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RYCHLÝ

Bude se slibovat!
Prostějov (mik, pk) - Kromě perných diskusí bude na dnešním jednání Zastupitelstva statutárního města
Prostějova k vidění i jedna slavnostní
chvíle. „Hned v jeho úvodu čeká slavnostní slib nového člena zastupitelstva
Marka Moudrého,“ upozornila prostějovská primátorka Alena Rašková.
Jak Večerník informoval již dříve,
právě Moudrý nahradí v nejvyšším
orgánu města zesnulého zastupitele za
TOP 09 a Nezávislí Prostějované Václava Koláře. „Na práci v zastupitelstvu
se těším. Beru to jako výzvu a budu se
snažit být Prostějovu maximálně prospěšný,“ vzkázal přes Večerník Marek
Moudrý. „Ve zbývajícím půldruhém
roce bych se rád věnoval problematice
cestovního ruchu. V tomhle směru
se od roku 2014 udělalo hodně pozitivního. Podařil se záměr s malou
kuželnou u muzea, pro kterou nejprve
lidé neměli dobrého slova. Zvykli si
a nyní se zde koná plno zajímavých
akcí a v zimě zde stojí mobilní kluziště. V květnu jsem byl například na
OPEN AIR koncertu dechového
orchestru prostějovské ZUŠ a byl to
krásný zážitek,“ dodal Moudrý.

rubriky
Večerníku


 

„HUSÁKEM“

     

tt1POEʏMÓtt
Geniální děti, hloupí rodiče. „Mami, víš kolik pasty je v jedné tubě? Ne. Já to vím,
od gauče až k televizi...“ Kdo tvrdí, že rodiče jsou chytřejší než děti, ten neviděl hru
Matylda. Podle slavné knížky Roalda Dahla o geniálním dítěti narozeném špatným
rodičům ji sehrály děti z Pvdramíku. Inscenace zahájila přehlídku prostějovských
divadelních souborů a jejich hostů MEDart.
ttÁUFSâtt
Cikánské Vánoce. Cikáni nazývají Vánoce Karačoňa. Někteří z nich stále dodržují
své tradice, mezi které patří třeba svazování lžící omytých po štědrovečerní večeři.
Činí tak proto, aby při sobě stejně drželi i jednotliví členové rodiny. Bohužel mnozí
z Romů za své přijali spíše většinové požitkářství naší společnosti. Důsledkem je
kromě rozpadu tradiční rodiny i honba za dárky. Alice a Klaudie Lakatošovy si je
rozhodly opatřit po svém, a to čórkou. Díky tomu skončily před soudem.
tt4UʭFEBtt
Plumlovská samá záplata. Rekonstrukce vodovodu na začátku Plumlovské ulice je u konce, uprostřed týdne zaschly asfaltové záplaty. Silnice na jedné z hlavních
prostějovských tepen nyní připomíná punčochu nějaké chudé a zároveň hodně
roztržité dámy. To, by se po dohledné rekonstrukci mělo zlepšit.
ttɇUWSUFLtt
Hrob Neznámého vojína. „Obě delegace pak položily věnec k hrobu Neznámého vojína.“ Tato zpráva z tisku svého času inspirovala písničkáře Karla Kryla
k napsání písně, ve které se zeptal: A co na to Neznámý vojín? Jednoho z mnoha neznámých objevili v Pivíně. Ani pozůstatků německého vojáka se však již
nebylo možné doptat na to, co si myslí o válce. Pravděpodobně by odpověděl
podobně jako ten český „Scheisse, ja scheisse!“
tt1ÈUFLtt
Časy se mění, pitomci zůstávají. Skončilo hlasování v naší velké soutěži
O nejoriginálnější tablo. Některá tabla byla skutečně nápaditá, to se však již nedalo říci o komentářích, které se objevily pod anketou na webových stránkách
Večerníku. Ty spíše nasvědčovaly tomu, že z některých středoškoláků vyrůstají
podobní pitomci jako z nás, kteří už máme maturitu dávno za sebou...
tt4PCPUBtt
Tenisová spravedlnost. Třebaže jsou mezi námi antukoví specialisté, kteří nemají trávu rádi, nakonec stejně všichni skončíme pod drnem... To si klidně mohli
říct účastníci letošní UniCredit Czech Open, které zakončilo finále dvouhry.
tt/FEʏMFtt
Ministromy. Pokud Slovák chytí českou zlatou rybku a vysloví přání, že „by
chcel byť ministrom“, pak se mu klidně může stát, že se promění v bonsai. Tradiční výstava byla k vidění v Konici, kde se zároveň konala pouť.



Koupaliště odepsali. Už bezmála
osm let slibují prostějovští konšelé
obnovení slávy dřívějšího koupaliště
v Kostelecké ulici. Sliby, chyby! Minulý týden projekt obnovy dříve tolik
oblíbené „jedničky“ radní definitivně
odpískali. Místo toho bude u velodromu druhý krytý zimní stadion! Ten je
prý potřebnější.
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Agentura 
No, bylo už načase! Prostějovští
konšelé po několikadenních i nočních hádkách konečně schválili novou vyhlášku města o zajištění kvalitní výuky na základních školách.
Čert vem další finance do nákupu
učebnic či školních pomůcek. To
slovutnou Agenturu Hóser vůbec
neinteresuje! Ale co naše investigativní redaktory zaujalo, je 317. bod
nové vyhlášky, kterým se učitelské
sbory vrací do dob Rakousko-Uherska!



Máme superfavoritku! Večerník
značně pokročil ve své veřejné pátrací relaci, pomocí které chceme zjistit
nejstaršího občana či občanku Prostějovska. Na naši výzvu zareagovali
také v Čelechovicích na Hané. Tady
žije paní Ludmila Vysloužilová, která
10. července oslaví už 105. narozeniny! Trumfne ji ještě někdo?

Michal KALDEC

PROSTĚJOV Nádherný snímek
zapadajícího slunce nad Husovým
náměstím poslal Večerníku Miloš
Hudeček z Prostějova. „Musím se
přiznat, že jsem jej pořídil čistě náhodou. Při večerním sezení v obývacím pokoji jsem zjistil, že nám sluneční svit dopadá do pokoje, i když
jsme situováni na sever. Podíval
jsem se ven a zjistil jsem, že paprsky se k nám dostávají odrazem
od bílého mraku. Fotografování se
nevěnuji, ale chvíle okamžiku se
prostě nemá promeškat. Tak jsem
vzal rychle foťák a toto je výsledek,“
okomentoval pořízení nádherného
snímku Miloš Hudeček.

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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Co z ní vyroste?
Prostějov (mik) - Večerník se minulý
čtvrtek odpoledne stal svědkem nepochopitelné události. Před Základní
školou Jana Železného mladá maminka pověřila svoji šestiletou dceru, aby
udělala pořádek v autě. Malá holčička
tak vzala dva velké archy papíru, zmačkala je a odhodila na trávník Kolářových sadů! Na upozornění Večerníku,
proč matka nutí dceru dělat nepořádek
v krásném prostředí města, přišla rázná
odpověď. „A je to váš park?!“ Po těchto
slovech vesele odjela. Nabízí se otázka,
k čemu dnešní „moderní“ rodiče své
děti vedou a co z nich vyroste?

letos slavíme jubileum...

rubriky

      

„No, je tam na konci takový bodík, kvůli kterému jsme se v radě
poprali. Nakonec ale těsná většina
nás konšelů byla pro, navzdory
zákonům ohledně bití či nebití těch
malých fracků,“ prozradila Ivana
Hemeráková, náměstkyně primátorky pro školství a trestanecké tábory v Prostějově. O co v onom 317.
bodě jde? „Nařizuje, aby součástí
vybavení každé třídy byla rákoska,
kterou učitelé budou moci používat
podle svého uvážení. Po negativních zkušenostech pedagogů s chováním děcek jsme sáhli k obnovení
tělesných trestů na základních
školách. A co vím, tak krajský úřad
uvažuje o tom samém na středních
školách. Pouze s tou výjimkou, že
místo rákosky budou profesoři po-

KRIMI


Škodu českému státu v této
výši způsobil jednadvacetiletý
mladík z Prostějovska. Hospodářská kriminálka nyní řeší
případ, který na stole zřejmě
ještě neměla. Mladý muž totiž
podvedl stát, který mu vyplácí
takzvaný sirotčí důchod.

150 000
O tom, že mladík je skutečně
bez rodičů, určitě pochyb není.
Jenomže muž lhal při vyřizování výplaty důchodu v otázce
svého studia. Před třemi lety
totiž sám opustil střední školu,
což ovšem úřadům neoznámil
a tím se dopustil podvodu. Příspěvek na studium si totiž nechával vyplácet i nadále...

užívat bič,“ uvedla Hemeráková.
Prostějovští radní určitě neměli
snadný úkol rozhodnout, co s přibývajícími případy šikany učitelů
ze strany školní mládeže, odmlouváním, sprostou mluvou či záškoláctvím. „Si představte, že jeden
z desetiletých fakanů mě zavřel na
záchodě a uzamčel! Musela jsem
na toaletě strávit celou noc. Ráno se
mi pak ten dacan smál do očí. Kdybych už tehdy měla rákosku, spráskala bych ho jak koně,“ nechala se
slyšet Dagmar Zeměpisná, učitelka
nejmenované základní školy v Prostějově.
Agentura Hóser má ale k dispozici
i další příklady otřesného chování žáků, takže obnovení tělesných
trestů i my považujeme za správné.

Podíl nezaměstnanosti v Prostějově
dosáhl na konci května dalšího minima. Není to tak dávno, co jsme oslavovali protržení hranice pěti procent,
pak čtyř. A jak to tak vypadá, brzy
padne i hranice tří procent lidí v aktivním věku, kteří jsou v Prostějově
bez zaměstnání. Možná se ohledně
práce zase dočkáme věty - nejsou lidi!


„Učitelé tak ulehčí práci rodičům.
Děti budou mláceny už ve škole,
tudíž tatínkové a maminky je už
nemusí fackovat. Místo toho budou
jen přikládat obklady,“ vidí výhody
obnovy tělesných trestů prostějovská náměstkyně.
Za Agenturu Hóser Majkl



LENKA
HORÁKOVÁ
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PÁTRÁNÍ

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

MILAN ŠMEHLÍK
se narodil 11. března 1997 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
7. června 2017. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 20 do 25 let, měří okolo
175 centimetrů, má hubenou postavu,
hnědé oči a černé vlasy.

Foto: Michal Kadlec

Mladá studentka Střední školy designu a módy Prostějov přišla s originálním nápadem, který zakrátko našel
vlivné podporovatele a dočkal se
brzké realizace. Její výtvarný záměr
mohou dnes obdivovat Prostějované
na trafostanici vedle velkého rondelu
v Plumlovské ulici.
Rozhovor čtěte na straně 17
 



„PANÍ HEMERKOVÁ
BYLA V KROMĚŘÍŽI!
ALE KLID,
PUSTILI JI,
A VRÁTILA SE!“
Náměstek primátorky
Zdeněk Fišer si svoji kolegyni
často bere do úst, tentokrát
komentoval služební cestu
Ivany Hemerkové do nedalekého
města. Blázinec ovšem
nenavštívila...
POÈASÍ v regionu

3ċ('3/$71e
/(91ă-,
608 960 042

PATRIK HALA
se narodil 7. června 1994 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 1. června
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 20 do 25 let, měří mezi 180 až 190
centimetry, má střední postavu a hnědočerné vlasy.
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Vedle „zimáku“ postaví další krytou halu! Kaufland
Koupališti v Kostelecké
je od ned le
tak definitivn
ODZVONILO...

ZAVENÝ!

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Na středeční tiskové konferenci rady města
odkryli prostějovští konšelé
karty ohledně dalšího využití prostoru za Víceúčelovou
halou-zimním stadionem. Na
deset let slibované koupaliště Novým stavebním plánm msta ustoupí bývalé hišt na minigolf i tenisové kurty. Jak ukazuje studie, vedle souasného
„zimáku“ vyroste komplex šaten a také druhá ledová plocha.
2x foto: Michal Kadlec a Magistrát msta Prostjova
pomalu, ale jistě zapomeňme! Magistrát zde plánuje postavit šatny pro mládežnická hoVÍCE ČTĚTE
kejová družstva a rovněž druhou ledovou plochu pro tréninkové účely i veřejnost. Projekt na tuto stavební investici bude
NA STRANĚ 15
stát dva miliony korun.

➢

V prbhu soboty zamíili do Kauflandu poslední návštvníci.
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV A je to tady! „Starý“
Kaufland v Okružní ulici je kvůli rekonstrukci od včerejška uzavřený.
Jeho vchod se znovu otevře až ve
středu 26. července.
Jak Večerník informoval už koncem
letošního února „starý“ Kaufland
v Okružní ulici projde kompletní rekonstrukcí. Po celou dobu bude věrným
zákazníkům sloužit bezplatná autobu-

sová linka, která je zaveze do „nového“
Kauflandu v Konečné ulici.
„Bus bude vyjíždět v době od sedmi do
osmnácti hodin každou celou hodinu
od zastávky u „starého“ Kauflandu a zpět
pojede v době od 7:30 do 18:30 hodin
každou hodinu od zastávky u „nového“
Kauflandu. Jezdit bude po celý týden
včetně víkendů,“ informuje řetězec na
svých internetových stránkách. (mls)

NÁDRAŽÍ OBSADÍ Životopis,

prost
POLICIE! který
zaujme...
PROSTĚJOV Již před časem Večerník informoval o snaze majitele
budov na hlavním nádraží pronajmout uvolněné prostory. Zájem
projevili prostějovští policisté, ale
rovněž vedení Úřadu práce v Prostějově. Nyní se Večerník exkluzivně dozvěděl, že policisté se skutečně na nádraží přestěhují, nikoliv
však do bývalého hotelu. O ten
nikdo zájem neprojevil...

„Pracák“ nájem odmítl...

zjistili jsme

Michal KADLEC
Levé kídlo nádražního komplexu, vetn bývalého kasina, obsadí od záí tohoto
roku policisté.
Foto: Michal Kadlec

roku,“ informovala Večerník Kateřina Šubová, tisková mluvčí Správy železniční dopravní cesty. Na
dotaz, zda se do některých nebytových prostor nastěhují i některé
odbory Úřadu práce, odpověděla
záporně. „Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Prostějov, zprvu také
projevil zájem o volné prostory,
avšak prohlídkou a zvážením dispozičního řešení bylo konstatová-

no, že dané prostory nejsou vyhovující,“ prozradila mluvčí SŽDC.
Policisté se tak v září nastěhují do
míst, která před lety již využívali.
Poslední otázkou zůstává, co bude
s bývalým hotelem, o který nikdo
z potenciálních nájemců neprojevil žádný zájem. „V následujících
měsících opravíme prostory hotelu, které jsou nutné k provozu
dráhy,“ reagovala Šubová.

CV Jaroslava Hangurbadža není
práv ukázkovým vzorem, který by
personální agentury vystavovaly
na svých webových stránkách.
I tak by si práci zasloužil!
Foto: Facebook

Karel Tabery

NAŠE EVIKA ZEMEL
V CHOMOUTU!

BYLI JSME
U TOHO

Foto: archiv Magistrátu
msta Prostjova

17060810614

„Na volné prostory ve výpravní budově, kde dříve fungovaly restaurace, bufet a hotel, probíhala v březnu tohoto roku veřejná soutěž. Do
konečného termínu této soutěže
nebyla přijata žádná nabídka. Volné prostory jsme také nabídli státní správě a na základě jednání se
rozhodlo o nájmu prostor v levém
křídle výpravní budovy a herny
pro Policii ČR. V průběhu dalších
měsíců bude probíhat oprava těchto prostor. Termín jejich předání
předpokládáme v září letošního

PROSTĚJOV Firmy se v současné době předhání
o to, kde sehnat spolehlivé pracovníky. Prakticky
každému stačí poslat svůj životopis a práci má
téměř jistou. V některých případech se dokonce personalisté i trochu pobaví, což však ještě nemusí nic
vypovídat o skutečné pracovní morálce uchazeče...
Jaroslavu Hangurbadžovi je 45 let, dosáhl „základňího vzděláňí“, byl ve „víkonu trestu“, naposledy pracoval před deseti lety pro město Prostějov
na veřejně prospěšných pracích a mezi jeho záliby
patří „sport, děti a jídelníček“. Právě to se dozvíte
z jeho rukou psaného životopisu, který byl nedávno
k vidění na facebookovém profilu „Prostějov Bez
Cenzury“.
Faktem je, že nikdo z nás není génius a přes svůj katastrofální pravopis pan Hangurbadžo minimálně
zaslouží ocenění za to, že se o práci uchází. Navíc
na Facebooku dokonce obdržel i kladné reference.
„Znám ho osobně. Dělal výkopové práce pro naši
firmu. A můžu říct, že to byl jediný z mnoha, který
opravdu makal a byl slušný,“ reagoval na příspěvek
Václav N.
Otázkou zůstává, proč pan Hangurbadžo tyto výkopové práce nezmiňuje ve svém životopise. (mls)

KONICE A má, co chtěla!
Láska jako trám změnila kdysi
nezkrotné duši obchodního
oddělení PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku Evičce Plačkové život. Uplynulou sobotu řekla
v konickém kostele důležité
„ANO“ svému vyvolenému
Martinu Vranešicovi. Evičko,
celá redakce ti blahopřeje a do
nového života posíláme spoustu štěstí, lásky a do roka a do
dne prvního„kudrnáče“! (mik)

Foto: Josef Popelka

PROSTĚJOV
Společenský
život utrpěl další ztrátu. V sedmadevadesáti letech zemřel
neúnavný bojovník za svobodu a
do poslední chvíle velmi aktivní
člen Masarykovy společnosti
Karel Tabery. S mužem, který
za celoživotní postoj k životu
a hlavně za zásluhy o obnovu
sokolského hnutí obdržel také
Cenu města Prostějova za rok
2008, se můžete na jeho poslední
cestě rozloučit tuto sobotu 17.
června ve 14:00 hodin v kostele
Petra a Pavla v Prostějově. (mik)
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STÍNY MINULOSTI

Natálie v Dívce roku: OSIŘELÝ dvůr na
loni soutěžila, letos pomohla Pernštýnském znovu obživne.

Natálie Koaová (vpravo) na snímku s hlavní organizátorkou Dívky roku Kristýnou Sklenáovou (uprosted) a další lo/skou
finalistkou Nelly Urbánkovou.
Foto: Facebook

PROSTĚJOV Před dvěma roky
uspěla v soutěži Miss dračích lodí.
Loni se studentka Gymnázia Jiřího
Wolkera v Prostějově ucházela
o titul Dívka roku 2016. V celostátním finále nakonec získala hned tři
korunky, celkové vítězství však této
slečně uniklo. Přesto zůstala soutěži
věrná a nedávno se aktivně zapojila
do moravského semifinále.
Patnáctiletá Natálie Kočařová při loňské
soutěži Dívka roku nejprve uspěla
v základním kole ve Šternberku, později
úspěšně zvládla i semifinále v Ostravě.
Zde byla vybraná do celostátního finále,

Napsáno
pred


„s většinou holek zůstává v kontaktu“.
Co je ovšem v řadě případů pouze
zdvořilostní poznámka, jejíž pravdivost
velmi brzy vymizí, zůstalo v případě
Natálie platné i s ročním odstupem.
Společně s další loňskou finalistkou
Nelly Urbánkovou se totiž aktivně
zapojila do příprav semifinále Dívky
roku 2017, které se konalo letos v dubnu v Brně. Finále se pak uskutečnilo
v polovině května v Divadle Komedie v Praze. „Děkuji za pomoc, kočky
moje,“ napsala na Facebook pro Natálii a Nelly hlavní organizátorka celé
soutěže Kristýna Sklenářová. (mls)

Bude zde pekařství

Opuštnou prodejnu na Pernštýnském námstí nyní bude provozovat majitel
pekaství a cukrárny.
Foto: archiv Veerníku

že v centru města neustále ubývá
obchodníků a můžeme za to my. Už
nesčetněkrát jsem vysvětloval, že
prázdné provozovny jsou delší dobu
pouze v soukromých nemovitostech.
V těch městských se snažíme sehnat
nové nájemce, a daří se nám to,“ řekl
na čtvrteční tiskové konferenci rady
města Jiří Pospíšil. „Důkazem toho
je fakt, že zhruba po půl roce jsme
uzavřeli výběrové řízení na obsazení

hned tří volných nebytových prostor
na dvoře domu na Pernštýnském
náměstí číslo čtyři. Přihlásil se jediný
zájemce, kterému nyní prostory včetně parkoviště pronajímáme. Bude
zde pekařství a cukrárna,“ prozradil
Pospíšil.
Pronájem zmíněných nebytových
prostor je platný od 1. července, kdy
ovšem nový nájemce provozovnu
otevře, zatím není známo. (mik)

Válka fanoušk, antisemitistické nápisy
Tohle už přerostlo veškeré hranice běžného chování sportovních
fanoušků! Na zdi v Olomoucké
ulici se na reklamních panelech
z umělé hmoty objevila různá
urážlivá hesla na adresu prostějovských basketbalistů. A mezi
nimi nechyběl ani stupidní antisemitistický nápis, jehož obětí se
stal kapitán Orlů Petr Czudek.
Kdo má tyto nápisy na svědomí,
to se ptáme my, policie i prostějovští politici.
Z jednoho nápisu, který je zřejmě
možný považovat za podpis dosud
neznámého sprejera, se dá soudit, že
jde o příznivce hokejového klubu.

Není tajemstvím, že v posledních letech byla mezi příznivci hokeje a basketbalu několikrát vykopána válečná
sekera. Zatím tato válka ale většinou
nepřerostla vzájemné slovní výpady
v diskusních fórech na webových
stránkách jednotlivých klubů a protestní akci hokejových fans při jednom z ligových zápasů BK Prostějov.
Lze tedy považovat nápisy na zdi za
zahájení otevřené války?
„Já jenom doufám, že tento čin sprejerů nemá se sportem nic společného. Pokud ano, byl by to určitě vážný
signál k zamyšlení,“ uvedl pro Večerník Vlastimil Uchytil, místostarosta
Prostějova, který si byl výtvor ne-

známého sprejera osobně prohlédnout. „Snad policie rozluští, kdo to
napsal a proč,“ věří ve spravedlnost
a přísné potrestání místostarosta.
„Případ šetříme, ale pachatele zatím
neznáme,“ sdělil v pátek naší redakci Zdeněk Riedinger, ředitel Policie
ČR Prostějov. „Případ nám předala
v nočních hodinách městská policie,“ dodal Riedinger.
Podle názoru Večerníku ale čin naplňuje skutkovou podstatu trestného
činu. Vždyť jde zjevně o antisemitistický projev, a to konkrétně na
adresu kapitána Orlů Petra Czudka.
„Právní kvalifikaci nechejte na nás,“
ustřihl náš názor policejní ředitel.

O vyjádření jsme požádali i samotného Petra Czudka, na jehož plakátu se
v Olomoucké ulici zjevil nápis Poland
Jude! Nepříjemnou událostí jsme ho
nejdříve zaskočili. „Nic o tom nevím,

slyším to poprvé. Ale jestli to je, jak
mi říkáte, tak jsem šokován! Při žádném mém předchozím působení se
mi nic podobného nestalo,“ uvedl
Petr Czudek.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁ VEERNÍKU
Těžko říct, jaký je vztah hokejových fanoušků s těmi basketbalovými aktuálně v současnosti. Nutno ale podotknout, že od incidentu před deseti
lety, který navíc zůstal policií neobjasněn, jsme nezaznamenali žádnou
další řež ani slovní výpad. Je to možná i tím, že v průběhu posledních roků
příznivců obou klubů výrazně ubylo, což bylo vidět v uplynulé sezóně na
tribunách jak při jednotlivých zápasech hokejistů, tak i o záchranu bojujících basketbalistů. Fanoušci hokeje zřejmě už ale strávili fakt, že nejenom
tímto sportem je Prostějovan živ...
(mik)

ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
SE SLEVOU
A BONUSEM 35%

17060710609

11. 6. 2007

které se konalo v Jičíně. Už před jeho
zahájením se ukázalo, že Natálie je nejenom krásná, ale i oblíbená. Svědčí o tom
fakt, že ze všech uchazeček soutěže získala nejvíce hlasů ve facebookové anketě.
K titulu Dívka internet během večera
připojila také korunku za titul Dívka talent a Dívka sympatie. Přestože jí celkové
vítězství uniklo, ona sama z toho velkou
vědu nedělala.
„Myslím, že jsme to vyhrály všechny
tím, že jsme se dostaly až do finále,“
konstatovala Natálie, která ve shodě
s většinou dívek po skončení podobných přehlídek nezapomněla zmínit, že

PROSTĚJOV Už v průběhu loňského roku poskytoval prostějovský magistrát oznámení o jedné
opuštěné prodejně za druhou.
Nejenom na samotném náměstí
či v jeho bezprostředním okolí,
ale například i v Domě služeb
v Olomoucké ulici. Krizová situace pokračuje dodnes. Vždyť se jen
podívejte, kolik je v centru Prostějova prázdných obchodů...
Jako náplast na nastalou situaci
okolo menších obchodníků působí
aktuální zpráva z radnice, že opuštěné prostory ve dvorním traktu
na Pernštýnském náměstí číslo
4 budou brzy opět zaplněny. „Je to
nemilé, ale na dvoře této městské
nemovitosti ještě nedávno působily
tři rozdílné provozovny. Bylo tu velké železářství, pak drogerie a malé
pekařství. Bohužel majitelé těchto
prodejen podali výpověď z nájmu
a my usilovně hledáme nové nájemce. Snad je brzy seženeme, vyhlásili
jsme již záměr pronájmu,“ ohlašoval
na přelomu let 2016 a 2017 náměstek primátorky Jiří Pospíšil, v jehož
kompetenci je rozhodovat o majetku města.
Netrvalo dlouho a jeden vážný
zájemce se skutečně objevil. Na
začátku června radní oznámili,
že všechny tři uvolněné provozovny si pronajme jediná firma!
„Hodně Prostějovanů nadává na to,

jak šel čas Prostějovem ...

Kostelecká ulice

Platilo se tu mýto ped vstupem do msta. Samotné pojmenování se podle
smru výpadové trasy ke Kostelci na Hané používalo již od šestnáctého století.
Výjimkou bylo pouze období 1881 až 1893, kdy byla ulice zvána Panská tída (Herren-Strasse). V letech 1940 až 1945 se nazývala nmecky Kosteletzer-Strasse.
V dom íslo 4 pvodn sídlila železáská firma Doležal & Thník, pozdjší základ
Hanáckých železáren za Dolní ulicí. V dom íslo 18 byla evangelická modlitebna
a bydlel zde velitel vojenské posádky. Ped budovou stála vojenská budka s nepetržitou stráží. V dom íslo 37 býval v devatenáctém století cukrovar, ped domem
íslo 40 se v minulosti platilo mýto pi vstupu do msta. V dom íslo 48 dodnes sídlí
tradiní restaurace, kde býval i tanení sál.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: ulice Vápenice

ZAPLATÍTE JEN
575 K A ZÍSKÁTE
ABONENSTVÍ NA
12 KALENDÁNÍCH
M SÍC + JEDEN
ZDARMA

NABÍDKA PLATÍ
PI OBJEDNÁVCE
A ÚHRAD DO
27. ERVNA 2017!!
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168 SIROTEK PODVEDL SOCIÁLKU

s mstskou policií

Zdrogovaný naháč

Před druhou hodinou v noci předminulé soboty 3. června vyjížděli
strážníci na oznámení přijaté od
Policie ČR. Jednalo se o polonahého muže. Ten pobíhal po ulici
a zastavoval projíždějící vozidla.
Nekontroloval své jednání, ani
chvíli nevydržel stát na místě, stále
něco hledal. Dokonce ani nevěděl,
v jakém městě se nachází. Provedená orientační dechová zkouška
potvrdila 2,05 promile alkoholu v dechu. Dotyčný vykazoval
i známky požití drog. Přivolaný
lékař rozhodl o jeho umístění na
záchytnou stanici.

Foto: internet

Nedovolený prodej

Během pondělí 5. června bylo
přijato na lince 156 sdělení o nedovoleném podomním prodeji.
Do uvedené lokality byla vyslána
hlídka. Na místě se podařilo zjistit
dva muže ve věku sedmadvaceti
a devětatřicet let, k nabízení levnější energie se oba přiznali. Věc strážníci vyřešili uložením blokové pokuty, kterou pánové ihned uhradili.

Těhotná v bezvědomí

Ve večerních hodinách minulého
úterý 6. června vyjížděli strážníci k těhotné ženě v bezvědomí.
V bytě se nacházela její matka, která hlídce sdělila, že dcera je ve vaně
a dostala epileptický záchvat. Hasiči se strážníkem společnými silami
vylomili dveře do koupelny, na
místo byla přivolána Zdravotnická
záchranná služba. Osmadvacetiletá žena byla převezena do nemocnice na vyšetření.

Žádné kotě, ale kuna!

Ve středu 7. června před půl devátou ráno vyjížděli strážníci do Určické ulice k odchytu zvířete. Dle
oznámení se mělo jednat o malé
kotě. Hlídkou bylo na místě zjištěno mládě krčící se u vchodu dveří
do domu. Nešlo ovšem o kotě, ale
o mladou kunu. Po odchytu strážníci nezvaného hosta vypustili do
volné přírody mimo obydlenou
část za městem.

Poštolka v kavárně!

V odpoledních hodinách minulé
středy 7. června oznámila hlídce
obsluha kavárny na Žižkově náměstí, že na markýze provozovny
už několik hodin sedí poštolka. Na
místo byli přivoláni hasiči k odchytu opeřence. Pták byl převezen na
služebnu městské policie, kde do
druhého dne uhynul.

Na 150 tisíc korun neměl nárok...

PROSTĚJOV S něčím takovým
se zřejmě detektivové hospodářské kriminálky ještě nesetkali. Podezírají mladého muže,
který podle nich několik let neoprávněně pobíral příliš vysoký
sirotčí důchod. Mladík podle
výkazů sociálky stále chodil do
školy, se studiem ale„praštil“ už
na konci roku 2014!

Michal KADLEC

„Z přečinu podvodu podezírají kriminalisté z oddělení hospodářské
kriminality jednadvacetiletého muže
z Prostějovska. Tohoto skutku se měl
podezřelý dopustit tím, že v době od
listopadu roku 2014 do dubna letošního roku neoprávněně pobíral sirotčí
důchod. Podvodu se měl podezřelý

Kamarádovi v baru

NATRHL UCHO!
PROSTĚJOV Ostrý zásah si zapsali strážníci městské policie předminulou neděli 4. června ráno v jednom z prostějovských barů. Odtud
jim totiž byla nahlášena rvačka dvou mužů, při níž tekla krev. Oba pánové zřejmě flámovali celou noc a teprve ráno si vyřizovali neshody.
Bohužel ručně...
O půl osmé ráno bylo přijato oznámení na lince 156 o potyčce mezi dvěma
muži. Na místo byla okamžitě vyslána hlídka, když strážníky kontaktoval
svědek události. Podle jeho slov došlo v baru mezi pány nejprve ke slovní
výměně názorů, vše vyústilo až ve fyzické napadení.
Mladší z dvojice, třiatřicetiletý muž, poté odešel na ošetření do nemocnice.
Starší třiačtyřicetiletý zůstal na místě. Byl potřísněn krví, měl natržené ucho
a ulomený zub. Hlídkou byl tedy rovněž převezen do nemocnice. Strážníci se ve špitále potkali i s druhým násilníkem. „Ten měl zase zraněný palec
způsobený kousnutím. Z jakého důvodu se muži poprali a kdo s konfliktem
započal, se zjistit nepodařilo. Oběma bylo při orientační dechové zkoušce
naměřeno přes dvě promile alkoholu v dechu,“ uvedla Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov. „Pánové jsou podezřelí z přestupku
proti občanskému soužití a veřejnému pořádku. Aktéři i svědci byli poučeni o předání celé věci příslušnému správnímu orgánu k dořešení,“ dodala.
(mik)

KRONIKA
Vandal v aquaparku

Foto: internet

Ilustraní foto: internet

Ad.: marihuana ve Vitan

MLČÍ

I MAJITEL
PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerník informoval o nebývale
rozsáhlé razii prostějovské policie
v jednom z objektů v areálu bývalé
Vitany v Sokolské ulici. Komando
zde odhalilo obrovskou pěstírnu
konopí, podle zdrojů Večerníku
šlo o tisíce rostlin. Kromě policie
však stále mlčí i majitel objektu.
Prostějovská policie stále odmítá
velký případ na drogové scéně komentovat. Bohužel během uplynulého týdne jsme se nedočkali ani
konkrétního komentáře od majitele domku, který je součástí areálu

bývalé Vitany. „Moc děkujeme za
zájem Večerníku o tento případ,
nicméně na vznesené otázky není
možné odpovídat zejména proto,
aby nebyla mařena práce orgánů
činných v trestním řízení. To je zcela nepochybně v této fázi neveřejné
a pokyny policie v tomto směru musíme respektovat,“ odepsala na sérii
otázek Leona Lanžová, manažerka
areálu společnosti Vitareal. Dozvíme se tedy někdy, co se v pěstírně
konopí odehrálo a co pěstitelům
vietnamské národnosti hrozí?
(mik)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

BĚHEM JEDINÉHO DNE CIKÁNKA

KRADLA V KAUFLANDU I ALBERTU
Klaudie Lakatošová vzala kabelku v Blansku,
o hodinu později loupila v Prostějově...

PROSTĚJOV Vánoce jsou za dveřmi, je nejvyšší čas vyrazit na
čórky! To si zřejmě řekly Klaudie a Alice Lakatošovy, když si loni
na Mikuláše vyjely do prostějovského Albertu. Tam si jich ovšem
i s nakradenými dárky všimla ostraha. Chyceny byly po dramatické
honičce, kdy se dvěma z celkem čtyř zlodějů podařilo pláchnout
bočním vchodem. Obě zkušené „čórkařky“ ovšem neutekly a tak
se minulé úterý sešly u prostějovského soudu.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
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dopustit tím, že v žádosti o zřízení
výplaty důchodu doložil potvrzení
o navštěvování střední školy, ale po
ukončení studia v říjnu 2014 tuto skutečnost úřadům neoznámil. Učinil tak
přesto, že se jedná o skutečnost rozhodnou pro trvání nároku na důchod
a jeho povinností bylo tuto změnu do
osmi dnů nahlásit,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Mladíkovi nyní hrozí dlouholetý
kriminál. „Svým jednáním podezřelý
České správě sociálního zabezpečení
způsobil škodu vyčíslenou na více než
sto padesát tisíc korun. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení. V případě prokázání viny a odsouzení mu za
přečin podvodu hrozí mimo jiné trest
odnětí svobody na jeden rok až pět let,“
sdělil mluvčí prostějovské policie.

Když se jede na čórku, musí se domů
něco přivézt, i kdyby vás měli chytit.
Tímto pravidlem se řídila čtyřčlenná cikánská banda. Tři ženy a jeden
muž se v prostějovském Albertu
pokusili ukrást dětská odrážedla, panenku, autíčko, laserovou hru a další
dárky pro děti v celkové hodnotě kolem šesti a půl tisíce korun. S nakradenými věcmi se pokusili utéct přes
vchod do nákupní zóny, kde si jich
všiml člen ochranky a vstup zablokoval. Muži a ženě se přesto podařilo

před příjezdem strážníků z obchodu
zdrhnout. Na místě zůstaly pouze
Klaudie a Alice Lakatošovy.
U soudu přitom vyšlo najevo, že prvně jmenovaná hodinu před krádeží
řádila v Blansku, kde se třiadvacetileté ženě podařilo z nákupního vozíku
před zdejším Kauflandem ukrást
kabelku i s peněženkou a doklady.
Cestou do Prostějova se zastavila
v Rájci-Jestřebí, kde z automatu pokoušela neoprávněně vybrat peníze.
Je přitom více než pravděpodobné,
že na cestě v autě měla doprovod
v podobě Alice Lakatošové a právě
další dva uprchlí zloději, na jejichž
jména si zlodějky u soudu nebyly
schopny vzpomenout. „My jsme je
vůbec neznaly,“ tvrdily svorně, až se
jim od úst prášilo.

BYLI JSME
U TOHO

Dosud nezjištěný pachatel v přesně nezjištěné době neoprávněně
vnikl do areálu aquapark, kde poté
vrypy poškodil dvě skluzavky a dva
tobogány. Výše takto způsobené
škody byla vyčíslena na bezmála
třináct tisíc korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu poškození cizí
věci. Za ten pachateli hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Kolemjdoucí ho zadrželi
Uplynulý pátek 9. června krátce po
jednadvacáté hodině se v ulici Kpt.
O. Jaroše pokoušel padesátiletý
muž zaparkovat mezi dvě podélně
zaparkovaná vozidla při pravém
okraji komunikace. Při zajíždění
do mezery mezi nimi několikrát
narazil jak do auta před sebou, tak
za sebou. Po zaparkování chtěl
z místa odejít, aniž by cokoli řešil.
Jeho počínání však sledovali tři
muži, kteří jej na odchodu od vozu
zadrželi a na místo přivolali policejní hlídku. Na výzvu policistů se
řidič odmítl podrobit orientační
dechové zkoušce na alkohol, orientačnímu testu na přítomnost jiných
návykových látek i lékařskému
vyšetření spojenému s odběrem
biologického materiálu. Policisté
řidiči zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu. Způsobená
škoda byla předběžně odhadnutá
na asi dva tisíce korun.

Zaplatil a zaplakal
Během května si pětapadesátiletý
muž z Prostějova na internetovém
portálu nabízejícím zboží fyzických
osob vyhlédl videokameru značky
GoPro v ceně pět tisíc korun i s poštovným. S prodávajícím prostřednictvím e-mailové komunikace
dohodl zaplacení kupní ceny předem na bankovní účet. Zboží však
v dohodnutém termínu neobdržel
a prodávající se stal nekontaktním.

Boural se 3 promile
Předminulý pátek 2. června po
osmnácté hodině došlo v Puškinově ulici k havárii osmatřicetiletého
cyklisty. Podle výsledků dosavadního šetření měl muž nezvládnout
řízení a narazit do zaparkovaného
osobního automobilu. Výše způsobené hmotné škody byla vyčíslena
na jeden tisíc korun. Muž vykazoval zjevné známky podnapilosti,
což se potvrdilo provedenou dechovou zkouškou. Tou u něho policisté změřili hodnotu 2,83 promile
alkoholu. Muž s naměřenou hodnotou souhlasil a k vypití alkoholu
před jízdou se přiznal.

Kapsář se napakoval

Sedmaticetiletá Alice Lakatošová (na snímku vlevo) a o trnáct let mladší Klaudie
Lakatošová nejsou pímé píbuzné, ob olašské Romky však spojuje záliba v krádežích.
Foto: Martin Zaoral

Alice Lakatošová byla přitom za krádeže souzena již pojedenácté, naposledy byla z vězení propuštěna loni
v květnu. „To jste to vydržela asi půl
roku,“ pokývala hlavou směrem k obžalované soudkyně Adéla Pluskalová.
Žádným nováčkem u soudu není ani
její jmenovkyně Klaudie, která už má
mimo jiné za sebou i nedávné odsouzení za krádeže v Německu. Tehdy
vyvázla s pokutou 200 eur, které dle
svých slov zaplatila přímo na místě...

Oběma nezaměstnaným zlodějkám nezbylo než se ke krádeži přiznat. „Chtěla
jsem dárky pro svého šestiletého kluka,“
vysvětlovala své jednání Alice Lakatošová, která bydlí v Domamyslicích na
Splávku. Podobný motiv uvedla i matka
čtyřleté holčičky Klaudie Lakatošová.
Rozsudek v celé věci dosud nepadl.
Hlavní líčení bylo odročeno kvůli
nutnosti pořídit překlad německého rozsudku, který by se měl stát
součástí souhrnného trestu.

Minulé pondělí 5. června po sedmnácté hodině měl dosud nezjištěný
pachatel v prodejně v centru města
Prostějova z volně odložené dámské kabelky odcizit peněženku.
Její třiapadesátiletá majitelka přišla i o tři platební karty a finanční
hotovost šedesát tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
krádeže a přečinu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku.

děti, pejsci

Alexandr KOUTNÝ
6. 6. 2017 51 cm 3,75 kg
Konice

Laura MATULOVÁ
6. 6. 2017 50 cm 2,65 kg
Prostějov

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!

Matěj DOLEŽEL
4. 6. 2017 50 cm 3,10 kg
Olomouc

„Děkujeme nahoru za krásné počasí, které nám přispělo k dobré náladě, a mohli jsme uskutečnit vše,
co bylo připraveno,“ usmívala se Tereza Skládalová
z MC Cipísek.
Další akcí byla beseda Otcové a děti, která se
konala uplynulou středu 7. června a byla určena
pouze mužům. „Proběhlo besedování o tom, jakou roli hrají otcové v životech dětí a co děti od
svých tátů potřebují. Lektorem besedy byl zkušený otec, rodinný poradce a zakladatel Společen-

PROSTĚJOV
Na
podzim
loňského roku se studenti ze
třídy 2.TM Střední odborné školy
podnikání a obchodu zapojili do
soutěže pořádané Evropským parlamentem. Společně natočili video
věnované energetickým štítkům.
„Chtěli jsme oslovit tématem,
které není veřejnosti až tak známé. Video jsme pojali zábavnou
formou. A myslím si, že se nám to
podařilo,“ řekl s úsměvem Adam
Mráček, student marketingových
komunikací a žurnalistiky.
Euroscola je program Evropského
parlamentu, který už tradičně
umožňuje mladým Evropanům
ze všech členských zemí, aby se
FOTOGALERIE
seznámili s činností a úlohou Evropklikni na
ského parlamentu. V každé členské
www.vecernikpv.cz
zemi probíhají národní výběrové
33*#-
soutěže, ze kterých vychází skupiny
ství aktivních mužů Pavel Mečkov- zúčastňující se setkání Euroscoly ve
ský,“ prozradila Skládalová. (red) Štrasburku. A právě v tomto kole stu-

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

denti SOŠPO vyhráli a reprezentovali tak naši zemi v sídle Evropského
parlamentu.
„Hlavním cílem Euroscoly je umožnit
studentům z celé Evropy zasednout
v jednacím sále Evropského parlamentu ve Štrasburku a umožnit
jim diskutovat nad vybranými tématy. Naše škola se tohoto setkání
zúčastnila již potřetí. Mám radost, že
v posledních třech letech měli studenti štěstí a vyhráli,“ sdělil Marek
Moudrý, zástupce ředitele školy.
Během setkání mladých proběhla
také prohlídka Štrasburku a jeho
pamětihodností, katedrály Notre
Dame, Rohanského paláce, romantické čtvrti La Petite France. Toto
nádherné město měli možnost také
poznat z hladiny řeky Ill při projížďce
výletní lodí. Součástí zájezdu byly
také návštěvy alsaských perel,
města Colmaru a vinařské vesnice
Riquewihr.
(pk)
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mladých lidí ve Štrasburku

na evropském setkání

Quido NEZVAL
5. 6. 2017 50 cm 3,90 kg
Prostějov

Pondělí 12. června 2017
www.vecernikpv.cz

Studenti SOŠPO
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PROSTĚJOV Mateřské centrum Cipísek už tradičně
oslavilo nedávný den dětí v prostějovském parku a zúčastnily se ho všechny skupiny pravidelných programů
od jednoho roku. Nechyběly hravé úkoly pro děti i rodiče, skákání, zpívání, tvoření, balonky ani velké bubliny.
Všichni si tak mohli užít společně čas zase trochu jinak,
než jsou v centru zvyklé.

Cipísek slavil den dětí

Nejenom rodiče těžce nemocného Davídka,
ale i PROSTĚJOVSKÝ Večerník žádá veřejnost
o pomoc. Víčka je možné nadále nosit přímo
k nám do redakce v Olomoucké ulici. „Za sběr
víček předem všem moc děkujeme! Máme
obrovskou radost z toho, že ne všem je osud
našeho Davídka lhostejný a snaží se aspoň
takto malinko pomoci, vzkazují dojatí rodiče
Zdeňka Staňková a Martin Vítek ze Ptení.
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Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

BLAHOPØEJEME!!!

David TYLŠAR
4. 6. 2017 52 cm 3,50 kg
Drysice

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

6

www.vecernikpv.cz
PROSTĚJOV Večerník jako první
informoval zejména motoristickou
veřejnost, že se blíží předčasné
znovuotevření provozu Plumlovské ulice pro veškerou dopravu.
A minulou středu k tomu došlo!
Řidiče tak již neomezuje uzavírka,
která původně měla trvat do 31.
července. Dopravní komplikace
vyvolaly opravy sítí, předcházející
kompletní revitalizaci Plumlovské
ulice. Ta přijde na řadu v druhé
polovině letošního roku.
„Termín dokončení rekonstrukce
kanalizační a vodovodní sítě v Plumlovské ulici byl předstižen, firma
veškeré práce stihla rekordně rychle.
Proto mohlo dojít ke zrušení částečné
uzavírky,“ potvrdil Večerníku Pavel
Smetana (ČSSD), náměstek primátorky pro dopravu v Prostějově.
Plumlovská ulice bude otevřena
v obou směrech zhruba do konce
letních prázdnin. Pak se však
až do konce roku znovu uzavře.
A tentokrát úplně celá! Plánovaná
revitalizace bude společnou akcí
prostějovského magistrátu a Olomouckého kraje, který je vlastníkem
komunikace. „Nás jako města se

být instalována už v červenci příštího
roku, což odsouhlasily i příslušné orgány památkové péče.
„Vitráže zde v minulosti byly. Nám se
ale pouze dochovaly dobové projektové nákresy v černobílém provedení, ve
kterých je jen schematicky naznačena
dekorativní výzdoba vitráží. Samotné
vitráže bohužel nemáme,“ vysvětlil zásadní problém Zdeněk Fišer (ČSSD),
první náměstek primátorky Statutárního města Prostějova. Jak dodal, ze strany současného vedení magistrátu jde
o snahu o návrat ke kořenům. „Místa,
kde byla v minulosti tato díla umístěna, jsou dnes zazděná. Konkrétně se
jednalo o elipsu na stropě divadelního
vestibulu a lunetu nad balkonem divadelního sálu,“ doplnil Fišer.
(mik)
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PROSTĚJOV Při okupaci ve čtyřicátých letech minulého století nacisté strhli okrasnou skleněnou vitráž,
která zdobila zadní část divadelního
sálu v Národním domu. Po pětasedmdesáti letech se nyní prostějovští
radní rozhodli tuto pamětihodnost
vrátit na původní místo. Problém je
ovšem v tom, že neexistuje přesný
nákres vitráže, o kopii ani nemluvě...
Rada města se minulé úterý shodla na
zadání výběrového řízení na výrobu
této vitráže. Jak vzápětí konšelé sdělili
na tiskové konferenci, vše má proběhnout v souladu s návrhem akademického malíře Jana Jemelky. Dokončený
návrh je v souladu s původním koncepčním světelným a výtvarným řešením Jana Kotěry. Nová vitráž by měla

notky ve starších nezateplených domech
s vysokými stropy, a tedy s vysokými
nároky na energie. Těchto bytů je čtyřiačtyřicet a celková částka nerealizovaného navýšení činí 634 tisíc korun za rok,“
doplnil náměstek s tím, že drtivá většina
těchto bytů se nachází na náměstí T. G.
Masaryka.
Při zvyšování nájemného u smluv, které jsou na dobu neurčitou, bude vše
občanům oznámeno doporučeným
dopisem, a po třech měsících může
dojít ke zvýšení nájemného. (mik)

* nájemné ve všech městských bytech s rozlohou do 100 m2
ve výši 61,74 Kč/m2
* nájemné v domech DPS Finská 9, Hacarova 2, Polišenského 1 a 3
ve výši 56,40 Kč/m2
* nájemné v domech DPS Brněnská 40, 42 a 46, Fanderlíkova 38,
Kostelecká 17, Polská 13 a v domech J. Zrzavého 3975,
M. Pujmanové 10 ve výši 48 Kč/m2
* nájemné v domech Šárka 9 a 11 ve výši 31,20 Kč/m2

CENY NÁJEMNÉHO PO ÚPRAVÁCH

Nově dojde ke sjednocení nájmů s ostatními byty, tedy na 61,74 korun za metr.
„Vzhledem k tomu, že jsou zde všechny
smlouvy na dobu jednoho roku, bude
legislativně možné zvýšit nájemné při
prodloužení smlouvy. Kvalita zdejších
bytů na této adrese je totiž srovnatelná
s ostatními městskými byty,“ vysvětluje
nejvyšší nárůst nájemného Pospíšil.
Ne všude se ale v Prostějově bude
zdražovat... „Z tohoto zvýšení jsme
vyjmuli byty nad sto metrů čtverečných
plochy, neboť se jedná převážně o jed-

Michal
KADLEC

pro Večerník

rozhovor

EXKLUZIVNÍ

PROSTĚJOV Velmi šikovné
a nadané děvče! Další osobou
pro rozhovor z kulturní a společenské sféry, jež tvoří třetí díl
v rámci každé rundy seriálu rozhovorů s významnými osobnostmi veřejného života, který jsme nazvali „NA ROVINU“,
se stala Lenka Horáková.
Studentka Střední školy designu a módy v Prostějově
je autorkou výtvarného díla, které zkrášlilo trafostanici
v Plumlovské ulici (čtěte na
straně 15 - pozn.red.). Co řekla
při slavnostním předání díla?

pro ...

3 otázky

NA ROVINU:
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PROSTĚJOV Už během loňského
roku začalo vedení magistrátu řešit katastrofální nedostatek hrobových míst
na Městském hřbitově v Brněnské ulici
v Prostějově a vedle rozptylové loučky
byla postavena nová kolumbária s desítkami urnových míst. Ani to ovšem
nestačí! Pozůstalí poptávají další místa
pro uložení ostatků svých blízkých...
Není proto divu, že prostějovští radní i letos
sáhli k možnosti dalšího rozšíření kapacity
největšího hřbitova. „Schválili jsme zadání
vypracování projektové dokumentace,
která by rozšíření míst k pohřbívání řešila.
Na základě výzvy k předložení nabídky na
zpracování výše uvedené projektové dokumentace předložila konkrétní společnost
cenovou nabídku ve výši 126 tisíc korun
bez DPH s termínem plnění do třicátého
září tohoto roku,“ prozradil první náměstek

primátorky Statutárního města Prostějov
Zdeněk Fišer (ČSSD) s tím, že firma je
autorem architektonického návrhu předešlých a už realizovaných dvou etap výstaveb nových kolumbárií.
Další urnová místa tedy vzniknou okolo vsypové loučky na severovýchodní
straně hřbitova. Zatím ale není jasné, o
kolik hrobů se kapacita hřbitova zvýší.
„To ukáže až zmíněný projekt, kolik se do
již nemálo zastavěného prostoru vejde
nových kolumbárií. Za poslední rok a půl
se ale na Městském hřbitově v Prostějově
postavilo asi dvě stě padesát urnových
míst a dnes jsou všechna rozebrána! Zájem je tak logicky o další. Správa hřbitova
v tuto chvíli už eviduje dalších padesát žádostí o nová urnová místa,“ zkonstatoval
Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek prostějovské primátorky.
(mik)
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PROSTĚJOV Dnes, tj.
koprávních záležitose ale
v pondělí 12. června „Konèím
tech, nové vyhlášce
èer,“
hodinu po poledni,
města hazardních
v deset ve
bude v obřadní síni
hrách a rovněž obdrítá noèní
m
od
radnice zahájeno
orka ží čerstvé informace
át
im
pr
další řádné jednání maratón
ohledně výkupu pozemZastupitelstva statuků potřebných pro výstavbu
tárního města Prostějova. Jeho pro- severního obchvatu. „Navrhnu zastupitegram je velmi dlouhý, obsahuje totiž lům i schválení prodeje či naopak nákupu
celkem sedmadvacet bodů, z nichž pozemků a seznámím je také s plánem
mnohé jsou navíc ještě rozděleny do odpadového hospodářství města až do
několika částí. Vzhledem k předešlým roku 2023,“ připomíná Jiří Pospíšil (Pézkušenostem s výřečností některých Véčko), náměstek primátorky Statutáropozičních politiků se dá očekávat ního města Prostějov. Na programu také
opět diskusní maratón...
pravidelný bod ohledně výstavby Galerie
„V programu jednání jsou i některé body, Prostějov společností Manthellan.
na kterých jsme se v radě města dohod- „Těžko nyní předjímat, jak se jednání zali teprve nedávno. Například finanční stupitelstva protáhne. Já každopádně dispodpora mládežnického hokeje. V tom- kuse ukončím v deset hodin večer s tím,
to ohledu já sama očekávám bouřlivou že budeme v případě potřeby pokračovat
diskusi, ale ta bude zcela jistě probíhat druhý den ráno. Pokud se neskončí ani v
i nad dalšími tématy,“ sdělila Večerníku úterý, další pokračování bude následovat
prostějovská primátorka Alena Rašková během čtrnácti dní. Nebylo by to ostatně
(ČSSD).
poprvé,“ prozradila Alena Rašková.
Zastupitelé budou ale jednat nejenom o Pondělní jednání zastupitelstva jako
mládežnickém hokeji, ale taktéž schvalo- vždy bude i za přítomnosti Večerníku.
vat dotace do ostatních sportů, na pořadu Podrobné zpravodajství si přečtete v
je i jednání o investičních akcích, majet- příštím vydání!
(mik)
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 Jak jste vůbec přišla na nápad zkrášlit jinak obyčejnou budovu trafostanice?
„Inspirovala jsem se tím, že všude kolem nás jsou sama čísla, aniž bychom si to vůbec uvědomovali. A já jsem právě
ona čísla chtěla předat do tohoto návrhu. A myslím si, že
se mi to celkem povedlo. I když laikům na první pohled
v našem díle nejsou čísla zřetelná, ale věřte, že tam jsou!“
(úsměv)
 Jak daleko bylo od myšlenky k samotné realizaci
díla?
„Byla tam pak ještě spousta dalších úprav. Hlavně kvůli
tomu, aby se můj návrh dal přizpůsobit do těch rozměrů,
které poskytuje plocha zdí trafostanice. Dalo by se říct, že
můj původní návrh je velikostně úplně jiný, než teď vypadá
skutečnost. Ale s konečnou podobou jsem absolutně spokojená a myslím si, že je to teď ještě lepší, než jsem původně
sama plánovala.“
 Můžete tedy laikům prozradit, co má vaše dílo znázorňovat a zda má nějaký název?
„Jsou to ornamenty, které se skládají ze tří čísel, a to sedmičky, desítky a třináctky. K těmto číslům mám osobní
vztah, a proto jsem si je zvolila. A výsledek mé práce vidíte teď vy, a věřím, že se u trafostanice zastaví i další lidé.
Název jsem tomu ale zatím žádný nedala.“
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korun. Někteří správci inženýrských
sítí ještě upřesňují svoje požadavky
na přeložky v rámci projektu. „Celková částka na rekonstrukci bude
známa až po dokončení projektové dokumentace a ukončeném
výběrovém řízení na dodavatele stavby. Předběžný náklad se odhaduje na
zhruba padesát milionů korun,“ prozradil Fišer.
(mik, red)

  

budou týkat práce na rekonstrukci parkovišť i chodníků, v novém
bude veřejné osvětlení, své dostane
také městská zeleň. Tyto konkrétní
činnosti by už provoz jedné z hlavních
tepen města neměly v letošním roce
ohrozit,“ nastínil první náměstek
primátorky Zdeněk Fišer (ČSSD).
V letošním roce je v plánu investic
na zahájení prací určeno pět milionů

2  : #   %
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PROSTĚJOV Po osmi letech dojde u městských bytů v Prostějově
k úpravě nájemného. Lidově řečeno
ke zdražení. Celkově se bude jednat
o navýšení v průměru o dvacet procent, ovšem s jednou výjimkou. Obyvatelé sociálních bytů v Jezdecké ulici
budou muset do peněženky sáhnout
mnohem hlouběji, tady se nájemné
zdražuje o více než 100 procent!
„Zvýšení nájemného se dotkne nájemních smluv na dobu určitou při prodlužování těchto smluv a u smluv na dobu
neurčitou okamžitě po splnění všech
zákonných podmínek. Tržní nájemné
se v Prostějově pohybuje okolo sto až sto
třiceti korun za metr čtverečný,“ potvrdil
náměstek prostějovské primátorky Jiří
Pospíšil (PéVéčko).
Všechny nájmy se tedy zvednou o dvacet procent s výjimkou bytů v domě
v Jezdecké ulici číslo 6, kde bylo nájemné pouze 26 korun za metr čtverečný.
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Národnímu
domu
se vrátí
/2<
kterou

„Pokud je to tak, při jeho navrácení se
musí dotyčná osoba po půl roce prokázat úspěšně složenými psychotesty.
Jestliže jde o trest vyšší než rok, je situace pro hříšníka mnohem složitější.
Kromě psychotestů musí absolvovat
ještě lékařské vyšetření, a co je hlavní,
musí jít znovu na přezkoušení z pravidel silničního provozu,“ upozorňuje
vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.
No řekněte, stojí to za to? Těžko říct, zda
řidiči v Prostějově někdy půjdou do sebe
a vystříhají se toho, že si před jízdou vypijí
nějaké to pivo nebo dokonce zakouří marihuanu. Pokud tak budou činit i nadále,
může jim to zkomplikovat život, protože
auto dnes potřebuje k běžnému životu
skoro každý. I když... „V současnosti se bohužel i v Prostějově rozmáhá jeden velký
nešvar. Jsou zde desítky případů, kdy je
člověk policisty přistižen za volantem vozidla i poté, co mu byl odebrán řidičský
průkaz. Tyto případy se ale už řeší v jiné
rovině, jde o trestný čin se sazbou až tří let
vězení za maření úředního rozhodnutí.
A pokud vím, okresní soud už několik
těchto prohřešků řešil,“ dodává Nakládal.

ŘIDIČÁK

Pondělí 12. června 2017
www.vecernikpv.cz
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Prostějov (red) - Rada města Prostějova schválila výměnu na exponovaném
místě města, která se bude týkat zajištění
provozu vadné kamery a přenosové trasy na místě Újezd - Petrské náměstí. „Kamera sloužící Městské policii Prostějov je
v současné době zastaralá a má vadnou
přenosovou trasu (analogový mikrovlnný spoj - pozn. red.). Pro zajištění kvalitního obrazu je třeba kameru vyměnit
za plně digitální s vysokým rozlišením
obrazu. Současný analogový spoj, včetně ovládání kamery, již nelze opravit a je
proto nutná jeho výměna. Vzhledem
k tomu, že se jedná o velmi frekventované místo s benzínovou čerpací stanicí
a výjezdy z města, je monitoring této
lokality nutný,“ uvedla prostějovská
primátorka Alena Rašková (ČSSD)
a připomenula, že v minulosti tato kamera dopomohla k objasnění několika
trestných činů, přestupků a dopravních
nehod. Je proto třeba, aby byl zabezpečený kvalitní monitoring veřejného
prostranství a dohled nad veřejným pořádkem a dopravní situací uvedeného
místa. Předpokládaný termín realizace
zakázky je k 1. červenci, částka na pořízení se v hrubém odhadu pohybuje ve
výši 180 00 korun. V rámci soutěže na
realizaci zakázky bude cena nižší.

Zastaralou kameru
vystøídá nová technologie

Prostějov (mik) - V minulém vydání
Večerník informoval, že ještě v letošním
roce se dočkáme výstavby cyklostezky
v Kostelecké ulici. Během uplynulého
týdne přišla z radnice ještě jedna dobrá
zpráva. „Na základě výsledků výběrového řízení byla vybrána pro realizaci
této stavební akce firma FCC Prostějov
s cenou 5,028 milionu korun. Je ale třeba
říci, že v konečném důsledku zaplatíme
o něco méně, protože jsme získali na
plánovanou stavbu cyklostezky dotaci
z Olomouckého kraje ve výši 1,87 milionu korun,“ uvedl Zdeněk Fišer (ČSSD),
první náměstek primátorky Statutárního
města Prostějova.

Dotace na cyklostezku

Prostějov (mik) - O tom, zda v budoucnosti investovat či nikoliv do městských
budov rozhodne, jejich takzvaná pasportizace. V Prostějově proběhla první
vlna u sedmi nemovitostí. Technickou
inventuru stavu mají za sebou městské
budovy v ulicích E. Králíka, Brněnská,
Šárka a Olomoucká. Vedení města takto
dostalo odpovědi na otázky, zda se případná investice do těchto budov vyplatí
či nikoliv. „Vybírali jsme z osmnáctky
domů navrhovaných pracovní skupinou
ve spolupráci s Domovní správou Prostějov a odborem správy a údržby majetku města. Jednalo se o první krok, který
přinesl jasné odpovědi. Proto budeme
v dalším dokumentování technického
stavu pokračovat. Jde o jakýsi návod, jak
správně a smysluplně investovat a nevydávat finance zbytečně,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Stavební pasport mapuje stávající stav,
posuzuje nutné opravy, provádí analýzu
stávajících a očekávaných peněžních
toků spojených s objektem, indikaci
možné prodejní ceny, předloží návrh
dalšího využití a harmonogram dalších
kroků. Radní pokračovaní pasportizace
odsouhlasili.

Testují se budovy

RYCHLÝ


zpravodajství

navštivte stále více oblíbenější inter

Po zavedení bodového systému
v roce 2006 přišlo v Prostějově o rok
později o řidičák „pouze“ 161 šoférů.
Tenkrát snad ještě existoval určitý
respekt k zákonu a dopravním předpisům. Ovšem postupem času disciplína za volantem skutečně upadala.
Třeba v roce 2011 došlo k rekordu v počtu odebraných řidičských oprávnění
z důvodu opilosti či ovlivnění drogami.
To správní orgán odebral 379 řidičáků. V loňském roce pak 309 oprávnění
k řízení motorových vozidel. „V dnešní
době se nejedná pouze o alkoholem
ovlivněné řidiče, fenoménem současnosti jsou drogy. Zejména mladí lidé si
možná ani neuvědomují, že po vykouření marihuanové cigarety či užití pervitinu se droga drží v těle i několik dní
a možná i týdnů. Jsou však případy, kdy
policisté kontrolovali řidiče, který užil
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drogu jen těsně před jízdou. Nevím, zda
tyto případy vycházejí z nevědomosti,
ale pochybuji o tom. Vždyť policisté
i prostřednictvím všech médií uskutečňují mnohé preventivní akce, při nichž
jasně upozorňují na úskalí problematiky
požívání alkoholu a drog. Mně osobně
se zdá, že dnes spíše určitá část řidičů
spoléhá na náhodu, že je policisté nezastaví a nezkontrolují. Vždyť kolik se denně stane případů, že člověk nasedne do
auta cestou z hospody, ve které vypil pět
piv a stejný počet štamprlí tvrdého alkoholu,“ kroutí hlavou šéf odboru dopravy.
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Spousta řidičů si navíc neuvědomuje, že
v případě odebrání řidičského průkazu jim
nastávají další patálie. „Jakmile od Policie
ČR obdržíme záznam o zjištění řízení pod
vlivem omamných látek, odbor dopravy
okamžitě zahajuje řízení o zadržení průkazu, kterým potvrzujeme policejní úkon. 2%& #   6    &   
V případě, že se jedná o přestupek, věc řeší
:    ;   %  
správní orgán. Pokud jde o trestný čin, na- : %&  %&  #%& < 
příklad že šofér nadýchá přes jedno promi-   #    =

  !"#
le alkoholu, věc jde samozřejmě k soudu.
Odbor dopravy ale zajišťuje veškeré pod- Část řidičů v Prostějově už ví, že
klady, včetně vyjádření státního zastupitel- nejnižší sazbou odebrání řidičského oprávnění je doba šesti měsíců.
ství,“ vysvětluje Miroslav Nakládal.

vých nádob a hracích ploch,“ připomněl
Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek
primátorky Statutárního města Prostějova.
Dále se budou provádět úpravy vodovodních a kanalizačních přípojek, vznikne
zde trojice podzemních kontejnerových
odpadových boxů a budou se upravo-

vat kryty civilní obrany. „Současně proběhnou související sadové úpravy,“ doplnila primátorka Alena Rašková (ČSSD)
s tím, že celková rekonstrukce náměstí
by měla skončit 31. srpna 2018 a městskou pokladnu přijde celkem na bezmála šestatřicet milionů korun. (mik)
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PROSTĚJOV Minulé úterý 6. června před jedenáctou hodinou došlo
ve Školní ulici k dopravní nehodě
osobního automobilu, který při jízdě poškodil zaparkované vozidlo.
Viníkem je šestaosmdesátiletý kmet
za volantem Fiatu, který vjel do jednosměrky a při šíleném pokusu vyhnout se protijedoucím vozidlům
narazil o jedno zaparkované. Senior
z místa nehody ujel, policisté si ho
ale našli u něj doma!
„K nehodě došlo tak, že řidič s osobním
automobilem značky Fiat v jednosměrné ulici jel v protisměru. Když se potkal
s protijedoucími vozidly, pokusil se jim
vyhnout přejetím k pravému okraji. Při
tom však neodhadl boční odstup a poškodil zaparkovaný vůz značky Škoda.
Poté však pokračoval v jízdě a z místa
nehody odjel. Jedna ze svědkyň události celou věc ihned oznámila na linku
158,“ konstatoval k události František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.

Po nahlášení kuriózního střetu se
na místo okamžitě sjely hned dvě
policejní hlídky. „Po krátkém šetření
v místě bydliště kontaktovali šestaosmdesátiletého muže, který se ke způsobení nehody přiznal. Jako vysvětlení,
proč z místa odjel, uvedl, že nevěděl,
jak se v takové situaci správně zachovat.
Navíc si podle svých slov myslel, že na
druhém vozidle nevznikla škoda,“ popsal rozmluvu s viníkem nehody mluvčí prostějovské policie.
Ke zranění osob naštěstí nedošlo,
výše způsobené hmotné škody na
vozidlech byla předběžně vyčíslena
na 40 000 korun. „Alkohol u řidiče
policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Řidič je pro své jednání podezřelý ze spáchání několika
přestupků podle zákona o silničním
provozu. Za ty, tedy zejména za ujetí
z místa dopravní nehody, mu hrozí
pokuta od dvou a půl do pěti tisíc korun,“ dodal Kořínek s tím, že příčiny,
okolnosti i míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření.
(mik)

//23

PROSTĚJOV Řetězová nehoda
před okružní křižovatkou v Plumlovské ulici ochromila na několik
desítek minut dopravu na tomto
frekventovaném místě. Jediné
štěstí, že následkem srážky čtyř osobních vozidel byly jen pomačkané
plechy...
„V pátek druhého června před
šestnáctou hodinou došlo v Plumlovské
ulici k dopravní nehodě čtyř osobních
automobilů. Třiašedesátiletý řidič vozidla značky Peugeot pravděpodobně
nedodržel bezpečnou vzdálenost za
před ním jedoucím automobilem
značky Škoda Z toho důvodu nestihl
zareagovat na jeho zastavení a zezadu do
něj narazil. Nárazem byl jiný automobil
Škoda odhozen dopředu, kde narazil do
auta stejné značky, které následkem toho
poté zezadu narazilo do vozidla značky
Opel. Ke zranění osob při dopravní
nehodě nedošlo,“ popsal složitý karambol František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 140 000
korun. „Alkohol byl u všech řidičů

vyloučen provedenými dechovými
zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění jsou předmětem dalšího
policejního šetření,“ doplnil mluvčí
prostějovské policie.
(mik)
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Senior boural ve Školní, Dopravu v Plumlovské zastavila

PROSTĚJOV Jak už v březnu tohoto
roku Večerník avizoval, náměstí Spojenců v Prostějově čeká zásadní změna.
Do rozsáhlé rekonstrukce za desítky
milionů korun se stavbaři pustili právě
v uplynulých dnech. A stavební práce
pokračují pěkně zhurta, čehož si ostatně všimli nejenom obyvatelé tohoto
náměstí.
„Náměstí si jistě zaslouží úpravu, která
nabídne nejen nové komunikace, ale také
například hřiště pro volnočasové aktivity či
nové chodníky. Komplexní úpravy a regeneraci náměstí Spojenců konkrétně čekají
celkové úpravy vozovek, parkovacích stání,
vjezdů, chodníků, ploch pro stání odpado-
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Když si uvědomíme, že řidičák ztratí
zhruba jeden řidič denně, je to opravdu
na pováženou. „Obávám se, že Prostějov v tomto vévodí statistikám po celé
Moravě,“ souhlasí Miroslav Nakládal,
vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu. „Nedělám si iluze...
Počet přistižených řidičů pod vlivem alkoholu či ostatních omamných látek by
ale podle mého názoru mohl být ještě
větší. Policie sice provádí spoustu namátkových kontrol, ale nemůže se této
problematice věnovat denně. Kdyby se
zaměřila pouze na tento problém, přistižených opilých či zdrogovaných řidičů
by bylo mnohem více. A náš odbor dopravy a následně správní orgán by měly
rovněž více práce. Je to ale jen můj názor.
Myslím si totiž, že disciplína řidičů stále
klesá, a to i přes velmi tvrdé postihy,“ láteřil Nakládal.

Michal KADLEC

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Je to jako hrách na stěnu házet! Alkohol a drogy za
volantem jsou bohužel stálým fenoménem dnešní doby. Někteří
si přitom absolutně neuvědomují, že jízdou autem pod vlivem
omamných látek nejsou hrozbou pouze sami sobě, ale i pro jiné
účastníky silničního provozu. Opilí či zdrogovaní řidiči, ale také
řidičky způsobují na silnicích bezesporu největší nebezpečí, jde
o jakousi neřízenou střelu. Policejní statistiky jsou tak dnes plné
případů pozitivních dechových zkoušek či testů na drogy. Ročně
přijde v Prostějově v průměru tři sta osob o řidičské oprávnění
z důvodu ovlivnění omamnými látkami. Je to normální? Není!

konstatuje šéf odboru dopravy Miroslav Nakládal

KADLEC

Michal

brat, zda půjde tam, kde se nekouří?
Pořád mi tady chybí ona proklamovaná
svobodná volba rozhodování. Z nás
kuřáků se totiž postupně stávají psanci.
Co ale naši zákonodárci Čechům příště
zakáží? Buď do hospody nebudou za
chvíli moci například důchodci, nebo
bude povoleno vypít jen tři piva a pak
rychle domů...
Což o to, teď přes léto to je ještě dobré,
vždyť si kafíčko či pivečko s cigárkem
dáme před restaurací na zahrádce. Ale
co v zimě? Ne, to mě před hospodu
nikdo nedostane. Ta potupa! Takže si
kávičku udělám doma u televizních
zpráv, a co myslíte? Zapálím si cigárko!

Proč ve Smetanových sadech zřizovat nějaké psí záchodky? Co už pro ty čokly a jejich páníčky budeme všechno dělat? I mně samotné samozřejmě vadí, jak se všude
ve městě válejí psí exkrementy. Ale podle mého názoru by stačila daleko větší a přísnější ostraha ze strany městské policie. Nechápu, jak někdo beztrestně může nechat
psa kálet na náměstí nebo na cesty v parcích.
Božena Kalábová, Prostějov

Staèí je víc hlídat

 

Výluka na železniční trati mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané měla jednu obrovskou výhodu. V Olomoucké
ulici v Prostějově byl několik týdnů
zcela průjezdný železniční přejezd, ani
jednou „nespadly“ závory. To mělo
samozřejmě velký vliv na plynulost
dopravy, která se alespoň v tomto období zlepšila. Vůbec by mi jako řidiči
nevadilo, kdyby k podobným výlukám
docházelo častěji, Olomouckou ulicí
totiž projíždím několikrát denně. Řeknu vám, je to kolikrát k zbláznění!
Petr Ondráček, Prostějov

A co ostatní lavièky?

Zaujalo mě, jak hasiči dezinfikovali lavičku ve Smetanových sadech poté, co zde byla nalezena
mrtvola bezdomovce nakaženého
svrabem. Ale proč nejsou dezinfikovány ostatní lavičky, třeba na
náměstí, na kterých vysedávají
lidé bez domova? Mohu ukázat na
mnohé, kteří jsou viditelně nemocní úplně stejnou nákazou, a pouhý
pohled na ně je zcela odpudivý.
Zamýšlí se vůbec někdo nad tímto
problémem?
Jiří Vaněk, Prostějov

Kdo nebydlí v Tylově či Studentské ulici a nemá malé děti, jen těžko pochopí, jaký tady panuje strach. Problém, na který jste poukázali ve Večerníku, však
není otázkou jen pouhých týdnů či měsíců. Moje dvě malé děti mají od nás
s manželem zakázáno chodit na dětská hřiště, která jsou poblíž parku ve Studentské ulici. Proč? Protože zde byly denně napadány dětmi i dospělými z řad
romské komunity. A to bohužel i ve chvíli, kdy jsem společně s dětmi byla na
hřišti i já nebo manžel. Romské děti obsazují ty nejatraktivnější herní prvky,
a pokud je chtějí využívat naše děti, zaútočí na ně sprostými nadávkami, přičemž jim vždy přijde „na pomoc“ některý z rodičů snědé pleti. Když se ohradíme, jsme považováni za rasisty. No nic, konec. Nemáme potřebu vystavovat
své děti nebezpečí. Oba chlapci naštěstí začínají hrát fotbal, takže skoro každý
den trénují v přípravce na hlídaném hřišti, kde k žádnému napadání rozhodně
nedochází.
J. S., Prostějov

Dìtem jsem to zakázala

HLAS LIDU
 

Už skoro dva týdny platí zákon o zákazu kouření ve stravovacích zařízeních.
Zjednodušeně řečeno, my kuřáci už
můžeme u kafíčka v kavárně či u piva
v naší oblíbené hospůdce na cigárko
zapomenout. Kam si jít zapálit? No
přece ven, na čerstvý vzduch! Proč
mám ale stále pocit, že něco není
v pořádku?
Ale ano, kouření škodí zdraví, to ví přece
každé malé dítě. Je ale kuřák právoplatným občanem této země, nebo se opravdu nacházíme v „banánové republice“?
Proč si nemohu svobodně vybrat, zda si
půjdu vypít kávu do kuřácké kavárny?
A proč si nekuřák rovněž nemůže vy-
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rodiny, koníčků, sebe sama. Asi
si to dovedete představit. Místo
otvírání lahví lahodných moků
všeho druhu do sebe lijete desátý
šálek kávy za den jen proto, abyste mohli domyslet poslední chybějící okénka v pracovním plánu,
ideálně naplánovat a zorganizovat program, vyhledat nejlepší
příležitosti. Či také přeskládat
poslední věci ve skladu, v obchodě. A nyní přišel ten okamžik, kdy
jeden podpis může stvrdit vaše
úsilí. Zabezpečit vás do konce života. Možná nejen vás, ale i vaše

blízké. Ty, na nichž vám záleží.
Kteří stojí při vás ve chvílích, kdy
to jak oni s vámi, tak i vy s nimi
nemáte jednoduché. A vy se stejně
rozhodnete toto podepsání odložit a riskovat tím vše výše popsané. Jen kvůli tomu, abyste pomohli
kamarádům. Těm, kteří na vás po
neodvedení pomoci takové, s jakou počítali, začnou nadávat.
Bylo by zajímavé, jak by se zachovali někteří z nás na místě hvězdy
české hokejové reprezentace. Jak
se zachovali na místě oněch „kamarádů“, už víme.

Ahoj všichni,
tenhle příspěvek vznikl přesně 28.
května odpoledne. Uvedené datum se dá lehce zapamatovat, jelikož je to den, kdy se na kurty vrátila
po zdravotní pauze Petra Kvitová,
a to rovnou na grandslamový turnaj v Paříži.
Zdravotní pauza zní vcelku nevinně, ale my všichni víme, že to bylo
po rehabilitaci ruky. Tu Petře při
bezprecedentním přepadení v jejím bytě poranil lump, který šel
krást a který bohužel není do této
chvíle za mřížemi, naopak běhá si
někde po svobodě. Věřím, že jednou dopaden bude! V jeho případě si nemohu nevzpomenout na
Chammurapiho zákoník, který se
zakládal na pravidlu oko za oko,
zub za zub (právu odvety). Ano,
tohle individuum si nezaslouží nic
jiného, protože „minimálně“ přerušilo kariéru vrcholové sportovkyni, a to jen pro pár peněz.
Nemám rád turnaj v Paříži, i když
je to grandslam, ale prostě mi vadí
hlášení stavu ve francouzštině,
když všude jinde na světě to může
probíhat v angličtině. A vůbec ta
antuka je divný povrch. Probouzí
se na něm mnohdy ti, kteří celý rok
nehrají nic, tedy až na většinu hráčů skutečné extratřídy, kteří umí
zahrát všude a na jakémkoli povrchu. Letos ho ovšem právě kvůli
Petře beru na milost, a pokud naší
tenistce pomůže k opětovnému
nastartování kariéry, tak ho na té
milosti nechám.
Bylo by skvělé, kdyby od tohoto
momentu Petra proháněla zase
hráčky top ten, sbírala trofeje
a body do žebříčku WTA. Její start
je tenisové pozitivum, a to třeba
oproti návratu dopingové ruské
Máši Šarapovové, jejíž comeback
vzbudil odpor i mezi většinou jejích tenisových kolegyň. To její
hekání fakt nikomu soudnému
nechybělo. Petře fandí snad všichni
opravdoví fandové a tak dnes nemohu končit jinak než typickým
pokřikem, Petro, pojď!!!
Marty

MARTYHO
SLOUPEK

a svých dřívějších cestách po různých koutech světa jsem si všiml
jednoho zvláštního paradoxu: čím bohatší země, tím více v nich žilo lidí bez
domova. Přišlo mi to zvláštní. Vždyť pokud je země bohatá, měli by být relativně
bohatí i její občané, každý z nich by měl
mít příležitost žít slušný život. Když jsem
se upřímně bavil s jednotlivými bezdomovci, teprve jsem pochopil, že
oni sami o to zas tak nestojí. Ve svém
životě nabyli pocitu, že se jim nic zásadního nemůže stát, neboť se vždy najde
někdo, kdo se o ně postará: ať už to bude

N

Jeden významný ekonom řekl,
že lidé dělají to, za co jsou placení. Někdo jiný zase pravil, že blbý
je ten, kdo dává, blbější ten, který
nebere. Právě to jsou důvody, proč
stále přibývá žen, které jsou na
mateřské dovolené zejména proto, neboť neví, co jiného by dělaly.
To by samo o sobě nebylo ničím
špatným. Žena, která bere péči o
děti za své hlavní životní poslání, si
nepochybně zaslouží úctu. Jenže
některé matky vidí samy sebe trošku někde jinde. Třeba v baru, herně
nebo na drogách. Dítě respektive
sociální dávky na něj jsou pro ně
jediný způsobem, jak si na tyto své
libůstky obstarat peníze. Rozhodně
se přitom nejedná pouze o cikánky.

S

N

V

V tento kritický okamžik je třeba najít
dalšího muže, který s nimi zplodí další
zdroj jejich příjmů. A jede se dál! Věřte, že takových případů je kolem nás čím
dál více a nerekrutují se pouze z romské
komunity. Nic proti podpoře svobodným matkám, které se ocitly v nezáviděníhodné situaci kvůli svým nevyspělým
partnerům. Je však hrozně smutné sledovat, jak jsme se něco, co nám mělo pomáhat v bezvýchodné životní situaci, naučili
sobecky zneužívat.
Faktem je, že čím více nám náš stát pomáhá, tím z nás činí nesvéprávné a nezodpovědné jedince. Absolutně se nelze
divit tomu, že se coby nesamostatné děti
ze všeho nejvíce děsíme lidí z jiných kultur, které přirozené instinkty potřebné
k přežití dosud neztratily...

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

&'
problém, oni si poradí sami. Jenže zvládnou se tyhle rozmazlené děti skutečně
postarat o sebe sama tak, jak všude vykřikují? Nikoliv. Kdo jim tedy pomůže, když
svými nejbližšími pohrdají? Přece stát!
Zde se už konečně dostávám k oněm
„svobodným“ matkám, které nedlouho
po narození svého dítěte odvrhnou partnera a zůstávají s dítětem samy. Pozor!
Nemluvím zde o těch, které zůstávají
samy kvůli selhání svých mužských protějšků, to by bylo na zcela jiný text. Přes
péči, kterou dítěti věnují, mají zároveň pocit, že tohle není to, co chtějí
dělat. Velmi brzy se pak vracejí ke
svému životnímu stylu, ve kterém se
cítily jako ryby ve vodě. Pokud k němu
patřily večírky, alkohol či drogy, je téměř
jisté, že k němu budou opět patřit večírky,
alkohol a drogy.
jiném prostředí by bylo něco
takového nemyslitelné. Taková
svobodná matka by dříve vůbec nepřežila, později by byla svým okolím
odsouzena. Jenže dnes to není hraniční
situace, ale téměř trend, nad kterým se
nikdo nepozastavuje. Důvodem je fakt,
že svobodné matky dostávají od státu
dostatek peněz nejen na to, aby přežily,
ale aby si mohly i „žít život po svém“. Samozřejmě že paláce si z dávek nepostavíte, ale proč si něco stavět, když se člověk
může hezky opít či sjet? Problém samozřejmě nastává s koncem „mateřské“.


charita, nebo stát. Život na okraji společnosti berou jako nutné zlo, se kterým
jsou však dokonale smířeni. Rozhodně
se každý den neprobouzí s odhodláním,
že udělají něco proto, aby byl jejich život
lepší. Naopak jejich první myšlenka míří
k tomu, že „dnes někde seženu vínko
a nějak to přetluču“. Jejich stížnosti na
vlastní životní situaci jsou tlacháním
rozmazlených dětí. Děti přitom nelze
vinit z rozmazlenosti, viníkem je ten,
kdo je takto vychoval. Tímto špatným
rodičem mnohých z nás se stal náš bohatý stát...
a něco takového lidé v chudších
zemích absolutně spoléhat nemohou. Přesto zde nejsou odkázáni pouze
na vlastní síly. Případnou pomoc však nehledají u státu, ale u rodiny. Jelikož vědí,
že nikdo jiný jim v nouzi nepomůže, cení
si svých nejbližších víc než sebe samých.
A podle toho se k nim také chovají. Jenže
rozmazlené děti nevidí ve své rodině
někoho skutečně důležitého. Rodiče
znají pouze tehdy, pokud je zrovna
potřebují. Celkově jsou však skálopevně přesvědčené, že ony jsou něco víc a nikoho na světě nepotřebují.
tejně jako tito lidé přistupují ke svým
rodičům, chovají se i ke svým životním partnerům. Nikdy si jich nebudou
vážit, přesto jsou schopní je „milovat“, dokud jim dávají to, co oni sami potřebují.
Jakmile se však někde něco zadrhne, není

#%

ZA DÁVKY DÁVKU aneb

Představte si, že máte podepsat
novou pracovní smlouvu. Že je
o vás enormní zájem vzniklý díky
vašim pracovním schopnostem.
Nejste ovšem jediní, kteří dosahují podobné úrovně. Konkurence je
všude okolo vás. A jak všichni moc
dobře víme, soupeř nikdy nespí.
Musíte se zdokonalovat i tehdy,
kdy ostatní spí, abyste právě vy
byli těmi nejlepšími. Těmi, o něž je
zájem. Za tím, abyste se propracovali na současnou úroveň, stojí
několik hodin tvrdé dřiny. Hodiny
přesčas. Občas až zanedbávání

FEJETON
MARTINA PYTELY

Čeští „kamarádi“
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Firma FCC (dříve .A.S.A.) je jednou z nejvýznamnějších evropských firem, zabývajících se nakládáním
s odpady a poskytováním komunálních služeb.
V České republice působí od roku 1992.V současné době tvoří skupinu FCC v ČR dvacet samostatných ekonomických subjektů. FCC v ČR je prostřednictvím společnosti .A.S.A. International Environmental Services
GmbH součástí nadnárodní skupiny FCC Group,
jejímž lídrem je španělská společnost FOMENTO DE
CONSTRUCCIONESY CONTRATAS, S.A. (FCC).
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zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi
..
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ZUZANA BRATTEROVÁ BYLA ZVOLENA
PŘEDSEDKYNÍ DOZORČÍ RADY NOK
OLOMOUC, PROSTĚJOV Není to tak dávno, co Večerník informoval o rezignaci Zuzany Bratterové (ČSSD) na post krajské zastupitelky. Ředitelka Domova pro seniory v Jesenci
tak učinila z důvodu možného střetu zájmů. Jak jsme se
ale dozvěděli, před pár dny se stala členkou dozorčí rady
Nemocnic Olomouckého kraje!
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Vidím, že jste vybaveni kvalitními informacemi. Je pravdou, že
jsem skutečně byla jmenována do
dozorčí rady jedné z kapitálových
společností. Následně jsem pak byla
členy zvolena předsedkyní tohoto

orgánu. Nevidím jediný důvod, proč
bych obdobnou funkci nemohla
vykonávat. Vždyť jde o orgán dozorový, v obchodní společnosti s dualistickým systémem řízení orgán
zřizovaný povinně,“ uvedla pro
Večerník Zuzana Bratterová.
„Musíme jednoznačně rozlišovat
mezi činností kontrolní a výkonnou.
Dozorčí rada disponuje kontrolními pravomocemi vůči řídicímu
subjektu a nese odpovědnost za
dozor. Členové tohoto orgánu vůči
společnosti odvádějí nějakou práci,
ale také mimochodem podstupují

značné riziko. Například případné
trestněprávní nebo majetkové, a to
v podobě ručení svým majetkem.
Pokud si navíc dobře pamatuji,
uspěla jsem nesporně ve volbách
do krajského zastupitelstva a je
tedy patrné, že jsem získala důvěru
občanů. Moje jmenování do
dozorčí rady Nemocnic Olomouckého kraje není v kolizi s žádným
právním předpisem ani v kolizi
s mými pracovními povinnostmi,
splnila jsem si ohlašovací povinnost
jak vůči zaměstnavateli, tak vůči
zřizovateli,“ zdůrazňuje Bratterová
s tím, že na novou funkci v dozorčí
radě se těší. „Bude to pro mne další,
zcela nová pracovní zkušenost.
A s nadsázkou říkám, že možná
v tom malilinkatou roli sehrál i fakt,
že mám právnické vzdělání také
v oblasti obchodního a veřejného

RYCHLÝ
V
NÍK
VEER
Ve Staøechovicích se pustili
do kanalizace
Stařechovice, Služín (mls) - Do
Čech pod Kosířem se z Kostelce
na Hané po celé léto jen tak lehce
nedostanete. Důvodem je uzavírka
silnice ve Stařechovicích a Služíně.
V obci, která má jen něco málo
přes pětistovku obyvatel, byla začátkem června zahájena stavba kanalizace. Plánovaný konec uzavírky je 30. listopadu, objízdná trasa
do Čech pod Kosířem povede přes
Hluchov. Autobusové linky budou
mít průjezd stavbou umožněn.

EX

EXKLUZIVNĚ
práva a léta se
pohybujii na pomezí
sociálněního subrezdravotního
sortu. Takže bych
trně měla
snad patrně
být v tétoo činnosti
tentní,“
kompetentní,“
menala
poznamenala
ke své nové
uzana
funkci Zuzana
vá.
Bratterová.

Zuzana Bratterová krom funkce editelky Domova pro seniory v Jesenci psobí
i jako pedsedkyn dozorí rady Nemocnic Olomouckého kraje.
Foto: archiv Veerníku

„Drama“ v Horním Štpánov

U Konice byla
HasiBi z vyschlé studánky
objevena
VYLOVILI MLÁDX LIŠKY
vzácná
rostlina
zjistili jsme
KONICE Lokalita nazývaná Bělá
leží v údolíčku stejnojmenného potoka jižně od obce Kladky. Právě zde
se nachází mokřad, kde roste více
druhů rostlin jako jinde v regionu.
Nedávno zde byl objeven hadí jazyk
patřící mezi zákonem chráněné rostliny.
Hadí jazyk roste právě na mokrých loukách. „Jedná se o biotop, který z naší krajiny bohužel mizí. Proto je zařazen mezi
silně ohrožené druhy a je zákonem
chráněný,“ upozornila Večerník Hana
Kleinová z Pozemkového spolku Pros-

Hadí jazyk je nenápadná kolem deseti
centimetr vysoká luní kapradina.
Ilustraní foto: www.centaurea.cz

tějovsko, který se o Bělou stará. Kromě
hadího jazyku se zde vyskytuje například orchidej prstnatec májový, upolín
nejvyšší, několik druhů vzácných ostřic
a motýlů a mnoho dalších zajímavých
druhů rostlin a živočichů.
Hadí jazyk byl objeven během akce pro
dárce veřejné sbírky Místo pro přírodu, z jejíchž prostředků jsou podobné
lokality vykupovány. „Nález tak byl nečekanou odměnou lidem, kteří vznik
soukromých rezervací v České republice dlouhodobě podporují,“ usmála se
Kleinová.
(mls)

Konití hasii si pipsali kuriózní zásah, po kterém zachránili toto roztomilé liše.

HORNÍ ŠTĚPÁNOV Roztomilý
čin záchranářů! Koničtí hasiči
uplynulý pátek řešili, kterak
z vyschlé studánky v Horním
Štěpánově vytáhnout nezbedné
lišče. To skončilo v hluboké díře
bůhvíproč. Záchrana trvala pár
minut, mládě lišky pak hasiči
pustili do volné přírody. Snad
rychle našlo mámu...

„V pátek devátého června byli těsně
před sedmou hodinou ranní požádáni
profesionální hasiči z Konice o pomoc
při vyproštění mladé lišky, která uvízla v díře v Horním Štěpánově, v části
Nové Sady. Po příjezdu na místo
události zjistili, že byla ve staré vyschlé
studánce nedaleko rodinného domu
v hloubce asi jednoho metru a nemohla se dostat ven. Krčila se na dně a čekala

2x foto: HZS Olomouckého kraje

na záchranu. Jeden z hasičů slezl dolů,
a v rukavicích, které se používají na
odchyt zvířat, lišku chytil a vypustil do
volné přírody,“ popsala nezvyklý zásah
Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. „Celá záchranná akce
trvala pouze několik minut,“ usmála se
nad dobrým koncem mluvčí krajských
hasičů.
(mik)

Sportovní areál v Kostelci po 20 letech zá8í novotou
ena
Byla dokon za
ce
rekonstruk un
kor
16 milion

zjistili jsme

KOSTELEC NA HANÉ Tak velké
sportoviště i s halou jinde v regionu nemají. Rovnat se s ním může
snad jedině zázemí prostějovské
!reálky“. V předminulém týdnu
byla definitivně dokončena rozsáhlá rekonstrukce sportovního
areálu v Kostelci na Hané.

Martin ZAORAL

Sportovní areál v Kostelci na Hané
byl slavnostně otevřen 1. září 1997
společně s novou budovou základní školy. Za uplynulých dvacet let
ovšem dostal pořádně zabrat a rekonstrukce již byla více než potřebná. S pracemi se zde začalo loni v říjnu, načež postupně proběhly opravy
házenkářského hřiště, dvě stě metrů
dlouhé běžecké dráhy, malého hřiště
na volejbal a basketbal i dvou antu-

Opravený areál mimo jiné získal i výkonné osvtlení.

Foto: Martin Zaoral

kových hřišť na tenis. Navíc přibyla
další dva tenisové kurty s umělou
trávou a nové dětské hřiště, které nahradilo to dosluhující. Novinkou je
i nové výkonné osvětlení.
Kompletní přeměna přišla na
celkem šestnáct milionů korun,
z toho 6 850 000 Kč tvořila dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dalšími
4 000 000 přispěl Olomoucký
kraj. „Areál bude do šestnácti hodin rezervován pro potřeby žáků
blízké školy, po nich jej po dohodě se správcem bude moci užívat
prakticky kdokoliv, kdo bude mít
zájem. Přes léto bude dostupný až
do jedenadvacáté hodiny,“ prozradil
Večerníku František Horák, starosta
Kostelce na Hané.
První zatěžkávací zkouškou pak nedávno dokončený areál prošel první
červnovou neděli, kdy na něm stovky rodičů a jejich ratolestí společně
oslavily den dětí.

Co bude s cestou
za hospodou?
Plumlov (mls) - Opravit cestu za
hospodou v Soběsukách plánují
v Plumlově. Na rekonstrukci byla
podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Skončila však „pod čarou“ vybraných projektů. Přesto podle vedení
města existuje reálná šance, že se
cesta ještě letos opraví.
Sbìrný dvùr èeká
na dotace
Kostelec na Hané (mls) - Už řadu
let vyhlíží lidé z Kostelce na Hané
stavbu sběrného dvora. Vzniknout
by měl v místech bývalé čistírny
odpadních vod, která se nacházela
na pozemku pod sídlištěm Sport.
„V současné době čekáme na vyřízení naší žádosti o dotace,“ zmínil
se v této souvislosti starosta Kostelce František Horák.
V DPS plánují rekonstrukci
Němčice nad Hanou (mls) Dům s pečovatelskou službou
(DPS) v Němčicích nad Hanou by
se měl v dohledné době dočkat rekonstrukce koupelen a WC. Město
na projekt podalo žádost o dotaci
z Olomouckého kraje.

Do ehovic
se vrátil
Country bál

V \ehovicích se tanilo pod
vzrostlými bízami.
Foto: Božena Spáilová
ČEHOVICE Do dob starého dobrého divokého západu se v sobotu 27. května vrátili v Čehovicích,
kde se konal Country bál. Jednalo
se již o druhý ročník této akce.
„Tentokrát výtěžek putoval na
konto rodičů postižené holčičky,“
napsala do redakce Večerníku
Božena Spáčilová.
(red)

17060610606

KRONIKA

Předminulou neděli 4. června
v jednadvacet hodin kontrolovali
policisté v Myslejovicích osobní
automobil a jeho jednačtyřicetiletého řidiče. Provedenou dechovou zkouškou u řidiče změřili
hodnotu 0,62 promile alkoholu.
Řidič s naměřenou hodnotou souhlasil a přiznal vypití čtyř decilitrů
domácího vína během odpoledne
téhož dne. Pro své jednání je řidič
nyní podezřelý z přestupku podle
zákona o silničním provozu. Za
ten mu hrozí pokuta v rozmezí od
dvou a půl do dvaceti tisíc korun
a zákaz řízení všech motorových
vozidel na dobu od šesti měsíců
do jednoho roku.

Koštoval, pak nadýchal

Minulé úterý 6. června po
šestnácté hodině kontrolovali policisté v Partyzánské ulici
v Kostelci na Hané pětatřicetiletého šoféra osobního automobilu typu Škoda Felicia, který
nepředložil řidičské oprávnění,
přestože je jeho držitelem. Po
kontrole ostatních předložených
dokladů byl vyzván k podrobení
se dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu. Dechovou zkoušku však, stejně jako odborné lékařské vyšetření, odmítl.
O následcích odmítnutí, tedy zejména o sankci zákazu činnosti
v rozmezí od jednoho roku do
dvou let a pokutě od pětadvaceti
do padesáti tisíc korun, byl policisty náležitě poučen. Přesto
opět výzvu k podrobení se testu
odmítl s odůvodněním, že „se
mu prostě nechce“. Další jízdu
policisté muži zakázali.

Opilému se „nechtělo“

V době od pondělí 5. do středy 7.
června se dosud nezjištěný pachatel vloupal do stavební buňky na
staveništi v Jesenci. Pachatel po
násilném překonání dveří z buňky
odcizil stavební nářadí a způsobil
tím škodu, která byla vyčíslena na
více než třicet tisíc korun. Poškozením buňky pak vznikla škoda
pět set korun.

Okradl stavbaře

Oznámení o nálezu předmětu
připomínajícího munici přijala policejní tísňová linka kolem
osmé hodiny ráno v sobotu 10.
června. Předmět našla jednašedesátiletá žena, která šla ráno na
procházku k lesu v katastru obce
Kladky. Hlídka místo nálezu zajistila a střežila až do příjezdu policejního pyrotechnika. Ten pak po
ohledání předmětu potvrdil, že
se jedná o německý dělostřelecký
granát ráže 75 milimetrů z druhé
světové války. Munici si převzal
a odvezl ke zneškodnění.

Nález po dělostřelcích
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➢ z titulní strany

Na hišti probíhaly soutže v trojboji.

Chybt nemohla ani oblíbená mašinka.

3x foto: Martin Zaoral

Vystoupení profesionálního kouzelníka a iluzionisty přišlo na řadu po
patnácté hodině a už od začátku bylo
jasně patrné, proč Jiří Hadaš patří
ke špičce ve svém oboru. S dětmi do
té doby rozptýlenými různě po areálu dokázal okamžitě navázat kontakt
a společně se svými kamarádkami je
vtáhnout do světa plného kouzel, her
a tanců. Vydatně mu přitom pomáhal
i Maxipes Fík hovořící nezaměnitelným hlasem herce Jiřího Dvořáka. Nejznámější český maxipes se ukázal jako
horlivý nicméně poněkud roztržitý pomocník, když se mu podařilo poplést

klikni na

nejrůznější pohádky, které musely děti
společně s kouzelníkem dávat opět dohromady.
Vše mělo velmi dobrou úroveň
i spád, nikoliv náhodou se Kouzelný
kabaret před šesti lety stal oficiálním
partnerem sbírky „Pomozte dětem“
známé díky svému logu s kuřetem
v záchranném kruhu. „Bylo to fakt
super, líbilo se mi všechno. Nejvíce tře-

Foto: Martin Zaoral

ba to, jak jsme na velké tabuli skládali
puzzle s večerníčkem,“ zhodnotil akci
jeden z jejích malých účastníků.
Návštěvou Jirky Hadaše však zábava
v Tištíně rozhodně nekončí. Už první
červencový den se v městysu naplno
rozjedou Tištínské hody, které budou letos spojeny se sjezdem rodáků
a oslavami 690. výročí první zmínky
o městečku.

Jirka Hadaš dokázal, že to s dtmi skuten umí.

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

Okolo Pivína probíhaly poslední boje
druhé světové války. Zbytky německé
armády se rvaly o ústupové cesty se sovětskými a rumunskými vojáky. Není
proto divu, že zde i po více než dvaasedmdesáti letech dochází k takovým
objevům. Přivolaní archeologové totiž
potvrdili, že kostra patří německému
vojákovi!
„Ve čtvrtek osmého června v dopoledních hodinách nalezl při provádění
výkopových prací v obci Pivín devětatřicetiletý muž lidské kosterní pozůstatky.
Podle stavu nálezu přivolaní policisté
vyhodnotili, že by se mohlo jednat o archeologický nález, a proto byla na místo
přizvána archeoložka z Ústavu archeo-

Michal KADLEC

PIVÍN Stavební dělníci podílející se
na výkopových pracích poblíž vlakového nádraží v Pivíně objevili ve vyhloubené jámě lidskou kostru! Podle
zjištění Večerníku se tak stalo ve zhruba metrové hloubce. Veškeré práce
byly okamžitě zastaveny a dělníci
o nálezu informovali policii. Vyšetřovatelé sice vyloučili kriminální čin,
ovšem nebyli si jistí, jak jsou kosterní
pozůstatky staré a komu patří. Přivolaným archeologům ale napověděly
další nálezy různých věcí, které ležely
vedle mrtvoly. Záhy bylo vše jasné.
Kostra patří německému vojákovi!
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logické památkové péče v Brně,“ potvrdil událost František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Při dalším prozkoumání místa nálezu
byla mimo jiné nalezena lidská kostra,
několik kovových knoflíků, čtyři mince
z období Protektorátu Čechy a Morava,
identifikační známka německého vojáka z období druhé světové války a deset
kusů nábojů do pušky. „Dle charakteru
bylo stanoveno, že se jedná o pozůstatky vojáka z období druhé světové války.
Z toho důvodu byl nález archeoložkou

zajištěn pro další odborné zkoumání.
Střelivo zajistili policisté,“ dodal Kořínek.
Večerník se vydal do Pivína rovněž,
ovšem zdejší lidé o neobvyklém případu vůbec nic nevěděli. „Viděl jsem
tady policejní auto, ale nedal jsem si
to dohromady s nálezem nějaké kostry,“ řekl Večerníku muž bydlící hned
naproti nádraží. Velmi málo tušil také
starosta Pivína. „Mě policie k tomuto
případu vůbec ani nevolala. O kostře
u nádraží jsem se dozvěděl až odpoledne. Šel jsem se tam podívat, ale archeologové už kosti sbírali a odváželi pryč,“
svěřil se Jan Vrána.

2x foto: Policie R

OLŠANY U PROSTĚJOVA Minulý
čtvrtek 8. června po osmé hodině
došlo na třicátém kilometru dálnice D46 v katastru obce Olšany
u Prostějova ve směru na Prostějov
k dopravní nehodě tří automobilů.
Naštěstí nebyl nikdo zraněn, škoda se
ale počítá na statisíce korun.
„Šestašedesátiletý řidič automobilu
značky Ford jedoucí v levém jízdním
pruhu nedodržel bezpečnou vzdálenost za před ním jedoucím automobilem značky Škoda. Z toho důvodu
nestihl zareagovat na zpomalování
vozidla z důvodu tvořící se kolony
a zezadu do něho narazil. Po nárazu

MYSLEJOVICE Odbočovala
z hla-vní silnice, ovšem nedala přednost protijedoucímu
vozidlu. To se stalo osudným šedesátileté cyklistce
v Myslejovicích. Po srážce
byla převezena do nemocnice, ovšem ještě předtím vyfasovala od policistů pokutu...
„Ve středu sedmého června
před patnáctou hodinou došlo
na křižovatce v centru obce
Myslejovice k dopravní nehodě osobního automobilu
s jízdním kolem. Šedesátiletá
cyklistka jela ve směru od Otaslavic a z hlavní silnice odbočila
vpravo v době, kdy tudy v protisměru od Křenůvek řídila
třiapadesátiletá řidička osobní
automobil značky Volkswagen.
Došlo ke střetu levé přední části automobilu s bicyklem,“ po-

psal karambol František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Cyklistka utrpěla zranění,
se kterým byla převezena do
prostějovské nemocnice. Ke
zranění dalších osob nedošlo. „Výše způsobené hmotné

škody na automobilu a jízdním
kole byla předběžně vyčíslena
na šestnáct tisíc korun. Alkohol
byl u obou žen vyloučen provedenými dechovými zkouškami.
Přestupek cyklistky policisté
vyřešili na místě uložením blokové pokuty ve výši jednoho
tisíce korun,“ dodal Kořínek.
(mik)

Takto dopadlo vozidlo idiky, která údajn nezvládla rychlost a
navíc se lekla auta v protismru.
Foto: Policie R

DRŽOVICE,
SMRŽICE
Vyladěné rádio bylo mladé
řidičce přednější, než aby
sledovala silniční provoz.
A doplatila na to! Na obávané křižovatce za držovickým
kopcem způsobila dopravní
nehodu. Však také policisté
ohodnotili její chování za volantem tučnou pokutou.
„Ve čtvrtek osmého června
před osmnáctou hodinou došlo v křižovatce mezi obcemi
Držovice, Olšany u Prostějova,
Smržice a Dubany k dopravní
nehodě dvou aut typu SUV.
Čtyřiadvacetiletá řidička vozidla značky BMW při jízdě od
Smržic k obci Dubany přehlédla před ní ve stejném směru
jedoucí, avšak k obci Olšany
u Prostějova odbočující, automobil značky Kia. Dle slov ři-

dičky BMW k tomu došlo z důvodu ladění autorádia. Došlo
ke střetu vozidel a jejich poškození, ke zranění osob nikoliv,“
uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené škody byla
předběžně vyčíslena na 230
000 korun. „Alkohol byl
u řidiček obou vozidel vyloučen provedenými dechovými
zkouškami. Přestupek řidičky
BMW policisté vyřešili na místě uložením blokové pokuty ve
výši dvou tisíc korun,“ konstatoval Kořínek.
(mik)

Jedno krátké ladní rádia a o neštstí bylo postaráno, srážka
tchto dvou aut stála skoro tvrt milionu korun. Foto: Policie R

ZAPLATÍTE JEN 575 K
A ZÍSKÁTE
ABONENSTVÍ NA 12
KALENDÁNÍCH M SÍC
+ JEDEN ZDARMA

ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
SE SLEVOU
A BONUSEM 35%

NABÍDKA PLATÍ PI OBJEDNÁVCE
A ÚHRAD DO 27. ERVNA 2017!!

děly spoustu zajímavých věcí a zažily
plno legrace.
Ta nechyběla ani v uplynulém Týdnu radovánek, který zde připravili
jako oslavu MDD. Děti si zasportovaly v tělocvičně TJ Sokol, připravily
Mňam svačinku a veškeré oslavy vyvrcholily karnevalem.
Ve čtvrtek 1. června bylo ve školce
opravdu veselo, nechyběl tanec, hle-

KLENOVICE NA HANÉ Mateřská školka v Klenovicích cíleně seznamuje děti s přírodou a místem
člověka v ní. Mezinárodní den dětí
se tu pak rozhodli oslavit během
„Týdne plného radovánek“.
Klenovická mateřinka si nedávno
mimo jiné pro děti připravila pořad
o žabkách „Žabí život“ a o včeličkách
„Živo jako v úle“. Děti se tak dozvě-

dání dárečků na školní zahradě a pak
následoval tradiční průvod obcí. Děti
navštívily obecní úřad, poštu, obchod, základní školu a další. Kolemjdoucí potěšili zpěvem a obrázky pro
radost.
„Vykoledovali jsme si tak spoustu
dobrot a bonbónů, které využijeme
na závěrečné akci naší školy ´Slavnostním pasování nastávajících prv-

ňáčků´ spojeným s nočním spaním
ve školce. Děti se už moc těší, ale
ještě předtím je čeká výlet do Zoo
a Dinoparku ve Vyškově, vycházky
do přírody a jiné. Přejeme si, aby
krásných zážitků měly plno a s láskou na školku vzpomínaly,“ napsala
do redakce Večerníku za kolektiv
MŠ Klenovice na Hané Miroslava
Zapletalová.
(red)

Na Mezinárodní den dtí si v Klenovicích pipravili karneval a prvod obcí.
Foto: Miroslava Zapletalová

klikni na

www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE

bylo vozidlo Škoda odhozeno dopředu
na automobil značky Seat. Ke zranění
osob při dopravní nehodě nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody na vozidlech byla předběžně vyčíslena na tři
sta padesát tisíc korun,“ uvedl k další
dálniční nehodě František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov. „Alkohol byl
u všech zúčastněných řidičů vyloučen
provedenými dechovými zkouškami.
Přestupek řidiče Fordu policisté vyřešili
na místě uložením blokové pokuty ve
výši dvou tisíc korun,“ doplnil mluvčí
prostějovské policie.
(mik)

V posledních týdnech se množí dopravní nehody na dálnici D46. Minulý tvrtek si
bouraka vyžádala hmotnou škodu za 350 tisíc korun.
2x foto: Michal Kadlec

na dálnici v sob !

Cyklistku smetlo auto Mladá 8idiBka ladila, Mateřinka v Klenovicích prožila Týden radovánek
a ješt dostala pokutu! vzáp tí BOURALA

Pro dti byl pipraven skákací hrad.

F o too r e poo r táá ž

TIŠTÍN Tato obec na Prostějovsku je známá zejména svými
Hody, při nichž se „vesnice baví sama“. Uplynulou sobotu
si sem ovšem pozvali zručného kouzelníka Jirku Hadaše
i s jeho doprovodem. Díky tomu na místním fotbalovém
hřišti mohl propuknout Kouzelný karneval, během něhož
děti putovaly z pohádky do pohádky. Jirka Hadaš přitom
naplno ukázal, jak jeho Kouzelný karneval dokáže bavit děti
už patnáct let. Večerník byl v Tištíně u toho!

Martin ZAORAL

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

pro Večerník

Během sobotního odpoledne panovalo skutečně idylické počasí.
Návštěvnost akce pořádané klubem
přátel zdejší školy přesto nebyla nikterak závratná, příchozí děti si ji
však užily o to víc. V průběhu celého odpoledne si mohly zařádit na
skákacím hradu, připravena pro ně
byla i opičí dráha a další soutěže.
„Nesla jsem míček na lžičce, musela
jsem s ním projít po takových kládách, podlézt překážku a zvládnout
slalom. Za to jsem dostala odznak,“
hlásila s velkou hrdostí svým rodičům zhruba osmiletá holčička.

Jirka Hadaš přijel i s Maxipsem Fíkem, který popletl pohádky

VIDEO&FOTOGALERIE
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DĚTI Z TIŠTÍNA ŘÁDILY NA KOUZELNÉM KARNEVALU V Pivíně vykopali nacistu!

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

aneb jsme
s vámi u toho...

letos slavíme jubileum...

zprávy z regionu

region

1706010616

ERNÁ

10

KAŽDÉ MÍSTO MÁ SVJ PÍBH
...ten náš píšeme už 20 let
www.vecernikpv.cz

1706010616

letos slavíme jubileum...
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naše soutěž
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SOUTìŽ O NEJORIGINáLNìJŠí TABLO
PROSTìJOVSKéHO VEèERNíKU

Na letošní maturanty Beká narozeninové p8ekvapení - SLAVÍME 20 LET, SLAVTE S NÁMI!

ZNÁME KONE$NÉ VÝSLEDKY!
Kdo vyhrál výlet na hrad, lístky na koncert,,
elektroniku, pivo, bednu sektu
a hlavně VELKOU MATURITNÍ OSLAVU
ZA DVACET TISÍC KORUN???
Po měsíci pilného hlasování, kdy jste se mohli zapojit do velké soutěže „O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO
KÉ
KÉ
ÉHO
ÉH
O Večern
Večerníku 2017“, se
dveře nadobro zavřely. Tradiční klání skončilo. V semifinálových dějstvích se postupně představila podle výběru redakční rady plná dvanáctka nejpovedenějších tabel. A bylo
pouze na vás, abyste z výčtu zvolili to, které vám přijde nejzajímavější či nejvtipnější, čímž jste jej posunuli do finálové šestky. Následně jste pak během uplynulých dvou týdnů
vybrali konečného vítěze i další medailisty.
Letošní maturanti usilovali o zvlášť atraktivní ceny. Hlavním lákadlem se stal maturitní večírek za plných DVACET TISÍC KORUN, který doplnil 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 se dočkají nejen
maturanti, ale i jeden z hlasujících.
Z těch, kdo na sebe zanechali kontakt a mohli tak být zařazeni do slosování, se štěstěna usmála na Ludmilu Švecovou z Kostelce na Hané, která od nás získává roční předplatné
a také dárkové předměty.
Pojďme ale k tomu hlavnímu. Poslední podporu jsme některému z půltuctu finalistů přičetli v pravé poledne pátku 9. června. Všechny hlasy, které jste nám posílali na naše
internetové stránky www.vecernikpv.cz, na e-mailovou adresu tablafinale@vecernikpv.cz a telefonicky na číslo 582 333 433 jsme sečetli, načež vám dnes přinášíme KONEČNÉ
VÝSLEDKY!

A KDO TEDY VYHRÁL?

VÍTZEM

DRUHÉ MÍSTO

s celkovým počtem 1 937 hlasů
se stala
Oktáva A z G.J.W.

s celkem 1 593 hlasy
obsadila
Oktáva B z G.J.W.

1
Toto tablo můžete vidět v galerii Atrium
na Hlaváčkově náměstí, ve kterém studenti oživili módu devadesátých let,
v nichž se narodili.
Tato třída od získává maturitní oslavu za
DVACETTISÍC KORUN od společnosti HANÁ
PRESS, dále pak VÝLET NA HRAD Šternberk
pro celou třídu včetně dopravy, dárková
trika s emblémem PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, bednu sektu od vinotéky Svět
vína v prostějovském OC Arkáda, ovocný
dort a ČTVRTLETNÍ PŘEDPLATNÉ znovu od
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

TETÍ MÍSTO
se ziskem 1 390 hlasy
nakonec získala
4.V z RG a ZŠ města Prostějova

2

3

Druhé místo získalo tablo umístěné v Parfumerii na
náměstí T.G.Masaryka, na němž studenti zakoušejí
nesnesitelnou lehkost maturity.

Bronzovou příčku obsadilo nápadité tablo, které je k vidění v OC ZLATÁ BRÁNA
pod heslem„Vytočte si svého maturanta“.

Oktáva B získává elektroniku od společnosti MOBIL4U,
třicet lístků na revivalový festival Legendy se vrací nebo
Guláš rockfest od agentury HIT trade, 50-litrový sud piva
značky Polička od prostějovské prodejny PRAMEN.

Tato třída se může těšit na dvě volné hodiny
na šesti bowlingových drahách v Bowling
Palace v ulici Újezd, dárkový balíček potravin od prostějovské prodejny PRAMEN
a dárkové poukazy od redakčních partnerů.

DALŠÍ POADÍ..
4. SŠ DAM, Baťa, nám. T.G.Masaryka
1 044 hlasů
5. 4. A, SZŠ, Rašner, Pernštýnské náměstí
253 hlasů
6. 4. A, Gymnázium Jiřího Wolkera, Zlatá brána, Dukelská brána 117 hlasů

Partnei letošní soutže o nejoriginálnjší tablo
Prostjovského Veerníku

ZKONTAKTUJTE NÁS!
Pro převzetí cen je nezbytné, aby zástupci vítězných tříd
kontaktovali formou e-mailu editor@vecernikpv.cz nebo
osobně navštívili redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
v Olomoucké ulici číslo 10 a zanechali na sebe telefonický
kontakt. Čím dříve tak učiní, tím lépe, neboť je třeba se domluvit na způsobu a termínu předání výher. Předpokládaný
termín předání všech cen je čtvrtek 22. června v 16:00 hodin, vzhledem k okolnostem se však ještě může změnit.

letos slavíme jubileum...

infoservis
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Bude přáno takzvaným osamělým střelcům. Prostějované, kteří se pustí do
náročných řešení na vlastní pěst, dosáhnou výrazného úspěchu. Naopak ti,
kteří se budou alibisticky schovávat za celý kolektiv, spláčou nad výdělkem.
BERANI – 21.3. až 20.4. Zásluhou vytrvalosti se můžete právě
nyní těšit na nadstandardní příjmy,
které si rozhodně zasloužíte. Připravte se ale na to, že v tu ránu budete mít okolo sebe spoustu přátel,
kteří budou chtít půjčit.
BÝCI – 21.4. až 21.5. Dostanete se
do sporu s nadřízenými, kteří vám
vyčtou slabé nasazení v práci. Bránit
se můžete, to ostatně umíte perfektně. Ovšem nezapomeňte na to, že
máte máslo na hlavě a spíše byste se
měli zamyslet.
BLÍŽENCI – 22.5. až 21.6. Problémům se vyhýbáte a nyní dokonce budete tiše přešlapovat u průšvihu, který postihne vaši rodinu.
Pak se nedivte, že se na vás snesou
hromy a blesky ze všech stran. Buďte razantnější!
RACI – 22.6. až 22.7. Na bankovní konto vám připluje sympatická
suma peněz. Problém je, že vůbec
nebudete tušit, kdo vám takový
balík na účet převedl. Než na tyto
peníze sáhnete, ověřte si to. Budete
mile překvapeni.

LVI – 22.7. až 22.8. Věnujte se plně
své rodině, vždyť ta vás už pomalu
ani nezná. Hodně jste také v poslední době zanedbávali partnerské
povinnosti. Není tedy divu, že vás
druhá strana podezírá z nevěry. Dokažte, že se mýlí.
PANNY – 23.8. až 22.9. Budete
mít jedinečnou příležitost ukázat
nadřízeným své největší schopnosti. Udělejte to co nejdříve, na konci týdne se totiž bude rozhodovat
o vašem povýšení. Konkurenci
smetete jako nic.
VÁHY – 23.9. až 23.10. Naplno
se nyní projeví vaše lítostivá povaha, rozpláče vás několik věcí, které
byste dříve přešli jen mávnutím
ruky. Jedna věc vás ale přece jenom
rozveselí. Během víkendu obdržíte
nabídku k sňatku!
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. Nezvyšujte hlas tam, kde to vůbec není zapotřebí. Jste známí jako „ranaři“, ale
během tohoto týdne se dostanete
do situací, které lze vyřešit s naprostým klidem a úsměvem. Například
zabouchnuté dveře od bytu...

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. Naprosto vám chybí fyzická
kondice, zadýcháte se i výstupem
do schodů. Co se dá dělat, budete muset investovat své peníze do
trenéra, který vám prožene šunky.
Sportu se nebojte, neublíží vám.
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. Máte
sice hodně plánů, ale chybí vám
vůle. Do cesty vám naštěstí vstoupí
osoba, která pro vás nebude jen inspirací, nýbrž zásadním způsobem
vám pomůže dosáhnout kýžených
cílů.
RYBY – 21.2. až 20.3. Nebojte se
pěkně nahlas říct svému nadřízenému, co si myslíte o současné náladě
na pracovišti. Šéf bude mít dobrou
náladu, tudíž veškeré vaše připomínky vyslechne velmi pečlivě.
A zařídí nápravu.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: ZELENINA
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Prostějova

Je zdravá a ještě chutná. Přestože dětem někdy nechutná, měla by být základem každého menu. Je proto užitečné vědět, že nejlevnější květák a rajčata zakoupíte v Kauflandu, kedlubnu nabízí nejvýhodněji Penny market, pro ranné brambory se vyplatí
navštívit Albert či Billu a kdo má rád vodní meloun, měl by zavítat do marketu Tesco,
kde je společně s Kauflandem na nejnižší cenové hladině oblíbené pekingské zelí.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden 7. června!

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29+9ö='51$
OD 12. DO 18. 6. 2017
 PŘEDNÁŠKA: Ing. Vratislav Šálený „PŘÍPRAVA EVROPSKÉ MISE NA MĚSÍC MARSU PHOBOS“ čtvrtek v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Sledujeme fotosféru a chromosféru. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 22:30 hodin. Prohlédneme si astronomickým dalekohledem krále planet Jupitera i pána prstenců Saturna a rovněž objekty hlubokého vesmíru, jako
jsou dvojhvězdy, mlhoviny, hvězdokupy a vzdálenou kupu galaxií v souhvězdí Panny. Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh: „MARTIN A HVĚZDA“. Vstupné 20 Kč.
 Výstavu Petra Horálka VZÁCNÉ CHVÍLE POD HVĚZDNÝM NEBEM lze shlédnout na začátku
všech pozorování a akcí.

Blokové 
 
úterý 13. června: Bulharská, Bulharská - vnitroblok, Dr. Horáka (Určická - Bulharská), Na Hrázi (Bulharská Určická), Na Hrázi-vnitroblok, Okružní (Brněnská - Určická) a cyklostezka, St. Manharda (Bulharská - Určická),
Waitova, Waitova-vnitroblok, Drozdovice zastávka (bus), vnitroblok Bulharská - Okružní - Waitova
středa 14. června: J. Olivetského, Raisova, B. Šmerala, B. Šmerala - parkoviště + vnitrobloky, B. Němcové, Pod
Záhořím, U Boží muky, Na Hrázi, B. Šmerala - Drozdovice, Průchozí (spojka mezi B. Šmerala a Drozdovice),
Určická komunikace SSOK (Na Hrázi - U Boží muky vč. kruhového objezdu), B. Šmerala - Anenská cyklostezka
a chodník (cyklostezka 2x most Mlýnský náhon)
čtvrtek 15. června: Hrázky, J. Köhlera, J. Křičky, J. Rokycany, J. Suka, Kpt. J. Nálepky (J. Rokycany - J. Křičky), V.
Nováka, O. Nedbala, O. Ostrčila, Čs. Odboje, Vrahovická komunikace SSOK (Majakovského - Rokycany) pravá
strana do centra

Pondělí 12. června 2017
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Program EXPANZE:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka
(ČMZRB) zveřejnily výzvu
programu EXPANZE.
Malí a střední podnikatelé budou moci o bezúročné úvěry
a finanční příspěvky na úhradu úroků žádat u ČMZRB od
1. června 2017.
V rámci Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK ) bude
na jejich podporu vyčleněno celkově 8,8 mld. korun.
Zvýhodněné úvěry Programu
Expanze usnadňují malým
a středním podnikatelům financování jejich podnikatelských projektů při zahájení a/
nebo rozvoji podnikání.
Žádosti o tuto formu podpory přijímají všechny pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky od
1. června 2017. Žádosti se přijímají
kontinuálně až do konce března
roku 2019.
Zdroj: www.cmzrb.cz

podnikatelé mohou
od 1.6.2017 žádat
o zvýhodněné úvěry
  

výše úvěru: 2 – 45 mil. Kč, do 45 %
způsobilých výdajů projektu
úroková sazba: úvěr je bezúročný
doba splatnosti: až 7 let
čerpání úvěru: až 2 roky
odklad splátek jistiny úvěru: až 3,5 roku
zajištění: bude stanoveno
individuálně
      

bezprostředně souvisí
s realizací projektu,
 jsou uhrazeny nejdříve v den uzavření smlouvy o podpořeném úvěru,
z něhož byly hrazeny
jsou doloženy účetními/daňovými
doklady
jsou vynaloženy na pořízení majetku
do vlastnictví příjemce podpory.

       

pořízení nových strojů a zařízení
pořízení a rekonstrukci staveb
pořízení zastavěných stavebních
pozemků se stavbami na nich umístěnými
pořízení dlouhodobého nehmotného majetku


posouzení žádosti bez poplatku
bezúročný zvýhodněný úvěr
finanční příspěvek projektům
ve zvýhodněných regionech
odklad splátek jistiny úvěru
 možnost předčasného splacení
úvěru či jeho části bez sankce
Výzvu se všemi podrobnosti pak
naleznete na: http://www.cmzrb.
cz/produkty-a-sluzby/zvyhodneny-uver-v-programu-expanze

Skoncovat s kouřením mohou lidé
z Prostějova v nemocniční lékárně
Prostějov (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) - Češi jsou desátí největší kuřáci mezi
vyspělými státy. Denně kouří zhruba čtvrtina dospělé populace, přičemž více než polovina kuřáků
by se závislosti na cigaretách ráda zbavila. Odvykání
kouření nebývá pro žádného kuřáka jednoduchým
procesem. Zájemci z Prostějova a okolí si jej ale mohou výrazně ulehčit díky službám Lékárny AGEL
v Prostějově, která sídlí v přízemí Nemocnice Prostějov. Lékárna nabízí zdarma služby poradenského
centra pro odvykání kouření a umožňuje zájemcům
získávat příspěvky na odvykání kouření od zdravotních pojišťoven.
„Zájemci o odvykání kouření k nám mohou přijít bez
jakéhokoliv doporučení nebo vyšetření. V poradenském centru jim nabídneme bezplatnou konzultaci,
stejně jako možnost proplacení přípravků pro odvykání
kouření od pojišťovny. Jedinou podmínkou je, aby člověk v rámci několikatýdenní terapie dosahoval úspěchů
v odvykání,“ vysvětluje Mgr. Jitka Krchňáková, farmaceutka Lékárny AGEL Prostějov.

Důvodů pro skoncování s cigaretami je přitom hned
několik. Od ekonomické stránky, přes společenskou
a estetickou, až po tu nejdůležitější - zdravotní. V Česku
ročně umírá 18 tisíc lidí na následky kouření. Mimo to
kouření snižuje imunitu, zhoršuje funkci plic, způsobuje podrážděnost, bolesti hlavy či potíže při usínání,
zhoršuje pleť, negativně ovlivňuje zrak, kvalitu vlasů
i zubů, snižuje plodnost a zhoršuje fyzickou kondici.
Skoncovat s kouřením bez odborné pomoci však většina
kuřáků nedokáže. „Procento lidí, kteří zvládnou odvykání
kouření sami, je nižší než pět. Všem, kteří to s odvykáním
myslí vážně, proto doporučuji odborný dohled. V naší
lékárně v Prostějově navíc můžeme pomoci zájemcům
získat příspěvek na přípravky k odvykání od pojišťoven
v řádech tisíců korun,“ dodává Mgr. Jitka Krchňáková.
Příspěvek od pojišťovny mohou zájemci v lékárně
AGEL Prostějov využít na libovolný druh volně prodejných přípravků podporujících odvykání kouření
- ať už ve formě náplastí, pastilek, ústních sprejů či
žvýkaček. Výše příspěvku se liší dle podmínek jednotlivých pojišťoven.

Oznámení
o přerušení
dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 29. 6. 2017 od 15:00 do Dne: 3. 7. 2017 od 7:30 do 10:00
18:00 hodin. Vypnutá oblast: fir- hodin. Vypnutá oblast: část obce
my FTL - First Transport Lines, a.s. Kostelec na Hané s ulicemi Spora Mechanika Prostějov, v.d. na ul. tovní od ul. Smržická po č. 851
Letecká.
a ZŠ, celá ul. Okružní vč. bývalé
Obec: Němčice nad Hanou
ČOV, celé ulice Luční a Nová.
Dne: 30. 6. 2017 od 14:30 do Obec: Prostějov
17:00 hodin. Vypnutá oblast: Dne: 3. 7. 2017 od 13:00 do 16:00
areál fy. Bentrans Němčice. Odbě- hodin. Vypnutá oblast: celé ulice
ratelská TS Němčice Bentrans (č. Ječmínkova, Studentská vč. Reálné300714).
ho gymnázia a ZŠ, Tylova meteostaObec: Prostějov - Vrahovice
nice, Dolní 2, 2a, 4, 6 vč. restaurace,
Dne: 2. 7. 2017 od 7:30 do Wolkerova č 22 (restaurace), kostel
11:30 hodin. Vypnutá oblast: Petra a Pavla, Česká telekomunikačodběratelská trafostanice ELI- ní, Puškinova 17, Jezdecká 4, 7-15,
TEX (č. 300634), odběrné Šárka 2, Lidická č. 2-56, č. 1-59 vč.
místo AMF Reece CR, s.r.o., zahrádkářské kolonie a garáží.
Tovární.
E.ON Česká republika, s.r.o.

16010871430
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rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...

Pondělí 12. června 2017
www.vecernikpv.cz

„PŘED NIKÝM A NIČÍM JSEM NEUTEKL“
Bývalý tajemník prostějovského magistrátu Lubomír Baláš již usedl do křesla ředitele krajského úřadu
PROSTĚJOV Jako dlouholetý tajemník Městského úřadu a později Magistrátu statutárního města
Prostějova přivedl radnici k celé
řadě významných ocenění a vyznamenání. Na druhé straně se zejména v poslední době stal terčem
útoků několika osob, které naprosto dehonestovaly jeho práci. Od 1.
června je Lubomír Baláš ředitelem
Krajského úřadu Olomouckého
kraje, ve výběrovém řízení uspěl
mezi patnácti kandidáty a ministr
vnitra jej tak v nové funkci potvrdil. Dnes už bývalý tajemník prostějovské radnice odpověděl Večerníku i na některé otázky přímo na
tělo.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC

151204111262

 Jak dlouho jste vůbec byl tajemníkem prostějovského magistrátu
a jak na tuto dobu vzpomínáte?
„Do funkce tajemníka tehdy ještě
Městského úřadu Prostějov jsem nastoupil v srpnu 2003, tudíž jsem pozici zastával necelých čtrnáct let. Za
tu dobu jsem zažil naprostou převahu dobrých věcí a dobrých časů. Pro
mě osobně to byla obrovská životní
i pracovní zkušenost. Řídit takové
kvantum lidí není samozřejmě jednoduchá věc, ale na druhé straně to
člověka zocelí a naučí se řešit spoustu složitých záležitostí. A s jakousi
pýchou si troufnu tvrdit, že za těch
čtrnáct let udělal celý prostějovský
magistrát obrovský krok dopředu
v poskytování služeb obyvatelům tohoto krásného města.“
 Takže vaše práce v pozici tajemníka byla jenom o lidech? Co
ponejvíce jste řešil?
„Práce tajemníka je obrovsky široká.
Zahrnuje spoustu nejrůznějších činností, ale je logické, že komunikace
s lidmi je tou nejdůležitější a zároveň
nejtěžší složkou. Na jednom z významných seminářů pro manažery
úřadů i firem jsem kdysi slyšel zajímavou myšlenku. To nejcennější, co
každá organizace nebo firma má, jsou
jen a jen lidé. A ty největší problémy,
které každé vedení musí řešit, jsou
právě zaměstnanci.“
 Mě teď napadá myšlenka jednoho politika, který tvrdí, že stát
se dá řídit stejně jako firma. Jste
zastáncem tohoto výroku? A vztahuje se třeba i na řízení městského
úřadu?
„Tuto myšlenku jsem v souvislosti
s výkonem funkce tajemníka jednou

použil. S odstupem času ale zastávám
názor, že to neplatí absolutně. Z mé
vlastní zkušenosti vyplývá, že úřad
veřejné správy je možné vnímat jako
firmu jen z toho pohledu, že poskytuje službu. Stejně jako kterákoliv
jiná společnost. Ovšem co se týká
samotného řízení úřadu, je nezbytné
přihlížet ke specifickým věcem, které
tato organizace má. V tom případě se
pak magistrát nedá řídit úplně stejně
jako soukromý podnik stvořený za
účelem byznysu.“
 Prozraďte, co vás po oněch čtrnácti letech práce pro prostějovský
magistrát vedlo ke změně zaměstnání a k možnosti přihlásit se do
konkurzu na ředitele Krajského
úřadu Olomouckého kraje?
„Bude to možná pro některé překvapení, ale ke změně mě motivovalo
přemýšlení nad tím, do jaké míry
moje dlouhé působení ve funkci tajemníka je ještě produktivní a zda-li
má ještě ten správný švunk. Je logické, že po čtrnácti letech může nastat
už určitá provozní slepota. Cítil jsem
zároveň menší motivaci v prosazování některých opakujících se věcí. Neustále jsem v sobě hledal novou a novou energii nenechávat tyto věci ležet
ladem a pořád jsem se snažil je řešit
tak, aby to bylo ku prospěchu celku.
Myslím si, že neřeknu nic nového,
ale při pohledu na věc je pro každou
organizaci přínosný nový pohled či,
jestli chcete, nová krev. A já o těchto
věcech přemýšlel už nějaký čas,
zda neuzrála doba na změnu
mého působení.“
 Takže vyhlášení
výběrového řízení na
post ředitele krajského úřadu vám vlastně přišlo vhod...
„Když se naskytla tato příležitost,
uvědomil jsem si,
že se objevila pro
mě šance vyřešit
dvě věci najednou. Jednak
uvolnit svůj
post tajemníka
nové krvi, a za
druhé zúročit
mé dlouholeté zkušenosti
z veřejné správy
na postu, který
tomu odpovídá.
Proto jsem podal
přihlášku do konkurzu.“
 V konkurzu jste
nakonec uspěl a ministr vnitra vás potvrdil ve
funkci ředitele krajského
úřadu. V křesle jste více
než týden, jaké jsou vaše
první dojmy?

„Musím přiznat, že určité rozpaky
jsem měl... Ovšem nikoliv kvůli
nové práci, ale kvůli mediální kampani, která se okolo mého jmenování do funkce ředitele krajského
úřadu rozpoutala! To pro mě bylo
naprosto nepochopitelné. Brzy však
ale byly rozptýleny. Už v prvních
dnech mého působení v Olomouci
jsem byl velmi mile překvapen. Věděl jsem samozřejmě dopředu, že
krajský úřad je dobře fungující organizací, záhy jsem zjistil, že samotná atmosféra je pak velice přívětivá
a přátelská. Během úvodního týdne
mého působení ve funkci ředitele
jsem se nesetkal s žádnými negativními věcmi. Jistě je něco jiného vidět krajský úřad zvenčí a něco zcela
jiného je mít ho zmapovaný zevnitř.
Zatím se tedy seznamuji s prostředím a úkoly, které mě čekají. Po pár
dnech ale musím říct, že mám jen ty
nejlepší dojmy.“

 Můžete laikům vysvětlit, jak
moc velký rozdíl je v řízení městského magistrátu a krajského
úřadu?
„Snad jen ve velikosti území, které
je krajským úřadem spravováno,
a také v počtu zaměstnanců. Jinak
problematika všech záležitostí, které denně řeší magistrát města nebo
krajský úřad, je z obecného hlediska velmi podobná.“
 Pojďme teď k méně příjemným věcem. Jak jste zmínil,
v poslední době se proti vám
v určitých médiích strhla lavina
kritiky. Neříkal jste si, zda je vám
něco takového vůbec zapotřebí?
„Mediální útoky na moji osobu jsem
registroval, tomu se nešlo vyhnout.
Nebyl jsem tím ale hozen do žádné

mínění. Myslím tím hlavně správní
orgány. Z tohoto titulu jsem naznal,
že nemá smysl se bránit. Ovšem věci,
které se už dotýkají dehonestace mé
osoby a tím zároveň prostějovského
úřadu, už budu řešit právní cestou.“
 Je pravdou, že naprosto dehonestován jste byl v souvislosti
s další kauzou okolo platů úředníků na stavebním úřadě prostějovského magistrátu. Jak jste
prožíval tuto kampaň?
„Žijeme prostě v postpravdivé době
a během této kauzy mi skutečně
připadalo, že žádného z kritiků
vůbec nezajímají pravda ani fakta,
jak se věci opravdu mají. A navíc
značná část společnosti žije svojí
´pravdou´, kterou však vytvářejí
různá média... A těmto věcem je

tu pod mým vedením. A v kontextu
toho se za mě postavila. Nezastírám,
a už v úvodu našeho rozhovoru jsem
to zmínil, že nějaký ten měsíc jsem už
přemýšlel o mém dalším působení
na radnici, ovšem pouze v souvislosti
s již poměrně letitou funkcí, nikoliv
kvůli nějaké kritice a dehonestaci mé
osoby. Ne, opravdu z Prostějova jsem
před nikým a ničím neutekl.“
 Ostatně prostějovský magistrát získal za dobu vašeho vedení
celou řadu významných ocenění.
To přece musí těšit, ne?
„To každopádně! Už v kontextu
toho, co se v poslední době v médiích vyrojilo za dezinformace okolo
mé osoby, a to od lidí, kteří prostě
nechtěli vidět pravdu a realitu
o prostějovském magistrátu. Ano,

Žijeme prostě v postpravdivé době
a během svých kauz mi připadalo,
že žádného z kritiků vůbec nezajímají
pravda ani fakta, jak se věci mají...
nové situace, takže i do výběrového řízení na funkci ředitele krajského řadu jsem šel s vědomím,
co všechno se okolo mě děje
a co neskutečného se
o mně píše. Ani na
chvíli jsem ale neuvažoval o tom, že
bych se nějak stáhl do ústraní.“

 Jistý aktivista vám veřejně vyčítal pořádání silvestrovského večírku v budově radnice a požívání
alkoholu společně s kolegy...
„Posezení ke konci roku na prostějovské radnici existovalo, samozřejmě
vždy po pracovní době. Já jsem tato
setkání se zaměstnanci úřadu bral
vždycky jako poděkování kolegům
za celoroční práci. Tyto chvilky vždy
přispěly k utužení kolektivu a vztahů
v něm. Nikdy se ale nejednalo o žádnou velkou akci a všichni jsme se záhy
rozcházeli do svých domovů. Je to
opravdu něco tak špatného?! Mně to
skutečně tak nepřipadá. Bohužel někteří kritici nejsou schopni zavnímat
lidskou stránku věci...“
 Neměl jste chuť se bránit
právní cestou?
„Na vlastní kůži jsem v nedávné minulosti poznal, že na místech, kde
se má rozhodovat o spravedlnosti
či pochybení jiných, panuje značná obava z takzvaného veřejného

velmi těžké se bránit, natož všechny
věci narovnávat na pravou míru. To
je pak opravdu obtížné. Co se týká
některých zaměstnanců prostějovského magistrátu, kteří poukázali
na nesrovnalosti ve výši svých platů, musím zdůraznit tu hlavní věc.
Jakmile jsem se dozvěděl, že se
objevil tento problém, neprodleně
jsem ho začal řešit. Všichni zaměstnanci magistrátu mají zákonem zaručeny dostatečné prostředky, které
chrání jejich práva. A nikdo, včetně
mě, jim nebránil těchto prostředků
využít! Našlo se ale pár jedinců, kteří svá práva hájili prostřednictvím
médií, což i dnes považuji za velmi
nešťastné. Problémy s výší platů
některých zaměstnanců stavebního
úřadu se jistě řešit musely a řešily se,
což zkonstatoval i kontrolní orgán.“
 Neutekl jste tak trošku z Prostějova v souvislosti právě s onou
nemístnou kritikou, která se na
vás valila?
„Asi mi to nebudou všichni věřit, ale
takto to skutečně nebylo! Pokud by
nebylo vyhlášeno výběrové řízení
na ředitele krajského úřadu, na prostějovském magistrátu bych i nadále
rád zůstal. V této souvislosti si velice vážím postojů primátorky Aleny
Raškové. Ta při posuzování mé práce
zohledňovala faktické důsledky mých
takzvaných pochybení a na druhu
misku vah kladla fungování magistrá-

během čtrnácti let mé
funkce tajemníka získal prostějovský magistrát opravdu celou řadu
velmi významných cen a vyznamenání. To, kterého já si osobně
nejvíce vážím, je získání Národní
ceny kvality. Toto nejprestižnější
ocenění získalo od vzniku České
republiky v roce 1993 pouze pět
městských úřadů v celé republice!
To všechno ale samozřejmě není
jen moje zásluha, nýbrž všech zaměstnanců prostějovské radnice.“
 Po vašem odchodu do Olomouce vás ve funkci tajemníka
prostějovského magistrátu nahradila Květa Olašáková. V současnosti už ale probíhá výběrové řízení na tento post. Máte vy
osobně nějakého favorita, který
by vás mohl natrvalo nahradit?
„V tuto chvíli vůbec netuším, kdo
se do konkurzu přihlásí, ani se to samozřejmě nedozvím. Jména budu
vědět až po vyhlášení výsledků, a pak
teprve mohu přemýšlet o nějakém favoritovi. Je ale pravda, že před mým
odchodem na kraj jsme s primátorkou Raškovou diskutovali o tom,
jaká pozitiva může přinést možnost,
kdyby do funkce tajemníka byl jmenován někdo ze stávajících zaměstnanců, nebo zda by bylo lepší, aby se
jím stal někdo zvenčí. To je všechno.
Ostatní záleží na výběrové komisi
a primátorce.“

vizitka
LUBOMÍR BALÁŠ
✓ narodil se 1. února 1958 v Kojetíně
✓ je rozvedený, má dva syny, jednoho vnuka a
tři vnučky
✓ základní školu absolvoval od první do páté třídy v Hrušce, poté byl až do deváté třídy žákem
takzvané „měšťanky“ v Němčicích nad Hanou
✓ v roce 1977 maturoval na současném Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově
✓ v roce 1981 promoval na Vysoké vojenské škole v Žilině, kde studoval
ekonomii
✓ celkem třináct let pracoval v logistice u prostějovských výsadkářů
útvaru 8280, kde dosáhl hodnosti majora
* další tři roky strávil na Nejvyšším kontrolním úřadu Armády ČR v
Olomouci
* v roce 1997 zvítězil ve výběrovém řízení na vedoucího ekonomického
odboru Městského úřadu Prostějov
* po šesti letech, tedy v roce 2003, byl jmenován tajemníkem Městského
úřadu Prostějov, následně vedl i Magistrát Statutárního města Prostějov
* od 1. června 2017 působí ve funkci ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje
* mezi jeho záliby patří především sport, aktivně hraje tenis a nohejbal,
rád se projede na kole a dokonce prý zvládne i kolečkové brusle
zajímavost: už od dětství jej otec vychovával jako ryzího Sparťana,
pražská Sparta k němu trvale patří jako jeho krevní skupina

letos slavíme jubileum...

Pondělí 12. června 2017
www.vecernikpv.cz
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Městská galerie je na světě

„Vznikne v zámku i s kavárnou,“
slibuje náměstek Jiří Pospíšil
PROSTĚJOV V předminulém čísle
Večerník poukazoval na léta nevyřešený problém. Zatímco vedení
prostějovského magistrátu nakupovalo desítky nových uměleckých
děl, která se stávala majetkem města, nebylo je kde vystavovat. Obrazy, vzácné koberce či sochy se tak
přesouvaly do depozitáře a lidé je
měli možnost vidět v omezeném
počtu jen zřídka při ojedinělých
výstavách. Minulý týden však radní
příjemně překvapili sdělením, že
nová městská galerie vznikne přímo v rekonstruovaném zámku na
Pernštýnském náměstí!

Michal KADLEC

„Opravy jsou v jižním křídle hotové,
prostory připraveny pro kavárnu, jen
nájemce chybí. Proto jsme se rozhodli
vyhlásit záměr pronájmu tohoto prostoru sloužícího k podnikání,“ uvedl
Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky Statutárního města Prostějova s tím, že v budově Pernštýnského
zámku je k mání plocha o rozloze
135,82 metrů čtverečných. Nyní záleží
na tom, který z případných zájemců
nabídne v konkurzu nejvyšší nájem-

né. „Je třeba ale dodržet několik podmínek. Pronájem je možný pouze za
předpokladu, že nájemce zajistí právě
provoz kavárny a zároveň zpřístupnění přilehlé městské galerie. Dále zde
nesmí být výherní hrací přístroje či
prodej erotického zboží a podobně,“
vysvětlil Pospíšil. Výběr na nového zájemce proběhne formou neveřejného
řízení, a to obálkovou metodou.
V současnosti, tedy po kolaudaci
rekonstruovaného křídla prostějovského zámku, byl prostor s nově vybudovanou kavárnou předán do péče
domovní správy. „Během června bude
do prostor zámku dočasně přemístěna, po dobu rekonstrukce Domu dětí
a mládeže na Vápenici, dětská část
městské knihovny, která zabere i některé prostory nově zřízené galerie.
V rekonstruovaných prostorách zámku probíhají v současné době restaurátorské práce. Do poloviny června
budou dokončeny stavební úpravy pro
městskou knihovnu včetně oddělení
prostor knihovny od galerie,“ doplnil
další informace náměstek Pospíšil.
Výstav uměleckých děl se tak Prostějované ještě hned tak nedočkají, budou
si muset nějaký čas počkat.
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PROSTĚJOV Tak tohle ještě chybělo! Provoz prostějovského muzea
je do jisté míry ohrožen, pokud se
rychle neuskuteční rekonstrukce odpadní kanalizace, která podle vedení
magistrátu vykazuje zřejmé známky
havarijního stavu. Zřizovatelem muzea je sice Olomoucký kraj, nicméně
do milionové investice se musí pustit
magistrát, jakožto majitel budovy staré radnice.
Jedná se dlouhodobý problém s průchodností odpadní kanalizace z provozní
budovy, kde její funkčnost neřeší ani pravidelné čištění nebo lokální opravy. „Stáří
odpadního potrubí je odhadováno na
několik desítek roků, pravděpodobně
téměř sto let, a je zcela nevhodně vedeno pokračováním přes budovu přilehlé
farnosti. Objekt využívá Muzeum a galerie Prostějov a nájemce Olomoucký
kraj zde na vlastní náklady provádí pouze drobné opravy či běžnou údržbu.
Současný stav ale vyřeší pouze celková
rekonstrukce odpadního potrubí v pro-

vozní budově,“ nastínil situaci náměstek
prostějovské primátorky Jiří Pospíšil
(PéVéčko) s tím, že celková rekonstrukce odpadního potrubí se změnou trasy
jejího napojení do splaškové kanalizace
má charakter investiční akce, kterou má
provádět vlastník budovy. Tedy Magistrát města Prostějova.
Nejdříve je však podle radních třeba
zpracovat projektovou dokumentaci,
která vedení města poskytne informace
o stavu kanalizace a také o investici, kterou si oprava či obnova vyžádá. Podle
předběžných odhadů vyjde zpracování
projektu městskou kasu asi na 200 000
korun.
Budova dnešního muzea, kdysi Staré
radnice, pochází z let 1521 až 1530 a byla
postavena v renesančním slohu. Stavbu
si tehdy vynutily nevyhovující prostory
bývalého radního domu z konce patnáctého století. Vchod je v úrovni prvního
patra, původně k němu vedlo nezakryté
schodiště z rohů budovy, dnes je schodiště pouze jedno.
(mik)
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SPREJEŘI POMALOVALI PLOT U DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

PROSTĚJOV Graffiti nemusí být vandalismus, graffiti může
být i umění. To je vzkaz od výtvarníků, kteří nedávno pomalovali zeď podél železniční trati za Dětským dopravním hřištěm u místního nádraží v Prostějově. Svým méně zdatným
kolegům čmárajícím po historických památkách pak vzkazují: Všechno je to otázka inteligence!

Martin ZAORAL
Šedivý betonový plot u železniční trati
v Tyršově ulici byl dokončený před několika málo dny. Následně se do jeho
výmalby pustila zhruba desítka sprejerů. „Napadlo mě, že se na to stejně
někdo časem vrhne, tak ať tam aspoň
máme něco pěkného. Přes společného známého jsem se nakontaktovala
s olomouckým výtvarníkem, který si
říká IGA. Ten pozval své známé z celé
Moravy,“ prozradila Večerníku spolumajitelka plotu Pavla Koutná, která

mladé výtvarníky pozvala i k sobě
domů na oběd. S konečným výsledkem byla nadmíru spokojená. „Líbí se
mi to moc, máme z toho teď něco jako
galerii moderního umění,“ dodala s jistou nadsázkou.
Sprejeři díky osvícené majitelce
měli na exkluzivní ploše možnost
ukázat, co skutečně dovedou. Nemusel je přitom tížit čas či obavy,
že je chytí strážníci. „Pozval jsem
lidi, o kterých si myslím, že jsou
opravdu dobří. Mohlo jich klidně
být i dvakrát tolik, ale vybral jsem ty

EXKLUZIVNĚ
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Foto: Martin Zaoral
nejlepší,“ svěřil se nám David Grygárek alias IGA, který se graffiti aktivně
věnuji asi pět let.
Při pohledu na vydařenou výzdobu

plotu člověka napadne, zda jej brzy
nezdevastují méně talentovaní kolegové zúčastněných sprejerů. „Mohli
bychom to třeba časem buď opravit,

2     =??      <  $ # 6  = #B
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Foto: Martin Zaoral
nebo to tu za rok uspořádat zase. To
bychom to pak při podobné akci celé
přemalovali, jak to bývá běžné v zahraničí,“ zmínil se Grygárek. „Bude-li

zájem, nejsem určitě proti,“ uzavřela
Pavla Koutná. Je tedy možné, že se
zdatnými pouličními výtvarníky
se časem v Prostějově opět shledáme.

@9/B C qqq Trafostanice v Plumlovské 
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PROSTĚJOV Přestože se o tom
mluvilo před každými volbami,
a ze stran politiků padal jeden slib
za druhým, obnovy koupaliště za
velodromem se Prostějované nedočkají.
„V radě města jsme již odsouhlasili
záměr rozšíření Víceúčelové halyzimního stadionu v Prostějově,
jejíž kapacita už zdaleka nestačí
současným potřebám sportovců.
Hlavně co se týká šaten a celého
sociálního zázemí. Zatím jsme tedy
nechali zpracovat projektovou studii, která počítá s výstavbou šaten
vedle stadionu, které s ním budou
samozřejmě propojeny. Následovat
bude výstavba nové tréninkové plochy, která samozřejmě bude rovněž
krytá a bude sloužit i k bruslení
veřejnosti. Pozemky k tomuto
záměru máme a jejich rozloha je
dostatečná. Prioritou je pro nás
v tuto chvíli ale stavba šaten, teprve
poté budeme plánovat termín realizace,“ uvedl Zdeněk Fišer (ČSSD),

první náměstek primátorky Statutárního města Prostějova. Jak
vzápětí dodal, samotná projektová
dokumentace k této investiční akci
přijde městskou pokladnu dva miliony korun.
Šatny i druhý „zimák“ by podle
zjištění Večerníku měly stát
na místě, kde se v současnosti
nacházejí stále ještě funkční tenisové kurty. Tato investice v řádech
desítek milionů korun však bude
mít za následek fakt, že magistrát
zřejmě už definitivně upustí od
záměru výstavby nového koupaliště,
které zde před pár lety fungovalo.
„Pokud bychom stavěli pouze šatny,
pak by zde ještě prostor k realizaci
koupaliště zbyl. S výstavbou ledové
plochy, musíme od záměru obnovit tradiční koupaliště skutečně
upustit. Jedině že bychom pak vzali
pozemek lukostřelcům, ale na to
oni určitě nepřistoupí,“ vysvětlil
změnu plánů Fišer. „Navíc si musíme přiznat fakt, že třetí koupaliště
v Prostějově by se rozhodně
neuživilo,“ dodala ještě primátorka
Alena Rašková (ČSSD).
(mik)

Studentky báječně změnily její vzhled

PROSTĚJOV Toho si nejde
nevšimnout! Zejména řidiči
projíždějící velkým rondelem
v Plumlovské ulici, ale i obyvatelé
západního sídliště nyní obdivují
nedávno rekonstruovanou stavbu
trafostanice. Dříve naprosto tuctová a nevzhledná budova nyní láká
pozornost. A právem. O její novou
tvář se postaraly studentky Střední
školy designu a módy v Prostějově.
A to skutečně originálním nápadem!

Michal KADLEC

Čin neznámých sprejerů? Nikoliv
umělecké dílo školaček! Uplynulý pátek v poledne se u trafostanice
v Plumlovské ulici konalo slavnostní
předání díla, kterého se za vedení
města zúčastnili náměstci primátorky Ivana Hemerková (PéVéčko)
s Pavlem Smetanou (ČSSD). Přítomni byli rovněž majitelé trafostanice ze
společnosti E-ON. „Trafostanic je kolem nás skutečně mnoho, jdeme ko-
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lem nich a vlastně je ani nevnímáme.
Nyní se jedna v Prostějově opravdu
zviditelnila, a to atraktivním a netradičním způsobem. Nápad vznikl
v rámci projektu E.ON Smart City,
do kterého jsme se takto zapojili,“
uvedl už před časem další náměstek
primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Bílé stěny budovy, která nedávno prošla opravou, tak získaly opravdu netradiční podobu. Původně poměrně
nezajímavý objekt nyní okamžitě

BYLI JSME
U TOHO
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2x foto: Michal Kadlec
zaujme kolemjdoucí. „Chtěli jsme „Chtěla bych poděkovat Kateřině
i v Prostějově vytvořit něco unikát- Vosičkové z odboru správy a údržby
ního. Stejně jsme dali prostor uměl- majetku města, která se o realizaci
cům i v jiných městech, podobně celého díla zasloužila ze všech nejvíc.
zkrášlené trafostanice už máme na- Myslím, že takto vymazlenou trapříklad v Písku, Jihlavě, Oslavanech fostanicí se můžeme právem chlubit,
či Humpolci. Jenom doufám, že nám je to naprosto originální nápad,“ dotakto upravená trafostanice vydrží co dala náměstkyně primátorky Ivana
nejdéle a nádherné dílo prostějov- Hemerková.
ských studentek nebude chtít někdo Rozhovor s autorkou Lenkou
zničit,“ uvedl Tomáš Doležal, oblastní Horákovou si můžete přečíst na
manažer společnosti E-ON.
straně 17 dnešního vydání.

nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce

letos slavíme jubileum...

SLUŽBY

REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
Koupím byt 1+1. Hotovost. Telefon:
774 421 818
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
v hotovosti. 774 409 430
Hledáme ke koupi byt 3+1,
i k rekonstrukci, 774 409 430

KKvval
alitní
ali
služ
užby
od roku
1992
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796 01796
Prostějov
01 Prostějov
 582 
341
582
705
341 705
 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
realiity.c
cz

Prodám RD 2+1 v Prostějovičkách,
vhodný k trvalému bydlení i na chalupu.
Tel.: 606 857 612
Pronajmu byt 1+1 v Pv, tel.: 607 919 040
Prodám 1+1 OV ul. V.Outraty, bez RK.
Tel.: 725 045 792.

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

Pronajmu garáž v Pv (za Družbou),
dlouhodobě, elektřina, volná ihned.
Tel.: 728 290 095
Prodám družstevní byt 2+1 v Pv, ul.
Šárka, 65 m2, 1. patro, po rekonstrukci, v roce 2018 plánovaná lodžie, RK
ne! Tel.: 608 225 016
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Prodám vřetenovou sekačku, jako nová.
Levně! Tel.: 603 445 601

  

/3H30''

  

 

+:   &/;"" %6<&5 '"'7=; ;"0*+ $1*,',,,"$+',0,',,,"*: "" 2 & '5 '"+'7">?+

Pronájem bytu v Pv 1+1, přízení, kauce. Tel.: 608 718 813

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

Dne 10. června 2017
spolu oslavili
50 společných let manželé
Alois a Zdeňka DRMOLOVI.
Vše nejlepší do dalších let
přejí dcera Petra, syn Pavel
a sestra Anna
s rodinou.

SEZNÁMENÍ
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

AUTOMOTO
Prodám Škoda 120L rok výroby 1983
na náhradní díly nebo jako veterán. Tel.:
775 230 100

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

LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Poslední volná místa na stanovém
táboře v Nejtku u Bělotína, termín
16.7. - 28.7.Cena 4 300 Kč. Kontakt:
Jana Hrušáková, tel.: 737 442 055,
ředitelka DDM

 

Pronajmu – prodám byt 2+1 v cihlovém domě se zahradou a garáží. Lokalita Bílovice – Kostelec na Hané. Tel.:
724 856 852

GRATULACE

Prodám seno z loňské i letošní úrody
ve formě kulatých balíků.
Cena jednoho balíku je 400,- Kč.
Stěhování, vyklízení Hájek, tel.: Kontakt: 603512 213
721 344 771. Práce strojem UNC,
Do dobrých rukou prodáme 3 kozičky bílé
výkopové, terénní práce.
– sestry – dohoda. 737 607 098
Stavby betonových plotů drátěného
i průmyslového oplocení, materiál
KOUPÍM
přímo od výrobce za super ceny.
Tel.: 606 422 018
POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie
umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha
Čištění kanalizací a odpadů
2 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Odvoz fekálií
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitTel.: 774 368 343
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
Nabízíme zednické a elektro práce. ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
Tel.: 602 941 681
www.gupv.cz. Po – pá 11:00 – 16:00 hod.
Kompletní pokládka zámkové
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
dlažby, žulových kostek, obruby
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
palisád a další. Rychle a kvalitně.
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraTel.: 606 422 018
ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
Nátěry, nástřiky fasád, ochrana proti
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírsprejerům. Rychle a kvalitně, včetně
ky či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
prací s plošinou. Tel.: 606 422 018
736 127 661, simonrene@seznam.cz
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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

4

Volejte: 739 322 895
/8-  
?!!"#
Volejte: 723 335 940
/>8 3#:; *
;E9 
Volejte: 739 322 895
/8I 
?!=?!?>"#
/ 8 I 
?! =!"#

Pronajmu dům 2+1 v Konici, od
1.srpna. Tel.: 602 775 607
Pronajmu cihl. byt 2+kk v ul. Nerudova,
PV, 43 m 2, nová koupelna a kuchyně,
dlouhodobě, cena 9 000 Kč vč. inkasa.
RK ne! Tel.: 605 907 890

Volejte: 739 322 895
8 - 9 :;:<*
=>!"#
?8"A  71m2, cihla,OV !?!"#
8-:B!- CBD58m2, DV ;E9B<B
8,D *AE !
?!>!F"#
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Sháním ke koupi CHATU, bez RK. 792
273 313
KOUPÍM dům se zahradou.
Tel.: 731 083 931

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

14,4

Rostislavova
Rostislavova
8
8

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

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.

    Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy.
Domamyslická 104, PV.
info@realitypolzer.cz
www.stolarstvijancik.cz,
1($('*2"3
Tel.: 604 820 358

Pondělí 12. června 2017
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Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428

STAVEBNÍ PRÁCE: stavby domů,
rekonstrukce, dlažby, obklady. Tel.:
774 961 449, e-mail: jos.bures@seznam.cz

Půjčka až 200 000 Kč opravdu pro každého. Minimální dokladovost, žádné
registry, bez poplatků, s bonusy za řádné
splácení. Kontakt: 607 967 834

Zednictví Vančura nabízí veškeré
zednické a stavební práce na klíč,
včetně NOVÁ ZELENÁ
ÚSPORÁM.Tel.: 774 627 358,
zednictvivancura@seznam.cz

) *  *  +   * "   $
-#   /  36  $ :     

www.realitypolzer.cz

16011421482
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ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

SLUŽBY

Vážení zákazníci, zdravotní prodejna IVKA
na Plumlovské ul.č. 21 má pro vás v prodeji
pěkné botičky pro vaše i problémové nožičky (zdravotně ortopedické, lehké, kvalitní
a pohodlné, kostky, vysoké nárty, ostruhy).
Otevřeno i v sobotu. Tel.: 603 445 601

Pronajmu gril a udírnu
na pláži přehrady na
sezónu 2017 za výhodných podmínek. Tel.:
777 571 2 19

Chybí vám peníze na dovolenou? Využijte mimořádnou akci. Úvěr až 400 000 Kč
bez zástavy a ručení. Rychlé jednání,
rychlé vyplacení. Volejte: 605 948 676.

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

17060820611

pro další èíslo
je v PÁTEK
16. èervna
v 10.00 hodin

17050570483

17050570488

17060720610

UZÁVÌRKA

letos slavíme jubileum...

Pondělí 12. června 2017
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vzpomínky / nabídka pracovních míst

V Prostějově došlo k dalšímu
SNÍŽENÍ nezaměstnanosti

Existuje
země živých a mrtvých.
A mostem mezi
nimi je láska...
Dne 16. června 2017
by se dožil 100 let
pan Karel SMUTNÝ
z Konice.
Stále s láskou
vzpomínají dcera
Věra a syn Karel
s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

5
Právě tolik nabídek
můžete najít v naší rubrice
vPROSTĚJOVSKÉMVEČERNÍKU.
Dne 13. června 2017
vzpomeneme 20. výročí
úmrtí naší milované dcery
Andrejky PROCHÁZKOVÉ
z Ohrozimi.
Děkujeme všem, kdo s námi
vzpomenou. S bolestí a láskou
v srdci vzpomínají rodiče.

Dne 17. června 2017
uplynou 2 roky od úmrtí
pana Stanislava SMIČKY.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi,
rodina.

150123020036

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji celému kolektivu
Hellovy vily, Centra sociální péče,
Lidická 86, Prostějov
za příkladnou péči o mého tatínka
Mojmíra KOČIŘÍKA.
Za celou rodinu
Jana Vitoulová.

Touto cestou děkujeme
za účast a květinové dary všem,
kdo se zúčastnil
posledního rozloučení
dne 24. května 2017
s panem Karlem MICHLEM.
Zarmoucená rodina.

OLOMOUCKÝ KRAJ Během
května tohoto roku se celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji snížil o sedm procent na celkový počet 20 945 osob,
počet hlášených volných pracovních
míst naopak vzrostl o devět procent
na 8 293 a podíl nezaměstnaných
osob klesl na 4,6 procenta. Vyplývá
to z čerstvé statistiky Úřadu práce
České republiky.
K 31. květnu 2017 evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci
celkem 20 945 uchazečů o zaměstnání.
„Jejich počet byl o 1 550 nižší než na
konci předchozího měsíce, ve srovnání
se stejným obdobím minulého roku byl
nižší o 5 089 osob. Z tohoto počtu bylo
19 020 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let. Bylo
to o 1 610 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 5 288. V průběhu měsíce
bylo nově zaevidováno 2 430 osob. Ve
srovnání s minulým měsícem to bylo
o 57 osob méně a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně
o 466 osob. Z evidence během měsíce
odešlo celkem 3 980 uchazečů. Bylo to
o 858 osob méně než v předchozím měsíci a o 346 osob méně než ve stejném
měsíci minulého roku. Do zaměstnání z
nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2
538, to je o 1 168 méně než v předchozím měsíci a o 579 méně než ve stejném
měsíci minulého roku. Dále 763 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, což je o 174
méně než v předchozím měsíci a o 523
méně než ve stejném období minulého
roku,“ uvedl spoustu konkrétních údajů
z čerstvé statistiky nezaměstnanosti Bc.
Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce
z Úřadu práce ČR, krajské pobočky v
Olomouci.

$%6 *. 
Ve všech regionech Olomouckého kraje došlo meziměsíčně k poklesu
nezaměstnanosti. Nejvíce na Jesenicku (o 15,2 %), naopak nejméně na
Prostějovsku (o 2,8 %). „Co se týká konkrétně Prostějova, tady bylo k
poslednímu květnovému dni celkem 2 905 osob bez práce, z toho pak 1
638 žen. Volných pracovních míst měly firmy nahlášených 1 544 a podíl nezaměstnaných osob zde činil 3,1 procenta,“ prozradil Mikšaník.
(red)

15021020132

Dnes, tj. 12. června 2017
by se dožil 60 let
pan Vratislav KOŘÍNEK
z Čechovic.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují manželka
Ludmila a dcery Petra a Iveta.
Roky už jsou za námi,
co neslyšíme tvůj
milý hlas. Zůstáváš však
stále mezi námi
a krásné vzpomínky
na tebe žijí v nás.
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Dne 16. června 2017
si připomeneme
15. smutné výročí úmrtí
paní Libuše HUDCOVÉ
z Biskupic.
S láskou stále vzpomínají
dcery Libuše a Jaroslava
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
Poslední rozlouèení
! "  #
Pondělí 12. června 2017
Marie
Kejíková
1935
Holubice
11.00 Obřadní síň Prostějov
Věra Zapletalová 1929
Prostějov
Lubomír Vojtek 1956
Plumlov Středa 14. června 2017
Vítězslav Tylšar 1942 Přemyslovice 13.15 Obřadní síň Prostějov
Ing. Alois Kratochvíl 1933
Praha Drahoslav Vavrčík 1953 Sněhotice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Hrazdilová 1961 Držovice Pátek 16. června 2017
Oldřich Ježek 1947
Vrahovice Pavel Křížek 1942 Mostkovice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jan Honkyš 1939
Držovice Josef Snášel 1938 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jan Albrecht 1941
Smržice Alois Strouhal 1944
Přemyslovice Josef Medek 1957Klenovice na Hané
Jitka Jančíková 1943
Krasice Květoslava Hutyrová 1926 Prostějov Radmila Hýžová 1960
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
 " #"
Zdenka Recová 1932 Smržice

Křenůvky
Vlkoš
Prostějov
Prostějov

Poslední rozlouèení
Sobota 17. června 2017
Ing. Karel Tabery 1920 Prostějov 14.00 kostel Petra a Pavla Prostějov

17060610603

Pohřební služba FCC Prostějov
František Navrátil 1924
Marie Řezáčová 1938
Rostislav Špičák 1955
Rostislav Mazánek 1925
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nabídka pracovních míst

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

PRÁCI NABÍZÍ

letos slavíme jubileum...

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

HLEDÁTE PRÁCI?

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

&

H&D, a.s. přijme zkušeného žehlíře pánských sak na krátkodobé brigády v průběhu roku. Životopisy
zasílejte na: H&D, a.s., Olomoucká 37,
79601,Prostějov,e-mail:personal@hdas.cz,
tel.: 582 305 600, 602 574 287 pí. Brablecová.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

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

Přijmu obsluhu do herny na Wolkerové
ulici, na HPP i brigádně. Výhorné platové
podmínky. Požaduji příjemné vystupování, čistý TR. Tel.: 721 100 967
Možnost výdělku z domu. Informace na
emailu: dekorativni.ozdoby@seznam.cz

Plat (Kè)

Automechanici
18 000 Kč
Brašnář/-ka
14 500 Kč
Dělníci do výroby
plastových oken a dveří
18 000 Kč
Kuchař/-ka do školní jídelny 16 400 Kč
Operátor/-ka výroby
19 550 Kč
Pomocní dělníci ve stavebnictví 12 000 Kč
Seřizovači vstřikovacích lisů
25 000 Kč
Soustružníci
24 000 Kč
Svářeči EN135
22 000 Kč
Švadleny, šičky
14 000 Kč

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

Hledáme brigádníky 18 + na sezónu
na provoz občerstvení na přehradě.
Výdělek až 100 Kč/hod. Telefon:
777 571 219

   

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

Přijmeme manuálně zručné brigádníky,
možno i pro důchodce. Pv-Vrahovice.
Restaurace v Prostějově přijme pomocnou Tel.: 603 533 508
sílu do kuchyně, dobré platové podmínky,
praxe v oboru výhodou. Informace na tel.: Přijmeme prodavače/prodavačku do
777 011 191
autoservisu v Prostějově. Praxe v oboru výhodou. Nástup možný ihned.
SEMO Smržice přijme
Strukturovaný životopis zasílejte na
skladníka/skladnici
e-mail: lukas@pneufloryk.cz
Požadujeme: SŠ vzdělání, uživatelskou znalost PC (Word, Excel), ŘP Přijmeme automechanika do autosersk. B, zodpovědnost, samostatnost, visu v Prostějově. Platové ohodnocespolehlivost. Oprávnění k řízení ní až 20 000,-. Nástup možný ihned.
vysokozdvižných vozíků a pasivní Pro informace volejte 777 870 729
znalost AJ výhodou.
Nabízíme: práci na plný úvazek
v jednosměnném provozu, finanční
ohodnocení dle provedené práce.
Nástup možný ihned nebo dle
dohody.
Strukturovaný životopis zašlete
na e-mail personal@semo.cz nebo
volejte na tel. 582 301 911, p. Sedláčková.

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

Pondělí 12. června 2017
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Provoz

Kvalifikace

Firma

jednosměnný střední odborné
AUTOSKLA STAVARIČ Prostějov
jednosměnný základní + praktické GALA Prostějov
jednosměnný
jednosměnný
třísměnný
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný

střední odborné
střední odborné
základní + praktické
základní + praktické
ÚSO s maturitou
střední odborné
střední odborné
základní + praktické

VPO Protivanov
DD a ŠJ Tetín Prostějov
MAIER CZ Prostějov
Mačkalstav Prostějov
LINAPLAST Kralice na Hané
MANUS Prostějov
GASL CZ - Ostrava
BEPOS trading Prostějov

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

pro další èíslo
je v PÁTEK
16. èervna
v 10.00 hodin

Administrativní pracovníci
Pomocná síla v kuchyni
Pomocné práce při manipulaci
s přepravkami na drůbež
Prodavač/-ka

Plat (Kè)

Provoz

70 Kč /hod.
66 Kč/ hod.

jednosměnný
jednosměnný

ÚSV
základní + praktické

Kvalifikace

Stavebniny FPM Plumlov
Insita pers, Prostějov

Firma

100 Kč/hod.
81 Kč/hod.

jednosměnný
dělené směny

základní + praktické
střední odborné

XAVEROV, Přemyslovice
Kitos 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.

17060910619
17060910624

17060920620
17060610603

17060920615

17040720401

17060120588

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
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letos slavíme jubileum...

soutěže
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Také čtyřiadvacáté číslo letošního roku vám v rámci nového projektu "20 LET S VEČERNÍKEM" přinášíme podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete i v
těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života, jež je
graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky
a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 15. 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.

   %   '  ' ()*(+-5:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE


(2",3

"245

Rejskova 30 Marta TOMÁŠKOVÁ, Prostějovská 148, Bedihošť
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...


(2",3

"245

Karolína Plíšková Roman JUKL, Lípy 312, Čechy pod Kosířem
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment knihkupectví.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA


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

(2",3

"245

MLÝN
David NAVRÁTIL, Dobrovského 16, Prostějov
Výherce získává: JEDNU DVOUDENNÍ VSTUPENKU
v hodnotě 400 Kč na akci
SU
DO
KU



(2",3

SUDOKU

"245

2,9,6,9
Rudolf KONEČNÝ, Belgická 2, Prostějov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na koncert..
KŘÍŽOVKA

17051960545

 (2",3

Výherce získá JEDNU VSTUPENKU
 
  

"245

Dvacátý ročník festivalu Čarovné tóny Macochy nabídne
i koncert Jiřího Korna Alena KOTRČOVÁ, Olomoucká 199, Držovice
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

17052660574

17030360260

KATAPULT, KLADIVO NA ŽIVOT UVIDÍTE V .......

PYTLE, HYENA, PAZOURA, ŽIDLE, LIDOOPI, OLEJE, ADEPT, VLEČKA, PNUTÍ,
LELEK, POETA, OBRAT, KLAUNI, VÝTOP, SKLON, JINOTAJ, HNOJIT, BRONZ,
USOUDIT, CHARTA, OKOUN, ČESAČ, BRZDIT, ČLUNY, ALONŽ

Výherce získává 
   

Výherce získává   
!"  
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

16110213416

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do KULTURY a graficky lehce poupravili
mladou zpěvačku a hvězdu letošního programu
PROSTĚJOVSKÉ LÉTO...

17053160584

Výherce získá POUKAZ
 

Výherce získává DÁRKOVÝ POUKAZ
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letos slavíme jubileum...

zveme vás...

TIP

Pondělí 12. června 2017
www.vecernikpv.cz

ku

LUKOSTØELBA:
sobota 17. června:
9:10 3. veřejný závod (soutěž na dlouhých i krátkých tratích, lukostřelnice
za zimním stadionem Pv)

NOHEJBAL:

WOLKRŮV PROSTĚJOV

sobota 17. června:
14:00 TJ Sokol I Prostějov - SK Start
Praha (10. kolo I. ligy mužů, dvorec
u sokolovny na Skálově náměstí)
neděle 18. června:
12:00 TJ Sokol I Prostějov - TJ Sokol
Zbečník (9. kolo BOTAS dorostenecké ligy, sk. „B“, dvorec u sokolovny na
Skálově náměstí)

KDY: ÚTERÝ 13.  SOBOTA 17. ÈERVNA 2017
KDE: KK DUHA, MÌSTSKÉ DIVADLO, NÁRODNÍ DÙM PROSTÌJOV
ÚTERÝ 13. èervna
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aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 12. června
17:30 Mumie 3D
americké dobrodružné fantasy
20:00 Zabijáci z maloměsta
kriminální komedie Dánsko
úterý 13. června
17:30 Všechno nebo nic
česká komedie
20:00 Selský rozum
český dokument s besedou
středa 14. června
17:30 Smrtihlav
francouzský válečný thriller
20:00 Glory
německé drama
čtvrtek 15. června
17:30 Extrémní rychlost
akční thriller Francie
20:00 Pobřežní hlídka
americká komedie
pátek 16. června
15:30 Auta 3
americká animovaná komedie
17:30 Pobřežní hlídka
20:00 Mumie
sobota 17. června
15:30 Auta 3 3D
17:30 Extrémní rychlost
20:00 Pobřežní hlídka
neděle 18. června
10:30 Špunti na vodě
česká rodinná komedie
15:30 Auta 3 3D
17:30 Pobřežní hlídka
20:00 Wonder woman 3D
americké akční fantasy

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
středa 14. června
16:00 RECYKLITERATURA
jste kreativní? Pak si nenechte ujít tento workshop. Vyzkoušíte si, jak můžete
pomocí fotografií a textů ze starých knih
a časopisů vytvářet nová, zajímavá díla.
čtvrtek 15. června
9:30 AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
na dalším setkání si prohlédnete šikovnou
knihovnu a podíváte se i tam, kam se běžní
čtenáři nedostanou
15:00 PORADNA SOS
máte spotřebitelský problém a nevíte, kam
se obrátit? Odborní právní poradci s vámi
budou řešit váš konkrétní problém
do 31. července
NOVÁ GENERACE V GRAFICKÉM
DESIGNU
výstava tištěných prací studentů prostějovské Střední školy designu a módy,
přehled toho nejlepšího z předmětu Počítačová grafika napříč ročníky
(Galerie Na Půdě)

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. Návštěvníci se seznámí
s výsledky záchranných archeologických
výzkumů na zajímavých lokalitách, jako
jsou Kralice na Hané, Slatinky, Držovice
nebo Čechůvky. Zastoupeno bude hned
několik pravěkých kulturních celků od neolitické kultury s lineární keramikou až po
samotný závěr eneolitu a kulturu se zvoncovými poháry. Dále bude představena
unikátní lokalita v Brodku u Prostějova,
která byla objevena a prozkoumána v roce
2015 při stavbě dálničního sjezdu. Lidově
nazvaný „hanácký Stonehenge“ zřejmě ve
své době mohl sloužit jako kalendárium
a místo pro pozorování nebeských těles.

ZUŠ V. Ambrose

Kravařova 14, Prostějov
středa 14. června
14:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve všech oborech ZUŠ
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 do 30. června
ABSOLVENTSKÉ PRÁCE
do 9. července
ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU
MISTŘI PORTRÉTU
výstava představuje mnoho slavných (Galerie Linka)
a českých jmen od baroka po moderní
umění dvacátého století. Kolekce, která Zámek Konice
je do Prostějova zapůjčena, zahrnuje 76
malířských portrétů a 10 plastik, jejichž do 29. června
autory jsou vynikající umělci a tato díla VÝSTAVA
jsou ozdobou každého výstavního sálu. svá díla představují žáci výtvarného oboru
Nejstarší obrazy, které si návštěvníci mo- neděle 18. června
Kulturní klub
hou prohlédnout se datují kolem roku 13:00 ŽVÁČKŮV FESTIVAL
dechových hudeb
1730 a jejich autorem je Jan Kupecký.
(zámecký park)
Jeden z vystavovaných portrétů tohoto viz. akce v regionu
Školní 4, Prostějov
autora se stal národní kulturní památkou.
do 30. června
Zájemci se mohou těšit na velmi pestrou Galerie Cyril
ATELIÉR 216
výstava dvou malířů Václava Buchtelíka plejádu umělců zvučných jmen - F. Kupvěž kostela Cyrila a Metoděje
a Samuela Kollárika, kteří se potkali v Os- ka, J. Schikaneder, A. Mucha, V. Hynais,
Brněnská ulice, Prostějov
travě na Fakultě umění v ateliéru malby M. Aleš, V. Brožík, F. Muzika, V. Špála, H.
Boetinger, M. Švabinský, L. Marold, F. Že- do 24. června
číslo 216
níšek, J. Mánes, Q. Mánes, A. Machek, N. VŠEM
Grund, O. Gutfreund, E. Filla, J. Mařatka výstava Ateliéru environmentu,
MÌSTSKÉ DIVADLO a mnoho dalších. Obrazy doplňují plasti- FAVU VUT
ky renomovaných sochařů.
PROSTÌJOV

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

DUHA

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
neděle 18. června
15:00 ZÁVĚREČNÁ PIRUETA
pořádá TŠ Piruette Prostějov

Národní dùm
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 12. června
17:00 ZÁVĚREČNÝ KONCERT
ZUŠ V. AMBROSE
(přednáškový sál)

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

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

Veterán rallye
Němčice nad Hanou
Ve spolupráci s Hanáckým auto moto
veterán klubem Prostějov pořádá
město Němčice nad Hanou tuto sobotu 17. června sraz veteránů. Součástí
akce bude soutěž elegance, orientační
soutěž, výstava vozidel na náměstí
a výstava modelů aut ve foyer místního kina. V 10:00 hodin odstartuje orientační jízda mikroregionem
Němčicko. Na 13:00 hodin je plánováno vyhlášení výsledků, následovat
bude zábavné odpoledne.

PÁTEK 16. èervna

 DIVADEL
 

akce
v regionu...

Letní kino
Mostkovice

pátek 16. června
21:30 INSTALATER Z TUCHLOVIC
česká komedie
sobota 17. června
21:30 MANŽEL NA HODINU
česká komedie

<<< www.vecernikpv.cz
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Výročí SDH v Ochozi

Tuto sobotu 17. června se budou konat
oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Ochozi, jejichž součástí bude i žehnání obecních symbolů
a hasičského praporu. Akce se bude konat od 10:00 hodin na návsi v Ochozi.
Po mši svaté a žehnání obecních symbolů a hasičského praporu bude připraven
od 11:30 hodin slavnostní pochod obcí.
Odpolední program začne od 14:30 hodin, načež postupně vystoupí mažoretky, orientální tanečnice, příslušníci SDH
Pěnčín. O hudební doprovod se postará
kapela Věrovanka. Sváteční den zakončí
ohňostroj.
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Žváčkův festival v Konici
Nadcházející neděli 18. června se v zámeckém parku v Konici bude konat XXII. ročník Žváčkova festivalu dechových kapel.
Velkou událost zahájí slavnostní průvod
kapel městem, který odstartuje ve 13:00
hodin. Průvod půjde od Základní školy
a Gymnázia Konice přes Masarykovo náměstí do zámeckého parku. V programu
vystoupí Holóbkova mozeka, Vaše kapela,
Městská dechová hudba Nový Jičín, Brass
band Šohaj, Žadvojáci a představí se i mažoretky Večernice ze ZUŠ Konice. Odpoledne budou moderovat Josef Hajkr a Věra
Kučerová.

$ >  > >'-)@- 19. 6. 2017
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Petr Bezruč jinak

Město Kostelec na Hané zve na vzpomínkové odpoledne u příležitosti 150. výročí
narození básníka Petra Bezruče. Přednášet
bude Jan Slavotínek, v programu vystoupí
žáci ZŠ Kostelec na Hané pod vedením
Jarmily Marcinové, odpolednem provede
Bohunka Buzziová. Akce se koná ve čtvrtek
15. června od 15:00 hodin v Městské
knihovně v Kostelci na Hané.

KULTURA:
{ Y  #      %

SPORT:
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CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělky od 9:30 do 11:30 hodin rozšíří vaše obzory diskusní rodičovská skupina,
zatímco vaše děti si zlepší své sociální, pohybové, hudební a manuální schopnosti
* v úterky od 17:00 do 19:00 hodin se koná
vzdělávací a tvořivá setkání s hlídáním dětí
* v úterý 13. června od 17:00 hodin se koná
seminář na téma „Hrozí vašim dětem šikana?“
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
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* v pondělí 12. června se koná „Tvoření pro
maminky“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 12. června od 16:00 hodin se
koná tvůrčí dílna „KERAMIKA“
* v sobotu 17. června od 7:55 do 16:50
je naplánováno Setkání s mokřady Drahanské vrchoviny aneb exkurze s odborníkem Hynkem Skořepou. Délka trasy
10 - 12 km. Ráno odjezd do Bukové z aut.
nádraží v Prostějově v 7:55 (st. č. 10). Návrat z Lipové v 16:50 hodin.

RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské
centrum Prostějov, p.s., Svatoplukova 15,
Prostějov 796 01. Nabízíme možnost využít
služeb našeho zařízení. Kromě odborného
sociálního poradenství také zajištění baterií
do sluchadel a drobného příslušenství ke sluchadlům. Tel.: 775 549 777.

Výstava v Dobromilicích

16040471917

Prostějov se během jednoho červnového týdne
tradičně stává městem plným mladých a talentovaných lidí, kteří zde jednak předvedou něco ze svého umění a jednak rozproudí místní vody. Vše výše
zmíněné se děje díky přehlídce nejinspirativnějších
vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů
a divadel poezie z celé České republiky, jež nese název Wolkrův Prostějov.
V letošním roce se koná již jubilejní šedesátý ročník festivalu. Lze tedy očekávat, že organizátoři, účinkující a všichni
další lidé, kteří se na přípravách podílejí, se budou snažit
návštěvníky nadchnout. Na festivalu spolupracuje kromě
Městského divadla v Prostějově také Městská knihovna
a Divadlo Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera.
Akcí podobného ražení v blízkém okolí skutečně příliš
nenajdete. Během Wolkrova Prostějova mohou jednotliví účastníci, ale také diváci spatřit mnoho nových tváří,
poznat někdy netradiční postupy a tím pádem se i inspirovat nejen pro svou další tvorbu. Posláním přehlídky je
i zvýšení zájmu jak pedagogů, studentů, tak i široké veřejnosti o literaturu, divadlo a aktivity z oblasti uměleckého
přednesu.
Wolkrův Prostějov se koná pod záštitou ministra kultury
Daniela Hermana, náměstka hejtmana Olomouckého kraje Radovana Rašťáka a primátorky města Prostějova RNDr.
Aleny Raškové, z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury.
Šedesátý ročník jistě nebude za těmi předchozími
zaostávat a i tentokrát se můžete těšit na bohatý,
netradiční a inspirativní program. Přehlídka bude
probíhat od úterý 13. do soboty 17. června v Kulturním klubu DUHA, v prostorách Městského divadla
a příjemné večerní chvilky nejen s poezií můžete
strávit i na zahrádce Národního domu.

Výstava Nejen šaty dělaly člověka aneb
bez kloboučku ani ránu bude k vidění
v Regionálním muzeu v Dobromilicích do 2. července. Jedná se o výstavu
kloboučků z dvacátých až čtyřicátých
let minulého století doplněnou o historické šaty z doby rokoka, secese a první
republiky. Atmosféru doby dokreslí
i originální spodní prádlo z dvacátých až
třicátých let minulého století.
Střední odborná škola Prostějov pořádá
do 29. června putovní výstavu fotografií Charity Prostějov k 25. výročí jejího
založení.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
Klub aktivních seniorů při Svazu tělesně nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
postižených (STP) v Prostějově pořádá rekondičně-ozdravný pohyt v Podhajské ve Státní okresní archiv Prostějov zve veřejnost
dnech od 3.do 9. 7. 2017. Bližší informace na výstavu k dějinám školství ve Státním
na tel. 588 008 095, 724 706 773
okresním archivu Prostějov, Třebízského 1.
Výstava trvá do 30. června.
LAZARIÁNSKÝ SERVIS – Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek, Prostějov Hacarova 2 nabízí Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. v Prok zapůjčení polohovací lůžka, ortopedické stějově, Kostelecká 17 pořádá dne 24.
vozíky, chodítka, fr. hole, WC křesla a dal- června 2017 zájezd do Květné zahrady
ší. Informace na tel. č. 776 054 299 pouze v Kroměříži. Info na tel.: 588 008 095, 724
pondělí-čtvrtek (15:00-18:00) nebo na e- 706 773
-mail: Vladimira.Zapletalova@seznam.cz.
Mírový běh. I tentokrát dorazí běžci do
LIPKA Prostějov pořádá toto úterý 13. Prostějova! Konkrétně v sobotu 17. červčervna od 14:00 hodin v rámci Akademie na v rámci zdolávání etapy Boskovice Olomouc. V Prostějově očekáváme běžce
seniorů besedu „Cestujeme s Lenkou“
v 15:00 hodin.
Akce „10 let s Agelem“ se uskuteční tuto
sobotu 17. června v prostorách Nemocnice Druhý ročník cykloturistické akce VrahoProstějov. Začátek oslav na parkovišti vedle vický bicykl proběhne 24. června 2017
nemocnice od 14:00 hodin.
od 8:00 hodin na hřišti ve Vrahovicích.

Tenisové úspěchy:
K HATTRICKU DOŠEL VESELÝ NA UNICREDIT
CZECH OPEN I SE PSÍKEM,
LUCIE ŠAFÁŘOVÁ MÁ PÁTÝ TRIUMF
Z GRANDSLAMOVÉHO DEBLU
MILUJE
M
 E
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KOSA V KLADKÁCH
ROZEZPÍVALA

VALERIE
RUSOVÁ

7 . ..

Tradièní pìvecká
 % [  
poprvé i svùj objev

strana 28
JEDNOU

 Prostějovská rodačka Michaela Rullová
slaví! Jako kapitánka přivedla na šampionátu český hokejbalový tým k titulu mistryň
světa!

SPORT

KULTURA

 Poprvé v historii jste mohli přímo
v Prostějově ochutnat pravý hamburger od
McDonald’s! Stalo se tak včera v obchodní
zóně u výpadovky směrem na Olomouc, kde
zastavil speciální kamion v rámci kampaně.

Číslo 24tRočník 21

SPOLEČNOST


ESKÁCKO
POVEDE

Pondělí 12. června 2017

EXKLUZIVNĚ

!"#

 Ludmila Vysloužilová
z Čelechovic na Hané oslaví již příští
měsíc 105. narozeniny! Je nejstarší?
strana 27

 Prostějovské volejbalistky od
nové sezony změní název klubu,
z nějž vypadne titulární partner
strana 29

➢

PLUMLOV Pokud kdokoliv na tomto světě pomůže dobré věci, nutně se tomu
musí přinejmenším zatleskat. V rámci dlouhodobých kontaktů předali zástupci
hnutí PéVéčko dětem z Dětského domova v Plumlově DESET TISÍC KORUN, které
vedení zařízení využije na materiální dovybavení.„Vždycky nás zahřeje na srdci, když
někomu můžeme pomoci. Věřím, že v našich silách bude plumlovské děti podporovat i nadále,“ prozradil Večerníku Jiří Pospíšil, první muž hnutí a náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova.
(red)

KDO JE
NEJSTARŠÍ?

KONEC
AGELEK

PROSTĚJOV Jak Večerník zjistil, odtajněno bylo jméno nového trenéra 1.SK Prostějov, který povede „A“-tým v příštím ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy. Veškeré indicie v zákulisí napovídaly
tomu, že tentokrát půjde o někoho zvenčí, a poprvé v novodobé historii„eskáčka“ tomu tak opravdu je. Kormidla se ujme zkušený Oldřich Machala, legenda olomoucké Sigmy, za kterou odehrál
rekordních 415 ligových zápasů. V trenérské kariéře vedl Hradec Králové, Znojmo, Frýdek-Místek
či dvakrát 1.HFK Olomouc. „Přesně zapadá do nastíněné koncepce, aby se vše fungující vrátilo do
původních kolejí. Jeho asistentem tedy bude opět Roman Popelka,“ potvrdil změnu na trenérské
lavičce František Jura, předseda 1.SK Prostějov.
Trenérem brankářů zůstává Petar Aleksijevič,
VÍCE NAJDETE NA STRANĚ 31
který už s Machalou spolupracoval.

srdc nen nikdy
h
c
ý
dos
r
Dob
  t

Naleznete
uvnitř

8""

MACHALA!

 Amatérský film Fotbalový skřítek od prostějovského řežiséra Michala Grepla se dočkal
velkého překvapení. Na serveru Startovac.cz,
kde mohli lidé na tento projekt přispět, se vybralo celkem 42 100 korun.
 Rodák z Rozstání a hráč plzeňské Viktorie
Tomáš Hořava nastoupil jako střídající hráč do
kvalifikačního utkání české reprezentace v Norsku, kde národní tým pouze remizoval 1:1.

 0"""

17052910578

8""

ČTĚTE NA STRANÁCH 39 a 42-43

HOKEJ
V PATU
 Zástupci Jestřábů nepodepsali dohodu s SK 1913 a situace
v nejpopulárnějším sportu je nadále nejasná
strana 39

ŠLÁGR VEČERNÍKU - CROSS
DOMAMYSLICE Závod v přespolním běhu DOMAMYSLICKÁ STĚNA
zaknihuje v sobotu 17. června již druhý ročník. Po loňské úspěšné premiéře,
kdy se na náročnou trať napříč Záhořím vydalo na šest desítek běžců, se organizátoři z SK Pokop Domamyslice chystají vysoko nasazenou laťku překonat.
„Jak jsme slíbili, trať už je týden před závodem vyznačená, tudíž si ji mohou
všichni zájemci proběhnout. Řídit se mohou oranžovými fáborky a červenými šipkami,“ informoval ředitel závodu Richard Šatinský. Závodit se bude
v několika kategoriích. Dvou dětských - soutěžní a pro radost - jedné ženské
a dvou mužských DO a NAD padesát let. „Na trati budou dvě občerstvovací
stanice a velmi hodnotné ceny pro prvních šest závodníků v každé kategorii,“
informuje Šatinský a dodává důležitou změnu: „Oproti minulému ročníku
se budou závodníci registrovat v administrativní budově ZD Domamyslice.
Start bude vzdálen zhruba sto padesát metrů a poběží se za každého počasí.“
Vedle tradičních diplomů, medailí a cen od partnerů závodu se mohou závodníci těšit také na nějakou speciální odměnu. Loni byl například naprosto
originální odměnou ten den ráno chycený živý kapr. „Kapr to tentokrát nebude, ale opět to bude něco k snědku,“ usmívá se tajuplně Šatinský.
V ceně startovného, které činí dvě stovky za osobu v dospělé kategorii, je
zahrnut oběd v podobě kuřecího řízku s přílohou. Děti zaplatí symbolickou dvacetikorunu.
Registrace je otevřena od 9:30 hodin, start dětských závodů jen plánován
na 10:00 hodin, hlavní závod odstartuje v 10:30 hodin. Stejně jako v loňském premiérovém ročníku je mediálním partnerem Domamyslické stěny
PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Kontaktní osobou je ředitel závodu Richard
Šatinský, tel.: 724 559 800.
(zv)
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FOTBAL

výsledkový servis


@@



...ten náš píšeme už 20 let

   

3. kolo: Krawietz (Německo) – Sorgi (Brazílie) 7:5, 6:3; Michnev - Staněk (oba ČR)
6:3, 6:2; Eriksson (Švédsko) - Lestienne (Francie) 5:7, 7:6(3), 6:3; Janvier (Francie) Skugor (Chorvatsko) 6:1, 7:6(4).

~{  x\  %

1. kolo: Marrero, Paes (Španělsko/Indie) - Knowle, Zelenay (Rakousko/
SR) 7:6, 1:6, 10:6, Brunstrom, Nys (Švédsko/Francie) - Albot, Molchanov (Moldávie/Ukrajina) 6:3, 3:6, 6:10, Jebavý, Podlipnik-Castillo
(ČR/Chile) - Papik,Rikl (oba ČR) 6:4, 6:4, Hsieh, Peng (oba Tchajwan) - Kolář, Vocel (oba ČR) 3:6, 4:6, Krawietz,Motti (Německo/
Itálie) - Andreozzi, Sousa (Argentina/Brazilie) 5:7, 4:6, Arevalo, Cerretani (Salvador/USA) - Marcan,Skugor (oba Chorvatsko) 2:6, 6:4, 10:3,
Kellovský,Michnev (oba ČR) - Behar,Bury (Urugvay/Bělorusko) 3:6,
4:6, Margaroli,Sandgren (Švýcarsko, USA) - Duran,Molteni (oba Argentina) 5:7, 4:6.
2. kolo: Marrero, Paes (Španělsko/Indie) - Albot, Molchanov (Moldávie/
Ukrajina) 7:6, 3:6, 10:7, Jebavý, Podlipnik-Castillo (ČR/Chile) Kolář, Vocel (oba ČR) 6:4, 6:3, Andreozzi, Sousa (Argentina/Brazilie)
- Arevalo, Cerretani (Salvador/USA) 7:6, 7:5, Behar,Bury (Urugvay/
Bělorusko) - Duran,Molteni (oba Argentina) 3:6, 4:6.
Semifinále: Marrero, Paes (Španělsko/Indie) - Jebavý, PodlipnikCastillo (ČR/Chile) 3:6, 4:6, Andreozzi, Sousa (Argentina/Brazilie) Duran,Molteni (oba Argentina) 6:4, 4:6, 6:10.
Finále: Jebavý, Podlipnik-Castillo (ČR/Chile) - Duran,Molteni (oba
Argentina) 6:7, 7:6, 6:10.
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Výsledkový
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Více podrobností a přehled jednotlivých akcí budeme postupně zveřejňovat
v tištěném vydání, internetových stránkách www.vecernikpv.cz i sociálních sítích

ROZDÁVAT BUDEME
DÁRKY S EMBLÉMEM
NAŠEHO VÝROČÍ

SLAVTE S NÁMI

DVACET LET

SLAVÍME

VÝSLEDKY PLUMLOVA NA MÈR:
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MALÝ FOTBAL

ÈP JUNIOREK – JIHLAVA
*  3  5  :
KRALICE NA HANÉ Fotbalo"   #$ 2 #  #  EW #$
vý oddíl FC Kralice na Hané po    # | }$ {}$ #  #$ B
řádá v sobotu 17. června turnaj
  #  %& #$ #  #
dorosteneckých týmů. Čtyřlístek
{{ B{~$ {~$ "  #$   B
účastníků se skládá ze zástupců
#  @ %& #$  %& # | {$
všech okresů Olomouckého kraje.
{$ "   #$ 2 #  #  2 #B
Výkop je stanoven na půl devátou
 #$ E  # | B$ B$ #  #$
ranní, finálové utkání by mělo začít
  #    #$  # |
v 16:00 hodin.
{{$ {{$ "  #$    # 
Zahajovací duel obstarají týmy FC
 #  #$  # | {|$ }$
Kralice na Hané a sdružené mužstvo
"   #$ 2 #  #  " #$
TJ Sigma Lutín / SK Slatinice. Ve dru- utkají poražené výběry o třetí místo a
G  %= # {{ B{{$ {}$ #  #$
hém duelu se popasují TJ Sokol Bělo- vítězové prvních zápasů sehrají finále.
  #  <: #  #$   #
tín a TJ SK Zvole. Po obědové pauze se
(zv) | B$ B{$ "  #$   B
#  <%  #$ Q  # | {{$ {
ÈASOVÝ
F"  "  #$   B
HARMONOGRAM TURNAJE
#  "   #$ 2 #  # | {$
8:30 FC Kralice na Hané – TJ Sigma Lutín/Slatinice; 10:30 TJ Sokol Bělotín – TJ
{ & "  "  #$  B
SK Zvole; 14:00 o 3. Místo. 16:00 FINÁLE
  #  "  #$ F |{ {$
B{$ { /  "  #$  B
  #  2 # #$ E  # |{ |{$
B{$ {{
+ 9  :5 { "  #$
   #$ | 2 # #$ E B
 #$  <: #  #$   #$
 "  #$ F$  " B
 #$ 2 #  #  @ %& #$
 %& #  >  % #$   #
 %& #$ #  #$ 
#  #$   #
ÈP JUNIOREK – PÒOV
* 3N #  #$ B
  #    #$ "# # |{
V rámci dvacátého výročí
|{$ B|{$ {{$ "  #$  B
  #    #$ <  # | {{$
připravuje PROSTĚJOVSKÝ Večerník
{{ 7  #  #$   #
řadu akcí připomínající naše narozeniny.
 2 # #$ E  # | B{$
Od 22. května 2017 vás po příštích 12 měsíců
B{$ "  #$    # 
" % #$    # | {}$ {}
čeká hned několik mimořádných událostí:
@  "  #$   B
- koncerty pod naším patronátem
#    #$  # |  
% #  #$   #  2B
- titulární turnaj v malé kopané
   #$ E # | B{$ B{$
- divadelní představení
"  #$    #   B
6 #$ < % # |  
- soutěže, kvízy
+ 9  :5 { 2 # #$
- projekce v kině
E  #$ | " % #$   B
 #$   6 #$ < % #$ 
- společenské zábavy
  #$  #$  "  #$
… vše vyvrcholí VELKOU OSLAVOU projektu
   #     #$ E B
„MILUJEMEVEČERNÍK“nanáměstíT.G.MasarykavProstějově
% #$ } 2   #$ E # 
>  % #$   #$  #  #$
  #

BEACH VOLEJBAL

 % % >%

KRALICE Sportovní sumár
hostí výběry dorostu

Pondělí 12. června 2017
www.vecernikpv.cz

ERIKSSON Markus

7:5, 6:2

KLIŽAN MARTIN

ROBREDO TOMMY

6:3, 6:1

6:2, 6:4

VESELÝ Jiří

IGNATIK Uladzimir
5:7, 6:1, 7:6

6:2, 6:1

SANDGREN Tennys

2:6, 7:6, 6:3

4:6, 6:4, 6:4
KRAWIETZ Kevin

6:4, 2:6, 6:2

Kicker Nicolas

BEZ BOJE

ROBREDO TOMMY

6:4, 7:5

DELBONIS Federico

6:3, 6:3

ALBOT Radu

6:4, 6:1

ERIKSSON Markus

CARBALLES BAENA Roberto

SANDGREN Tennys
6:2, 6:4
PAVLÁSEK Adam
6:4, 2:6, 6:2
IGNATIK Uladzimir
6:3, 6:3
FUCSOVICS Marton (Maďarsko) AREVALO Marcelo
AREVALO Marcelo (Salvador) 6:2, 6:3
POPKO Dmitry (Kazachstán)
VESELÝ Jiří
VESELÝ Jiří (ČR - 2)
6:4, 6:0

CERVANTES Inigo (Španělsko)
KRAWIETZ Kevin (Německo)
MARTIN Andrej (Slovensko)
SANDGREN Tennys (USA)
BASILASHVILI Nikoloz (Gruzie-3)
PAVLÁSEK Adam (ČR - 8)
MICHNEV Petr (ČR)
JANVIER Maxime (Francie)
IGNATIK Uladzimir (Bělorusko)

CARBALLES BAENA Roberto (Španělsko)

JANOWICZ Jerzy (Polsko)
3:6, 6:4, 7:6
GULBIS ERNESTS (LOTYŠSKO) GULBIS ERNESTS
GOMBOŠ Norbert (Slovensko-7) 6:4, 6:2
Kicker Nicolas (Argentina-5) Kicker Nicolas
ANDREOZZI Guido (Argentina) 7:6, 6:2

ROBREDO TOMMY (ŠPANĚLSKO)

DONSKOY Evgeny (Rusko)

DELBONIS Federico (Argentina) DELBONIS Federico

7:6, 6:4
SOUZA Joao
7:5, 6:3
ALBOT Radu
7:6, 2:6, 6:2
KUKUŠKINMichail(Kazachstán-4) JARRY Nicolas
JARRY Nicolas (Chile)
7:5, 6:2

RIKL Patrik (ČR - DK)
ERIKSSON Markus (Švédsko)
MELZER Gerald (Rakousko)
GIUSTINO Lorenzo (Itálie)
SOUZA Joao (Brazílie)
BAGNIS Facundo (Argentina)
ALBOT Radu (Moldávie - 6)

KLIŽAN MARTIN (SLOVENSKO - 1)

7:6, 6:1

VESELÝ Jiří

2:6, 6:2, 6:4

SANDGREN Tennys

DELBONIS Federico
6:3, 6:4

7:5, 7:5

ERIKSSON Markus

Prize money:

127 000 €

6:2, 6:2

VESELÝ Jiří

Jiří 5:7,6:1, 7:5
VESELÝ

DELBONIS Federico
7:5, 7:5
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řadu povedených srandiček. Některé
z efektních momentů či humorných
komentářů jsme pro vás zachytili v následujícím přehledu.
Pro úplnost dodejme, že v exhibici
měli dlouho navrch Krpálek s Mečířem, když vedli už 5:2. V závěru těsně
před vypršením časového limitu však
Železný s Valentou srovnali na 5:5
a výživně vydařený mač tudíž skončil
nerozhodně.
Zlatým hřebem se poté stalo předání charitativního šeku na dvacet
tisíc korun dětskému oddělení Nemocnice Prostějov.

Foto: Marek Sonnevend

 Jaké budou vaše další plány?
„Nejdříve se dám zdravotně dohromady. A pak? Vítězství na challengerech je parádní, teď chci nějaké další
tituly z ATP Tour.“

směje se třetí Mr. Hattrick
hlavně v prvním setu třikrát podání
a byl konec. Navíc jsem ztratil hned
na začátku druhého setu servis a už
to bylo složitější. Ale hned jsem ho
brejkl zpátky a už to bylo jednostranné. A ve třetím setu
jsem měl hned na začátku
brejkboly, neproměnil jsem
je a už jsme se tahali. Můj
výkon určitě nebyl kvalitní,
ale mnohem důležitější je, že
se mi ho podařilo dotáhnout
do vítězného konce.“
 Jak jste prožíval stav
40:0 a tři mečboly?
„Bylo to z mé strany
hodně nervózní, věřil
jsem, že dám první
podání a bude konec,
ale ono se pořád hrálo.
Pak jsem ten třetí mečbol tam nějak vrátil
rámem a byl jsem
šťastný, že je konec.
Moc jsem chtěl ten
turnaj vyhrát, několikrát jsem říkal, že mi
ani tak nejde o body,
abych to nějak počítal,
ale tento podnik je pro
mě doslova srdeční záležitost.“
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 Nevadí, že vám turnaj vždy vezme hodně psychických sil?
„Už s tím tak nějak počítám. Na začátku každého zápasu jsem trošku nervózní, během utkání se to lepší. I tak
je to výjimečná záležitost. Hrát doma
před skvělými fanoušky je prostě paráda!“
 Nechtěl jste kvůli nim předvést
ve finále ještě lepší výkon?
„Utkání opravdu nebylo příliš povedené. Ale někdy je daleko cennější
je vyhrát s horším výkonem, který je
podložený velkou bojovností. To byl
tento případ, na kurtu jsem nechal
vážně všechno.“
 V prvním setu jste vedl 3:1, ale
prohrál jej...
„Zdálo se mi, že to půjde hladce, ale
najednou jsem udělal pár chyb, nebyl jsem dost důrazný. Prohrál jsem

PROSTĚJOV Počtvrté si
v Prostějově zahrál finále, potřetí z něj vyšel jako vítěz. Z Paříže
na Hanou Jiří Veselý dorazil s jediným cílem a ten se mu podařilo splnit. „Moc jsem chtěl ten
turnaj vyhrát a nešlo o žádné
body do světového žebříčku.
Tento podnik je pro mě prostě
srdeční záležitost,“ vyznal se ze
svého postoje k prostějovskému challengeru Veselý.

„Tenhle turnaj je srdeční záležitost,“

mito sportovními hvězdami by nestačily ani prsty obou rukou. Na kurtu se
potkali vítěz z Ria judista Lukáš Krpálek, olympijský šampion ze Salt Lake
City 2012 v akrobatickém lyžování
Aleš Valenta, trojnásobný zlatý medailista z let 1992 - 2000 v hodu oštěpem
Jan Železný a také tenista Miloslav
Mečíř vítěz olympijských her v Soulu
1988.
Aktéři přátelského duelu s visačkou
TOP V.I.P. se zdatně činili i na centrálním dvorci prostějovské Agrofert Arény, kde spokojeným divákům předvedli jak vysoce zajímavý tenis, tak
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„Jedna ruka nestačí.“
Radek Štěpánek si protřepával prsty na
závěr půlhodinové autogramiády ve foyer Hotelu Tennis Club před samotnou
exhibicí.
„Snad nikoho nezabiješ!“
Aleš Valenta směrem k Lukáši Krpálkovi poté, co hned první dělový forhend
svalnatého siláka při rozehrávání málem
proděravěl plot za kurtem.
„Nemám. Nemám. Nemám...“
Lukáš Krpálek v úvodu střetnutí na síti
opakovaně hlásil, že nedosahuje na tři po
sobě jdoucí loby.
„A teď máš!“
Jan Železný mu vzápětí napověděl, nenápadně nalil vysoký míč nad síť a Lukáš
Krpálek mohl s řevem vysmečovat pořádnou díru do antuky.
„Viděli jsme pokus
o trojné salto s pěti vruty.“
Radek Štěpánek glosoval akrobatický
úder Aleše Valenty.
„Třetí pokus.“
A znovu Radek Štěpánek, tentokrát dal
Janovi Železnému po dvojchybě mimořádně ještě jedno podání navíc.
„Já jsem ale z atletiky
zvyklý na šest pokusů.“
Jan Železný vtipně odpověděl a následně
napálil bombové eso o rychlosti téměř
200 kilometrů za hodinu.
„To byl teda chvat!“
Aleš Valenta ocenil obětavý skok plavmo
Lukáše Krpálka za míčkem.
„Chyba nohou.“
Jeden z čárových sudích neustále hlásil
prohřešek Miloše Mečíře při servisu, ač
seděl na opačné straně dvorce. Vyhlášený
kliďas a gentleman to vyřešil podáváním
metr za koncovou lajnou.
„Na servisu osoto gari.“
Radek Štěpánek přivítal na podání Lukáše Krpálka.
„Teď budeš přebíhat.“
Instrukci Miloše Mečíře o taktickém prvku při hře na síti si Lukáš Krpálek špatně
vyložil a okamžitě utekl na lavičku.
„To je ono, Lukáši!“
Zanedlouho Krpálek vše napravil fantasticky vybraným balónem během
nejkrásnější výměny zápasu a fanoušci v
hledišti mu aplaudovali.
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PERLIÈKY

„Lukáš říkal, jak byl rád, že vůbec našel kurt. A já bych řekl, že ten kurt si nakonec našel ho, konkrétně jeho záda. Každopádně mám strašně velkou radost, že jsem mohl patřit do této společnosti výborných sportovců současných i bývalých. Pro mě šlo o obrovskou čest a užil jsem si to náramně. Navíc jsme lidem svým herním neuměním názorně předvedli, že tenis je opravdu pro každého a může si
jej zkusit kdokoliv.“

ALEŠ VALENTA

„Mně se líbil Miloš. (Do řeči mu skáče Aleš Valenta: „To sem ale nepatří, to si nechte na později.“) Je vidět, že už to někdy hrál. Pořád jsem ho pozoroval, až jsem chvílemi zapomněl hrát a místo toho
pak marně honil míček po kurtu. Každopádně bylo tohle utkání moc fajn a myslím, že jsme jej všichni v rámci možností nějak zvládli. Sice nás příště už nepozvou, ale s tím jsme museli dopředu počítat.
Tenis budeme přesto hrát dál. Jestli si vzpomínám na exhibici z října 2012, kdy jsme s Jardou Jágrem a Víťou Veselým pálili na papírový model Marie Šarapovové? Jasně že vzpomínám, v současnosti je
to docela zajímavě aktuální. Naštěstí dnešek byl o něčem úplně jiném.“

`qx{x|}

„Mně se to moc líbilo a jsem velice rád, že jsme se takhle mohli setkat i zahrát si. Rychle jsme se mezi sebou vzájemně sblížili, výborně si povykládali. A musím přiznat, že mě překvapilo, jak dobře kluci
tenis umí. Všichni dělali nebo ještě dělají úplně jiný sport, hrát tenis – navíc před lidmi – pro ně určitě nebylo jednoduché. Přesto se toho chopili skvěle, diváky ještě stihli i pobavit a ukázali, že jsou
sportovci tělem i duší.“

MILOŠ MEÈÍØ

„Já jsem hrozně moc rád, že jsem si takovou exhibici mohl vyzkoušet, navíc s tak výbornýma klukama. Tenis po pravdě moc nehraju, do dneška jsem si ho pinknul jen párkrát. Proto doufám, že jsem to
nějak moc nekazil, i když chyb tam z mé strany bylo hodně. (Aleš Valenta glosuje: „Ale těch koncových úderů, co jsi zahrál!“) Chlapi mi to určitě odpustí. V každém případě to bylo supr a opravdu mě
potěšilo hrát před tolika lidma, které to snad bavilo. Mě to teda bavilo rozhodně.“

LUKÁŠ KRPÁLEK

Podle žebříčku byl ve finálovém souboji
Jiří Veselý s Argentincem Federico Delbonisem favoritem, což před domácími
fanoušky nebývá snadná pozice. Na
turnajový titul čekal Veselý rovné dva
roky. Naposledy pozvedl trofej pro vítěze turnaje právě v Prostějově v červnu
2015, kdy ve finále přehrál Srba Djereho
a obhájil tehdy titul z roku 2014. Veselý
s Delbonisem doposud odehrál dva zápasy, na turnaji Svijany Open v Liberci
2013 vyhrál ve třech setech, zatímco na
tvrdém povrchu v Miami 2015 po třech
setech naopak prohrál.
Prostějovský hráč tak toužil uspět na
UniCredit potřetí v kariéře, což jeho
úlohu udělalo ještě složitější. To se
potvrdilo v úvodu zápasu. Oba soupeři prohrávali své servisy a v koncovce
měl více štěstí argentinský tenista. Pak
se ke slovu dostal druhý nejlepší domácí hráč a v následujícím dějství soupeři
povolil jedinou hru. „V první sadě jsem
nebyl dost důrazný. Servis nebyl kvalitní. Naštěstí se mi podařilo výkon ve
druhém setu zlepšit,“ oddechl si Veselý
po vyrovnání průběžného výsledku. Ve
třetí sadě se rozhodovalo až v samotném
závěru. Za stavu 5:5 Deblonis ztratil svůj
servis, hru navíc zakončil dvojchybou.
A při svém podání pak Veselý dokázal
proměnit třetí mečbol a zápas ukončil.
„Můj výkon určitě nebyl kvalitní, ale
mnohem důležitější je, že se mi ho podařilo dotáhnout do vítězného konce,“
usmíval se po utkání šťastný vítěz.
„Držel jsem naději na úspěch až do koncovky. V ní jsem bohužel selhal. Soupeři
jako je Jiří nemůžete dát takovou šanci.
Byl na ni připravený a dokázal ji využít,“
uznal porážku tenista z Argentiny.

sobota 10. 6.
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v Lyonu a v deblovém žebříčku mu patří
výborná 55. pozice.
Poražení byli sice mírně zklamaní, odehráli ale povedený turnaj. Jebavý naznačil,
že jeho sen o nominaci do daviscupového
výběru nemusí být nesplnitelný. „Mám za
sebou úžasné dva měsíce. S Jirkou Veselým vítězství v Turecku a povedené vystoupení v Paříži, teď finále v Prostějově.
To není špatné,“ usmíval se Jebavý.
V úvodním semifinále singlu nezaváhal
prostějovský Jiří Veselý a v každém setu
získal dva servisy amerického soupeře Tennyse Sandgrena. „Snad poprvé
za celý turnaj jsem si dokázal pomoci
servisem a bylo to hned cítit. Sice se
hrály dlouhé výměny, tahal jsem ale
celou dobu za delší konec,“ konstatoval Veselý. „Určitě jsem podal nejlepší
výkon v tomto týdnu. Do zápasu jsem
šel s větším klidem. Zápas byl o hodně
dlouhých výměnách. Když jsem získal
brejk, soupeř většinou vždycky povolil,“ zhodnotila utkání česká dvojka.
Viróza už prý hráče TK Agrofert tolik
netrápí. „Poprvé jsem se dnes dobře
vyspal, od rána se cítím lépe. S krkem to
ale lepší není. Už jsme zjistili, že mám
vyhřezlou ploténku a musím po turnaji
navštívit profesora Koláře. Není to nic
dramatického, ale je třeba to hned v začátku podchytit,“ přidával Veselý.
O druhé místo v závěrečném souboji
se bojovalo velice dlouho. Prostějovská
senzace Markus Eriksson dlouho trápil
Federica Delbonise, který se prosadil
až v koncovkách setů a ukázal, že ne
náhodou byl ještě loni na 33. příčce na
světě. „Eriksson byl určitě důstojným
soupeřem, byl to těžký zápas, soupeř neměl co ztratit. Zažil tu fantastický týden,
podařilo se mu postoupit z kvalifikace až
do semifinále a to už něco znamená. Ale
v rozhodujících situacích se mi povedlo
zahrát skvělé míče a to rozhodlo,“ řekl
šťastný finalista.

PROSTĚJOV Turnajovému finále
v sobotu dopoledne tradičně předcházelo exhibiční utkání, v němž
tentokrát proti sobě nastoupily
žijící olympijské legendy. Na jedné straně Lukáš Krpálek a Miloš
Mečíř, na straně druhé Jan Železný
a Aleš Valenta, vše navíc z umpiru
rozhodoval Radek Štěpánek.
Miroslav Černošek dokáže každoročně překvapit složením exhibic,
tentokrát se před finále představili
olympijští šampion, na empajru seděl
ambasador turnaje Radek Štěpánek.
Na cenné kovy posbírané z LOH tě-
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UNICREDIT CZECH OPEN
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Prostějov - Na konci sezony 1996
bylo rozhodnuto, že od dalšího
roku bude prostějovský turnaj
hrát v druhé půlce grandslamové
Paříže. „Mnozí tehdy naše rozhodnutí napadali, říkali, že k nám nikdo po vyřazení na Roland Garros
nepojede, ale nakonec bylo hodně
těch, kteří právě u nás hledali
ztracené sebevědomí,“ vzpomíná
Miroslav Černošek. Byla to
společná filozofie prostějovských
pořadatelů a Živnostenské banky.
Od roku 1997 se prostějovský turnaj hraje v atraktivním termínu,
v druhém týdnu grandslamového
Roland Garros a to mu dává nádech i nečekaně se nabízených
šancí. Prostějovským pořadatelům
vždycky podařilo přivést na
Hanou nejen velké hvězdy, ale
i tenisty, kteří se hvězdami stali.
Prostě se musí čekat, kdo na
pařížské antuce klopýtne, postup
do čtvrtého kola dvouhry, stejně
jako třetí kolo čtyřher zavírají cestu na Hanou. V Prostějově se podle přihlášek měli před dvaceti lety
objevit - pařížský šampión Gustavo Kuerten, Magnus Norman,
ten však porazil na Roland Garros Samprase a Rosetta, Blanco
se dostal do čtvrtfinále, v případě
pařížského vyřazení byl připravený
přijet do Prostějova i Petr Korda!
To by pak byl Kuerten až šestým
nasazeným...
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RYCHLÝ


prostějovský tenista
Adam PAVLÁSEK
neprožívá nejšťastnější
období své kariéry
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Přestože je mu už sedmadvacet let,
hraje především turnaje kategorie Futures, v kariéře vydělal pouze
sto tisíc dolarů a je na 413. příčce
světového žebříčku, tak v Prostějově
švédský tenista Markus Ericsson
postoupil z kvalifikace až do semifinále. V prvním kole „kvaldy“ porazil
zkušeného Melzera, v hlavní soutěži
pak vyřadil nasazenou jedničku
Martina Kližana ze Slovenska.

413

 )

Brzké vyřazení prvního nasazeného
hráče nikdy nepotěší žádného šéfa
jakéhokoliv turnaje. Nelehko bylo
také ředitelce UniCredit Czech Open
2017 Petře Černoškové ve chvíli, kdy
se už ve druhém kole loučil Martin
Kližan ze Slovenska, jeden z držitelů
volných karet.
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Dosáhnout na zlatý hattrick, tomu
se říká povedený kousek, ať už
přijde v jakémkoliv odvětví. Brzy
čtyřiadvacetiletý prostějovský tenista
Jiří Veselý vyhrál na půdě svého klubu
největší turnaj v Česku ve své kariéře po
letech 2014 a 2015 už potřetí. Bravo!

 &

rubriky
Večerníku

42

Dvoustranu připravil: Petr Kozák. Texty: Ladislav Valný a Marek Sonnevend. Foto: Josef Popelka a Marek Sonnevend

JIØÍ VESELÝ POTØETÍ KRÁLEM
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Před startem hlavní soutěže ještě proběhly finálové zápasy kvalifikace a zajímavý byl především souboj českých
hráčů Petra Michneva s Robinem Staňkem, v němž se radoval výše postavený
tenista. „Z postupu mám pochopitelně
radost, ale musím uznat, že na mé straně
bylo i štěstí. Robinovi jsem nabídl několik šancí, naštěstí je nevyužil,“ komentoval své vystoupení Michnev.
Kvalifikace UniCredit Czech Open
byla vůbec dokonalou předehrou 24.
ročníku prostějovského challengeru, posledním nasazeným byl na osmé
příčce Chorvat Franko Skugor (301.).
Do třetího finálového kola kvalifikace
se probojovali čtyři nasazení, do hlavní
soutěže pouze jeden. Připomeňme, že
hned v prvním kole a v otvíracím zápase vypadl první nasazený Rakušan
Sebastian Ofner se Slovákem Filipem
Horanským.
V prvních třech zápasech hlavní soutěže
se představili čtyři Argentinci. Zaujal Nicolas Kicker, který na konci května v Lyonu porazil Nicka Kyrgiose a také Federico Delbonis. Velký tenis přesto nabídl
až duel Ernestse Gulbise se Slovákem
Norbertem Gombošem. Lotyš využil
divokou kartu od pořadatelů a tvrdými
údery ukázal, proč se před časem dostal
do semifinále na Roland Garros. „Udělal jsem hodně dvojchyb, mohlo to být
snadnější. Ale vítězství se počítá. Volnou
kartu chci využít co nejlépe,“ řekl v pondělí bývalý desátý hráč světa.
O cenné body přišel Michail Kukuškin z Kazachstánu, poslední držitel vítězné trofeje. Devětadvacetiletý tenista letos na turnaji ATP Tour
v Memphisu postoupil až do semifinále, na Hané ale nestačil v prvním kole
na Nicolase Jarryho, neznámého mladíka z Chile. „Tohle jsem neměl v plánu.
Chtěl jsem v soutěži zůstat co nejdéle,
soupeř ale hrál opravdu dobře a k ničemu
mě nepustil. Klíčová byla koncovka první sady. Když se dostal do vedení, nedal
se zastavit,“ smutnil Kukuškin. Jarry zatím

pondìlí 5. 6.
- den první

V úterý vyrazili do boje také domácí
zástupci. Adam Pavlásek strávil na kurtu sice tři sety, přesto Petra Michneva
přetlačil. „Oběma foukalo, díky tomu to
byla spíše pinkaná, než tenis. Lépe jsem
si nastavil hlavu, proto se mi podařilo
uspět. Ale dívat se na to příliš nedalo,“
uznal Pavlásek. Bez potíží naopak vyhrál
Jiří Veselý, jehož soupeřem byl Kazach
Dimitrij Popko. „Míče byly pod kontrolou, nemusel jsem jít do většího rizika.
Jen na začátku jsem byl trochu nervózní,
ale to se v polovině prvního setu spravilo,“ poznamenal Veselý.
Nevšední zážitek nabídl duel Tommyho Robreda s Jerzy Janowiczem. Španělský veterán postoupil, přestože první set získal polský střelec. „Byl
to těžký zápas, Janowicz velmi dobře
podává, míče jsou velmi rychlé, ale v antuce se trochu ztrácejí. Vydržel jsem se
soustředit až do konce, měl jsem i štěstí,
tak jsem vyhrál. Nebylo to jednoduché,
rozhodlo pár míčů,“ řekl Robredo.
Poslední český zástupce, který naskočil
do hlavní soutěže Patrik Rikl, doplatil na
těžký los. Proti Slovákovi Martinu Kližanovi podal sympatický výkon, na vítěze

]^@^@
\  

sbíral úspěchy hlavně v Jižní Americe.
Byl ve finále v challengerech v mexickém
Morelosu a rodném Santiagu de Chile,
po přechodu na evropské turnaje si zahrál osmifinále na challengeru v Římě
a na Roland Garros se dostal z kvalifikace do hlavní soutěže. „Podařilo se mi
porazit hráče z první světové stovky, což
je úspěch, kterého si vážím. Ještě zkusím
nějaké přidat,“ řekl Jarry, v současné době
na 207. místě světového žebříčku ATP,
když nejlépe byl na 107. místě.

PROSTĚJOV Řadu zajímavých příběhů nabídl čtyřiadvacátý ročník
tenisového turnaje UniCredit Czech Open 2017. Smutné bylo odstoupení bývalé světové desítky Ernestse Gulbise po prvním vítězném
zápase. Atraktivní příběh nabídl Markus Eriksson, neznámý Švéd,
který postoupil z kvalifikace až do semifinále. A také jeden vítězný,
zakončený pádem na záda na antuku centrálního dvorce v podání
Jiřího Veselého několik sekund po vítězném mečbolu. Emoce, radost
i zklamání. Takový byl letošní prostějovský challenger v NTC MORAVA
Za Kosteleckou ulicí se zvýšenou dotací na prize-money, který přinesl
tradičně i řadu doprovodných akcí. Večerník sledoval po celých šest
dnů celé klání na kurtech i mimo něj pěkně zblízka.

Jiří
VESELÝ

Jediný prostějovský zástupce zůstal ve
hře po 2. kole UniCredit Czech Open.
Mezi nejlepší osmičku se dostal pouze
Jiří Veselý, nasazená dvojka, který přešel
přes Marcela Arevala ze Salvadoru. „Nemohl jsem si zvyknout na pomalou hru
soupeře,“ posteskl si. Přesto rychle získal
první set a v tom druhém udeřil v koncovce. „Od stavu 3:3 jsem se soustředil
na závěr setu. Napadlo mě, že bude trošku pod tlakem. Podařilo se mi to využít,“
těšilo Veselého, jinak mu ovšem nebylo
do zpěvu. Noc před zápasem jej trápily
záchvaty suchého kašle, jeho indispozice
soupeř naštěstí nedokázal využít.
Adam Pavlásek (na snímku) s Bělorusem Ulidzamirem Ignatikem sice získal
první set, v tom druhém ale uhrál jedinou hru. „Je to šílené. Nemám sebevědomí, chvílemi nejsem ani na kurtu,“
stýskal si Pavlásek. V rozhodujícím
dějství mu nestačilo k úspěchu ani vedení 4:2 a 5:3. „Stačilo dopodávat. Je to
jednoduše ostuda,“ nehledal výmluvy
Pavlásek, jemuž nestačilo ani odvrátit
pět mečbolů. „Vůbec netuším, co bude
dál. Rozštípal jsem všechny rakety, nemám s čím hrát...,“ dodal zklamaně.
Kromě Pavláska ze soutěže v průběhu
druhého kola vypadl z nasazených tenistů jen jeden, byla to však velká bomba. Jednička UniCredit Czech Open
Martin Kližan nestačil na kvalifikanta

støeda 7. 6.
- den tøetí

pěti turnajů ATP a nejvýše nasazeného
hráče turnaje to v tomto případě nestačilo, přestože syn bývalého excelentního
deblisty například v první sadě odvrátil
tři setboly. „Škoda prvního setu, měl jsem
tam několik šancí a nevyužil jsem je,“ říkal po zápase mladý Sparťan. „Patrik od
nás zaslouženě dostal volnou kartu. Patří
k českým tenisovým nadějím a v zápase
s Kližanem rozhodně nezklamal. Škoda,
kdyby byl k němu los jen trochu milosrdnější, třeba by se radoval,“ konstatovala
turnajová ředitelka Petra Černošková.
Z nasazených hráčů vypadl pouze
Nikoloz Basilašvili z Gruzie, který
nestačil na amerického mladíka Tennyse Sangrena. Ve čtyřhře naopak zůstal
v soutěži nejvýše nasazený pár Marrero
- Paes, přestože zápas s dvojící Knowle Zelenay zachránil až v super tie-breaku.

PROSTĚJOV Již podruhé se konal
na prostějovském náměstí T. G. Masaryka v rámci turnaje UniCredit
Czech Open Dětský den. Mezi čtyřstovku dětí z prostějovských škol
zavítal také Jiří Veselý, pozdější vítěz
turnaje, a zahrál si s nimi. „Líbilo se
mi jejich nadšení a zaujetí pro všechny hry, které se na náměstí hrály,“ říkal hráč TK AGROFERT.

Na začátku programu pátého hracího
dne se rozhodovalo o vítězi ve čtyřhře, v níž Roman Jebavý společně
s Chilanem Hansem Podlipnikem-Castillem vyzvali argentinský pár
Guillermo Duran - Andres Molteni.
Naprosto vyrovnanou partii pro sebe
získali Jihoameričané až v super tie-breaku. „Je to pro nás hodně cenný
úspěch. Obsazení bylo jako na turnaji
okruhu ATP a museli jsme podat maximální výkon, abychom získali trofej,“
radoval se Molteni, který před necelým
měsícem vyhrál i silně obsazený turnaj

pátek 9. 6.
\ #

Ve čtvrtfinále skončila cesta bývalé
světové pětky Tommyho Robreda.
Španěl nenašel recept na téměř bezchybně hrajícího Federica Delbonise
z Argentiny, který měl v rozhodujících
míčích přesnou mušku a několikrát vymetl kouty na soupeřově straně kurtu.
„Dělal jsem, co bylo v mých silách, soupeř byl přesto lepší,“ uznal Robredo.
Posledním semifinalistou se stal po
velkém dvouhodinovém boji Markus
Eriksson. Jeho senzační jízdu z kvalifikace nezastavil ani další nasazený hráč
Radu Albot z Moldávie. „Je to jako sen,
který se neustále prodlužuje,“ jásal švédský tenista.
A co v deblu, který měl vůbec nejkvalitnější startovní v historii? Roman
Jebavý se společně s Hansem Podlipnikem-Castillem probojovali v Prostějově
do finále čtyřhry, pro něj to je letošní už
pátý zápas o titul! Přitom do semifinálového duelu proti prvním nasazeným
Leander Paes - David Marreno rozhodně
nevstupovali jako favorité. Nakonec ale
duel zvládli s vítěznou koncovkou. V cestě za pátým titulem bude Romanu Jebavému společně s Podlipnikem-Castillem
stát pár argentinský pár Duran - Molteni.

DĚTSKÝ DEN
na náměstí

I po čtvrtfinálových zápasech udržel
Jiří Veselý naději na svůj třetí triumf na
turnaji. V souboji s Uladzimirem Ignatikem se mu podařilo pomstít oddílového
kolegu Adama Pavláska, kterého Bělorus vyřadil v předchozím kole. Český
daviscupový reprezentant byl zpočátku
nervózní, přesto získal první sadu ve
zkrácené hře a v té druhé už dominoval.
Od stavu 0:1 nedovolil soupeři bodovat.
„Hodně důležitý byl brejk ve třetí hře.
Ignatik se začal tlačit víc dopředu a dělal
chyby,“ konstatoval spokojeně Veselý,
kterého soupeř v průběhu střetnutí nedokázal ničím zaskočit. „Známe se dobře. Třikrát jsme už proti sobě nastoupili.
Ještě mě neporazil a je fajn, že tahle série
pokračuje.“
V kvalitních výkonech pokračoval Američan Tennys Sandgren a díky tomu
uspěl v souboji s nasazeným Argentincem Nicolasem Kickerem. Výhrou se
posunul k hranici světové stovky. „Do té
chci co nejdříve a takové výkony k tomu
pomůžou. Hlavně ve třetím setu jsem
odváděl maximum, což platilo i o soupeři. Bylo to hodně vyrovnané,“ oddechl
si Sandgren. Pro místo konání měl jen
slova chvály. „Turnaj je skutečně fantastický. Kurty přímo u hotelu, výborné
jídlo, všichni jsou velmi příjemní, ať už
sběrači, čároví rozhodčí, dobrovolníci,
všichni se opravdu snaží. Je také vidět, že
tady tenisu rozumí, vědí, o co jde. Takže
pro nás pro hráče je velmi příjemné, že
můžeme hrát v takové atmosféře,“ nechal se slyšet Sandgren.

ètvrtek 8. 6.
\  

Marcuse Erikssona, hráče páté stovky!
Nicolas Kicker musel strávit na kurtu téměř stočtyřicet minut. Argentinec, který
před třemi týdny porazil světovou devatenáctku Kyrgiose, nakonec potvrdil
svoji formu i pověst černého koně turnaje. Dál prošel rovněž Moldavec Radu Albot. Kdo se těšil na zápas druhého kola
Robredo - Gulbis, byl zklamaný, Lotyš
odstoupil pro zranění. „Gulbise břišní
sval bolely už před utkáním, ale ještě jej
odehrál a přišel s tím, že ho to bolí čím
dál víc. Abychom měli jistotu, zda může
pokračovat, tak jsme ho odvezli do nemocnice a magnetická rezonance potvrdila prasklinu v břišním svalu,“ prozradil
turnajový lékař René Kloc. „Třeba by ten
turnaj v bolestech dohrál, ale mohl by
se také dostat do ještě větších problémů
a třeba měsíc či šest neděl stát. Moc ho to
mrzelo, chtěl hrát...,“ dodal. „Pro turnaj je
dobře, že nasazení postupují. Škoda jen,
že v soutěži nemohl zůstat Ernests Gulbis, který mohl být ozdobou,“ zalitovala
ředitelka turnaje Petra Černošková.
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kempu, tréninkové plochy a pomůcky,
kvalifikované trenéry s licencí UEFA.
Účastník obdrží oficiální tričko kempu
a certifikát účastníka kempu.
Podmínky přijetí:
1. Závazná přihláška bude obsahovat
jméno účastníka, datum narození,
bydliště, kontaktní spojení: e-mail,
telefon. Zaslat na e-mail: sekretar@
ofsprostejov.cz nebo na adresu OFS
Prostějov, Česká 15, 796 01 Prostějov,
a to nejpozději do 21. 7. 2017.
2. Úhrada celkové částky na účet
2255942349/0800, Česká spořitelna
musí proběhnout nejpozději do 21.
7. 2017 nebo osobně na sekretariátu
OFS.
3. Po přijetí závazné přihlášky vám
bude zaslán formulář potvrzení o
zdravotní způsobilosti, podepsaný rodiči jej odevzdají účastníci na začátku
fotbalového kempu společně s kopií
kartičky zdravotní pojišťovny.

Jedenácté kolo FOTBALOVÉ DEVÍTKY přineslo prvenství Jiřímu
Svobodovi z Otaslavic. Expert z tradiční sázkařské destinace vedené
Jaroslavem Kouřilem se dočkal týdenního prvenství poprvé. Navíc mu
přál při bodové rovnosti více tipérů
los. „Sázíme společně, vede nás pan
Kouřil, on je na to poctivec. Letos
se nám ale moc nedaří, jsme hodně
vzadu. Na fotbal chodíme samozřejmě do Otaslavic,“ prozradil na sebe
vítěz.
(zv)

KLIKA
SLAVÍ
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Závěrečné jarní kolo

pro Cibulku!

STO PIV

Je dobojováno:

Celkové pořadí po 12. kolech: 1. R. Cibulka 97. 2. P. Maliňáková 93. 3.–4.
Z. Pazdera1 a J. Václavík oba 92. 5.–6. R. Benešová a J. Horák oba 90. 7. M.
Růžička 88. 8.–12. R. Ryba, Z. Pazdera2, M. Hlavinka, R. Trefený, Mich. Lužný všichni 84. 13.–16. J. Zatloukal, M. Petržela, F. Patz, P. Müller všichni 83.
17.–19. J. Klusová, D. Gryglák, O. Lošťák všichni 82. 20.–23. Z. Halenka, S.
Konupka, J. Kouřil, B. Hála všichni 81. 24.–26. T. Lakomý, J. Drábek, J. Vlachová všichni 80. 27.–29. L. Doležel, F. Sedlák, Mar. Lužný všichni 79. 30.–33. L.
Karásková, R. Vaverka, J. Jamrich, M. Pluháček všichni 78. 34.–37. K. Knápková, L. Šťastný, A. Rus, R. Motal všichni 77. 38.–43. P. Kucharčuk, D. Blahák, J.
Buigl, K. Lužný, J. Přecechtěl, A. Daněček všichni 76. 44.–45. M. Ondrouch a J.
Trubka oba 75. 46.–53. P. Novák, Z. Majer, P. Musil, Z. Lošťák, E. Drtil, L. Král,
D. Duchek, K. Nejezchleba všichni 74. 54.–55. M. Coufalík a T. Frňka oba 73.
56.–62. J. Spáčil, L. Antl, B. Pražák, K. Štěpánek, V. Krč, M. Vránová, J. Seidler
všichni 72. 63.–68. R. Müllerová, J. Vysloužil, J. Svozil, R. Spáčil, M. Polehla, V.
Kouřil všichni 71. 69.–70. L. Nakládal a L. Frys oba 70. 71.–76. E. Mičková, E.
Halousková, K. Kohoutek, P. Halousková, V. Staněk, L. Pírek všichni 69. 77.–
81. V. Kaštyl, O. Trávníček, J. Soldán, J. Jordán, R. Prokeš všichni 68. 82.–84.
F. Grulich, M. Brázda, J. Hájek všichni 67. 85.–87. F. Vysloužil, I. Zmeškal, M.
Musilová všichni 66. 88.–90. Z. Langr, R. Vičar, J. Paul všichni 65. 91.–93. F.
Horák, J. Svoboda, V. Musilová všichni 64. 94.–97. F. Svobodník, O. Vymazal, J.
Kočař a T. Kučerová všichni 63. 98.–101. M. Slezák, D. Karhan, M. Kučera a P.
Látal všichni 62. 102.–103. D. Vrána a K. Sklenář oba 61. 104.–106. V. Franc,
P. Přibyl, M. Karásek všichni 60. 107. O. Horák 59. 108. A. Vičar 57. 109. K.
Brachtl 55. 110. V. Dostál 54. 111. A. Svobodníková 47. 112. K. Spartakus 48.
113.–114. T. Gottwald a M. Nakládal 45. 115.–116. L. Vyroubal a M. Kaštilová oba 43. 117.–118. L. Frňka a N. Frysová oba 41. 119. P. Sekanina 40. 120.
M. Brachtl 37. 121.–122. P. Zajíček a V. Jurenková oba 35. 123. B. Jahnová 30.
124. M. Lusková 23. 125. J. Doležel 22. 126. V. Rybařík 19. 127. H. Prášilová
9. 128.–130. L. Kürti, Z. Jurenka a J. Vymazal všichni 8. 131. M. Vojkůvková 7.
132. D. Dostál 6. 133.–134. J. Procházka a V. Peitz oba 5. body.

Jak jste tipovali? Závěrečné kolo se pro vás ukázalo jako dost tvrdý oříšek. Vedle
tutové porážky Určic a výhry Horního Štěpánova jste byli u ostatních zápasů velmi různorodí. Absolutně vás ale zaskočily výsledky zápasů: Konice – Plumlov a
Němčice – Klenovice. V prvním případě věřilo Plumlovu šest expertů, ve druhém
pouze jediný Vladimír Franc.
Výsledky: 1. Určice – Zábřeh 4:7 (88 správných tipů), 2. Hněvotín – Kralice 4:1
(51), 3. Konice – Plumlov 0:2 (6), 4. Němčice n. H. – Klenovice 1:2 (1), 5. Hvozd
– Smržice 0:4 (62), 6. H. Štěpánov – Přemyslovice 5:1 (97), 7. Vícov – Určice
„B“ 1:2 (51), 8. Skalka – Čechovice „B“ 3:1 (44), 9. Bedihošť – Otaslavice „B“
2:1 (50).
Pořadí 12. kola: 1.–2. Jakub Jamrich a Miloslav Ondoruch oba 10 bodů. 3.–9.
Rudolf Trefený, Michal Petržela, Oldřich Lošťák, Bob Hála, Miroslav Pluháček,
Drahomír Duchek, Miloslav Karásek všichni 9. 10.–24. Ladislav Kürti, Nikola
Frysová, Zdeněk Langr, Jaroslav Jordán, Ladislav Pírek, Miroslav Coufalík, Pavel
Kucharčuk, Radek Motal, Lenka Karásková, David Gryglák, Petr Müller, Jakub
Zatloukal, Miroslav Růžička, Michal Lužný, Roman Cibulka všichni 8. 25.–43.
Vlastimil Rybařík, Radovan Vičar, Roman Prokeš, Lukáš Frys, Michal Polehla,
Jaromír Seidler, Magdaléna Vránová, Lukáš Král, Jaromír Přecechtěl, Květoslav
Lužný, Jan Buigl, Aleš Rus, Richard Vaverka, Martin Lužný, Jaroslav Drábek,
Martin Hlavinka, Zdeněk Pazdera2, Roman Ryba, Josef Václavík všichni 7. 44.–
61. Jiří Horák, Jana Klusová, Stanislav Konupka, Jaroslav Kouřil, Jitka Vlachová,
Klára Knápková, Antonín Daněček, Josef Trubka, Karel Štěpánek, Rostislav Spáčil, Vladimír Kouřil, Eva Mičková, František Grulich, František Horák, Jiří Svoboda, Matěj Nakládal, Věra Jurenková, Božena Jahnová všichni 6. 62.–80. Pavla
Maliňáková, Zdeněk Pazdera1, František Patz, Tomáš Lakomý, David Blahák,
Petr Musil, Zbyněk Lošťák, Edvard Drtil, Tomáš Frňka, Benedikt Pražák, Jiří
Svozil, Josef Soldán, Miluše Musilová, Vendula Musilová, Jiří Kočař, Martin Kučera, Vladimír Franc, Petr Přibyl, Anna Svobodníková všichni 5. 81.–95. Majka
Lusková, Petr Látal, David Karhan, Tereza Kučerová, Otta Vymazal, Ivo Zmeškal, Miloslav Brázda, Vladimír Staněk, Kamil Kohoutek, Eva Halousková, Petra
Halousková, Libor Nakládal, Vladimír Krč, Zdeněk Halenka, Renáta Benešová
všichni 4. 96.–107. František Sedlák, Květoslav Nejezchleba, Zdeněk Majer, Jiří
Spáčil, Lukáš Antl, Oldřich Trávníček, Jiří Hájek, Karel Sklenář, Oldřich Horák,
Vlastimil Dostál, Markéta Kaštilová, David Dostál všichni 3. 108.–117. Karel
Brachtl, Adam Vičar, Jiří Paul, František Vysloužil, Vladimír Kaštyl, Roxana
Müllerová, Jan Vysloužil, Pavel Novák, Ladislav Šťastný, Libor Doležel všichni
2. 118.–120. František Svobodník, Miroslav Slezák, Dušan Vrána všichni 1.
121.–122. Kristián Spartakus a Tomáš Gottwald oba 0.

Dvanácté kolo naší fotbalové tipovačky DEVÍTKA VEČERNÍKU
bylo zároveň posledním jarním a rozhodlo o konečném pořadí
první poloviny soutěže. Finiš vyšel nejlépe Romanu Cibulkovi,
jenž využil zaváhání nejbližších pronásledovatelů a letní pauzu
tak stráví se čtyřbodovým náskokem. Stříbrnou pozici uhájila
Pavla Maliňáková, o třetí post se dělí Zdeněk Pazdera mladší a
s Josefem Václavíkem. Dílčí týdenní výhry v závěrečném dějství
si vybojoval tradiční aspirant nejvyšších příček Jakub Jamrich,
jenž nasbíral stejně jako Miloslav Ondrouch deset bodů. V jeho
prospěch však zasáhla štěstěna v podobě losu.

partneøi fotbalové devítky
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OTASLAVICKÁ

www.vecernikpv.cz

...ten náš píšeme už 20 let



   

PROSTĚJOV Každoroční letní příměstský fotbalový kemp pro mladé
naděje nejpopulárnější hry světa se
letos uskuteční v areálu TJ Sokol
Olšany u Prostějova. Termín letního příměstského fotbalového kempu 2017: pondělí až pátek 14. – 18.
srpna 2017.
Fotbalový kemp je určen pro děti narozené: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2008. Kemp
proběhne zábavnou a hravou formou.
Účastníci si budou moci vyzkoušet
známé i nové dovednosti s využitím
pohybových her. Budou se zdokonalovat soutěživou formou v dynamické
technice, rychlosti, koordinaci a řešení
fotbalových situací v proměnlivých
herních podmínkách, řešení situací
1:1 a v různých způsobech obcházení soupeře. Pod dozorem trenérů s
UEFA A licencí a UEFA B licencí.
Cena týdenního cyklu je 1 000 Kč a
zahrnuje oběd, svačinu, pitný režim na

fotbalový kemp 2017
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společnost

navštivte stále více oblíbenější inter jubileum...
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co první z kolekcí měla evokovat vlčí
máky, další pro změnu chomáče bavlny. Jiná zase byla věnována celá knoflíkům a k vidění byly například modely
z plastu i mechu.
A jak to všechno dopadlo? V soutěži módních kolekcí ovládla kategorii
´Madame Bio´ Střední škola oděvní,
služeb a podnikání z Ostravy-Poruby, domácí Art Econ získal „Cenu
diváků“. V kategorii ´Teorie chaosu´
uspěla pořádající střední škola, Cena
poroty mířila na Slovensko. V kategorii ´Knoflík´ uspěla opět slovenská
škola. Nejlepší výtvarný návrh módní
kolekce zvládly zástupkyně našich
východních sousedů. Na první příčce skončila Kristína Jantoščiaková ze
SUŠ scénického výtvarnictva před
svojí spolužačkou Danielou Maríkovou a dalšími dvěma Slovenkami.
Z místních vyskočila nejvýše Antonie
Štefková ze SŠ designu a módy v Prostějově. Kompletní výsledkovou listinu najdete na www.vecernikpv.cz!
Dodejme, že o kulturní program se
postaraly zpěvačky Kamila Janová
a Leona Šmérková, taneční skupina
Duckbeat Přerov a rapper Suvereno.
(red)

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

Vůbec poprvé v historii této soutěže je
Ženou regionu přímo Prostějovanka!
V sále Vlastivědného muzea v Olomouci se na vyhlášení výsledků přišel
podívat i první náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Jiří Zemánek
s náměstkem Daliborem Horákem.

„Pamatuji si na své působení na
Městském úřadě Uničov, kde v radě
i zastupitelstvu působila drtivá většina
žen a já mezi nimi poletoval. Musím
ale uznat, že právě ženy umí vzít za
věc a jsou schopny velmi umně rozhodovat i o těch nejdůležitějších
záležitostech. Smekám před nimi.
A zvláště před těmi, které kromě
zaměstnání a starosti o rodinu dokáží
ještě aktivně vystupovat na veřejnosti
a pomáhat potřebným,“ řekl ve
slavnostním proslovu Horák.
„Celostátní soutěž je určena všem
ženám, jež svým aktivním přístupem
motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají
nemocným, dětem či zvířatům nebo
přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. Nejedná se přitom jen
o osoby veřejně známé a úspěšné, ale
především o obyčejné ženy, o jejichž
smysluplných a nezištných aktivitách

:      |{}

OLOMOUC Večerník už na jaře informoval o úspěchu prostějovské
zastupitelky a předsedkyně
Okrašlovacího spolku města
Prostějova Milady Sokolové,
která získala prestižní titul Žena
regionu Olomouckého kraje
pro rok 2017. Teprve až minulou
středu došlo ke slavnostnímu vyhlášení tohoto v pořadí osmého
ročníku ankety. Miladě Sokolové se dostalo cti převzít pomyslnou korunku ve Vlastivědném muzeu v Olomouci za přítomnosti
několika celebrit politického a kulturního života. O dva dny
později se v Praze zúčastnilo slavnostního vyhlášení celostátních
výsledků, triumfu v rámci České republiky už se však nedočkala.

2  <  #  > " 

PROSTĚJOV Uplynulý pátek, ale také
již v úterý 6. června, proběhla na hřišti
Mateřské školy v ulici Aloise Krále
canisterapie se štěňátky pod vedením
a dohledem Lucie Krpálkové a Jaroslava Doležela. Pejsků bylo celkem osm,
a to hrdá maminka Lilly Martei, které
dělala společnost Judy Daisy z Mokrovouspluspůltucetnádhernýchštěňátek
bernských salašnických psech z chovné
stanice Argody z Želče na Hané.

„Máme tři pejsky a tři fenečky.
Štěňátka jsou šestou generací
canisterapeutů v České republice bernských salašnických psů.

Natálie
MORÁVKOVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

Momentálně si přivykáme i jiným
pejskům, snažíme se je co nejvíce
socializovat. Všechna jsou již zadaná
a rodiny jim nabídnou využití canisterapie, záchranářský výcvik, výstavy
a chov. Pro každé vybíráme vhodného majitele, neboť každý pejsek má
povahu trošku odlišnou a je to velmi
individuální,“ objasnila Večerníku
Lucie Krpáková, hlavní organizátorka
canisterapie v Prostějově. „S pejsky

navštěvujeme pravidelně nejen zdejší
mateřinku, ale také školku v Mostkovicích, prostějovskou nemocnici,
Domov důchodců v Kostelci na Hané
i Školu Jistota v ulici Tetín, kde jsou
handicapované děti. Jezdíme také na
různé akce, jako jsou tábory, dětské
dny, popřípadě tam, kam si nás pozvou. Individuálně dojíždíme také do
rodin za účelem canisterapie. Naši
dospělí psi mají canisterapeutické

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

zkoušky, které se každé dva roky obnovují,“ prozradila Krpálková.
Sama chovatelka se věnuje canisterapii i se svým partnerem Jaroslavem
Doleželem již pět let a chovatelskou
stanici Argody založili v roce 2015.
Jak bylo vidět na dětech z mateřské
školy, pejsky znali, štěňátka u nich byla
už jako menší. Lucie Krpálková jim
vysvětlovala, jak se s pejsky pracuje,
kde mají jakou část těla, učila je, jakým

způsobem se uklízí psí hovínka. „Mně
se líbí nejvíc tenhle... A mně tamten.
Já chci tohohle,“ překřikovaly se malé
ratolesti jedno přes druhé.
Dopoledne se dětem vskutku líbilo,
znamenalo pro ně příjemné a zajímavé zpestření programu ve školce.
Ve středu canisterapie zavítá do
Domova důchodců v Kostelci na
Hané, příští úterý pak do mostkovické školky.

7 . ..

BYLI JSME
U TOHO

BYLI JSME
U TOHO

nemají veřejnost či média mnohdy
ani tušení,“ zkonstatovala těsně před
vyhlášením výsledků ankety Žena
regionu v Olomouckém kraji Denisa
Kalivodová, zakladatelka této soutěže.
V letošním roce nominovali lidé
z Olomouckého kraje do soutěže
celkem jedenáct žen, pro Miladu
Sokolovou pak hlasovalo nejvíce
osob. Získala 387 hlasů, což jí
zaručilo celkem drtivé vítězství.
„Už dlouho před vyhlášením
výsledků jsem byla strašně nervózní.
Je pro mě mnohem jednodušší organizovat mnohé akce a mluvit před
stovkami různých lidí než říct nyní
pár slov poděkování po zisku titulu.
Moc si ho ale vážím, je to ovšem
pro mě osobně i závazek do dalšího
období,“ řekla Večerníku Milada Sokolová, která si právem z Olomouce
odvezla titul Žena regionu v Olomouckém kraji.

Foto: Michal Kadlec

A zajela si na celostátní vyhlášení do Prahy...
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Canisterapie
se štěňátky
zavítala
do mateřské školy

PROSTĚJOV Tradice se má dodržovat a tak se uplynulý čtvrtek konal již šestnáctý ročník celorepublikové soutěže módních návrhářů
ze středních škol s mezinárodní
účastí ZLATÁ JEHLA 2017. Kromě
domácích nadějí se klání zúčastnily
také střední školy ze Slovenska i Rakouska, a to za pořadatelské taktovky Art-Econu.
Moderátor Petr Zakopal představil
nejen soutěžní kategorie, ale i módní
přehlídku firmy Bernhard. Soutěžilo
se v kategoriích Madam Bio, Teorie
chaosu, Knoflík, Safari a nově i ve výtvarné - Návrh oděvu. Porota ocenila
vítěze jednotlivých kategorií, udělila
Cenu poroty a svou cenu dali i diváci.
„Je těžké určit nejhezčí kolekci, proto
porotě nezávidím. V některých případech vyniká materiál, v dalších fantazie,
jindy je to dokonce až malé divadelní
představení,“ nechala se slyšet Ilona Raková, ředitelka pořádající školy.
Faktem je, že stejně jako v minulých
letech, se bylo na co dívat. Studentky
a studenti při vytváření patnácti módních kolekcí nešetřili nápady a nebáli
se ani výstředních tvarů či materiálů.
Různorodá byla i inspirace. Zatím-
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cela nakloněn, neboť s polským týmem
se dalo vyrovnaně bojovat. Bohužel naše
družstvo nemělo takovou sílu ani formu,
aby přes něj přešlo do hlavní fáze Champions League. Tentokrát se snažíme dát
dohromady kvalitnější hráčský kádr a
věřím, že snaha o postup do základní
skupiny Ligy mistryň nemusí být marná.
Samozřejmě však záleží na konkrétních
protivnících, které dostaneme. Můžeme
jít třeba na jeden z tureckých gigantů a je
vymalováno,“ odtušil Chytil se smíchem.
„Takže uvidíme...,“ dodal.

PŮVODNÍ rozhovor
pro Večerník

 Začal bych reprezentací, jejíž
program plynule navazoval na závěr
klubové sezóny. Můžete shrnout kvalifikační turnaj o mistrovství světa ve
Varšavě, z nějž se podařilo postoupit
do srpnové baráže?
„Bylo to strašně krásné. Jasně jsme
porazily papírově slabší Island i Kypr,
po prvním ztraceném setu si poradily
se Slovenskem včetně Niny Herelové
a Soli Soares, které stály proti nám. Moc
hezké utkání jsme odehrály s jednoznačně nejsilnějším Srbskem, jemuž se
nám skoro povedlo vzít sadu, ale víc by
nám asi stejně nedovolily, protože patří
do skutečné top kategorie. O všem nakonec rozhodoval hodně dramatický
zápas proti Polsku.“
 Ten vejde do historie, neboť se
vám povedlo neuvěřitelně otočit tie-

Marek
SONNEVEND

break z 2:8 na 15:9. Jak se to vůbec
seběhlo?
„Je pravda, že k takovému obratu dochází výjimečně a fakt šlo o něco neskutečného. Já jsem si za toho stavu
2:8 upřímně myslela, že je to konec
našich nadějí. Naopak Aneta Havlíčková coby kapitánka pořád říkala, že je
to špatnou stranou a že před tiebreakem schválně vzala tu horší, abychom
končily na lepší straně. Asi měla pravdu. (smích) Rozhodlo hlavně to, že
Polky po našich třech čtyřech bodech
za sebou viditelně znervózněly, v domácím prostředí se najednou dostaly
pod velký tlak, ten s naší pokračující
šňůrou přešel v křeč a nakonec se zrodil tak obří obrat. Pro nás to bylo něco
strašně nádherného, velikánská a nefalšovaná euforie.“
Nevzpomněla jste si náhodou na
tiebreak rozhodujícího pátého finále
extraligy s Olomoucí, kdy jste také
výrazně vedly, ale na rozdíl od Polska
náskok neztratily?
„Ve Varšavě jsem na hotelovém pokoji
bydlela s Verčou Struškovou z Olo-

mouce a jak ona, tak já jsme si právě
na tenhle tiebreak opravdu vzpomněly, bavily se o něm. Říkala jsem jí, že
i když jsme v něm rychle vedly 10:3
a dokonce 14:5, pořád jsem zůstávala
ostražitá v očekávání toho, co všechno
je teoreticky možné. My jsme to s Prostějovem v lize naštěstí zvládly, zatímco pro Polky to doma muselo být po
takové porážce hrozné.“
 Z národního výběru si tedy odnášíte pravděpodobně jen ty nejlepší
pocity, ne?
„Přesně tak. V hodně těžké skupině
jsme vybojovaly druhé místo a tím
postup do závěrečné baráže, což bylo
při síle soupeřů rozhodně maximum.
Zvlášť za daného vývoje i situace jsme
jednoznačně uspěly. Pro mě to byl se
vším všudy krásný zážitek a nádherná
tečka za reprezentační kariérou. Jak se
říká, v nejlepším přestat. Já se tím řídím a v nároďáku definitivně končím,
přičemž loučení jsem asi nemohla mít
úžasnější.“
 Nesnažili se vás přemluvit k pokračování v národním týmu alespoň
pro srpnovou baráž MS?
„Holky samozřejmě říkaly, ať to s nimi
ještě dorazím, jenže já už byla předem
pevně rozhodnutá. Což jsem taky po
turnaji zopakovala jak spoluhráčkám,
tak trenérovi. Se Zdeňkem Pommerem se známe hodně dlouho a moje
rozhodnutí bere, rozešli jsme se jedině v dobrém. A jak říkám: pro mě šlo

„Náš současný nároďák výborně funguje, panuje v něm super atmosféra a je
schopný předvádět velice dobrý volejbal, tudíž šanci určitě má. Na druhou
stranu v baráži budou samé kvalitní
celky včetně špičkových, například Nizozemsko nebo Belgie. A postoupí jen
dva nejlepší, takže uspět bude hodně
náročné i složité. Holky se však o to maximálně poperou a nic není nemožné,
já jim budu moc držet pěsti.“
Pojďme k vašemu setrvání v Prostějově, jež bylo oficiálně oznámeno.
Proč jste se rozhodla zůstat?
„Od vedení klubu jsem dostala nabídku na novou roční smlouvu, což mě
hodně potěšilo. A za takové situace
jsem po pravdě vůbec neváhala zůstat.
V Prostějově jsem naprosto spoko-

a jakmile jsme se domluvili s manželem, na nabídku VK jsem moc ráda
kývla. Vůbec nešlo o nějaké složité
rozhodování, právě naopak.“
 Věříte, že příští sezóna vékáčka
bude lepší než ta uplynulá?
„Jsem o tom pevně přesvědčená. Pochopitelně vím, jak by měl vypadat hráčský
kádr, a díky prozrazení několika prvních
jmen o tom získávají představu i fanoušci. Každopádně platí, že by se v Prostějově měl dát dohromady lepší tým než
v nedávno skončeném ročníku. Naše
letošní družstvo si nějak nesedlo ani herně, ani celkově, nefungovala optimálně
vnitřní chemie. Možná hrálo roli i to, že
řada hráček neuměla anglicky a složitější
vzájemná komunikace se pak promítla
i do často horších výkonů. Teď přichá-

zejí holky, se kterými se většinou dobře
známe třeba i přímo z Prostějova díky
jejich dřívějšímu působení tady, navíc
jde o kvalitní volejbalistky. Proto věřím,
že vytvoříme dobře fungující mančaft se
soudržnou partou schopný trvale předvádět hru na vysoké úrovni. Na sezónu
v plánovaném složení se už teď moc těším.“
Půjde o váš poslední rok v kariéře?
„Takhle dopředu nad tím nepřemýšlím. Reprezentační kariéru jsem právě ukončila a s tou klubovou uvidím
podle toho, jak bude celá sezóna
probíhat. Záleží na výkonech mých
i družstva, jak se budu cítit fyzicky
a psychicky, prostě všechno dohromady. A za rok se zase rozhodnu, co dál.“
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jená, líbí
o překrásné loučení, na které budu se mi tady volejbalově i lidsky.
dlouho vzpomínat.“
Sama jsem chtěla v kariéře po Mohou Češky proniknout až na kračovat, do zahraničí ani jinam
světový šampionát?
v Česku nehodlala odcházet,

1(9+$/$-6(0r

Foto: Internet

Termíny se ještě mohou měnit, definitivně stanoveny včetně časů zahájení
jednotlivých utkání budou až později.

2. kolo (sobota 21. října): Olomouc – Prostějov. 3. kolo (sobota 28. října):
Prostějov – Ostrava. 4. kolo (sobota 4. listopadu): KP Brno – Prostějov. 5.
kolo (sobota 11. listopadu): Prostějov – Frýdek-Místek. 6. kolo (čtvrtek 16.
listopadu): Olymp Praha – Prostějov. 7. kolo (sobota 18. listopadu): Prostějov – VK Brno. 8. kolo (sobota 25. listopadu): Liberec – Prostějov. 9. kolo
(sobota 2. prosince): Prostějov – Přerov. 10. kolo (sobota 9. prosince): Prostějov – Šternberk. 11. kolo (sobota 16. prosince): Prostějov – Olomouc. 12.
kolo (čtvrtek 21. prosince): Ostrava – Prostějov. 13. kolo (sobota 6. ledna):
Prostějov – KP Brno. 14. kolo (sobota 13. ledna): Frýdek-Místek – Prostějov.
15. kolo (čtvrtek 18. ledna): Prostějov – Olymp Praha. 16. kolo (sobota 20.
ledna): VK Brno – Prostějov. 17. kolo (čtvrtek 25. ledna): Prostějov – Liberec. 18. kolo (sobota 27. ledna): Přerov – Prostějov.
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Sobota 14. října
TJ Sokol Šternberk – VK Prostějov, PVK Olymp Praha – VK UP Olomouc, VK Brno – TJ Sokol Frýdek-Místek, VK Dukla Liberec, VK Královo
Pole, Volejbal Přerov – TJ Ostrava.
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PROSTĚJOV Na historicky druhé místo v oddílové věrnosti
mezi všemi hráčkami VK Prostějov se od nového soutěžního ročníku zařadí Julie Kovářová. Za deset let dosavadní
existence hanáckého klubu vede tento neoficiální žebříček
Solange Soares, která za vékáčko nastupovala dlouhých devět sezón. Stříbrnou příčku drží s pěti odslouženými roky
exkluzivní rozhovor
Markéta Chlumská a právě k ní se přiřadí Julča díky prodloupro Večerník
žené spolupráci s nejlepším ženským týmem ČR. Rozhovor
Marek
se zkušeným devětadvacetiletým liberem jsme vedli nejen
SONNEVEND
na téma jeho setrvání v prostějovských barvách...

(liga + Český pohár) v uplynulé sezóně.
Jak už Večerník informoval, díky vstupu Dukly Liberec na divokou kartu se
účastnické pole UNIQA extraligy rozrostlo na plných deset družstev, která
se během základní fáze střetnou klasicky každé s každým doma a venku
(osmnáct dějství). Z losu zveřejněného na webových stránkách Českého
volejbalového svazu přitom vyplývají
hned u tří klubů změněné názvy: VK
Prostějov (dosud VK AGEL Prostějov), TJ Sokol Frýdek-Místek (vypadl
titulární partner NIBE) a VK Brno
(místo Fénix Brno, ještě předtím SG
Brno).
(son)
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PROSTĚJOV Volejbalová UNIQA
extraliga žen ČR 2017/2018 zná
přesný zápasový rozpis své základní části. Ta zahájí úvodním kolem
v sobotu 14. října, kdy prostějovské volejbalistky nastoupí na hřišti
Šternberka. Premiérově doma se
pak představí až ve třetím dějství
28. 10. proti Ostravě.
Mezitím - tedy 21. října v rámci druhého kola - rozpumpuje rozjezd nejvyšší
národní soutěže třaskavé derby mezi
dvěma největšími favority a současně
krajskými rivaly. Bitva UP Olomouc
versus VK Prostějov bude i odvetou
za finále obou tuzemských soutěží

hned pak na UP!

Ženy VK začnou ve Šternberku,

odstartuje v polovině října

-8/,(.29ą29

Pokud zůstane zachován hrací systém
Ligy mistryň z minulého ročníku,
vstoupí Agelky do jejího druhého
předkola a dozví se svého soupeře jak
pro tuto fázi, tak v případě potenciálního postupu i pro třetí předkolo. Loni
nejprve narazily na maďarský Linamar
Békéscsaba, který vyřadily po výsledcích
3:0 a 2:3, načež vyzvaly polský Tauron
Dabrowa Górnicza, s nímž vypadly dvakrát 1:3. „Aniž bych chtěl kohokoliv podceňovat, je potřeba říct, že loňský los nám
byl hlavně ve třetím dějství kvalifikace do-

Kvalifikace: všechny přihlášené státy 1 místo - do základní části postoupí 4 celky,
vyřazené týmy přejdou do různých fází CEV Cupu

Ázerbájdžán
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Německo
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1. Turecko 508 bodů, 2. Rusko 478, 3. Polsko 291, 4. Ázerbájdžán 283, 5.
Německo 282, 6. Švýcarsko 273, 7. Itálie 258, 8. Francie 254, 9. Rumunsko
241, 10. Česko 195, 11. Srbsko 179, 12. Belgie 151, 13. Finsko 128, 14. Slovinsko 121, 15. Ukrajina 110, 16. Řecko 109, 17. Izrael 95, 18. Nizozemsko
90, 19. Maďarsko 67, 20. Bělorusko 66, 21. Rakousko 66, 22. Chorvatsko 49,
23. Bosna a Hercegovina 48, 24. Španělsko 44, 25. Norsko 41, 26. Kypr 29,
27. Lucembursko 28, 28. Bulharsko 28, 29. Slovensko 14, 30. Kosovo 7

Itálie
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PROSTĚJOV Středa 14. června je
letos dnem, kdy se slavnostně losují
všechny tři evropské poháry mužů i
žen ve volejbalu 2017/2018 (Champions League, CEV Cup, Challenge
Pondìlí: VERONIKA
Cup). V Lucemburku hodí do osudí
TRNKOVÁ
také volejbalistky VK AGEL ProstěPo svém loňském přícho- jov, jež poznají své protivníky pro kvadu z bundesligového lifikaci nového ročníku Ligy mistryň.
Suhlu odváděla Veronika Trnková solidní Marek SONNEVEND
výkony, jenže na konci V minulosti byl tento los opravdu velmi
zimy ji vyřadila ze hry slavnostním aktem a dnem, kdy se do
cysta v patě, s níž mu- jeho dějiště slétaly i sjížděly desítky aktésela na operaci. Tím rů z mnoha zainteresovaných klubů, aby
pádem vynechala závěr dlouhodobé části společně s členy vedení CEV (Evropské
UNIQA extraligy ČR i celé play-off a nad volejbalové federace) absolvovaly celý
jejím dalším působením mezi Agelkami honosný večer se vším všudy včetně
atraktivního doprovodného programu.
se vznášely (zdravotní) otazníky.
„Zákrok však dopadl dobře a momentálně Po loňské změně nejvyšších představitelů
již Verča pomalu dokončuje úspěšnou re- CEV ale došlo k poměrně rozumnému
konvalescenci operované nohy. Měl jsem přehodnocení dané strategie a v zájmu
o ni nadále zájem, neboť je výbornou obra- šetření finančních prostředků bylo již minářkou na síti a svými častými bodovými nulé losování v květnu 2017 pojato mnobloky dokáže pomáhat družstvu. Nyní hem skromněji. Totéž platí i nyní, proto
ze všeho nejvíc potřebuje nabrat kondici se do Lucemburku osobně nechystá ani
i celkovou jistotu jak fyzickou, tak herní. nikdo z Prostějova. „Na losování dlouhé
Z tohoto hlediska je příznivou zprávou, že roky pravidelně vyrážel sportovní manaby měla stihnout naskočit hned od úvodu žer našeho oddílu Peter Goga, občas JEJ
do společné přípravy našeho týmu na příš- doprovázel hlavní kouč Miroslav Čada a
pamatuji si, že v prvních letech po našem
tí sezónu,“ informoval kouč Čada.
vstupu na klubovou scénu Evropy jsem se
Resumé: ZATÍM SEDM
účastnil rovněž já. Ekonomické hledisko
HRÁÈEK
je však v současné době stěžejní, tudíž
Současný kádr volejbalistek VK AGEL CEV už nedává oddílům jako nezbytnou
Prostějov tak čítá sedm jmen a další podmínku mít při losu svého zástupce,“
jsou podle našich ověřených informa- vysvětlil předseda správní rady vékáčka
cí slibně na cestě. Už v tomto týdnu by Petr Chytil.
měla vybuchnout jedna obzvláště zá- Přesto bude středeční dění v hlavsadní přestupová bomba, tak pozorně ním městě známého velkovévodství
sledujte Večerník!
sledováno z Hané ostřížím zrakem.

V národním výběru ČR byla u triumfu
v Evropské lize žen (2012) a startovala
na dvou mistrovstvích Evropy (2013,
2015). Do reprezentačního celku naší
země pevně patří rovněž v současnosti.
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Prostějov (son) - Tři dny trval ERREA
Cup 2017 neboli přípravný turnaj ve
volejbalu starších žákyň, kterého se
v Levicích zúčastnil i výběr VK AGEL
Prostějov. Na Slovensku sehrál od pátku
2. do neděle 4. června dohromady sedm
duelů a ve dvanáctičlenném startovním
poli nakonec obsadil sedmé místo.
„Náš tým nastoupil ve složení, s jakým
půjde do příští sezóny. Navíc jsme s sebou vzali i další perspektivní děvčata
a celou akci brali vyloženě jako přípravu. Rovnoměrně se střídaly všechny
hráčky bez ohledu na výsledky, tudíž
jsme určitě mohli skončit v závěrečném
pořadí výše. Ale to nebyl hlavní účel,“
upozornil šéftrenér mládeže ve vékáčku
Jaroslav Matěj.
Prostějovské žákyně v Levicích vedl
společně s Jindřichem Němečkem,
zatímco hlavní lodivodka VK U15 Solange Soares momentálně pobývá se
slovenskou reprezentací žen. „Šlo nám
především o to, aby si holky zahrály
řadu dobrých utkání na kvalitním turnaji proti jiným soupeřům, než jsou
zvyklé ze sezóny. Zároveň jsme chtěli
zapracovat na utužení party v obměněném kolektivu. Všechno tohle se
podařilo a z výkonů i celkového projevu družstva jsem měl příznivý dojem,“
zhodnotil Matěj.
Mládežnické Agelky teď čekají další
přípravné turnaje: 10. června juniorky
a kadetky v Uherském Hradišti, 11.
června starší žákyně také v Uherském
Hradišti a 16. až 18. června mladší žákyně v Levicích. „Cíle jsou stejné. To
znamená hrát zápasy, zvykat si na sebe
a budovat soudržnost, na výsledcích
tolik nezáleží,“ nastínil Matěj.

 ['#%~5@
na turnaji v Levicích

Prostějov (son) - První hráčskou
posilu ze všech účastníků volejbalové
UNIQA extraligy žen ČR prozradilo
vedení VK Královo Pole. To se poměrně brzy po skončení uplynulého
ročníku soutěže pochlubilo tím, že
angažovalo českou blokařku Kristýnu
Boulovou, za svobodna Pastulovou.
Jednatřicetiletá bývalá reprezentantka České republiky naskočila do
nejvyšší národní soutěže dospělých
v dresu Slavie Praha a pak Olympu
Praha, načež v létě 2007 odešla do rakouského Postu Schwechat. Poté se
na jednu sezónu 2010/11 vrátila do
rodné země a nastupovala za Přerov,
aby další roky opět strávila v cizině:
postupně v Igtisadči Baku (Ázerbájdžán, 2011/12), v Sala Consilina (Itálie,
2012/13), v Ulan Chara-Marin (Rusko, 2013/14) a po mateřské pauze ve
Volley Luzern (Švýcarsko, 2016/17).

KP Brno pøivedlo
blokaøku Boulovou

Prostějov (son) - Jednou z velice úspěšných firem sídlících v Prostějově, úzce
spjatých se sportem a známých v celé
České republice i za jejími hranicemi
je Gala a.s. Jejím hlavním výrobním
artiklem jsou volejbalové míče, s nimiž
se už dlouhá léta hrají všechny národní
soutěže. A logicky patří mezi důležité
partnery Českého volejbalového svazu.
Proto není divu, že právě společnost
Gala byla jedním z prvních míst, která
oficiálně navštívil nový prezident ČVS
Marek Pakosta. Přátelsky se setkal s vedením firmy v čele s pány Michalem
Preiningerem a Otakarem Kuklou,
doprovázel ho při tom známý prostějovský rozhodčí a místopředseda Krajského volejbalového svazu Olomouc
Jakub Gall. „Rád bych této tradiční
české společnosti i touhle cestou poděkoval za dlouholeté partnerství, kterého
si nesmírně vážím. A pevně věřím, že
v dalších letech bude pokračovat tak
výborně jako doposud,“ řekl svazový šéf
Pakosta. Na webových stránkách ČVS
se následně objevilo video s výrobou
jednoho balónu na šestkový volejbal
a je to opravdu zajímavá podívaná.
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Nová akvizice VK AGEL se narodila 5.
června 1981 v Brně. Měří 190 centimetrů a váží 73 kilogramů, na smeči má dosah 315 centimetrů a na bloku 301 centimetrů. Na Hanou přestoupila z MKS
Tauron Dabrowa Górnicza, v němž
doslova zářila a mimo jiné pomohla vyřadit právě Prostějov ze třetího předkola
evropské Ligy mistryň 2016/17.
„Helena odehrála poslední rok vynikajícím způsobem, v Polsku se stala druhou
nejvíce bodující hráčkou tamní velice
kvalitní soutěže. A v kvalifikaci Champions League jednoznačně byla rozdílovou volejbalistkou, která rozhodla
o postupu Górnicze a našem vypadnutí.
Po tak skvělé sezóně jsem moc rád, že se
rozhodla jít právě do vékáčka,“ potěšeně konstatoval lodivod prostějovského
týmu Miroslav Čada.
Na ostříleném „účku“ hodlá vystavět týmovou ofenzivu. „Na klíčový post univerzálky potřebujete opravdu údernou
hráčku, která dokáže dostatečně účinně
i stabilně útočit. Hela takovou hráčkou je
a navíc má spoustu cenných zkušeností,
jimiž může přispět k dobrému fungování
našeho kolektivu. Stále si udržuje vysokou výkonnost, je skutečnou osobností,“ okomentoval Čada plánovaný přínos
Horké. Ta se do Prostějova vrací po pěti
letech, když zde strávila jeden soutěžní
ročník 2011/12 po mateřské dovolené.

AKTUÁLNÍ
INFO NEJEN
O KÁDRU
NA WWW.
VECERNIKPV.CZ

v hanáckém klubu dříve působila a zanechala v něm výrazně pozitivní stopu:
Andrea Kossányiová!
Třiadvacetiletí smečařka se narodila 6.
srpna 1993 v Příbrami. Měří 186 centimetrů, váží 72 kilogramů a dosahy má
310 centimetrů při smečování, respektive 300 centimetrů při blokování. S volejbalem začínala v Baníku Příbram (do
2008), poté strávila čtyři roky v Olympu
Praha (2008 až 2012) a tři sezóny v Prostějově (2012 až 2015). Z Hané zamířila
do polského Impelu Wroclaw (2015 až
2017), odkud se po dvou ročnících vrací
do vékáčka.
„Kossy je silná na síti, kde dokáže kvalitně útočit i blokovat, velice dobrý má
také servis a postupně pracuje na zlepšování přihrávky i obrany v poli. Už během svého předchozího působení u nás
patřila mezi stabilní smečařky týmu, teď
má navíc za sebou dva roky v hodně těžké polské lize, která má vysokou úroveň.
Nasbírala tam cenné mezinárodní zkušenosti, stejně jako v české reprezentaci.
A jsem rád, že se teď rozhodla pro návrat
k nám. Hráčka jejího potenciálu nám určitě pomůže,“ shrnul Miroslav Čada.
Ještě v Olympu získala Kossányiová
extraligové stříbro (2012), s VK AGEL
posbírala tři mistrovské tituly i české
poháry (2013, 2014, 2015) a Wroclawi
pomohla k ligovému bronzu (2016).

dkyně Okrašlovacího spolku a organizátorka desítek společenských
a humanitárních akcí pak pouhé
dva dny po slavnostním vyhlášení
regionálních výsledků ankety
odjela do Prahy, kde přímo v sídle
Senátu Parlamentu České republiky proběhlo celostátní vyhlášení
výsledků: Žena regionu 2017.
Cenu nejvyšší si odnesla Sylva
Vartová z Moravskoslezského
kraje, která založila dětský hospic. A to po smrti šestnáctiletého
syna! „Před všemi ženami, které
zvítězily, se s pokorou skláním.
Jsou to dámy s neuvěřitelně silnými příběhy. Tam, kde by druhý
skončil, ony začaly a zrodilo se
z jejich činnosti něco nového
a neskutečně dobrého pro jejich
okolí,“ napsala Večerníku přímo
z Prahy Milada Sokolová.

@     :       #    <   $
:     %     & { M
Foto: Michal Kadlec

Martin MOKROŠ

PROSTĚJOV Již počtvrté se v sále
prostějovského Kulturního klubu
DUHA uskutečnilo zábavné dopoledne pro seniory pod názvem „Den
seniorů“. Cílem této akce je zpříjemnit
chvíle starším spoluobčanům, a to cestou humoru, poučení a vzájemným
předáním zkušeností.

vystoupení žáků ze ZŠ v ulici Dr. Horáka
a od plic si zazpívat s harmonikáři Karlem
Kekéšim a Dagmar Cáskovou. Přestože
program měl trvat do jedenácti hodin, tak
ještě v poledne se sálem ozýval sborový
zpěv písně o Moravě a dalších populárních hitů, které představují ty nejlepší
kulturní tradice.
„Celá akce má jediný cíl a tím je pohladit
srdce i duše našich starších spoluobčanů.
Alespoň tímto způsobem jim tak poděkovat za to, co během svého aktivního
života udělali pro naše město,“ uvedla Alena Dvořáková, koordinátorka Projektu
Zdravé město Prostějov.

Foto: Martin Mokroš
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Připraveno bylo pro všechny malé občerstvení, slosovatelné vstupenky, zájemci si
mohli nechat změřit krevní tlak a BMI,
dále ochutnat nejrůznější zdravé dobminku dlouhá léta stará s veškerou péčí. hybu, vždyť ještě v pětadevadesáti jsem růtky a především zhlédnout taneční
Michal KADLEC
Čiperná babička přivítala Večerník chodila cvičit do sokolovny,“ překvapila
„Reaguji na výzvu Večerníku a sděluji, rozesmátá a ve veliké pohodě. „Tož neutuchajícím optimismem Ludmila
že v naší obci žije Ludmila Vyslouži- vás vítám a doufám, že se uvidíme i na Vysloužilová.
lová, která desátého července tohoto mých narozeninách,“ zašvitořila Lud- A co všechno ještě řekla žena, která
roku oslaví nádherné sto páté naroze- mila Vysloužilová, která už nyní chystá prožila dvě světové války, osobně PROSTĚJOV Tuto středu 14. června navštíví Prostějov karavana cyklistů
niny. Každý v naší obci o ní mluví s re- oslavu svých 105. narozenin. „Já ale spí- se v Prostějově potkala s T. G. Ma- a běžců, kteří jsou členy sdružení „Řekni NE drogám - Řekni ANO životu“. Již
spektem jako o babičce Vysloužilové,“ še jenom komanduju, co se má nachys- sarykem a ještě donedávna každý patnáct let tak brázdí celou Českou republiku, aby upozornili na jedno z velinformovala čelechovická starostka. tat. Všechno to zajišťuje můj syn Karel, den nařezala dvě kolečka dříví? To kých nebezpečí současnosti...
Naše redakce samozřejmě ihned zatou- včetně jídla a pití. Já se těším, že si dám se dočtete v obsáhlém rozhovoru, Pomocí přednášek, besed, letáků a filmů se snaží upozornit především mladou genežila stařenku navštívit. „Přijeďte, rádi becherovku, kterou ráda piju. To není který Večerník otiskne v pondělí 10. raci na tento zrůdný fenomén, který ničí zdraví a životy a k němuž se bohužel v souvás uvítáme,“ vyšel nám vstříc Karel Vy- alkohol, ale medicína! Jinak jsem se tak července. Shodou okolností přesně časnosti uchyluje stále více spoluobčanů. Statutární město Prostějov se k této akci připojuje již mnoho let, a proto nebylo vynecháno ani v jubilejním patnáctém ročníku.
sloužil, syn paní Jarmily, který se o ma- vysokého věku dožila hlavně kvůli po- v den jejích 105. narozenin!
Celá akce bude odstartována před budovou muzea 14. června od 8:30 hodin,
a to za účasti všech důležitých představitelů města v čele s primátorkou Alenou
Raškovou. „Těšit se můžeme na taneční vystoupení dětí ze ZŠ Dr. Horáka, cykloběh
Po úmrtí nejstarší Prostějovanky Stanislavy Páleníkové nyní vyvstala otázka, kdo že je vůbec nejstarším
podpoří účastí studenti SOŠPO Prostějov a nad zdravím bude dohlížet Střední zdraobčanem regionu? Večerník při zjišťování této informace na odboru matriky prostějovského magistrátu narazil
votnické školy Prostějov. Během programu bude přečtena a podepsána představiteli
na zákonné tabu. Pomohou odhalit tajemství čtenáři?
města a partnery Projektu Zdravé město i protidrogová charta,“ láká koordinátorka
Napište nám na e-mailovou adresu: redakce@vecernikpv.cz o osobě, o které víte,
Alena Dvořáková.
(mm)
že aspiruje na titul nejstarší občan Prostějovska!

ČELECHOVICE NA HANÉ
Při veřejném pátrání po
nejstarším občanu či občance
Prostějovska slaví Večerník
úspěch. V minulém vydání
jsme zveřejnili upozornění
občanů z Určic, kde žije paní
Štěpánka Košťálová. Této
dámě je dnes 102 let, 7 měsíců
a 29 dní. Netrvalo však dlouho
a starostka Čelechovic na Hané
Jarmila Stawaritschová nám
prozradila, že tamější sokolka
Ludmila Vysloužilová oslaví za
necelý měsíc už 105. narozeniny! Existuje v prostějovském
regionu větší superfavoritka na
Prostějovská zastupitelka, předsetitul nejstaršího člověka?
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Nejstarší člověk v regionu?
Známe superfavoritku!
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nutné hledat v medailistech uplynulé
sezóny. Vítězem 2016/17 se stal maďarský Linamar Békéscsaba, s nímž
se Agelky střetly v loňské kvalifikaci
Ligy mistryň a jeho kvality jdou každým rokem neustále nahoru.
Stabilními i velmi úspěšnými frekventanty Středoevropské ligy jsou za posledních deset let dva slovinské kluby
Calcit Lublaň a Branik Maribor. Oba
vcelku pravidelně bojovaly v Champions League a stejně jako prostějovské
družstvo tam občas dosáhly zajímavých
výsledků na úkor favoritů, tudíž se i nyní
rozhodně zařadí mezi nebezpečné soupeře v bojích o středoevropské kovy.

Totéž platí pro UP Olomouc, neboť
ústřední tuzemský rival vékáčka sahal
po českém mistrovském titulu a netají
se ambicemi jak ještě víc posílit svůj
hráčský kádr, tak sesadit hegemonky
ČR na další pokus z trůnu. Hodně
slušnou úroveň jistě má také druhý
nejlepší mančaft Maďarska, kterým
v poslední době je Vasas Budapešť.
Čímž bychom se teoreticky dostali už
na půltucet dost zajímavých kolektivů
chystajících se na MEVZA League.
Podceňovat rozhodně nepůjde ani dva
tradiční účastníky ze Slovenska, byť
1.BVK Bratislava ani Slávia EU Bratislava v předchozích sezónách většinou

nezvládaly účinně konkurovat celkům
z horní poloviny tabulky. Ještě slabší pak
byly chorvatská Mladost Záhřeb i rakouský Post Nö, na čemž se pravděpodobně nic nezmění. V každém případě
na přesnější prognózy a odhady výsledkových možností bude víc prostoru
až po oznámení všech zúčastněných

družstev Středoevropské ligy 2017/18,
k čemuž by mělo dojít už brzy.
„Pokud sestavíme dostatečně kvalitní
tým podle našich současných představ,
měli bychom v novém ročníku MEVZA
League být schopni usilovat o medailové posty,“ předběžně nadhodil předseda
správní rady VK Petr Chytil.
(son)

PROSTĚJOV Jak už Večerník informoval, volejbalistky
České republiky včetně jedné Agelky Julie Kovářové postoupily ze druhé fáze kvalifikace Mistrovství světa žen
2018 do její závěrečné třetí části, kterou bude od 22. do
27. srpna rozhodující baráž. Nyní už svěřenky trenéra
Zdeňka Pommera ví, proti komu v ní nastoupí.
Pět ze šesti kvalifikačních skupin se hrálo až týden po grupě B, v níž skončil druhý výběr ČR. Ze stříbrných příček
ho pro barážový turnaj doplnily reprezentace Řecka, Bulharska, Belgie, Nizozemska a Slovinska, zatímco přímo
na japonský šampionát v příštím roce pronikly národní
celky Srbska, Ruska, Turecka, Itálie, Ázerbájdžánu a Ně-

mecka, v jehož dresu nenastoupila prostějovská smečařka Laura Emonts, která se nakonec nevešla do konečné
nominace.
Baráž tedy sehraje šest družstev každé s každým na dosud neurčeném místě, účast na MS oslaví dvě nejlepší v celkovém
pořadí. Papírově by největšími favoritkami měly zřejmě
být Nizozemky s Belgičankami, nicméně ani Češky určitě nepůjdou do soudného klání bez šance na úspěch.
Vždyť dokázaly vyřadit hodně kvalitní Polky v jejich domácím prostředí a solidně vzdorovaly i Srbkám coby olympijským medailistkám z loňska. „O postup na mistrovství světa
se porveme ze všech sil,“ ujistil kouč Pommer.
(son)

pro baráž o MS 2018
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Češky s prostějovským liberem znají soupeřky

PROSTĚJOV Startovní pole Středoevropské ligy žen 2017/2018 ještě není oficiálně známo, neboť právě
v těchto dnech se definitivně uzavírají přihlášky jednotlivých klubů
a vedení soutěže finalizuje konečný
seznam účastníků příštího ročníku.
Jistým staronováčkem každopádně
jsou volejbalistky VK AGEL Prostějov a my se pojďme alespoň krátce
podívat, na koho mohou v nadnárodním klání narazit.
Pokud budeme předpokládat, že v oddílovém pelotonu MEVZA League
zůstane všech devět stávajících týmů,
tak nejsilnější protivníky určitě je

Klání bylo rozděleno do tří kategorií:
žáci (11 účastníků), junioři (8) a senioři (9). Celkem se tedy Zemského
kola Floristiky zúčastnilo osmadvacet soutěžících z jedenácti územních
sdružení ČZS, přičemž kvartetu nejmladších nebyl v některých případech ani celý rok a nejstarší účastnice
hlásila ročník narození 1953.
„Zajímavé je, že jsou všichni soutěžící amatéři, přitom za některé výtvory by se nemusel stydět ani profesionál,“ konstatovala Ambrožová
a pokračovala: „Za zmínku stojí, že
někteří z nich jsou i trojkaři, co se
prospěchu týče, ale mají talent, tam
potom známky rozhodující nejsou.“

Natálie MORÁVKOVÁ

PROSTĚJOV Předminulý pátek
proběhlo ve Společenském domě
Zemské kolo Floristiky, nad nímž
převzal záštitu náměstek hejtmana Olomouckého kraje Milan
Klimeše. Tato soutěž má podporu
také od Statutárního města Prostějova, Ministerstva zemědělství
a Českého zahrádkářského svazu.
Zúčastnili se vítězové z kola krajského, kteří předtím postoupili
z kol okresních,“ prozradila Vlasta
Ambrožová, hlavní organizátorka.
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1. Gabriela Janečková
2. Renáta Hruboňová
3. Jana Skotková

 :

1. Daniela Mlčúchová
2. Adam Hofer
3. Barbora Berousková

 :

1. Marie Chovancová
2. Viktorie Kostelníková
3. Linda Ambrožová

#:

Uherské Hradiště
Kroměříž
Kroměříž

Karviná
Frýdek-Místek
Olomouc

Opava
Karviná
Prostějov
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FOTOGALERIE

„To máte pravdu. Někomu nemusí jít
fyzika nebo chemie, ale jsou nadaní
v něčem jiném,“ souhlasil přítomný
náměstek prostějovské primátorky
Pavel Smetana.
Všechna díla hodnotilo devět členů
odborné poroty. „Každý hodnotí
sám za sebe, následně se body sečtou. Zvlášť se posuzuje miska a samostatně kytice, dále pak technická
i estetická stránka. Zadání znělo
jasně - obojí má mít kulatý tvar. Jak
ale vidím, když soutěžící obcházím, ne každý se toho drží, za což
jim půjdou body dolů, stejně jako
soutěžícímu, který porušil podmínky a použil živý materiál, o který se
nepodělil s ostatními, což nelze.
Všichni mají mít k dispozici stejné
množství všech živých materiálů,“
poznamenala Vlasta Ambrožová. Za
misku i kytici mohli soutěžící získat
hodnocení v bodové škále od 1 do
9, přičemž devítka znamenala nejvyšší možné hodnocení. Hodnotilo
se v každé kategorii zvlášť, přičemž
vítězové postupují do Celostátního
kola výstavy, která proběhne v Lysé
nad Labem.
Sponzory této akce byly Zetaspol
a Arboeko, podporu poskytlo i Statutární město Prostějov.
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VIDEO&FOTOGALERIE

nebo jim to rodiče přečtou z našich
brožurek. K tomu samozřejmě
nemůže chybět pohybová aktivita
týkající se například házení oříšků pro
veverku, plavání proti proudu či chytání různých živočichů z naší říčky. Ale
nechybí zde ani výtvarná dílna a další
bohatý kulturní program,“ prozradil
přímo na místě konání akce Tereza
Zajíčková, hlavní organizátorka akce.
Na otázku Večerníku, co všechno
se dá v Hloučele chytit, odpověděla
s úsměvem. „Jednou ze soutěží bylo chytání bezobratlých. Děti z vody vylovily
většinou larvy chrostíků či jepic. Jsou
tady ale i různí broučci a jeden chlapeček
dokonce chytil ve vodě malou rybičku,“
vyjmenovala úlovky dětí Zajíčková.

<     #   :     %& 6%& 
 :   #    
Foto: Michal Kadlec
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„Kromě lanových aktivit jsme pro děti
i jejich rodiče připravili soutěž s názvem ´Cesta pro Hloučeláky´, která se
týká poznávání zvířátek žijících v tomto biokoridoru. Děti přijdou, něco se
od nás dozví o konkrétním zvířeti,

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu
3. června odpoledne se okolo
bistra konala akce pro děti s názvem Den Hloučely. A jak samotný
název napovídá, událost pořádaná
Ekocentrem Iris ve spolupráci
s Českým svazem ochránců přírody
Základní organizace Hloučela
byla plná soutěží pro děti i dospělé
hlavně s tematikou přírody.

Na koho narazí VK v MEVZA League? ZEMSKÉ KOLO FLORISTIKY =B
přilákalo pozornost celé Moravy  // /

Pouhý den po
oznámení příchodu Heleny
Horké přišla pro
fanoušky VK
AGEL Prostějov další výborná zpráva.
Jaká? Vrací se jiná volejbalistka, která už

Sobota: ANDREA
KOSSÁNYIOVÁ

Jinak působila v těchto oddílech: KP
Brno (Česko, do 2003), VBC Köniz
(Švýcarsko, 2003/04), Apollonios Keratsini (Řecko, 2004/05), Panathinaikos Atény (Řecko, 2005 až 2007), Winiary Kalisz (Polsko, 2007/08), Aluprof
Bielsko-Biala (Polsko, 2008 až 2010),
znovu Aluprof Bielsko-Biala (Polsko,
2012 až 2016) a výše zmíněná Dabrowa
Górnicza (Polsko, 2016/17).
Úspěchy? Těch má na kontě celou řadu.
V Česku tři mistrovské tituly (2002,
2003, 2012) a čtyři národní poháry
(2001, 2002, 2003, 2012), ve Švýcarsku
jeden titul (2004), v Polsku ligové zlato
(2010), stříbro (2009) i bronz (2010) +
jeden pohár (2009) a jeden superpohár
(2008). Kromě toho dlouhá léta nastupovala za reprezentaci ČR, s níž absolvovala mistrovství světa 2002 a mistrovství
Evropy 2003 i 2007.

ZŮSTALY EMONTS PLUS TRNKOVÁ {|}~

HORKÁ A KOSSÁNYIOVÁ,

obchodní a mediální partneøi VK Agel Prostìjov

činnosti a z naší strany tudíž byl zájem
pokračovat ve vzájemné spolupráci.
Totéž platilo i v jejím případě a mám
PŮVODNÍzpravodajství
radost, že došlo k dohodě a nakonec též
pro Večerník
k prodloužení kontraktu,“ uvedl hlavní
Marek
trenér Agelek Miroslav Čada. „Zatímco
Julča Kovářová a Nina Herelová také
SONNEVEND
byly tahounkami týmu, mladá Lucka
Nová má zase perspektivu do budoucStøeda:
na. U této trojice – stejně jako u Laury
LAURA EMONTS
– je pokračování v našem družstvu jasně
Šestadvacetiletá pozitivní zprávou,“ zdůraznil Čada.
rodačka z TuttPátek:
lingenu patřila
HELENA HORKÁ
během uplyZatím prostějovský
nulého soutěžvolejbalový klub
ního ročníku
podepisoval jen
k nejlepším
hráčky, které
plejerkám
v družstvu povékáčka, například v UNIQA extralize
kračují z miČR 2016/2017 vyhrála statistické hodnulé
nocení v celkovém součtu dosažených
sezóny.
bodů i v užitečnosti. Proto se nelze divit, že se ji oddílové vedení snažilo na Teď už však mohl oznámit i premiérovou
posilu, navíc hodně zvučnou. Na unisoupisce udržet.
„Laura Emonts patřila k hlavním opo- verzál totiž angažoval Helenu Horkou,
rám našeho mančaftu, který především bývalou reprezentantku České republiky
táhla bodově. Dobré má také další herní a hvězdu uplynulého ročníku polské ligy!

PROSTĚJOV Ačkoliv je doba volejbalových dovolených, má
oddíl VK AGEL Prostějov za sebou velice rušný i plodný týden,
během nějž podepsal smlouvy hned se čtyřmi novými hráčkami. Už dříve došlo ke zveřejnění jiných tří volejbalistek, jež setrvají v prostějovských službách (libero Julie Kovářová, blokařka
Nina Herelová, smečařka Lucie Nová) a zatím poslední v této
potěšující řadě je blokařka Veronika Trnková, jež v kádru zůstává
z uplynulého ročníku. Už před touto volejbalistkou stvrdila své
setrvání na Hané německá smečařka Laura Emonts a v Polsku
vékáčko ulovilo dvě zvučné české posily Helenu Horkou na univerzál i Andreu Kossányiovou na smeč! Pojďme se nyní podívat,
jak postupné rozšiřování kádru chronologicky postupovalo...

VIDEO&FOTOGALERIE

letos slavíme netové stránky www.vecernikpv.cz

HRÁČSKÝ SUPER TÝDEN VK PROSTĚJOV:
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Pondělí 12. června 2017
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kultura v prostějově a okolí

„Reálka“ v divadle p8edstavila

Loupežnickou pohádku...
VIDEO&FOTO
GALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO
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www.vecernikpv.cz

FESTIVAL MEDART 2017
PROSTĚJOV Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose ve spolupráci s Městským divadlem uspořádala jako každým rokem i tentokrát divadelní festival MEDart, který zahrnuje
přehlídku všeho, co se urodilo ve školním roce 2016/2017 na prostějovských divadelních
prknech. Představily se soubory dětské i dospělé, nové i ty dávno vzniklé. Veškeré dění proběhlo ve dnech 5. až 9. června.

Petr KOZÁK
Martin ZAORAL

Vše minulé pondělí odstartovaly
ZUŠkoviny v podání trojsouboru
žáků z Němčic nad Hanou, ZŠ E.
Valenty v Prostějov i CMG, na což
navázal kroužek PVdramík ze ZUŠ V.
Ambrose, který předvedl hru Matylda. Večer pak přišlo první vyvrcholení v Přednáškovém sále Národního
domu, kde se představil soubor Moje
divadlo. Principál Pavel Drmola tentokrát do komedie Klíč pro dva obsadil do hlavní role svou právoplatnou
manželku Martinu. V bláznivé směsici gagů, nastalých situací, záměn
a slovních zápletek se nejdříve pekelně zamotá ustálený milenecký režim,

aby se mohl ještě trhlejším a neuvěřitelným způsobem rozmotat.
Úterní večer, jemuž předcházel
workshop v ZUŠ V. Ambrose, patřil Divadlu Hysterie Brno. Autor,
režisér, herec i dramaturg divadla
Štěpán Gajdoš se inspiroval osobností významného umělce Charlieho
Chaplina. Představení Tulák Charlie
Chaplin bylo k vidění v zámeckém
sálu na Pernštýnském náměstí.
Ve středu jste se mohli vypravit na
hned dvě představení v zámku, a to
od DS Pointík či v podání PVdramík.
Velkolepý prostějovský muzikál Finding Amerika: Gangsteři z našeho
oddílu pak lákal do Městského divadla. Divadlo Point tam zahrálo autorský muzikálový příběh dvou kluků,

kteří touží po dobrodružství a hledají
poklad amerického gangstera Lanzy
Ručky, který zmizel kdesi v Chicagu.
Čtvrteční dopoledne patřilo hned
dvakrát dětem ze ZŠ a RG města
Prostějova. Příběh o přátelství
dvou dětí pocházejících ze znepřátelených loupežnických tlup,
které se rozhodly společně utéci
a usadit se v drsném, ale krásném
prostředí kouzelného lesa. To byla
Loupežnická pohádka v Městském
divadle. Ta vznikla na motivy knihy
Astrid Lindgrenové. Ronja, dcera
vůdce loupežnické bandy Mattise,
uteče z domova do Medvědí jeskyně.
Tam se setká se svým kamarádem
Birkem, který je zase synem loupežnického hejtmana Borky. V jeskyni

V Loupežnické pohádce si ve tvrtek zahrálo ptapadesát dtských herc.
zůstanou celé léto a zažijí v ní nejedno
dobrodružství... „Mám ráda všechny
knížky Astrid Lindgrenové. Pro mě
osobně je hlavním tématem celého
příběhu odpuštění. Všechny postavy udělají nějakou chybu, v čemž se
nijak neliší od nás všech. Poselství
příběhu vnímám v tom, že navzdory
našim omylům není nic ztraceno. Vše
se dá napravit, pokud si však dokážeme vzájemně odpustit,“ osvětlila
výběr pohádky učitelka prostějovské
„reálky“ Jitka Minářová, která s dětmi
v průběhu celého školního roku před-

stavení nacvičovala. Loupežnická pohádka byla ve čtvrtek k vidění v prostorách prostějovského divadla hned
dvakrát po sobě. Diváci se rekrutovali
zejména z řad spolužáků četné plejády dětských herců, pro které se jednalo nepochybně o nezapomenutelnou
zkušenost.
Odpoledne se pozornost opět přesunula na zámek, kde se představil
PVdramac, aby večer vše zakončil
vystupující soubor seskládaný z bývalých plumlovských žáků literárně
dramatického oboru Základní umě-

Foto: Martin Zaoral
lecké školy. V komedii „Uděláte mi to
znova?“ nás hra zavedla do prostředí
plastické chirurgie.
Páteční závěrečný večer festivalu patřil již tradičně hostům. Divadlo Tramarie Olomouc zahrálo amorální,
černočernou komedii „Děkujeme,
že zde kouříte!“. Režisér i autor Vladislav Kracík nás z jeviště Městského
divadla vzal na zběsilou jízdu proklatě
nekorektním mediálním světem.
Kdo si nenechal něco z výše uvedeného ujít, určitě nelitoval. Letošní MEDart stál za to!

17060910627

Kladecký kos ve stínu objížďky...
ZAPLATÍTE JEN 575 K
A ZÍSKÁTE
ABONENSTVÍ NA 12
KALENDÁNÍCH M SÍC
+ JEDEN ZDARMA

ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
SE SLEVOU
A BONUSEM 35%

NABÍDKA PLATÍ PI OBJEDNÁVCE
A ÚHRAD DO 27. ERVNA 2017!!

KLADKY Uplynulou sobotu
proběhl v Kladkách na místním
hřišti již jubilejní patnáctý ročník dětské pěvecké soutěže s názvem Kladecký kos 2017. Celou
akci moderoval Láďa Sovjet Rus.
Hlavními organizátory soutěže
jsou manželé Bartošovi, coby občanské sdružení Říman, kterým
patří i hospůdka U Římana. „Kdysi se Kladkám říkalo ´Malý Řím´,
proto vznikl název Říman,“ dodala k upřesnění názvu občanského
sdružení paní Bartošová.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Natálie
MORÁVKOVÁ

Začátek akce byl stanoven na čtrnáctou hodinu, kvůli špatnému dopravnímu značení objížďky a uzavírky se
ale mnozí zdrželi, proto akce začala
o půl třetí, neboť i účastníci poroty
a soutěžící měli problém cestu najít.
Konec byl plánován na osmnáctou
hodinu, ale k vyhlášení došlo již
o půldruhou hodinu dříve, neboť
vlivem nepříznivého počasí a právě
zbytečné objízdné trasy byl počet
soutěžících oproti předchozím letům nižší. Někteří možná hledají
cestu ještě po skončení soutěže...
„Ocitla jsem se až v Kozově a nevěděla jsem, kudy dál. Jsem z Konice,
tudíž bych měla cestu znát, ale jednosměrky a uzavírky mne natolik
zmátly, že jsem se musela nechat navigovat po telefonu, abych na místo
vůbec dorazila. Přislíbila jsem účast.
I přesto, že už jsem to chtěla vzdát,

VYHRAJTE LÍSTKY NA... ČAROVNÉ TÓNY MACOCHY

tak jsem se snažila dojet,“ poznamenala například paní Ludmila.
Soutěže se zúčastnilo celkem jedenáct sólistů a tři skupiny. Vedle premiantů v jednotlivých kategoriích
(viz. tabulka) se absolutním vítězem
celé soutěže stala Valerie Rusová
s písní Hallelujah. V letošním roce
bylo poprvé zařazeno i ocenění
„Objev roku“, které získal Jan Hájek.
„Dříve se účastnil i Josef Bartoš, syn organizátorů Bartošových. Dnes už mu
je ale pětadvacet, má svoje ´cédéčko´,
na kterém jsou i jeho vlastní skladby.

Neejnovějším jeho singlem je Kouzlo
Vánoc,“ prozradila Věra Kučerová, od
prvního ročníku předsedkyně poroty.
Porotci i organizátoři byli zklamáni
nižší účastí oproti předchozím ročníkům. „Je to blbost, aby kvůli čtyřem
kilometrům udělali čtyřicetikilometrovou objížďku, protože lidé, kteří to
neznají, tak sem prostě nedojedou,“
láteřil Láďa Sovjet Rus.
Hudební odpoledne tedy probíhalo
v menším okruhu lidí, ale i přes nepřízeň počasí se akce vydařila a děti byly
spokojené se svými výkony.

kategorie KLADECKÝ KOS 2017
1. až 3. třídy: 1. Jan Hájek, 2. Petra Kvapilová
4. až 6. třídy: 1. František Hájek, 2. Natálie Gottwaldová a Klára Žouželková, 3. Vojtěch Hájek
7. až 9. třídy: 1. Valerie Rusová, 2. Tereza Matoušková
Skupiny: 1. sourozenci Hájkovi - Jan, Vojta a František

RMO

ZADA

PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás v rámci pokračujícího projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil ve spolupráci s agenturou FCT SOUTĚŽ O VSTUPENKY.
Tentokrát jste se mohli pokoušet o štěstěnu u příležitosti blížícího se červnového jubilejního ročníku festivalu! ¨
Ten vypukne již TUTO STŘEDU 14. ČERVNA v areálu jeskyní Moravského krasu! Nezapomenutelný hudební zážitek vás čeká například se SPIRITUÁL
KVINTET s Dagmar Peckovou. Hned TROJICE Z VÁS u toho bude díky Večerníku ZADARMO! Soutěž probíhala od pondělí 5. do pátku 9. června. Stačilo
správně odpovědět na položenou otázku, kdy jsme se v minulém čísle ptali:

KOLIKÁTÝ RO NÍK AROVNÝCH TÓN> PROBHNE?
Správná odpověď byla: DVACÁTÝ.

Z osudí jsme vylosovali tuto trojici: Jaroslav LUKÁŠ, Waitova 11, Prostějov * Blanka SNÍDALOVÁ, Chvátalova 40, Němčice nad Hanou * Dagmar JURNÍKOVÁ, Olšany u
Prostějova 256. Šťastní výherci se mohou těšit VOLNÉ VSTUPENKY pro dvě osoby. K vyzvednutí jsou přímo v redakci Večerníku.

PROSTĚJOV Mezinárodní hudební festival KELTSKÁ NOC je již
mnoho let neodmyslitelnou součástí
kulturního léta Prostějovska i celého Olomouckého kraje, když letos
oslaví Keltská noc v pořadí již svůj
16. Ročník, přičemž proběhne ve
dnech 21. a 22. července již tradičně
v plumlovském kempu Žralok.
„Tuto lokalitu jsme zvolili z důvodu její
bohaté keltské historie. V těsné blízkosti Plumlova se nachází jedna z nejvýznamnějších lokalit z doby osídlení
našeho území Kelty - keltské oppidum
Malé Hradisko (Staré Hradisko) – a navíc přírodní prostředí kempu esteticky
zvýrazňuje magickou tvář této ojedinělé
kulturní akce,“ uvedl za organizační tým
KN 2017 Tom Somr.

„Keltská noc propaguje výhradně
keltskou kulturu a tradice, což je prezentováno nejen hudbou s keltskými
kořeny, ale také irskými tanci, ukázkami keltských bojových umění, starých
keltských řemesel a velmi oblíbené jsou
i přednášky o keltské spiritualitě, symbióze Keltů s přírodou a jejich ´magické
čarování´. V tomto duchu samozřejmě
připravujeme i program letošního ročníku,“ pokračoval Somr.
Letošní novinky Keltské noci jsou
vskutku zářivé. „Po mnoha letech
k nám opět přijede z Kanady Steafan
Hannigan se svojí rodinnou kapelou
Clan Hannigan, soubor irských tanců
z Polska Eriu, výborná česká skupina
Isara a další česká kapela z Brna Wolfarian. Nebudou chybět ani stálice jako Sli-

otar z Irska, Selfish Murphy z Drákulova
kraje, a to Transylvánie, mnoha cenami
ověnčený Tomáš Kočko&Orchestr,
Bran, České Srdce, Poitín a další skvělé
kapely,“ prozradil Tom Smor.
Jak bylo již zmíněno, Keltská noc není
jen o hudbě a tanci, ale také o keltské
historii, která je úzce spjatá s naším
krajem, o keltské spiritualitě (čarodějka
Erika) a předvádění života Keltů formou ukázek starých keltských řemesel
(Latenart a druid Lunwer), výroby
zbraní a ukázky bojů (Scottish Living
History). Opět se budou vyučovat irské
tance pod taktovkou skupiny Démáirt.
„Je také o dobré náladě a krásné atmosféře, kterou spoluvytvářejí všichni
návštěvníci festivalu, kteří se sjíždí jak
z celé České republiky, tak i ze zahraničí.

Samozřejmostí bude opět dobré jídlo
a pití všeho druhu, včetně keltské medoviny,“ přidal zástupce organizátorů.
Keltská noc není festival komerčního zaměření. Hlavní vizí a posláním
bude v rámci finančních možností
i nadále připomínat lidem vzájemnou kulturní propojenost zemí Evropy prostřednictvím „keltství“, které
jako historická nit propojuje většinu
zemí Evropské unie a která ovlivnila
i kulturu mnoha zemí po celém světě. „Chceme také ukázat, že i náš region
je významnou součástí této historie. Srdečně proto zveme všechny, kdo máte
rádi irskou a keltskou hudbu, irský tanec,
pravou keltskou zábavu, přijďte s námi
prožít krásný keltský víkend do Plumlova,“ vzkázal Tom Somr.
(pr)

17060270601

TakéletosproběhneKELTSKÁNOC

letos slavíme jubileum...
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ERNÉHO

PLUMLOV MISTREM REPUBLIKY!
Fotbaloví veteráni z regionu
si prožili svoje „NAGANO“
Zdeněk VYSLOUŽIL
LAZNĚ BOHDANEČ Tak to se nečekalo. Výběr regionálních fotbalistů nad čtyřicet let šokoval celou republiku. Tým složený z odchovanců pr
pros
prostějovostě
tějovského fotbalu, startující na republikovém šampionátu pod hlavičkou Sokola Plumlov, dosáhl nečekaného triumfu. V konkurenci patnáctii krajských
šampionů získal prvenství, když za sebou nechal všechny favority. Parta poskládaná
Františkem Kocourkem se na sklonku své kariéry dočkala životního úspěchu. Navíc byl
nejlepším hráčem turnaje vyhlášen Petr Gottwald (na snímku).

ČTĚTE NA STRANĚ 39
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Foto: Zdenk Vysloužil

Matoušková AGEL pravděpodobně
vyhrála pohár

a zaskvěla se hattrickem
PRAHA, PROSTĚJOV Na ligový
titul sice Gabriela Matoušková v dresu Sparty nedosáhla a musí se spokojit jen s titulem domácí vicemistryně,
avšak chuť si spravila v Českém
poháru. Jeho finále mezi odvěkými
pražskými rivaly se hrálo v Třeboni,
právě čtyřiadvacetiletá útočnice byla
vyhlášena nejlepší hráčkou duelu
a také díky jejímu výkonu se hráčky
v rudých dresech dočkaly již osmého triumfu v deseti ročnících této
soutěže.
„Oba poločasy jsme byly lepší, měly
jsme to ve svých rukách. Měly jsme
hodně šancí a je škoda, že jsme je
neproměnily. Ale vyhrály jsme a to je
hlavní,“ usmívala se někdejší úspěšná
atletka, jejíž fotbalová kariéra se nastartovala v Kostelci na Hané. A radost
pochopitelně měla i z individuální
odměny. „Jsem hrozně ráda, moc si
toho ocenění vážím. Vůbec jsem to
nečekala. Je to taková třešinka k té
výhře,“ poznamenala Matoušková krátce poté, co mohla pózovat s medailí, pohárem i dalšími upomínkami na tento
velký den.
Velké střelecké představení si pak
prostějovská rodačka nechala na
závěrečné kolo ženské ligové skupiny
o titul, když režírovala výhru 8:0 na půdě
Liberce. Stačilo jí devatenáct minut
v rozmezí čtyřiačtyřicáté a třiašedesáté
minuty, aby třikrát překonala domácí
gólmanku. I díky čistému hattricku si

zmizí z názvu VK Prostějov
EXKLUZIVNĚ

Volejbalistky
budou mít
od nové sezony
i nové logo

PROSTĚJOV Zatím je to spíš tajná
a v každém případě oficiálně nepotvrzená informace, jež by však
měla platit. Společnost AGEL, která prostějovský volejbalový oddíl
výrazně podporuje už více než pět
Podruhé v kariée vyhrála Gabriela let a stejnou dobu je jeho titulárMatoušková (vlevo) \eský pohár, tentokrát byla navíc vyhlášena nejlepší ním partnerem, nyní vzájemnou
spolupráci omezí.
hrákou finále proti Slavii.
Foto: www.sparta.cz „Již delší dobu intenzivně pracujeme
tak vylepšila bilanci v právě skončeném na naplňování klubového rozpočtu
ročníku dlouhodobé tuzemské soutěže pro další sezónu 2017/18. Vzhledem
na sedmnáct zápasů a devět vstřelených ke stále probíhajícím jednáním nebranek.
Jednou z odměn pro rychlonohou
útočnici je i další pozvánka do české
reprezentace, trenér Karel Rada ji PORTO, PROSTĚJOV Pouze
zařadil mezi osmnáctku vyvolených pětice týmů z Ruska, Dánska,
pro přátelský zápas se Spojenými Chorvatska a dvakrát domácího
státy. Tento duel se odehraje již zítra, Portugalska se umístila před
tj. v úterý 13. června, na stadionu házenkáři HKKH Haná na
pražské Admiry a půjde o jednu z po- právě skončeném evropském
sledních příprav před začátkem kvali- šampionátu věkové kategorie nad
fikace o postup na světový šampionát. pětatřicet let. Družstvo složené
V národním týmu má zatím Gabriela z bývalých hráčů Prostějova
Matoušková na kontě deset střetnutí a Kostelce na Hané prošlo turnaa dvě branky.
(jim) jem s bilancí tří vítězství a stejného

mohu v této chvíli komentovat žádné
konkrétní informace ohledně partnerů či sponzorů, ale rozhodně je naším
cílem udržet rozpočet minimálně na
stejné výši jako v uplynulém ročníku,
případně jej v rámci možností navýšit,“ uvedl předseda správní rady vékáčka Petr Chytil.
Leč zpráva, že AGEL sníží svou
finanční podporu a zmizí z názvu
klubu, prosakuje volejbalovými kuloáry již od zimy. Oddílové vedení
prý tuto potenciálně nebezpečnou

MAJSTRŠTYK:
Prostějovský tenista Jiří Veselý se zapsal mezi legendy turnaje UniCredit
Czech Open. Sobotní finálovou výhrou získal již třetí triumf na domovské antuce a zařadil se tak po bok Jiřího Hájka a Radka Štěpánka!
DEBAKL:

situaci vyřeší navázáním výraznější
spolupráce s několika jinými významnými subjekty, z nichž ovšem
žádný nebude titulárním. Tím pádem se přestane používat oblíbený výraz Agelky a úřadující mistryně České
republiky ponesou kratší název VK
Prostějov. Že tomu tak opravdu bude,
napovídají oficiální dokumenty zveřejněné na webových stránkách Českého
volejbalového svazu včetně například
rozlosování nového ročníku UNIQA
extraligy žen ČR.
(son)

Hanáčtí házenkáři jsou šestí v Evropě
počtu porážek, tato úspěšnost
mu zajistila příslušnost k lepší
polovině startovního pole.
Kontinentální mistrovství zahájila
někdejší extraligová i interligová
sestava prohrou 10:15 s později
„bramborovým“ All Istria Teamem.
Následně si hanácká parta poradila v poměru 1:11 se španělským
C.B. Mostoles „B“. Tento výsledek
ji nastartoval natolik, že si následně

rubriky
Večerníku

vychutnala i dalšího protivníka
z Iberského poloostrova a po zdolání NBM Sevilly přetlačila rovněž
dánský Kolding IF. Na závěr bojů
v šestičlenné základní skupině se už
nad jejich síly ukázalo pořádající a nakonec zlaté Porto. A úspěšnější nakonec byl i další portugalský celek CS
Maritimo, jemuž po výsledku 16:10
připadla pátá pozice, zatímco HKKH
Haná skončil hned za ním.
(jim)

Nejasná situace okolo prostějovského hokeje se skrývá ještě více
do tajemna zásluhou představitelů
LHK Jestřábi. Oba bossové Jaroslav
Luňák ani Michal Tomiga nemají
chuť cokoliv komentovat. Prý až tak
za měsíc...
ÍSLO:

54

Tolik let čekali kostelečtí fotbaloví
fanoušci a hráči na to, až se zase
bude v jejich městečku hrát I.A třída
Olomouckého KFS. Sen se stal skutečností uplynulou sobotu po výhře
nad Zvolí a oslavy byly adekvátní!
VÝROK:

„ABYCH PRAVDU
EKL, TAK NEVÍM,
KDE PLUMLOV JE...“
Česká futsalová ikona Michal
Mareš po finálové porážce na MČR
KOMETA:

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

IMPÉRIUM VRACÍ ÚDER?

NAHORU, DOL

NEJISTOTA

Rád používám názvy slavných filmových hitů
a tenhle starší blockbuster ze série Hvězdné války se
přímo nabízí v souvislosti se současným děním na
ženské volejbalové scéně v České republice.
Dlouholeté národní hegemonky z Prostějova
v uplynulé sezóně horko těžko doklopýtaly k vydřené obhajobě mistrovského titulu, který jim pouze o fous nevyrvaly nadržené olomoucké rivalky.
A směrem k příštímu ročníku se hned očekávalo,
co bude ze strany předtím dominantního vékáčka
následovat.
„Nechceme zopakovat stejné chyby,“ neoficiálně prohlásil šéf Agelek Petr Chytil. A jal se
konat. Na postu kouče ponechal osvědčeného
Miroslava Čadu, vzápětí to začalo vřít i v hráčském kádru.
Zůstaly všechny nejlepší plejerky ze stávajícího
týmu, neprodleně podepsaly smlouvu i zvučné posily Helena Horká s Andreou Kossányiovou. A další
hvězdy v čele se špičkovou nahrávačkou mají brzy
následovat. Prostě to vypadá, že impérium se rozhodlo vrátit úder. Teď je s odpovědí řada na ambiciózním výběru UP Olomouc.

Čerstvě skončené French Open ve sladké Paříži potvrdilo výkonnostní směřování dvou tenisových stars
TK Agrofert Prostějov z posledního období. Jedna
letí prudce vzhůru, druhá stále rychleji padá opačným
směrem. A asi není těžké uhodnout, o koho v obou
případech jmenovitě jde.
Neustále se zlepšující kometou, jež atakuje absolutní čelo světového žebříčku, samozřejmě je Karolína
Plíšková. I na neoblíbené antuce postoupila v areálu
Rolanda Garrose až do semifinále, jediné vítězství ji
dělilo od dosednutí na planetární trůn. Zrovna teď je
v nejvyšším kurzu.
S trochou nadsázky padlým andělem, který naopak
klesá z hvězdných výšin na tvrdou zem, nepřekvapivě je Tomáš Berdych. Ve městě nad Seinou uhrál jediné kolo, porážku zdůvodňoval i bolestí zad, tápání
ohledně trenérského vedení bezprostředně deklaroval vyhazovem superkouče Gorana Ivaniševiče.
Osobně bych však řekl, že nic není úplně černobílé.
A navzdory současnému dění radši příliš neglorifikujme jednu ani nezatracujme druhého. Bílý sport je hodně vrtkavý, zanedlouho tak může být leccos dost jinak.
Káje i Berďovi každopádně dál přeji jen to nejlepší.

Dění okolo prostějovského hokeje nabralo v uplynulých týdnech a měsících tak divoké i nepřehledné grády, že se v tom všem běžný fanoušek může
pouze těžko orientovat. LHK Jestřábi versus SK
1913, finanční podpora od města, vlastnictví hráčů jednotlivých věkových kategorií a potažmo licencí na soutěže, práva přístupu na zimní stadión
a tak dále a tak dále.
Je toho moc, nad čím se už dlouho vznášejí otazníky
zapříčiňující četným příznivcům jeden nepříjemně trvalý stav: nejistotu. Především ohledně toho, co bude
s ledovým sportem v našem městě dál. Z různých
stran sice opakovaně zaznívají ujištění, že jeho samotná
existence není ohrožena a určitě bude pokračovat, ale
mnohé zkušenosti z historie (jak časově vzdálenější,
tak bližší) nabádají k varování i ostražitosti.
Středobodem sváru dvou soupeřících klubových
táborů přitom je mládež, na níž pochopitelně velmi
záleží. Přesto tisícovky fandů logicky zajímají hlavně
muži a to, jestli od podzimu zase budou moci chodit
na první ligu, případně v jaké herní kvalitě. Snad se tedy
zašmodrchané klubko podaří brzy rozmotat, aby budoucnost nezůstala utopená pod roztátým ledem.

MICHAELA
RULLOVÁ

Jako kapitánka české hokejbalové
reprezentace dovedla národní tým
k titulu mistryň světa. Ve finále skolila česká děvčata USA v prodloužení,
když zápas sledovaly zápas více než
tři tisícovky diváků!

Foto: Facebook
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Zápasníci Čechovic měli medailové žně

Korfbalisté

budou zapíjet další skvělou

sezónu při tradiční akci

BIG ILL PIG 2017

PROSTĚJOV Další nadmíru vydařený soutěžní ročník má za sebou
korfbalový oddíl SK RG Prostějov, který na jeho konci dosáhl na
dva mistrovské tituly ve věkových
kategoriích staršího i mladšího
žactva a dvě stříbra přidali senioři
B s dorostem. Veleúspěšná sezóna pochopitelně zaslouží náležité
oslavení a toho se kluboví členové
dočkají v rámci devátého ročníku již tradiční akce BIG ILL PIG,
tentokrát s letopočtem 2017. Proběhne v sobotu 17. června v areálu
posezení u fotbalových hřišť SCM
Prostějov Za místním nádražím.
„Anglický název této naší oddílové oslavy se odvozuje od faktu, že každoročně
pečeme prasátko. Vždy začínáme po
poledni, tudíž první ořez přijde během

PROSTĚJOV Na přelomu května
a června vycestovali členové zápasnického oddílu TJ Sokol Čechovice k celkem třem tuzemským
i zahraničním turnajům. A vedli si
při nich na jedničku, na Hanou se
z Třince, Bánovců nad Bebravou
a Krnova navrátili s devíti zlatými,
pěti stříbrnými a třemi bronzovými medailemi.
Na úplném konci května se trojice
čechovických zápasníků zúčastnila
turnaje minipřípravek v Třinci. V soutěži jednotlivců kategorie „C“ do 25
kilogramů byl opět suverénní Lukáš
Vávra, stejně tak rovněž Ela Polenová
v „béčku“ do 31 kilogramů. A na stupně vítězů vystoupal i Ondřej Sekanina, v „béčku“ do 28 kilogramů skončil
druhý. „Turnaj byl obohacen o soutěž
družstev, ve které nastupoval oddíl
proti oddílu v pěti zápasech. S třemi
zápasníky jsme museli dost improvizovat, ale nakonec jsme vybojovali
krásnou druhou příčku,“ pochlubil se
jeden z trenérů Vojtěch Szilva.
Hodně nabitý program čekal čechovické zápasníky o týden později, tedy
první červnovou sobotu. Jedna skupina se vydala do Slovenských Bánovců

V Tinci se pedstavilo jen trio zápasník Sokola \echovice, získalo však dv zlata a jedno stíbro.
Foto: archiv oddílu

Tináct startujících a tináct cenných kov, z Krnova se echovití borci vraceli
s bilancí 7-3-3.
Foto: archiv oddílu

odpoledne, kdy postupně dorážejí na
místo účastníci setkání. Srdečně zváni
nad Bebravou a druhá skupina odjela logramů. Probojoval se až do finále,
jsou všichni současní i bývalí členona Memoriál O. Mrázka do Krnova, ve kterém ovšem nestačil na Maďara,“
vé klubu, pro něž máme stejně jako
po němž následovala exhibiční ukáz- ohlédl se Szilva za rovněž medailov minulých letech připraveno nejen
ka zápasnického sportu v Otinovsi. vým vystoupením v zahraničí.
dobré jídlo a pití, ale vedle společného
„Na slovenských žíněnkách se mezi Druhá třináctičlenná skupina excerozebírání sezóny při četných debatách
téměř sto sedmdesáti zápasníky z šes- lovala v Krnově. Mezi 140 zápasníky
také spoustu dalšího zajímavého vyžití
ti států představili dva naši odchovan- z Čech, Slovenska a Polska vybojovčetně tanečního parketu s hudbou
ci, Robin Buriánek a David Pospíšil. vala třináct medailí - sedm zlatých,
a různých soutěží. Na své si samozřejmě
Robin startoval v kategorii mladších tři stříbrné a tři bronzové. „O zlaté se
přijdou i děti,“ informoval Večerník za
žáků do 73 kilogramů, v níž obsadil postarali Lukáš Vávra, Ela Polenová,
SK RG jeden z hlavních organizátorů
pátou příčku. O trochu lépe se dařilo Ivo Mynařík, Adam Lajčík, Blue-JaZdeněk Snášel s tím, že akce se pro doDavidovi ve starších žácích do 73 ki- mes Forrest, Jakub a Matěj Vrbovi.
spělé osazenstvo tradičně protáhne do
pozdních nočních hodin.
Mediálním partnerem oblíbené oslavy je PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, který do tomboly opět
věnoval jednu z cen v podobě své- PROSTĚJOV Úspěšnou sezónu 2017 v plážo- písek odskočily z šestkové přípravy prostějovských
(son) vém volejbalu zatím prožívá hráčka VK AGEL juniorek a vybojovaly páté místo, když po vydřeho předplatného.
Prostějov Šarlota Svobodová. Společně se svou ném postupu z grupy nestačily ve čtvrtfinále na
parťačkou Karin Žolnerčíkovou letos již podru- později zlaté Svobodovou a Žolnerčíkovou.
hé ovládly turnajové klání, tentokrát v Jihlavě. Jihlavské premiantky se poté vydaly i do Pňova na
Na Vysočině šlo o Český pohár juniorek oblastní- celostátní podnik Českého poháru juniorek. A také
ho charakteru, kterým výše jmenovaný pár dlouho v silnější konkurenci si vedly znamenitě, než zasáprocházel jako nůž máslem. V semifinále i finále hl osud v podobě vynuceného odstoupení kvůli
pak sice ztratil po setu, což ale přesto stačilo na zdravotním problémům. Místo zasloužených bitev
sladké vítězství. Další stabilní beachvolejbalistka o medaile tak na holky tentokrát zbyla pátá příčka.
z vékáčka Tereza Baláková ve dvojici s Terezou Opětovně devátou pozici pak obsadily Terezy BaHelanovou těsně nepostoupily ze základní skupiny láková a Helanová.
(son)
Výsledkový servis
...ten náš píšeme už 20 let a skončily deváté, o něco lépe si vedlo duo Tereza
najdete na straně 24
Slavíková – Klára Dvořáčková. Obě Agelky si na

Stříbro vybojovali Martin Zámrský,
Václav Sedlák a Šimon Polena, bronz
vyválčili Jiří Zatloukal, Daniel a Tomáš Felenbabovi,“ vyjmenoval Szilva
všechny úspěšné reprezentanty včetně jejich výsledku.
Po tomto náročném, ale úspěšném
turnaji se celá čechovická skupina
přesunula na dětský den do Otinovsi, kde za velkých ovací početného
publika předvedla ukázky z tréninku
a zápasu samotného.
(jim)

Beach: Šarlota Svobodová vyhrála už druhý turnaj

KAŽDÉ MÍSTO
MÁ SVJ PÍBH

Foto: Facebook
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TRIUMF ESKÁČKA V CHORVATSKU!
Dorostenci ovládli Amfora Cup

POREČ (Chorvatsko) Mladí
fotbalisté 1.SK Prostějov, kategorie U17, dosáhli v uplynulém týdnu významného úspěchu. Na mezinárodním turnaji
Amfora Cup dokázali svěřenci
trenérské dvojice Tomáš Gross
a Pavel Musil vystoupat až na
nejvyšší příčku.„Kluci v kategorii mladšího dorostu končí a tak
byl tento turnaj jakousi odměnou. Volili jsme z několika možností a mohu teď říci, že to byla
volba šťastná,“ komentoval
prestižní triumf jeden z trenérů
Pavel Musil.

Zdeněk VYSLOUŽIL
Borci ročníků 2000 a 2001, kteří
o sobě v žákovských kategoriích
dali vědět několika skvělými výsledky, kdy například vyhráli celorepublikový McDonald's Cup, si
proti zahraničním protivníkům počínali parádně. V základní skupině
nejprve porazili rakouský Andritz
2:0, následně deklasovali německý
Kronwinkl 4:0 a s jistotou postupu
nastoupili proti italskému Levante.
„Těžký zápas se soupeřem, který
měl výtečně organizovanou obranu.
Prohrát jsme samozřejmě nechtěli,
ale možná to bylo pro další vývoj
dobře,“ zamyslel se Musil.

Prostějovští dorostenci tak šli z druhého místa a narazili druhý den na
vítěze dalších skupin. Po bezbrankové remíze se slovenskou Myjavou porazilo eskáčko ASV Vídeň poměrem
2:0 a finále bylo na světě. V něm čekal
další rakouský protivník FC Nenzing.
Po výhře 2:0 byl vítězný pohár v držení eskáčka.
„Druhý den jsme absolvovali bez obdržené branky. Všechny zápasy byly
super odehrány. Všichni hráči, kteří
tam byli, splnili očekávání. Hráli úplně všichni. A že z toho bylo prvenství,
je taková třešnička na dortu. Hlavním
cílem tohoto výletu byla regenerace
a poděkování všem za uplynulou sezónu,“ poznamenal Pavel Musil.

Vítzná parta 1.SK Prostjov U17. Horní ada zleva: trenér Tomáš Gross, Michal Štverák, Jií Bhal, Petr Ková, Domenico
Naswetter, Ondej Šup, Radek Vyroubal, Denis Pikryl, Adam Jurníek, trenér Pavel Musil. (zleva dole) Jan Ježek, Tomáš
Musil, Marek Hausknecht, Adam Zatloukal, Vojtch Marek, Adam Rus.
Foto: Ivo Zatloukal

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ SE SLEVOU A BONUSEM 35%
ZAPLATÍTE JEN 575 K A ZÍSKÁTE ABONENSTVÍ NA
12 KALENDÁNÍCH M SÍC + JEDEN ZDARMA

NABÍDKA
Í
PLATÍ PI OBJEDNÁVCE
Á
A ÚHRAD DO 27. ERVNA 2017!!

Novým trenérem prostějovských MALÁ KOPANÁ:

fotbalistů v MSFL bude V sobotu je v D8evnovicích nále poháru
legenda Sigmy Olomouc
➢ ZE STRANY 23
PROSTĚJOV Po trenérských veletočích na lavičce prostějovských
fotbalistů v uplynulém ročníku,
kdy prakticky koučujícího Františka Juru zašťiťoval potřebnou
licencí Miroslav Takáč, aby pak od
jarní části mužstvo de facto stejným způsobem vedl Petar Aleksijevič a posledních pět kol převzal
taktovku Radim Weisser, chce vedení 1.SK situaci u kormidla opět
stabilizovat. Eskáčko od nového
soutěžního ročníku 2017/2018
povede Oldřich Machala!

Tomáš KALÁB
V srpnu čtyřiapadesátiletý bývalý
defenzivní hráč, který začal jako
záložník, aby vynikal jako tvořivý
stoper, je spojen především s olomouckou Sigmou. Za tento hanácký
klub odehrál patnáct sezón mezi lety
1984 až 2001, v nichž stihl 415 utká-

ní, z nichž 195 bez přerušení a utvořil tak klubové rekordy. Další dvě
sezóny strávil v Rostocku a Oldenburgu na východě Německa, ranné
začátky pak prožil v Moravském Berouně a na vojně v Táboře.
V olomouckém klubu také začal
v sezóně 2001/2002 kariéru trenérskou, když vedl „B“-tým. Po štacích
v Hranicích na Moravě a Kunovicích převzal v ročníku 2006/2007
tehdy druholigovou Bystrc, aby
v následující sezóně přešel do Lipové a odtud do Hradce Králové. Dvě
sezóny vládl lavičce Frýdku-Místku,
další dvě (a velmi úspěšné!) působil na lavičce olomoucké Holice.
Krátce působil také na jižní Moravě
ve Znojmě, kde mu dělal parťáka
Petar Aleksijević. Poté, co mu s koncem uplynulého ročníku vypršela
smlouva u vyškovské mládeže, přichází na zatím roční angažmá do
třetiligového Prostějova. Zde má za
úkol především dobudovat kádr pro
třetí ligu, který byl v minulé sezóně

PROSTĚJOV Úplnou tečku za aktuální sezónou okresních soutěží
v malé kopané ČUS Prostějovska
napíše finálový turnaj Poháru
mužů 2016/17. Ten proběhne
množstvím hostování notně naru- v sobotu 17. června od 9.00 hodin
šen. Má na to pouhé tři týdny...
„S Oldřichem Machalou jsem absolvoval tři schůzky a během nich jsem
získal dojem, že to je typ trenéra, který zapadne po všech stránkách do již
existujících klubových struktur. Nastínil jsem mu naši filozofii a nový
trenér se s ní ztotožnil,“ uvedl k volbě nového trenéra František Jura,
předseda klubu. „Zapadá přesně do
nastíněné koncepce, aby se vše fungující vrátilo do původních kolejí.
Asistentem tedy bude opět Roman
Popelka,“ doplnil Jura.
Co se týká složení kádru, nic není
definitivně uzavřeno. „Směrem
dovnitř máme v hledáčku tři hráče,
ovšem žádná zvučná jména to nebudou. Jsou to všechno talentovaní
fotbalisté z regionu. Do přípravy by
mělo nastoupit kolem třiadvaceti PROSTĚJOV
OSTĚJOV
hráčů, z nichž trenér Machala vybedělí 5. června byl
Pondělí
re osmnáctičlenný kádr pro novou
amný den pro prostěsezonu,“ poodkryl přestupové šachy významný
ký klub z hlediska angažojovský
předseda klubu.

ví nový trenér 1.SK Prost jov

OLDICH MACHALA

Do MSFL Valašské Meziříčí
a nakonec přece jen Hodonín
podivným skóre 12:2. Rovnost
bodů celkových i ze vzájemných
zápasů pak hovoří díky skóre ve
prospěch Hodonína, který o postup do MSFL usiloval už druhou
sezónu.
Hodně zamotaná situace je pak na
chvostu tabulky MSFL, kde je jistým sestupujícím nováček z Blanska. Na další dvě místa je pak hned
čtveřice aspirantů se stejným bodovým ziskem, mezi nimiž rozhoduje
o pověstném „Černém Petrovi“ minitabulka vzájemných zápasů. V ní
jsou na tom lépe týmy Líšně a HFK
Olomouc, které získaly po devíti
bodech, zatímco Třebíč s rezervou
Zlína pouze po osmi bodech.
Aby změn nebylo málo, dojde, kromě výše uvedených vytvořených
na hřišti, ještě k dalším administra-

úspěšný obhájce mistrovské trofeje
a největší favorit SK Tomek Dobrochov, dále 1.FC Laškov (čtvrtý v 1.
lize), domácí SK Dřevnovice (osmé
v 1. lize) a MK Medvědi Prostějov
(druzí v 2. lize).
(kopa, son)

„$ASU NENÍ MNOHO,“

vání nového trenéra. Po několika sezónách a vlastně poprvé
ovodobé historii klubu se
v novodobé
tává trenér takříkajíc zvenčí.
jím stává
ený Oldřich Machala bude
Zkušený
mít za úkol provést tým poupovou sezónou v třetí lize.
sestupovou
PROSTĚJOV Dalšího soupeře Bystřici nad Pernštejnem více než tivním. Kromě sestupující rezervy
Jaké budou jeho první kroky?

prostějovských fotbalistů odtajnily sobotní závěrečné boje v Moravskoslezské divizi D. Zatímco
z „éčka“ byl vítěz, tedy Valašské
Meziříčí, známý už nějakou dobu,
v druhé moravské skupině se bojovalo do posledního dechu...
Také na Valašsko zamíří fotbalové
kroky 1.SK Prostějov v nadcházející
sezóně. Tamní Meziříčí doplní to
„Velké“, které se v třetí nejvyšší soutěži už zabydlelo a v uplynulé sezóně
si opět nevedlo vůbec špatně.
Ve skupině „D“ finišovaly bok po
boku Uherský Brod a Hodonín. Prvně jmenovaný měl před posledním
kolem lepší pozici, když mu dvoubodový náskok dával jistotu v případě
vítězství nad Slavičínem. Bezbranková remíza ovšem dala příležitost Hodonínu, který deklasoval

na hřišti v Dřevnovicích coby součást projektu České unie Sportu
pod názvem Sportuj s námi.
O pohárovou trofej se utkají čtyři
týmy, které postoupily ze základní
fáze hrané už na podzim. Jsou jimi

Zlína se do MSFL 2017/2018 nepřihlásila ani rezerva 1.FC Slovácko,
protože prvoligové týmy mají nově
povinnost hrát juniorskou ligu. Naděje tedy bliká i pro zatím plačící
Uherský Brod.
Koho bude mít nově se tvořící kádr
eskáčka za soupeře, je tedy jasné. Do
konce června bude mít nejvíce práce (staro)nový realizační tým v čele
s trenérem Machalou, který musí dát
dohromady osmnáctku kvalitních
plejerů. Ti naskočí do přípravy v pondělí 3. července a hned tentýž víkend
je na miniturnaji prověří druholigoví
soupeři Vlašim, Znojmo a Táborsko.
(tok)
AVIZOVANÉ OHLÉDNUTÍ ZA
DRUHOLIGOVOU SEZONOU
1.SK PROSTĚJOV NAJDETE AŽ
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE VEČERNÍKU

exkluzivní
kluzivní
rozhovor
hovor
pro Večern
Večerník
ník

Tomáš
KALÁB
 Dostatečně známé jsou vaše
trenérské úspěchy v HFK Olomouc, který jste dovedl téměř do
první ligy, poté jste působil krátce ve Znojmě, čím jste se zabýval
v posledním období?
„Poslední rok jsem strávil ve Vyškově, kde jsem trénoval mládež. Konkrétně jsem zastřešoval všechny
žákovské kategorie, tedy U15, U14,
U13 a U12. S koncem této sezóny
i mně končí ve Vyškově smlou-

va, takže jsme se domluvili
v Prostějově.“
 Osloven jste byl ze
strany 1.SK?

„Mluvili jsme
s předsedou klubu Františkem Jurou
a domluvili se poměrně
rychle na vzájemné spolupráci.“
 Na jaké období?
„Zatím jsme se bavili
o horizontu následující
sezóny.“
 Jak jste na tom se
znalostí prostředí? Některé hráče jste trénoval
už v Olomouci.
„Většinu kluků opravdu znám, i pokud jsem je netrénoval, tak jsem je
sledoval nejen v průběhu uplynulé
druholigové sezóny, ale i předtím
ve třetí lize. Přehled o současném
kádru určitě mám. Třeba Aleše
Schustera jsem vedl ještě v Bystrci,
když jsme hráli druhou ligu v ročníku 2006/2007. Dobře znám i Honzu Šteigla, který do Holice přišel
z Prostějova a vypadal tenkrát po
herní stránce velmi dobře. Doufám,
že se už dá ze svých zdravotních problémů dohromady a bude platným
hráčem.“

 Stabilizace kádru,
který je v současné
době ve stádiu přerodu, bude asi vaším
prvním úkolem?
„Postavit nový konkurenceschopný
kádr je jistě
to první,

Foto: internet

na co je třeba se zaměřit. I když na to
nebude moc času.“
 Je mi jasné, že asi ještě teď neuslyším jména, ale máte už třeba
některé konkrétní vytipované
hráče, které byste chtěl do Prostějova přivést?
„V první řadě se vrátí hráči, kteří byli
v jarní části někde na hostování. Důležitá bude samozřejmě osa mužstva, hráči,
kteří tým táhli ve druhé lize. Nezbytné
bude jistě doplnění kádru, abychom
postavili kvalitní tým. Věci jsme začali
řešit až toto pondělí, takže času není
mnoho a o to bude všechno těžší.“

4:7

URČICE, PROSTĚJOV Účinkování
oddílu TJ Sokol Určice v krajském
přeboru je minimálně na rok u konce,
záchranářská mise se nezdařila.
Definitivně o tom rozhodlo poslední
kolo, v němž regionální zástupce
v málo vídané přestřelce podlehl favorizovanému Zábřehu, ani výhra

URČČ
ZÁB

by ale nic neřešila, Přerovu se totiž
nepodařilo udržet v divizi a sestupují tak hned tři týmy. Dolů jdou
Chválkovice, Určice a Kojetín, jemuž
nepomohla ani závěrečná výhra proti
Dolanům a posun na třinácté místo.
„Zápas to byl otevřený, obě mužstva si to
rozdala na férovku s množstvím šancí na
obou stranách. Zrodil se tak spíše hokejový výsledek,“ pustil se do ohlédnutí
trenér poražených Pavel Zbožínek.
Domácím se ještě v první půli
podařilo dvakrát úspěšně do-

SMOOS KRAJSKÝ
PŘEBOR:

HNĚVOTÍN, PROSTĚJOV Rozloučení s ročníkem 2016/2017
se fotbalistům Kralic výsledkově
nepodařilo. Na půdě Hněvotína
rozhodl úvod druhé půle, kdy se
domácí dostali do tříbrankového
vedení a početně chudá hostující
skvadra již nedokázala kontrovat.
Čerstvě plnoletému gólmanovi

4:1

Rostislavu Adamíkovi tak trochu
zhořkla premiéra v krajském přeboru mužů.
„Jeli jsme de facto v jedenácti hráčích a museli jsme řešit, abychom
se vůbec dali dohromady. Ve druhé
půli sice přijel Honza Petrásek, jenž
předtím pískal v Mostkovicích, ale
naopak Ondra Petržela musel odjet,“ nehovořilo se lehce hrajícímu
kouči Kralic Martinu Neoralovi.
Při tvorbě základní jedenáctky tak
musel trochu improvizovat a následně dostal příležitost i další do-

SMOOS KRAJSKÝ
PŘEBOR:

Fotbal

nedokázali lépe zakončit. Skóre 4:1
je kruté, ale domácí vyhráli zaslouženě,“ přemítal důrazný hráč.
V čem tedy tkvěl hlavní rozdíl mezi
oběma mužstvy, že všechny tři body
zůstaly na Olomoucku? „Domácí
byli nebezpečnější v koncovce. Dali
čtyři branky a měli i další šance, nám
se ale taky podařilo dostat do hry
a mohli jsme skórovat. Zápas ale
klidně mohl skončit 4:4 nebo 5:5.
Hrálo se nahoru dolů a bylo to velice otevřené utkání na obě strany, my
i oni jsme už zápasu nevěnovali tolik
pozornosti a nesoustředili jsme se
na bránění,“ povšiml si.
Velkým zklamáním pro něj bylo namnožení omluvenek, kvůli nimž se
nepodařilo navázat na týden staré
drtivé vítězství 7:1 nad Lutínem.
„Kluci už měli domluvené své programy, takže je to pro nás trochu
rozporuplný závěr sezóny, ne úplně
kolektivní,“ posteskl si.
Kralickému výběru začala závěrečným hvizdem krátká letní pauza,
k prvnímu tréninku se sejdou opět
(jim)
v pátek 14. července.

táhnout, když na úvodní dvě
Jakešovy trefy odpověděl Mohelník
s Kvapilem, jenže vstup do druhého
dějství a pětigólová sprcha během
patnáctiminutového úseku znamenaly konec odporu.
„Za stavu 0:0 trefil Tomáš Menšík
dělovkou břevno. Škoda, chyběl
kousek a šli bychom do vedení,
mohlo se to pak vyvíjet jinak. Kluci
ale zápas nezabalili a stále se snažili
vstřelit branku, hrálo se pak velice otevřeně a soupeři se vedlo víc

v zakončení,“ poukázal a současně
ocenil závěrečné snížení na opticky
přijatelnější stav.
Také domácím se totiž dařilo
vytvářet šance, jen s jejich dotažením
do zdárného konce to bylo složitější.
„Kluci se stále snažili a líbil se mi jejich přístup. Navíc nám chyběli tři
hráči ze základu, přesto podali dobrý
výkon. Věděli jsme, že naše setrvání
v soutěži už tento zápas neovlivní,
chtěli jsme ho ale odehrát s dobrým
pocitem i výsledkem. Podařilo se

nám vstřelit góly a lepší takový zápas než ten s výsledkem 0:0. Kluci se
nemají za co stydět,“ povzbudil své
svěřence Pavel Zbožínek.
Nyní dostali hráči více než
třítýdenní volno, letní příprava
jim začne úvodním tréninkem
v pátek 7. července. Už o den
později by pak měli sehrát fotbalisté Určic první přípravné utkání
před startem nového ročníku
I.A třídy, a sice duel s Morkovi(jim)
cemi.

Určice se s přeborem loučily hokejově,
se Zábřehem padlo jedenáct branek

rostenec David Zatloukal. Když přišel na hřiště, tak už Hněvotín vedl,
o vedoucí branku se ještě v úvodní
půlhodině postaral exligový Petr
Kobylík. A během dvou minut
v úvodu druhého poločasu zvýšil na
3:0 Jakub Schinneck s Antonínem
Čechem.
„Jako tým jsme udělali několik
drobných chyb, proto jsme prohrávali a těžko se nám dohánělo manko.
Snažili jsme se sice s výsledkem něco
udělat, ale dostali jsme další branky
a sami jsme pár slibně rozjetých akcí

Kraličtí se téměř nesešli
a v Hněvotíně vysoko padli

kvalitu. Navíc máme dva nadstandardní hráče Vítka a Preislera. Ale kdyby nemakalo a hlavně za tím cílem nešlo celé
mužstvo, tak by to nešlo. Kluci ale chtěli
a s tím cílem se ztotožnili,“ komentoval
svůj první velký postup trenér Jaroslav
Klimeš, jenž dodal: „Já postoupil jen s
žáky do divize, když jsme s eskáčkem
vyhráli kraj. Tohle je můj první postup
v mužské kategorii a já všem, kteří mi k
tomu pomohli, moc děkuji.“
Euforii neskrýval ani kapitán Lubomír
Baláš. „Ten poslední krok byl těžký. Soupeř hrál dobře. Myslím, že jsme základ

Mladší přípravky
Termín konání finálových turnajů mladších přípravek NE 25. 6.
2017. Finálové turnaje budou odehrány ve 3 skupinách. Finále A se
uskuteční v Olšanech u Prostějova a zúčastní družstva umístěná na
1. – 2. místech jednotlivých skupin. Finále B se uskuteční v Kostelci
na Hané a zúčastní se ho družstva na 3. místech a dva nejlepší ze 4.
míst jednotlivých skupin. Finále C se uskuteční v Otaslavicích a zúčastní se ho týmy na 5. a 6. místě jednotlivých skupin, plus dva horší
ze 4. míst. Rozdělení družstev do finálových turnajů bude určeno po
odehrání závěrečných turnajů jarní části 10. – 11. 6. 2017.
10. 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.
11. 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!

33. Soušek Martin ID 89091996 TJ Sokol Bedihošť. Utkání TJ Pavlovice u Kojetína – TJ Sokol Bedihošť 04. 06. 2017.
Přestupek: Červená karta během utkání. Druhé napomenutí během utkání.
Rozhodnutí DK: Vinen disciplinárním přečinem. Trestá se zastavením závodní činnosti nepodmíněně na 1 SU od 05. 06. 2017. Dle §46/1
DŘ.
Poplatek 100 Kč bude načten na sběrný účet.
Proti rozhodnutí DK OFS je možno podat odvolání k VV OFS do sedmi dnů ode dne doručení
(zveřejnění na úřední desce) tohoto rozhodnutí.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil,
souhlasil předseda DK Ing. Jaroslav Čížek.

Disciplinární OFS Prostìjov na svém zasedání dne 8. èervna 2017 rozhodla:

Přebor OFS mladší přípravky
Skupina 3: Dohrávka TJ Smržice „B“ – TJ Sokol Vrahovice 0:16.
Neodehrané utkání z 13. 5. 2017 – TJ Sokol Vrahovice – 1.SK Prostějov „B“, v případě, že toto utkání nebude odehráno do 9. 6. 2017,
bude oboustranně kontumováno!
9. 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.
Kvalifikovaná družstva: Sokol Konice, TJ Horní Štěpánov, TJ Smržice, FC Kostelec na Hané, TJ Haná Nezamyslice, FK Němčice na
Hanou, TJ Sokol Určice, FC Kralice na Hané, TJ Sokol Přemyslovice, TJ Haná Prostějov, TJ Sokol Mostkovice. Propozice, hrací systém
a další informace budou jednotlivým oddílům zaslány elektronicky.
Finálový turnaj skupina B – týmy od 3. do 5. místa jednotlivých
skupin se uskuteční na hřišti TJ Jiskra Brodek u Konice. Kvalifikovaná družstva: SK Lipová, SK Protivanov, 1.SK Prostějov, TJ Sokol
Brodek u Prostějova, TJ Sokol Otaslavice, TJ Sokol Vrahovice. Propozice, hrací systém a další informace budou jednotlivým oddílům
zaslány elektronicky.

Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 6. èervna 2017 rozhodla:

„My jsme nic velkého raději neplánovali,
abychom to nezakřikli. Vrátit do Kostelce
I.A třídu po čtyřiapadesáti letech je přece
jenom událost. Na soutěž se hodně těšíme, čeká nás spousta krásných derby a my
uděláme všechno pro to, abychom Prostějovsko důstojně reprezentovali. Byl to
náš dlouhodobý cíl, který se podařilo splnit,“ zamyslel se šéf klubu Stanislav Píchal.
Přestože nebyly žádné velké oslavy

Jednmi z nejšWastnjších lidí v areálu byli brati Píchalové. Vlevo David a vpravo Stanislav.

položili na podzim, který nám vyšel parádně. Na jaře jsme měli menší krizi, ale
dotáhli jsme to. Celý kádr dřel, chtěl. Já
bych chtěl poděkovat celému vedení i divákům, kteří nás drželi a věřili nám.“
Na poslední zápas, který pečetil posun o patro výše, se přišly podívat na
tři stovky diváků. Ti se mohli radovat
společně s hráči, když jim prezident
nabídl občerstvení a pivo zdarma!

Mistrovská kostelecká parta tsn po pevzetí vítzného poháru.

zprávy od zeleného stolu...

Plánovaný postup se sice rodil zdánlivě
lehce, protože Kostelečtí vedli prakticky celou sezónu, ale dotěrný rival z
Protivanova nenechal FC vydechnout.
„Teď už to řeknu. Já s tím postupem
počítal již přes sezónu. Ten kádr měl

Zdeněk
VYSLOUŽIL

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

www.vecernikpv.cz

klikni na

VIDEO+FOTOGALERIE

Foto: Zdenk Vysloužil

v plánu, natištěná mistrovská trička,
čepice, doutníky a bublinky nechyběly.
„Hlavní gró oslav ale plánujeme na sobotu
sedmnáctého června. Po Kostelci bude
jezdit vláček, nachystáno bude několik
občerstvovacích zastávek. V podvečer se
přesune dění do areálu hřiště, kde bude selátko, krůty a také ohňostroj. Tímto všechny příznivce kosteleckého fotbalu srdečně
zveme,“ pozval všechny fandy Píchal.

Foto: Zdenk Vysloužil

BYLI JSME
U TOHO

Definitivu, šampus a doutníky zajistil odchovanec Michal Lužný

KOSTELEC NA HANÉ Desetiletka završena. Tolik let uplynulo od posledního postupu Kostelce. Tenkrát to bylo z okresního přeboru do
I.B třídy Olomouckého KFS a u prezidentského žezla FC stál Stanislav
Píchal. „Myslím, že se jedná o nejen můj splněný sen. Fotbal přece
není jen o jednom Standovi. Je to dílo všech lidí, kteří se okolo kosteleckého fotbalu motají. Je to splněný sen nás všech,“ líčil pro Večerník
své bezprostřední pocity Stanislav Píchal.
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PROSTĚJOVSKO Dvě derby na závěr. Poslední kolo letošního ročníku skupiny „B“ I.A třídy
Olomouckého KFS svedlo dohromady hned čtyři regionální zástupce. V sobotním dopoledni se
překvapivě radoval Plumlov na hřišti Konice. V neděli pak neméně šokujícím způsobem řádily
Čechovice v Lipové. Mostkovice si pojistili I.A třídu exhibičním výkonem proti Slatinicím.

Pondělí 12. června 2017
www.vecernikpv.cz

Sokol
Konice
TJ Sokol
Plumlov

Hodnocení trenéra Plumlova
Petra Kišky:

Rus je v lázních a nebyl ani Kořenovský. Nechci se ale vymlouvat, protože Plumlov byl v podobné situaci. Já
se na ten zápas těšil, nějaký čas jsem
v Plumlově strávil. Byl to nejhorší výkon pod mým vedením. Nevím, jestli
šlo o nějaké podcenění nebo uspokojení. Plumlovu stačilo bojovat a my
nebojovali. Mrzelo mě to hlavně kvůli
těm lidem, co přišli. Bylo to na hody
a my se takhle předvedeme… Jinak
ale klukům za celé jaro děkuji, bylo to
z naší strany solidní vystoupení.“

vice jsme určitě měli a doma jsme
měli vyhrát, zvláště když to byl poslední zápas.“
. Hodnocení trenéra Čechovic

Evžena Kučery:

„První půlka byla vcelku vyrovnaná.
Lipová hrozila dlouhými auty. Ve
druhé půlce jsme byli jednoznačně
lepší. Mohli jsme dát i více gólů.
S naším vystoupením jsem maximálně spokojený. Navíc máme lepší
Hodnocení trenéra Lipové
vzájemné zápasy s Lipovou, takže
Pavla Růžičky:
jsme lepší. Z toho mám radost.“
„I když pro nás zápas začal dobře,
(zv)
tak skončil špatně. Bohužel jsme
nepřidali druhý gól. Soupeř srovnal
WWW.
a ve druhé půli byl jednoznačně lepší. My jsme se vůbec nedostali do
VECERNIKPV.CZ
hry. Ta porážka mě mrzí, na Čecho-

Hubený. Sestava Lipové: R. Vybíhal – Žilka, Macourek (60. Dostál),
Répal (72. Hejduk), Abrahám – M.
Vybíhal, Takáč, Jamrich (65. Štěrba), P. Novák – Petržela (46. Lehký), Dvořák (80. D. Liška). Trenér:
Pavel Růžička. Sestava Čechovic:
Polák – Kupka, Vinklárek, Walter, Š.
Hanák – T. Novák, Hruban, Lakomý, Chmelík – Hatle (90. F. Hanák),
Pospíšil. Trenér: Evžen Kučera.

PROSTĚJOVSKO Prakticky po celou sezónu se fotbalisté Němčic pohybovali v nejlepší dvojce „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS,
přesto se nakonec musejí spokojit s až třetí pozicí. Rozhodla o tom závěrečná porážka s Klenovicemi, po níž je těsně přeskočila rezerva Ústí,
a vítězové naopak udrželi pozici v lepší polovině. Stejný počet bodů uhrály i šesté Vrchoslavice, které na závěr prohrály v Kojetíně, naopak
Pivín se rozloučil výhrou nad Tovačovem a skončil nakonec devátý. Pořadí uzavírají Nezamyslice, za něž odehrál proti Troubkám celý zápas
i nedávno šedesátiletý trenér Drahomír Crhan.

z našich nejlepších jarních výkonů.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Chtěli jsme v tabulce skončit před
Jiřího Kamenova:
Konicí a to se podařilo. Chtěli jsme
navíc potvrdit, že jsme lepší. Letos „Trošku obavy jsme měli, ale nakonec
jsme se s nimi utkali třikrát a máme to bylo v klidu. Řekli jsme si, že nemůžeme udělat ostudu. Tři body jsme potři výhry. To asi není náhoda…“
třebovali k definitivě a kluci předvedli
TJ Sokol
solidní fotbal. Dařily se nám kombinaMostkovice
ce a po půl hodině bylo po nich. Sice
7:2
SK
(4:0)
jsme v závěru dostali dva góly, ale to už
Slatinice
se dá omluvit. Perfektní výkon všech,
Branky: 7., 9. a 33. M. Hladký, 14., ale vyčnívali dva autoři hattricků.“
65. a 68. Kamenov ml., 77. Křišťan –
SK
60. a 80. Veselský. Rozhodčí: Štětka
Lipová
– Kašpar, Petrásek. Sestava Mostko1:4
TJ Sokol
(1:1)
vic: Lukáš – Dadák, Bureš, Milar, V.
echovice
Vojtíšek (75. Hanák) - Hladký, Doseděl (63. Křišťan), M. Vojtíšek, L. Za- Branky: 25. Žilka – 40. Lakomý,
pletal – Kamenov ml. (82. Š. Karafiát), 51. Pospíšil, 72. Kupka, 82. Hatle.
Rozhodčí: Kreif – Habermann,
Šlambor. Trenér: Jiří Kamenov st.

stali do vedení, jenže pak jsme udělali strašné hrubky a doplatili jsme
na ně. Nejprve volný hráč srovnal,
poté šli čtyři na jednoho. Bojovali jsme sice, ale nevyšlo to. Chtěli
jsme skončit druzí a svazovalo nám
to nohy, na Klenovice to nestačilo.
Dub předváděl daleko vyrovnanější
výkony a postup do I.A třídy si zasloužil, my musíme dále pracovat
a vzít si z toho ponaučení.“

Hodnocení trenéra Smržic
Petra Gottwalda:

balon, valí se tak na nás jeden útok za
druhým, obrana je přetížená a chyba
vždy přijde. Hodně nám chybí Vojta
Bílý, jeho absence je znát. Smržice sice
v první půli měly jen jednu střelu na
bránu, z níž daly gól, pak už ale byly lepší a výhru si zasloužily, zatímco my jsme
už na bránu nevystřelili. Museli jsme se
obejít bez čtyř pěti hráčů, s nimi by závěr sezóny mohl vypadat jinak.“

„Byl jsem stoprocentně přesvědčen,
že Hvozd zvládneme jako o týden dříve Jesenec, ale rozhodnout se musí na
hřišti, kde musíte proměnit šance. Domácí měli problémy s tvorbou základní
sestavy, chyběli jim klíčoví hráči, kteří
odehráli nejvíce zápasů. Měli sice chuť
Hodnocení trenéra Hvozdu
do fotbalu, byli už ale smíření s tím, že
Petra Fialy:
padají, od první minuty bylo utkání jed„Zase jsme museli látat sestavu a hrál noznačné. Neměli na to, aby nás potrápikaždý, kdo mohl. Podle toho to i vypa- li a porazili, už po první půle jsme mohli
dalo, nemáme útočníka, co by podržel vést 4:0, bylo jen otázkou času, kdy se

Branky: 28. Klus, 67. M. Studený, 87.
Sedláček z penalty, 88. Martinák. Rozhodčí: Kaňok – Gábor, Sommer. Sestava Hvozdu: Koutný – J. Muzikant,
Vánský (55. V. Dostál), O. Procházka,
K. Procházka – T. Dostál (63. Švec),
Kubica, J. Krása ml. (73. Vítek), J. Krása st., Vyroubal (77. Spíchal) – Tichý.
Hrající trenér: Petr Fiala. Sestava
Smržic: Volf – T. Studený (76. Tomiga), Zbožínek, Gottvald, A. Studený
– M. Studený (77. Kovačevič), Vařeka,
Klus, Kotlár (83. V. Studený), Kalandřík (83. Sedláček) – Vaca (46. Martinák). Trenér: Petr Gottwald.

0:4
(0:1)

FC
Hvozd
TJ
Smržice

Hodnocení hrajícího trenéra
Nezamyslic Drahomíra Crhana:

boš. Sestava Nezamyslic: Fürst
– J. Machálek, Crhan, Frgál, Hájek
– Martin Plucnar, J. Přikryl, Mariánek, Špička – Z. Moravec, Závadský
(76. D. Moravec). Hrající trenér:
Drahomír Crhan.

„Kvůli zraněním i osobním důvodům
se nám omluvilo pět hráčů, takže museli nastoupit tři dorostenci a nakonec
i já. Soupeř se ale ke mně choval ohleduplně a také kluci bojovali a snažili
se, ani za stavu 0:3 se na to nevykašlali
a dohráli, jak nejlíp to šlo, panuje tak relativní spokojenost. Museli jsme hodně
improvizovat a výsledek není až tak
strašidelný, ve druhé půli jsme obdrželi
nulu. První gól jsme dostali smolně,
když centr z pravé strany zapadl až do
FK
brány, za stavu 2:0 měl Moravec tutovTroubky
ku a Jirka Přikryl dvakrát dobře střílel,
3:0
TJ Haná
(3:0)
měli jsme i další šance a stejně tak i souNezamyslice
peř, zápas mohl skončit i 8:5. Na závěBranky: 12. Petráš, 17. a 29. Stískal. rečnou čtvrthodinu pak nastoupil i syn
Rozhodčí: Kopečný – Petr, Hru- Zdeňka Moravce Daniel.“
(jim)

zápas s plným nasazením, někteří si
to vzali k srdci víc, jiní míň. Pro diváky to musel být ohromný fotbal,
viděli sedm branek. Za stavu 4:2
jsme měli proměnit ‚tisíciprocentní' šanci, jenže Šišma před prázdnou bránou trefil břevno a hostům
se podařilo snížit, takže závěr byl
dramatický. Po celý zápas jsme ale
byli lepší, i když jsme neměli trvalou převahu, soupeř hrozil z brejků a dlouhými míči do vápna. My
jsme na druhou stranu dali dva góly
po dobře kopnutých standardkách
a výsledek asi odpovídá, i když utkání mohlo skončit 8:3 i 4:4. Některé
kluky je těžší motivovat, když už
vědí, že jsme zachráněni, bylo to podobné jako při minulém zápase ve
Vrchoslavicích.“

TJ Sokol
Kožušany
SK
Protivanov

Branky: 74. Guskovič – 13. a 41. Milar, 50. D. Sedlák. Rozhodčí: Januš –
Kundrát, Vláčil. Sestava Protivanova:
M. Piták – Ženata, Dvořák, D. Nejedlý
(75. M. Bílek), M. Pospíšil – D. Sedlák,
F. Pospíšil (60. V. Nejedlý), Milar, Kropáč (70. Musil) – T. Pospíšil (67. Mudroch), R. Sedlák (77. Liška). Hrající
trenér: Milan Piták.

1:3
(0:2)

a rychle. Nemohli jsme tak počítat s tím,
že dáme tři góly a bude ejchuchu. Museli
jsme být trpěliví a dočkali jsme se. Pánbůh zaplať za Machyho, který se trefil.
Byl to jeho zápas, ale poděkování patří
všem. A já smekám před svým týmem
klobouček. Zvládli ten tlak dobře.“

jádřili jsme převahu i brankově. Nejprve Ondra Milar zakončil přímočarou
akci po ulici od Radka Sedláka, poté
stejný hráč zvýšil z trestného kopu.
Také do druhé půle jsme vstoupili aktivně a Dalibor Sedlák přidal třetí zásah, když si bravurně zpracoval dlouhý
centr. Pak jsme polevili a mohli jsme
pykat víc, než jen snížením. Využili
jsme všech pěti střídání a nechali jsme
vyniknout našeho brankáře. Až do stavu 3:0 jsem tedy byl s hrou spokojen,
pak jsme od ní zbytečně ustoupili a vše
jsme si zkomplikovali. Hrál se ale pěkný
fotbal a s Kostelcem jsme se postarali
o hezké finále. Gratuluju mu k postupu,
zasloužil si jej. A jsem rád, že jsme mu
mohli sekundovat.“

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

Trefil z penalty, 57. Čikl, 90. Štěpán
z penalty. Rozhodčí: Kylar – Chládek, Novák. ČK: 78. Ivanovič, 80.
Johan (oba L). Sestava Jesence:
Burget – Žouželka, Ullmann, Burian, Horák – Zajíček (63. Svoboda),
Čížek, Gottwald (84. Hradil), Laštůvka – Navrátil, J. Tichý. Trenér:
Petr Tichý st.

„Hráli jsme nesvázaný fotbal a dařila
se nám kombinační hra, takhle to vypadá, když nám už o nic nejde a můžeme hrát uvolněně. Za půl hodiny
jsme dali čtyři branky, pak jsme se už
ale viděli na závěrečné, co nás čekala po zápase, a polevili jsme. Nechali
SK Jesenec
jsme se zatlačit a dovolili jsme soupe- Dzbel
Hodnocení trenéra Kostelce
ři snížit až na 4:3, všechny góly jsme
5:4
Jaroslava Klimeše:
TJ
(4:2)
mu ale připravili – dva z penalt, jeden
Libina
po chybě brankáře. Měli jsme i další
„Věděli jsme, že ten poslední krok je nej- Hodnocení asistenta Protivanova
Josefa Pospíšila:
těžší. Zvole potvrdila, že patří do horní
Branky: 17., 34. a 71. J. Tichý, 18. šance a dá se říct, že to byl náš typický
(jim, zv)
poloviny tabulky. Hráli dobře, důrazně „První půle vypadala velice dobře a vy- Navrátil, 22. Čížek – 31. Jančík, 39. poslední zápas.“

FC Kostelec
na Hané
TJ SK
Zvole

Branky: 48. a 64. Lužný. Rozhodčí:
Kučera – Rosskohl, Šafařík. Diváků:
300! Sestava Kostelce: Vítek – Synek
(46. Vyhlídal), Baláš, M. Klimeš, Žídek
(88. Ondra) – Chytil, Móri, Langr, Grepl – Lužný (72. Muzikant), Preisler (89.
Zatloukal). Trenér: Jaroslav Klimeš.

2:0
(0:0)

prosadíme. Nechtěli jsme ponechat nic
náhodě, protože nebylo vůbec jisté, jestli
se zachráníme, nechtěli jsme se ale spoléhat na výsledek Nových Sadů v divizi.
Zlatým Horám ve druhé skupině totiž
pomohla kontumace a nyní porazily
prvního, takže bychom na tom byli hůř.“

PROSTĚJOVSKO Dvě regionální derby v závěrečných dvou kolech „B“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS přetavili fotbalisté
Smržic v maximální zisk šesti bodů. Po Jesenci se jim podařilo zdolat rovněž Hvozd a výsledkem je posun na vysněné jedenácté
místo před Libinu. To znamená udržení krajské soutěže. Vedlo se i Jesenci, jenž přestřílel již zmíněnou Libinu, a v bitvě o první místo
si suverénně počínal Kostelec proti Zvoli i Protivanov s Kožušany. Na čele se tak nic nezměnilo a Kostelec udržel díky lepší vzájemné
bilanci vedoucí pozici.

rozlučkový zápas. Brzy jsme po chybě brankáře dostali gól hlavou, od
takové šestnácté do čtyřicáté minuty jsme převzali iniciativu a totálně
Kovalovice přehrávali, neprosadili
FK Slavoj
jsme se ale. Ve druhé půli nám jejich
Kojetín „B“
stoper prošel přes celé hřiště a my
2:1
TJ Sokol
(1:0)
jsme už jen snížili z pokutového
Vrchoslavice 1946
kopu. Je potřeba ale říct, že soupeř
Branky: 5. Krčmář, 78. Jarmer – měl v sestavě šikovné hráče z ‚áčka'.“
87. Konupka z penalty. Rozhodčí:
TJ Sokol
Gábor – Rosskohl, Šafařík. Sestava
v Pivín
4:3
Vrchoslavic: M. Jurčík – Fialka,
TJ Sokol
(2:1)
Trávníček, Holub, Spiller – PřeceTovaov
chtěl, Zatloukal, P. Horák ml., Bleša
– Konupka, Loučka (60. P. Horák Branky: 8. Šišma, 40. M. Svozil, 52. R.
Švéda, 56. J. Svozil ml. Rozhodčí: Lanst.). Trenér: Miroslav Panáček.
ghammer – Šebesta, Lepka. Sestava
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Pivína: A. Vrba – M. Sedlák, Frýbort,
Miroslava Panáčka:
M. Bartoník – Hýbl (58. Hyžďal), T.
„Naše sestava nebyla ideální, zranil Vrba, M. Svozil, Šišma – J. Svozil ml. –
se nám René Jurčík a oba Hradi- R. Švéda (86. L. Svozil), Tydlačka (46.
lové byli v práci, takže mi scházel J. Bartoník). Trenér: Jaroslav Svozil st.
střeďák a hroťák, to je dá se říct půlHodnocení trenéra Pivína
ka mužstva. V útoku musel nastouJaroslava Svozila:
pit gólman Loučka a celkově mohu
být spokojen, byl to takový klasický „Chtěli jsme dnes vyhrát a odehrát

otočit. Výhru jsme si zasloužili, projevila se naše bezstarostnost a také
jsem si myslel, že Němčice budou
lepší, toto utkání jim ale nesedlo.“

Smržice vyloupily Hvozd a zachránily se

I.B třída skupina B

Branky: 73. Kolečkář – 83. a 90. Pytela. Rozhodčí: Majer – Vachutka,
Krátký. Sestava Němčic: M. Tome
k – Řezáč, M. Navrátil, J. Navrátil,
Coufalík (46. Porupka) – Vévoda,
Mrkva (70. Vejvoda), Hamala, Svozil – Horák, Kolečkář (73. Jiříček).
Trenér: Radovan Novotný. Sestava
Hodnocení trenéra Klenovic
Klenovic: Klimeš – Grepl, T. CetVladimíra Horáka:
kovský, Liška, Pospíšil – Smékal,
Prášil – Rozehnal, Prokop, Pytela – „Bylo to dobré. Jeli jsme do Němčic
Všianský. Trenér: Vladimír Horák. s tím, že nemáme co ztratit, o nic nám
už nešlo a hůř než desátí jsme skonHodnocení trenéra Němčic
čit nemohli. Jedinou instrukcí tak
Radovana Novotného:
bylo, aby se bavili fotbalem. Hráči se
„Celý zápas byl špatný a už po prv- skutečně bavili, takže jsem se bavil já
ní půli jsme klidně mohli 3:0 pro- a naši fanoušci taky. V prví půli jsme
hrávat, Michal Tomek nás hodně byli jasně lepší, vypracovali jsme si
podržel. Všude jsme byli pozdě šance, ale neproměnili je. Ve druhé
a nehráli jsme, co jsme měli, naopak půli jsem měl strach, že nám dojdou
hosté byli lepší, prokázali větší chuť síly, trošku se to ze začátku naplnilo,
i odhodlanost vyhrát. V šatně jsme pak jsme ale opět převzali kontrolu
si něco řekli a po faulu jsme se do- nad zápasem a dokázali jsme skóre

1:2
(0:0)

Němčice přišly o stříbro, i další trio je v top ten
FK Nmice
nad Hanou
TJ Sokol
Klenovice na Hané

I.B třída skupina A

„Zasloužené vítězství, protože jsme
měli více šancí než domácí. Klu„Všechno se nám zkomplikovalo v pá- ci k tomu přistoupili zodpovědně
tek. Zranil se nám Zdena Kaprál, Jara a každý splnil, co měl. Byl to jeden

Hodnocení trenéra Konice
Petra Ullmanna:

Branky: 85. Kotlán, 90. J. Kiška. Rozhodčí: Lizna – Boháč, Spurný. Sestava Konice: Laštůvka – Blaha (90. Růžička), L. Bílý, F. Bílý, Drešr – Kamený,
Tichý, Antl, Knoll (78. Cetkovský) –
Bross (30. Jurník), Žondra. Trenér:
Petr Ullmann. Sestava Plumlova:
Simandl – Vysloužil, Kocourek, Fabiánek, J. Kiška – Ostratický, Hrstka,
Ševcůj, Zabloudil – Gryglák, Spáčil.
Trenér: Petr Kiška.

0:2
(0:2)

Plumlov vybral Konici, $echovice rozebraly Lipovou a Mostkovice excelovaly

I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...

KOSTELEC SLAVÍ PO VÍCE JAK PŮLSTOLETÍ POSTUP DO I.A TŘÍDY!

NABÍDKA PLATÍ
PI OBJEDNÁVCE
A ÚHRAD DO
27. ERVNA 2017!!

ZAPLATÍTE JEN
575 K A ZÍSKÁTE
ABONENSTVÍ NA
12 KALENDÁNÍCH
M SÍC + JEDEN
ZDARMA

ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
SE SLEVOU
A BONUSEM 35%

HNĚ
KRA
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HANÁ ZLOMILA HOUŽEVNATÉ VÝŠOVICE „Já bych do I.B šel,“
Mistrovské oslavy odpálil kanonýr Voda
naznaBil Martin Kolá8
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
PROSTĚJOV Tříbodová formalita? Vzhledem k situaci obou
celků se nabízel bezproblémový
scénář. Haná usilující o stvrzení
celkového prvenství si měla s již
dávno zachráněným nováčkem
bez problémů poradit. Hosté
však rozhodně nepřijeli předem
smíření s rolí obětních beránků a
zvláště v prvním poločase hodně kousali. Zlomily je až dva góly
na přelomu obou poločasů.
Stav pøed výkopem
Domácí fotbalisté měli z utkání závěrečného kola Okresního přeboru
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku-II.
třídy s běhavým a důrazným protivníkem obavy. Dílem to bylo dáno několika absencemi stěžejních opor, dále
pak stylem hry vršovického souboru.
Fotbal založený na soubojích a fyzické připravenosti zeleno-bílým moc
nevoní, především na umělce malých
rozměrů. Tyto obavy se ukázaly zvláště v první pětačtyřicetiminutovce jako
oprávněné, odhodlání soupeře zlomil
až gól do šatny.

Vývoj zápasu
Zkušenost. Právě tenhle atribut sehrál v od začátku nervózním utkání významnou roli. Hostující tým
se nebál do domácích šlápnout,
ale místo aby jen tímto způsobem
brnkal favoritovi na nervy, nechali
se Výšovičtí zbytečnými řečmi rozhodit sami. Hanáci se přece jenom
více soustředili na hru a byli za to
odměněni brankou do šatny. Tu
brzo po pauze následovala druhá

trefa a kompaktnost hostujícího
souboru byla ta tam. Ostřílení harcovníci v zeleno-bílé kombinaci
pak zápas dohráli bez zbytečných
emocí a se spokojenými úsměvy na
rtech.

PROSTĚJOV Je dlouholetou
stálicí zeleno-bílé sestavy.
Jednu sezónu dokonce mužstvo vedl jako hrající trenér.
V posledním duelu sezóny
to byl právě Martin Kolář (na
snímku), který svými dvěma
trefami na přelomu poločasů nasměroval Hanou k mistrovské definitivě.

Zásadní okamžiky
Haná Prostějov s vědomím nutnosti
vítězství zahájila ofenzivně. Hned
v úvodu se ve dvou velmi dobrých
pozicích ocitl Světlík, ale potvrdil, že
hlavičkování není jeho silnou stránkou. Následně se hra přesunula na
dlouhé minuty do středu pole, kde
nebyla nouze o tvrdé osobní souboje
a vzájemné peprné komentáře. Rozhodčí Dömisch musel hasit vášně
žlutými kartami a slovním uklidňováním rozkohoutěných hráčů. Světlé
chvilky v podání Hané přišly až v závěru poločasu. Nejprve si vytvořila
stoprocentní šanci dvojice Gábor
- Dominik Holomek, když druhý
jmenovaný nepřekonal brankáře Pychoru z malého čtverce. Vysvobození
přišlo až v úplném závěru, kdy si ve
44. minutě na Krupičkův roh naskočil
na první tyči Martin Kolář - 1:0.
Druhé dějství zahájila Haná při chuti
ze závěru prvního. Nejprve pálil těsně
vedle Krupička, aby následně uhodilo podruhé. Po skrumáži v malém
čtverci Výšovic se pět minut po přestávce z otočky prosadil opět Martin
Kolář a o triumfu v okresním přeboru
už v tuto chvíli nikdo nepochyboval –
2:0. Ke cti Výšovickým slouží, že nic
nezabalili a v rámci svých možností
se snažili alespoň o korekci výsledku.
Proti však stál gólman Lošťák. Zvláště
po bombě Kozdase z pravé strany ho
musely řádně pálit pěsti. Na druhé
straně mohl završit hattrick Martin
Kolář, ale jeho hlavička tentokrát
mířila nad. V souboji o krále střelců
se chtěl prosadit i Kristián Koukal,
jeho jedovatou přízemní střelu však
Lošťák vyrazil. Gólovou tečku za
zápasem udělal střídající Dominik

Zdeněk VYSLOUŽIL
Fotbalisté Hané Michal Trnavský (vlevo) a Radovan Svtlík hostujícího kanonýra
Kristiána Koukala stežili pozorn.
Foto: Zdenk Vysloužil

Bartoň. Nejprve si udělal u postranní
čáry Michala Dudíka, aby v 73. minutě po kličce dalšímu hráči a navedení
míče na střed poslal míč nechytatelně k tyči - 3:0. Střeleckou bezzubost
hostů stvrdil v závěru Koukal, když
z dobré pozice hlavičkoval vedle a do
střelecké listiny se tak nezapsal.

Osobnost utkání
Při absencích několika tradičních lídrů se chopil dirigentské taktovky domácího celku Miloš Krupička. Technicky mimořádně vybavený borec
rozdával svým spoluhráčům milimetrové přihrávky, rozehrával standardní
situace. Při několika ostrých faulech
na svou osobu se nenechal vyprovokovat a stále svým přehledem rozvracel obranu soupeře.

smál třetí ve hře - Pavel Farný z Vrahovic. Vsítil jeden gól a s třiadvaceti
zásahy soutěž kanonýrů ovládl.

Atmosféra støetnutí
Až úmorné vedro příliš diváků do hlediště nepřilákalo. Hodně slyšet však
byli benjamínci domácího klubu, kteří
své povzbuzování umocnili i přineseným megafonem. Mnohem více nesvárů než v hledišti bylo na hrací ploše,
zejména v první půli ani jedna strana
té druhé nic nedarovala a za některé
nadávky by se nestyděli ani povaleči
v rotterdamských přístavních krčmách.

Daniel KOLÁØ – TJ Haná Prostìjov:

Michal DUDÍK – FK Výšovice:

„V nervózním prvním poločase se nám dlouho
nedařilo vstřelit gól. Hra nebyla podle našich představ. Bylo to dáno i hrou soupeře, který vsadil na
silovost a byl nepříjemný. Po gólu do šatny už pak byla
druhá půle plně v naší režii. Přidali jsme další branky
a dovedli zápas k vítězství. Čekali jsme, že to nebude
jednoduché a to se potvrdilo. Měli jsme obavy. Dotáhli jsme své tažení do konce, ale klobouk dolů před
Vrahovicemi, které měly fantastické jaro.“

„Těžký zápas s prvním mužstvem. Haná byla lepší,
měla více šancí a šla za vítězstvím. My jsme si řekli,
že nemáme co ztratit a nechtěli jim to dát zadarmo,
zatáhnout se dozadu. Hráli jsme, co nám soupeř dovolil, možná kdybychom měli trošku štěstí a něco
nám tam spadlo, mohlo to být zajímavější. Uznávám
ale, že byl soupeř lepší a vyhrál zaslouženě. My jsme
hráli, na co jsme měli. Nechtěli jsme jim to jen odevzdat.“

3 :0

TJ Haná Prostějov

Foto: Zdenk Vysloužil
filozofie je jiná. Chceme vyhrávat
každý zápas, a když se to daří, tak
jsme samozřejmě rádi, že je z toho
první místo.“
 Posunete se do I.B třídy, na
kterou máte nárok?
„To se zatím stoprocentně neví. Definitivně se rozhodneme na dnešní
závěrečné...“ (úsměv)
 A vy osobně budete hlasovat
pro?
„Vzhledem k tomu, že se dost zhoršují kvality hřišť v okresním přeboru,
tak já bych byl pro. Klidně bych to
zkusil, zahráli bychom si na lepších
terénech.“

Pozápasové hodnocení trenérù

Zajímavost duelu
Měl to být přímý souboj o korunu
krále střelců. Gólový účet dvou hlavních snajperů obou týmů byl před zápasem 22:21 ve prospěch hostujícího
Kristiána Koukala. Vzhledem k herní
převaze Hané se měl Patrik Gábor sokovi minimálně vyrovnat. Ani jeden
z goleadorů však neskóroval a tak se

 Co řeknete k dnešnímu zápasu?
„Byl to těžký zápas s urputným soupeřem, který nám nedal nic zadarmo. V první půli to byl samý souboj,
což na tomto malém hřišti už tak
bývá. Druhou půli už jsme díky našim zkušenostem uhráli. Byli jsme
fotbalovější a myslím, že jsme si to
zasloužili.“
 Vstřelil jste dva góly, jste za to
rád?
„Rozhodně. Jsem hodně šťastný,
ty moje góly je načaly a nás uklidnily. Díky tomu to byl pak klidnější
zápas.“
 Výhra stvrdila vaše prvenství
v soutěži, takže spokojenost?
„Samozřejmě. My ale nikdy nemáme jasný cíl, že budeme první. Naše

FK Výšovice

II třída, Okresní přebor Prostějovského Večerníku, 26. kolo

Ryšánek
M. Kolář

Daniel

Kozdas

Michal

Krupička
M. Škop

KOLÁŘ
Trnavský

DUDÍK

Fildán
Gábor
Olbert

Z. Lošťák

M. Holomek

Krčmář

Pychora

Světlík
Koukal

Zatloukal

Jančiar

Branky: 44. a 50. M. Kolář, 73. Bartoň
Střely na branku:
6
Střely mimo branku:
8 Rohové kopy:
Žluté karty: 33. Světlík, 58.Jančiar

D. Holomek

Křivinka

Jak. Novák

HANÁ

Obručník

3 :0

VÝŠOVICE

( 1 :0)

6

Rozhodčí: Dömisch – O. Lošťák, Lužný (oba z lidu).

Střídání: 52. Strouhal za D. Holomka, 66. Bartoň za Jak. Nováka, 76. Křížek za Zatloukala,
80. Zbožínek za M. Holomka, 81. P. Ociepka za Gábora.

Diváků: 50

Krajíček

Branky:
Střely na branku:
Střely mimo branku:

Rohové kopy:

Žluté karty: 13. Kozdas, 18. Koukal, 38. Fildán.

Střídání: 60. F. Okleštěk za Olberta, 70. Dudík za Kozdase.
Diváků: 50

5
4

6
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ÚBast v baráži nám
BARÁŽ UMŘELA NA BÍDNOU PRODUKTIVITU „proklouzla
mezi prsty,“
Starší dorostenci 1.SK Prostějov nezvládli poslední zápas sezóny

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

Tomáš
KALÁB
TŘINEC Po necelých třech
týdnech směřoval dosluhující trenér druholigového
eskáčka Radim Weisser podruhé za sebou do Třince,
tentokrát se „svým“ dorosteneckým týmem do devatenácti let. A také v mnohem
lepší pozici. Jeho svěřencům
šlo o uhájení druhého místa
v Moravskoslezské lize, která by znamenala postup do
dvojzápasové baráže o celostátní ligu. Stačilo málo neprohrát o víc než branku.
A víc než hodinu tomu také
vše nasvědčovalo. Jenže pak
přišel první gól, za ním další. Na konci zbyly pouze slzy
zklamání...
Stav pøed výkopem
Do Třince cestoval téměř kompletní výběr „devatenáctky“, citelně
chyběl ofenzivní záložník Jašíček,
který by do koncepce rychlých
brejků dobře zapadal. Základní jedenáctka téměř kopírovala tu z posledního domácího utkání s Líšní,
jediným otazníkem byla pozice
druhého útočníka vedle rychlonohého Marčíka. Nakonec padla volba na Lužu, jemuž ovšem začátek
utkání úplně nevyšel. „V první linii
je to vždycky nejtěžší. Mají tady
nosítka, kdo odpadne v šedesáté
minutě, vyměníme ho za čerstvého
hráče. Nepotřebujeme hráče, kteří
dohrají v klidu až do konce,“ vyjádřil nutnost výjimečného nasazení
o přestávce v kabině trenér Weisser.

smutnil kapitán Zapletal

Vývoj zápasu

pro Večerník

TŘINEC Jako kapitán provedl
tým úspěšnou sezónou, kterou mohl prodloužit barážový
dvojzápas o účast v celostátní lize. Michal Zapletal a jeho
spoluhráči moc chtěli, ale potřebná efektivita a kousíček
štěstí chyběly.

Jenže možná právě to absolutní nasazení v některých případech nebylo na
první pohled patrné... Začátek zápasu
se nesl ve velmi opatrném duchu. Bylo
zřejmé, že oba týmy si jsou vědomi
jeho důležitosti a nechtějí udělat chybu.
Ojedinělé výpady likvidovala obrana
či brankáři, hodně pokusů směřovalo
mimo tři tyče. Opticky více ze hry měli
domácí, Prostějov směrem dopředu
lehce ztrácel míče a útok neměl dostatečnou podporu záložní řady. Po změně
stran drželi v úvodních minutách iniciativu domácí, pak však přišla velká série
Marčíka a Hanáci byli jednoznačně dominantní na hřišti. V těchto okamžicích
se lámal zápas, jenže stav zůstával stále
bezbrankový. Pak vyšla domácím nenápadná akce a hosté se začali strachovat
o výsledek, což byl začátek jejich konce.
Domácí v laufu přidali další dvě branky
a skóre vzájemných zápasů jednoznačně převážili na svou stranu.

Tomáš KALÁB
Prostjovské nadje Luža (vpravo) a Marík (v pozadí) se snažili provtrávat
domácí obranu.
Foto: Tomáš Kaláb

kolem Kyselého a Šarmanovi prošel míč
na zadní tyč pod rukou - 1:0. Domácí to
posadilo do sedla, z něhož je mohl dostat
ještě jednou Marčík, ani zleva se proti
Bockovi ale neprosadil. Definitivní hřebíček do rakve postupových nadějí vrazil
Nieslanik, který hlavičkami nejprve po
rohu a poté po centru zapomenutý mezi
stopery stanovil konečné skóre zápasu.

Osobnost utkání
Zásadní okamžiky
Nebývá to rozhodně častým jevem, ale
v tomto utkání zásadním pro oba soupeře si absolutorium zaslouží rozhodčí. Především hlavní arbitr Vostrejž řídil utkání
nejen naprosto férově na obě strany, navíc také s výborným citem pro hru. Nechal ji plynout, ale přitom měl otěže zápasu pevně v rukou, zákroky posuzoval
v kontextu hry a žluté karty rozdával až po
předchozích upozorněních. Hodně rozhodčích nejen v druhé lize mužů by si
z tohoto způsobu řízení zápasu mělo vzít
příklad.

Po necelé čtvrthodině šel po chybě
v obraně domácí hráč sám na Šarmana,
v poslední chvíli jej ale od míče odstavil
Krátký. O čtvrt hodiny později se do
náznaku brejku dostával Luža, domácí
obrana ho ale do šance nepustila. Popelkova střela postrádala potřebnou přesnost, což platilo na druhé straně i o Štefánikově hlavičce po nakrátko rozehraném
rohu. Smékalův pokus z dálky mířil přesně doprostřed branky.
Po změně stran tentýž hráč pálil mimo
a byl to on, kdo stál také u zrodu kombinačně nejzdařilejší akce eskáčka, kdy
Zapletal posunul míč kolmicí Marčíkovi,
jeho střelu ale Bocek vyrazil na roh. Lehce zaplněné ochozy městského stadionu
vydechly při domácí hlavičce těsně nad
břevno, pak znovu úřadovala dvojice
Zapletal - Marčík, i tentokrát byl ale domácí brankář úspěšnější. Jenže pak se
po centru zprava Lasota otočil ve vápně

Zajímavost duelu
Přestože šlo o normální ligový zápas, ve
svém důsledku mělo charakter pohárového utkání. Bylo totiž zřejmé, že právě
bilance vzájemných zápasů rozhodne
o držiteli druhé příčky. Prostějov na podzim vyhrál doma 2:1, proto si mohl díky
lepšímu celkovému skóre dovolit pro-

hrát i o jednu branku. Výsledek však převážil misky vah na stranu Třince. „Jsem
rád, že Prostějov v soutěžích čeří vodu
v zápasech, kdy se o něco hraje,“ zmínil
po utkání trenér Weisser.

Atmosféra støetnutí
O důležitosti utkání svědčila zaplněná
lavička Prostějova, na zápas se totiž přijeli podívat i další činovníci mající hodně
společného s mládežnickým fotbalem.
Kromě realizačního týmu tak zápas sledovali trenér brankářů Petar Aleksijević
a trenéři dalších dorosteneckých týmů
Tomáš Gross a Pavel Musil. Hrálo se na
původním městském stadionu s atletickou dráhou, kde se sluneční výheň odrážející se od starých betonových ochozů
ještě kumulovala.

Pozápasové hodnocení trenérù
Petr SOSTØONEK – FK Fotbal Tøinec:

Radim Weisser – 1.SK Prostìjov:

„Viděli jsme po všech stránkách kvalitní utkání této soutěže a myslím, že Třinec zaslouženě ukázal svou sílu. V průběhu sezóny nám nevyšly některé zápasy, v nichž jsme
úplně zbytečně prohráli, a právě v tomto rozhodujícím
utkání jsme prokázali své kvality, což mě těší. Samozřejmě
soupeř mohl za bezbrankového stavu rozhodnout, ale nás
podržel výborný brankář Bocek. K tomu samozřejmě potřebujete i trochu toho štěstíčka a my mu v tomto zápase
šli výrazně naproti.“

„Utkání začalo opatrně, v prvním poločase hrály pozorně
obě obrany. Ve druhém, kdy se v domácí obraně vytvářela
okénka, na která jsme čekali, jsme s příležitostmi naložili
méně efektivně než soupeř. Ze tří samostatných nájezdů
na brankáře jsme měli vstřelit branku. Pak jsme propadli v situaci jeden na jednoho a druhou branku dostali po
standardní situaci. Za celou sezónu je potřeba poděkovat
jak hráčům, tak celému realizačnímu týmu. K fotbalu patří vítězství i porážky, radost i slzičky.“

3 :0

FK Fotbal Třinec

 Jak byste jako kapitán týmu
shrnul právě uplynulou sezónu?
„Teď bezprostředně po utkání v Třinci se hodnotí špatně. Kdyby nám někdo před sezónou řekl, že skončíme na
třetím místě, určitě by se nám to líbilo, jenže teď to má poněkud hořkou
příchuť. Měli jsme to na paměti, ale
poslední zápas jsme prostě nezvládli.“
 Začátek zápasu byl hodně
opatrný...
„Ano, nikdo nechtěl udělat chybu.
Ve druhém poločase jsme začali mít
potřebný tlak, Marčík šel několikrát
v dobré pozici na branku, jenže bez
využití. Po první brance jsme se asi
dalšího vývoje trochu zalekli. Po druhé
brance jsme otevřeli hru a do otevřené
obrany jsme pak inkasovali potřetí.“
 Zlomovým momentem zápasu
tedy byla hned ta první branka?
„Začali jsme být nervózní, že jsme inkasovali a že naděje na dobrý výsledek

Foto: archív M. Zapletala
jsou pryč. My měli dobré šance a soupeř dal v druhém poločase hned z první
příležitosti gól. To psychice neprospěje.
Na naše góly se hodně nadřeme.“
 S odhlédnutím od posledního
zápasu jste zanechali v soutěži velmi dobrý dojem...
„Za týden si řekneme, že sezóna byla
dobrá. Prvotním cílem před jarní sezónou byla záchrana statutu SCM, tedy
umístit se do sedmého místa, to jsme splnili už po nějakých čtyřech kolech. Další
motivací byla účast v baráži o celostátní
ligu. Ta nám proklouzla mezi prsty.“
 Nastupoval jste paralelně
i v mužském týmu, tam asi teď směřují vaše další fotbalové kroky?
„Druhá liga byla o cenných zkušenostech, dorosteneckou soutěž jsem si užíval už jen proto, že jsem tu od malička
a s těmi kluky už hrát nebudu. Teď naskočím do přípravy mužů a je jen na mně,
jestli se prosadím do kádru. Udělám pro
to všechno, rád bych v Prostějově zůstal.“

1.SK Prostějov

14. kolo Moravskoslezské dorostenecké ligy
Chloň
Smékal

Petr

Škrabal

Radim

Samiec

SOSTŘONEK

Paholík

WEISSER

Popelka
Štefánik

Krátký
Luža

Bocek

Šarman

Lasota
Lanc

Zapletal

Nieslanik

Latocha

Konečný

Branky: 63. Lasota, 74., 83. Nieslanik
Střely na branku:
Rohové kopy:

5
4

Střely mimo branku:

TŘINEC

4

Moštěk

Marčík

Cieslar

Popovič
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PROSTĚJOV

( 1 :2)

Rozhodčí: Vostrejž – Sedláček, Líkař

Kyselý

Branky: Střely na branku:

Diváků: 123

Rohové kopy:

5
6

Střely mimo branku:

Žluté karty: 65. Konečný, 82. Latocha, 90. Cieslar

Žluté karty: 65. Marčík

Střídání: 67. Kvapil za Štefánika, 76. Wilk za Konečného, 85. Ceniga za Latochu, 88. Zahaluk za Lasotu.

80. Přikryl za Kyselého, 80. Holub za Popoviče, 85. Veselý za Škrabala, 85. Zatloukal za Smékala

4

Střídání: 72. Grulich za Lužu,
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letos slavíme jubileum...

fotbal
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OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku
BRODEK POTVRDIL VÝHROU DOMINANCI
servis připravil Zdeněk Vysloužil

KOLA

ŠAMPI N
PAVEL FARNÝ

Kanonýr se nakonec raduje z koruny krále střelců. Přitom ani jednou v průběhu
sezóny celkovému pořadí nevévodil. Plně však využil skvělou fazónu svého týmu
a parádním finišem se dotáhl na nejlepší střelce, které nakonec v posledním kole
předstihl. Zatímco Koukal ani Gábor neskórovali, Farný pečetil čtvrtým gólem
výhru ve Zdětíně a s třiadvaceti přesnými zásahy skočil do čela!

KOLA

SM LÍK
TJ SOKOL PØEMYSLOVICE
Tak dlouho se chodí se džbánem… Fotbalisté Přemyslovic mají opravdu peška.
Pětileté úspěšné záchranářské boje skončily nečekaně. Sestup tohoto celku je o to
smutnější, že v celé sezóně prakticky na padací pozici nefiguroval. Vaz zlomila
svěřencům trenéra Lišky domácí porážka s Vícovem v předposledním kole.

11. Radovan SVĚTLÍK (Haná Prostějov)
11. Patrik ZAPLETAL (Čechovice/Určice)
11. Pavel FORET (Čechovice B)
11. Jan SEKANINA (Ptení)
15. Martin KUČERA (Vrahovice)
15. Jan STUDENÝ (Vrahovice)
17. Radovan CITA (Přemyslovice)
17. Oldřich DOSPIVA (Ptení)
17. Martin KOŘENEK (Přemyslovice)
17. Jiří KARÁSEK (Skalka)
17. Roman ŠIMEČEK (Brodek u Pv)
17. Marek HOLOMEK (Haná Pv)
17. Roman RIEGER (Otaslavice)
17. David TRAJER (Určice B)
17. Kamil ŽÁČEK (Určice B)
17. Libor KLIMEŠ (Horní Štěpánov)
27. Radek MAŇÁK (Skalka)
27. Jaroslav TRNEČKA (Vícov)
27. Petr HODULÁK (Haná Prostějov)
27. Viktor ŠŤASTNÝ (Určice B)
31. Vladimír KRAJÍČEK (Určice B)
31. Luděk OLBERT (Výšovice)
31. Petr PIŇOS (Brodek u Pv)
34. Lukáš HOLINKA (Ptení)
34. Roman BERČÁK (Určice B)
34. Lukáš JURNÍK (Přemyslovice)
34. Marek ZATLOUKAL (Haná Prostějov)
34. Dominik DRMOLA (Otaslavice)
34. Martin KRATOCHVÍL (Vrahovice)
34. Alexandr HANGURBADŽO (Otaslavice)
34. Jan KŘIVINKA (Výšovice)
34. Lukáš TYL (Přemyslovice)
34. Michal BARNET (Skalka)
34. Jiří FOJT (Horní Štěpánov)
45. Lukáš RYŠÁNEK (Výšovice)
45. Jaroslav HLADÍK (Otaslavice)
45. Tomáš POŘÍZKA (Vrahovice)
45. Petr SOLDÁN (Brodek u Pv)
45. Ondřej ŠČUDLA (H. Štěpánov)
45. David STROUHAL (Haná Prostějov)
45. Svatopluk BUKOVEC (Vrahovice)
45. Michal PŘIDÁLEK (Skalka)
45. Tomáš NEVRLA (Ptení)
54. Michal MAZAL (Olšany)
54. Radim ŽONDRA (Horní Štěpánov)
54. Martin HON (Ptení)
54. Jakub KVAPIL (Výšovice)
54. Jiří POSPÍŠIL (Olšany)
54. Leopold ZATLOUKAL (Brodek u Pv)
54. Dominik ZATLOUKAL (Otaslavice)
54. Jakub WOLKER (Čechovice)
54. Adam POSPÍŠIL (Čechovice)
54. Petr VODÁK (Učice B)
54. Petr FIALKA (Brodek u Pv)
54. Jaromír MATOUŠEK (Brodek u Pv)
54. Filip HEMERKA (Olšany)
54. Michal OBRUČNÍK (Výšovice)
54. Martin SÍGL (H. Štěpánov)
54. Roman PINKAVA (Skalka)
54. Miloš KRUPIČKA (Haná Prostějov)
54. Jan VÁCLAVÍK (Skalka)

So BuPv
So Ota

2:1
(0:0)

BRODEK U PROSTĚJOVA
Mobilizace pomohla. Naprosto
rozdílné výsledky v posledních
kolech stavěly do role mírného
favorita hostující Otaslavice.
Historická bilance vzájemných
střetů však hovoří pro Brodecké,
kteří se na prestižní derby
v rámci Okresního přeboru
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
zmobilizovali a odvěkému rivalovi dali najevo, že to oni jsou
pány přilehlého okolí.
exkluzivní reportáž
pro Večerník

kteří po roce opět kralovali
okresnímu přeboru.
Jejich
starší
vzorové
se
pravděpodobně před nimi a jejich maminkami chtěli předvést
a zahájili ofenzivním náporem.
Dvě obrovské šance, kdy míč putoval napříč malým čtvercem, však
zůstaly nevyužity. Domácí soubor
byl v první půli lepším celkem, držel
míč, ale kýženého gólu se nedočkal.
Co se nepodařilo v první, přišlo hned
zkraje druhé půle. Po delší střelecké
odmlce se trefil Petr Piňos – 1:0. Náskok mohl být vzápětí navýšen, ale
tečovaná střela prolétla centimetry
od Orálkovy levé tyče. Domácí byli
při chuti a Otaslavičtí se nemohli dostat do hry. Vítěznou pojistku zařídil
snad půl minuty po svém příchodu
na hřiště Válec Jelínek, když zakončil
chladnokrevně svůj únik – 2:0.

Zdeněk

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

VIDEO+FOTOGALERIE

„Metle“ na rivala letos zkrátka nestačily...
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72. Petr HANSL (Olšany), 72. Martin TYL (Přemyslovice), 72. Martin ŘEHULKA (Zdětín), 72.
Přemysl MLČOCH (Určice B), 72. David HRAZDÍRA (Otaslavice), 72. Tomáš APALOVIČ
(Zdětín), 72. Ondřej MLČOCH (Skalka), 72. Jakub NOVÁK (Haná Prostějov), 72. Lukáš
PETRŽELA (Skalka), 72. Ondřej SPISAR (Skalka), 72. Roman LIČMAN (Brodek u Pv), 72.
Mojmír HLOUŠEK (Olšany), 72. Jakub ANTONÍČEK (Olšany), 72. Jan ADAM (Zdětín), 72.
Luděk ZDRÁHAL (Zdětín), 72. Jan MAŠÍK (Haná Pv), 72. Jan FREHAR (Otaslavice), 72. Michal
BUREŠ (Určice „B“), 72. Pavel ELNER (Olšany), 72. Milan MOHELNÍK (Určice „B“), 72. Daniel
LANGER (Zdětín), 72. Zdeněk FILDÁN (Výšovice), 72. Petr JANSA (Čechovice „B“), 72. Martin
KOLÁŘ (Haná Pv) všichni 3 branky.

BYLI JSME
U TOHO

Domácí mladíci (v modrém) se do obrany soupee dokázali tlait bez respektu.
Foto: Zdenk Vysloužil

Namlsaný Brodek pak přepustil
taktovku soupeři a ten začal být
konečně nebezpečný. Nádherné
ráně Zatloukala halfvolejem moc
nechybělo. Gólovou hlavičkou se
blýskl Gerneš, ale zkušený brankář
Král míč vytěsnil nad branku. Kon-

taktní gól tak přišel z pohledu hostujícího souboru pozdě. Hlavičkou se
prosadil kanonýr Vogl – 2:1.
Přímý boj o šestou příčku tak ovládli Brodečtí, kteří předstihli rivala v konečné tabulce o dva body.
Statistiky najdete na straně 25

Pozápasové hodnocení trenérù

VYSLOUŽIL
23 branek
22 branek
21 branek
21 branek
18 branek
17 branek
17 branek
16 branek
13 branek
13 branek

klikni na

www.vecernikpv.cz

Rozjetá hostující parta se v nedělním
utkání šestadvacátého dějství netajila s loupežnými choutkami ani při
nájezdu na hřiště blízkého soka.
Brodečtí však tentokrát neponechali
nic náhodě a na závěrečný zápas
letošní sezóny se dostavili takřka
v kompletním počtu. Předzápasovou
vsuvku obstaralo předání poháru
a medailí místním mladším žákům,

Ivo VYKOPAL – TJ Sokol Brodek u Pv:
„V první řadě jsem rád, že obě mužstva budou v okrese
působit i příští sezónu. Otaslavice se ukázaly jako
houževnatý soupeř. Bylo na nich vidět, že měli dobré
jaro. V zápase jsme měli více ze hry a byli malinko lepším
mužstvem. Díky gólům i šťastnějším. Výhru jsme si
zasloužili, protože jsme si za ní šli více. Jsem rád, že jsme
vyhráli obě derby. Budeme se snažit, aby to vydrželo
i příští rok. Já jsem spokojený nadstandardně.“ (úsměv)

Jiøí HON – TJ Sokol Otaslavice:
„Derby proběhlo vcelku poklidně. Brodek zvítězil
zaslouženě. My jsme postrádali důraz v soubojích. Zvláště
začátek jsme podcenili. Dvacet minut jsme absolutně
nestíhali. Rozhodně jsme se měli prezentovat lepší hrou
a celkovým výkonem. Nedá se bohužel nic dělat. Jdeme
pořád dál, teď dáme pauzu a budeme se chystat na novou sezonu. dnes k vítězství gratuluji, zasloužil si ho více.
Celkově jsme s vystoupením v ročníku spokojení.“

26. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
TJ Sokol Zdětín
TJ Sokol Vrahovice

0:4
(0:1)

Branky: 23. Studený, 56. Kučera,
56. S. Bukovec, 67. Farný. Rozhodčí: Milar – Fojtík, Apalovič (oba
z lidu). Žluté karty: nikdo. Diváků:
56.
Zdětín: Menšík – Sokol, Jiř. Navrátil, Zdráhal, Hlavinka – Jar. Navrátil, Kučera I (75. Nakládal), Kučera
II, Adam – Pliska, Cosmin. Hrající
trenér: Tomáš Kučera I.
Vrahovice: D. Pokorný – Michalec, J. Doležel (90. Klíč), Šmíd, M.
Bukovec – Kučera (89. Alexy), S.
Bukovec, M. Kratochvíl, Prucek
(78. Marek) – Farný, Studený (87.
Procházka). Trenér: Jan Řezníček.
Pohledem trenérů:
Tomáš Kučera: „Po delší době
jsem musel nastoupit do základu
i já. Docházka nebyla tentokrát
dobrá. Deset omluvenek na závěrečnou je moc. To mě samotného
překvapilo. Kluci z Vrahovic potvrdili, proč hrají špičku soutěže,
vyhráli zaslouženě. Nám to ale
rozhodně radost a chuť do fotbalu
nezkazilo. Na závěrečné byla dobrá
nálada. Dali jsme si závazek, že příští rok na oslavu padesátin některých
našich hráčů postoupíme zpátky do
okresu. Když se to nepovede, tak to
vyjde u příležitosti našich šedesátin, takže máme čas jedenáct roků.“
Jan Řezníček: „Myslím si, že jsme
zahráli na šedesát procent toho, co
jsme předváděli v posledních zápasech. Na soupeře to ale stačilo,
k tomu utkání není moc co dodávat. Soupeř nekladl velký odpor.
Zaslouženě jsme tak vyhráli a jen
je škoda, že jsme tu Hanou nepřeskočili. Teď nám nezbývá než čekat
na případný telefonát ze svazu, že je
v I.B třídě volné místo.“

Mlčoch – Přecechtěl, Kopřiva. Žluté karty: nikdo. Diváků: 30.
Horní Štěpánov: Havlíček (83.
Šmíd) – Rychnovský, Ščudla, Sígl,
Pokorný (46. Žilka) – Pitner (70.
Svoboda), Deutsch (65. Kamený),
Němec, Fojt – Gryc, Klimeš (83.
Červinka). Trenér: neobsazen.
Přemyslovice: Konečný – J. Špaček, Sláma, M. Tyl, Konšel (65. L.
Špaček) – Slaviček (68. D. Liška),
L. Tyl, Kořenek, Burget – Cita (62.
Jančík), T. Jurník (62. Koutný).
Trenér: Jaroslav Liška.
Pohledem trenérů:
Horní Štěpánov: Z rozhodnutí vedení Horního Štěpánova se nemá
nikdo k zápasům vyjadřovat.
Jaroslav Liška: „Navázali jsme na
utkání s Vícovem. Opět jsme měli
první šance, bohužel jsme je neproměnili. Pak jsme inkasovali jako první a jakmile nám soupeř odskočil na
dva góly, bylo rozhodnuto. Bohužel
jsme sestoupili… Ono se to nedá
zachraňovat donekonečna. Bohužel
nemůže chtít záchranu jenom trenér,
ale i hráči. Já měl ale pocit, že to bylo
některým šumák. Možná to bude pro
kluky i lepší. Pro mě to byl poslední
zápas. Teď musejí kluci udělat všechno pro to, aby se vrátili do okresního
přeboru. Zvláště ale musí změnit přístup. Tam je zakopaný pes. Musí se
zlepšit celkově morálka.“
FC Ptení
TJ Sokol Olšany

4:0
(3:0)

Branky: 5. Šmída, 23. Nevrla, 258.
J. Sekanina, 86. Horák. Rozhodčí:
Němec – Duda, Hubený. Žluté
karty: 10. Holinka, 41. J. Sekanina,
72. Kohout, 90. Horák – 7. A. Pospíšil, 90. Posker. Diváků: 69.
Ptení: Hon – Kohout (80. Lamg),
Peterka, Minx, Látal – Šmída (75.
Dospiva), Vyroubal (62. Jergl), Nevrla, Holinka – J. Sekanina (68. M.
TJ Horní Štěpánov
5:1 Doležel), Musil (58. Horák). HrajíTJ Sokol Přemyslovice
(2:0)
cí trenér: Roman Minx.
Branky: 30., 40. a 81. Gryc, 49. Fojt, Olšany: Bačík – M. Rokyta, Míš68. Klimeš – 78. L. Tyl. Rozhodčí: ka, Hansl, Posker – Antoníček, J.

Pospíšil, Řezníček, Šenkyřík – A.
Pospíšil, Ječmeň. Trenér: Roman
Sedláček.
Pohledem trenérů:
Roman Minx: „I když nám chybělo několik hráčů, soupeř na tom byl
o poznání hůře. Olšany působily od
začátku odevzdaným dojmem. Tím
pádem nám hodně usnadnily naši
cestu ke třem bodům. Nakonec
jsme mohli vstřelit mnohem více
branek než jen čtyři. Svým přístupem nás Olšany udržely v okresním
přeboru. Takže u nás panuje momentálně dobrá nálada.“
Roman Sedláček: „Co na tom
mám komentovat. Čtyři hrubice,
hrozné hřiště a příšerný fotbal.
Celkově jsem z hráčů v Olšanech
rozčarován. Je to smutné, ale nejsou
schopní přijít dvakrát za sebou ve
stejném složení. To je hlavní příčinou dané situace a sestupu. Nevím,
co se s tím dá dělat, ten přístup není
dobrý. Já zvažuji nějaké nabídky,
které v týdnu rozseknu.“
FK Skalka 2011
TJ Sokol Čechovice „B“

3:1
(2:0)

Branky: 12. Přidálek, 42. z pen.
Chytil, 85. Barnet – 80. Foret. Rozhodčí: Dömisch – Spisar, Petržela
(oba z lidu). Žluté karty: 44. Jančík, 62. Š. Hanák. Diváků: 40.
Skalka: Podešva – Přidálek, Karásek, M. Glouzar, Václavík – Molčík
(60. Pinkava), Slamenec, Chytil,
Barnet – Dvořák (70. A. Glouzar),
Mlčoch. Trenér: Stanislav Prečan.
Čechovice B: Zápeca – Kupka,
F. Hanák, Š. Hanák, Bontempo –
Němeček, Jančík, Skoumal, Foret
– Wolker (50. Horák), Meixner.
Trenér: Rudolf Valný.
Pohledem trenérů:
Stanislav Prečan: „Já jsem spokojený. Byl to tradiční závěrečný zápas.
Domluvili jsme se, že si prohážeme
posty. Byl to takový pouťový fotbal,
o nic nešlo. Za výsledek jsem ale
rád, rozloučili jsme se s okresním
přeborem důstojně. Těšíme se do

třetí třídy, kde si snad podobných
zápasů užijeme více.“
Rudolf Valný: „Katastrofální výkon z naší strany. Neumíme si přihrát ani zpracovat míč. Soupeř nás
důrazem nutil k chybám a hráči
se soustředili na rozhodčí místo
na hru. Fotbal je kontaktní sport
a musíme umět rány přijímat. Místo kecání s rozhodčími se musíme
soustředit na hru. Mně se tohle nelíbí. Pokud si to hráči neuvědomí,
tak budou mít problémy s každým
soupeřem. Skalka vyhrála naprosto
zaslouženě. Mě kluci vyloženě zklamali, opravdu se mi ten náš přístup
nelíbil.“
TJ Sokol Vícov
TJ Sokol Určice „B“

1:2
(1:0)

Branky: 4. Bošek – 55. Šťastný, 64.
Žáček. Rozhodčí: Protivánek –
Marek, Mlčoch (oba z lidu). Žluté
karty: 60. Vlach – 35. Nakládal, 70.
Trajer. Diváků: 70
Vícov: Brabec – Chytil, Humpolíček, Rajchman, Šobr – Rozsíval,
Vlach, Štěpánek, Světlík – Bošek,
Tříska (86. Krutovský). Hrající
trenér: Karel Vlach.
Určice „B“: Múdrý – Grulich (46.
Kadlec), Nakládal, P. Mlčoch, Muzikář – Pospíšil, Šťastný, Hanzelka,
Ježek (55. Berčák) – Žáček (67.
Pavlů), D. Trajer. Hrající trenér:
David Múdrý.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „Chtěli jsme si ten
poslední zápas užít a podle toho to
vypadalo. Soupeř k tomu přistoupil podobně a myslím, že si zahrála obě mužstva. Sezóna dopadla
z našeho pohledu dobře a my jsme
spokojení.“
David Múdrý: „Chtěli jsme si zahrát fotbal a to se povedlo. Vítězství
jsme si zasloužili a ukončili tak důstojně povedenou sezónu. Já jsem
s výkonem spokojený. Ve Vícově
jsou těžký terén i prostředí. Naštěstí
jsem si neodřel kolena. Klukům za
výkon děkuji.“

Pondělí 12. června 2017
www.vecernikpv.cz
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doplní mladíci,
HOKEJ V PROSTĚJOVĚ: Jestřáby
v úterý se koná ligový aktiv

míč stále na straně obou klubů

EX

PROSTĚJOV Ačkoliv se už v polovině předminulého týdne po
jednání u prostějovské primátorky Aleny Raškové zdálo, že
dohoda o budoucnosti hokeje
v Prostějově je jasno a dohoda
je na spadnutí, konec uplynulého týdne přinesl další zklamání. K tématu se vyjádřil nejpovolanější činitel, mluvčí pracovní
skupiny pro vyřešení současné situace i budoucnosti hokeje v Prostějově a náměstek hejtmana Olomouckého kraje
František Jura (na snímku).

EXKLUZIVNĚ

Tomáš KALÁ
ÁB

„Všichni jsme řešení situace věnovali tři měsíce poctivé práce, jejímž
výsledkem měla být finální dohoda.
Přestože již byl text smlouvy vypracován, k podpisu nedošlo, protože
zástupci LHK se na závěrečnou
schůzku nedostavili,“ podotkl Jura
s viditelným zklamáním. Jak zdůraznil, jako mluvčí pracovní skupiny
několikrát avizoval, že tento poradní
orgán doporučí městu podpořit mlá-

dežnický hokej i „A“-tým za předpokladu, že se oba kluby dohodnou. To
předpokládá přechod mládeže do SK
Prostějov 1913.
Jura má bezprostřední zkušenost
z profesionálního fotbalu a moc
dobře ví, že sportovní ambice jsou
limitované finančními možnostmi
daného klubu. Požadavky lze klást,
ale musí se pohybovat v reálných
mantinelech. „Osobně jsem i z pozice
náměstka hejtmana Olomouckého
kraje dělal všechny možné kroky, aby

Foto: archív Veerníku

k dohodě došlo a prostějovský hokej
se stabilizoval,“ zdůraznil Jura.
Po aktuálním nezdaru budou jednání pokračovat, ale obě strany
musí k jednání přistoupit racionálně a být ochotny přijmout kompromisy. „Pokud k dohodě nedojde,
postoj rady, zastupitelstva i můj osobní k podpoře hokeje v našem městě se
od toho bude odvíjet,“ nastínil František Jura.

ELNÍ PEDSTAVITELÉ ODDÍL
K SITUACI V MLÁDEŽNICKÉ SEKCI:

NO COMMENT...!

PROSTĚJOV Jak Večerník avizoval v minulém čísle, do tohoto
vydání jsme chtěli zařadit postřehy a komentáře všech zainteresovaných stran k problematice
budoucnosti mládežnického hokeje ve městě. Oslovili jsme tedy
generálního manažera „A“-týmu
Jestřábů Jaroslava Luňáka i bývalého předsedu oddílu Michala
Tomigu, neboť ten určený Vladislav Odstrčil už jim prý zase není.
Za SK 1913 byl kontaktován Marek Černošek, člen výkonného
výboru. Jenže odpovědí jsme se
ani v jednom případě nedočkali!

Jaroslav Luňák na otázky, s jakými
dojmy sleduje nynější vývoj, jestli
ho překvapilo, že vedení města dalo
přednost eskáčku, jaký dopad bude
mít tento stav na „áčko“, jak vlastně vychází s představiteli druhého
prostějovského klubu a jestli s nimi
vede nějaká jednání, zprvu nezareagoval vůbec. Až ke konci uplynulého týdne dorazil od prvního muže
„A“-týmu Jestřábů e-mail, v němž
uvádí, že dokud nebude zcela jasno,
nebude se k situaci okolo mládežnického hokeje vyjadřovat.
Dlouholetý šéf zdejšího hokeje Michal Tomiga poslal krátkou zprávu,

že si dá na čas a ozve se sám zhruba
za měsíc. Odmítl tak mimo jiné odtajnit, kdo je aktuálním předsedou
Jestřábů, co stávající situace znamená pro tamější mládež a jaká bude
budoucnost oddílu, či proč to podle
něj dopadlo právě takto, nebo jestli
se on sám bude chtít ještě nějak dále
angažovat...
Obdobně jako dvojice předních
bossů LHK Jestřábi se zachoval
i jindy vstřícný člen výkonného
výboru SK Prostějov 1913. Pokusy
o telefonické kontakty s Markem
Černoškem totiž vyzněly do prázdna...
(jim, zv)

zjistili jsme
PROSTĚJOV Polovinu kádru
složenou ze zkušenějších hráčů
a zbývající část sestavy tvořenou
cenově dostupnějšími mladíky.
Touto cestou se nyní bude ubírat
tvorba jestřábího mužstva. A protože už nyní jsou potvrzeni tři kvalitnější obránci a šestice podobně
zařaditelných útočníků, na řadě
je tedy především příchod méně
známých a levnějších jmen.
„Teoreticky je hráčů dost, stále jsem
na telefonu i na e-mailu a pořád mi
někoho nabízejí, žádný hvězdný hráč
ale zatím nepřijde. Máme rozjednáno poměrně dost mladých jmen.
Jedná se o neznámé kluky, co prošli
juniorkou a mají na kontě maximálně několik prvoligových startů,“
potvrdil Večerníku aktuální zprávy
Jiří Vykoukal, sportovní manažer
Jestřábů.

Výběr konkrétních cihliček do úspěšně sestaveného kádru je právě na něm
a jako pomůcka mu slouží dostupné
údaje, doporučení, postřehy od dalších hráčů či funkcionářů. A v současné době si na nudu stěžovat nemůže.
„Práce mám víc než předtím, jsme
totiž malý klub. Musíte připravit plán
na srpen i září, připravit testy pro hráče i zajistit, aby se všichni čtyřiadvacátého července sešli. A je pravda, že
noví hráči se budou muset uskromnit
a případné odstupné si třeba i hradit
sami nebo prostřednictvím rodičů.
Tabulky totiž stále platí...,“ nezastírá
a jedním dechem dodává, že kostra
nového mužstva je již hotová. „Máme
tu Lukáše Luňáka, Matese Venkrbce,
Fialu, Dvořáčka, Hozáka, Rudovského, to jsou dva kvalitní útoky a ostatní
dvě lajny budou méně zkušené. Touto
cestou se vydává většina prvoligových
týmů. A v obraně máme Drtinu, Holíka a Koláře, který odehrál nadstandardní první polovinu sezóny. Na co

budeme mít, s tím budeme hrát,“ sdělil
Vykoukal holou pravdu.
Uzavřením WSM Ligy se nikdo nemusí bát sestupu do druhé ligy, ten
hlavní boj během základní části se tak
ponese o účast v elitní desítce zaručující postup alespoň do předkola play-off.
A právě od reálnosti splnění této mety
se zřejmě bude odvíjet složení jednotlivých mužstev. „Rozhodovat se bude
v lednu, soutěž bude svádět k tomu,
že budou týmy na poslední chvíli nakupovat a posilovat, nebo se naopak
hráčů zbavovat. Svaz určitě dlouho
přemýšlel, co se může stát a zabýval se
všemi alternativami, takže snad rozhodl rozumně...,“ rýpl si sportovní manažer Jetsřábů do výše zmíněné zásadní
změny, s níž nejen Jestřábi nesouhlasili.
Již na začátku tohoto týdne pak
bude jasno o podobě jízdního řádu
pro novou sezónu WSM Ligy, v úterý 13. června od 11:00 hodin se totiž v Praze uskuteční aktiv spojený
(jim)
s rozlosováním soutěže.

Nohejbalisté odpoqívali,

dorost koneqn9
zabral
I
MODŘICE, PROSTĚJOV Prvoligová pauza přišla prostějovskému Sokolu I vhod.
Borci, kteří jsou oporami
mužského celku a jsou věkem
ještě dorostenci, se mohli
plně soustředit na extraligový
zápas své věkové kategorie. Na
půdě Modřic potřebovali nutně
zvítězit, aby udrželi reálnou šanci
na postup do play-off. „Soupeře tentokrát kluci jasně přehráli
a získali dva důležité body,“ oddechl si trenér Richard Beneš.
Na Brněnsko cestovali Hanáci v nejsilnějším možném složení Ftačník,
Matkulčík, Příhoda a Pospíšil. „Na
výkonu i výsledku to bylo hned znát,“
pokyvoval souhlasně hlavou Beneš.

Sokol
o víkendu
oma!
dvakrát d

Základ pozdější výhry položily dvojice. Elitní dvojka Ftačník - Matkulčík a střídající Příhoda, druhý pár
Příhoda - Matkulčík a alternující Pospíšil. Třetí korálek navlékla dvojka
Matkulčík - Příhoda a čtvrtý vítězný
bod zařídil v singlu kapitán Kuba
Ftačník. Prostějovští tak zvítězili 4:3
a v průběžné extraligové tabulce pojistili třetí místo.

„Kluci nastoupili v nejsilnější sestavě
a roli favorita ustáli. Na jejich straně
byly zkušenosti z prvoligové mužské
soutěže. Vítězství je hodně důležité,
protože třetí místo znamená postup
do vyřazovacích bojů,“ komentoval
povedené vystoupení Richard Beneš.
V nejbližším termínu se představí oba prostějovské výběry na
domácím kurtu za sokolovnou.
V sobotu 17. června hostí muži od
14:00 hodin Start Praha. O den
později se pak dorostenci poměří
od 12:00 hodin s týmem Zbečníku. „Hrajeme doma a měli bychom
v obou případech zvítězit. Zvláště
muži by měli zabrat, aby se přiblížili
příčkám zaručujícím play-off,“ zve
diváky šéftrenér Richard Beneš. (zv)

Exjest8áb Lukáš KrejBík: „Na prvním míst byla rodina“

PRAHA, PROSTĚJOV Přesně sto dvacet ostrých prvoligových
zápasů stihl odehrát v prostějovském dresu Lukáš Krejčík (na
snímku). Šestadvacetiletý útočník přišel na Hanou pomoci
s prvoligovou záchranou, následně se podílel i na pátém místě
po základní části a v posledním ročníku byl druhým nejproduktivnějším Jestřábem s celkem pětačtyřiceti body. Další už
bude přidávat ve Slavii Praha, kam se z rodinných a osobních
důvodů rozhodl přesídlit.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
rozhovor
k
pro Večerník
Jiří
MOŽNÝ
 Hlavním důvodem k vašemu
stěhování se stalo blížící se založení
rodiny. Kdy očekáváte narození potomka?
„Termín máme na začátku října
a s manželkou se moc těšíme. Doufám, že vše proběhne v pořádku,
začátek těhotenství nebyl optimální,
nešlo vše hladce, teď se to ale doufám ustálilo. V Prostějově jsem byl
celé dva roky sám, stejně tak už dřív
v Liberci. A dospěli jsme k závěru, že
bychom chtěli být spolu.“
 Takže o to víc si nyní užíváte
mimosezónního období?
„Ano. Teď to mám třicet minut autem, takže každý den po tréninku
jezdím domů. Většinu času trávím
s manželkou a snažíme se na přírůstek připravit, pro nás oba to bude
nová věc. Těšíme se hodně. Loni
jsme měli svatbu a od začátku bylo
vše plánované, že bychom chtěli žít
ve třech.“

 Nedávno vám znovu začal tréninkový proces, stihl jste si dostatečně odpočinout od hokeje?
„Po minulé sezóně jsem podstoupil
operaci ramene, prakticky celou sezónu
mě bolelo. Hned jsem šel k panu Holibkovi pod kudlu a měsíc a půl jsem odpočíval. Kdybych nebyl na operaci, tak
bych to tak dlouho nevydržel, protože
sport a pohyb mám rád. Takže jak jsem
se vyléčil, tak jsem se hned začal připravovat a už se těším na další ročník.“
 V minulých dnech jste se stal novou posilou Slavie. Jak se zrodil váš
přesun k sešívaným?
„Po konci sezony v Prostějově jsem
m
sháněl angažmá, které bych měl v do-jezdové vzdálenosti. A protože bydlím
m
kousek od Prahy, tak to vyšlo nejlépe,,
jak mohlo. Ze Sadské to mám třicet mi-nut na stadion, když tedy přišla nabídkaa
ze Slavie, tak jsem na ni s radostí kývl.“
 A rýsovalo se i něco jiného?
„Řešili jsme víc věcí, výplatu, dojezd,,
ambice, takže moc možností nebylo.
o
Slavia mě kontaktovala jako první, tak
jsem hned souhlasil.“
 Také její kádr prochází přes léto
velkou obměnou, jaká jsou vaše
předsezónní očekávání?
„Jsem tam teprve chvíli, takže já sám
úplně nevím. S trenéry jsme vedli de-

batu, že bychom se chtěli udržet v první
čtyřce a v budoucnu se pokusit probojovat výš, přeci jen Slavia je pořád
velkoklubem, takže by se chtěla držet
nahoře.“
 Při svém odchodu jste nevyloučil, že byste se někdy v budoucnu
mohl do Prostějova vrátit. Jak je to
podle vás reálné?
„V tuto chvíli vůbec nedokážu odhadnout. Byl jsem rád, že jsem se s panem
Luňákem a panem Vykoukalem domluvil na ukončení kontraktu, protože
žádost přišla z mé iniciativy. Bavili jsme
se i o budoucnosti, a pokud by zájem
klubu byl, a já bych řešil angažmá, tak
by to bylo reálné. Za uplynulé dva roky
jsem si v Prostějově vybudoval určitý
vztah ke klubu i lidem, co se tam o hokej starají, o to těžší pro mě bylo se takto
rozhodnout. Ale na prvním místě byla
rodina, poslední dva roky jsem byl sám
bez manželky. To byl hlavní důvod, že
jjsem se domluvil na ukončení.“

„

úspěšný tým a někdy v budoucnu se
dostat i do baráže, to byly také důvody
a plus k celému angažmá. Navíc jsme
tam měli super partu a takové to jádro
Matouš Venkrbec, Lukáš Luňák, ‚Dubis‘ jsou super kluci. Vybudoval jsem si
v Prostějově super vztahy a rozhodování pro mě bylo těžké.“
 Uplynulá sezóna neskončila
podle představ, výsledky byly jako na
houpačce a na postup z předkola to
nestačilo.
„Máte pravdu. Začátek sezóny nám vyšel až nad očekávání. Samotná příprava
sice nebyla dobrá, prohráli jsme v ní víc
zápasů, ale prvním kolem se to otočilo
a drželi jsme se čtvrt soutěže nahoře.
Pak přišel útlum, který se asi i trochu
čekal, ale že bychom se až tak posunuli dozadu, to jsme netušili nikdo. Pak
se nám podařilo sezónu zachránit, ale
škoda předkola, série s Přerovem byla
nesmírně vyrovnaná a rozhodly maličkosti. Škoda, že se nám nepodařilo
p

a pendlování tabulkou, to už k hokeji
patří. My jsme hráči, abychom bojovali
na ledě, co se pak děje kolem týmu, to
mají na starost majitel a manažer. Jestli
to teď bude klidnější, to nedokážu říct,
ale jdu do Slavie a budu se tam snažit
podávat stejné výkony jako v Prostějově. Makat na ledě pro tým naplno.“
 Nebude vám ale chybět podpora
z hlediště?

 To snad ne, zanechal jste tu dobrý dojem...
„Doufám, potěšilo by mě to. Snažím
se vždy makat pro tým, snažím se dát
gól a pomoct dopředu, ale i bránit,
uhrát oslabení. To jsou důležité věci
pro mužstvo, i defenzivní hra útočníků
je podstatným faktorem, takže jsem se
ji snažil plnit. Možná i touto poctivou
hrou jsem se tu zapsal, i když nejsem až
takový střelec. A taky je pravda, že bojuje se líp, když přijde patnáct set nebo
dva tisíce diváků, než když jich přijdou
jen dvě stovky, což také bylo na Kadani,
v Benátkách. To žene hráče dopředu,
i když ta bojovnost je automatická
i v momentě, kdy na stadionu bude jen deset
lidí.“

„Too byl jeden
z důvodů, proč jsem
tu zůstával. Na Moravě
vě se hokejem žije jinak,
k, chodí větší návštěvy,
y

Diváci byl jeden z dvod, pro
ro jsem
tu zstával. Doufám, že až pijedu,
edu, tak
na m tady nebudou fanoušci pískat...
forvard pražské Slavie k prostějovským
ým příznivcům

 Co vás tedy mezi Jestřá
Jestřáby
řáby
by ttak
ak
dlouho drželo?
„I když jsem to měl domů daleko, tak
v Prostějově jsem cítil velký zájem. Už
když jsem před dvěma lety přišel na
závěr sezóny a zachránila se soutěž, tak
se mi tam velmi líbilo. A pan majitel se
netajil ambicemi, že by chtěl vybudovat

uhrátprvnízápas
něm
ěmjjsme
jsmebbyli
bylilipprvní
první
uhrát
první zápas, vvn
něm
dvě třetiny lepší, ale dostali jsme trošku
smolné góly. Hned ten první zápas byl
podle mě nakonec rozhodujícím momentem celé série.“
 Nyní očekáváte z tohoto pohledu
klidnější ročník?
„Možná narážíte na výměnu trenérů

je to
to vyhecovanější.
vyhe
h co
covanější S Přerovem derby,
de
i s Havířovem to byly super zápasy.
Trošku
ošku mě mrzí, že nezažiju Vsetín,
ale na druhou stranu Slavia má pořád
svéé jméno, takže by také mohly přijít
bré zápasy. Doufám, že na mě tady
dobré
budou fanoušci pískat, až přijedu. “
nebudou
mích)
(smích)

Foto: archív Veerníku
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„CELÝ ROK JSME MĚNILI PLÁNY,

ZÁCHRANA BYLA MAXIMEM...“

Kouč prostějovských basketbalistů Zbyněk Choleva byl unavený nejvíce v kariéře

PROSTĚJOV V předchozích letech
byl trenér Zbyněk Choleva zvyklý
bojovat o medaile. V uplynulé sezóně
si ale vyzkoušel, jaké je to hrát o ligový
život. Nejvyšší soutěž pro Orly s vypětím všech sil uhájil až na poslední
možnou chvíli v baráži. Vítěze první
ligy z Hradce Králové udolali prostějovští basketbalisté v součtu o deset
bodů. Týmu se tak splnilo alespoň
jedno přání - vyhrát poslední utkání
v sezóně, což je ovšem malá náplast
na nepovedené zápasy v průběhu Kooperativa NBL. „Rozhodně nemáme
být na co pyšní. V sérii s Hradcem se
podařilo udržet soutěž, což je něco
jiného než záchrana sezóny,“ uznal nespokojenost s průběhem soutěžního
ročníku 2016-2017 lodivod jediného
hanáckého zástupce v nejvyšší soutěži
Zbyněk Choleva.

finále Nymburka s Děčínem, ani mě
nenapadlo se dívat. Raději jsem byl na
zahradě.“
 Máte to tak každý rok?
„Ne, tentokrát to bylo jiné. Hodně ener-

v rámci původního
p
interview
w
pro Večerník
erník
se ptal

gie bralo řešení problémů při doplňování
týmu. Neustále někdo odcházel, noví
hráči se museli zabudovat do sestavy. Pořád jsme se skládali. To není nic příjemného. Možná proto jsem byl unavený
víc, než po předešlých sezónách. Navíc
jsem v zápřahu už dlouho. Ani nevím,
kolikátou sezónu v nejvyšší soutěži bez
přerušení stojím na střídačce...“
 Kooperativa NBL začala z pohledu Prostějova nadějně. O jaké příčky
mohla bojovat v zahajovací sestavě?
„Před sezónou se podařilo složit skutečně konkurenceschopnou sestavu.
Posty byl zdvojené, v kádru bylo několik
zkušených hráčů. První cíl - postup do
skupiny A1 byl reálný, v týmu na to byla

Ladislavv

VALNÝ
Ý
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 Jak jste prožíval dny po závěru sezóny? Cítil jste velkou únavu?
„Sezóna to byla náročná pro všechny...
(povzdechne si) Pro vedení, hráče i trenéry, takže je jasné, že únava byla obrovská.
Nepomohl ani pocit úlevy, že se alespoň
povedl boj o záchranu. Basketu jsem
měl vážně dost. V televizi třeba dávali

síla. S trochou štěstí se mohlo hrát až do
konce o medaili. Záleželo by na soupeři
ve čtvrtfinále. Do play-off mohla sestava
vstupovat ze čtvrté nebo páté příčky. Ale
to jsou už dnes všechno jenom odhady

svoji pozici. U zámořskýchh kluků, kteří
v Americe hrají trošku jinýý basketbal, to
platí dvojnásobně. Ten čass jsme neměli.
lo, že se budeA navíc, když už to vypadalo,
me lepšit, přišlo zranění a další zásah do

Jsou tady slušné základy, na kterých
by se dalo stavět. Mladí kluci prokazují
vážně šikovnost. Když se sestava dobře
doplní, může mít třeba už příští sezóna
úplně jiný konec. Pochopitelně to chce
odpovídající ekonomické zázemí. Bez
toho se zkrátka zázraky dělat nedají...
a spekulace.“
 Faktem je, že po slušném začátku
nastal propad. Napadlo vás, že budete
hrát o záchranu?
„Po sérii prvních odchodů ne, tam byl
ještě čas složit nový tým. Pochybnosti
přišly později. Po sérii zranění, ve chvíli,
kdy jsme museli do vody hodit prakticky
najednou všechny mladé hráče. Tehdy
jsem si říkal, že není moc týmů, které
můžeme momentálně porážet...“
 V čem byl největší problém?
„Neměli jsme čas. Na sehrání, na vysvětlení našich představ novým posilám.
Každý hráč, který přijde do nového
klubu, potřebuje prostor na aklimatizaci, na to, aby zapadl do kádru a našel si

týmu. Pořád jsme museli měnit plány.
na byla naším
Musím přiznat, že záchrana
maximem.“
 V kabině se opravdu
du protočilo
okojený s jehodně hráčů. Byl jste spokojený
jich výběrem?
„Předně musím říct, že se klub pohyboých mantineval v určitých ekonomických
raném soutěžlech. Shánět posily v rozehraném
ním ročníku je náročné. A hledat dobré
zvlášť pořádná
a přitom levné hráče je obzvlášť
fuška. V rámci možností see podařilo získat charakterově kvalitní basketbalisty,
htěli něco jinéněkdy jsme ale po nich chtěli
ho, než byli zvyklí.“
 To byl třeba případ Rayshawna
Simmonse?
„Přesně. Přišel na začátku ledna, v zápaadvacet bodů
se proti USK Praha dal třiadvacet
a nechápal, proč se neradujeme. Museli
jsme si vysvětlit, že jeho služby potřebujeme na rozehrávce, což nebyl jeho post.
Rayshawn je dvojka, střelec. A najednou
se musel posunout na klíčový post. V novém prostředí, bez možnosti sehrání.
Vzal to, i když pochopitelně dělal chyby.
Měl hodně ztrát, ale to se nikdo nemohl
zlobit. Dvacet let dělal něco jiného. Cením si, že se obětoval pro tým, pral se
s tím, jak to jen bylo možné.“
 Klasický rozehrávač týmu chyběl...
„Stalo se to shodou okolností. Kdybychom věděli, že odejde Roman Marko,
zůstal by Max Kulon. Nebyl to žádný
velký střelec, ale na rozehrávce odváděl
dobrou práci a navíc šlo o kvalitního
obranáře.“
 Podobné to bylo také u pivotů.
Nechyběl vám pod košem větší bijec?
Štít v obraně?
„Pod košem to z pohledu defenzivy vážně nebylo optimální. Ale obránci prostě
nejsou. Pravidelně jsme dostávali devadesát bodů, což je v dnešní době opravdu
hodně. Ale obrana není jen o pivotech,
jde o souhru všech hráčů.“
 Nic veselého to nebylo ani v útoku.
Prostějov vždy platil za tým nebezpečnýchstřelcůzdálky,cožletosneplatilo...
„To je pravda. Bylo to dáno tím, že z perimetru odešli tři dvouciferní hráči. Lukáš
Palyza dokonce v době, kdy byl nejlepším střelcem soutěže. Navíc klub přišel
i o Honzu Tomance, který také umí trefit
pár trojek. A tyto absence se nám nepovedlo nahradit. Navíc jsme nepomohli
střelcům, kteří zůstali.“
 Máte na mysli Petra Dokoupila?
„Ví se, že Petr je skvělý střelec. Ale nedokázali jsme mu vytvořit odpovídající pozice. Ve hře chyběl třeba průnik pod koš
a následné vyhození míče na volné spoluhráče. Kombinace nebyla nijak dobrá
a i Dokoupil na to doplatil.“
 I díky tomu soupeři z Orlů přestali
mít strach. Vnímal jste to při zápasech?
„Každý si umí přečíst tabulku, projet statistiky. Jsou to jenom čísla, ale o něčem
přece jen vypovídají. Horší ovšem bylo,
že tým nedokázal po celý zápas udržet

Foto: Josef Popelka
stanovenou taktiku. Co jsme chtěli, se
hrálo maximálně dvě čtvrtiny a toho
si protivníci také všimli. Čekali na svoji
šanci, kterou jsme jim pokaždé dali. Nakonec si na nás každý věřil a naopak naše
sebevědomí bylo nulové...“
 Měl jste v průběhu sezóny nějaký
důvod k radosti?
„Díky okolnostem dostali až nečekaně
velký prostor mladí odchovanci a vedli
si výborně. Týmu pomohli v těžké situaci a ani v nepříjemných okamžicích
se nesložili. Získali obrovskou porci
zkušeností. Někteří během jediného
roku složili maturitu ve škole i na hřišti.
(úsměv) To jim může v další kariéře pomoci. Myslím, že o většině těchto kluků
ještě hodně uslyšíme. Herně půjdou
určitě nahoru. Z Marka Sehnala už brzy
bude lídr, další ukázali, jak můžou být
platní na rozehrávce, křídle nebo pod
košem. Všichni mají před sebou zajímavou budoucnost. Z toho mám radost,
pro mladé kluky může jít o průlomový
soutěžní ročník, i když se až do konce
hrálo o záchranu.“

 Dal se takový pád v Prostějově
očekávat?
„Sport má svoje zákonitosti, takových
příkladů je kolem hodně. Když jste
dlouho nahoře, pád prostě jednou přijde. Vezměme si třeba hokejové Karlovy
Vary. V roce 2009 slavily titul, v posledních letech bojovaly pokaždé o udržení
a letos sestoupily. Je to podobné ve všech
sportech. Každý si projde po letech úspěchů i horším obdobím. Platí to i opačně.
Fotbalová Slavia před třemi lety málem
spadla, teď slaví titul. Je to jako na houpačce, jednou jsi dole, jednou nahoře.“
MůžouseOrliodrazitzasenahoru?
„A proč ne? Dokonce jsou tady slušné
základy, na kterých by se dalo stavět.
Mladí kluci prokazují vážně šikovnost.
Vyrostli tady, můžou být základem
příštího týmu, navíc jsou s klubem
srostlí, což je velká výhoda. Když se sestava dobře doplní, může mít třeba už
příští sezóna úplně jiný konec. Pochopitelně to chce odpovídající ekonomické zázemí. Bez toho se zkrátka zázraky
dělat nedají.“

vizitka
ZBYNĚK CHOLEVA
✓ narodil se 29. března 1968 v Novém Jičíně
✓ absolvent FTVS Univerzity Karlovy v Praze
✓ od roku 1997 byl asistentem trenéra v Novém
Jičíně, kde měl možnost pracovat pod takovými
kapacitami, jako jsou Zdeněk Hummel nebo Jiří
Růžička
✓ v roce 2006 se stal hlavním koučem a s družstvem Nového Jičína získal
v roce 1999 český titul
✓ v dalších sezónách bral šestkrát stříbro (1998, 2002, 2004, 2006, 2008,
2009) a třikrát bronz (2001, 2003, 2010)
✓ třikrát byl na střídačce Nového Jičína při triumfech v Českém poháru
(2000,2002,2005), jednou se radoval z triumfu v Superlize (1999),
Středoevropské lize (2010) a čtvrtfinále FIBA Cupu (2005)
✓ od roku 2011 působí v roli hlavního trenéra v Prostějově, kde získal třikrát
stříbro (2012, 2013, 2014) a jednou bronz (2015) v Mattoni NBL
✓ v roce 2015 přivedl Orly k historickému úspěchu - vítězství v Českém
poháru
zajímavost: v prostějovském „áčku“ vede i svého syna Adama, který patří
k nejtalentovanějším členům orlí letky
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Mladí Orli využili podporu Nadace $EZ Berdych
je po Paříži
bez kouče

pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických
předmětů na základních a středních
školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života.

Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost, osvětlené
Oranžové přechody zvyšují bezpečnost chodců a projekt Stromy přináší do měst a obcí novou zeleň. (pr)

17060910628

PROSTĚJOV Během uplynulého
ročníku podpořila činnost klubu
BCM Orli Prostějov Nadace ČEZ
částkou ve výši půl milionů korun.
Tyto finance sloužily především
k nákupu nových tréninkových
pomůcek sloužících k zlepšení
tréninkového procesu.
„Tou hlavní byl střelecký podavač
Dr.Dish, který při své přípravě využívá mnoho předních basketbalových
klubů. Trenažér využila všechna
družstva v našem klubu,“ prozradil
Michal Műller, předseda BCM Orli
Prostějov.
I díky tomu se družstva U15, U17
a U19 představila v nejvyšších soutěžích, přičemž „sedmnáctka“ a „devatenáctka“ dosáhla na čtvrtfinále
extraligy a „patnáctka“ se představilo
na mistrovství republiky. „V současnosti v našem klubu působí šest
mládežnických reprezentantů České
republiky, jeden reprezentant Slo-

venska a dva mladí hráči do patnácti
let se dostali do národního výběru,“
vypočítal Műller.
Trenérskou sestavu mladých Orlů
v současnosti tvoří čtyři profesionální trenéři a několik nadšenců, kteří
pomáhají při chodu klubu a tréninkovém procesu, zejména u nejnižších kategorií. Hlavním lodivodem
je Peter Bálint, v současnosti působící také jako hlavní trenér národního
družstva ČR do 18 let.
Nadace ČEZ vznikla v roce 2002
jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně
podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti.
Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním
handicapem, Oranžová hřiště dávají
dětem i dospělým bezpečný prostor

PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Po deseti
měsících skončila spolupráce
upráce
oranem
Tomáše Berdycha s Goranem
Ivaniševičem. Stopku udělalo
dničky
předčasné vyřazení české jedničky
dně se
na Roland Garros, následně
sem si
jejich cesty rozešly. Užil jsem
aneme
naši společnou cestu a zůstaneme
dobrými přáteli. Přeji mu vše
nejlepší do budoucna a jáá budu
naplňovat svoje cíle se svým
dřil se
současným týmem,“ vyjádřil
h.
Berdych na sociálních sítích.
movém
Berdych toužil po grandslamovém
gažoval
titulu, proto v srpnu 2016 angažoval
do svého týmu bývalého wimblervatska.
donského šampiona z Chorvatska.
ouč“ se
Jenže mise s názvem „Superkouč“
nevydařila. Spojení vyneslo jediný
mem na
titul loni v Šen-čenu, maximem
grandslamu byl postup do třetího
kola na Australian Open.
ogerem
„Náš nejlepší zápas byl s Rogerem
Federerem v březnu v Miami. Ně
Něco
tam ale stále chybělo. Tomáš měl dva
mečboly, byl ve hře, jenže rozhodly
drobnosti,“ ohlédl se za spoluprací
Ivaniševič. „Končíme jako přátelé
a pořád jimi můžeme být. Život jde

Foto:Internet

dál. Jako trenér se snažím překonat
všechny výzvy, abych svým
svěřencům co nejvíce pomohl. Ale
když to nejde, je pak lepší spolupráci
uzavřít,“ řekl Ivaniševič.
(lv)

Šafáwová dobyla pátý grandslam,
Plíškové finále uniklo
PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Jediný set ztratila dvojice Lucie Šafářová - Bethanie
Matteková-Sandsová na grandslamovém turnaji v Paříži a naprosto
zaslouženě získala Pohár Simonne
Mathieuové v ženské čtyřhře. Pro
prostějovskou tenistku to byl pátý
triumf na grandslamovém turnaji. Na
Roland Garros se brněnská rodačka
radovala podruhé v kariéře.

„Paříž je úžasná. Už teď se těším na
návrat za rok,“ vzkázala Šafářová
přímo z kurtu po finálovém utkání.
Nejvýše nasazený pár v rozhodujícím utkání s australskou dvojici
Ashleigh Bartyová, Casey Dellacquaová nepřipustil sebemenší potíže
a v celém průběhu ztratil pouhé
tři hry. „Bylo to snazší než třeba
první kolo nebo semifinále,“ uznala

Šafářová a po vítězném mečbolu si se
svou partnerkou na dvorci zatancovala. „Díky za to, že spolu můžeme hrát
a skvěle se bavit na kurtu i mimo něj,“
vyznala se Šafářová.
Česko-americký pár ovládl v deblu
třetí turnaj velké čtyřky v řadě. K zisku
kariérního grandslamu zbývá uspět za
pár týdnů ve Wimbledonu. „Rozhodně
se o to pokusíme,“ slíbila Šafářová.

Cesta Karolíny Plíškové ve dvouhře
se zastavila v semifinále, v němž
nestačila na Rumunku Simonu Halepovou. Jediné vítězství Češku dělilo
od postu světové jedničky. „Z turnaje si beru pozitiva. I když jsem nehrála nejlíp, vyhrávala jsem. Proti top
hráčkám jsem si dokázala, že umím
hrát super tenis,“ prohlásila Plíšková.
(lv)

Foto:Internet

REPUBLIKOVÉ ZLATO FOTBALOVÝCH VETERÁNŮ!
Krajský šampion z Plumlova pokořil zbytek Česka

LÁZNĚ BOHDANEČ Životní triumf na závěr kariéry. Fotbaloví
veteráni z Prostějovska nad
čtyřicet let v pátek šokovali
zbytek České republiky, když
na finálovém turnaji nejlepších
krajských výběrů se mužstvo
startující pod hlavičkou Sokola
Plumlov radovalo ze zlatých
medailí! „Popravdě řeknu, že
jsem to nečekal. Počítal jsem
s postupem do čtvrtfinále, pak
už to byla loterie. Každopádně
je to velký úspěch. Ostudu jsme určitě neudělali,“ culil se
spokojeností zářící František
Kocourek, generální manažer mistrovského celku.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto exkluzivní mediální partner týmu, plumlovskou jízdu
sledoval pěkně zblízka.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
zpravodajstvíí
pro Večerník

Zdeněk
L
VYSLOUŽIL
Parta regionálně známých plejerů se
kvalifikovala na mistrovství republiky díky vítězství v krajském finále.
Základ mužstva tvořili hráči prostějovského Relaxu, kteří v minulosti na
scéně malého nebo sálového fotbalu
dosáhli velkých úspěchů. Nicméně
v Lázních Bohdaneč rozhodně mezi
medailové kandidáty nepatřili. „Já
jsem jim věřil. Vzali mě tam po příjezdu na kameru, tak jsem jim říkal,

že jsme samozřejmě přijeli vyhrát,“
prozradil s úsměvem Stanislav Kaláb,
předseda Olomouckého krajského
fotbalového svazu, který ve výpravě
nechyběl.
S těmito ambicemi se ale dlouho
nemohl srovnat například moderátor celého turnaje. Úvodní dvě
hladké výhry se Sokolovem (3:0)
a Bosonohami (4:0) komentoval
se shovívavým podtónem. Hlavní
adepti mistrovského grálu byli
papírově Havlíčkův Brod vedený
bratry Marešovými a domácí Lázně Bohdaneč s kanonýrem Vladykou. „Samozřejmě se mi smáli, když
jsem říkal, že jsme přijeli vyhrát. Když
jsem viděl Havlíčkův Brod, tak jsem
uznal, že jsou někde jinde. Naši kluci
ale měli ohromné odhodlání, k tomu
chytrost a soudržnost,“ dodal Kaláb.
Nic ovšem nejde tak jednoduše, jak
se zdá. Po excelentním vstupu přišla
tvrdá facka v podobě tříbrankové
porážky se Svitavami. V posledním
zápase pak velela povinnost uhrát
s megafavoritem z Havlíčkova Brodu
alespoň bod. Po zlepšeném výkonu
se ale nepodařilo a zavládla nejistota.
„Obavy ve mně hlodaly. Nakonec to
ale čtvrtfinále vyšlo,“ oddechl si František Kocourek. V boji o postup mezi
poslední čtyřku pak čekal pražský
Motorlet a Plumlovští podali asi nejlepší výkon dne. Soupeř byl smeten
během deseti minut (4:0) a pak už
se duel jen dohrával. Moderátor se
už také naučil jméno Petra Gottwalda, jenž byl tím vystrčeným prstem
z jinak tvrdě sevřené fotbalové pěsti
Hanáků. Velkým úspěchem už byl samotný postup do semifinále, ale tým

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na
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BYLI JSME
U TOHO

Zlatá výprava TJ Sokol Plumlov na M\R v Lázních Bohdane.

chtěl očividně víc. V cestě stáli plejeři
domácí Bohdanče a o jejich postupu
nikdo na stadionu nepochyboval.
Tedy s výjimkou věhlasného doprovodu reprezentace Olomouckého
kraje. Povzbuzování Standy Kalába, Pavla Peřiny, Milana Elfmarka,
Honzy Kubaláka a plumlovského
místostarosty Martina Hyndricha
bylo hodně slyšet.
Plumlovští zahájili bleskově a Petr
Gottwald poslal svůj tým do vedení.
Zanedlouho měl na noze další gól, ale
přestřelil. Bohdaneč tlačila a podařilo
se jí srovnat – 1:1. Na druhé straně
mohl rozhodnout Michal Řehořek,
ale jeho pokus o kousek minul zadní
tyč. Penaltový rozstřel pak nezačal
dobře, Ivo Zbožínek nedal, ale nervózní soupeř nastřelil horní tyč a další
kop šel nad. Po jistotě v podání Petrů

Kišky a Gottwalda bylo na světě finále! Tam čekal doposud beze ztráty
bodu turnajem proplouvající Havlíčkův Brod. Plumlovští vsadili na zabezpečenou obranu a trpělivost. Jedinou
jejich šanci měl Pavel Růžička, ale nedal. V závěru měli Brodští snad stopadesátiprocentní gólovku, míč skákal
po brankové čáře, ale nikdo z černých
do sítě nedopravil.
Po bezgólové remíze musely opět
rozhodovat penalty a v nich byla
stejná trojice Plumlova jako v semifinále stoprocentní. Poté, co jeden
z hráčů Brodu napálil tyč, byla senzace na světě. Plumlov je od pátku
veteránským mistrem republiky!
„Byla to loterie. V penaltách jsem ale věřil, že by Radim Miler mohl něco chytit. Samozřejmě že se jedná o obrovský
úspěch,“ soukal ze sebe evidentně doja-

Foto: Zdenk Vysloužil

tý František Kocourek a s úsměvem dodal: „Jestli to byl ten největší? Já věřím,
že ty ještě přijdou!“
Při závěrečném vyhlášení, kdy zazněla znělka Ligy mistrů a následně národní hymna, se mnohým
borcům vítězného celku leskly oči.
„Odmakali jsme to jako tým. Těžili
jsme z toho, že jsme se sešli kluci, kteří se známe odmalička. Táhli jsme za
jeden provaz a musím zmínit i podporu celého doprovodu. Cítili jsme, že
bychom mohli něco dokázat, pak se
k nám přiklonilo i to štěstí. Myslím, že ta

soudržnost sehrála velkou roli. Od řidiče autobusu až po Petrova tchána jsme
byli jeden tým,“ poznamenal Petr Kiška,
neomylný penaltový střelec a obrovský
hecíř celého mužstva, jenž dodal: „Největší zásluhu na tom má ale Fana Kocourek, o tom nemá cenu diskutovat!“
Velkou poklonu za reprezentaci Prostějovska vysekl hráčům i Milan Elfmark, předseda OFS. „Já jim mohu
jen poděkovat za krásný zážitek.
Opravdu člověka těší, když vidí u tak
zkušených borců takové nasazení
a vůli něco dokázat. Oni se nepřijeli
zúčastnit, ale vyhrát. Svým výkonem
strhli i nás na tribuně!“
O kreditu, jaký si borci z Prostějovska udělali, svědčí i vyhlášení Petra Gottwalda nejlepším
hráčem celého turnaje. „Jedná se
o historický úspěch kluků, ta parta
tam byla vynikající. Chválím i celkovou organizaci turnaje. Konkurence
byla velká, ale ti naši byli nejlepší,“
usmíval se spokojený Stanislav Kaláb. „Takových zážitků co nejvíce.
V poslední době dosahujeme jako
Olomoucký kraj skvělých výsledků.
Jsem za to rád a děkuji všem, kteří
se o to přičinili. Jako například tady
u těch kluků Frantovi Kocourkovi,
který se o ně stará řadu let. Klobouk
dolů před ním!“
Výsledky Plumlova na MČR
najdete na straně 24

SESTAVA MSITRÙ REPUBLIKY 2017

Brankář: Radim Miler. V poli: Ivo Zbožínek, Milan Macourek, Petr
Ohlídal, Pavel Růžička, Petr Gottwald, Michal Řehořek, Petr Bílý, Pavel
Voráč, Přemysl Slouka, Petr Kiška. Nehrající kapitán: Viktor Kučera.
GSM: František Kocourek. Realizační tým: Stanislav Kaláb, Milan Elfmark, Pavel Peřina, Jan Kubalák, Martin Hyndrich.
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

REGIONÁLNÍM HÁZENKÁŘŮM VLÁDNE KOSTELEC

PROSTĚJOV Je tomu měsíc, co se uzavřela voda nad házenkářskou sezónou 2016/2017 a PROSTĚJOVSKÝ Večerník jakožto tradiční partner regionálních zástupců v oficiálních soutěžích Českého
házenkářského svazu, se dnes podruhé ohlíží za uplynulým ročníkem.
Zatímco v minulém vydání jsme se v rámci Drobnohledu věnovali zevrubnému statistickému shrnutí druholigové soutěže, ve které působí TJ Sokol Kostelec na Hané-HK a TJ Sokol II.
Prostějov, jehož součástí byly i celkové tabulky, bilance na domácí i venkovní palubovce, pořadí kanonýrů, přehled nejvíce trestaných hráčů a další zajímavosti, tak dnes jdeme více do
hloubky jednotlivých oddílů. A to s lidmi nejpovolanějšími, velezkušeným trenérským bardem Jiřím Greplem a obrovským srdcařem Svatoplukem Ordeltem.
Mnohem více spokojenosti panuje logicky v Kostelci na Hané než v týmu z Prostějova. V exkluzivních rozhovorech s kormidelníky obou mužstev se ohlížíme za sezónou 2016/2017
a malinko poodkrýváme i výhled do té nastávající. V Kostelci se logicky mnoho dít nebude, v Prostějově se naopak dá očekávat velké hromobití...

„Třetí místo je pro nás „Trápila nás marodka, jakou
velkým úspěchem,“ usmívá se nepamatuju,“ posteskl si kouč
kostelecký lodivod Jiří Grepl Prostějova Svatopluk Ordelt
KOSTELEC NA HANÉ O záchraně nepochyboval a měl pravdu. Jeho
svěřenci jarní část sezóny zvládli
a druholigovou definitivu si zajistili
kolo před koncem. Konečná osmá
příčka se dá hodnotit jako solidní
umístění, ale trenér s dosaženým
výsledkem až tolik spokojený není.
Jiří Grepl Večerníku v posezónním
rozhovoru vylíčil, jak hodnotí uplynulý ročník.
 Sezónu můžete asi hodnotit
jen pozitivně?
„Pohled na tabulku hovoří jasně.
Třetí místo je pro Kostelec velkým

la. Přestal chodit na tréninky a chtěl
odejít do Litovle...“
Nakonec jste se s tím ale dokázali vypořádat...
„Řekl bych, že ano. Přestože jsme
nesehráli žádný přípravný zápas,
dokázali jsme vyhrát v Bohunicích.
Dvěma body z půdy soupeře jsme se
odrazili, potvrdili to i doma a v dalším kole vyhráli opět venku a nastartovali jsme se tak velice dobře.“
 Takže s podzimní částí byla
větší spokojenost?
„Relativně ano. Dokázali jsme vozit
body z venku, ale zase jsme je ztrá-
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Kdo tvořil základní osu týmu?
„Máme poměrně vyrovnanou brankářskou dvojici. V poli byli výraznými oporami oba extraligisté Filip
Dořičák a Pavel Přikryl. S jejich výkonem ale rostly výkony i mladých
spojek. Velmi příjemně mě překvapil
Lukáš Varhalík. Pokud bude poctivě
makat, bude do budoucna velkým
přínosem. Honza Smékal měl lepší
a hroší zápasy. Netrénoval s námi,
byl kolikrát přemotivovaný. Přes
svůj věk je stále cenným hráčem
Milan Varhalík. Koho si ale velmi
vážím je Martin Švec. Je zaměstnán
ve Vyškově, bydlí v Brně, a když
si vezmete, kolik času stráví
jen dojížděním na tréninky, klobouček...“
 Oproti minulým
letům se ukázali
i mladí odchovanci?
„Ano. Hodně šancí
dostávali oba Prášilové, i když studují
a tolik netrénují,
prosadili se.

úspěchem. Nic jiného se k tomu ani
nedá říct.“ (úsměv)
Před sezónou jste měl ale úplně jiné starosti...
„Musím říci, že mi skutečně moc do
úsměvu nebylo. Měli jsme plán přípravy, složil se poměrně soldiní kádr.
Bohužel hned na začátku sezóny nastaly problémy. Prvním bylo ukončení kariéry Martinem Grulichem.
Vzápětí konstatoval Marek Dostál,
že ze studijních důvodů hrát také
nebude. Velkým problémem se pak
ukázala situace okolo Honzy SmékaINDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY
PO SEZONÌ 2016/2017
SOKOL KOSTELEC NA HANÉ-HK
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celi doma. Mrzí mě zejména derby.
Prohráli jsme jej hned dvakrát v sezóně... Mít ty čtyři body, bylo by
mnohem lépe.“ (pokrčí rameny)
 V zimní přestávce jste se ale
dali pořádně dohromady.
„Příprava totiž proběhla úplně jinak. Zásadní byl příchod juniorského reprezentanta Filipa Dořičáka. Hodně jsem o něj stál a nakonec
se mi ho podařilo přivést. Stal se
v jarní části velmi platným hráčem.
Dalším kladem byl Lukáš Varhalík,
který rozšířil počet spojek. Museli
jsme se ale vypořádat s absencemi
zkušených Karla Diviše a Jirky Vymětala. Mužstvo se ale celkově chytilo a šlapalo.“
 Celkově tedy zima přinesla
jarní výsledky?
„Odehráli jsme kvalitně obsazený
turnaj v Bystřici pod Hostýnem.
Doma jsme se střetli s Velkou Bystřicí, další přátelák jsme odehráli
v Bystřici. Hráli jsme s prvoligovými
soupeři a já si v těch zápasech ověřil,
že pokud budeme kompletní, máme
na to předvádět kvalitní házenou. To
se potvrdilo, když jsme například
přehráli lídra z Hustopečí.“
 Parádní sezónu tedy kalí jen
bilance s Prostějovem...
„Já bych to tak nebral. Nechci se
k tomu nějak vracet. My jsme ale věděli, že bude Prostějov v nesnázích a tak
jsme jim nechali tři body...“ (smích)

Více prostoru by si ještě zasloužil
Martin Popelka.“
Máte už informace, kdo by vás
mohl opustit?
„Vím, že jedním z odchodů bude
Marek Dostál, který byl jako voják
služebně přeložen do Strakonic. Na
druhou stranu pevně věřím, že se
uzdraví Karel Diviš. Byl bych hrozně
rád, kdyby se vrátil i Jirka Vymětal.“
 Jak to vypadá s Přikrylem
a Dořičákem?
„To je otázka... Momentálně to vypadá
tak, že by u nás měli pokračovat. Jsme
předběžně dohodnutí. Změna ale
může nastat. Pavel Přikryl by se mohl
prosadit do základní sestavy Zubří.
Ohledně Filipa Dořičáka vám teď neřeknu nic konkrétního, ale evidujeme
o něj zájem v extralize a je pravděpodobné, že ani ho neudržíme.“
Skvělým jarem jste si ale nasadili laťku hodně vysoko…
„Jsem si toho vědom. Otázkou je, co
bude dál. V Kostelci máme zázemí
na velmi vysoké úrovni. Věřím tomu,
že funkcionáři udělají všechno proto, abychom minimálně to třetí místo obhájili i v příští sezóně.“
Máte už naplánovanou přípravu?
„Na papíře ano, ale ten snese všechno... (smích) Chtěl bych začít dvacátého června, průběh přípravy je
konstantní. Nabírat by se měla hlavně
fyzička.“

PROSTĚJOV Pouhé tři body vyválčené v jedenácti jarních soubojích pohřbily naděje Sokola
II Prostějov na solidní umístění.
Páté nejlepší mužstvo podzimní
části jihomoravské skupiny druhé
ligy se propadalo tabulkou, až se
nakonec skutálelo až na desátou
pozici. Není tak divu, že se trenérovi „áčka“ a současně předsedovi
oddílu Svatopluku Ordeltovi nehodnotilo lehce, místo útoku na
stupně vítězů se i vinou početné
marodky musel koukat pod sebe
a téměř i obávat, aby pád nebyl ještě fatálnější.
Asi se shodneme, že jarní část
byla z vaší strany hodně tristní...
„Bylo to špatné. Podzim nám ještě
jakž takž vyšel, ale na jaře nás hodně
trápila marodka. A to takovým způsobem, jaký si za iks let, co se pohybuju
v házené, nepamatuju! A od toho se
odvíjely i výsledky. Museli jsme se
obejít bez stabilních spojek, kdy Jirka Kosina neodehrál letos ani jeden
zápas, Jirka Kozlovský jen ten první
v Telnici. Z dalších spojek chyběli
Lukáš Münster, jenž v jarní části nastoupil pouze jednou, a Kristián Bokůvka, který odehrál pět šest zápasů.
Sestavu jsme museli lepit z toho, co
zbylo. Takhle oslabený tým měl špatné výsledky, líp to ale asi ani nešlo.“
 Postihla marodka i jiné posty
než jen spojky?
„Nejvíce zranění bylo na spojkách,
ale chyběli nám ještě pivot Pavel Šestořád a chvíli byl zraněn Adam Herink. Ostatní posty ale byly jakž takž
v pořádku.“
Jak výrazně se tyto trable podepsaly na předváděné hře?
„No, tím že chyběli Kozlovský a Kosina, tak jsme přišli o střelce z dálky,
ostatní naši hráči jsou totiž spíše techničtějšího ražení. Procházka, Gazdík,
Mikulka i Hodan nejsou typickými
střelci z dálky, takže obrana soupeřů
se vždy zasunula, a když je na šesti
metrech, už není tolik prostoru, aby
mohli proskočit.“
A mohli by se oba marodi brzy
vrátit do hry?
„Já doufám, že jo. Uvidíme, jak to
bude vypadat, protože Jirka Kosina je
po operaci s ramenem, chodí na rehabilitace a zatím to šetří, věřím ale, že
se do letní přípravy zapojí, bude v pořádku a bude moci na podzim hrát.
Jirka Kozlovský měl něco s patou
a také ještě od konce sezóny netrénoval, snad se to zlepší. Minulou sezónu
hostoval rovněž v Litovli, v jarní části
tam ale stihl jen první dva tři zápasy,
protože extraliga začínala dřív než
naše soutěž. Pak už nehrál.“
 S marodkou se potýkáte každoročně, byla ta letošní ještě extrémnější než v předešlých letech?
„Byla. Dříve to postihlo dva tři hráče,
teď nám jich odpadlo šest sedm, to už
je znát. A minimálně Kozlovský, Kosina, Bokůvka, Šestořád byli stabilně
na place. Tím pádem museli nastoupit ostatní a projevilo se to.“
Do hry jste se dostal i vy osobně, jak jste se cítil zpátky na palubovce?

„Já jsem hrál snad jen poslední zápas
a zhruba deset minut v Ivančičích,
takže toho až tak moc nebylo. Je hezké si zahrát, ale dlouhodobě by nešlo
dělat hrajícího trenéra. Samozřejmě
když jsem měl vedle sebe Pavla Bečičku nebo Tolju Vasylieva, tak to bylo
jednodušší, ale někdy jsem tam kvůli
práci i zranění zůstal sám a někdo to
koučovat musí.“ (úsměv)
 Ve výsledku dalo konečných
šestnáct bodů třetí místo od konce. To asi zůstalo hodně za očekáváním...
„Převládá samozřejmě
zklamání. Podzimní
polovina byla ještě
dobrá, měli jsme
třináct bodů, což je
snad nejlepší zisk za
posledních pět šest
let, na jaře se už promítla zranění. Přesto si
ale myslím, že některé
zápasy jsme vyhrát
mohli, minimálně s Kuřimí

by přijít dorostenci Honza Fiala,
který už za nás hrál nějaké zápasy,
a z hostování v Žeravicích by se měl
vrátit Martin Hacura. Pravděpodobně se ještě zkusíme podívat po okolí,
jestli nebude možnost získat na hostování nějaké spojky, abychom měli
jednoho dva kluky v záloze, a nedopadlo to jako teď...“
A kdy zahájíte přípravu?
„Dojde ke změně na postu trenéra
a bude to už na mém nástupci, ale
předpokládám, že se s fyzickou přípravou začne obdobně jako v minulých
letech někdy v druhé polovině července. Určitě budeme trénovat
venku, protože by se měla opravovat palubovka v hale, tam se
dostaneme v půlce srpna, když
to půjde dobře, obávám se ale,
že to bude spíše až ke konci
měsíce. Příprava tedy převážně
proběhne v areálu ´U Kalicha´,
nebo v přilehlých venkovních areálech na Prostějovsku.“
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nebo Velkým Meziříčím. Tyto týmy
byly k poražení a nehrály žádnou extra házenou, neuměli jsme ale vyhrát
bez našich základních hráčů. Během
jarní části jsme v podstatě vyhráli jen
v prvním kole s Telnicí a pak se nám
už podařilo zabodovat jen s Kostelcem, to byl zlatý bod.“
I herně to bylo špatné?
„Jak kdy... Třeba poslední kolo jsme
sice v Napajedlech prohráli o gól, ale na
to, v jaké jsme tam jeli sestavě a v jakém
počtu, když jsme na lavičce měli jen
dva kluky na střídání, tak jsme odvedli
skvělý výkon. V prvním poločase jsme
už prohrávali o sedm gólů a dokonce
to zpočátku druhé půle bylo o deset,
ale byli jsme to ještě schopni stáhnout
a nakonec prohráli jen o gól. Kluci
předvedli pěknou házenou a zaslouží
pochvalu, kdybychom takto hráli proti
Kuřimi, Velkému Meziříčí a myslím
i Juliánovu, tak bychom body získali
i na jaře! Ale přišla nesoustředěnost
a nechci říct alibismus, ale v určitých
okamžicích nám chyběli střelci z dálky,
kteří se toho ujmou.“
 Očekáváte, že nyní nastanou
změny v kádru?
„Nepočítám s žádnými zásadními
změnami. Co vím, tak Tomáš Chytil ukončil kariéru, z ostatních zatím
nikdo nic nehlásil, tak doufám, že
všichni budou pokračovat a dají se
přes letní volno dohromady. A měli
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