Kuim
11. Prostjov
12. Juliánov

2115
2214
2213
2212
2210
2211
2211
22 9
21 8
22 7
22 7
22 3

2 3
1 4
1 4
1 5
1 6
1 6
0 7
1 7
0 8
1 8
0 9
1 10

0
1
2
0
0
2
0
2
1
1
2
1

2
2
2
4
5
4
6
5
6
7
8
9

3 3
0 8
2 7
2 8
2 10
0 11
0 11
3 10
2 11
3 12
3 12
2 17

358:319
279:265
317:335
335:317
272:296
322:381
269:327
302:325
286:359
299:363
262:326
292:386

339:263
356:328
375:315
322:296
351:323
276:286
349:365
364:396
313:336
311:319
296:361
264:328

338:291
312:265
353:335
346:294
314:306
266:265
334:356
312:326
350:366
319:330
289:326
301:374

2. POLOÈASY:

11 9
11 8
11 7
11 7
11 6
11 5
11 5
11 4
11 4
11 3
11 1
11 1

TABULKA JARO:

20
18
18
16
16
15
14
14
13
10
6
4

1. Malomice
2. Kostelec
3. Hustopee
4. Vel. Meziíí
5. Ivanice
6. Bohunice
7. Telnice
8. Tišnov
9. Napajedla
10. Kuim
11. Juliánov
12. Prostjov

34
33
30
23
23
22
20
19
18
14
14
12

14
13
13
11
9
9
8
7
6
5
4
1

18
17
16
14
12
12
10
10
9
7
4
3

33
28
28
26
22
22
22
21
18
17
17
8

2011-2012

3.

4.

2012-2013

6.

6.

7.

2015-2016

10.

3.

Zdroj: www.chf.cz

2016-2017

Zdroj: www.chf.cz, www.hazena.pb.cz

190 – Telnice, 189 – Tišnov, 122 –
Ivančice, 109 - Velké Meziříčí, 99,5
- Kostelec na Hané, 77 – Prostějov,
76 – Maloměřice, 75 – Napajedla,
68 – Bohunice, 60 – Hustopeče,
47 – Juliánov, 46 – Kuřim.

Prùmìrná domácí
návštìvnost:

3 - Jan Kvasnička (Ivančice), Ondřej Navrátil (Kuřim), 2 - Robin
Večeřa (Ivančice), Luboš Mrkvica
(Telnice), Karel Diviš (Kostelec).

Èervené
karty:

19 – Robin Večeřa (Ivančice), 18 Vítězslav Večeřa (Velké Meziříčí),
16 –15 - Adam Langer (Telnice), 14
- Marek Bím (Telnice), Roman Beneš (Bohunice), 13 - Martin Ryšavý
(Bohunice), Jakub Raška (Prostějov), Miloš Necid (Velké Meziříčí),
Dominik Lukács (Bohunice), Michal Gregor (Telnice).

Dvouminutové
tresty:

45 - Karel Oulehla (Ivančice), 43
- Pavel Mrnuštík (Hustopeče), 40
- Jiří Chrást (Juliánov), 32 - Michal
Bolješik (Bohunice), 28 - Radomír
Válek (Tišnov), 27 - Vítězslav Večeřa (Velké Meziříčí), 26 - Jan Kopřiva
(Kuřim), 25 - Tomáš Jurík (Prostějov), 23 - Filip Jung (Maloměřice),
20 – Pavel Přikryl (Kostelec n. H.).

Promìnìné
sedmièky:

180 - Pavel Mrnuštík (Hustopeče),
167 - Vítězslav Večeřa (Velké Meziříčí), 164 - Radomír Válek (Tišnov),
143 - Jan Smékal (Kostelec n. H.),
132 - Vít Kučera (Tišnov), 126 Karel Oulehla (Ivančice), 123 - Jiří
Konečný (Telnice), 123 - Jiří Chrást
(Juliánov), 122 - Zdenek Kukla (Telnice), 112 - Jakub Kudla (Kuřim).

Nejlepší
støelci:

statistiky
2. ligy mužù,
skupiny JM

na Hané, kdy se hráči vypjali k nejlepšímu výkonu jara a velkého favorita obrali o bod.
Nejhorší bilance ze všech týmů
v jarním pořadí však rozhodně
nemůže hráčům ani trenérům Prostějova dávat klidný letní spánek.
Pokud se nepodaří mužstvo vhodně doplnit, mohly by být existenční starosti v příští sezóně mnohem
větší...

Pestože rivala ani jednou neporazili, právem se mohou Kosteletí považovat za letošního krále regionu.

ších gólmanů celé soutěže Honzu se v jarní části totálně rozsypal.
Mayera, jenž tvoří s Pavlem Na- Absence tahounů Kosiny a Kozvrátilem velmi silnou a sehranou lovského se ukázala mnohem zádvojku. Kostelec zkrátka šlapal sadnější, než si vedení Sokola II.
a odměnou byla všem hráčům představovalo. Tým se výkonnosthodně nečekaná
ně i psychicky
ale plně zasloupropadl až na
KOMENTÁØ samé dno, když
žená třetí příčka.
Jedinou kaňkou
z jedenácti jarje fakt, že se týmu nepodařilo ani ních duelů uhrál pouhé tři body
v jednom z derby porazit regionál- za jednu výhru a jednu remízu.
ního rivala...
Některá vystoupení zvláště na
Zcela jiná nálada panuje po sezó- domácí palubovce pak zaváněla
ně právě v Prostějově. Tým, jenž ostudou, protože mužstvu kouče
v první polovině ročníku předváděl Ordelta chyběla především bojovlíbivou i útočnou házenou a z prů- nost a soupeřům odevzdával body
běžné páté příčky ztrácel na ve- prakticky zadarmo. Světlou výjimdoucí Hustopeče pouze pět bodů, kou bylo pouze derby s Kostelcem

8.

2014-2015

5.

2. LIGAMUŽÙ - SKUPINA JIŽNÍ MORAVA

5.

2013-2014

7.

Prostějov
Kostelec na Hané
8.

umístìní regionálních zástupcù za poslední pùltucet sezón

Každoroční předsezónní cíle obou
regionálních zástupců bývají podobné - nemít starosti se záchranou. Po jarní jízdě z minulého
roku však prostějovští házenkáři
pošilhávali dokonce po postupu.
Realita se však z mnoha důvodů
ukázala zcela jiná. Sokol II. nakonec mohl být rád, že nesestoupil, neboť se mu zcela rozpadla
základní osa týmu a ve druhé polovině sezóny kráčel od porážky
k porážce.
Plejeři Kostelce na Hané pojali letošní sezónu úplně jinak. Po
pozvolnějším podzimu se v jarní
části katapultovali do nejvyšších
pater tabulky a atakovali dokonce druhou příčku. Celkové třetí
místo vneslo do kostelecké házenkářské rodiny obrovskou spokojenost.
Svěřenci kouče Grepla bývali
zpravidla velmi silní na domácí
palubovce, což potvrdili i v právě
skončeném ročníku. Z jedenácti
duelů ztratili před vlastními fanoušky pouze tři. Přímo senzací
však zavání účinkování na hřištích soupeřů. Borci z Hané měli
letos dokonce aktivní bilanci, když
šestkrát vyhráli, jednou remizovali
a pouze čtyřikrát odcházeli z palubovky se skloněnými hlavami.
Obrovskou posilou se stal pro jarní
část Filip Dořičák, jenž přišel ze
Zubří a hned se stal jednoznačným
lídrem týmu. Když k tomu přidáme tradičně velmi produktivního
Honzu Smékala a střelecky potentního Pavla Přikryla, máme základ
kosteleckého úspěchu. Zapomenout nelze ani na jednoho z nejlep-

V JEDNOM TÁBOŘE RADOST, VE DRUHÉM VELKÉ ROZPAKY…

Před pár týdny zatáhla oponu druholigová házenkářská
sezóna 2016/2017. Z tohoto důvodu se nabízí prostor
pro zhodnocení a zmapování počínání dua regionálních
zástupců v jihomoravské skupině třetí nejvyšší domácí
soutěže. Oproti předsezónním předpokladům přitom
byly výsledky zcela opačné. Ambicemi nabitý Prostějov
se propadl až na samé dno, konkurenti z Kostelce na
Hané naopak dosáhli na stupně vítězů.
Desátá příčka Sokola II. se tak dá hodnotit jednoznačně
jako neúspěch. Kostelečtí se naopak mohou vyhřívat na
výsluní, protože v medailový zisk nikdo nedoufal.
V dnešní první části Drobnohledu přinášíme jak konečné tabulky a celkové statistiky druholigové soutěže,
tak i malou sondu do historie a pohled na vystoupení
Kostelce a Prostějova řečí redakčního komentáře. Hlasy
zainteresovaných zástupců obou oddílů vám přineseme
ve druhém dílu, který najdete v příštím vydání Večerníku.

Do podobných pozic se v jarní ásti prost"jovští házenkái moc nedostávali.

1.
2.
Sokol Kostelec na Hané
HK Ivanice
Tatran Bohunice
HC Tišnov
Sokol Velké Meziíí
TJ Fatra Slavia Napajedla
Sokol Telnice
7
6
1

KONEÈNÁ TABULKA 2. LIGY
HÁZENÉ MUŽÙ, SK. JM:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
22
22
22

1
2
2
2
3
3
3
4
4
5
8
8

345:269
323:255
278:256
338:328
312:324
270:259
318:339
308:301
301:314
286:334
304:333
293:364

372:293
328:284
305:254
352:348
280:280
321:332
294:324
296:322
309:311
316:323
287:326
288:351

TABULKA VENKU:

10. Sokol II Prostjov
11. SK Kuim
12. Sokol Brno Juliánov

0
0
0
2
0
1
2
0
1
2
0
2

0 2
1 2
1 4
1 4
1 4
0 5
0 5
1 5
2 6
0 7
0 8
1 10

0 4
1 5
2 6
3 8
1 10
2 10
0 12
1 12
0 13
0 15
2 14
2 15

18
17
13
13
13
12
12
11
8
8
6
1

TABULKA DOMA:

11 9
11 8
11 6
11 6
11 6
11 6
11 6
11 5
11 3
11 4
11 3
11 0

TABULKA PODZIM:

1. Hustopee
1110
2. Malomice
11 9
3. Ivanice
11 9
4. Napajedla
11 7
5. Kostelec na Hané 11 8
6. Bohunice
11 7
7. Tišnov
11 6
8. Velké Meziíí
11 7
9. Telnice
11 6
10. Prostjov
11 4
11. Kuim
11 3
12. Brno Juliánov
11 1

1.. Hustopee
2. Ivanice
3. Malomice
4. Tišnov
5. Prostjov
6. Bohunice
7. Kostelec na Hané
8. Napajedla
9. Telnice
10. Vel. Meziíí
11. Kuim
12. Juliánov

2117
2216
2214
2110
2211
2210
2210
22 9
22 9
22 7
22 6
22 5

1. POLOÈASY:
1. Hustopee
2. Ivanice
3. Malomice
4. Tišnov
5. Bohunice
6. Kostelec na Hané
7. Velké Meziíí
8. Kuim
9. Napajedla
10. Telnice
11. Prostjov
12. Juliánov
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