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JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

KONEC JESTŘÁBŮ!?
V ZÁKULISÍ SE ROZJELY PODIVNÉ ŠACHY S PŘEVODEM MLÁDEŽE.
OHROŽENA JE PRÝ TAKÉ PRVOLIGOVÁ LICENCE MUŽŮ!
lední hokej

strany 34 a 35
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BEREME
KE STOLU
LUPU!!!

s pohodou od 24. 6.
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Michal KADLEC
PROSTĚ JOVSKO Většina
Prostějovanů ještě spala,
když uplynulou sobotu
17. června před šestou hodinou došlo na území regionu

k drastickým úmrtím dvou
mužů. U Dětkovic na zcela
rovné silnici to dvaatřicetiletý
řidič napral s autem do stromu, načež ze zdemolovaného
vozidla už hasiči vytáhli tělo
bez známek života. Kousek

dál pak skočil šestadvacetiletý
mladík z Čehovic pod nákladní vlak, který právě projížděl
Bedihoštěm. I jeho zranění byla
smrtelná. V sobotu ráno tak
zbytečně vyhasly dva mladé
životy...

O OBOU PŘÍPADECH SE DOČTETE NA STRANĚ 11
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RYCHLÝ
VEERNÍK
Pomoèená seniorka
Prostějov (mik) - Hlídka Městské policie Prostějov si v úterý 13.
června na náměstí T. G. Masaryka
všimla starší ženy na lavičce, která
konzumovala alkoholické nápoje.
„Jednalo se o sedmašedesátiletou
bezdomovkyni, která vlivem požitého alkoholu nekontrolovala své
jednání. Byla pomočená a nedařilo
se jí ani postavit na nohy, orientační dechová zkouška prokázala 3,10
promile. Na místo byl přivolán lékař k posouzení zdravotního stavu,
který vzápětí rozhodl o převozu
seniorky na záchytnou stanici do
Olomouce,“ informovala Tereza
Greplová, mluvčí prostějovských
strážníků.

Bouøka
nejen vystrašila
Prostějovsko (mik) - Napřed
dlouho ani kapka, a teď tohle!
Páteční bouřka doprovázená průtrží mračen způsobila škody i na
Prostějovsku. „Hasiči vyjížděli
například do Vrbátek, kde museli
odčerpat vodu ze zatopeného sklepa rodinného domu. V Němčicích
nad Hanou poté vlivem silného
větru praskl starý ořech a spadl na
silnici. Hasiči vše odklidili a zbytek
stromu pokáceli,“ sdělila Vladimíra
Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

PÍŠTÍ ÍSLO
PROSTJOVSKÉHO
Veerníku
i se speciálem
"20 LET PVV"

letos slavíme jubileum...
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CO NÁS POTŠILO...

která má „gule“

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Pánové, máte také
takový kousek? Pokud ano, pak
vám vzhledem k velikosti exempláře opravdu není co závidět.
Sezóna sklizně jahod je v plném
proudu a tak se můžeme přesvědčit o tom, že příroda dokáže
vykouzlit nejrůznější tvary Tvar
jahody, jejíž snímek se objevil na
facebookovém profilu Prostějov
bez cenzury, by snad některé
ženy mohl svádět k hříšným
představám. Nicméně je jasné,
že jediné, co s tímto pidi ovocem
může člověk udělat, je zkonzumovat jej. A pak že na velikosti
nezáleží...

CO NÁS UDIVILO…
Bez uzávěrky. Naprostou ostudou
skončilo hlasování zastupitelů o Závěrečném účtu města Prostějova za
rok 2016, když Účetní závěrka nebyla
schválena, přičemž chyběl jeden jediný hlas! Na Ministerstvu financí ČR
nyní budou mít těžkou hlavu, očekávat se dá série kontrol na prostějovském magistrátu...
Foto: Barbora Kubová

Agentura Hradby se opravovaly zbyten. Zbourají se!
Tolik milionů to stálo, a všechno je
zbytečné! Agentura Hóser vyšťourala velice utajovanou novinku, se
kterou prostějovští konšelé stejně
budou muset jednou vyjít ven. Už
během letních prázdnin se totiž
začnou bourat starobylé městské
hradby ve Školní ulici!
„Jak jste to do prčic zjistili, kdo
vám to práskl? Vždyť povolení
k demolici mám na stole teprve pět
minut, razítko je ještě mokré,“ divil
se rozčílený Zdeněk Fišerák, první

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

•• Pondělí ••
Jestřábi padli v prodloužení. SK Prostějov 1913 vs. LHK Jestřábi Prostějov 1:0
PP. Takto by mohl vypadat konečný výsledek zápasu mezi dvěma mládežnickými hokejovými týmy. Nemilosrdná řež mimo hokejový led trvala několik měsíců.
Jestřábi prohráli až v nastaveném, a to vlastním gólem, který si při jednání zastupitelstva vsítil jejich předseda Vladislav Odstrčil.
•• Úterý ••
Wolker se přepočítal. „Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se bít. Dřív než moh‘ srdce k boji vytasit, zemřel - mlád dvacet čtyři let.“
Málokdo ví, že známý epitaf, který najdeme na prostějovském hřbitově, je fakticky
nepřesný. Při pohledu na data ohraničující Wolkerův život zjistíme, že básník zemřel
mlád dvacet tři let. Po Wolkerově předčasném skonu popularita jeho poezie rychle
vzrůstala. I díky tomu je jeho jméno stále živé. Zásluhu na tom má i festival poezie
Wolkerův Prostějov, který byl letos zahájen již pošedesáté.
•• Středa ••
Noční pozorování oblohy. Když sledovat hvězdy, tak u hvězdárny. Tohoto
pravidla se držela dvojice cizinců, kteří celou noc strávili v Kolářových sadech.
Pětadvacetiletého muže a o jedenáct let starší ženu spící pod širákem ráno někdo
nahlásil strážníkům. Ti jim zřejmě alespoň popřáli šťastnou cestu do Brna...
•• Čtvrtek ••
Květomluva. Pokud prý chcete ženu hladit, měli byste jí dát kopretiny, pokud ji
chcete líbat, pak jsou vhodné růže. Většina mužů má o tom, co chce s ženou svých
snů dělat, naprosto jasno. Přesto jí kaktus nekoupí... Otázkou zůstává, jaká je symbolika dvou krásných květinových pyramid, které se objevily u radnice. Že by to byly
rozkvetlé kuželky na konci kuželny?
•• Pátek ••
Koupání v dešti. Ono se lehce řekne, že život není o čekání na to, až přestane pršet.
Je o tom, naučit se tančit v dešti. Kdo však zastává tento názor, ten jistě nikdy nepracoval na koupališti. Můžeme sami sebe přesvědčovat, že se nenecháme ničím rozházet, když bude pršet, na koupák stejně nepůjdeme... Své o tom ví i personál plovárny ve Stražisku, kde za zvuků dopadajících kapek zahájili letošní sezónu. Sami.
•• Sobota ••
Indiáni jako my. Víte, jak indián zastaví kamion? Šlápne na brzdu... O tom, že
to jsou lidé jako my, se mohli přesvědčit všichni návštěvníci velmi oblíbeného
Indiánského odpoledne v Ivani. Kdo dorazil, ani na prérii se rozhodně neztratí.
•• Neděle ••
Pirueta na rozloučenou. I ta nejkrásnější píseň jednou skončí. Obdobně i ten
nejlepší z tanečníků někdy udělá svoji poslední piruetu. V divadle ji vykroužili
i tanečníci z Taneční školy Pirouette. Naštěstí jen pro letošní sezónu.

Voda v přehradě je čistá. Hodně
lidí chtivých koupání netrpělivě čekalo na pondělní měření kvality vody
v plumlovské nádrži. A hygienici
všechny potěšili! V přehradě nejsou
žádné sinice ani jiný „binec“ a voda
tak dostala nejlepší možnou známku
čistoty. Takže neváhejte a jděte si pořádně zaplavat.

náměstek primátorky zodpovědný za stavební investice, demolice
a podobné ptákoviny. „Jo, hradby
zbouráme, přestože jejich opravy
nás stály přes padesát milionů korun. Máme k tomu pádný důvod,“
řekl vzápětí.
Ovšem jaký důvod vede magistrát
k demolici historické památky,
notabene když do rekonstrukce
hradeb investovalo takový balík
peněz, to první náměstek prozradit
nechtěl. Pravdu jsme vymámili až
na primátorce Rašákové. „Víte, původně jsem to chtěla sdělit až v září
na zastupitelstvu. Ale co, stejně byste se to nějak dozvěděli... Podívejte,
objevila se zde firma, která má eminentní zájem o pozemky ve Školní
ulici a také o pozemky, kde se nyní

KRIMI
íslo

Většinou hodnotu alkoholu v promile uvádíme v souvislosti s přistiženými řidiči automobilů. Tentokrát však jde o něco jiného.
Bezmála dvě a půl promile měl
v sobě v pátek v noci dvaadvacetiletý mladík, který fyzicky napadl
personál prostějovské nemocnice!

2,40
Opilý zuřivec nepřestal v útocích
ani ve chvíli, kdy si ho vzali do parády přivolaní policisté. Není tedy
divu, že ho strážci zákona tvrdě
zpacifikovali a v poutech skončil
na záchytce. Mladík při zákroku
policistů utrpěl zranění, které si
ovšem nevyžádalo lékařský zákrok. Tento případ je důkazem, že
ani v nemocnici si před podobnými týpky nemůžete být jisti...

Předplatné
levněJI
608 960 042

nacházejí Smetanovy sady. Za ně
firma nabízí astronomické dvě miliardy korun. Umíte si představit,
co všechno za tyto prachy budeme
mít? Prostě jsme parcely prodali,
no! Z obchodního hlediska jsme
udělali kup nikoliv století, ale celého tisíciletí,“ dušuje se primátorka
Rašáková.
Ať ovšem naši redaktoři vyzvídali,
jak chtěli, na prostějovské radnici jsme se nedozvěděli, na co chce
firma pozemky v centru města.
A co víc, kromě hradeb chce zrušit
i rozsáhlý park. Agentuře Hóser se
ale podařilo vypátrat, že zmíněné
pozemky kupuje společnost Všechnostav! A její šéf prozradil všechno.
„Jsem rád, že jsem s prostějovskými
radními našel společnou řeč. Na

ZACHYTILI JSME…

26+32

Uplynulou sobotu vyhasly na Prostějovsku životy dvou mladých mužů.
Šestadvacetiletý naprosto bezproblémový mladík z Čehovic skočil v Bedihošti pod nákladní vlak a pár minut
poté dvaatřicetiletý řidič narazil
v Dětkovicích autem do stromu. Oba
byli na místě mrtví.
ZAUJALI NÁS…

pozemcích mezi Školní ulicí a Vápenicí chceme postavit obrovský
supermarket s názvem ´A máte to
zadarmo´! Půjde o velkou prodejnu se zbožím z celého světa za velmi
příznivé ceny,“ uvedl Alexandr Nicnekoupil, majitel společnosti.
Za Agenturu Hóser Majkl

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

MARASD

V domácím prostředí na konickém
festivalu „Legendy se vrací“ vystoupila nejen regionálně známá skupina.
Rocková kapela vznikla v roce 1990
právě v Konici po rozpadu tehdejší
legendární kapely Merkur. A že stále
dokáže rozpálit své věrné fanoušky,
předvedla i při sobotním koncertu.

PÁTRÁNÍ

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

KAREL BAUER
se narodil 18. dubna 1993 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 14. června
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 23 do 25 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má hubenou postavu,
modré oči a plavé blond vlasy.

ROMAN CRHA
se narodil 25. února 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 15. června
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 40 do 42 let, měří mezi 170 až 175
centimetry. Bližší údaje nejsou v policejní databázi uvedeny.

Foto: internet

ZASLECHLI JSME…

„NENECHÁM
ZE SEBE UŽ DĚLAT
ŽÁDNÝHO VOLA!“
Prostějovský zastupitel
a náměstek hejtmana František
Jura byl hodně zklamán
z přístupu Jestřábů k řešení
problematiky mládežnického
hokeje. A naštval se pořádně!
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 26/11 °C
Leoš

Úterý

27/14 °C
Květa

Støeda 22/16 °C
Alois

Ètvrtek

21/9 °C
Pavla

Pátek

27/11 °C
Zdeňka

Sobota 27/13 °C
Jan

Nedìle 27/14 °C
Ivan
Zdroj: meteocentrum.cz
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Šest let za DTSKÉ PORNO:

OLOMOUC, PROSTĚJOV
Krajští kriminalisté si dali
pořádně načas, než veřejnost
informovali o otřesném
případu, ve kterém sehrál
hlavní roli třicetiletý Stanislav
H. z Prostějova. Ten už před
několika měsíci putoval od
plzeňského krajského soudu
na šest let do vězení. Policie
teprve minulý týden odhalila
podrobnosti, kvůli kterým se
Prostějovan dostal do křížku
se zákonem. Lidově řečeno,
byl to úchyl a prasák!

Na touhu řady mladých dívek z celé
republiky proniknout do modelingu
sázela na sociálních sítích dívka, jejíž
teta měla mít modelingovou agenturu. Od školaček z celé republiky
vylákala fotografie a začala je vydírat.
Nechutný vtip byl pouze v tom, že

Holikám psobil i BOLEST!
za onu dívku se vydával třicetiletý
Stanislav H. z Prostějova! Nabídce
neodolalo v letech 2013 až 2015
přes třicet děvčat, nejmladším bylo
jedenáct let. Jakmile Eva, za kterou
se na sociálních sítích vydával muž
z Prostějova, dostala první fotky
školačky v plavkách nebo ve spodním
prádle, pustila se do vydírání. Většina
holek ze strachu podlehla...
Naštěstí byl Prostějovan s pedofilními
sklony dopaden. V jeho počítači policisté zajistili dětskou pornografii na
fotografiích i videích. Minulý týden
ve čtvrtek svolalo vedení krajské policie do sídla ředitelství v Olomouci
tiskovou konferenci. S odstupem
času tak detektivové, kteří se podíleli
na vyšetřování případu a následném

stíhání, odkryli některé nechutné
podrobnosti. „Pachatel kontaktoval
nezletilé dívky, od kterých potom
pod záminkou zprostředkování
práce pro modelingové agentury vylákal intimně laděné fotky. Ty pak
používal k vydírání, kdy slečny nutil
prostřednictvím Skypu, aby před
kamerou plnily úkoly spočívající
v obnažování a sexuálním uspokojování se,“ prozradil Radek Otáhal,
vedoucí oddělení informační kriminality.
Pokud prý dívky odmítaly, vyhrožoval
jim, že dosud získané materiály
zveřejní na internetu a zašle jejich
známým. Celkem zneužil nejméně
pětadvacet děvčat z celé České republiky! „Po zadržení bylo zajištěno

EX

Muž z Prostjova už sedí v kriminále, za sexuální vydírání a dtskou pornografii si za mížemi odpykává šestiletý trest.
Ilustraní foto

na sedm stovek pornograficky
laděných fotografií a přes pět desítek
videozáznamů. V případu již padl
pravomocný rozsudek, Krajský soud
v Plzni muže odsoudil za sexuální
nátlak a výrobu a nakládání s dětskou

pornografií na šest let vězení a propadnutí věcí, konkrétně techniky
použité k páchání těchto zločinů,“
dodal Otáhal.
Muž podle kriminalistů dívky před
kamerou nutil i k praktikám, které

jim způsobovaly velkou bolest. Na
některých zajištěných záběrech tak
byly i plačící dívky. „Mnohé z nich si
ponesou do života velké psychické
trauma...,“ uzavřel olomoucký kriminalista.
(mik)

HASII EXKLUZIVNĚ Nová tradice?
Zastupitelstvo
ZASAHOVALI opt dvoudenní
V UBYTOVN
VIDEO&FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

Rozsvícené majáky hasiských aut a sanitka stojící na chodníku poutaly pozornost idi jedoucích v pátek po Olomoucké
ulici.
Foto: Martin Zaoral

zdravotnická záchranná služba. Pomohli jej naložit, následně asistovali
i při jeho příjmu v nemocnici. K podobným případům v rámci celého
kraje vyjíždíme zhruba jednou do
týdne,“ prozradila Večerníku Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí HZS
Martin ZAORAL
Olomouckého kraje.
„Hasiči zasahovali u transportu Prostory ubytovny jsou hodně zaneobézního pacienta, pro něhož přijela dbané, z některých bytů se šíří nejen

PROSTĚJOV Tři hasičská auta
a záchranka stojící na chodníku
vzbudily uplynulý pátek před čtrnáctou hodinou pozdvižení v okolí nechvalně proslulé ubytovny
v Olomoucké ulici. Co se stalo?

TOHLE
MUSÍTE MÍT!

hluk, ale i zápach. Poptali jsme se
přímo na místě na bližší podrobnosti. „Přijeli kvůli Ivanovi. On je hodně
tlustý, váží tak sto padesát kilo, možná víc. Na pokoji bydlel sám. Kolik
měl let, netuším, možná tak kolem
padesáti. Nevím o nikom, kdo by
mu volal sanitku, asi si ji přivolal
sám,“ prozradil Večerníku jeden ze
zdejších nájemníků.

PROSTĚJOV Těžko již v současné
komunální politice očekávat něco
jiného... S ohledem na složení prostějovského zastupitelstva se i v budoucnu dá předpokládat, že jednání tohoto vrcholného orgánu města
budou dvoudenní. A to minimálně.
Stalo se tak i minulý týden. Primátorka pondělní zasedání ukončila
ve dvaadvacet hodin, jak nařizuje
zákon. Pokračovalo se v úterý v devět hodin ráno, načež konec přišel

Michal KADLEC

Primátorka Statutárního města Prostějov Alena Rašková (ČSSD) jako
řídící schůze sice přitvrdila a snažila se
přesně podle jednacího řádu nepovolit
jednotlivým zastupitelům více než dva
dvouminutové diskusní příspěvky ke
každému bodu programu, nicméně
málokdy se jí to podařilo. V pondělí i
úterý jsme tak byli v některých případech svědky až exhibicionistických
výlevů některých jedinců z různých
politických subjektů, kteří jsou vý-

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Zastupitelm a zastupitelkám se v lavicích asi líbí, tráví tam více asu, než by
bylo zdrávo...
Foto: Michal Kadlec

řečností už notoricky známí. Ale abychom nebyli nespravedliví, tentokrát
si několik bodů programu zasloužilo
delší debatu.
Co se tedy na jednání zastupitelstva
odehrálo důležitého? Večerník se nemůže zbavit dojmu, že po ukončení
zasedání u mnohých politiků převažovala pachuť marnosti. Nebyla totiž
schválena účetní uzávěrka města, což
je jeden z nejdůležitějších dokumentů.

Pak se i díky vzpurnosti koaliční zastupitelky neschválila výstavba komunitního domu v Sušilově ulici, na který
čeká spousta prostějovských seniorů.
A mládežnický hokej? To byla jedna
velká komedie, o které podrobně informujeme na dvoustraně 34-35.
Podrobnosti
o nejzajímavějších událostech
zasedání městského zastupitelstva
najdete na stranách 14 až 16.

Duo Romantika natáelo
BYLI JSME
U TOHO

NA PONDLÍ
26. ERVNA

PIPRAVUJEME
PILOTNÍ DÍL SPECIÁLNÍ
PÍLOHY U PÍLEŽITOSTI

20. VÝROÍ ZALOŽENÍ

PROSTJOVSKÉHO

VEERNÍKU!

Foto: Martin Zaoral
EKÁ VÁS OHLÉDNUTÍ
ZA MINULOSTÍ
PROSTĚJOV Známí hudebníci Roman „Pytlík“ Doležel a Tom Somr před více
I VÝHLED DO
Víc
jak rokem spojili své síly a vytvořili Duo Romantika. Díky své autorské tvorbě
BUDOUCNOSTI
se společně objevili na populárním kanálu Šlágr TV. Nedávno byli oba k vidění tte na

NEZAPOMETE...
UŽ PÍŠTÍ PONDLÍ!

na prostějovském náměstí při natáčení videoklipu. Na snímku Tom Somr před
kamerou zpívá svoji písničku „S úsměvem chci den svůj žít“.
(mls)

stran
24

17060810612

NA NÁMESTÍ KLIP
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letos slavíme jubileum...
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d zpátkyy

PO STOPÁCH

STARÉHO
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STÍNY MINULOSTI

Klíčový svědek nehody Každá kartáka má své zastánce
se Večerníku NEOZVAL
i odprce
PROSTĚJOV Nedávno jsme informovali o řidiči, který ve středu 10.
května krátce po poledni vytlačil
ze silnice mezi Vrahovicemi a Vrbátkami Tomáše Večeřu. Jen díky
tomu, že poškozený sjel do příkopu, nedošlo k tragickému střetu
mezi ním a nákladním vozem značky Volvo. Tomáš Večeřa se následně
obrátil na Večerník, aby mu pomohl vypátrat svědka celé události.
Bohužel neúspěšně...
Tomáše Večeřu dle jeho slov měl ze
silnice do příkopu vytlačit protijeVeea ped svým automobilem Opel Vivaro, který byl poškozen poté, co
doucí řidič kontejnerového nosiče Tomáš
musel sjet do píkopu ped idiem ítícím se v protismru.
Foto: Martin Zaoral
z prostějovských železáren. Z místa
nehody ujel. Díky jeho typickému
Svědek celé události se mohl
firemnímu autu se ho sice
kdykoliv ozvat na adrese
podařilo dohledat, on
Olomoucká 10, Prostěsám však jakoukojov nebo na telefonním
liv svoji vinu při
čísle 608 960 042. Byli
osobním setkání
jsme připraveni mu nápopřel.
sledně zprostředkovat
Za bezohledně
kontakt na pana Večeřu.
jedoucím náklaBohužel ani po měsíci se tak
ďákem jelo tmavě
nestalo. „Byl to jediný svědek.
zelené SUV značky HyunMrzí mě to, ale už se asi neozve.
dai. „Jeho řidič mi říkal, že má vše bych byl rád, pokud by se ozval do Bez něj však nemůžu nic dělat,“
natočené na kameru a že mi v pří- redakce Večerníku,“ obrátil se na nás uzavřel smutně Tomáš Večeřa.
padě potřeby bude svědčit. Proto v polovině května Tomáš Večeřa.
Nebo snad ještě ano?
(mls)
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KAŽDÉ MÍSTO MÁ SVJ PÍBH
...ten náš píšeme už 20 let
www.vecernikpv.cz

Napsáno
pred

18. 6. 2007

PROSTĚJOVSKO Už to budou tři roky, co jsme ve
Večerníku provedli velký test věštkyň. Příbuzná naší
redaktorky paní Lišková tehdy v rozpětí několika
měsíců vyzkoušela několik kartářek na Prostějovsku. S názory se nám svěřila i řada našich čtenářek.
Článek mapující možnosti lidí hledajících radu
u kartářky má v současnosti na internetových stránkách www.vecernikpv.cz přes deset tisíc zhlédnutí.
A tak jsme se opět porozhlédli po tom, co je v téomto odvětví nového...
Z minulého testu vyšla nejlépe Jitka Rozsívalová z Bílovic a Lena Bendová z Prostějova. Velký přehled končil
v Kramářské ulici, kde působí Zuzana Holcmanová.
Nepochybně se jedná o člověka, který se nejrůznějším
magickým záležitostem dlouhodobě a do hloubky věnuje. Přesto názory na tuto dámu nebyly zcela pozitivní, dle naší spolupracovnice z ní bylo cítit, že se člověka
snaží někam tlačit. „Já s ní mám naopak velmi dobré
zkušenosti, a to jak s kartářkou, tak i s mistrem Reiki.
Rozhodně jsem nikdy neměla pocit, že by mě tlačila
do kouta. A trefila se ve všem,“ uvedla čtenářka Olga na
obranu kartářky, která pořádá i placené akce s šamanským bubnem.
Velká diskuse se také strhla kolem Kamily Škultétyové
působící v prostějovské ulici Karlov. „Nejhorší kartářka,
u které jsem kdy byla. Nejenže mi řekla úplné nesmysly o minulosti, ale i o budoucnosti. Trochu se těmto
věcem věnuji, spletla se i ve výpočtu osobního čísla při
numerologii. Nic neosvětlila, jen kecala psychologické
bláboly,“ napsala do jedné z internetových diskusí uživatelka Ivullle. Na obranu ženy, která se mimo jiné zabývá chiromantií, se ozvalo hned několik hlasů. „Kamilu
znám a její výklad je dost přesný. Nepamatuji se, že by
se v něčem netrefila, a to jak v dobrém, tak bohužel i ve
špatných věcech. Co mám zkušenost u jiných kartářek,
které se nenápadně ptají na všechno možné, Kamila je
přesně opak. Zeptáte se, co vás zajímá, ona vám řekne,
co je v kartách,“ napsal uživatel Martin, který naopak kritizoval kartářku z Brodku u Konice. „To, co o mně řekla
mojí manželce, nevím sám o sobě ani já sám. Myslím,

Názory na Kamilu Škultétyovou se liší. Od tch jednoznan
odmítavých až po ty do nebes vychvalujících, což ostatn
platí prakticky pro každou vštkyni. Foto: archiv Veerníku

že ta baba je tak zralá na trestní oznámení,“ zmínil se
Martin. Ovšem i tato kartářka má své zastánce. „Jednou
jsem se jí ptala na vztah s jedním klukem a ona dokázala
přesně popsat, jak vypadá,“ zmínila se naopak naše čtenářka Tereza.
A pak si tedy vyberte! V každém případě je třeba
brát karty s nadhledem. Kdyby ostatně skutečně
fungovaly a my díky nim mohli znát svoji vlastní budoucnost, byla by to v životě jedna velká nuda.

Prezident Klaus večeřel v Prostějově s Jágrem
Při své třídenní pracovní návštěvě
Olomouckého kraje zavítal prezident České republiky Václav
Klaus i do Prostějova. Po nabitém
celodenním programu si hlava státu pochutnala v hotelu TK PLUS
na kachní roládě s jarní nádivkou
a kaštany, která byla doplněna opékanými bramborovými kostkami
a zdobená cherry rajčátky s bylinkami. Příležitost setkat se s prezidentem využil i hokejista Jaromír
Jágr, který se netají svým vřelým
vztahem k Prostějovu.
S prezidentem si dokonce skleničkou vína přiťukli i takoví vyhlášení
abstinenti, jako je právě Jágr či tenist-

ka Lucie Šafářová. Svůj blízký vztah
k Olomouckému kraji a k Prostějovu
přiznal prezident Klaus i na oficiální
tiskové konferenci. „Jedná se už o druhé kolo těchto návštěv krajů České
republiky. V minulosti jsem byl osm
let poslancem za Olomoucký kraj
a proto ho znám velice dobře. I když
Prostějov v minulém uspořádání pod
Olomoucký kraj nepatřil, tak se do tohoto města vždy rád vracím. Nezastupitelnou částí prezidentování je přece
kontakt s lidmi,“ přiznal své sympatie
k našemu městu Václav Klaus.
Cílem představitelů kraje při prezidentské návštěvě bylo umožnit lidem
kontakt s našimi nejvyššími předsta-

viteli. „Zhruba po dvou a půl roce nás
navštívil pan prezident a tentokrát
navštíví všech pět okresů Olomouckého kraje. Dáváme tímto možnost
občanům tlumočit jejich problémy
přímo hlavě státu, a to i na těch nejodlehlejších místech kraje,“ přiblížil
důvody návštěvy prezidenta hejtman
Olomouckého kraje Ivan Kosatík.
Závěrem večera převzala hlava státu
od přítomných sportovců vzácné suvenýry v podobě hokejky Jaromíra
Jágra, basketbalového míče od Petra
Czudka nebo sjezdových holí z rukou
Ondřeje Banka. Prezident byl v Prostějově očividně ve výborné náladě, nezapřel svoji duši sportovce. S přítom-

nými reprezentanty si měl hodně co
říct. S díky musel odmítnout nabídku
k partičce tenisu, ale prohlídku nového centrálního kurtu si ujít nenechal.

Tato stavba ho natolik zaujala, že neváhal přivolat svůj kompletní prezidentský doprovod, aby se na ten prostějovský „zázrak“ přišel taky podívat!

AKTUÁLNÍ KOMENTÁ VEERNÍKU
Na Václava Klause coby prezidenta České republiky se vzpomíná velice
dobře, rozhodně nechtěl likvidovat novináře či brát na premiéra hůl, jako
současná hlava státu... Postupem času Večerník informoval také o návštěvách jiných celebrit, které navštívily Prostějov. A všechno mělo jedno
společné, slavní lidé se převážně potkávali v areálu Za Kosteleckou ulicí.
Náhoda? Nikoliv. A není to náhoda ani dnes. Společnost TK PLUS má
výborně „zmáknutou“ marketingovou práci, což nyní dělá i na základě
reklamní smlouvy pro Statutární města Prostějov a Olomouc, či celý Olomoucký kraj. A tak je Haná známá doslova po celém světě. Díky za to!
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Vápenice

Příště: Poděbradovo náměstí

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

1706150636

Jmenovala se Stalinova tída, Strasse der SA. Nachází se nedaleko historického centra a tvoí dležitou souást mstského okruhu. Od osmnáctého století
se podle staré stedovké vápenky nazývala Nad Vápenicí, v letech 1833-1881
Vápenice, 1881-1896 Sadová tída (Park-Ring), 1896-1910 Vápenice, 1940–1945
tída SA (Strasse der SA), 1945-1962 Stalinova tída, 1962-1991 tída Pionýr a od
února 1991 opt Vápenice. Na západní stran se nachází dv školní budovy, jižní
stranu lemují Smetanovy sady. Díve zde byly v lét rozmísovány exotické rostliny
pstované v mstském skleníku. Na adrese íslo 9 sídlil Nmecký dm s divadelním
sálem a zimním kluzištm v zahrad. Divadlo se na Vápenici hrávalo také ve spolkových místnostech Katolického (Lidového) domu. Foto: SOkA a Martin Zaoral

letos slavíme jubileum...
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s mstskou policií

Šel si stěžovat,
skončil na policii

V nočních hodinách předminulé
soboty 10. června vyjížděla hlídka
na oznámení do baru v centru města, kde opilý host nadával personálu. Při zjišťování skutečného stavu
věci vyšlo najevo, že dvacetiletý
muž slovně urážel a vyhrožoval obsluze i hostům provozovny. Muž
k celé věci uvedl, že až ve svém bytě
uslyšel hlasitou hudbu, a proto se
vydal do provozovny udělat pořádek. Domníval se, že hluk vychází
z baru, což se ovšem nepotvrdilo.
I přesto si dovolil křičet na barmanku a přítomné hosty. Mladík nebyl
schopen hodnověrným způsobem
prokázat svoji totožnost. Proto byl
předveden k jejímu zjištění na obvodní oddělení Policie ČR. Svým
jednáním je podezřelý z přestupku
proti veřejnému pořádku a občanskému soužití.

Partneři si nadávali

Předminulou sobotu 10. června
před půlnocí bylo přijato telefonické oznámení o rušení nočního
klidu, načež hlídka na místě zjistila
hádku mezi partnery. Křik a nadávky slyšeli strážníci už na chodbě domu. Osmačtyřicetiletá žena
uvedla, že má neshody se svým
o pět let starším přítelem. Za přítomnosti strážníků se situace na
místě uklidnila, muž z bytu odešel.
Oba byli poučeni o tom, že svým
chováním jsou podezřelí z přestupku proti veřejnému pořádku.
Ten projedná příslušný správní
orgán.

Opilec si spletl zvonky

Půldruhou hodinu po půlnoci
v neděli 11. června nahlásila žena
přes linku 156 nevhodně se chovající osobu, která zvonila přes půl
hodiny na její domovní zvonek.
Hlídkou byl na místě zjištěn pětatřicetiletý muž, který se pokoušel
dozvonit na svého bratra bydlícího
ve stejném domě jako oznamovatelka. Jelikož byl pod vlivem alkoholu, popletl si zvonky. Ženě se
za svůj přehmat omluvil. Po zjištěném omylu se na svého sourozence stejně nedozvonil a tak z místa
odešel.

Milenci v křoví

V ranních hodinách uplynulé středy 14. června byly nahlášeny dvě
ležící osoby ve křoví u hvězdárny
v Kolářových sadech. Na místě
strážníci zjistili pětadvacetiletého
muže a šestatřicetiletou ženu. Jednalo se o cizince, kteří měli namířeno do Brna. V noci jim žádný spoj
nejel, proto přespali v parku pod
širákem.

Vyléval si zlost

Minulou středu 14. června vpodvečer bylo přijato telefonické
sdělení o neznámém mladíkovi,
který bouchl pěstí do plechových
dvířek rozvodné skříně elektřiny.
Poté z místa odešel s dívkou, která
jej doprovázela. Oznamovatel při
příchodu domů zjistil nefunkční elektriku v bytě. Ihned přivolal strážníky a servis společnosti
E.ON. Hlídka oznámení potvrdila,
ale mladík se na místě ani v okolí již
nenacházel. Škoda na rozvaděči tak
byla způsobena neznámým pachatelem, proto celý případ strážníci
předali Policii ČR.

5

OPILÝ
NÁSILNÍK
ÚTOČIL
NA
LÉKAŘE!
Policisté jej zpacifikovali přímo v prostějovské
nemocnici a v poutech odvezli na záchytku
PROSTĚJOV To je už na
pováženou! Uplynulý pátek
v noci spěchali policisté do
prostějovské nemocnice, odkud
lékaři nahlásili napadení značně
opilým mladíkem, kterého sem
převezla záchranka k ošetření.
Opilce strážci zákona zpacifikovali, ten se ovšem ještě v poutech bránil odvozu na záchytku.
I v tomto případě následoval
přiměřený zásah policistů...

Michal KADLEC
„V pátek šestnáctého června jsme dvě
hodiny po půlnoci přijali oznámení
o agresivním pacientovi v prostějovské
nemocnici. Po příjezdu na místo policisté zjistili, že opilý dvaadvacetiletý
muž měl napadat personál. Muž se

neuklidnil ani za přítomnosti hlídky.
Poté, co se pokusil zasahujícího policistu napadnout, byly proti němu
použity donucovací prostředky hmaty
a chvaty,“ informoval o zásahu
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Policisté přiznali, že při tvrdém
zásahu se násilník zranil. „Při
použití donucovacích prostředků
utrpěl lehké zranění, které si však
nevyžádalo ošetření. Poté se muž uklidnil až do okamžiku, kdy lékař povolil jeho umístění do protialkoholní
záchytné stanice. Protože se opět
začal chovat agresivně a poškozovat
zařízení, nasadili mu policisté pouta,
poté ho eskortovali do protialkoholní záchytné stanice. Provedenou
dechovou zkouškou u něho totiž

„Okrást m chtl vlastní bratr,“
Foto: internet

krimi

piznal policistm muž
PROSTĚJOV To se dějí věci! Na
začátku tohoto roku jednapadesátiletý muž z Prostějova nahlásil policii,
že se mu někdo v noci vloupal do
domu a podle všeho ho chtěl okrást.
Přitom už tehdy dobře věděl, že
oním „lupičem“ je jeho vlastní bratr!
Během ledna ale policisté případ
odložili s tím, že pachatel je neznámý.
Teprve až nyní majitel domu kápl
božskou.
„V lednu tohoto roku prostějovští policisté přijali oznámení o vniknutí neznámého pachatele do rodinného domu
v Prostějově. Podle tehdejšího vyjádření
oznamovatele měl pachatel do domu
vniknout nezjištěným způsobem a při
pohybu po domě měl jednapadesátiletého muže probudit. Po probuzení
nezvaného návštěvníka vykázal z domu

a událost oznámil policistům. Ti ve
věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu porušování
domovní svobody,“ vrátil se o půl roku
zpět František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Jak dodal, v lednu se provedeným
prověřováním policistům pachatele
vypátrat nepodařilo a věc v zákonné
lhůtě odložili. Zvrat v případu však nastal minulý týden! „O případ se policisté
zajímali i nadále a při následné komunikaci s poškozeným vyšlo najevo, že ´pachatelem´ tohoto skutku byl o dva roky
starší bratr poškozeného. Z toho důvodu
muž využil svého zákonného oprávnění
a nedal souhlas k trestnímu stíhání
podezřelého a policisté věc definitivně
odložili,“ informoval Kořínek. (mik)

Foto: internet

Minulý pátek v noci bylo v prostjovské nemocnici živo. Opilého násilníka policisté
nakonec pemohli, ten skonil na záchytné stanici.
Ilustraní foto

byla změřena hodnota 2,4 promile alkoholu v dechu,“ uvedl mluvčí
prostějovské policie.
Jen za převoz a pobyt na záchytce zaplatí pachatel napadení

lékařského personálu prostějovské
nemocnice tisíce korun. Zda ale
muž bude trestně stíhán, o tom
policie zatím nepřinesla žádnou
konkrétní zprávu.

Hrozba na silnici

PROSTĚJOV Toho si nemohli
nevšimnout! Prostějovské policisty „zaujala“ v noci cyklistka,
která projížděla Anenskou ulicí.
Silnice byla povedené dámě příliš úzká, na kole totiž přejížděla ze
strany na stranu. Hlídka ženu okamžitě zastavila, byla totiž hrozbou
nejenom pro sebe. Výsledek její
dechové zkoušky překvapil i zkušené strážce zákona.
„V pondělí dvanáctého června půl
hodiny po půlnoci na sebe policisty
hlídkující v Anenské ulici upozornila třiačtyřicetiletá žena svým stylem
jízdy na jízdním kole. Řidička se snažila udržet ve středu komunikace,
což jí však činilo značné obtíže. Policisté provedli dechovou zkoušku,
kterou změřili hodnotu 3,44 promile alkoholu v dechu,“ šokoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajské-

la
Nadýcha
ile!
3,44 prom
ho ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
„Řidička s naměřenou hodnotou
souhlasila a uvedla, že od nedělního
odpoledne vypila deset desetistupňových piv a dvě odlivky vodky.
Další jízdu policisté ženě zakázali.
Pro své jednání je nyní podezřelá
ze spáchání přestupku podle zákona o silničním provozu. Za ten jí
u správního orgánu hrozí pokuta
v rozmezí od dvou a půl do dvaceti
tisíc korun,“ dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)

KRÁSNÉ ŽENY, HAZARD, VEČÍRKY...

PODVODNÍK
VYMÁMIL
Z
LIDÍ
STOVKY
TISÍC
Pavel Clementi se v Prostějově narodil jako Pavel Lužný

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Pavel Clementi se narodil v Prostějově jako Pavel Lužný. Přestože
působil jako jednatel společnosti
Lužný sport, víc než podnikání
se tento vyučený instalatér věnoval krádežím aut. Spolupracoval
přitom s Petrem Kvapilem, za což
byli oba odsouzeni na šest a pět let
do vězení. Po propuštění z výkonu
trestu se do Prostějova opět vrátil.
Příjmení Lužný se mu již nelíbilo
a tak se přejmenoval na Clementiho.
Jako takového jej znali návštěvníci
herny Kajot nacházející se v prostorách „Kubusu“ v Plumlovské ulici.
Ani pobyt za mřížemi ho o sebevědomí rozhodně nepřipravil. Vystupoval suverénně, peníze rozhazoval

na všechny strany a tvářil se, že mu
patří svět. „Pavel velel. O tom, co
říkal, nikdo nepochyboval...,“ charakterizovala třicetiletého chlapíka
jedna z barmanek v Kajotu.

Partnerka skonèila
v osobním bankrotu
Vypůjčené peníze a jisté osobní charisma k němu přitahovaly zejména
ženy. Kromě četných milenek
byla jeho „hlavní“ partnerkou
sedmatřicetiletá Eva Kloudová
z Ptenského Dvorku. Společně
měli firmu zabývající se „oddlužením nemovitostí zatížených exekucemi“. Ve skutečnosti se jednalo
o podvody. Eva Kloudová nakonec
skončila v osobním bankrotu, jak
vyplývá z insolvenčního rejstříku,
banka po ní nyní chce vrátit bezmála
tři miliony korun. Pavel Clementi je
v současnosti ve vězení, ze kterého se
jen tak nedostane.

KRONIKA
Krade se už i zeleň...

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

PROSTĚJOV Tenhle chlápek to prostě umí roztočit! Opakovaně
trestaný Pavel Clementi si život na svobodě užíval plnými doušky. Peníze rozhazoval na všechny strany a to k němu přitahovalo
krásné ženy i úspěšné muže. Znali ho zejména návštěvníci herny
Kajot v Plumlovské ulici. Některým finančně vypomohl a tím si je
zavázal. Jenže díky jejich důvěře z nich posléze vytáhl stovky tisíc
korun. Dle žaloby, která se minulé úterý probírala u Okresního soudu v Prostějově, se je vracet rozhodně nechystal...

ERNÁ

BYLI JSME
U TOHO

Ticetiletý Pavel Clementi ješt coby
Pavel Lužný byl spolen s Petrem
Kvapilem odsouzen za krádeže aut,
které provádli s neobyejnou lehkovážnosti.
Foto: internet

Dùvìøivé „kamarádky“
V úterý13. června před prostějovským soudem Clementi čelil obžalobě z toho, že z celkem osmi poškozených vymámil něco přes milion
korun. „Můj bývalý přítel Michal
Burget se ocitl ve vazbě kvůli loupežím. Pavel Clementi říkal, že zná
právníka, který ho z toho vyseká.
Dala jsem mu tedy postupně celkem sto deset tisíc korun, které mi
na tento účel věnovala Michalova
maminka. Jak jsem později zjistila,
Clementi právníka vůbec nekontaktoval,“ vypověděla u soudu Hana V.,
která svého času v Kajotu pracovala
jako servírka.

I s další poškozenou se Clementi
seznámil v prostějovské herně. „Byl
to kamarád. Půjčila jsem mu celkem 375 tisíc, měl mi je vrátit do
týdne. Většinu peněz jsem měla od
svých rodičů. Pavel mi nic nevrátil, později mi alespoň podepsal
smlouvu o uznání dluhu,“ vypověděla pohledná Zuzana Korecová
z Olomouce, kterou do soudní síně
přivedla eskorta v poutech. Bývalá
sedmadvacetiletá poskytovatelka
úvěrů se totiž v současnosti nachází
ve vazbě, kde čelí obvinění z podvodu. Její problémy s policií však s nevrácenou půjčkou jistého Clementiho dle jejích vlastních slov nemají
nic společného. Mezi poškozenými
ovšem nejsou pouze jeho četné „kamarádky“, 140 000 dluží například
i jednomu ze známých prostějovských podnikatelů.

Rozsudek dosud nepadl
Pavel Clementi se u soudu hájil
tím, že peníze od poškozených buď
vůbec nepřevzal, nebo své věřitele
upozorňoval na to, že finance použije na své „obchody“ a jejich vrácení
je tedy spojeno s jistou mírou rizika.
Rozsudek v této věci dosud nepadl, hlavní líčení bylo odročeno na
15. srpna.

Dosud nezjištěný pachatel v noci
z pondělí na úterý 13. června po
poškození vstupní brány vnikl na
pozemek u novostavby rodinného
domu ve Vrahovicích. Na pozemku
poté odcizil deset kusů zasazených
okrasných tújí o výšce 75 centimetrů. Odcizením rostlin jejich majiteli vznikla škoda, kterou vyčíslil na
půldruhé tisícovky. Na dalších osm
set korun pak byla vyčíslena škoda způsobená poškozením brány.
V případě dopadení hrozí pachateli
za přečin krádeže dvouletý kriminál.

Otec dluží dětem

Z trestného činu zanedbání povinné výživy je podezřelý pětačtyřicetiletý muž z Prostějova. Matce
svých dvou dětí od prosince roku
2015 do května 2017 neplatí řádně
výživné, přestože mu tak bylo stanoveno rozhodnutím Okresního
soudu v Prostějově. Ten stanovil
výživné ve výši čtyř tisíc korun měsíčně na každé z dětí. V současné
době tak podezřelý k rukám matky
dluží celkem 139 000 korun. Ve
věci je vedeno zkrácené přípravné
řízení. V případě prokázání viny
a odsouzení podezřelému hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

Feťák se zákazem

Minulé pondělí 12. června před
jedenáctou hodinou kontrolovali
policisté v Kralické ulici osobní
automobil značky Opel a jeho
pětadvacetiletého řidiče, který
nepředložil řidičské oprávnění.
Policisté následně zjistili, že mu
byl rozhodnutím Magistrátu města Prostějova vysloven zákaz řízení motorových vozidel, a sice na
dobu od 1. června do 1. prosince
tohoto roku. Provedeným orientačním testem byla dále zjištěna
přítomnost látky cannabis. Na
výzvu policistů se nezodpovědný
šofér dobrovolně podrobil odbornému lékařskému vyšetření, další
jízda mu byla zakázána.

Oloupen v posilovně

V pondělí 12. června ve večerních
hodinách ponechal šedesátiletý
muž v jedné z posiloven svou peněženku v kapse kalhot v neuzamčené šatní skříňce. Dosud nezjištěný
pachatel se peněženky na hodinu
a patnáct minut ponechané bez dozoru zmocnil i s osobními doklady
majitele, platební kartou, dioptrickými brýlemi a finanční hotovostí
tři tisíce korun. Celkem byla způsobená škoda vyčíslená na osm
a půl tisíce korun. Za přečin neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku a přečinu krádeže hrozí pachateli až dva roky vězení.

Zadržen v Brněnské

Minulé úterý 13. června před
jednadvacátou hodinou kontrolovali policisté v Brněnské ulici
osmačtyřicetiletého muže z Jihlavy. Při kontrole totožnosti policisté zjistili, že na muže Okresní
soud v Jindřichově Hradci vydal
příkaz k zatčení. Z toho důvodu
byl muž zadržen a umístěn do
policejní cely. Následně byl dopraven do Jindřichova Hradce
k okresnímu soudu.

děti, pejsci

BLAHOPØEJEME!!!

Nikol NAVRÁTILOVÁ
13. 6. 2017 51 cm 3,10 kg
Prostějov

Tomáš KOLÍNEK
12. 6. 2017 46 cm 2,70 kg
Držovice

Adam PROCHÁZKA
14. 6. 2017 48 cm 2,90 kg
Vícov

Pondělí 19. června 2017
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Předminulou sobotu proběhla v prostorách firmy
TORAY tradiční akce s názvem
Dětský den, který je pořádán pro
potomky zaměstnanců a spolupracujících firem.
„Přestože jsme letos měli smůlu na
počasí, když přešla přes Prostějov
vydatná dešťová přeháňka, soutěžit
přišlo asi padesát dětí v doprovodu
rodičů a prarodičů,“ konstatoval Tomáš Zikmund, HR manažer Toray
Textiles Central Europe. „Většinu
soutěží jsme byli schopni přesunout pod střechy a do vnitřních
prostor, proto jsme s výjimkou jízdy

    

sklené podlaze. Na závěr je čekal
výlet do nádherného přímořského
letoviska Brighton a také návštěva
Arundelu, jednoho z největších
hradů v Evropě, kde si po prohlídce mohli odpočinout v rozkvetlých
tamních zahradách. Celý pobyt
doprovázelo nádherné slunečné
počasí, takže se vše vydařilo bez
nejmenší chybičky,“ popsala nádherný pobyt Vykydalová.
Spokojené úsměvy na tvářích všech
žáků a nadšené diskuse během zpáteční cesty byly pro pořádající pedagogy tou nejlepší odměnou. „Na
naší škole se jako druhý cizí jazyk
vyučují také němčina a ruština, tak
uvidíme, třeba se příští rok vydáme
ověřit své jazykové dovednosti zase
někam jinam,“ věří.
Závěr školního roku si žáci na
této základní škole zpestřují ještě
dalšími akcemi mimo školní lavice. „Oslavu Dne dětí jsme spojili
s již tradiční akcí Běží celá škola,
v rámci dějepisu nás čekají exkurze
do Brna, Kutné Hory a Slavkova
a učivo devátých ročníků doplníme
zajímavou besedou o holocaustu.
Poslední dny ve škole budou patřit sportu. Žáci druhého stupně
se mohou těšit na netradiční sportovní den a mladší žáci poměří své
síly v olympijských disciplínách,“
prozradila plány školy pro zbytek
června Iveta Vykydalová.
(red)

$#% &
zručnosti na kole zvládli všechny
disciplíny. Před koncem akce se počasí umoudřilo, takže jsme stihli nafouknout i skákací skluzavku, která
byla až do konce akce v neustálém
obležení dětí,“ mohl si oddechnout
manažer japonské textilky, která se
usídlila i v Prostějově.
Čas potřebný ke zpracování výsledků, vypsání diplomů a přípravě cen si
děti mohly letos zkrátit malováním
na obličej a tetováním. Což ale nebylo to nejdůležitější. „Věříme, že si
všichni sobotní dopoledne užili a za
rok přijdou znovu,“ dodal zikmund.
(red)
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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.

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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LONDÝN, PROSTĚJOV Takřka
padesát spokojených žáků druhého stupně základní školy
v ulici Dr. Horáka se vrátilo ze
šestidenní poznávací exkurze do
Londýna a jižní Anglie, kterou
uspořádala škola ve spolupráci
s brněnskou cestovní kanceláří.
„Vzhledem k tomu, že při výuce
cizího jazyka klademe důraz hlavně na rozvoj mluveného projevu,
chtěli jsme mimo jiné, aby si žáci
na vlastní kůži vyzkoušeli, jestli jsou
schopni použít angličtinu, kterou
se doposud naučili, v každodenní
běžné komunikaci. A to se jim při
pobytu v hostitelských rodinách
v přímořském městě Worthing na
jihu Anglie velmi dobře dařilo,“ informovala Večerník Iveta Vykydalová z prostějovské školy.
Společně se svými učiteli pak žáci
každé ráno vyráželi poznávat krásy
Anglie. „Dva dny strávili návštěvou
nejzajímavějších míst v Londýně,
další den vyrazili do námořního
přístavu Portsmouth, kde si ve
zdejším námořním muzeu prohlédli historické lodě, v interaktivním centru si vyzkoušeli, co vše
musí zvládnout pravý námořník,
nechyběla vyjížďka lodí po moři,
aby se pokochali pohledem na celý
přístav ze 110 metrů vysoké veže
Spinnaker Tower, kde se ti nejodvážnější z nich prošli i po pro-

NA CESTĚ ZA POZNÁNÍM v TORAY

Žáci základní školy v ulici Dr. Horáka Dětský den

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

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

Štěpán MUSIL
12. 6. 2017 51 cm 3,65 kg
Smržice

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì
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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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lace, nicméně pakliže již takové využití
možné není, přicházejí na řadu další řešení, například likvidace odpadu a jeho
energetické využití. To ostatně může být
tím nejefektivnějším řešením,“ myslí si
zástupce společnosti FCC.
Velkým nešvarem nejen v Prostějově zůstává fakt, že lidé odhazují
k běžným popelnicím odpad, který
tam rozhodně nepatří. Například
nábytek, elektrospotřebiče a podobně. „Bohužel toto je skutečně velký
problém, který sužuje asi všechna větší
města. Velká část lidí nabyla pocitu, že
o vše se musí postarat úřad, popřípadě
svozová firma, a stačí pouze odpad ´vyhodit´ před dům, dál už to není jejich
starost. Samozřejmě se snažíme udržet
pořádek, ale zajištění svozu takto odloženého odpadu je z pohledu logistiky
a techniky velmi obtížné, v neposlední
řadě pro město velmi nákladné,“ vyjádřil se k tomuto problému Martin Grepl.
„Chtěl bych touto cestou apelovat na
občany a požádal je, aby pro bezplatné
odložení uvedeného odpadu více využívali dva sběrné dvory v ulici Anenská
a Průmyslová. Tímto způsobem také
přispěli ke zlepšení životního prostředí
ve městě...“
„Chceme komunitní dům začít stavět
ještě během letních prázdnin, kdy mají
stavební firmy menší frekvenci zakázek,“
uvedl v rámci úvodního slova Zdeněk
Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky,
který je zodpovědný za investiční výstavbu
v Prostějově. První ohlasy opozičních
zastupitelů byly kladné. „Chci jen velmi
krátce říct, že se mi tento projekt domova
pro seniory velmi líbí,“ ozvala se Zuzana
Bartošová (KDU-ČSL).
Chvála ovšem skončila ve chvíli, kdy
se opoziční zastupitelé dozvěděli
cenu pořizované stavby. „V principu
si myslím, že umístění tohoto komunitního domu je v pořádku, protože staří
lidé chtějí žít blízko centra. Je to pro ně
lepší prostředí, než kdybychom je poslali
někam na sídliště. Zajímalo by mě ovšem,
jak jste na tom daleko se žádostí o dotaci,
protože jinak je tato investice pro město
nehorázně drahá,“ namítl František
Fröml (Změna pro Prostějov). „Dotace
na tuto investiční akci nebyla bohužel
získána. Rozpočtované náklady na celou
stavbu činí devadesát milionů korun, my
jsme ji však získali ve výběrovém řízení za
zhruba čtyřiasedmdesát milionů,“ zareagoval Fišer.
Tímto prohlášením ovšem veškeré sympatie k tak vysoké investici ochably. „Když
jsme tuto stavbu plánovali, podmínkou
její realizace bylo získání dotace. Tu jsme
ale nedostali! Navíc se původně plánovalo, že dům bude stát pětačtyřicet milionů
korun, a nyní vidíme, že jeho cena stoupla dvojnásobně. A když si vezmu, že
tento komunitní dům v Sušilově ulici
bude disponovat pětadvaceti byty, tak
mi vychází cena za jeden ve výši zhruba
tří a půl milionu korun. A to se mi zdá
nesmyslně předražené,“ projevila nespo-

kojenost členka koalice Ivana Copková
(KSČM). Jak se později ukázalo, právě
ona jako jediná z koalice hlasovala proti
této stavbě a podrazila tím jednotu radních. Podobně jako ona se však vyjádřili
i opoziční zastupitelé. „Tři a půl milionu
korun za jeden byt? To jsme opravdu
velcí frajeři..,“ podotkl suše František Švec
(nezařazený).
Po vlně kritiky se první náměstek primátorky snažil ještě zastupitelům vysvětlit,
že v konečném součtu není nový komunitní dům tak drahý. „Nemůžeme celkovou cenu přepočítávat pouze na cenu za
jeden byt. Součástí stavby bude i garážové
stání, okolní stavební úpravy, které oddělí
komunitní dům od sousední nemovitosti, proběhne zde výrazná výsadba
veřejné zeleně a mohl bych jmenovat
další položky,“ snažil se zachránit situaci
Zdeněk Fišer. Neuspěl.
Pro zahájení výstavby zvedlo ruku
pouze sedmnáct zastupitelů, jeden
jediný hlas chyběl. Proti však byla
většina zastupitelů, včetně již zmíněné
koaliční členky Ivany Copkové.
Senioři si tak v Prostějově musí počkat,
až jim podobné služby nabídne některá
soukromá společnost. Zastupitelstvo jim
příliš nepomohlo! Přitom Domovní správa eviduje okolo tří stovek nevyřízených
žádostí o umístění v domech pro seniory
či s pečovatelskou službou...
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PROSTĚJOV V uplynulých
týdnech došlo v sousedním
přerovském regionu k několika případům, kdy byli senioři
okradeni přímo ve svém bytě
či domě. Přestože v Prostějově
tato trestná činnost nijak nevybočuje z běžného průměru,
varování neuškodí ani místním občanům měst a obcí.
Pro poslední díl čtvrté rundy
seriálu rozhovorů s významnými osobnostmi veřejného života, který jsme nazvali
„NA ROVINU“, si tak Večerník
pozval k interview tiskového
mluvčího Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov
Františka Kořínka, aby osvětlil,
na co by si senioři měli dávat
největší pozor.

pro ...

4 otázky

NA ROVINU:

Foto: Michal Kadlec

    

Michal
KADLEC
 Jakým způsobem dochází nejčastěji k okradení seniorů přímo v jejich
bytech?
„Scénáře těchto případů jsou vždy velice
podobné. U dveří zazvoní muž vydávající
se za pracovníka společnosti dodávající
plyn, elektřinu či vodu. Poté, co je vpuštěn do bytu, předstírá kontrolu zařízení či
faktur nebo smluv na jejich dodávku. Během této doby požádají seniora o sklenici
vody, spolupráci při kontrole zařízení, další
doklady či přímo o peníze v případě, že důvodem návštěvy má být vrácení přeplatku.
Během návštěvy pak využijí nepozornosti
seniora a byt nenápadně prohledají a cenné věci odcizí.“
 I v Prostějově jsme už ale zaznamenali také případy, kdy se senior stal
obětí zlodějů, kteří se vydávali za členy jeho rodiny. Je tomu tak?
„Ano, druhou nejčastější legendou je vydávání se za vnoučata, přesněji za jejich
kamarády. V těchto případech pachatelé
využívají strachu seniorů o jejich potomky.

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

Často je první kontakt navázán prostřednictvím telefonického hovoru, kdy se
vydávají přímo za vnuka. Senioři jsou tak
informováni například o dopravní nehodě
vnuka a jeho těžkém zranění či nutnosti zaplatit pokutu. Pro peníze poté přichází jeho
´údajný´ kamarád. Takhle však nepracují
ani policisté ani zdravotníci. Chtěl bych
vzkázat všem starším lidem, pokud budete vnoučatům chtít dát peníze, vždy jim je
předejte pouze osobně, ještě lépe prostřednictvím platebního příkazu v bance!“
 Můžete poskytnout prostějovským seniorům nějaké další konkrétní rady, jak nenaletět podvodníkům
a zlodějům?
„Hlavně by neměli otevírat dveře cizím
a neohlášeným osobám. Na dveře by si měli
připevnit bezpečnostní řetízek a používat
ho. Důležité také je, aby lidé neměli doma
vyšší obnosy peněz, ty patří jednoznačně
do banky. Senioři pak o ně mohou lehce
přijít nejenom krádeží, ale například i při
požáru. Také není vhodné se svěřovat cizí
osobě o cennostech, které lidé mají doma.
Zloději si často své oběti předem tipují,
není dobré jim prozrazovat, že jste starší
osoba nebo například že žijete v bytě sám.
I na domovní zvonek je vhodné zveřejnit
neutrální příjmení. Naprosto bezpečnější
je uvést Novákovi než Jenovéfa Nováková.“

 Pak tu máme případy, kdy zejména senioři pouští do bytu podvodníky
vydávající se za pracovníky plynáren
či elektráren...
„Pokud vás navštíví pracovník společností RWE, E-ON, Veolia a podobných
oficiálních společností, jako první chtějte
vidět jejich služební průkaz. A pokud není
návštěva předem ohlášená, zatelefonujte
do firmy a ověřte si to. Teprve potom můžete pracovníka pustit k požadovanému
spotřebiči. Zástupce jiných firem by senioři do bytů pouštět neměli vůbec! A je
tu ještě jedna zásadní věc. Starší lidé by se
nenadálou návštěvou neměli nechat tlačit
do žádných zásadních rozhodnutí, vše by
nejdříve měli probrat se svými nejbližšími
příbuznými. Získají tak čas si vše promyslet, a pokud stojí přede dveřmi podvodník, ten znejistí a může se dát na útěk.“

Foto: Michal Kadlec
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Koláře,“ přednesla Alena Rašková (ČSSD), primátorka Statutárního města Prostějova.
„Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest
a svědomí, že funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky,“ zaznělo z úst Marka Moudrého. Ten
se stal zároveň i novým členem zastupitelského klubu
TOP 09. „Chtěl bych do přinést nový pohled na věci,
které se tady probírají. Každopádně bych byl rád členem konstruktivní opozice, která nejenže kritizuje, ale
přináší nové nápady,“ řekl během první přestávky jednání Večerníku Marek Moudrý.
(mik)
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PROSTĚJOV Jak Večerník avizoval již v minulém
vydání, hned na začátku pondělního jednání zastupitelstva čekal slavnostní okamžik nového prostějovského zastupitele Marka Moudrého (TOP 09
a Nezávislí Prostějované). Ten, jak známo, nahradil
v nejvyšším orgánu města zesnulého Václava Koláře.
„Dovolte mi, abychom přistoupili k prvnímu bodu
jednání dnešního programu, kterým je slib nového
člena Zastupitelstva statutárního města Prostějova.
Dne šestnáctého dubna tohoto roku se jím stal inženýr
Marek Moudrý a nastoupil tak na uvolněný mandát
v důsledku úmrtí našeho dlouholetého kolegy Václava

(  #   )*  

Prostějovští radní se už před časem
prezentovali rozhodnutím, že při výstavbě
dvou naplánovaných komunitních domů
dají přednost tomu v Sušilově před Holandskou ulicí. A minulé pondělí k tomu
potřebovali posvěcení od zastupitelů.

Michal Kadlec

PROSTĚJOV Stačilo o jediný hlas
navíc a v tu ránu se mohlo začít stavět!
Večerník už na jaře tohoto roku informoval, že prostějovští radní mají
hotový projekt výstavby komunitního
domu pro seniory v Sušilově ulici. Vybrána je už i firma, která má moderní
dům pro seniory včetně podzemních
garáží stavět. Vloudily se však dvě
chybičky. Město na poslední chvíli
nedostalo státní dotaci a celou stavbu
navíc minulý týden těsnou většinou
zavrhli zastupitelé a zastupitelky...
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* „Prosím kolegy, aby jednali krátce
a racionálně. Zítra jedu do Vídně,
tak již nemohu být ověřovatelem
zápisu!“
Petr Kousal (KDU-ČSL) upozornil,
že protáhnout jednání až do úterý by
byl problém...
* „Já tady zítra budu určitě!“
Takto lidoveckého zastupitele uzemnil opoziční kolega Jan Navrátil
(Změna pro Prostějov).
* „Když jsem na začátku jednání
viděl, že tady není pan Filouš,
zaradoval jsem se, že dneska brzy
skončíme. On už ale přišel a nyní se
tady tři čtvrtě hodiny bavíme
o ničem!“
Už i Petru Kousalovi lezly krkem
nicneříkající
výlevy
jiného
opozičníka.
* „Asi jsem účetně úplně mimo!“
Primátorka Alena Rašková (ČSSD)
nemohla pochopit, proč se jeden
z opozičních zastupitelů při jednání
o účetní uzávěrce města za rok 2016
vrací k účetním transakcím v roce
2002.
* „Zázraky se nedějí, pan Faltýnek je
opět omluven!“
První žena Prostějova si ze seznamu
nepřítomných odškrtla tradičně
chybějícího poslance Jaroslava
Faltýnka (ANO 2011)
* „Prosím zaprotokolovat, že pan
inženýr Filouš není uspokojen!“
A znovu primátorka Alena Rašková,
tentokrát k dalšímu z řady výstupů
Františka Filouše (nezařazený).
* „Náš klub bohužel není zastoupen
ve finančním výboru, prý nejsou
židle, nebo co...“
František Švec (nezařazený) si
postěžoval na fakt, že v tomto
důležitém výboru nemají odpadlíci
z ANO 2011 žádného člena.
* „Já bych to neviděl tak černě jako
kolega Navrátil. Tady daleko víc
smrdí jiné věci!“
Petr Kapounek (Změna pro
Prostějov) chtěl říct, že více než dva
miliony korun za projekt druhého
zimního stadionu není to jediné, za
co lze kritizovat.
* „Já se budu ptát opět hloupě,
a tentokrát dokonce megahloupě!“
Opět Petr Kapounek položil pár
otázek k Územnímu plánu města
Prostějova...
* „Poslanci, kteří schválili tento
zákon, museli předtím navštívit
kantýnu!“
Primátorka Alena Rašková dala najevo své emoce kvůli nutnosti schválit
naprosto stupidní vyhlášku o nočním
klidu.
* „Ježíšmarjá, tak včil fakt nevím!“
Znovu první žena Prostějova a řídicí
schůze Alena Rašková (ČSSD), tentokrát se zamotala při určení pořadí
projednávaných bodů programu.
* „Světe, div se, letos již podruhé souhlasím s náměstkem
Pospíšilem!“
František Švec se zastal Jiřího Pospíšila
(PéVéčko), který přítomným důchodcům vysvětloval, proč za parkování
na městském pozemku musí platit.
* „Na mně jsou myslím druhotné
sexuální znaky vidět dost!“
A na závěr znovu primátorka Alena
Rašková, která se mohla smíchy
popukat, když ji při vystoupení jeden
z občanů oslovil pane starosto...
Zachytil Michal Kadlec

PROSTĚJOV Po oba dny konání
Zastupitelstva statutárního města
Prostějova bylo v obřadní síni radnice slyšet více křiku než smíchu.
Přesto Večerník jako vždy zachytil
několik vtipných hlášek, kterými
se prezentovali zastupitelé napříč
politickým spektrem.

PERLIÈKY

ze zastupitelstva

zpravodajství

navštivte stále více oblíbenější inter

PROSTĚJOV Vedení magistrátu se
rozhodlo místo klasických laviček rozmístit v Prostějově ty inteligentní. „Zatím chceme tyto solární lavičky umístit
na dvou místech, a to před budovou
kina Metro a v ulici Újezd na frekventovaných autobusových zastávkách.
Místa pro instalaci těchto laviček jsme
vybírali podle intenzity slunečního svitu. Solární lavička je zdrojem internetového signálu s dosahem čtyř metrů a v
noci svítí. Pomocí instalovaných senzorů umožňuje také měření teploty, tlaku

PROSTĚJOV Uplynulou středu
14. června v době od 13:30 do
13:45 hodin došlo na cyklostezce
v Rejskově ulici k dopravní nehodě
cyklisty a chodce. Muž na kole tady
u křižovatky s Vápenicí srazil starší
ženu. Sice jí potom pomohl vstát,
pak ovšem rychle ujel. To se samozřejmě nelíbí policistům, nemluvě
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o tom, že stařenku po chvíli musela
sanitka odvézt do nemocnice...
„Osmasedmdesátiletá žena cyklostezku
přecházela u křižovatky s ulicí Vápenice.
Z dosud přesně nezjištěných příčin došlo k jejímu střetu s cyklistou jedoucím
ve směru k centru města, načež upadla
na komunikaci. Cyklista zastavil a ženě
pomohl vstát. Poté však z místa odjel,
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ZRANIL SENIORKU A UJEL!
deme smět využívat. Přitom tyto pozemky jsou pro nás jedinou možností,
kam odstavit svá vozidla. Problém
s parkováním je totiž v naší lokalitě
přímo katastrofální, na což jsme město dlouhá léta upozorňovali. Nic se
však nestalo, žádná veřejná parkovací
místa zde magistrát nevybudoval. Vymáhání poplatků ze strany města je
sice legitimní, nicméně do jisté míry
značně nevhodné. Proč chcete za parkování platit až teď? My jsme se vám
na těchto pozemcích dvacet let starali
o zeleň, uklízeli chodníky a mnohdy
jsme si sami na vlastní náklady upravili plochu na parkování,“ argumentovali před zastupiteli vyslanci občanů
žijících v okolí aquaparku.
Jejich žádost o zrušení poplatků však vyslyšena nebyla.

„Naším primárním cílem je sjednotit
pravidla pro všechny občany Prostějova. Není možné, aby v jiných lokalitách za využívání městského pozemku lidé platili a jinde zase nikoliv.
Jde o princip, o nic jiného,“ uvedl na
obranu magistrátu náměstek Pospíšil. V tu chvíli se k němu kupodivu
přidala i opozice! „To je letos snad
podruhé, co s náměstkem Pospíšilem v něčem souhlasím... (úsměv)
To opravdu nelze, aby část občanů
platila a druhým se dělaly ústupky,“
pronesl František Švec.
Jiří Smékal s Jiřím Červenkou tak odcházeli ze zastupitelstva notně zkroušeni. Zanedlouho bude rada města
rozhodovat o jejich petici a už dnes
je téměř jasné, jak konečný verdikt
dopadne...
(mik)
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Foto: Michal Kadlec
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a vlhkosti vzduchu,“ popsal výhody nových laviček Jiří Pospíšil (PéVéčko), ná- PROSTĚJOV Poměrně nedávno
městek primátorky Statutárního města Večerník informoval o rozsáhlé
Prostějova.
(red) inventuře pozemků ve vlastnictví
města, na kterých však zcela zadarmo parkují občané Prostějova.
Většinou před svými domy. Podle
radních je takových ploch přes dvě
stě padesát. Opatření radnice bylo
jednoduché, ale pro desítky lidí
bolestné. Za parkování nyní budou platit 200 korun za metr čtveaniž by došlo k oznámení policistům,“ reční ročně!
popsal karambol i čin nesvědomitého Podle vyjádření náměstka primátormuže na kole František Kořínek, tisko- ky Jiřího Pospíšila (PéVéčko) bylo
vý mluvčí Krajského ředitelství Policie nejvíce využívaných míst k parkoOlomouckého kraje pro Územní odbor vání, ovšem na pozemcích města,
Prostějov. „Dáma utrpěla zranění, se kte- v lokalitách Lidické ulice a také v ulirým byla převezena do prostějovské ne- cích v těsné blízkosti prostějovského
mocnice. Alkohol u ženy policisté vylou- aquaparku. A právě odtud zamířili na
čili provedenou dechovou zkouškou,“ jednání zastupitelstva dva rozhořčení
konstatoval Kořínek s tím, že příčiny, obyvatelé Kučerovy ulice a ulice Vaokolnosti i míra zavinění jsou předmě- sila Škracha. Těm se pranic nelíbilo,
že město po desítkách let najednou
tem dalšího policejního šetření.
„Pro objasnění všech okolností pří- od nich i ostatních spoluobčanů zapadu policisté žádají případné svědky čne vybírat poplatky.
dopravní nehody, aby se se svým svě- Jiří Smékal s Jiřím Červenkou čekal
dectvím obrátili buď osobně přímo na slyšení již od pondělního odpona policisty prostějovského doprav- ledne, slovo dostali ovšem až druhý
ního inspektorátu v Havlíčkově uli- den před polednem! „Zastupujeme
ci, nebo telefonicky na čísle 974 781 zde občany ulic z lokality takzvaných
251, případně na bezplatnou linku ´Koupelek´. Shromáždili jsme více
158. Druhého účastníka dopravní než stovku podpisů pod petici, kterou
nehody, tedy neznámého cyklistu, chceme protestovat proti zavádění
vyzýváme, aby se přihlásil a přispěl poplatků za parkování našich aut před
tak k objasnění všech okolností pří- našimi domy. Město nás vyzvalo, že
padu,“ dodal František Kořínek. pokud tady chceme parkovat i nadále,
(mik) máme zaplatit, jinak tato místa nebu-
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Michal KADLEC

těchto exponovaných stanovištích zvy- Z plastů, podobně jako z papíru, jsou
šují frekvenci svozu na dvakrát za týden,“ lisovány balíky, které putují k dalšímu
míní Martin Grepl.
zpracování, sklo včetně skleněných
Málokdo možná ví, co se děje s vytří- střepů využijí sklárny. Zbytkový odpad,
děným odpadem, jakmile ho společ- který již není možné dále materiálově
nost FCC ze sběrných míst odveze. využít, se zpracuje drcením na alternaTřídí ho pracovníci této společnosti tivní palivo pro využití v cementárnách,“ B  7   "  
ještě sami? Někomu se totiž může zdát, popisuje další osud tříděného odpadu   "  ?   $ 
a lidé na to často i upozorňují, že napří- ředitel společnosti FCC Prostějov.
       !   
klad do kontejnerů s papírem házejí V poslední době si Večerník všiml, že   "" #    " 
Foto: Michal Kadlec
mnozí také jiný odpad, to samé se týká kontejnery s papírem „navštěvují“ bezdoskla či umělých hmot... „Vytříděný od- movci a papír pak sami odvážejí do sběr- Odváží se však nejenom tříděný odpad,
Původní zpravodajství
pad se sváží svozovými vozy na překla- ných surovin. Další otázka tedy logicky ale i ten komunální, kterého se Prostějodiště, kde se z důvodu efektivní přepravy zní, zda to společnosti zajišťující svoz od- vané zbavují prostřednictvím běžných
pro Večerník
překládá do velkoobjemových kontej- padu nevadí a co se proti tomuto nešvaru popelnic. Večerník zajímalo, jak se likvinerů, teprve takto se převáží na třídicí dá vůbec dělat? „S rostoucí výkupní ce- duje tento druh? „Využíváme v současné
linky nebo přímo ke zpracovatelům. Na nou papíru ve sběrnách surovin k tomuto době dvě skládky a jednu spalovnu. Co
„Myslím, že obecně je úroveň třídění pletně stará o svoz a likvidaci komunál- třídicích linkách dochází k dalšímu pře- opravdu dochází. Podle mého názoru se týká plánované výstavby nové spav Prostějově velice dobrá, určitě k tomu ního odpadu.
třídění odpadu. Následuje jeho takzva- i v budoucnu docházet bude, protože za- lovny v Olomouckém kraji, v první řadě
přispívá poměrně hustá síť separačních V současné době je na území města né materiálové využití, kdy se vytřídě- bránit tomuto počínání bezdomovců je jsem samozřejmě pro jakékoliv další mastanovišť a dva sběrné dvory v Anenské 183 separačních stanovišť, na kte- ný odpad stává druhotnou surovinou. nereálné,“ je přesvědčený Martin Grepl. teriálové využití odpadu pomocí recyka Průmyslové ulici. Z našich zkušeností rých je umístěno 632 kusů separačplyne, že čím blíže mají lidé k nádobám ních nádob. Z toho je například 246
        
na tříděný odpad, tím více třídí. V po- kontejnerů na papír, 340 nádob na
sledních letech jsme poměrně hodně in- plast a 46 kusů nádob využívají Pro- DRUH ODPADU
2016
1 477,20
2015
vestovali do obnovy separačních nádob stějované na bioodpad. Někteří lidé
1 000,50
Bioodpad
2014
na sklo. V letošním roce se nám navíc přesto tvrdí, že kontejnery jsou brzy
994,2
podařilo od společnosti Ekokom získat přeplněné. „Zaplněnost separačních
401,20
na obnovu zbylých 122 nádob, takže nádob na těchto stanovištích je průběž395,30
Sklo
všechny zastaralé kontejnery na sklo ně mapována. Na základě vyhodnocení
401,4
budou do konce června tohoto roku získaných informací dochází po dohodě
828,8
vyměněny za nové, což nemalou mě- s Magistrátem města Prostějova k roz774,5


rou přispívá k dobrému pocitu z třídění. šíření stanovišť, popřípadě vybudování
530,2
Významnou položkou ve vytříděném nových. Svoz tříděného odpadu probí487,6
odpadu se stává biologicky rozložitel- há jedenkrát týdně. Z vlastní zkušenos474,2
Papír
ný odpad, a to zejména díky nádobám, ti víme, že k přeplňování kontejnerů
477,9
které město v posledních sedmi letech dochází nárazově pouze na některých
poskytlo zájemcům v režimu výpůjčky stanovištích, takže systémové zvyšová8 716,20
8 375,90
zdarma,“ říká na úvod tohoto tématu ní frekvence svozů by bylo neefektivní 
8 391,40
Martin Grepl, ředitel společnosti FCC a příliš nákladné. Z tohoto důvodu
+,&&-#.
&(()*
Prostějov, která se v našem městě kom- máme vytvořeny speciální trasy, které na

PROSTĚJOV Třídění odpadu se v posledních letech stalo doslova fenoménem. Našinec se postupem času naučil rozdělovat
domácí odpad na sklo, papír, umělé hmoty či elektroniku. Na to
vše po celém Prostějově existují desítky separačních stanovišť,
a navíc ještě fungují dva sběrné dvory. Za posledních sedm let
si mezi lidmi získaly oblibu i nádoby na biologický odpad, které
vedení magistrátu stále přikupuje. Dalo by se říct, že třídění komunálního odpadu v Prostějově nemá chybu. Ovšem „muška“
se vždycky najde...

dokumentuje ředitel společnosti FCC Martin Grepl
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Prostějov (red) - Ve dnech 21. a 22.
června budou částečně uzavřeny ulice Olomoucká a E. Valenty, a úplně
uzavřena ulice V. Outraty v Prostějově z důvodu provádění opravy povrchu vozovky v křižovatce. Doprava
bude řízena značením a světelnou
signalizací. Objížďka je obousměrně
vedena po ulicích Olomoucká, Sladkovského, Pod Kosířem, Sportovní.
„Konkrétně půjde o částečnou uzavírku silnice II/366 na ulici Olomoucká v Prostějově v úseku zhruba
dvacet metrů severně a jižně od ulice
Edvarda Valenty. Dále o částečnou
uzavírku ulice Edvarda Valenty
v úseku od ulice Olomoucká asi
dvacet metrů západně od křižovatky
s ulicí Olomoucká. Úplnou uzavírkou bude postižena ulice Vojtěcha
Outraty v úseku od ulice Olomoucká, a to asi 10 metrů východně,“
popsal detailně Miroslav Nakládal,
vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

Pozor na uzavírky!

Prostějov (mik) - Ještě před zahájením pondělního jednání zastupitelstva města vyzdvihla první žena
Prostějova Alena Rašková (ČSSD)
fakt, že Milada Sokolová (ODS)
získala titul Žena regionu 2017 za
Olomoucký kraj. „Chtěla bych tímto
kolegyni Sokolové poblahopřát k zaslouženému úspěchu a také k tomu,
že se zúčastnila celostátního finále
a byla pozvána i k panu prezidentovi,“ uvedla primátorka. „Moc děkuji. A jsem ráda, že jsem tento titul
získala, i když jsem se v uplynulém
týdnu stala terčem kritiky,“ reagovala
Sokolová.

Potlesk pro Sokolovou

Prostějov (mik) - Úsměvné opatření nařídila před jednáním zastupitelstva v pondělí 12. června primátorka
Alena Rašková (ČSSD). Dříve bylo
naprostou samozřejmostí, že zastupitele při příchodu čekalo přímo na
jejich místech v obřadní síni občerstvení v podobě bagety, koláče a banánu. S tím je ale teď konec! „Doneslo
se mi několik stížností od občanů,
kteří při sledování online přenosů
ze zastupitelstva kritizují fakt, že při
jednání jíte, což působí neesteticky.
Proto, vážení kolegové, jsme vám
toto občerstvení nechali v sousedním sále, kde si ho můžete sníst
v klidu a hlavně bez kamer,“ ohromila přítomné komunální politiky
i přihlížející primátorka Statutárního
města Prostějova.

Zastupitelé nesmí jíst!

RYCHLÝ
 „Největší nárůst při likvidaci jsme zaznamenali u bioodpadu,“

VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU NEUSTÁLE
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Hlavnì to topení

Jestli se město chce pustit do pořádné
rekonstrukce obřadní síně na hřbitově
v Brněnské ulici, pak je to jenom dobře.
Hlavní ale je, aby se nezapomnělo
na pořádné topení. Vloni v prosinci
jsme se v této síni loučili s příbuznou,
ovšem ty podmínky uvnitř byly otřesné. Nikdo z nás pozůstalých nechápal, proč se nemůže alespoň trošku
zatopit, vždyť teplota zde byla skoro
na nule. To přece není normální.
Jiří Staněk, Prostějov
Patřila jsem a stále patřím k zastáncům nového protikuřáckého zákona. Ale co
se děje po jeho uvedení do praxe, to jsem skutečně nečekala. Chodím s dcerou
velmi často sednout si na zahrádku jedné prostějovské kavárny, kde si pravidelně dáváme zmrzlinový pohár. Moje současné zkušenosti jsou ale otřesné.
Zahrádky v Prostějově jsou nyní naprosto obsazené kuřáky, kteří zde vyhulují
jednu cigaretu za druhou, protože uvnitř nesmí. Pokud přece jen najdeme nějaké to volné místo, tak i venku jsme uprostřed dýmu, což nám samozřejmě
vadí. Přicházím na to, že nám nekuřákům se nový zákon, který nás má chránit,
příliš nevyplácí. Můžeme nyní chodit dovnitř kavárny, kde není skoro ani noha.
Ale proč, když teď v létě je takové horko? Moc jsme si tedy nepomohli...
Petra Karafiátová, Prostějov

Moc jsme si nepomohli

Je mi hodně líto, že z Prostějova
zmizel úplně poslední mlékomat.
Já osobně jsem pro čerstvé a nijak
chemicky upravované mléko chodila každý den, chutnalo mi mnohem
víc než to z běžných obchodů. To,
co je dobré, tak bohužel mizí pryč
nebo se zakazuje. A zbývají jen věci,
které jsou zbytečné, nebo je nikdo
nechce.
Jiřina Urbánková, Prostějov

Co je dobré,
to je pryè!

Není přece možné, aby se každé tři nebo čtyři měsíce zjišťovalo, že městským
hradbám zase něco chybí a musely se opět schvalovat další a další miliony korun na
dodatečné opravy! To skutečně před třemi lety, kdy se rekonstrukce hradeb zahajovala, neexistovala nějaká firma, která by naprosto profesionálně odhadla, v jakém
stavu hradby skutečně jsou a co všechno se na nich musí opravit? Já si myslím, že
tato starobylá zeď přece není žádnou složitou stavbou, aby se všechno nevědělo
hned na začátku.
Petr Marčík, Prostějov

Hradby jako v Kocourkovì



že tu funguje jednoduchý princip: ta ze
tříd, která si s výrobou tabla dala největší
práci, si za svým výtvorem bude také
nejvíce stát. Díky tomu se bude snažit
pro něj sehnat co největší počet hlasů.
Oslovení kamarádi, přátelé a známí pak
budou s o to větší vervou hlasovat, oč
jim dané tablo skutečně přijde výjimečné. Samotná soutěž tak není výhradně
o originalitě, ale ještě více o tom, nakolik
jsou jednotliví maturanti na své tablo
hrdí a dokáží přesvědčit ostatní, že právě
ono stojí za to, aby mu poslali svůj hlas.
Na tomto místě je třeba napsat, že většina prostějovských maturantů má být na
co hrdá. Všechna tabla, která se dostala
do našeho výběru, měla nějaký nápad
i velmi dobrou úroveň zpracování.
Nápady, práce, čas i energii, kterou studenti věnovali jejich vytvoření, se jim
v životě určitě budou ještě mnohokrát

hodit. Radost z podařeného výsledku
by pak u nich měla převážit nad domnělou nespravedlností z toho, že právě jejich tablo nezvítězilo.
Každý z nás víckrát v životě prohraje,
než vyhraje. Ve skutečnosti však nejsou důležité ani vítězství, ani porážky, ale cesta, která vede k výsledku.
Ta by měla být prodchnuta nejen
naší maximální snahou, ale také
respektem vůči našim případným
soupeřům. Kdo tohle nezvládne, ten
bude v případě neúspěchu celý život
připomínat malé dítě, kterému táta
odmítl koupit hračku, na niž si už
dělalo nárok.
Pokud si tohle vše skutečně uvědomíme a budeme schopni se dle toho
i chovat, pak to pro náš život bude nepochybně cennější než hostina za dvacet tisíc korun.

Č

V

červnu 1952 bylo velké horko
čtyřem prostějovským spoluobčanům, na které dopadla ruka
tehdejšího režimu. Byli souzeni za
delikty „proti plánovitému hospodářství“. Dostali od čtyř do devíti let,
byl jim zabaven majetek a výše pokuty dosáhla tehdejších sto padesáti
pěti tisíc korun. Jednalo se o bývalé
zaměstnance družstva Budoucnost.
Svou posmrtnou výstavu měl v muzeu Hilarius Václavek.
červnu 1957 město ožilo přítomností spousty mladých
lidí, jelikož zde proběhl festival mládeže oděvního a textilního průmyslu ČSR. Na své si přišli i milovníci
vody, protože v Drozdovicích bylo
otevřeno nové koupaliště, které
bylo výsledkem společné práce
MNV, TJ Jiskra a brigádníků.
erven 1962 se ve městě nesl
ve znamení kultury. V prostě-

V

Máme tu poslední měsíc před
letními prázdninami, někdy se
dá dokonce i opalovat. A tak
se můžeme při chytání bronzu
opět ponořit do událostí, které provázely Prostějov nejen
v minulém století, ale i v době
ne tak dávné.

W

jovském zámku se dva přízemní sály
proměnily na výstavní prostory, které
začaly společně využívat muzeum
a galerie. Milovníci umění mohli navštívit výstavu obrazů akademického
malíře Otakara Hubšila. Konal se
také již šestý ročník soutěže Wolkrův Prostějov, kde místní divadlo
Větrník získalo druhou cenu v kategorii souborů. Je také třeba dodat,
že poprvé měla soutěž mezinárodní
účast celkem čtyřnásobnou. Úspěchy
na této recitační soutěži přišly pro
místní soubory i v dalších letech, bylo
tomu tak i v červnu 1972, kdy získal
hlavní cenu poroty soubor lidové školy umění.
olkrův Prostějov se ukázal
nejzajímavějším i v červnu
1977, kdy cenu diváka získalo Divadlo na dlani z prostějovské LŠU
pod režijním vedením Jana Roubala,
A. Vychodilová zase zvítězila ve třetí
kategorii recitátorů. Jednalo se o jubilejní dvacátý ročník a tak v místním muzeu byla k tomuto výročí
otevřena výstava s řadou archivních
materiálů, které připomenuly celou
historii soutěže. Hned dvě výstavy
bylo také možné zhlédnout v galerii
na Demelově ulici, a to malířů Jaroslava France a Dušana Janouška.

S

červnu 1982 proběhl již dvacátý pátý ročník Wolkrova
Prostějova a zvítězila na něm místní
Hana Peštuková, k soutěži byla dokonce vydána pamětní medaile Ministerstva kultury. O pět let později
proběhla v zámku výstava prací grafika a skláře Bohumila Sekaniny. Město zažilo již třicátý ročník Wolkrova
Prostějova. Smutná zpráva zastihla město v podobě úmrtí RNDr.
Rudolfa Plajnera, středoškolského profesora, náčelníka Československého junáka a účastníka
protifašistického odboje. Začala
se také dokončovat pravá polovina
estakády obchvatu města. Mistrem
sportu byl jmenován tenista Karel
Nováček, a to za své úspěchy.
ilná bouře s krupobitím, která
se nad Prostějovem přehnala
ve středu 6. června 2007 odpoledne,
zavinila vyvrácení nejstaršího registrovaného památného stromu na
území okresu Prostějov, a to Domamyslické lípy. Šlo o lípu malolistou
(Tilia cordata) starou zhruba 500
let. Po vylomení se ukázalo, že její
kořenový systém byl napaden rozsáhlou infekcí dřevokazných hub.
Začala rekonstrukce chodníků a komunikací v ulici Waitova a vnitrob-

V

loku ulice Bulharská. Od 12. června
2007 roku nese škola na Sídlišti
svobody oficiálně název po atletovi Janu Železném, tedy Základní škola a mateřská škola Jana
Železného Prostějov. Prostějovští
basketbalisté si také poprvé zahráli
finále nejvyšší soutěže, přesně po deseti letech, letos zažili boj o udržení,
jak proměnlivá je štěstěna.
Takový byl červen v letech minulých, co se stane letos, zažijeme a sepíšeme osobně.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

 ""# $  $

Nebývalou diskusi na našich webových
stránkách rozproudilo letošní kolo hlasování „O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“. Celá řada
lidí se ptala, zda ve finále skutečně uspěla tabla, která měla. Odpověď je jasná:
Ano, vyhrála tabla, která získala nejvyšší
počet hlasů. Tečka. O konečných výsledcích pak slovy klasika můžeme diskutovat, můžeme o nich vést spory, můžeme s nimi dokonce i nesouhlasit, ale
to je tak všechno, co se s nimi dá dělat.
Princip klání je totiž jasný. Neexistuje předem daná autorita, která by
řekla: ano, tohle tablo je nejoriginálnější, to vyhraje. Vždy vyhraje to, pro
které lidé nejvíce hlasují. Jakým způsobem a v jakém rozsahu už jednotlivé třídy „lobbují“ o to, aby dostaly co nejvyšší
počet hlasů, nemůžeme ovlivnit. Ostatně by to byla škoda. Spoléháme na fakt,

MARTIN ZAORAL
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Dalším šíleným nápadem minulých dní pak bylo
rozhodnutí Evropské komise dát nás spolu s Poláky
a Maďary k soudu, protože odmítáme plnit kvóty
na přerozdělování uprchlíků. Ty nefungují, protože
lidé nejsou balíky, které se dají posílat, kam si někdo zamane. Republika by v tomto neměla ustupovat
a raději zaplatit pokutu, která nám na závěr celého
procesu může hrozit. Snad v tomto ohledu brzo dostane Evropská komise rozum a přestane vynucovat
něco, co nemá žádný smysl.
Petr Sokol,
vysokoškolský učitel

Radši pokutu

pan předseda Senátu nahnat do továren, kde budou
zaměstnaní, zřejmě aby moc „nezlobili“.
Osobně si myslím, že by se daně a odvody neměly
zvedat živnostníkům, abychom je vyhnali z jejich dílen a obchůdků, ale mělo by se jít úplně opačnou cestou. Tou může být naopak snížení daní a odvodů u zaměstnanců. To totiž povede k tomu, že se každému
fakticky zvýší plat o několik procent. Stačilo by třeba
zrušit superhrubou mzdu a hned by každý z nás našel
v peněžence každý měsíc o sedm procent více.

HLAS LIDU

Vlastně to už ani nepřekvapuje, že živnostník či
malý podnikatel se stávají pravidelně otloukánkem,
a to zvlášť, když se blíží volby. Politici mnoha stranických barev si zvykli brnkat na falešnou závist ve
stylu „jó, živnostník ten se má“. Měli jsme ministra,
jenž o těch, kteří se živí sami na vlastní pěst, mluvil
jako o parazitech. Pak přišly nápady postavené na
tom, že každý živnostník je a priori zloděj, a proto potřebujeme EET či kontrolní hlášení. A teď tu
máme do třetice „pseudopodnikatele“, které chce

„Paraziti“
pod kontrolu

Předseda Senátu Milan Štěch minulý týden v nedaleké Olomouci přišel s opravdu pozoruhodným
nápadem. Chtěl by zvýšit odvody živnostníkům, aby
je odradil od chuti samostatně podnikat. Předseda
Senátu tak chtěl prý získat nové zaměstnance pro
firmy, které se potýkají s nedostatkem pracovní síly.
Jeho návrh by měl údajně mířit hlavně na desítky tisíc „pseudopodnikatelů“.

Zavøete dílnu
a hybaj do továrny!

%   "

publicistika

Čemu studenty učí soutěž tabel?

letos slavíme jubileum...

SOKOLÍ OKO...

Pondělí 19. června 2017
www.vecernikpv.cz
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letos slavíme jubileum...
jubile

seriál Večerníku

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH
RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
Již potřetí v rámci stále více oblíbenějšího seriálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku o jídle a pití nahlížíme pod pokličku místních hostinců. Jak je totiž známo, celý monitoring kolem gurmánství je rozdělen na dvě samostatné, vedle sebe probíhající části. Díváme se totiž„na zoubek“ nejen regionálním
restauracím, ale chceme uspokojit i ty z vás, kteří si raději zajdou spíše na pivo než na večeři do
komfortnější restaurace. A před nedávnem jsme dokonce premiérově navštívili také pizzerii, což
nemusí být poslední nečekané překvapení... Ve svém dvanáctém pokračování, které bude na jistý
čas poslední, neboť během prázdninového období jsme až na jednu výjimku vyhlásili letní přestávku. Pokračovat v plné polní pak budeme opět od září.
Navíc už se bude bojovat o avizované výhry v rámci čtenářské soutěže. Oceňovat budeme
také samotné provozovatele.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.
cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají nejen potřebné informace, ale i dříve zveřejněné díly.
Teď už ale pojďme do tradičního hostince, do něhož Prostějované chodí už po několik generací...

Než zaèneme...
Dnešní hodnocení vás zavede do části města, kde jsme dosud známkování neprováděli. Ve Vrahovické ulici,
na dohled od železničního přejezdu
a autobusového nádraží, se nachází
další ze „stoletých“ prostějovských
hostinců, hostinec U Dittrichů. Oficiální název sice zní „restaurace a penzion“, ale jak jsme vysvětlili už v hodnocení Besedy, zařazujeme podniky,
ve kterých se kromě poledního menu
nevaří a kde se scházejí odpoledne
a večer hosté na pivo a na kus řeči,
popřípadě na cigaretu, mezi hostince.
Jak praví Místopis prostějovských
hostinců a spolkových domů,
koncesi k „provozování činnosti
hostinské a výčepnické, k podávání jídel a držení dovolených her“
získal Robert Dittrich již v roce
1909. Tehdy provozoval pouze
jednopodlažní podnik, patro bylo
přistavěno až v roce 1933. Od té
doby je provozována hostinská
činnost v nezměněné podobě
dodnes.
Hostinec zažil slavnější i méně slavná období. K těm prvním patřila léta
poválečná s domácími plesy a vyhlášenými Silvestry nebo doby, kdy
denně pěšky proudily Vrahovickou
(tehdy Fučíkovou) ulicí stovky pracovníků z Agrostroje, Slévárny nebo
OP, mnozí z nich zaskočili „na jedno“
k Dittrichům.
Tehdy samozřejmě hostinec provozovaly Restaurace a jídelny, dnes se
o něj opět starají potomci rodiny Dittrichů, kterým byl vrácen v restituci.
Na webu kromě provozovatelů, otevírací doby (pondělí až pátek 11-23
hodin, sobota 18-23 hodin, v neděli
zavřeno) a informace na Pivním deníčku, že v roce 2013 si hodnotitel

dal dvě piva, prostředí ho nezaujalo,
ale pivo bylo výborné, nenajdete nic
dalšího... Vlastně najdete; v hostinci
si můžete zahrát kulečník nebo šipky,
v létě můžete posedět na zahrádce (tu
jsme nenašli, možná proto, že v květnu, při naší návštěvě ještě nebylo
úředně léto) a k dispozici je také levné
ubytování se společným sociálním
zařízením v patře.
Co ovšem postrádáme, je možnost
podívat se prostřednictvím internetu
na denní menu. Dlouhou dobu až
měsíce, možná roky bylo možné na
webu menicka.cz posoudit, co připravili U Dittrichů k obědu. A tak podle
toho, která z nabídek místních restaurací a hostinců nejlépe vyhovuje okamžité chuti strávníka, se rozhodnout,
kam zajít. V posledních týdnech
to v případě Dittrichů možné není
a můžete se dočíst jen „pro tento den
nebylo zadáno menu“. Určitě to má
nějaký důvod, ale neoslabuje to hostinec v konkurenci těch, jejichž polední
menu na internetu naleznete?

Od exteriéru
k interiéru
Hostinec nelze přehlédnout, je dominantní jednopatrovou budovou na
rohu Vrahovické ulice a Přemyslovky.
Po několika schodech se dostáváme
ke vstupním dveřím, jen na okamžik
nás zarazí (ne úplně neobvyklé) upozornění, že se jedná o klubové zařízení, a co musíme splňovat, abychom
byli vpuštěni. Vypadáme poměrně
slušně a zachovale, takže vstupujeme
bez problémů.
Hned na prvním kroku nás uvítá
odér typický pro klasické „čtyřky“,
tedy hostince 4. cenové skupiny
a určitě i klasické hospody z dob
před zavedením cenových skupin
incích. Je to
ve znárodněných hostincích.
blíže nedefinovatelná směs vůně

piva, cigaretového kouře, možná
jídla z poledního menu. Naštěstí
v tomto případě chybí kdysi obvyklý pach WC...
Z ulice vstupujete do výčepu se dvěma stoly a malým stolkem označeným jako „služební“, odtud se vchází
do hlavního sálu.
Vybavení očividně hodně pamatuje
a celkový interiér je dokonalé „retro“,
včetně obložení z tmavého dřeva, zelených stěn vymalovaných válečkem
a série fotografií fotbalových mužstev,
a to zřejmě z dob, kdy se v sousedství
na místě nynějšího autobusového
nádraží nacházelo fotbalové hřiště.
Dokonalý retro styl narušuje pouze
plochá televizní obrazovka na čelní
stěně, umístěná vysoko, aby na ni bylo
vidět ode všech stolů. Vpravo je vidět
otevřenými dveřmi sál s kulečníkem
a stolem pro hráče.

Nabídka
nápojù a jejich
kvalita
Pivem je hostinec zásobován z jednoho distribučního „hnízda“, takže
v nabídce naleznete světlou a tmavou
desítku Zubr, Holbu desítku a dvanáctku z hanušovického pivovaru
i třináctku Gustav z Litovle.
Vyzkoušeli jsme černou desítku
Zubr a dvanáctku Holbu, která,
jak jsme si všimli u ostatních stolů,
je hosty dost žádaná. Obě piva nás
uspokojila, byla správně ošetřená i vychlazená, oku lahodila, zvláště u Holby, vysoká hustá pěna.
Jiné nápoje jsme si neobjednali, ale
podle objednávek od sousedních
stolů jsme viděli, že obvyklé a nejžádanější druhy lihovin jsou hostům
k dispozici. Speciality v podobě karibbo
ských rumů nebo
jedn
nodruhovýccchh
jednodruhových

EXCELENTNÍ

Mimořádný
Mimo
Mi
imo
mořá
řáddnnnýý zážitek, široká nabídka
i kvalita čepovaných piv
nemá chybu, stejně jako
nabídka malých jídel k zakousnutí.
Přátelský personál, originální interiér je
bonusem. Nechce se vám odtud odejít.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vřele doporučuje.

4 VELMI DOBRÉ
Slušná nabídka piv (čtyři
a více), obsluhu její práce viditelně těší, je rychlá a vstřícná. Pořádek
a čistota v lokále i na WC je samozřejmos-

tí. Výběr z několika malých jídel k zakous- bídce nic k zakousnutí - skládanky
nutí. Stylové vybavení. Bez obav, že si trh- a brambůrky se nepočítají... Prostředí
nete ostudu, lze sem pozvat i vzácné hosty. WC je na hraně použitelnosti. A tak
stěží zde strávíte příjemný večer, opakovaně už vůbec ne. Navštívit jednou
DOBRÉ
a v krizi stačí.
Průměr po všech stránkách. Dva až
VYHNĚTE SE
tři druhy piva na čepu, čisté
trubky, personál se snaží,
Pivo mizerné, stejně jako vzhled
k pivu dostanete
d
i něco málo k zakouslokálu a čistota záchodů. Najíst se
nutí, ale moc vybírat si nemůžete. Čistota sociálních zařízení ujde i v pozděj- není z čeho, obsluha nevlídná a neochotná,
jako
bonus mohou sloužit obtěžující
ších hodinách. Ale jakoby tomu něco
opilci. Hospoda akceptovatelná snad jen
málo ve všech směrech chybělo...
jako první pomoc před smrtí z dehydratace. Dobrá rada: odtud rychle pryč.
SNESITELNÉ
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Prakticky žádný výběr piva,
obsluha se tváří otráveně, v na-

JÍME, PIJEME,
ME,,
E....
HODNOTÍME...
DNES POTØETÍ
se zamìøením
na druhou
polovinu
našeho seriálu

BEREME
B
EREME
K
ES
TOLU
KE
STOLU
L
UPU!!!
LUPU!!!

l
í
d
.
2
1
Foto: Michal Kadlec

JAKO DVANÁCTÝ PIŠEL NA ADU PODNIK S NÁZVEM:

RESTAURACE U DITTRICH PROSTJOV
whisek jsme zde nehledali. Zřejmě by
ani nešly na odbyt...

Nìco
k zakousnutí?
Možností je U Dittrichů o něco víc než
v námi dosud hodnocených hostincích.
Kromě obligátního utopence a nakládaného hermelínu si můžete dát
tlačenku s cibulí, rybí očka, chléb se
sádlem a škvarky, klobásu, dokonce
i polévku z poledního menu. Tento
rozšířený výběr, i když ne příliš velký,
nás potěšil. Objednali jsme si tlačenku,
označenou jako domácí, což byl obchodní název, ne že by byla vyrobena
v místní kuchyni, a očka, z nichž se
vyklubaly sleďové závitky. Jak tlačenka,
tak očka nám opravdu chutnaly a klidně bychom zvládli další porci. Jen toho
chleba mohlo být o něco víc.

Hostinec U Dittrichů nepatří mezi takové, kam by náhodný návštěvník chtěl zavítat víckrát. Ale ten, kdo se cítí nesvůj v moderním interiéru, nebo se cítí jako doma v prostředí, které se desítky
let nemění, ten tento retro hostinec přijme. Pivo mají dobře ošetřené a můžete si vybrat z několika možností - a to je nakonec u hospody tohoto druhu to hlavní.

2,5

hvězdy

vedoucí na dvorek se dostanete
k trojici dveří se symboly panáčků
(dvoje dveře) a panenky (poslední
dveře). Umyvadlo pro všechny je
na chodbě. Řešení je to trochu neobvyklé, ale ničemu nevadí. Čistota toalet byla při naší podvečerní
návštěvě slušná, i když z nároků
kladených na toto zařízení v reKvalita
stauracích i v tomto bodě slevujeservisu
me, nečekáme zářivou bělost ani
Celý lokál, včetně výčepu, stačila ob- vůni v ovzduší.
sloužit jedna servírka. Nevšimli jsme
Shrnutí
si, že by někdo musel čekat na další
pivo nebo na objednané „panáky“.
- celkový
Ani jsme nebyli vystaveni tlaku na
dojem
urychlení konzumace.
Zároveň jsme postrádali alespoň Hostinec U Dittrichů je hostinec
trochu srdečnosti v jednání servír- nadčasový. Pokud by vás někdo
ky. A nejen k nám, jako lidem, kteří uvnitř probudil z hlubokého spánku,
se vidí poprvé v životě, ale nezpo- nepoznáte, ve kterém období dvacázorovali jsme přátelštější přístup tého století se nacházíte.
ani vůči štamgastům. Ale třeba je Víme, že je velmi těžké provozovat rev hostinci nová a vzájemně k sobě ješ- stauraci a hospodu tak, aby na sebe vytě nenašli cestu, nebo právě neměla tu dělala, bez poledního menu je to téměř
úplně vyloučené. A vydělat tolik, aby
správnou náladu...
zbylo na investice do modernizace je
i ve vlastním objektu, kde nemusíte
Místo
platit nájem, velmi, velmi těžké. Zvláště
úlevy...
když vás doba připravila o hlavní zdroj
Místo úlevy je označeno šipkou hostů a místo proudících davů dělníků
v místnosti s výčepem a chodbou se kolem řítí proudy aut.

Pokud bude číst toto hodnocení
někdo od filmu, máme pro něj tip:
budete-li shánět hospodu pro film
odehrávající se kdykoliv ve dvacátém století, zde máte interiér, který
můžete bez úprav použít. Stačí sundat televizní obrazovku...

A JAK VÁM SE LÍBÍ
V HOSTINCI
„U DITTRICH“?
HLASUJTE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ,
NEBO NÁM MŽETE
NAPSAT
SVOJI RECENZI
NA E-MAIL: VECERNIK@PV.CZ,
I NA ADRESU
OLOMOUCKÁ 10,
PROSTJOV

Hlasovali jste o zaízení, které jsme navštívili
Zdroj: www.vecernikpv.cz
v minulém díle...

RaS resumé
5

Pondělí 19. června 2017
www.vecernikpv.cz
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WWW.VECERNIKPV.CZ

JAK SE VÁM LÍBÍ V RESTAURACI
KOZA Z1STALA CELÁ
Je to tam výborné, jídlo i obsluha na úrovni (87)
Vcelku to ujde, ale mohli by vylepšit obsluhu (34)
Prmr, nkdy to nestojí za nic, jindy vynikající (10)
Škoda mluvit, tento podnik obcházím obloukem (94)

letos slavíme jubileum...

Pondělí 19. června 2017
www.vecernikpv.cz
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zprávy z regionu

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

ČERVENÝ BEZRUČŮV DOMEK KRAJ OPRAVÍ,
Ředitel muzea se bojí,
že návštěvnost památníku
bude nízká...

KOSTELEC NA HANÉ Tak konečně! Olomoucký kraj se minulé
pondělí po letech konečně rozhoupal k opravě takzvaného
červeného domu v Kostelci na Hané. Objekt je už od roku 2005
zavřený a chátrá. Takzvaný bílý dům stojící v bezprostředním
sousedství naopak čeká demolice. Na jeho místě má vzniknout
odpočinková zóna. To se některým z místních ovšem nelíbí...

Martin ZAORAL
Krajská rada na svém jednání
v pondělí 12. června rozhodla
o tom, že „červený domek“ v Kostelci na Hané bude zrekonstruován.
Objekt tak projde obměnou za asi
čtyři a půl milionu korun. „Letos
bude připravena projektová dokumentace a zajištěno stavební
povolení. Samotné opravy jsou
naplánované na příští rok. Po
rekonstrukci by měla být v domku
umístěna expozice o životě a díle
Petra Bezruče,“ informovala Kamila
Navrátilová, tisková mluvčí Olomouckého kraje.
Zatímco „červený domek“ by
se tedy měl dočkat dlouho oddalované rekonstrukce, jeho bílého
souseda čeká demolice. „Přestože

byla i v jeho případě zvažována
rekonstrukce, od tohoto záměru se
ustoupilo kvůli velké ekonomické
zátěži. Navíc vůči osobě básníka
Petra Bezruče je stěžejní právě
´červený domek´. Na místě ´bílého
domku´ a po úpravách přilehlé zahrady vznikne odpočinková zóna pro
návštěvníky,“ dodala Navrátilová.

„Zbourání domu
je svévole“
Zatímco někteří z místních
následující řešení uvítali, našli se
i jeho odpůrci. „Zbourání ´bílého
domku´ považuji za svévoli. Bílý
a červený domek společně tvoří
kompaktní celek a mají i svůj historický význam. Obě stavby jsou
více jako sto padesát let staré,

BÍLÝ PŮJDE K ZEMI

zjistili jsme

V „ervený dm“, kde na sklonku života pobýval básník Petr Bezru, bezprostedn navazuje na „bílý dm“.
Foto: archiv Veerníku

v bílém domku žili majitelé, kteří
Bezručovi jeho nemovitost pronajímali,“ míní Jiří Kastner, provozovatel nedaleké galerie Zelený
domeček. Místní nadšenec je
připravený proti rozhodnutí
kraje postupovat peticí. „Myslím,
že za oněch čtyři a půl milionu korun by se daly klidně zachránit obě
stavby,“ dodává Kastner, který má
s obnovou podobně rozlehlého objektu vlastní zkušenosti.

Bezruè sám
provoz neutáhne
Objekt zůstane ve správě Muzea a galerie
Prostějov, které zabezpečí jeho provoz.
„Bude se jednat o provoz takzvaně omezený, půjde tedy o krátké prohlídky po
předchozí domluvě,“ přiblížila Kamila
Navrátilová. Vedení institutu považuje
rozhodnutí kraje za horší z možných
variant. „Problém vidím zejména v budoucí návštěvnosti červeného domku.

Už před dvanácti lety byla velmi nízká
a myslím, že i ten nejmoderněji pojatý
památník Petra Bezruče nacházející se ve
stísněných prostorách červeného domku nebude dostatečně atraktivní pro to,
aby přitáhl dostatečný počet návštěvníků
a odůvodnil tím svůj provoz,“ upozornil
ředitel prostějovského muzea Daniel Zádrapa, který sám doporučoval zbourání
´bílého domku´ nacházejícího se ve
špatném technickém stavu a následnou
výstavbu nového objektu, který by
poskytl zázemí pro širší využití celého
areálu. „Díky tomu bychom mohli
nabídnout i něco víc než jen vzpomínky
na Petra Bezruče. Tato varianta by však
kraj přišla na minimálně deset milionů
korun, další peníze by nepochybně stál
i provoz celého areálu,“ uvědomuje si
Zádrapa.
´Červený domek´ v Kostelci na
Hané není od roku 2015 na seznamu
nemovitých kulturních památek,
což vyvolalo vlnu nesouhlasných
reakcí. O jeho vyřazení ze seznamu
požádalo olomoucké hejtmanství, které
však odmítlo možnost, že by chtělo
někdejší památku srovnat se zemí.

V Dobromilicích Přehrada zůstává na jedničce

ZAV<ELI MOST

DOBROMILICE Propadlá vozovka stojí za úplnou uzavírkou
mostu v centru Dobromilic, která
potrvá až do konce listopadu.
Karlův most v Praze je známý zejména díky svým barokním sochám. Na
Prostějovsku máme podobný most
se sochami snad jen v Dobromilicích. Přestože po něm jezdí auta,

stojí u něj hned dvě sochy sv. Jana
Nepomuckého a sv. Jana Sarkandra.
Jeho technický stav však byl dlouhodobě velmi špatný, proto došlo na
jeho rekonstrukci. „Úplná uzavírka
mostu potrvá od začátku června do
konce listopadu,“ píše se na webu
ŘSD ČR. Objížďka je vedena přes
Hradčany a Vřesovice.
(mls)

MOSTKOVICE Stále dobrý!
Tak se dá zhodnotit výsledek
posledního měření množství
sinic v plumlovské přehradě,
které proběhlo minulé pondělí
12. června. Stejně jako dva týdny
předtím obdržela voda v nádrži
nejlepší možnou známku.
„Jedná se o nezávadnou vodu s nízkou
pravděpodobností vzniku zdravotních
problémů při vodní rekreaci a vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi,“ popsali její vlastnosti na svých
webových stránkách.

Na bezích plumlovské pehrady zatím letos nebyly k vidní stovky plavc,
pesto tu panuje pravá pohoda...
Foto: Martin Zaoral

RYCHLÝ
VEERNÍK
Sbírka na zámek
vynesla 150 tisíc
Plumlov (mls) - Požár plumlovského zámku z října loňského roku
vyvolal vlnu solidarity. Řada lidí finančně přispěla na jeho následnou
opravu. Na začátku května se na kontě nacházelo 146 382 korun. Přestože rekonstrukci shořelé střechy
pravděpodobně zaplatí pojišťovna,
výtěžek veřejné sbírky použije město
Plumlov na další opravy zámku.
V Urèicích chystají kanalizaci
Určice (mls) - Kanalizace v Určicích už není pouze sen. Obec nedávno na její výstavbu získala územní rozhodnutí. Likvidace odpadů
z domácností by měla řešit nová
čistička odpadních vod, která je plánována za rybníkem na východním
konci obce. Na kanalizaci by v Určicích mělo být napojeno zhruba
necelých patnáct stovek lidí.
Obnoví vybavení v domovì
Kostelec na Hané (mls) - Po
patnácti letech své existence se
Domov pro seniory v Kostelci
na Hané dočká nového vybavení. Výměna se bude týkat všech
osmapadesát lůžek, přibude deset
invalidních vozíků a šest chodítek.
To vše přijde na 2,6 milionu korun,
město na tuto investici získalo 1,9
milionu korun dotace ze státního
rozpočtu. Nových lůžek včetně
matrací by se klienti měli dočkat
nejpozději do konce října.
Hasièi dostali 90 tisíc
Protivanov (mls) - Olomoucký
kraj poskytl devadesát tisíc korun
pro zajištění akceschopnosti JSDH
Protivanov. Za uvedené peníze
budou pořízeny osobní ochranné
pomůcky.
Doufejme, že čistá voda v přehradě
vydrží i přes letní prázdniny. Od
napuštění nádrže se to zatím
podařilo pouze jednou, a to před
dvěma lety. Loni se sinice začaly
výrazněji množit v polovině prázdnin, koncem srpna hygienici
koupání v přehradě nedoporučili.
(mls)

Ve Skípov ádil PODVODNÍK

zjistili jsme

Most pes Brodeku v centru Dobromilic se nacházel v havarijním stavu.
Foto: Martin Zaoral

SKŘÍPOV Řemeslník převzal
zálohu, ale práci neodvedl! Policisté nyní řeší případ podvodu,
kterého se dopustil čtyřicetiletý
muž z Prostějova. Majitel chaty
ve Skřípově mu zaplatil předem
za dohodnutou rekonstrukci,
to však neměl dělat. Řemeslník
totiž práci odflákl a peníze zatím
nevrátil!

„Před koncem roku 2014 převzal
dnes čtyřicetiletý muž z Prostějova zálohu ve výši pětatřicet ticí
korun na provedení stavebních
prací na chalupě v obci Skřípov.
Při následné kontrole provedených prací o několik týdnů později objednatel zjistil závažné
nedostatky v množství provedené práce. Proto se s řemeslníkem

formou splátkového kalendáře
dohodl na vrácení poměrné části
vyplacené zálohy. Do současnosti
však řemeslník vrátil pouze pět tisíc korun a objednateli tak dosud
dluží částku jedenadvacet tisíc pět
set korun,“ popsal podstatu podvodného jednání František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého

kraje pro Územní odbor Prostějov. „Pro své jednání je tak muž
podezřelý z přečinu podvodu. Za
ten mu v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta. Policisté
ve věci vedou zkrácené přípravné
řízení,“ potvrdil možné následky
pro řemeslníka mluvčí prostějovské policie.
(mik)

O prázdninách se v Kostelci pustí do opravy Rynku

EX

EXKLUZIVNĚ
KOSTELEC NA HANÉ Rynk dříve znamenal náměstí. V Kostelci na
Hané je to ovšem známá ulice vedoucí nad centrem města. V zimě
z ní děti rády sáňkují ve směru ke
skutečnému kosteleckému náměstí. Právě tato „vyvýšená“ ulice se
v dohledné době dočká opravy.

Martin ZAORAL

„S rekonstrukcí povrchu silnice v ulici Rynk by se mělo začít
během prázdnin. Trvat by měla
přibližně šest až sedm týdnů. Vše
je nastaveno tak, aby v září byly
práce již dokončeny,“ prozradil Večerníku starosta Kostelce na Hané
František Horák s tím, že náklady
přesáhnou dva miliony korun.
Rynk není jedinou ulicí, která by
se v dohledné době měla v Kostelci na Hané dočkat opravy. Tou
další je také ulice Pod Kosířem,

Chystá se
kce
i rekonstru e
lic
u
Revoluní

Ulici Rynk v Kostelci na Hané tvoí zástavba rodinných dom jen z jedné strany,
z té druhé vede svah smrem k centru msta.
Foto: Martin Zaoral

která ústí poblíž místního hřbitova. „V tomto případě máme již
zažádáno o stavební povolení,“ potvrdil kostelecký starosta. Opravy
by se měly dočkat také chodníky
v ulicích Za Branou, Smetanova,
Třebízského či Za Humny.

V této souvislosti se také přímo
nabízí otázka, co bude s Revoluční
ulicí. Jedna z nejdelších kosteleckých ulic je ve srovnání s ostatními dlouhodobě v hodně špatném
stavu. „V současnosti na tuto akci
zpracováváme projekt, jehož součástí bude nejen oprava silnice, ale
i výstavba potřebných chodníků.
Celkové náklady přesáhnou patnáct milionů korun a práce budou
postupovat na etapy. Pokud vše
půjde, jak má, mohli bychom se
stavbou začít v příštím roce,“ doplnil František Horák.

17060610606

Přes noc ze středy 14. na čtvrtek 15.
června se dosud nezjištěný pachatel
vloupal do Hospody na hřišti v obci
na Němčicku. Pachatel do objektu
vnikl po násilném překonání mříže
na vstupních dveřích a poté i dveří
samotných. V provozovně poté odcizil finanční hotovost tři tisíce korun. Na další tři tisícovky pak byla vyčíslena škoda vzniklá poškozením.
Celkem tedy místní tělovýchovné
organizaci Sokol pachatel způsobil
škodu vyčíslenou na šest tisíc korun.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
krádeže. Za ten pachateli v případě
dopadení hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky.

Oloupení sokolové

V době mezi 29. květnem a 13. červnem vnikl dosud nezjištěný pachatel
do rodinného domu v ulici Rudé
armády v Plumlově. Po násilném
překonání vstupních dveří pachatel
dům prohledal a odcizil z něho věci v
hodnotě vyčíslené na více než deset
tisíc korun. Na dalších osm tisícovek
pak byla vyčíslena škoda vzniklá poškozením vstupních dveří a zařízení
domu. Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření z přečinu porušování domovní svobody,
přečinu krádeže a přečinu poškození
cizí věci. Pachateli tohoto skutku v
případě dopadení hrozí trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři roky.

Straka v Plumlově

Přibližně v polovině února tohoto
roku odcizil tehdy neznámý pachatel
z volně přístupného areálu zemědělského družstva v obci na Drahansku
naftový dvouválcový motor, když jej
nekompletní vymontoval přímo ze
speciálního obraceče lnu. Zemědělskému družstvu svým činem způsobil škodu vyčíslenou na sedmnáct
tisíc korun. Provedeným šetřením
plumlovští policisté jako pachatele ustanovili sedmašedesátiletého
muže. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení. V případě prokázání
viny a odsouzení podezřelému muži
za přečin krádeže hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Zloděj motoru dopaden

Přes noc z pátku na sobotu 10. června odcizil dosud nezjištěný pachatel
dámské jízdní kolo značky Willier přímo z karavanu zaparkovaného v katastru Mostkovic. Bicyklu se zmocnil
po odstranění lankového zámku, kterým bylo uzamčeno v nosiči na karavanu. S jízdním kolem jeho majitelka
přišla i o cyklotašky s obsahem, které
byly připevněny. V taškách majitelka
mimo jiné měla svazek klíčů, originální brýle značky Gucci a dámskou
kosmetiku. Celkem vzniklou škodu
vyčíslila na více než osmnáct tisíc korun. V případě dopadení hrozí pachateli za přečin krádeže dva roky vězení.

Kolo z karavanu je fuč
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Veterán rallye odstartovala z náměstí v Němčicích nad Hanou v sobotu
17. června úderem desáté hodiny. Její
účastníci následně projeli celkem sedmnácti okolními obcemi, ve třinácti
z nich museli získat razítka a v dalších
třech pak splnit zapeklité úkoly s motoristickou tematikou. Na závěr se sešli opět v Němčicích, kde se hned patnáct nejúspěšnějších z nich utkalo ve
finálovém rozstřelu. „Letos nás počet
účastníků mile překvapil. Jejich auta
a motorky dokázaly zaplnit prakticky
celé náměstí. V tomto zakaboněném

3x foto: Martin Zaoral

počasí jsme jich čekali méně. Přitom
je účast výrazně vyšší jako loni. I diváků přišlo poměrně dost,“ konstatoval
předseda pořádajícího Veterán klub
Prostějov Petr Studený.
Lidé na němčickém náměstí
i v okolních obcích mohli obdivovat nejen historické stroje, ale
v mnoha případech i jejich posádky
oblečené ve stylových dobových
kostýmech. Pozornost pak poutaly
například traktory John Deere, luxusní americká limuzína Buick, roztomilá předválečná Tatrovka, nádherná

řilo zabránit. Za prvním zvířetem však
na komunikaci vyběhlo i další, a s druhým prasetem už ke srážce došlo. Muž
následně upadl na komunikaci a tím si
způsobil zranění, se kterým byl poté
odvezen do prostějovské nemocnice.
Prase z místa uteklo,“ popsal František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Na motocyklu vznikla škoda, která
byla předběžně vyčíslena na deset tisíc
korun. „Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedením dechové zkoušky.
Příčiny a okolnosti jsou předmětem
dalšího policejního šetření,“ dodal
Kořínek.
(mik)

DIVOKÁ PRASATA!

URČICE Tomu se prostě nešlo vyhnout! Šofér skútru na silnici mezi
Určicemi a Prostějovem se stal
doslova obětí divočáků, kteří mu
zkřížili cestu. Jednomu divokému
praseti se řidič vyhnul, druhé však
„trefil“. Zatímco sražený kanec utekl, zraněného muže odvezla sanitka
do nemocnice.
„V pátek devátého června před třiadvacátou hodinou došlo na silniční
komunikaci mezi Prostějovem a Určicemi ke srážce skútru s divokým
prasetem. Devětatřicetiletému řidiči
při jízdě z Určic divoké prase z levé
strany do cesty vběhlo náhle, načež
prudce zabrzdil a střetu se mu poda-
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u hřbitova v Mostkovicích vypadal z Mostkovic, kteří po příjezdu zjistili,
skutečně děsivě. Řidič však naštěstí že hoří osobní vozidlo v přední části.
vyvázl bez jakékoliv újmy na zdraví.
„Podle majitele se za jízdy začalo zpod
kapoty kouřit, načež zastavil a vozidlo
Martin ZAORAL
opustil. Ještě před příjezdem hasičů se
Oznámení o požáru auta na silnici ve- pokoušel s plameny bojovat hasicím
doucí od Mostkovic na Ohrozim přijali přístrojem. Požár zlikvidovali během
hasiči v sobotu 17. června přesně v 15:11 několika minut, uniklé provozní kaa vrátili se zpět na základnu,“ informovala Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje.
Z přiložených fotografií vyplývá, že
se jednalo o vůz značky BMW E60.
Výše škody byla předběžně vyčíslena
na 200 000 korun, příčinou vzniku
požáru byla technická závada.

se svými pocity Milan Smékal. Na otázku, zda mladého muž znal, odpověděl
kladně. „Samozřejmě že jsem ho znal.
Byl to slušný a naprosto bezproblémový
chlapec. Vůbec nevím o tom, že by měl
jakékoliv těžkosti. Hovořil jsem s ním
ve čtvrtek, objednával si u mě obecní
dům, chtěl zde patnáctého července
uspořádat oslavu narozenin. Proč ale
proboha teď skákal pod vlak? Nedovedu

V pátek 2. června jsme díky Pavlovi Piňosovi
prožili s žáky naší školy krásné a pestré
dopoledne. Slavnostní výpravu jsme zahájili
návštěvou dětského dne v kasárnách Dědice,
který pořádali příslušníci Velitelství výcviku
- Vojenské akademie. Především mužské osazenstvo naší školní posádky ocenilo výstavu
armádní, hasičské a policejní techniky
s možností vyzkoušet si vojenské vysílačky,
hasičské stříkačky, prohlédnout si interiér armádních vozidel. Pro malé i velké slečny tu byl
„salón krásy“, kde si mohly nechat namalovat na obličej či na ruce, co si jen přály. Velkou radost udělaly dětem i balónky různých
barev a tvarů, které si mohly vzít s sebou do
cílové stanice naší výpravy. A tou byl hostinec
U Jindřicha v Myslejovicích, kde si to žáci

náramně užili se zdravotní klaunkou Olinou
Klaunovou (Mgr. Zuzanou Vodičkovou)
z Klaunfamily. Po výborném obědě čekala
na děti ještě autogramiáda Občanské poradny Jiřího Krampola a Petra Michka
s posilou Radimem Uzlem. Domů se žáci
vraceli s úsměvem, hromadou zážitků
a ještě větší hromadou sladkých dárečků.
Touto cestou posíláme velké poděkování
pořadateli a hlavnímu sponzorovi celé
akce Pavlovi Piňosovi, majiteli hostince
U Jindřicha v Myslejovicích. Současně
děkujeme všem sponzorům, kteří nám tento
krásný den umožnili prožít.
Radim Janáček,
ředitel školy SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov,
Komenského ul.

Foto: archív SŠ, ZŠ a MŠ Prost*jov

si to opravdu nikterak vysvětlit, je to pro
mě absolutně zdrcující a nepochopitelné,“ dodal Milan Smékal.
Policisté zatím Večerníku jen
stručně potvrdili, že neštěstí na
kolejích u nádraží v Bedihošti šetří.
„Vyšetřujeme celý případ i okolnosti,
které mladíka vedli k tomuto činu,“ uvedl Petr Piňos, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.

toho skoil pod vlak

šestadvacetiletý muž ze sousedních
Čehovic. Co ho k tak zoufalému činu
vedlo a zda byl pod vlivem alkoholu
či drog, se teprve vyšetřuje. Z jeho
smrti je ale hodně smutný nejen starosta
obce. „Nacházím se v naprostém šoku!
Jsem nyní na Slovensku, ale hned v sobotu ráno mi volali kolegové z obecního
úřadu. Já vůbec nechápu, proč to ten kluk
udělal...,“ svěřil se exkluzivně Večerníku

Dětský den v Dědicích a Myslejovících

došlo na naši adresu...

Michal KADLEC

EXKLUZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

➢ z titulní strany

Tragická nehoda byla nahlášena třináct
minut před šestou hodinou ráno. „Mohu
vám potvrdit, že u nás v obci došlo v sobotu ráno k neštěstí. Škoda života mladého
muže. Co vím, tak skočil pod nákladní
vlak. Víc vám k tomu neřeknu, nejsem
k tomu kompetentní,“ prozradil
exkluzivně Večerníku starosta Bedihoště
Jiří Zips, kterého jsme oslovili poté, co informace dorazila na redakční e-mail.
A jak jsme dále zjistili, podle
jiných zdrojů spáchal sebevraždu

SEBEVRAŽDA V BEDIHOŠTI: Chystal oslavu, místo

STRAŽISKO Zahájení sezóny nahlásili uplynulý pátek z oblíbeného koupaliště ve Stražisku. Jedné z
nejkrásnějších plováren na Moravě
však v první otevírací dny nepřálo
počasí.
Koupaliště ve Stražisku bude i letos
otevřeno denně od 9:00 do 22:00 hodin. Uplynulý pátek však kvůli deštivému a chladnému počasí nikdo nedo-

Rudge

Koupališt ve Stražisku otevelo

Auta:
Tomáš Zajíc
Motorky:
Roman Štěpánek

SOUTÌŽ ELEGANCE

Auta:
1. Miloš Krys
2. Jaroslav Franc
3. Antonín Vašek
Motorky:
1. Ladislav Branický
2. Pavel Přibylík
3. Filip Vašek

KATEGORIE A - F

výsledky veterán rallye
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Muž neml šanci pežít...

tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
DĚTKOVICE Sobotní ráno se neslo ve Během nedělního dopoledne se poliznamení strašlivé tragédie. Těsně před cisté vyjádřili již podrobněji. „V katastru
šestou hodinou došlo na silnici u Dět- obce Dětkovice ve směru od Vranokovic ke smrtelné dopravní nehodě. vic-Kelčic jel v pravém jízdním pruhu
FOTOGALERIE
Dvaatřicetiletý muž za volantem osob- s osobním vozidlem mladý řidič, kdy
klikni na
www.vecernikpv.cz
ního vozu absolutně nezvládl řízení a ve na přímém úseku z doposud nezjištěvelké rychlosti narazil do stromu. Na ných příčin vyjel pozvolně vlevo mimo
místě byli jako první hasiči. A nenaskytl komunikaci na travnatý pás, kde narazil
přední částí vozidla do vzrostlého strose jim příjemný pohled...
„V sobotu sedmnáctého června přesně mu. Po nárazu do stromu došlo k přev 5:52 hodin byla na operační středisko točení automobilu, načež došlo k usmroznámena dopravní nehoda s následným cení řidiče. Dopravní nehodu oznámil
požárem u obce Dětkovice. Na místo projíždějící řidič na tísňovou linku 158,
BYLI JSME
U TOHO
vyjeli profesionální hasiči z Prostějova který jel s automobilem po stejné vozova dobrovolní hasiči z Dětkovic i Brodku ce. Vzniklá celková hmotná škoda činí
Generální viká Josef Nuzik žehná hasiský prapor.
Oba prapory v ele slavnostního prvodu obcí.
Foto: Tomáš Kaláb
Foto: Tomáš Kaláb u Prostějova. Po příjezdu se požár nepo- zhruba osmapadesát tisíc korun. Příčina
tvrdil, nicméně osoba v havarovaném vzniku a míra zavinění jsou nadále v šetOCHOZ Významným dnem pro širým nebem. „Nelze nevzpomenout Představení obou zástav se před vozidle utrpěla zranění, kterým na místě ření Policie České republiky,“ přidal Petr
celou obec Ochoz nedaleko Konice tragédie, která se odehrála v Londýně samotným žehnáním ujal sta- podlehla. Hasiči provedli protipožární Piňos.
byla uplynulá sobota 17. června. a stála životy mnoha nevinných duší,“ rosta Martin Bílý, sám v hasičské
O pošmourném dopoledni místní připomněl vikář požár obytného domu, uniformě. „Zvon upomíná na starobsbor dobrovolných hasičů oslavil při němž zasahovaly desítky profesion- ylý zvon ze sedmnáctého století, klas
130. výročí svého založení. A v rám- áních hasičů.
na zemědělství, které je typické pro
ci oslav se vždy sluší přidat něco V kázání se zastavil u dvou symbolů Ochoz a jeho okolí, a odstředivé šípy
mimořádného, co v životě obce nad- obce - zvonu a obilného klasu. „Hlas připomínají erb pánů ze Švábenic,
zvonu obvykle povznáší nad běžná dávných majitelů zdejšího panství,“ oblouho zůstane v paměti...
každodenní témata, klas symboli- jasnil přítomným současným i bývalým
Tomáš KALÁB
zuje nejen úrodnou půdu, ale v širším obyvatelům Ochoze.
V tomto případě bylo slavnostní smyslu setbu a sklizeň. Každý okamžik Po požehnání obou praporů se oba
událostí svěcení obecního a ha-sičského našeho života bychom měli brát jako přemístily do čela slavnostního průvodu
praporu, které symbolizují Ochoz a jeho příležitost k zasetí něčeho užitečného, obcí, v němž byli kromě církevních
okolí. Ještě předtím celebroval generální abychom byli na konci pozemského a obecních představitelů k vidění třeba Ze snímku pár hodin po nehod je zejmé, že na zcela rovném úseku silnice muselo
vikář Olomoucké arcidiecéze Mons. života připraveni na sklizeň před Pánem sličné mažoretky. Odpolední zábavný jít o totální selhání idie. Mohl také za volantem usnout...
Foto: Michal Kadlec
Josef Nuzik slavnostní mši svatou pod Bohem,“ zakončil kázání Nuzik.
program pak zakončil večerní ohňostroj.
opatření, osobu z vozidla vyprostili a po K tragédii se vyjádřil i starosta Dětkovic.
zaměření nehody policií uklidili komuni- „Mrtvý řidič nebyl z naší obce. Na místě
kaci,“ informovala Vladimíra Hacsiková, jsem se byl osobně podívat, a nebyl to
tisková mluvčí Hasičského záchranného opravdu hezký pohled, to mi věřte... Nechápu, jak mohl na takto rovném úseku
sboru Olomouckého kraje.
razil. „Škoda že to nebylo napuštěné
Policisté dlouhé hodiny na místě zjiš- takto selhat. Na silnici nebyla ani žádná
dříve, když bylo v minulých dvou týdťovali, co všechno se stalo a co předchá- brzdná dráha! Možná se jednalo o miknech tak krásně. Jinak se ale moc těšízelo fatálnímu selhání řidiče, které ho rospánek, pokud pominu možnost vlivu
me,“ komentovala tento fakt Lucie K.
stálo život. „Mohu potvrdit, že při doprav- alkoholu či drog. Bylo však poznat, že
Sympatický a zapálený personál kouní nehodě zemřel za volantem osobního řidič vjel nejdříve do příkopy, ve které
paliště však neztrácí víru v lepší zítřky.
vozidla muž, ročník narození 1985. V tuto se to snažit strhnout zpátky na silnici,
chvíli nejsme schopni k tragédii podat ovšem narazil do stromu. Kdyby to ne„Co se počasí týče, už nám bylo slíberelevantní informace, příčiny a okolnosti chal, zajel do vedlejšího sadu a následky
no, že se pracuje na nápravě,“ napsal
Takto
skonil
první
propršený
den
nové
sezóny
koupališt
ve
Stražisku.
Už
v
prbsmrtelné havárie se pečlivě prověřují,“ sdělil nemusely být tak strašné...,“ míní Josef
s úsměvem správce facebookového
Foto: Facebook
(mik)
Večerníku pár hodin po tragédii Petr Piňos, Hýbl.
profilu Koupaliště Stražisko. (mls) hu nastávajícího týdne však bude poasí koupání pát.

BEDIHOŠŤ Podle veškerých dostupných informací došlo na
kolejích v Bedihošti uplynulou sobotu časně ráno k sebevraždě.
Mladý muž z Čehovic se právě zde rozhodl skoncovat se svým
životem skokem pod rozjetý nákladní vlak. Jeho zranění byla
naprosto neslučitelná se životem. Místní starosta a celá obec
S tímto autem už nikdo nikam nepojede... Foto: HZS Olomouckého kraje je v šoku. Ještě ve čtvrtek s ním nejvyšší představitel hovořil,
MOSTKOVICE Vrak automobilu sto- hodin. Na místo vyjela nejen jednotka paliny zasypali sorbentem. Po naložení mladík si u něj objednával sál v obecním domě kvůli oslavě svých
jícího uplynulou sobotu odpoledne z Prostějova, ale také dobrovolní hasiči vraku vozidla hasiči uklidili komunikaci narozenin! Pak udělal tohle...
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<idii u Uric a bavorák mu shořel na prach

zkížila cestu

Škoda 935, sportovní Jaguar z 60 let
či vládní Tatra 613. „Je tady spousta
krásných vozů i motorek, ale mě ze
všech nejvíc zaujal hadraplán připomínající techniku pedigu,“ zmínil se
před Večerníkem jeden z návštěvníků.
Ve velké konkurenci to v domácím prostředí mezi diváky vyhráli místní. „Nestává se často, aby na
podobných akcích u diváků vyhrála
stodvacítka,“ poznamenal k výsledkům soutěže elegance Petr Studený,
jehož Veterán klub Prostějov pořádá
například květnové setkání automobilových veteránů na prostějovském
náměstí. „Naší další akcí bude srpnová
jízda ´Z lázní do lázní´, kdy se auta vydají ze Skalky do Slatinic. A příští rok
se sejdeme určitě zase zde,“ uzavřel
s úsměvem Studený.

Námstí v Nmicích nad Hanou se
velmi solidn zaplnilo jak lidmi, tak i zajímavými stroji.
Foto: Jií Vosika

Sjel z ohrozimského kopce

Že v divácké soutži mže zvítzit i škodovka, Roman Štpánek z Nmic vyhrál Cenu elegance Mezi temi nejlepšími motorkái vynikl Ladislav
dokázal Tomáš Zajíc z Nmic.
za svoji motorku znaky Rudge.
Branický ve svém stylovém obleku.

F o too r e poo r táá ž

NĚMČICE NAD HANOU To byla paráda! Celkem devětapadesát historických aut a třicet motorek se uplynulou sobotu sjelo na náměstí v Němčicích nad Hanou. Už potřetí se
zde po přesunu z nedalekých Mořic konala Veterán rallye.
Akce dokázala propojit řadu obcí v širokém okolí. A u toho
Večerník nemohl chybět!

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

SILNICE V OKOLÍ
NĚMČIC NAD HANOU

11

TRAGÉDIE
U DTKOVIC

Pondělí 19. června 2017
www.vecernikpv.cz

Hasii v Ochozi slavili
KRÁŠLILI
UDRŽOVANÍ
KRASAVCI
Ve Veterán rallye dostala nejvíce hlasů od diváků legendární „stodvacítka“ z roku 1979
kulaté jubileum
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letos slavíme jubileum...

rozhovor Večerníku

Pondělí 19. června 2017
www.vecernikpv.cz

„NEJVĚTŠÍ RADOST JE, KDYŽ SE VÁM PODAŘÍ ŽÁKY INSPIROVAT“
Jaromír Schön vedl konickou školu dlouhých sedmadvacet let

KONICE Říká se, že je celkem lehké stát se učitelem, ale mnohem
těžší je zůstat žákem. Jaromír Schön
zná obě tyto polohy více než dobře.
Přestože od svých třiadvaceti let
učil chemii a v roce 1990 se stal ředitelem školy v Konici, nespokojil
se s tím a i nadále se rozvíjel. Bylo
mu devětatřicet let, kdy se naplno
vrhl do studia vysokoškolské filozofie a nedal si pokoj ani po padesátce,
kdy na pedagogické fakultě začal
studovat základy společenských
věd. Právě ve společném přemýšlení se studenty o životě, člověku
a Bohu se vysokoškolsky vzdělaný
chemik našel. „Největší radost je,
pokud se vám podaří studenty nějakým způsobem inspirovat a probudit v nich živý zájem o věci, k nimž
by se jinak nedostali,“ vyjádřil svůj
postoj pětašedesátiletý Jaromír
Schön.

v rámci exkluzivního
kluzivního
interview
ík
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
 Po sedmadvaceti letech skončíte
v roli ředitele školy v Konici. S jakými pocity se vám bude odcházet na
letošní prázdniny?
„Konec školního roku je pro pedagogy druhým silvestrem, ve kterém se
nejen slaví, ale i bilancuje. Pokud nám
tedy školní rok nezakalí v posledních
týdnech něco nepříjemného, budu odcházet s pocity mimořádně radostnými.
Připojí se k nim však i něco dalšího... Po
oněch sedmadvaceti letech ze mě spadne obrovský balvan odpovědnosti. Dávejte si v Prostějově pozor, protože třicátého června se zachvěje země i u vás!
“ (smích)

 Dostal jste se někdy za více jak
čtvrtstoletí do situace, že jste si zpětně říkal: Tak tentokrát při mně stáli
všichni svatí?
„Mnohokrát... Ale mám pozorného
ého, doposud
a dobrého anděla strážného,
nci k nápravě,
mi vždycky dal znovu šanci
ik a trápeníčprotože většinu ´šlamastik
ka´ jsem si vyrobil sám. A že jich bylo,
a často zbytečných! Až s odstupem
kých filozofů:
času doceňuji vzkaz antických
Neujídej srdce.“
 Jak jste vůbec prožil své dětství?
ní a tam jsem
„Narodil jsem se ve Ptení
prožil krásné dětství. Jako kluk jsem měl
nout mičudu
jedinou starost, popadnout
tbalové hřiště.
a prchnout z domu na fotbalové
áleli až do tmy.
Zde jsme to s kamarády váleli
koušeli všechA s bratránkem jsme vyzkoušeli
ny disciplíny v atletice.“
 Jaký jste byl žák a později
zději student?
rý. Teprve při„Dlouho nijak zvlášť dobrý.
dní školy jsem
bližně v osmé třídě základní
lépe při studiu
přišel na to, že se cítím nejlépe
a poznávání. Jako řemeslníkk bych vyholo.“ (úsměv)
řel. A najednou to ve škole šlo.
 Kdy jste se rozhodl, že nastouhu?
píte na kantorskou dráhu?
„Jako gymnazista jsem si nebyl
ni oborem.
jistý volbou povolání ani
Nicméně už tehdy mě zasáhla do
ojí největší
srdce filozofie, která je mojí
pracovní láskou dodnes. Nejdříve
mii, k níž
jsem ale vystudoval chemii,
iu Jiřího
mě přivedl na Gymnáziu
áček. Za
Wolkera profesor Nováček.
ofie tak
totality byla totiž filozofie
znetvořena marxismem, že jsem
ji prostě bez ztráty své identity
n jsem si
studovat nemohl. Svůj sen
uci.“
dokázal splnit až po revoluci.
 Potkal jste během
m svého
studia nějaké filozofy v pravém
slova smyslu?
„Těmi nepochybně byli moji kantoři
na Filozofické fakultě Univerzity Pasím uvést alelackého v Olomouci. Musím
sse, profesory
spoň docenta Karla Flosse,
hu.“
Pavla Flosse a Ivana Blechu.

 Jaké bylo téma vaší diplomové
práce?
„Na Pedagogické fakultě jsem sice studoval chemii, ale diplomovou práci
jsem napsal na téma Kulturní hodnoty
středoškolského studenta. Využil
jsem i psychologii, která mi
byla bližší než chemie,
i když tento předmět
učím velmi rád. Na filozofické fakultě jsem
se již mohl naplno
´vyřádit´ a jako téma
diplomové práce jsem

si vybral francouzského vědce, teologa
a filozofa Pierra Teilharda de Chardin,
který ve svém díle dokázal propojit
tyto zdánlivě odlišné oblasti, a to vědu,
teologii a filozofii. Ve třetí závěrečné
práci na pedagogické fakultě, kde

Foto: Martin Zaoral

 Některé jste později i sám napsal...
„Jako celoživotní kantor jsem vždy
chtěl porozumět, zpracovat a předávat
jiným. Proto jsem směřoval své úsilí ke
středoškolským učebnicím náboženství a filozofie. Psal jsem je přibližně

zpravidla realizují prostřednictvím
povrchních dotazníků. A za druhé:
nekladu ostrou hranici mezi věřícími
a nevěřícími. Vztah k Bohu je věc nejintimnější a nejosobnější. Kdo z nás může
tvrdit, že je ateista? Kdo z nás se občas

Kd občas nezvedne svůj zrak
Kdo
k neb
nebi, ke hvězdám a nepoloží si
zák
základní
lidské otázky, ten vězí
ž
celý život
v jámě, aniž o tom ví...

jsem studoval základy
společenských věd, jsem
se věnoval problematice
středoškolských učebnic
filozofie a religionistiky.“

dvanáctlet a světlo světa spatřily v letech
2012 a 2013.“
 Filozofie může být některými
lidmi vnímána jako nepraktické
přemýšlení o nesmrtelnosti brouka.
Čím vás konkrétně tak přitahuje?
„V obecném povědomí jsou filozofov skutečně vnímáni jako nepraktičtí
vé
´ňoumové´. (úsměv) To ostatně měla
potvrdit i legenda o řeckém filozofu
a astronomovi Thaletovi, který se jednou v noci procházel po zahradě, pozoroval hvězdy a spadl do jámy. Na pomoc
mu přišla služka a vysmívala se mu: ´Jak
můžeš porozumět hvězdám, když si
ani nevidíš pod nohy?´ Tato legenda
může mít i hlubší význam: kdo občas
nezvedne svůj zrak k nebi, ke hvězdám
a nepoloží si základní lidské otázky, ten
v v jámě celý život, aniž o tom ví.“
vězí
 Jak jste se vlastně ocitl na škole
v Konici?
„V Konici jsem se nejprve oženil a založil rodinu. Náhoda mi přála, když jsem
zde v roce 1975 nastoupil na uvolněné
pracovního místo. Na zdejší základní
škole a po revoluci i na gymnáziu učím již
dvaačtyřicet let. A byly to krásné roky. Takovou zkušenost nedokážete odpárat či
odstřihnout. Vím, že se po konické škole
budu toulat, a to ať již skutečně, či v duchu, až do konce svého života.“ (úsměv)
 Jak se za dobu vašeho působení
změnili studenti?
„Nevnímám zásadní rozdíly, dnešní žáci
a studenti jsou kritičtější, vytkl bych některým asi jediné: aby nezapomněli být
kritičtí i sami k sobě. Na straně druhé
jsou dnešní studenti otevřenější a lépe
se orientují ve světě. Pro mě jsou však
především nadějí, věřím, že se z nich
nestanou zapšklí jedinci, kteří jen na
všechno nadávají.“
 Při zaměstnání jste postupně vystudoval ještě dvě vysoké školy. Jak
vám to zasahovalo do soukromí?
„Vůbec to nebylo jednoduché. Naštěstí mi manželka a děti fandily a měly se
mnou svatou trpělivost.“ (pousměje se)
 Přijde mi, že vaším ústředním tématem je vztah člověka k Bohu. Proč
si myslíte, že je v Česku tolik ateistů?
„Za prvé: průzkumy na toto téma se

nepomodlí jen tak vlastními slovy.
A jak poznamenal jeden rabín, někdy
i povzdech je výmluvnější než tisíc naučených slov. Kdo občas nezvolá, Bože,
to je krása! Kdo z nás nedělá chyby a netouží po odpuštění? Kdo z nás nehledá
lásku v tom nejúplnějším smyslu?“
 Co vám dalo a vzalo vaše působení v pozici ředitele Základní školy
a gymnázia města Konice?
„Dalo mi rozhodně víc, než vzalo. Zažil jsem dvaačtyřicet ročníků deváťáků
a jako ředitel jsem pomáhal dovést
k maturitě studenty dvaceti tříd, což
byla nesmírně krásná, dobrodružná
a inspirující zkušenost. Zkušenost
s žáky, studenty i kolegy. Učitele i další
zaměstnance školy jsem spíše vnímal
jako svou pracovní rodinu. A konkrétní
práce s žáky a studenty? To byl ohromný doping, ba dokonce elixír života.“
 Co byste popřál své nástupkyni?
„Pevné nervy a také štěstí na lidi kolem
sebe, protože sami nedokážete nic.
A věřím, že se bude moci spolehnout
- stejně jako já - na podporu ze strany
radnice a zastupitelstva.“
 Na co se těšíte, že budete dělat
v důchodu?
„Rodina a vnoučata mi příliš volna nenechají, což je to nejlepší, co mě mohlo
potkat. (úsměv) Určitě budu pokračovat
ve studiu, chci rovněž dokončit stručnou
příručku filozofie a náboženství k maturitním zkouškám a možná dám dohromady i poezii, kterou jsem psal už kdysi
dávno. Rád bych se věnoval i sportu,
pokud mi to zdraví dovolí. Zatím se zdá,
že plavání a jízdu na kole by mohly mé
občas bolavé klouby akceptovat.“
 Chtěl byste něco na závěr vzkázat
čtenářům Večerníku?
„Život je zázrak i dar, nenechte si ho
otrávit a znesvětit ani teroristy, pro
něž je život jen prostředek k prosazení
podivných ideologií, ani různými psychopaty, kteří zamořují ovzduší svou
nesnášenlivostí a zlobou. Přeji hodně
štěstí všem lidem dobré vůle. A nemohu nepřipojit vzkaz jednoho vězně koncentráku, který měl takovou sílu, že se
modlil i za své věznitele slovy: A Bože,
nezapomeň ani na lidi zlé vůle.“

vizitka

17041210420

JAROMÍR SCHÖN
✓ narodil se 4. dubna 1952 ve Ptení
✓ po základní škole absolvoval Gymnázium Jiřího Wolkera, na kterém maturoval v roce 1970
✓ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci vystudoval nejprve obor Chemie
(1970-1974), už jako ředitel konické školy také
obory Základy společenských věd a Občanská výuka (2004-2007), na
Filozofické fakultě téže univerzity absolvoval obor Filozofie (1993-1998)
✓ od roku 1994 je členem Zastupitelstva města Konice
✓ v roce 1975 nastoupil na Základní školu v Konici, učil na druhém
stupni zejména chemii, později na gymnáziu učil jak chemii, tak i filozofii a religionistiku
✓ v roce 1990 se stal ředitelem Základní školy v Konici, v roce 1993
ředitelem právě založené Základní školy a gymnázia města Konice
✓ od roku 1973 je ženatý, s manželkou Evou mají 3 děti a v současnosti
jim dělá radost 7 vnoučat
✓ mezi jeho záliby patří filozofie, teologie, včelařství a sport, dříve hrával fotbal, dnes se věnuje plavání a cyklistice
zajímavost: již od dob gymnaziálních studií píše civilně laděnou poezii, ve které si klade otázky po smyslu lidské existence. Jeho verše
zazněly i v pražské Viole a v různých klubech je svého času recitoval
i známý propagátor české poezie Mirek Kovářík. V Prostějově se věnovali mladým autorům například Jana Zikmundová a Václav Kolář, na
které rád a s vděčností vzpomíná.
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AGEL SLAVÍ 10 LET V PROSTĚJOVSKÉ NEMOCNICI
Do Středomoravské nemocniční investoval už přes miliardu korun!

PROSTĚJOV Když soukromá investičníspolečnostAgelpřebíralavroce
2007 tři nemocnice v Olomouckém
kraji, včetně té prostějovské, stala se
okamžitě terčem kritiky. Před deseti
lety totiž důvěra v soukromé vedení nemocnic nebyla skoro žádná.
Píše se však rok 2017 a nemocnice
v Prostějově, Přerově a Šternberku,
ze kterých Agel vytvořil společnost
Středomoravská nemocniční, jenom vzkvétají. Rapidně se zvýšila
kvalita poskytované péče, platy
lékařského personálu i jeho odbornost. Uplynulý pátek dopoledne se
v konferenční místnosti ředitelství
Nemocnice Prostějov uskutečnila tisková konference k 10. výročí
vstupu společnosti Agel. Večerník
u toho nemohl chybět.

Michal KADLEC

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Hejtman Ladislav Okleštk a vedoucí pedstavitelé spoleností Stedomoravská nemocniní
a Agel Marie Marsová s Milanem Leckéšim zhodnotili úspšných deset let. Foto: Michal Kadlec

me společně hned několik problémů ve zdravotnictví. V poslední době například akutní
nedostatek míst v hospicích v našem kraji.
Vždyť jediný hospic pro péči o dlouhodobě
nemocné občany v kraji je na Svatém Kopečku. Vedení Středomoravské nemocniční nám
ale nyní vychází vstříc a plánuje v každé ze
svých nemocnic vyčlenit pro tuto péči jeden
pokoj. A to je výrazná pomoc,“ dodal hejtman
Olomouckého kraje.
Od roku 2007 se v nemocnicích Středomoravské nemocniční proinvestovala více
než jedna miliarda korun, a to jak reinvesticemi z nájemného, tak z vlastních prostředků Středomoravské nemocniční. „Při
uzavření smlouvy jsme se zavázali, že budeme
investovat ze svých prostředků, a to částkou
minimálně sto miliónů korun, což jsme splnili již v polovině smluvní doby. V tuto chvíli
činí naše přímé investice 127 miliónů. Zbytek
částky tvoří takzvané reinvestice z nájemného
Olomouckého kraje a společnosti Nemocnice
Olomouckého kraje,“ upřesnila předsedkyně
představenstva Středomoravské nemocniční
Marie Marsová.
V prostějovské nemocnici byly investice
směřovány především do modernizací nejstarších budov. Rekonstrukcí prošla budova
polikliniky, lůžkové oddělení ORL, dialýza

a Centrum léčebné rehabilitace v celkové
částce 134 miliónů, do přístrojového vybavení
bylo investováno 175 miliónů. „Pro obyvatele
Prostějovska bylo významné také zajištění
vlastního CT pracoviště, vybudování nového
oddělení laboratorní medicíny spojujícího
komplement laboratoří SMN a také vznik
zcela unikátního pracoviště AGEL Sport Clinic,“ vyzdvihla Marie Marsová.
Předseda představenstva společnosti Agel se
rovněž vyjádřil k otázce lékařského personálu.
Jak totiž všichni víme, lékaři a zdravotní sestry
jsou v České republice velice nedostatkovým
a tím i žádaným artiklem. „Nebudeme zastírat, že stejně jako státní či krajské nemocnice,
tak i nemocnice Středomoravské nemocniční bojují s nedostatkem lékařského personálu. V Prostějově se však snažíme vytvářet
lékařům i sestrám takové podmínky, které je
tady mohou udržet. V tomto ohledu vítám
nedávné rozhodnutí poslanců, kteří změnili
zákon o nutnosti vysokoškolského vzdělání
pro zdravotní sestry. To byl pro nás dříve velký
problém,“ uvedl Milan Leckéši.
V závěru tiskové konference rovněž zaznělo, že spojení společnosti Agel s prostějovskou, přerovskou a šternberskou
nemocnicí posvětil Olomoucký kraj na
dalších deset let.
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S Agelem slavili

děti i dospělí
Nemocnice se v sobotu otevřela dokořán
PROSTĚJOV Uplynulou sobotu
FOTOGALERIE
odpoledne měli lidé zcela volný
klikni na
přístup do prostějovské nemocwww.vecernikpv.cz
nice. A tentokrát v žádném případě jako pacienti! Na nevšední
oslavu 10. výročí založení společnosti Středomoravská nemocniční se mohla těšit i široká
veřejnost. Vedení nemocnice
připravilo pro děti i dospělé zábavnou akci, při které si mohli
všichni prohlédnout i prostory,
kam by se jinak neměli vůbec
Pi slavnostní akci bylo k dispozici nkolik atrakcí a soutží pro
možnost podívat.
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

dti, zástupkyn Nadace Agel zárove] pedala finanní pomoc
zdravotn postižené Prostjovance.
2x foto: Michal Kadlec

BYLI JSME
U TOHO

Michal
KADLEC
„Chtěli bychom touto akcí poděkovat našim pacientům za důvěru,
kterou v nás vkládají, a nabídnout
jim krátkou ukázku toho, jak jim
můžeme pomoci v péči o vlastní
zdraví. Zároveň chceme poděkovat
i našim zaměstnancům, pozvat do nemocnice i jejich rodiny, aby všichni společně strávili zajímavé
chvíle,“ pronesla při zahájení slavnostního odpoledne předsedkyně představenstva Středomoravské nemocniční Marie Marsová.
V rámci akce si v sobotu přišli na své návštěvníci všech věkových kategorií. Na děti čekaly na obrovském parkovišti a v jeho okolí skákací hrad, výtvarná dílna, malování na obličej a spousta soutěží.
Dospělí mohli využít široké škály preventivních programů, kde si mohli nechat změřit krevní tlak,
hladinu cukru v krvi, bodymass index, nitrooční tlak, zopakovat si první pomoc nebo se podívat
na ukázku koupání a přebalování novorozenců. „Věřím, že mnoho návštěvníků zaujme také výstava
kuriozit ze zdravotnické praxe nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku,“ řekla dále Marsová.
Sobotní slavnostní akce měla také jednu charitativní vložku. Nadace společnosti Agel totiž věnovala Prostějovance Petře Kryštofové šek na 60 000 korun! Pomocí těchto peněz si
zdravotně postižená žena nyní může pořídit schodišťovou plošinu. „Děkuji moc Agelu za
tuto výraznou pomoc. Jsem nesmírně šťastná, toto zařízení mi výrazně ulehčí život,“ svěřila se
Večerníku dojatá Petra.

17061310630

151204111262

17061310631

Deset let s Agelem zhodnotili předseda představenstva společnosti Agel Milan Leckéši,
předsedkyně představenstva společnosti Středomoravská nemocniční Marie Marsová
a pozvání přijal rovněž Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje.
Za jubilejních deset let se v nemocnicích
Středomoravské nemocniční narodilo
téměř třicet tisíc dětí, bylo hospitalizováno 490 000 pacientů, provedeno 160 000
operací a téměř šest milionů ambulantních
vyšetření. O pacienty v těchto nemocnicích denně pečuje téměř dva tisíce zaměstnanců. „Hejtmanství chce ve spolupráci se
Středomoravskou nemocniční dále rozšiřovat
rozsah zdravotních služeb. Díky rozvojovým
programům se znásobila poskytovaná péče,
a to včetně pohotovostních služeb. Právě tyto
aspekty a vzájemná symbióza, která nyní ve
zdravotnictví u nás v regionu funguje, jsou
zárukou kvalitní péče pro obyvatele kraje,“
uvedl Ladislav Okleštěk, který si pochvaloval
spolupráci s vedením společnosti Agel. „Řeší-

FOTOGALERIE

zpravodajství
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Nový tým pro Úetní závrka msta
vyjednávání s Manthellanem! NESCHVÁLENA!
bych, že i potupné,“ řekl například
Jan Navrátil (Změna pro Prostějov).
Právě toto hnutí předneslo
zastupitelům návrh, aby vyjednávací tým města byl posílen o dva opoziční zastupitele, a to
Ja
Jana Navrátila a také o Aleše Matyáška (TOP 09). „Onen vyjednávací
tým s Manthellanem není žádný tým,
veškerá jednání s touto společností
dosud vedl náměstek Pospíšil. A když
bylo třeba řešit některé technické či
právní záležitosti, jel s ním na jednání
i náměstek Fišer s právničkou Klimkovou,“ upozornila opozici primátorka.
Přesto nakonec mezi koalicí a opozičními zastupiteli došlo ke kompromisu.
Po úpravě návrhu byl zvolen většinou
hlasů Aleš Matyášek, aby náměstka
primátorky Jiřího Pospíšila při vyjednávání o výstavbě Galerie Prostějov
doplnil.
(mik)

u
K námìstk
i pøibyl
Pospíšilov
Matyášek
opozièník
nému dalšímu osobnímu jednání
mezi představiteli města a zástupci
Manthellanu.
Opozice se následně v bezmála hodinové diskusi dožadovala, aby magistrát
vymáhal po společnosti Manthellan
jasné stanovisko, jak chce postupovat
v uvedené investiční akci, mnohem
razantněji než doposud. „Manthellan
zbytečně blokuje lukrativní pozemek
a nikdo nevíme, co bude dál se Společenským domem. Je to naše zařízení,
ale přesto Manthellanu platíme jeho
pronájem. To je nehorázné a řekl

Druhý „zimní stadion“ schválen

17061670648

PROSTĚJOV Už v minulém čísle Večerník upozornil
na velkou investici, kterou rada města připravila do
výstavby hokejových šaten sociálního zařízení vedle
současné Víceúčelové haly-zimního stadionu a zároveň
do stavby druhé kryté ledové plochy místo tenisových
kurtů ve sportovním areálu za Kosteleckou ulicí.
Konšelé k tomu v úvodu potřebovali jediné, a to souhlas zastupitelů s vyčleněním více než dvou milionů korun na projektovou dokumentaci.
Na začátku projednávání tohoto bodu se radní nesetkali
s bůhvíjakými ovacemi. „To je přesně to, co delší dobu kritizuji. Dlouho nic, a pak se rozhodnete honem postavit druhý
zimní stadion! Máme nyní schvalovat peníze na projekt,
přitom nevíme, kolik peněz nás nové šatny a krytý stadion
budou stát celkově,“ ozval se za všechny opoziční zastup-

se skípním zub

itele Jan Navrátil (Změna pro Prostějov). „Celkovou cenu
určí právě až projektová dokumentace. V první fázi ale hodláme realizovat hlavně stavbu šaten, druhá ledová plocha
bude až v plánu pro příští vedení města,“ zareagoval Zdeněk
Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky Statutárního
města Prostějov.
Přestože i poté se objevily kritické připomínky, zejména na
téma roky slibovaného koupaliště, které už tím pádem nemá
v areálu u velodromu místo, zastupitelé peníze na projekt
schválili. Pokud bude vypracován ještě letos, dočkají se hokejisté nových moderních šaten a celého sociálního zařízení už
v roce 2018. A pak ještě ten druhý „zimák“...
(mik)

„Je to ostuda,
beru to jako podraz,“
høímala primátorka
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV To je ostuda, která se
může odrazit v neprospěch celého
města. Zastupitelé minulé pondělí
neschválili Účetní závěrku statutárního města Prostějova za rok
2016. Důležitý dokument, který
bude odeslán Ministerstvu financí
České republiky, tak bude bez
patřičného kulatého razítka. Město,
které má nejlepší rating v zemi,
tak bude muset zcela zbytečně
vysvětlovat, proč se nejvyšší politický orgán vymezil proti velmi
důležitému účetnímu dokumentu...

Michal Kadlec
„Dovolím si přivodit důležitou informacizjednánífinančníhovýboru,který
na svém řádném zasedání v pondělí
pátého června schválil Závěrečný
účet statutárního města Prostějova
za rok 2016. Vedoucí finančního odboru magistrátu pan Carda nás informoval o nejdůležitějších parametrech, položkách a ekonomických
výsledcích loňského roku. Přizván byl
i zástupce auditora, který zodpověděl
všechny dotazy členů výboru. Poté
jedenáctičlenný výbor závěrku
města za loňský rok až na jednu
výjimku jednomyslně schválil a totéž

doporučuji zastupitelům,“ přednesl
Bedřich Grulich (ČSSD), radní
a předseda finančního výboru města.
Doporučení však nebrali v potaz
opoziční zastupitelé. „I jako člen
finančního výboru jsem měl několik
dotazů, kvůli kterým nemohu hlasovat pro schválení účetní závěrky. Vadí
mi uzavíraní marketingových smluv,
smluv na reklamu a tím financování
sportovních klubů. Rovněž nevidím,
zda je v závěrce zakotvena jedna třetina
nákladů, kterými se město podílí na
výstavbě Národního olympijského
centra. Na tyto otázky jsem dosud
od nikoho kompetentního nedostal
odpovědi. Rovnou tedy říkám, že budu
hlasovat proti,“ hřímal Jan Navrátil
(Změna pro Prostějov). „Na to máte
samozřejmě právo...,“ odpověděla mu
primátorka Alena Rašková ČSSD).
Stejně jako Navrátil hovořili i ostatní
opoziční zastupitelé. „V účetnictví nám
dokonce stále lítá hokejová licence,
za kterou jsme v roce 2002 zaplatili
dva miliony korun a kterou jsme pak
darovali hokejovému klubu. Dodnes
tato suma peněz není nijak zúčtována,“
zaznělo například.
Přestože se radní několikrát snažili
všechny účetní operace zastupitelům

vysvětlit, schvalování účetní závěrky za
loňský rok dopadlo ostudou... „Pro je
pouzesedmnáctzastupitelů,ostatníjsou
proti nebo se zdrželi hlasování. Bohužel
na Ministerstvo financí odešleme účetní
závěrku města za rok 2016 s tím, že zastupitelstvem nebyla schválena,“ oznámila
hodně rozmrzelým hlasem výsledek
hlasování primátorka Alena Rašková. Ta
v následném vyjádření pro Večerník byla
ještě ostřejší. „Je to obrovská ostuda pro
město a já osobně to beru jako podraz.
Nechápu, že stejní zastupitelé, kteří jako
členové finančního výboru závěrku schválili, pak na samotném zastupitelstvu
byli proti...,“ utrousila až nevrle.
Co bude pro Ministerstvo financí České republiky znamenat
skutečnost, že Prostějov funguje bez schváleného ročního
účetnictví? „Kromě toho, že se opravdu jedná o obrovskou ostudu, by tato
skutečnost neměla mít žádný vliv na
další fungování magistrátu. Pracovníky
ministerstva ale určitě bude hodně zajímat, proč zastupitelé odmítli důležitý
dokument schválit,“ odpověděl na
otázku Večerníku Miroslav Pišťák
(ČSSD), bývalý primátor, který dvacet let držel ruku nad hospodařením
města.

17060610603

PROSTĚJOV Jako jeden z posledních se při pondělní části jednáníí
Zastupitelstva statutárního
města Prostějova dostal
na pořad pravidelný
bod programu, kterým
je Manthellan. Tato investiční společnost hodlá
vybudovat v centru Prostějova
obrovské obchodní centrum. Předmětná investice má zelenou jak od
nedávno ukončeného soudu, tak od
města. Stále se ovšem nic neděje...
„Při jednání s Manthellanem není stále
nic nového. S jednatelem Morávkem
jsem si vyměnila korespondenci, oba
dopisy máte k dispozici k přečtení,“
uvedla do pléna primátorka Statutárního města Prostějova Alena Rašková
(ČSSD). Vzápětí její dva náměstci
Zdeněk Fišer (ČSSD) a Jiří Pospíšil
(PéVéčko) zastupitelům potvrdili, že
od minulého zasedání nedošlo k žád-

letos slavíme jubileum...

Pondělí 19. června 2017
www.vecernikpv.cz

REALITY

SLUŽBY

PRODÁM

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

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.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Prodám vřetenovou sekačku, jako nová.
Levně! Tel.: 603 445 601

GRATULACE
Ať se vaše dnešní zlato
promění v diamanty..

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

Dne 24. června 2017
oslaví zlatou svatbu
Marie a Rudolf MARKE
z Domamyslic.
Mnoho štěstí, zdraví,
lásky do dalších společných let
přejí dcera Pavla, syn Milan
a Ivo s rodinami.

Dne 25. června 2017
oslaví 80. narozeniny
paní Olga BERKOVÁ
z Prostějova.
Do dalších let Ti přejí
hodně zdraví, štěstí a životní
spokojenosti tvoji nejbližší.

Hodně štěstí, zdraví, lásky,
ať nemáš žádné vrásky, ať se směješ den
co den, ať splní se Ti každý sen, ať máš
kolem prima lidi, co Tě vždy rádi vidí.

řádková inzerce / vzpomínky

Sháním ke koupi CHATU, bez RK.
792 273 313
KOUPÍM dům se zahradou.
Tel.: 731 083 931
Koupím byt 2+1. Spěchá. Ne RK.
Tel. i sms 792 273 285
Pronajmu dům 2+1 v Konici,
od 1.srpna. Tel.: 602 775 607

Pronajmu cihl. byt 2+kk v ul. Nerudova, Stěhování, vyklízení Hájek, tel.:
PV, 43 m 2, nová koupelna a kuchyně, 721 344 771. Práce strojem UNC,
dlouhodobě, cena 9 000 Kč vč. inkasa. výkopové, terénní práce.
RK ne! Tel.: 605 907 890
Pronajmu garáž v Pv (za Družbou), Stavby betonových plotů drátěného
i průmyslového oplocení, materiál
dlouhodobě, elektřina, volná ihned. Tel.:
přímo od výrobce za super ceny.
728 290 095
Tel.: 606 422 018
Prodám družstevní byt 2+1 v Pv, ul.
Čištění kanalizací a odpadů
Šárka, 65 m2, 1. patro, po rekonstrukci,
Odvoz fekálií
v roce 2018 plánovaná lodžie, RK ne!
Tel.: 774 368 343
Tel.: 608 225 016
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Dne 23. června 2017
vzpomeneme
2. smutné výročí od úmrtí
pana Zdeňka SOLDÁNA
z Plumlova
a zároveň 2. července 2017
by se dožil 50 let.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná
rodina Soldánova.

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

16011421482

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

Děkuji všem přátelům
a známým, kteří se přišli
v pátek 16. června 2017
rozloučit s mým manželem
panem Josefem SNÁŠELEM.
Zároveň děkuji za projevy
soustrasti a květinové dary.
Manželka

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

Dne 20. června 2017
uplyne 16 let co nás opustil
pan Josef FRANC
ze Březska.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka, dcera a syn
s rodinami.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Dne 21. června 2017
uplyne 3. smutný rok,
co nás navždy opustil
pan Miroslav FIALA
z Vrahovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Dne 22. června 2017
by se dožila 80 let
paní Pavlína CHROMÁ
ze Štarnova.
S láskou v srdci vzpomínají dcery
Marie, Jana a Libuše
s rodinami.

Kdo žije v srdci
svých milých, není mrtev,
je jen vzdálen.

Navštivte nově otevřenou prodejnu s novými a použitými dámskými, pánskými
oděvy, kabelkami a obuví – Relax Shop
na Žeranovské ul.14 v PV. Vyškolený
a vstřícný personál vám poradí s výběrem
a k tomu vám připraví čerstvou kávu.
To vše při velmi nízkých cenách. Těšíme se
na vás od Po – Pá 8:00 - 18:00 hodin.

Dne 18. června 2017
uplynulo 25 roků od úmrtí
pana Františka KREJČÍHO.
Stále vzpomíná
manželka dcera a syn
s rodinami.
Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chviličku postát
a tiše vzpomínat.

<<< www.vecernikpv.cz

Dne 22. června 2017
vzpomeneme 10. smutné výročí
od úmrtí naší dcery
Ivety GRULICHOVÉ
z Konice.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují rodiče, bratr Jiří
s rodinou a sestra Jitka
s manželem.

LEVNÉ MALOVÁNÍ – MALÍŘSTVÍ VRÁNA. Výmalba místností
od 15,-/m2, nátěr dveří od 350,-/ks, nátěry radiátorů, železných konstrukcí, malování všeho druhu. Na přání provedeme
i úklid. Tel.: 775 652 906

Jen pouhá stokoruna vám postačí,
pokud chcete někomu ze svých
blízkých poblahopřát
prostřednictvím naší rubriky
vPROSTĚJOVSKÉMVEČERNÍKU.

Stříhání pejsků, Prostějov,
tel.: 606 166 853

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

Poslední rozlouèení
Pohřební služba Pavel Makový
Úterý 20. června 2017
    
František Klásek 1928 Čelechovice na Hané 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Kejíková 1935
Holubice Čtvrtek 22. června 2017
Vítězslav Tylšar 1942 Přemyslovice Josef Porteš 1946 Ptení 15.00 kostel Ptení
Drahoslav Vavrčík 1953 Sněhotice
Prostějov Ing. Leopold Polák 1933
Blažena Kubicová 1940
Prostějov Josef Snášel 1938
Stražisko -Maleny
Karla Holubová 1927
Vyškov Karla Augustinová 1924
Čelčice
Malé Hradisko Hana Večerková 1951
Miroslav Cetkovský 1944 Držovice
Mostkovice
Výšovice Richard Hluštík 1971
Pavel Křížek 1942
Mostkovice Jiřina Bendová 1928

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

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
    
Vít Nehera 1931
Prostějov

AUTOMOTO

Poslední rozlouèení
Pondělí 19. června 2017
František Dofek 1938 Otaslavice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 23. června 2017
Otto Kochánek 1945 Určice 11.45 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
15012920079

150123020036

Prodám Škoda 120L rok výroby 1983
na náhradní díly nebo jako veterán. Tel.:
775 230 100
Prodám Peugeot 206 1,4 Hdi, r.v. 2002,
STK 5/2018 , Cena 26 000 Kč. Tel.:
777 354 226, 603 980 954

Neplačte, že jsem odešel,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdcích svých si věčnou
vzpomínku na mne zachovejte.

Prodám jídelní soupravu kulatý,
rozložitelný stůl + 6 židlí z roku 1940,
velice dobrý stav. Tel.:734 300 547

STAVEBNÍ PRÁCE: stavby domů,
rekonstrukce, dlažby, obklady. Tel.:
54/163 nekuřačka, rozvedená, hledá 774 961 449, e-mail: jos.bures@seznam.cz
přítele do nepohody. Prostějov a okolí.
Zn.: dovolená ve dvou. Telefon:
Zednictví Vančura nabízí veškeré
732 633 506
zednické a stavební práce na klíč,
včetně NOVÁ ZELENÁ
Hledám skromnou ženu pro společný
ÚSPORÁM.Tel.: 774 627 358,
život. Rozvedený, 73/ 174 cm, kutil,
zahrádka na vesnici, okolí Pv, auto
zednictvivancura@seznam.cz
mám. Tel.: 776 210 670
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
Rozvedený muž 52, hledá ženu
přebroušení přímo na místě.
z Konice a okolí. Tel.: 582 333 433
Tel.: 721 817 009

Děkuji lékařům,
sestřičkám i ostatním
zdravotníkům odd. LDN
nemocnice Prostějov
za vzornou péči, kterou věnovali
mému manželovi
Josefu SNÁŠELOVI
v posledních týdnech jeho života.
Mgr. Božena Snášelová

Dne 18. června 2017
uplynulo již 14 let od nečekaného
odchodu na věčnost
paní Heleny KLUKOVÉ
z Biskupic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel, syn a dcery
s rodinami.

Do dobrých rukou prodáme 3 kozičky bílé
– sestry – dohoda. 737 607 098

Pronajmu – prodám byt 2+1 v cihlovém Nabízíme zednické a elektro práce.
domě se zahradou a garáží. Lokalita Bílo- Tel.: 602 941 681
vice – Kostelec na Hané. Tel.: 724 856 852
Kompletní pokládka zámkové
Pronájem bytu v Pv 1+1, přízení, kauce.
dlažby, žulových kostek, obruby
Tel.: 608 718 813
palisád a další. Rychle a kvalitně.
Tel.: 606 422 018
Pronajmu zavedené pohostinství
blízko Prostějova v rekreační oblasNátěry, nástřiky fasád, ochrana proti
ti. Tel.: 725 309 265
sprejerům. Rychle a kvalitně, včetně
Pronajmu garáž na Hlavním nádraží od prací s plošinou. Tel.: 606 422 018
1.7. 2017, 600 Kč/měsíc. Tel.: 724 087 018
LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Koupím garáž v areálu řadových gará- Poslední volná místa na stanovém
ží na Krapkově ulici (bývalý OSPAP táboře v Nejdku u Bělotína, termín
a pekárny). Platím hotově. Tel.: 16.7. - 28.7. Cena 4 300 Kč. Kontakt:
602 537 370
Jana Hrušáková, tel.: 737 442 055,
ředitelka DDM

PODĚKOVÁNÍ

Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob
dáme a budeme vzpomínat.

Prodám seno z loňské i letošní úrody
ve formě kulatých balíků.
Cena jednoho balíku je 400 Kč.
Kontakt: 603512 213

SEZNÁMENÍ

Dne 20. června 2017
se dožívá 83 let náš drahý tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Jiří HOFMAN
z Prostějova.
Vše nejlepší a hlavně hodně
zdravíčka a optimismu
do dalších let mu přejí děti,
vnučky a pravnuci.

Kdo žije v srdcích svých blízkých,
ten nezemřel, jen spí,
aby se k nám vrátil v hezkých
vzpomínkách a snech.

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

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-17:00 h
Provádíme také zcelování
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Františka Valentová 1932 Držovice Ing. Karel Tabery 1920 Prostějov Jan Bartoš 1929

Prostějov
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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.
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.

letos slavíme jubileum...

Možnost výdělku z domu. Informace Přijmeme automechanika do autoserna emailu: dekorativni.ozdoby@seznam.cz visu v Prostějově. Platové ohodnocení až 20 000,-. Nástup možný ihned.
Přijmeme manuálně zručné brigádníky, Pro informace volejte 777 870 729
možno i pro důchodce. Pv-Vrahovice.
Tel.: 603 533 508
STAVEBNÍ FIRMA přijmeme na
HPP ZEDNÍKA - FASÁDNÍKA.
SEMO Smržice přijme
Nabízíme: výborné platové podmínky.
skladníka/skladnici
Tel.: 608 984 766
Požadujeme: SŠ vzdělání, uživatelskou znalost PC (Word, Excel), ŘP
sk. B, zodpovědnost, samostatnost, Přijmeme manuálně zručné brigádníky,
spolehlivost. Oprávnění k řízení možno i pro důchodce. Pv-Vrahovice.
vysokozdvižných vozíků a pasivní Tel.: 603 533 508
znalost AJ výhodou.
Nabízíme: práci na plný úvazek Práce pro studenty - prázdniny.
v jednosměnném provozu, finanční Informace po-pá, 9:00 – 15:00 hodin, tel.:
ohodnocení dle provedené práce.
602 603 067, email. brigadypv@email.cz
Nástup možný ihned nebo dle
dohody.
www.vecernikpv.cz
Strukturovaný životopis zašlete na e-mail personal@semo.cz
nebo volejte na tel. 582 301 911,
p. Sedláčková.

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

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

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

Přijmeme
prodavače/prodavačku
do autoservisu v Prostějově. Praxe
v oboru výhodou. Nástup možný ihned.
Strukturovaný životopis zasílejte
na e-mail: lukas@pneufloryk.cz

Pondělí 19. června 2017
www.vecernikpv.cz

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Dispečer/-ka MKD
Kuchař/-ka
Prodavač/-ka
Řidič/-ka autobusu
Školníci
Všeobecná zdravotní
sestra s registrací
Skladník/-ce
Sociální
pracovník/pracovnice

Plat (Kè)

30 000 Kč
15 270 Kč
13 400 Kč
30 000 Kč
15 160 Kč

Provoz

jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
pružný
jednosměnný

Kvalifikace

ÚSV
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné

Firma

MAREK spedition Konice
Švehlova SŠ polytechnická Prostějov
Ondřej Staňo Myslejovice
František Konečný Vrbátky
Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov

29 150 Kč nepřetržitý
ÚSO s maturitou Domov pro seniory Soběsuky
17 000 Kč jednosměnný ÚSO
SEMO Smržice
7 500 Kč

jednosměnný vyšší odborné

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,
Poradenské centrum 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.

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
17061620645

PRÁCI NABÍZÍ

nabídka pracovních míst

Pozice
Pomocný dělník/dělnice

Plat (Kè)

Provoz

11 100 Kč

jednosměnný

Kvalifikace
bez vzdělání

Firma
TORAY 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.

17060120588

17061620644

17053120586

17061510637

17061610639

17042010438

17040720401

17061320632

17060920615

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pondělí 19. června 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

soutěže
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I pětadvacáté 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.
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE




Zrzavého 2
Jiří KINCL, Zrzavého 2, Prostějov
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na představení
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...




Ewa Farná
Jakub ŽOVINEC, Dr. Mičoly 4, Držovice
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?



AMFITEÁTRU
Milena ŠAFROVÁ, Štětovice 77
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 500 Kč na akci.i
SU
DO
KU



SUDOKU



6,7,8,4
Blanka FALTÝNKOVÁ, Olomoucká 48, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny.
KŘÍŽOVKA

17050560482



Výherce získá 
 
 



Z bavlny bambusu nebo s nanostříbrem ponožky všeho druhu
Dana BLAHOVÁ, Sidl. svobody 66, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

17060260597

17052660574

U NÁS NAJDETE MNOHO ŽÁNRŮ VČETNĚ ......

PLZEŇ, SKÓRE, ASIAT, POUTI, OPICE, OČAŘI, ŠNAPS, FINIŠ, RÁHNO, ZÁPAL,
BANDA, ISLÁM, OCASY, ZLATO, MILION, VRCHLÍK, OBCHOD, ETIOP, SESLE,
ŠTÓLA, VZADU, PŮTKA, PRAXE, IDYLA, AMINA

Výherce získává    
 
 

Výherce získává 
 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

17053060580

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do POLITIKY a graficky lehce poupravili
prostějovské poslance a lékaře, který nedávno
oslavil kulaté jubileum...

17061660638

Výherce získá  
 

Výherce získá 
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letos slavíme jubileum...

zveme vás...

TIP

ku

KDY: SOBOTA 24. ÈERVNA 2017, 19:00 HODIN
)*+( ;<=> @ QWX[\+)] ;<@^<_Q`)= ;q+{W|*|
Zahájení trojdílného seriálu ROCK MAIER FEST a první
velká akce na plumlovské přehradě tohoto roku se uskuteční
již tuto sobotu 24. června. Pláž U Vrbiček bude patřit jubilejnímu, již desátému ročníku festivalu revivalových kapel
„Legendy se vrací“. Tak jako každý rok, i tentokrát se chystá
to nejlepší, co na Moravě v rámci této speciální hudební škatulky můžeme slyšet. A navíc si pořadatelé připravili několik
novinek...
Tradiční rockový návrat do minulosti se opět uskuteční ve velkém stylu. Pod taktovkou pořadatelské agentury HITTRADE
a mediálního partnera PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku budou
hudební nadšenci vzpomínat především na zahraniční kapely,
nezapomenutelné zpěváky a hudebníky. Prostor dostane i česká
hudba. Kromě Patrika Ozzyho se představí hned kvartet revivalů všem jistě velice dobře známých hudebních skupin. Jednat
se bude o čtyřlístek seskupení z Velké Británie v podobě Deep
Purple, Smokie, Led Zeppelin a Judas Priest. Dojde tak na nejznámější pecky od těchto skupin, tudíž se nemusíte bát, že by
vaše uši byly ošizeny o nějaký ze slavných hitů. Když se navíc
přičte výborná organizace, spousta dobrého pití a specialit z grilu a udírny, jedná se určitě o akci, na které nesmíte chybět.
Festival Legendy se vrací se koná v prostorách plumlovské přehrady na Pláži U Vrbiček, přičemž platí, že při nepřízni počasí
se celá událost přesune do Společenského domu v Prostějově.
O tuto velkolepou událost tedy rozhodně nepřijdete.
Desátý ročník revivalového festivalu proběhne i v duchu
charitativního podtextu "ROCKEŘI OPUŠTĚNÝM DĚTEM" a za účasti náměstka primátorky Statutárního města
Prostějov Jiřího Pospíšila, který bude společně s organizátory předávat finanční dar Dětskému domovu v Plumlově.
„Na návštěvníky čeká opět řada hodin kvalitní muziky a tradiční
doprovodný program. Možná se všichni u příležitosti velkého
jubilea dočkají nějakého překvapení. Opět jsme navíc zajistili
autobusové svozy pro všechny, kteří se nemají jak dostat z Prostějova,“ vzkazuje všem přívržencům nejen rockové muziky Petr
Zlámal.
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Pondělí 19. června 2017
www.vecernikpv.cz

LEGENDY
SE VRACÍ X.

ATLETIKA:
úterý 20. června:
10:00 Čokoládová tretra (běžecká akce
pro děti od 0 do 11 let, školní stadion ZŠ
a MŠ Jana Železného PV).

)@<[\)}(
sobota 24. června:
10:00 Turnaj Masters (turnaj juniorů
i dospělých pro řádné členy svazu, areál
Bedihošť).
neděle 25. června:
10:00 Mistrovství ČR klubů (soutěž
minimálně čtyřčlenných týmů pro řádné
členy svazu, areál Bedihošť).

Vstupenky za zvýhodněnou cenu si stále ještě můžete zakoupit v předprodejních místech, a to v hudebninách TYL, Klenotnictví EVA a nově také v
kavárně FACE TO FACE (Źižkovo nám. 2). Prodávat se budou také před
koncertem na místě, nebo můžete zkusit štěstí v soutěži s Večerníkem na
straně 23 dnešního vydání. Legendy se k Vrbičkám vrátí tuto sobotu 24.
června od 19 hodin...

<@)_`~q+<X|(
sobota 24. června:
9:15 Memoriál Lubomíra Sovíčka
(soutěž dospělých i mládežníků, lukostřelnice ve Vojtěchově)

akce
v regionu...
Konické štrapáce po čtyřicáté
Odbor klubu českých turistů TJ
Spartak Přerov s podporou projektu České unie sporu ´Sportuj
s námi´, ve spolupráci s turisty
z Konice, pivovarem Litovel a pod
záštitou starosty města Konice, pořádá v sobotu 24. června už 40. ročník turistického pochodu Konické
štrapáce a 19. ročník cykloturistické jízdy Na kole okolo Konice. Sraz
je opět v restauraci Na bytovkách.
Připraveno bude pět pěších tras od
5 do 50 kilometrů a pět cyklotras
od 20 do 120 km.

Rockový mlýn ve Vrchoslavicích
Tento pátek 23. a v sobotu 24. června se
bude ve Vrchoslavicích konat hudební
festival Rockový mlýn. Akce vznikla
v roce 2005 a letos tak bude mít již své
třinácté pokračování. Za tuto krátkou historii získala přízeň mnoha tvrdých rockerů, náhodných návštěvníků i lidí z okolí
Vrchoslavic. Největší páteční hvězdou
bude kapela Dymytry, sobotní program
pak vyvrcholí vystoupením kapely Doga.

 DIVADEL
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 19. června
17:30 Pobřežní hlídka
americká akční komedie
20:00 Král Belgičanů
belgické road movie
úterý 20. června
14:00 Zahradnictví: Rodinný přítel
české drama
17:30 Z Paříže do Paříže
drama Francie
20:00 Vetřelec: Covenant
americký sci-fi horor
středa 21. června
17:30 Piráti z Karibiku: Salazarova
pomsta
americké dobrodružné fantasy
20:00 FC Roma
český dokument
čtvrtek 22. června
17:30 Holky na tahu
americká komedie
20:00 Transformers: Poslední rytíř
americké akční sci-fi
pátek 23. června
15:30 Auta 3
americká animovaná komedie
17:30 Extrémní rychlost
francouzský akční thriller
20:00 Transformers: Poslední rytíř
sobota 24. června
15:30 Auta 3
17:30 Holky na tahu
20:00 Transformers: Poslední rytíř
neděle 25. června
10:30 Balerína
francouzský animovaný film
15:30 Auta 3
17:30 Holky na tahu
20:00 Transformers: Poslední rytíř

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 21. června
14:00 ANDĚL PÁNĚ 2 – BioSenior
česká pohádka
sobota 24. června
17:30 a 20:00
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ
akční thriller Čína/USA

Zámek Konice
do 29. června
VÝSTAVA
žáků výtvarného oboru

Knihovna

Kostelecká 39, Prostějov
středa 21. června
19:00 SEJDE Z OČÍ, SEJDE Z MYSLI
letní KINO projekt Promítej i Ty

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

Vápenice 9, Prostějov
středa 21. června
17:00 OČIMA RODILÉ
AMERIČANKY
povídání Kaliforňanky Raheal Mengisteab, která působí jako pedagožka na
Gymnáziu Jiřího Wolkera, o cestování,
jejích životních zkušenostech v českém
prostředí i o její rodné zemi. Přednáška bude probíhat v angličtině, tlumočí
Lenka Hádrová.
(podkrovní sál)
do 31. července
NOVÁ GENERACE
V GRAFICKÉM DESIGNU
výstava tištěných prací studentů pros- MÌSTSKÉ DIVADLO
tějovské Střední školy designu a módy,
přehled toho nejlepšího z předmětu Po- PROSTÌJOV
čítačová grafika napříč ročníky.
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
(Galerie Na Půdě) pondělí 19. června
19:00 TRI GRÁCIE Z UMAKARTU
Muzeum a galerie Skvělá komedie v podání Štúdio
L+S Bratislava o setkání, které jednou
v Prostìjovì
muselo přijít, ale i tak bylo nečekané...
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 Hrají: K. Magálová, P. Polnišová,
M. Sládečková
do 9. července
MISTŘI PORTRÉTU
výstava představuje mnoho slavných Avatarka
pátek 23. června
a českých jmen od baroka po moderní
21:30 VŠECHNO NEBO NIC
nám. T.G.Masaryka 20
umění 20. století. Kolekce, která je do
československá romantická komedie
Prostějova zapůjčena, zahrnuje 76 malíř- do 30. června
sobota 24. června
ských portrétů a 10 plastik, jejichž auto- MÚZY, BOHYNĚ A JINÉ BYTOSTI
21:30 JASON BOURNE
ry jsou vynikající umělci a tato díla jsou výstava obrazů pražské malířky
americký akční thriller
ozdobou každého výstavního sálu. Nej- Silvie Novotné
starší obrazy, které si návštěvníci mohou
Kulturní klub
prohlédnout se datují kolem roku 1730 Zámek Prostìjov
a jejich autorem je Jan Kupecký. Jeden
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
z vystavovaných portrétů tohoto autora se
Školní 4, Prostějov
stal národní kulturní památkou. Zájemci do 30. června
pondělí 19. června
se mohou těšit na velmi pestrou plejádu OBRAZY
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
umělců zvučných jmen – František Kup- výstava Adély Jánské a Davida Jedličky
MĚSTA PROSTĚJOVA
ka, Jakub Schikaneder, Alfons Mucha,
čtvrtek 22. června
Vojtěch Hynais, Mikoláš Aleš, Václav Galerie Cyril
8:45, 9:45, 10:45
Brožík, František Muzika, Václav Špála,
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
věž kostela Cyrila a Metoděje
Hugo Boetinger, Max Švabinský, Luděk
do 30. června
Brněnská ulice, Prostějov
Marold, František Ženíšek, Josef Mánes,
ATELIÉR 216
Quido Mánes, Antonín Machek, Norbert do 24. června
výstava dvou malířů Václava Buchtelíka a Sa- Grund, Otto Gutfreund, Emil Filla, Josef VŠEM
muela Kollárika, kteří se potkali v Ostravě Mařatka a mnoho dalších. Obrazy dopl- výstava Ateliéru environmentu
na Fakultě umění v ateliéru malby č. 216
FaVU VUT
ňují plastiky renomovaných sochařů.

Letní kino
Mostkovice

DUHA

Rybníkova brusle v Čehovicích

ECHO

V sobotu 24. června se v Čehovicích
bude konat Rybníkova brusle. Jedná se
o amatérský závod pro širokou veřejnost
na in-line a kolečkových bruslích po
cyklostezce kolem čehovického rybníka. Délka trasy je 4,5 km. Závodit se
bude v několika věkových kategoriích,
na start se postaví i děti do pěti let. Prezentace závodníků do 10:00 hodin.
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Hanácké sraz
škdoovek v Plumlově
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aneb, co se
  STAVY kde děje…

Tuto sobotu 24. června se bude v plumlovském campingu Žralok konat sraz
příznivců a fanoušků historických škodovek. Registrace bude probíhat do
10:00 hodin, kdy odstartuje orientační
závod. Od 15:00 do 17:00 hodin budou připraveny dovednostní soutěže.
V 17:00 hodin škodovky vyjedou na
spanilou jízdu. Vyhlášení výsledků by
mělo proběhnout v 18:30 hodin. Vše
uzavře večerní zábava.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
V úterý 20. června od 8:30 hodin se na
náměstí T. G. Masaryka koná VĚDA
V ULICÍCH. Školní mládeži, ale i široké
veřejnosti budou prezentovány atraktivní
formou různé přírodovědné a technické
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Pro- zajímavosti a experimenty, přičemž něstějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení které z nich si mohou zájemci i sami prakkompenzační pomůcky, např. polohovací ticky vyzkoušet.
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz po- SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝmůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 CHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské centrum Prostějov, p.s., Svatoplukonebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
va 15, Prostějov 796 01. I v roce 2017
LAZARIÁNSKÝ SERVIS - Půjčovna re- nabízíme možnost využít služeb našeho
habilitačních a kompenzačních pomůcek, zařízení. Kromě odborného sociálního
Prostějov Hacarova 2 nabízí k zapůjčení poradenství také zajištění baterií do slupolohovací lůžka, ortopedické vozíky, cho- chadel a drobného příslušenství ke sludítka, fr. hole, WC křesla a další. Informace chadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
na tel. č. 776 054 299 pouze pondělí až tvarovky různých velikostí). Zároveň vás
MC Cipísek
upozorňujeme na změnu telefonního čís* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let čtvrtek 15:00 - 18:00 hodin nebo na e-mail: la poradenského zařízení: 775 549 777.
probíhají vždy v pondělí od 15:00 do Vladimira.Zapletalova@seznam.cz
17:00 hodin
Církev československá husitská-Husův sbor
* Podpůrná ženská skupina „Prostějovský Klub aktivních seniorů při Svazu tělesně pořádá přednášku „CESTA BEZ NÁVRAPolokruh“ je otevřena nastávajícím ma- postižených (STP) v Prostějově pořádá re- TU“ - pietní vzpomínka k 75. výročí deporminkám, maminkám po porodu i s dětmi, kondičně-ozdravný pohyt v Podhajské ve tace prostějovských Židů. Přednáška se koná
dnech od 3.do 9. července 2017. Bližší inkaždé sudé pondělí od 17:00 hodin.
formace na tel. 588 008 095, 724 706 773 v Husově sboru, Demelova 1, Prostějov.
Ekocentrum Iris
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo- Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. v ProstěHusovo nám.67, Prostějov
mouc v Prostějově nadále poskytuje služby jově, Kostelecká 17 pořádá dne 24. června
* zájezd pro seniory a další zájemce do nevidomým a slabozrakým občanům na 2017 zájezd do Květné zahrady v KroměKarlovy studánky se uskuteční v sobotu adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
říži. Info na tel.: 588 008 095, 724 706 773
24. června od 7:00 hodin.
LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov pořádá
   
v rámci Akademie seniorů toto úterý
20. června od 14:00 hodin CVIČENÍ 
 
S PAVLÍNKOU
čtvrtek 22. června
ē
16:30 ODPOLEDNE S DĚTMI
Státní okresní archiv Prostějov zve veřejnost
vystoupení dětí z prostějovských
na výstavu k dějinám školství ve Státním
  #$
mateřských a základních škol
okresním archivu Prostějov, Třebízského
(náměstí T. G. Masaryka)
%&' ( %
1. Výstava potrvá do 30. června.
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělky od 9:30 do 11:30 hodin rozšíří vaše obzory diskusní rodičovská skupina,
zatímco vaše děti si zlepší své sociální, pohybové, hudební a manuální schopnosti
* v úterky od 17:00 do 19:00 hodin se koná
vzdělávací a tvořivá setkání s hlídáním dětí
* ve čtvrtky od 17:00 do 19:00 přijďte si
posedět u kávy či čaje. K dispozici je také
dětská herna
* seminář studentů VŠ „CO BUDE
S NÁMI?“ se uskuteční v úterý 20. června
od 17:00 hodin
* ve čtvrtek 22. června od17:00 hodin se
pořádá tvůrčí dílna „KVĚTINOVÁ DEKORACE“

RÙZNÉ...
Střední odborná škola Prostějov pořádá do
29. června putovní výstavu fotografií Charity Prostějov k 25. výročí jejího založení.

®

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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JUBILEJNÍ VOLEJBALISTKY

Naleznete
uvnitř

v

WOLKER PROSTEJOVA
NADCHNUL
v

JDOU PRÍMOv
DO LIGY MISTRYN!

SERVIS
PRO ŽENY

ƔƔ Poslední předprázdninový díl
tradiční rubriky vám přináší i exkluzivní rozhovor s vizážistkou
strana 25

OTEVŘENĚ
O SESTUPU

ƔƔ Exkluzivní rozhovor s předsedou prostějovského fotbalového
klubu Františkem Jurou
strana 29

Foto: Martin Pytela

Celostátní pøehlídka
umìleckého pøednesu
se konala v Prostìjovì
už pošedesáté...

strana 23

Marek SONNEVEND

HOVORY

LUCEMBURK, PROSTĚJOV Nečekaně výborná zpráva přišla hned zkraje tohoto týdne z lu- S PAESEM
cemburského sídla Evropské volejbalové federace. Nový ročník klubových pohárů starého kon- ƔƔ Tenisový challenger UniCredit
tinentu se tam sice losoval až ve středu 14. června, ale již o den dříve CEV na svých webových Czech Open přivítal indickou
stránkách oficiálně zveřejnil seznam účastníků Ligy mistryň 2017/2018 rozdělený na týmy pří- hvězdu. Co řekla pro Večerník?
mo nasazené do základní části a celky, které musí absolvovat kvalifikaci. Ženy VK AGEL Prostějov
strana 32
se přitom překvapivě ocitly v prvním banku, což znamená jediné: v nové sezóně budou hrát
základní skupinu Champions League bez
nutnosti projít předkoly!
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 36

➢

Bedihoš( Cup: Pípravy finišují!
PROSTĚJOV Devátý ročník v Biskupicích. Tradiční letní turnaj v malé kopané BEDIHOŠŤ CUP se letos poprvé představí
v Biskupicích. V tamním areálu našli organizátoři Jiří Kresta
a Radek Kocourek skvělé a prověřené zázemí. Konat se bude
o prvním prázdninovém víkendu: 1. a a 2. července 2017.
Zúčastněné týmy se mohou těšit na zajímavé finanční i hodnotné
věcné odměny. Například pro vítěze bude nachystáno pět tisíc
korun a ještě čtvrtý tým obdrží tisícovku. Samozřejmostí u akce

JEDNOU
VTOU
ƔƔ Petr Bezruč jinak aneb vzpomínkové
odpoledne s Klubem důchodců proběhlo v Kostelci na Hané.
Reportáž najdete
v příštím vydání Večerníku.
ƔƔ Mládežníci ještě dohráno nemají.
V týdnu se konají na území celého Olomouckého kraje finálové turnaje jednotlivých kategorií. Jeden turnaj se koná
v Kostelci na Hané. Dnes, tj. v pondělí 19.
června, ve starších žácích. Prostějovský
region budou reprezentovat borci Brodku
u Prostějova.
ƔƔ Zatím jen šest týmů potvrdilo účast na
tradičním ženském letním fotbalovém turnaji Hanácká kopačka. Šestému ročníku tak
hrozí historicky nejnižší účast. Doposud se
počet družstev nikdy nedostal pod dvouciferné číslo.

takového formátu pak je dostatečné množství a výběr občerstvení.
„Pitný režim zajišťuje Pivovar Černá Hora, k jídlu budou speciality z grilu, chuťovky typu langoše, pro děti párky v rohlíku nebo
hranolky. Rozhodně u nás nikdo hlady a žízní nezemře,“ usmívá se
Radek Kocourek.
Zajímavým posílením organizačního štábu je pomocná ruka Františka Kocourka, jenž dává k dispozici organizátorům své nepřeberné manažerské zkušenosti. „Frantu jsme poprosili, jestli by nám

nepomohl hlavně s oslovováním týmů. Přece jen má spousty kontaktů. Otázky ohledně přihlášek tak mohou případní zájemci smě- FAMÓZNÍ
řovat na jeho osobu,“ vyjádřil se k rozšíření štábu Radek Kocourek.
ZVRAT
Uzávěrka přihlášek je 26. června 2017, aktuální informace můžete hledat na turnajových webových stránkách: ƔƔ Nohejbalisté předvedli nehttp://www.fotbaloveturnaje-kk.cz/, případně kontak- skutečný finiš a výhrou si udrželi
tovat p. Františka Kocourka na tel. čísle: 604 940 603 či naději na prvoligové play off
e-mailu: f.kocourek58@centrum.cz.
(zv)
strana 39

Hamry se zahalily
DO BÍLA...
BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Foto: Natálie Morávková

HAMRY Již podeváté mohli uplynulou sobotu všichni zavítat na multižánrový festival
Bílý den. Ten si pro ně již tradičně připravili slabozrací a nevidomí klienti prostějovského Tyflocentra.
(pk)
Co vše se v Hamrech odehrálo? ČTĚTE NA STRANĚ 24

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL
OLŠANY U PROSTĚJOVA Tuto sobotu
se sportovní areál TJ Sokol Olšany promění ve fotbalovou arénu. Na místním
trávníku se bude konat již čtvrtý ročník
mezinárodního mládežnického turnaje
kategorie U11. Vzhledem k počtu účastníků se jedná bez nadsázky o největší fotbalovou akci letošního léta na Prostějovsku.
Přes pětadvacet přihlášených týmů,
z nichž je téměř polovina ze zahraničí
(Polsko, Slovensko) slibuje neopakovatelnou atmosféru. Z regionálního pohledu je zajímavá účast TJ Sokol Čechovice, FC Kralice
na Hané a TJ Sokol Olšany. Tyto týmy budou hájit čest Prostějovska proti přespolní přesile.
Kdo se zapíše do listiny historických vítězů? Jistotou je, že to bude
nové jméno. Vítězné celky předchozích tří ročníků totiž tentokrát
do Olšan nedorazí. První dva ročníky ovládl Spartak Trnava ze
Slovenska, minulý rok nenašla konkurenci olomoucká Sigma.
Jak si budou počínat české týmy proti zahraniční konkurenci, se budete moct přijít podívat do olšanského areálu v sobotu 24. června.
Boje v základních skupinách začínají v devět hodin, vyvrcholení je
naplánováno na šestnáctou hodinu odpolední.
Organizátoři zajistili bohaté a pestré občerstvení v podobě dobrot
z udírny, makrel nebo guláše.
(zv)
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letos slavíme jubileum...

výsledkový servis

Pondělí 19. června 2017
www.vecernikpv.cz

FOTBAL - KONEÈNÉ TABULKY 2016/2017
SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR
1. Ústí
28 24 0 4
83:31 71
2
2. Velké Losiny
28 20 0 8
52:25 64
1
3. Zábeh
28 20 0 8
51:35 60
2
4. Šternberk
28 19 0 9
64:33 58
2
5. Lutín
28 15 0 13
51:40 44
4
6. Medlov
28 14 0 14
56:44 41
2
7. HFK Olomouc „B“ 28 13 0 15
61:47 41
1
8. Dolany
28 13 0 15
42:51 38
2
9. Rapotín
28 13 0 15
37:65 38
3
10. Hnvotín
28 13 0 15
55:52 38
1
11. Kralice n./H.
28 14 0 14
44:48 37
7
12. Želatovice
28 12 0 16
42:51 32
5
13. Kojetín
28 8 0 20
37:63 25
3
14. Urice
28 7 0 21
38:89 23
1
15. Chválkovice
28 5 0 23
24:63 20
0
FGP studio 1.A tøída skupina „B“
1. Všechovice
26 18 0 8
78:46 54
1
2. Brodek u P.
26 17 0 9
80:48 50
2
3. Lipová
26 15 0 11
63:43 49
1
4. Opatovice
26 17 0 9
54:38 49
4
5. [echovice
26 17 0 9
53:39 49
5
6. Blotín
26 16 0 10
60:47 44
4
7. Plumlov
26 13 0 13
48:57 42
1
8. Konice
26 13 0 13
62:46 40
2
9. Slavonín
26 13 0 13
47:51 40
1
10. Be]ov
26 11 0 15
67:67 35
2
11. Námš n./H.
26 12 0 14
65:74 34
3
12. Mostkovice
26 11 0 15
50:60 32
2
13. Slatinice
26 5 0 21
38:104 16
1
14. Lipník n./B.
26 4 0 22
36:81 12
1
Král sportovní trávníky 1.B tøída skupina „A“
1. Dub n./M.
26 21 0 5
67:25 61
2
2. Ústí „B“
26 19 0 7
78:43 57
2
3. N]m8ice n./H. 26 19 0 7
54:38 55
4
4. Želatovice „B“
26 17 0 9
53:54 48
3
5. Újezdec
26 14 0 12
55:43 41
2
6. Klenovice
26 13 0 13
51:52 37
3
7. Vrchoslavice
26 12 0 14
52:47 37
2
8. Kojetín „B“
26 12 0 14
47:56 36
3
9. Pivín
26 11 0 15
50:56 34
1
10. Horní Moštnice 26 11 0 15
47:61 34
1
11. Troubky
26 10 0 16
46:52 33
1
12. Tovaov
26 10 0 16
39:54 30
2
13. Viktorie Perov 26 8 0 18
48:65 27
1
14. Nezamyslice
26 5 0 21
33:74 16
1
Clean4you 1.B tøída skupina „B“
1. Kostelec n./H. 26 20 0 6
73:26 60
2
2. Protivanov
26 22 0 4
71:32 60
7
3. Nemilany
26 16 0 10
60:48 48
2
4. Doloplazy
26 15 0 11
79:55 47
0
5. Jesenec
26 15 0 11
58:47 47
3
6. Kožušany
26 13 0 13
64:52 42
1
7. Troubelice
26 14 0 12
65:59 42
1
8. Velká Bystice
26 14 0 12
53:61 39
5
9. Nové Sady „B“ 26 12 0 14
85:60 36
1
10. Zvole
26 10 0 16
50:59 34
1
11. Smržice
26 10 0 16
46:64 30
1
12. Libina
26 10 0 16
56:67 29
2
13. Hvozd
26 7 0 19
27:78 20
2
14. Líbivá
26 4 0 22
35:114 12
0
Pøebor OFS Prostìjov – II.tøída
1. Haná Prost]jov 26 21 0 5
81:31 61
4
2. Vrahovice
26 19 0 7
75:28 59
2
3. Urice „B“
26 18 0 8
69:48 53
2
4. Horní Štpánov 26 16 0 10
74:56 49
1
5. Vícov
26 14 0 12
45:39 40
3
6. Brodek u Pv
26 13 0 13
59:64 40
1
7. Otaslavice
26 12 0 14
65:56 38
1
8. Výšovice
26 13 0 13
56:51 38
3
9. Skalka
26 11 0 15
58:54 36
0
10. Iechovice „B“
26 13 0 13
56:56 36
4
11. Ptení
26 10 0 16
41:70 30
2
12. Pemyslovice
26 10 0 16
41:66 29
2
13. Olšany
26 8 0 18
29:65 24
2
14. Zdtín
26 4 0 22
27:92 13
1
III. tøída OFS, skupina A
1. Dobromilice
16 14 0 2
83:18 43
0
2. Tištín
16 12 0 4
58:15 37
0
3. Otaslavice „B“
16 10 0 6
33:40 29
2
4. Brodek u Pv „B“ 16 9 0 7
66:53 26
2
5. Bedihoš
16 8 0 8
46:54 23
1
6. Pavlovice
16 7 0 9
25:37 20
1
7. Nmice n./H. „B“ 16 6 0 10
27:52 18
1
8. Nezamyslice „B“ 16 4 0 12
35:47 14
1
9. Žele
16 2 0 14
18:75 6
1
III. tøída OFS, skupina B
1. Brodek u K.
14 12 0 2
38:14 36
1
2. Mostkovice „B“ 14 12 0 2
50:15 36
0
3. Protivanov „B“
14 11 0 3
48:22 32
2
4. Kladky
14 7 0 7
25:29 20
3
5. Iechy p./K.
14 4 0 10
17:38 14
0
6. Plumlov „B“
14 5 0 9
31:43 14
1
7. Biskupice
14 3 0 11
19:38 9
0
8. Pemyslovice „B“ 14 2 0 12
15:44 7
0
MSDL
1. Frýdek-Místek
26 20 0
6
83:23
60
2. Tinec (baráž o postup) 26 17 5
4
58:28
56
3. Prost]jov
26 18 2
6
79:26
56
4. Kromíž
26 17 3
6
63:36
54
5. Znojmo
26 14 5
7
68:34
47
6. Líše]
26 13 7
6
45:27
46
7. Slovácko „B“
26 11 6
9
51:41
39
8. Vítkovice
26 11 5
10
48:48
38
9. Hodonín
26 11 3
12
61:72
36
10. Perov
26 7 1
18
35:87
22
11. HFK Olomouc
26 5 6
15
33:56
21
12. Šumperk
26 4 5
17
44:74
17
13. Vyškov
26 4 4
18
20:84
16
14. Sparta Brno
26 2 4
20
12:64
10
SCM „U17“ Jaro
1. Zlín
18 14 1 3
61:16 43
2. Líše]
18 12 2 4
57:23 38
3. Prost]jov
18 10 3 5
43:21 33
4. Tinec
18 10 3 5
40:26 33
5. Hodonín
18 6 4 8
25:39 22
6. Vyškov
18 6 2 10
25:56 20
7. HFK Olomouc
18 5 4 9
20:28 19
8. Kromíž
18 4 5 9
21:40 17
9. Znojmo
18 4 3 11
26:49 15
10. Hluín
18 3 5 10
21:41 14

SCM „U16“ JARO
18 16 2
0
18 12 4
2
18 11 1
6
18 8 4
6
18 8 3
7
18 7 4
7
18 6 3
9
18 5 4
9
18 3 3
12
18 0 0
18

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

Prost]jov
Líše]
Zlín
Tinec
Hluín
HFK Olomouc
Hodonín
Kromíž
Znojmo
Vyškov

64:13
61:11
47:15
53:24
49:27
44:41
38:34
15:32
14:71
13:130

50
40
34
28
27
25
21
19
12
0

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

Pøebor OFS mladší žáci
Olšany
18 17 0 1
228:14
Hvozd
18 15 0 3
158:27
Mostkovice
18 15 0 3
130:21
Nezamyslice
18 11 0 7
96:57
Urice
18 10 0 8
95:41
Pivín
18 9 0 9
61:93
Plumlov
18 5 0 13
34:130
Lipová
18 4 0 14
48:159
Výšovice
18 3 0 15
34:143
Ptení
18 1 0 17
17:216

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

MSDD skupina E, st. Dorost
Hranice
26 20 4
2
72:17
Jeseník
26 16 4
6
56:36
Nový Jiín
26 15 5
6
82:38
Uniov
26 14 5
7
48:25
Valašské Meziíí 26 13 7
6
65:37
Vsetín
26 14 4
8
62:44
Frenštát
26 15 1
10
69:58
Krnov
26 11 1
14
69:57
Šumperk „B“
26 9 5
12
39:51
Havíov
26 8 6
12
45:45
Perov „B“
26 8 1
17
39:71
[echovice
26 5 4
17
45:104
Zábeh
26 4 3
19
25:80
Opava
26 3 4
19
29:82

64
52
50
47
46
46
46
34
32
30
25
19
15
13

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

MSDŽ skupina B, ženy
Holešov
18
16 0
2
Nové Sady
18
16 0
2
Vlkoš
18
13 0
5
Kotvrdovice
18
12 1
5
Kostelec
18
11 0
7
Mutnice
18
5 1
12
Mostkovice
18
4 3
11
Velké Pavlovice
18
4 1
13
Podivín
18
2 2
14
Šardice
18
2 2
14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

MSDD skupina E, ml. dorost
Nový Ji8ín
26 19 3 4
99:27
Uniov
26 19 2 5
91:40
Hranice
26 17 5 4
92:36
Perov „B“
26 17 4 5
76:33
Valašské Meziíí 26 15 6 5
81:37
Šumperk „B“
26 14 2 10
101:55
Havíov
26 11 2 13
45:39
Vsetín
26 9 5 12
56:68
[echovice
26 9 5 12
47:66
Zábeh
26 8 6 12
62:80
Opava
26 8 1 17
47:77
Krnov
26 6 5 15
45:86
Jeseník
26 3 1 22
27:115
Frenštát
26 3 1 22
36:146

60
59
56
55
51
44
35
32
32
30
25
23
10
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Relax centrum Gól krajský pøebor dorost
Velké Losiny
24 20 0 4
166:33 60
Chomoutov
24 20 0 4
126:30 60
Nové Sady
24 18 0 6
100:41 54
Mohelnice
24 17 0 7
111:42 52
Ur8ice
24 17 0 7
89:40 49
Iernovír
24 16 0 8
100:37 46
Opatovice
24 9 0 15
67:83 30
Lipník n./B.
24 10 0 14
41:98 29
Konice
24 10 0 14
42:78 27
Zubr Perov
24 6 0 18
48:85 21
Velký Týnec
24 6 0 18
38:139 18
Chválkovice
24 5 0 19
36:107 16
Šternberk
24 2 0 22
19:170 6

0
1
2
0
2
3
0
2
3
0
1
0
0

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

Lion Sport krajská soutìž dorost
Želatovice
20 17 0 3 110:21 52
Brodek u Pv
20 15 0 5 137:46 45
Loštice
20 15 0 5 85:37 43
Kozlovice
20 13 0 7 80:35 40
Brodek u P.
20 13 0 7 107:39 39
Dub n./M.
20 13 0 7 93:59 39
Tovaov
20 8 0 12 75:69 24
Protivanov
20 6 0 14 44:92 18
Ústí
20 5 0 15 60:83 16
Bohu]ovice
20 5 0 15 42:94 14
Litovel
20 0 0 20 9:267 0

1
1
0
2
1
0
0
1
1
0
0

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

Pøebor OFS dorost
Plumlov
20 16 1
3
Hvozd
20 14 0
6
Smržice
20 12 0
8
Kralice n./H.
20 11 1
8
Horní Moštnice 20 11 0
9
Nezamyslice
20 10 2
8
Blotín
20 10 2
8
Otaslavice
20 9
2
9
Pivín
20 8
2
10
Troubky
20 3
2
15
Bocho-Vlkoš
20 0
0
20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ÈSOB pojišovna krajský pøebor starší žáci
Mohelnice
28 25 0 3
140:22 76
Iernovír
28 25 0 3
159:37 73
Kozlovice
28 22 0 6
99:28 67
N]m8ice n./H. 28 19 0 9
88:35 60
Zábeh
28 17 0 11
71:55 51
Slavonín
28 16 0 12
81:52 50
Šternberk
28 14 0 14
67:71 42
Jeseník
28 14 0 14
79:75 40
Viktorie Perov „B“ 28 14 0 14
63:71 40
Nové Sady
28 12 0 16
58:81 34
Želatovice
28 9 0 19
51:109 27
[echovice
28 8 0 20
28:73 25
Konice
28 7 0 21
44:76 21
Dub n./M.
28 6 0 22
42:88 19
Loštice
28 2 0 26
32:229 5

1
2
0
2
2
0
2
4
3
2
2
2
1
1
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ÈSOB pojišovna krajský pøebor mladší žáci
Jeseník
28 27 0 1
196:63 79
Kozlovice
28 21 0 7
91:46 63
Nové Sady
28 20 0 8
125:45 62
Želatovice
28 20 0 8
119:66 60
Iernovír
28 19 0 9
126:67 58
Viktorie Perov „B“ 28 19 0 9
142:76 56
[echovice
28 15 0 13
72:63 46
Slavonín
28 15 0 13
110:98 44
N]m8ice n./H. 28 12 0 16
80:61 41
Mohelnice
28 11 0 17
56:103 33
Dub n./M.
28 8 0 20
42:101 24
Zábeh
28 9 0 19
64:131 24
Konice
28 5 0 23
37:101 14
Loštice
28 5 0 23
34:152 14
Šternberk
28 4 0 24
38:159 12

2
2
0
2
2
1
2
3
1
1
5
6
2
1
2

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

0
1
2
1
1
0
0
1
0
1
0

91:36
90:40
81:50
62:50
66:54
79:51
81:51
68:73
58:68
41:99
19:164

Pøebor OFS starší žáci
Brodek u Pv
12 9 0 3
73:15
Pivín
12 8 0 4
48:15
Klenovice na Hané12 7 0 5
58:28
Brodek u Konice 12 7 0 5
67:36
Protivanov
12 5 0 7
29:41
Plumlov
12 5 0 7
35:61
Kralice na Hané 12 1 0 11
8:122

49
42
36
34
33
32
32
29
26
11
0

28
25
21
20
15
14
3

najdete nás na www.vecernikpv.cz
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129:15
110:24
77:20
51:31
62:31
40:67
22:70
26:74
10:72
13:136
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0
0
0
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MALÁ KOPANÁ

Foto: Marek Sonnevend

1. LIGA NOHEJBALU - 10. KOLO

TJ Sokol I Prostjov – SK Start Praha 6:4

Dobrochov získal „Za stavu 1:4 to opravdu
i pohárovou trofej vypadalo beznadjn“
amácennýdouble!

Richard Beneš, kou Sokola I Prostjov
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DŘEVNOVICE, PROSTĚJOV Okresní soutěže
v malé kopané ČUS Prostějovska v posledních letech
ovládá tým SK Tomek Dobrochov, jenž svou dominanci potvrdil i v posledním klání této sezóny. Byl jím Rozhodí: Spáil a Osman. Divák: 50
finálový turnaj poháru mužů 2016/2017 v rámci proVýsledky jednotlivých utkání: Ftaník, Matkulík - Novák, Kupský
jektu Sportuj s námi České unie Sportu.
Na hřišti v Dřevnovicích se každý s každým utkaly čtyři 2:0 (7, 8), Klaudy, Wiesner – T ma, Sachl 1:2 (9, -9, -8), Omelka,
celky, které postoupily ze základních skupin hraných už na Ftaník, Matkulík – T ma, Novák, Balej 1:2 (-9, 6, -9), Klaudy,
podzim. Sice šlo o poměrně vyrovnané boje, leč s tradič- Wiesner, Gubo – Zátka, Sachl, Kaplan (Kupský) 0:2 (-8, -8), Pospíšil,
ním výsledkovým vyústěním. Kralovali dobrochovští bor- Gubo – Balej, Kaplan 0:2 (-4, -3), Klaudy – T ma 2:0 (9, 6), Omelka,
ci a díky tomu získali po nedávném ligovém triumfu i ten Ftaník, Matkulík – Sachl, Kupský, Kaplan 2:1 (8, -9, 9), Klaudy,
Wiesner, Gubo – T ma, Novák, Balej 2:0 (5, 7), Ftaník, Matkulík
pohárový, čímž si připsali ceněný double!
– T ma, Sachl 2:0 (8, 9), Klaudy, Wiesner – Novák, Kupský 2:0 (5, 8).
Stříbro vybojoval 1.FC Laškov, bronz bral domácí výběr
SK Dřevnovice. Veškeré zápasy bez problémů odřídila Sestava Prostjova:
před početnou návštěvou diváků osvědčená dvojice roz- Ftaník, Matkulík, Klaudy, Wiesner, Omelka, Gubo, Pospíšil.
hodčích Bedřich Lízna a Bohuslav Krátký. Ceny všem
Trenér: Richard Beneš
finalistům předali místopředseda OS ČUS PV Bohuslav
Krátký, pracovník sekretariátu OS ČUS PV Radek Koňařík a starostka obce Dřevnovice Bohunka Charvátová.
NOHEJBAL
Celý turnaj perfektně zajistil pořádající oddíl dřevnovic1. LIGA NOHEJBALU
kého SK, jeho účastníkům pak poslal zdravici předseda
Komise malé kopané ČUS PV Pavel Kočíb, ze zdravotních Výsledky 10. kola: TJ Sokol I Prostjov – SK Start Praha 6:4, SKN
důvodů nepřítomný.
(kopa, son) Žatec – MNK Silnice Group Modice 6:3, AC Zru-Senec 2004 – TJ
Avia akovice B 6:2, TJ Sokol Horažovice VYNK Hapon – TJ Spartak
MSEM Perov 6:2 (pedehráno).
POHÁR ÈUS PROSTÌJOVSKA 2016/17
Prbžná tabulka
Finálový turnaj v Døevnovicích – výsledky
10 9 1 0
59:22
19
SK Tomek Dobrochov – SK Dřevnovice 2:0, 1.FC Laškov 1. Žatec
10 5 2 3
50:34
10
– MK Medvědi Prostějov 4:1, Dřevnovice – Medvědi PV 2. Zru-Senec
3.
Start
Praha
11
4
2
5
47:47
10
4:1, Dobrochov – Laškov 2:1, Laškov – Dřevnovice 3:1,
4. Horažovice
10 4 2 4
43:43
10
Dobrochov – Medvědi PV 1:0.
5. Modice
11 4 2 5
43:51
10
Finálový turnaj v Døevnovicích – poøadí
6. Prostjov
10 4 1 5
40:45
9
1. Dobrochov
3
0
0
5:1
9 7. akovice B
12 3 3 6
43:57
9
2. Laškov
2
0
1
8:4
6 8. Perov
12 3 1 8
33:59
7
3. Dřevnovice
1
0
2
5:6
3
4. Medvědi PV
0
0
3
2:9
0
TENIS

Trpělivost
odměněna

MUŽI
ATP Tour - Stuttgart
Dvouhra - 2. kolo: Berdych (3-R) – Tomic (Austrálie) 7:6, 6:2. tvrtnále:
Berdych - F. López (Španlsko) 7:6, 3:6, 4:6
ŽENY
WTA Tour - Nottingham
Dvouhra - 1. kolo: Šafáová (5) - Minová (USA) 6:3, 6:7, 6:2. 2. kolo:
Šafáová - Hsieh Su-wei (Tchaj-wan) 1:6, 6:3, 7:6. tvrtnále: Šafáová
- Pironkovová (Bulharsko) 6:3, 0:6, 6:4. Seminále: Šafáová - Vekiová
(Chorvatsko) 6:7, 6:3, 6:7

BÌH
VÝSLEDKOVÝ SERVIS DOMAMYSLICKÁ STNA 2017

Foto: Zden*k Vysloužil

D%TI: 1. Marek BUREŠ 11:50,41 min., 2. Jan KARAFIÁT
12:02,22 3. Filip ŠATINSKÝ 14:51,72 4. Simona COUFALOVÁ 17:36,60 5. Klára KAHAJOVÁ 17:37,41 6. Martin BHAL
18:02,69 7. Tomáš FLORÝK 22:56,68 8. Aleš VÁCLAVEK
25:02,52
ŽENY: 1. Ivana NOVÁKOVÁ 44:14, 20 2. Judita NAGYOVÁ
44:46,90 3. Jitka BENDOVÁ 45:28,80 4. Andrea PLACHÁ
45:59,04 5. Tereza CETKOVSKÁ 48:58,98 6. Monika POLÁIKOVÁ 49:39,31 7. Andrea LANGEROVÁ 51:44,31 8. Zde]ka
FLORÝKOVÁ 1:06:27,19
MUŽI: 1. Pavel DVOÁK 34:32,46 2. Lukáš GRMELA 36:28,76
3. Tomáš VYBÍRAL 37:15,58 4. František HORNA 37:35,47 5.
Tomáš KIVÁNEK 38:29,93 6. Pavel MARTÍNEK 39:34,76 7.
Libor VYSLOUŽIL 39:58,29 8. Pavel JURENKA 39:58,67 9. Michal ŠEVEC 40:47,68 10. Vojtch ŠTOLPA 41:15,51 11. Jakub
MICHÁLEK 42:02,60 12. Jií KAMENOV 42:26,69 13. MARTIN
zaoral 43:29,10 14. Martin FRÖML 45:28,80 15. Jií ŠEFRNA
45:53,14 16. Pavel VYMAZAL 50:27, 11 17. Aleš VÁCLAVEK
51:36,09 18. Zdenk MÁCA 52:30,97 19. Tomáš GRULICH
53:31,22 20. Michal VÍT 1:06:27,19
VETERÁNI: 1. Martin PLACHÝ 45:59,28

Dvanácté a současně poslední kolo jarní části FOTBALOVÉ DEVÍTKY přineslo prvenství
Jakubu Jamrichovi z Vrahovic. Historicky první celkový vítěz naší tipovačky se dočkal po
delší době. „Že bych přestal, to mě nenapadlo. Já věřím pořád, že to vyjde. A ta ztráta zas
není tak velká,“ usmíval se Jamrich a s úsměvem pokračoval: „Navíc nemohu vynechat,
protože vedu interní souboj s Davidem Gryglákem. On až dosud kupodivu má navrch!“
Právě tato rivalita přinutila i letos zatím výjimečně úspěšného Grygláka podávat tikety
pravidelně. „Těší mě, že je David bojovník. Je vidět, že se tomu začal věnovat. V celkovém
pořadí se výrazně posunul,“ vysekl sokovi poklonu Jamrich. „Na fotku v novinách je ale
potřeba něco navíc. Další věcí je, že se mi mnohem víc dařívá na podzim, takže mám dobrý
odrazový můstek. Celé léto ho navíc moje fotka bude strašit...,“ vzkázal sokovi.
(zv)
Ohlédnutí za jarní částí soutěže FOTBALOVÁ DEVÍTKA najdete na straně 40
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WOLKRV PROSTJOV
OSLAVIL „ŠEDESÁTKU“

PROSTĚJOV Nejenom festival poezie, ale také pětidenní přehlídka vtipu, hravosti, originality, jiskrné inteligence, zajímavých osobností, hereckého talentu a často i fyzické zdatnosti. Takový je už řadu posledních
ročníků Wolkrův Prostějov. Jeho šedesátý ročník uplynulou sobotu skončil závěrečným večerem prošpikovaným humorem. A Večerník u toho nemohl chybět.
ní úkoly, před kterými stáli recitátoři vítězkou kategorie próza Jana UrPŮVODNÍ
i divadla poezie na své soutěžní přehlíd- banová, která se po šedesáti letech
reportáž
ce Wolkrův Prostějov. Ti, kterým se to posadila do hlediště sálu v Duze.
pro Večerník
zdařilo ze všech nejlépe, se sešli v sobotu Některé připomínky „sedmičkových“
17. června v zaplněném sálu Kulturního let byly vtipně provázány s děním na
Martin
scéně. Šlo například o připomínku
klubu Duha, kde ukázali, co umí.
Letošní
závěrečný večer se konal Mírového koncertu Olofa Palmeho
ZAORAL
již pošedesáté, což byl dobrý dů- v Plzni, který se konal v roce 1987. Na
Dokázat ze sebe dostat intenzivní osob- vod pro ohlédnutí za lety, kdy slavil něm tehdy zahrála skupina Die Toní výpověď a zároveň vystihnout ducha své kulatiny. Lidé se tak dozvěděli ten Hosen, která své příznivce natolik
a poetiku předlohy, tak to byly dva hlav- například, že v roce 1957 se stala rozvášnila, že když se později na scéně

Na úvod závreného veera vytvoili nejúspšnjší recitátoi ze svých tl nápis WP 60. Písmeno P v nm pedstavoval
laureát nejstarší kategorie František Barták.
Foto: Martin Zaoral

objevil Michal David, začaly na něj létat kelímky od piva a štěrk. Proti punkerům a rockerům nakonec zasáhla
policie. Bylo přitom jasné, že převážná
většina recitátorů „poezie“ má mnohem blíž právě k svobodomyslným
punkerům než k čemukoliv jinému.
Mnozí z nich navíc dokázali být skutečně vtipní a rozhodně si nezadali s našimi
nejlepšími stand-up komiky. Mezi nimi
nepochybně vynikla Hana Patrasová

s textem Petra Stančíka „Dvě cesty Toníka Dvořáka“. Jednak přímo na pódiu
originálním způsobem ukázala, jak
úžasně intimní vztah má k jídlu, jednak
docela dobře posvačila. K těm, kteří si
vybrali vážnější text, patřil třeba František Barták, který dokázal civilním způsobem podat „Pravdu o doktoru Faustovi“ od Přemysla Ruta. Ani v tomto
textu o důsledcích zrušení pekla humor
rozhodně nechyběl.

V porotách jednotlivých kategorií
letos zasedli mimo jiné „kavárenský
povaleč“, skvělý divadelní režisér
a autor nápadu na cyklus o šumných městech Radovan Lipus, herečka Hana Kofránková či šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák.
Ceny jednotlivým laureátům pak
na úplný závěr předala náměstkyně prostějovské primátorky Ivana
Hemerková.

Dávid Paška za osobitou a velmi
osobní výpověď o pocitech interpretovy generace
Alžběta Rajchlová za interpretaci
textu s přesným použitím stylizačních prostředků
III. kategorie (od 22 let)
cena poroty:
Stanislav Nemrava za interpretaci textu Helgy Hohenzolern
von Braunschwitz / Blahosla-

va Nekolného „Otrava jedem
v Braniborsku“
Jonáš Špaček za interpretaci textu
Pavla Novotného „Marceli?“
Hana Patrasová za interpretaci
textu Petra Stančíka „Dvě cesty
Toníka Dvořáka“
titul laureát:
František Barták za interpretaci textu Přemysla Ruta „Pravda
o doktoru Faustovi“

ceny wolkrova prostìjova
DIVADLA POEZIE

cenu poroty:
Ústaf - Voiceband.cz, Brno za představení
„Erben Květy“
cenu Wolkrova Prostějova
s nominací na Jiráskův Hronov:
DěS ČK - MAlá a VElká, Český
Krumlov za inscenaci „Svět nás má“
cenu diváků:
DěS ČK - MAlá a VElká, Český
Krumlov za inscenaci „Svět nás má“

Kategorii divadel poezie hodnotila porota ve složení:
Radovan Lipus, Jitka Šotkovská,
Jan Anderle, Vojtěch Bárta, Marie
Nováková

SÓLOVÍ RECITÁTOI:
I. kategorie (15–17 let)
cena poroty:
Sára Steinerová za interpretaci textu Jana Wericha „Máta peprná“

Nicole Haismanová za interpretaci textu Sheily Ochové „Sůl země
a blbá ovce aneb můj šílený život
s dědečkem“
titul laureát:
Ester Valtrová za interpretaci textu Antoina de Saint - Exupéryho
„Kameny chrámu“
Alžběta Skořepová za interpretaci
textu Pavlíny Brzákové „Medvěd
a žena“

Tobiáš Nevřiva za interpretaci
textu Zdeňka Svěráka „Betlémské
světlo“
Daniel Klouda za interpretaci textu Daniila Charmse „Dopis“
Jiří Fencl za interpretaci textu kolektivu autorů „Úryvek z knihy
o tréninku a závodění na dlouhé
trati...“
II. kategorie (18–21 let)
cena poroty:

Festival je v plné sv)žesti

17061610650

PROSTĚJOV V uplynulém týdnu
město razantně omládlo, k vidění
byla spousta neznámých mladých
lidí, nové krve. Ulice a náměstí
oživili mladí umělci, kteří přijeli
za tradičním festivalem Wolkrův
Prostějov. Letos se konal již
šedesátý ročník. Jak probíhal a co
vše bylo k vidění?

Martin PYTELA
17061610651

Vždy se jedná o specifický týden,
kdy kromě známých tváří můžeme
nejen na náměstí, ale ve všech
prostějovských uličkách spatřit
i několik desítek mladých recitátorů,
herců, pedagogů a mnoho dalších

lidí s divadlem a poezií propojených.
Nejinak tomu bylo i v rámci jubilejního šedesátého pokračování této
přehlídky nejinspirativnějších vystoupení recitátorů, jejich souborů
a divadel poezie v České republice.
Organizátoři nic neponechali
náhodě a již samotnému slavnostnímu zahájení věnovali dostatek
prostředků tak, aby ono výročí bylo
řádně oslaveno. Na náměstí Tomáše
Garrigua Masaryka začal týden
poezie velkolepou show v podání
novocirkusových artistů a beatboxera en.drua dohromady tvořících
seskupení The Losers. V jejich
doprovodu se pokračovalo k soše

prostějovského básníka, po němž
je též celá přehlídka pojmenována.
A právě u Jiřího Wolkera po vyřknutí
zahajovacích slov z úst organizátorů
The Losers a primátorky města Aleny Raškové vše oficiálně začalo.
Od 13. do 17. června byl na
každý den připraven bohatý program, během něhož ani jeden den
nechyběla přehlídka recitátorů
či seminář připravený právě při
příležitosti probíhajícího festivalu.
Dále do Prostějova zamířilo hned
několik hostů z různých branží ať už
například Stanislav Rubáš s Martinou
Longinovou a jejich vyprávění o rozdílech překladů Puškinova Evžena

Oněgina, kapela Květy nebo plzeňské
What´s your favourite number?“.
Poslední
dvojice
společně
s brněnským pouličním šramlem
Urband pak zábavu rozproudila na
zahrádce Národního domu. Samotní aktéři, kteří přijeli nejen z České,
ale i ze Slovenské republiky byli spokojeni. „Jsem naprosto spokojena.
Ať už s perfektní organizací, výkony
či publikem. A město? Nádherné,“
rozplývala se paní Ľudmila.
A co mohlo všechny nadšence poezie
mrzet? Snad jen to, že vše jako
každý rok tak strašně rychle uteklo
a na další podobný zážitek musíme
všichni počkat až zase za rok.

O zahájení se postarali THE LOSERS. Nad předváděnými kousky se tajil dech
PROSTĚJOV Wolkrův Prostějov
byl oficiálně zahájen. Ještě než
došlo k samotnému předání symbolického klíče od městských bran,
měli všichni přítomní možnost
na vlastní oči spatřit představení
souboru The Losers. Jeho členové,
mezi nimiž lze nalézt mimo jiné
i vítězné duo DaeMen z prvního
dílu televizní soutěže Česko Slovensko má talent či vicemistra světa
v hudebním loopingu En.drua,
pak svíčkami zdobený průvod
dovedli k soše nejznámějšího
prostějovského básníka. Zde byl
po několika úvodních slovech festival oficiálně zahájen.

původní
reportáž
pro Večerník

Martin
PYTELA
Organizátoři jubilejního šedesátého
ročníku přehlídky uměleckého
přednesu a divadel poezie si pro
návštěvníky a samotné účinkující
připravili
velkolepou
show.
Nejednalo se však o první bod
v programu letošního ročníku. Již

během odpoledne proběhl první
seminář, své umění předvedly mladé
divadelní naděje z Českého Krumlova v rámci představení „Svět nás
má!“, která nakonec festival ovládla,
a na zahrádce Národního domu
koncertovala nejtvrdší čajová kapela Květy. S úderem jedenadvacáté
hodiny večerní však již veškerá pozornost všech přítomných v centru
města byla směřována před budovu
muzea, kde proběhlo novocirkusové
akrobatické představení inspirované
básní „Osudový stín“ od AnnyMarie Mlezivové. To započalo krátkým úvodem v podání „letušky“
Ondřeje Havlíka, známého všem
pod přezdívkou „En.dru“, který
taktéž celým večerem provázel, nutno říct že velice vtipně a originálně
jak svým komentářem, tak i hudbou.
Poté, co všichni na prostějovském
náměstí vzlétli směrem Barcelona,
se začala odehrávat velkolepá artistická, taneční a cirkusová show.
O tu se postarali Jana Vrána s Janou
Telcovou v rolích ženy a jejího alter
ega, Matyáš Rambo jako vyvolený
z pětice lůzrů, mezi něž se řadili
ještě Petr Horníček, Jindřich Panský, Lukáš Macháček a Vítězslav

Ramba. Bylo až k neuvěření, v jakém
nasazení, tempu a s jakou precizností si výše zmínění po celých
pětasedmdesát minut počínali.
Nad jejich kousky zůstával často
rozum stát a obecenstvo několikrát
odměnilo vystupující zaslouženým
potleskem, výkřiky nadšením
a dalšími zvuky, mezi něž se daly
zařadit i rány, kdy bylo patrné, že
divákům spadl kámen ze srdce, že se
nikomu nic nestalo. Dvojici z vystupujících mohli všichni na náměstí
TGM znát ze soutěže Česko Slovensko má talent pod názvem DaeMen,

F o too r e poo r táá ž

jejíž první ročník vyhrála. Právě
to bylo prvním krokem ke vzniku
akrobatického projektu Losers.
Představení, v němž bylo poukázáno
na to, že v životě se nejen vyhrává,
ale přichází i prohry, se muselo líbit.
„Vystoupení bylo fantastické. Cením
si, že se podařilo sehnat takovou
velkolepou show na náměstí a ještě
k tomu pro všechny zájemce zdarma. Organizátoři odvedli dobrou
práci, rozhodně se přijdu podívat
i na některá vystoupení v rámci samotného festivalu,“ okomentovala
večer Radka Svobodová.
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O úvod se postarala tato sympatická letuška.
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The Losers pedvádli jeden úchvatný kousek za druhým, emuž s otevenými
ústy pihlíželo zaplnné námstí.
Foto: Martin Pytela
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Na námstí vyrostl nový živý stožár.

Fanynky se na závr dokaly tohoto pohledu.
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Foto: Martin Zaoral

letos slavíme jubileum...

ských indiánských týpí. Hrdí bojovníci i půvabné squaw zde hodinu po
poledni začali měřit síly na Stezce
zdatnosti. Její úkoly byly nápadité
a prověřily všestrannost všech dětí
i rodičů. Po splnění každého z nich
dostali určitý počet zlatých valounů.
Svůj poklad pak mohli na závěr proměnit v celou řadu cen.
„Stanoviště na stezce odvahy sice zůstávají víceméně stejná, každoročně
se je však snažíme o něco vylepšit.

Letos byla například Stezka bojovníka rozšířena o skluzavku z prudkého svahu. Novinkou je i rozšíření
výstupů manželů Rárových z ranče
Na Žárách, kteří mimo řady ukázek
na koních třeba chytali utíkající děti
do lasa,“ zmínil se starosta Ivaně Petr
Cetkovský.
Na prérii v tu chvíli navzdory zamračené obloze dovádělo hodně přes
stovku dětí. „Mám to tady moc rád,
se synem jsem tu již potřetí. Člověk
si říká, že takto originální a výtečně
připravená akce by si zasloužila vyšší
účast. Na druhou stranu jsem rád, že
fronty, které se tu občas tvoří, nejsou
příliš dlouhé,“ komentoval celou záležitost tatínek Martin.
Kromě stezky odvahy byl připraven i bohatý doprovodný pro-

gram, kterému vévodily jízda
po Ivani v dostavníku taženém
dvojspřežím, bubnování na indiánské bubínky, vypouštění obrovských bublin a celá řada dalších zajímavých aktivit. „Účast
i spokojenost našich návštěvníků
nás těší, je jen škoda, že jich více
nedorazilo v indiánských kostýmech, jako tomu bývalo v prvních
ročnících. Nicméně pokud vydrží
nadšení, tak to tu příští rok uspořádáme zase,“ uzavřel Petr Cetkovský, jehož manželka rozhodně
nevypadala na to, že by jí elán měl
opustit.
Další akcí, na kterou budete
moci letos s dětmi do Ivaně vyrazit, bude v polovině září tradiční
Sedmiboj.

klikni na
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rozdávány letáky organizace „ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO
ŽIVOTU“ a na vybraných školách
pak pořádány přednášky s protidrogovou tematikou.
V Prostějově proběhly například na
Střední zdravotnické škole i Reálném
gymnáziu a základní škole ve Studentské ulici. Cykloběh na náměstí před

Foto: Martin Mokroš
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PROSTĚJOV Na prostějovském
náměstí bylo k vidění natáčení
klipu seskupení Duo Romantika
pro Tv Šlágr. O co šlo, zjišťoval
Večerník.
„Jedná se o klip k naší nové písničce S úsměvem chci den svůj žít. Jde
o titulní skladbu z našeho připravovaného alba, které by mělo vyjít koncem prázdnin. Budou na něm opět
výhradně námi složené a otextované písně. Všechny nebudou pouze

➢ ZE STRANY 3

ve Šlágr stylu, některé budou více
rockové, jiné zase spíše taneční,“ prozradil nám autor a zároveň i interpret
písně Tom Somr, který žije střídavě
v Dánsku a České republice. Známý
multiinstrumentalista a organizátor festivalu Keltská noc vystupuje
mimo jiné i v jedenáctičlenném
Šlágr bandu. Společně s „Pytlíkem“
připravuje také ještě jedno album.
„To by zase mělo být na motivy lidové hudby v rytmu polky a valčíku.
Některé skladby máme již hotové,
celé to vyjde někdy na podzim,“ uzavřel Tom Somr.
(mls)

+=   "

PROSTĚJOV Uplynulou středu 14.
června se v Prostějově zastavila karavana Cykloběhu za Českou republiku bez drog 2017. Již popatnácté
vyrazila parta mladých lidí napříč republikou, aby upozornila na nebezpečný fenomén drog, a to formou
nejen sportovní, ale i osvětovou.
V každém městě, kde se zastaví, jsou

www.vecernikpv.cz

Pro veřejnost, zejména pro děti, byla
připravena celkem tři stanoviště.. Zvuková střelba spočívala v tom, že si člověk nasadil sluchátka a na oči dostal
klapky a podle sluchu se snažil střelit
co nejlépe do terče. K tomu měl deset
pokusů. Ve sluchátkách bylo slyšet pískání, čím blíže ke středu terče, tím hlasitější a zřetelnější pískot. Pak už jen
udržet pistolku a střelit. Dalším stanovištěm bylo psaní pomocí Braillova
písma. K dispozici byl Pichtův psací
stroj s šesti očíslovanými klapkami.
Pan Jakub se ptal, co chtějí děti napsat
a dle toho jim pak po písmenkách hlásil čísla, která mají současně stisknout.
Například A = 1, Á = 1+6, L = 1+2+3,
posléze pan Jakub zkontroloval, zda je
slovo správně napsané a podle toho
dával známky. Posledním stanovištěm
byly hry pro nevidomé jako zvukové
pexeso či skládání tvarů.
K vidění byla ukázka výcviku psů
pod vedením Dvořákových z Brna.
A to například německého ovčáka,

Natálie
MORÁVKOVÁ

původní
reportáž
pro Večerník

HAMRY Uplynulou sobotu 17.
června se v Hamrech u Plumlova
uskutečnil již devátý ročník akce se
zrakově postiženými nesoucí název BÍLÝ DEN, kterou pořádá nezisková organizace TyfloCentrum
Olomouc. V Prostějově najdete
středisko na adrese Kostelecká 17.
„Smyslem této akce je přiblížit veřejnosti život nevidomých,“ uvedla
Zuzana Znojilová.

který je ještě stále připravován k vedení člověka. „Výcviku se věnujeme od
roku 1994 a cvičíme německé ovčáky, labradory, zlaté retrívry, flatcoated
retrívry, královské pudly a gulden doodles (křížení královského pudla s retrívrem). Ročně vycvičíme asi dvacet
psů,“ prozradila majitelka Dvořáková.
V průběhu odpoledne vystoupili nevidomí hudebníci jako Ludmila Veselá
(Konice) - kytara a zpěv, Milan Hradil (Zlín) - kytara, foukací harmonika
a zpěv, Jarek Knejp (Prostějov) - klávesy a zpěv, který celé odpoledne i moderoval a Romana Hladišová (Olomouc) - kytara a zpěv.
Večerník nejvíce zaujala Romana Hladišová, která má úžasnou barvu hlasu.
„Autorských písní mám celkem deset.
Ta, která tu zazněla, Cestou vzhůru,
byla písnička na tělo pro mou přítelkyni a skladba Světlo mých očí byla
o mém prvním vodícím pejskovi.
Zpěvu se věnuji od dětství, kdy to začalo už ´s vařečkou v ruce´,“ prozradila
na sebe muzikantka. „Na ´základce´
jsem chodila do sboru, ale nebavilo
mne to. V sedmé třídě jsem ze sboru
utekla a začala hrát na kytaru i zpívat
sama. Na vysoké jsem se zúčastnila tří
pěveckých soutěží. První z nich byla
v roce 1999 Caruso show, kde jsem
získala první místo, v roce 2004 Růže
pro Casanovu v Duchcově u Teplic,
kde jsem také vyhrála a v roce 2012
Doremi, taktéž první místo,“ vypověděla ochotně Hladišová.
Součástí programu bylo i taneční vystoupení, a to Národopisného souboru Mánes z Prostějova. Za zmínku také
stojí, že po celou dobu akce byla pietní
vzpomínka na dřívějšího spolupořadatele Radka Haláka, který zemřel
před čtyřmi roky ve věku 40 let.

lujeme na školách, že se fakticky jedná
o jedy. Navíc, když se vyptáváme lidí,
co už s drogami zkušenosti mají, tak ve
sto procentech případů začínali s marihuanou. A najednou je z toho třeba
pervitin,“ nechal se slyšet jeden z organizátorů Pavel Mudra s tím, že měkké
drogy ve skutečnosti měkkými nejsou.
„Jde nám hlavně o to dostat k dětem
a mladým lidem informace dřív, než je
získají od dealera nebo staršího kamaráda“ dodal.
Součástí programu byl i podpis protidrogové charty, kterou po přečtení
společně podepsali výše jmenování
a dále zástupce ředitelky prostějovské
„zdravky“ Martin Mokroš, který akci
i moderoval.
Následně cyklisté a běžci, doprovázení
studenty Střední odborné školy podnikání a obchodu i senátorkou Sekaninovou s náměstkem Smetanou, vyrazili
směrem na Vyškov.
Celkem protidrogová karavana navštíví
osmatřicet měst a ujede přes dvanáct
stovek kilometrů. „Věřme, že každý ujetý
kilometr symbolicky pomůže zabránit
přívalu drogového svinstva mezi občany
a hlavně pak mezi mladou generaci,“ poznamenala Alena Dvořáková.
(red)

PROSTĚJOV Na terezínskou
tryznu, která za účasti vrcholných představitelů české politické
scény i velvyslanců válečných
spojenců
proběhla
jednu
květnovou neděli, se z Prostějova
vypravila s pořádajícími členy
Vlasteneckého sdružení antifašistů také početná skupina
gymnazistů. Na dva tucty se jich
sešlo z Gymnázia Jiřího Wolkera
a Cyrilometodějského gymnázia.
„Z naší školy se přihlásilo jedenáct
studentů, kteří mají o naši historii zájem a chtějí se k tématu
dozvědět víc. Já mám v plánu jít
studovat historii na pedagogickou
fakultu, i když to je zatím trochu daleko,“ usmála se sextánka
z Cyrilometodějského gymnázia
Pavlína Linhová, která se ve volném
čase věnuje historickému šermu.
Podle jejích slov by se školy mohly
tématu nedávné historie našeho státu věnovat i více. „Ne všichni mají
to štěstí, že se dozví bezprostřední

zážitky třeba od prababiček v rámci
rodiny, takže mít přímý kontakt
s místy tragických událostí považuji
za důležité. Zážitek nic nenahradí,“
přiznává studentka.
Množství přítomných a rozsah celé
tryzny prostějovské středoškoláky

překvapil. Nejvíce dojmů si odnesli
z návštěvy Malé pevnosti, kterou se
předsedovi prostějovských antifašistů
Josefu Liškovi podařilo na poslední
chvíli zajistit.
Odpoledne se účastníci přenesli
trochu dál do historie, když

B!           7$ "$! 

navštívili blízký zámek Ploskovice.
„Program zájezdu byl dobře naplánován, organizačně vše klaplo
a návštěva další turistické zajímavosti je dobrým doplňkem,“ pochválila pořadatele zájezdu Linhová.
(tok)

Foto: Jakub Szymsza
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muzeem osobně podpořila senátorka
Božena Sekaninová, náměstek primátorky statutárního města Pavel Smetana a koordinátorka projektu Prostějov - Zdravé město Alena Dvořáková.
O kulturní vystoupení se postaraly malé
tanečnice ze ZŠ Dr. Horáka.
Náměstím zazněla také mnohá varování: třeba před legalizací marihuany
či bagatelizováním problému. „Vysvět-

jubileum...

PROSTĚJOV Čerstvý přírůstek na
soupisce volejbalistek VK AGEL
Prostějov v osobě Kathleen Weiss
nafouknul aktuální kádr úřadujících mistryň České republiky již
na osm hráček. Což znamená, že
hanácký kolektiv pro příští sezónu
2017/2018 je složen ze dvou třetin.
Které plejerky vytvoří zbývající část?

„Snažili jsme se udržet objektivně
nejlepší hráčky z uplynulého ročníku
a přivést opravdu kvalitní posily, což
se podle mého názoru zatím povedlo. Věřím, že i naši fandové vidí probíhající tvorbu mančaftu pozitivně
a momentální základ kolektivu také
vnímají coby dost silný,“ uvedl hlavní
kouč Agelek Miroslav Čada.
Ohledně toho, jaká čtyři jména kádr
doplní na kompletní dvanáctku,
nechtěl předbíhat. „Jednu volejbalistku máme těsně před podpisem,
další dvě by měly být potvrzeny do
konce června a poslední ještě hledáme. Konkrétnější teď nebudu, je lepší vždy počkat na oficiální stvrzení
každé smlouvy,“ řekl Čada pravdivě.
Večerník přesto má důvěrné inforvedení VK rozhlíží po jiné univerzálce číslo dva.
Každopádně platí, že pokud vše půjde dobře podle plánu, nastoupí ženy
AGEL do společné přípravy na novou
sezónu kompletní s výjimkou národních reprezentantek.

znamená nejdřív vybudovat dobrý fyzický základ a na něm pak stavět volejbalovou kvalitu. Přesně takhle to máme
v plánu i letos,“ sdělil kouč s tím, že
veškerou tréninkovou dřinu odmakají
jeho svěřenky v domácím prostředí.
Ač do startu přípravy chybí ještě skoro měsíc a půl, stihl už domluvit tři
přátelské konfrontace mezinárodního
charakteru. „Od osmého do desátého
září absolvujeme turnaj v německé
Postupimi, patnáctého a šestnáctého

září sehrajeme přípravné zápasy doma
proti polskému Rzeszowu a dvaadvacátého až čtyřiadvacátého září nás
čeká turnaj právě v Rzeszowě. Kromě
toho je v jednání naše účast na dvou
turnajích v České republice, případně
jednorázová utkání s tuzemskými soupeři podle potřeby,“ informoval Čada.
Pozitivní zprávou rovněž je, že celé
tréninkové období před zahájením
příštího soutěžního ročníku absolvuje téměř kompletní prostějovský

 Jak jste vlastně prožívala infarktové finále extraligy s Olomoucí v roli
maroda?
„Určitě to bylo horší, než kdybych byla
zdravá a normálně hrála... Sedět po operaci bokem a s dalšími třemi zraněnými
parťačkami jen bezmocně sledovat, co
se děje na hřišti, bylo fakt něco hrozného. Tak obrovské nervy bych nikomu
nepřála. Naštěstí holky i v oslabeném
složení a minimálním počtu parádně
zabojovaly, čímž dokázaly nepříznivý
vývoj finálové série otočit. Sice těsně, ale
tím krásnější pak byla vítězná radost.“
Pro vás osobně to znamenalo prolomení tradice druhých míst, že?
„Ano. Konečně dokázal tým, ve kterém působím, získat mistrovský titul.
(úsměv) Moc jsem po něm toužila
a z trofeje samozřejmě měla velkou radost, byť mi zranění nedovolilo vůbec
zasáhnout do play-off. Po prohraném
finále Českého poháru jsem si každopádně připadala jako magnet na stříbro, kterých mám z Olympu celou řadu.
Přijdu do Prostějova, a ten po devíti

Marek
SONNEVEND

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

pohárových trofejích za sebou, hned
klopýtne... Během třetího utkání finálové série extraligy v Olomouci jsem dokonce byla tak zoufalá, že jsem za stavu
dva nula na sety pro domácí radši odjela
pryč. No a potom přijedu domů a kouknu na online, že už je to dva dva! Člověka
v takové situaci asi musí napadnout, že je
nějak prokletý. Holky ale ten zápas nakonec prohrály, proto jsem na těch dalších
osobně nechyběla.“
Kdyby ve finále číslo tři zvládly vítězný obrat, na čtvrtý vzájemný duel
byste raději vůbec nezavítala?
„To asi ne, nejspíš bych do Olomouce normálně jela. Stoupla bych si však jen někam
tiše do koutku a čekala, co přijde. (smích)
Naštěstí holky odehrály čtvrtý finálový
souboj perfektně, následně maximální bojovností vydřely i rozhodující páté utkání.
A mohlo se bouřlivě slavit. Pro mě to byla
strašná radost, zároveň i úleva.“
Jak momentálně vypadá váš zdravotní stav?
„Zrovna tenhle týden jsem byla v Brně
na kontrole s operovanou patou a doktor říkal, že noha vypadá dobře. Ani
mě nebolí, proto jsme se domluvili, že
brzy začnu s intenzivnějším tréninkem.
Částečně nohu zatěžuju již dlouho, taky
chodím do posilovny. Teď mám ale ještě
čtrnáct dní počkat a zůstat v opatrnějším
režimu, než přejdu na větší zatížení. To
znamená zkoušet naplno běhat i ská-

PROSTĚJOV Hned po svém loňském příchodu do Prostějova
hlásila, že konečně chce vyhrát nějakou trofej. Jenže po ztraceném finále Českého poháru to vypadalo, že Agelky nezvládnou
ani extraligové finále a blokařka Veronika Trnková tudíž opět
zůstane těsně pod zlatým vrcholem. Navíc nemohla ze zdravotních důvodů do závěru sezóny vůbec zasáhnout. „Na lavičce to
byly hrozné nervy, ale naštěstí holky rozhodující zápasy urvaly a
nakonec všechno dobře dopadlo,“ oddechla si volejbalistka vékáčka přezdívaná Trnec. V klidném období mezi vyvrcholením
minulého a začátkem nového oddílového ročníku odpověděla
Večerníku na několik otázek.

kat. Doktor říkal, že reakcí nohy možná
bude bolest, tudíž nemám nic přehánět
a chovat se rozumně. Tak uvidím.“
Zvládnete od 1. srpna společnou
přípravu s týmem naplno?
„Já věřím, že jo. Pokud se nestane nic nepředpokládaného, budu celý červenec
individuálně trénovat tak, abych mohla
od srpna normálně naskočit do týmové
přípravy společně s holkama. Chci dělat
hned od začátku všechno naplno s nimi,
snad to budu zvládat zdravotně i fyzicky.“
 Proč jste vlastně s VK Prostějov
uzavřela novou smlouvu?
„Protože se mi tady moc líbí jak volejbalově, tak osobně. (úsměv) Mám zde
přítele, se spoluhráčkami vycházím výborně, parta je dobrá, podmínky skvělé
a všichni jsou na mě hodní, takže mne
od pokračování v Prostějově nic neodradilo. Zvlášť když se o mě klub hezky postaral i po zranění a neztratil zájem o to,
abych tu hrála dál. Což při zdravotních
problémech není samozřejmost. Přesto přišla od klubového vedení nabídka
nové smlouvy, za kterou jsem byla moc
ráda a s potěšením ji podepsala. Už se
nemůžu dočkat příští sezóny.“
 Co říkáte na složení hráčského
kádru 2017/2018?
„Zatím všechny změny na soupisce,
k nimž došlo, byly určitě k lepšímu, přišly kvalitní volejbalistky. Naše družstvo
se tedy jeví docela silně a já věřím, že
dáme dohromady dobrý kolektiv. Cílem určitě je předvádět lepší volejbal než
v uplynulé sezóně, na což se upřímně
těším.“
 Nakolik mrzí, že jste vinou zranění přišla o několik důležitých akcí
reprezentace? A sledujete národní
výběr ČR?
„Že nemůžu být v nároďáku, mě pochopitelně mrzí hodně, ale s tím bohužel
nic nenadělám. Každopádně jsem si
uvědomila, jak je všechno relativní. Za
poslední tři roky jsem každé léto strávila

kolektiv. „Z realizačního týmu nebude chybět nikdo, a co se týče hráček,
plnění reprezentačních povinností
čeká během srpna i září pravděpodobně jen trojici členek našeho družstva.
Konkrétně Andreu Kossányiovou a
obě Kubánky, jež se chystají na Panamerické hry neboli kontinentální
šampionát střední Ameriky. Všechny
tři dorazí z nároďáků do Prostějova
zkraje října,“ doplnil Čada další zajímavá fakta.
(son)
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s reprezentací a neměla skoro žádné volno, na což jsem pak nadávala. No a teď
bych za takhle nabitý program byla moc
ráda. Strašně se totiž nudím a mám tolik
volného času, že často nevím co s ním.
Proto si už nebudu nikdy na nic stěžovat.
Mnohem lepší je pokorně si vážit toho,
co člověk má. Český národní tým každopádně na dálku sleduju a maximálně
mu fandím. Z postupu do baráže o mistrovství světa jsem měla velkou radost,
uvidíme, co v srpnu přinese samotná
baráž. Stejně jako předtím červencová World Grand Prix i potom v září
evropský šampionát. Holkám budu
držet palce.“
Jaká byla vaše reakce na nečekané nasazení VK AGEL přímo
do základní části Ligy mistryň?
„Tohle byla samozřejmě výborná zpráva! Champions League se nehraje běžně, já sama jsem v této soutěži ještě nikdy
nenastoupila a půjde tedy o mou premiéru, na kterou se moc těším. Bude záležet
na losu, abychom se nedostaly do nějaké
strašně těžké skupiny, i když, co jsem se
dívala na přehled účastníků, hratelných
soupeřů mezi nimi najdete jen pár. Start
v nejkvalitnějším klubovém poháru Evropy pro nás určitě bude velkou výzvou
a uděláme všechno pro co nejlepší výkony i výsledky. Půjde o to neudělat
ostudu a pokusit se dosáhnout něčeho víc, což Prostějov v minulosti už
dokázal.“

Veronika Trnková si už málem myslela, že je magnetem
na stříbro, po zranění začne už brzy intenzivněji trénovat

PROSTĚJOV Se značným časovým předstihem mají volejbalistky
VK AGEL Prostějov jasno téměř
o celé společné přípravě na novou
sezónu 2017/2018. Podrobnosti
Večerníku prozradil hlavní trenér
Miroslav Čada.
„Trénovat začneme prvního srpna a
v úvodu se budeme tradičně věnovat
především kondici s postupným přidáváním herních prvků. Vždycky se řídíme zásadou, že není kam spěchat. To

Příprava odstartuje 1. srpna, v plánu
jsou turnaje v Postupimi a Rzeszowě

Nejprve si rekapitulujme současný
stav. Ženské „A“-družstvo vékáčka
nyní tvoří: nahrávačka Kathleen
Weiss, blokařky Nina Herelová
a Veronika Trnková, smečařky Laura Emonts, Andrea Kossányiová
a Lucie Nová, univerzálka Helena
Horká a libero Julie Kovářová.

Marek SONNEVEND
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mace a z nich leccos vyplývá.
Například to, že na postu
druhé nahrávačky by se
nemělo nic měnit a zůstane tudíž Veronika
Tinklová. Nebo fakt,
že tradičně složitější
jsou jednání s Kubou
o avizovaném uvolnění
dvou tamních akvizic. Těmi
by mimochodem měly být smečařka Sulian Matienzo, která v prostějovských službách strávila už dva
roky, a nejlepší kubánská blokařka,
jejíž totožnost zůstává v utajení. Totéž platí pro místo druhého účka,
kam měla přijít Marie Toufarová
z Ostravy, leč nakonec dala přednost
nabídce ze zahraničí a tím pádem se

Pondělí 19. června 2017
www.vecernikpv.cz

Bílý den WEISS! Hráčský kádr je už osmičlenný
Kd
*   #

Pondělí 19. června 2017
www.vecernikpv.cz
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Hřiště ukryté v „ďolíku” na okraji
Ivaně se v sobotu 17. června po roce
opět proměnilo v severoamerickou
prérii. Vyrostla zde i trojice obrov-

Martin
ZAORAL

původní
reportáž
pro Večerník

IVAŇ „Ha! Ivan!!! Přišel nečekán, nezván, chaloupku otočil a mě
tím probudil!“ Každý z nás asi zná tuto „hlášku“ z filmového
Mrazíka a každý rozumí pocitům babušky Jagušky. Vždyť nezvaná návštěva, to je mor! Ovšem všichni, kteří uplynulou sobotu vyrazili na Indiánské odpoledne v Ivani, byli naopak srdečně zváni.
Jeho osmý ročník jen potvrdil skvělou pověst jedné z nejlepších
akcí pro šikovné děti v regionu, u čehož Večerník nemohl chybět.
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Prostějov (son) - Poměrně vysoko sahají ambice nováčka UNIQA extraligy
žen ČR. Volejbalistky Dukly Liberec
se mezi národní elitu sice vrátily po
dlouhých šesti letech jen díky přidělené divoké kartě, ale přesto chtějí hned
během úvodní sezóny po svém comebacku útočit na vrchní půlku pořadí.
A výhledově dokonce pomýšlejí na
zisk mistrovského titulu!
„Problém je, že vlastně začínáme stavět
od nuly úplně nový tým. Na druhou
stranu podmínky budeme mít na poměry české extraligy zřejmě nadprůměrné a toho hodláme využít. Proto
určitě nejdeme do nejbližšího soutěžního ročníku s cílem zachránit se, naopak
v plánu máme promluvit do boje o vyšší
příčky. To znamená být v horní polovině tabulky a vybojovat místo v evropském poháru,“ nastínil hlavní trenér
libereckého ženstva Josef Smolka.
Z hráčského kádru pro sezónu
2017/2018 prozradil zatím jen smečařku Romanu Staňkovou. „Ostatní
hráčky jsou před podpisem, ale protože jim ještě běží smlouvy jinde, tak
je raději nechci jmenovat,“ upřesnil
Smolka. Už nyní je každopádně zřejmé, že VK AGEL Prostějov musí
brát na zřetel nového potenciálního
konkurenta v boji o tuzemské vavříny.
„Pokud bychom se teď zařadili hned
za Prostějov a Olomouc na třetí pozici,
bylo by to pro nás ideální. Do budoucna bychom pak rádi vyhráli i český
titul. Věřím, že se nám to jednou povede,“ zasnil se Smolka.

Liberec má
vysoké cíle

Prostějov (son) - V Horní Moštěnici proběhl o víkendu 10. a 11. června
čtvrtý ročník volejbalového kempu
pro hráče a hráčky šestých tříd základních škol. Dvoudenního soustředění
se zúčastnilo 74 dětí z mnoha různých
oddílů převážně Moravy, jež vedlo dohromady jedenáct trenérů.
„Snažím se tradici tohoto kempu udržet, neboť má podle mého názoru slušnou kvalitu i svůj smysl. Za finančního
přispění Krajského volejbalového svazu Olomouc tentokrát do Moštěnice
dorazila necelá stovka mladších žáků
i žákyň, mezi nimiž nechybělo ani
čtrnáct děvčat z Prostějova,“ prozradil
hlavní organizátor akce a současně
šéftrenér mládeže VK AGEL Jaroslav
Matěj.
Z oddílových kolegů s ním o adepty
sportu zpod vysoké sítě pečovali například kouč mladších žákyň vékáčka
Jindřich Němeček nebo PR manažer
prostějovského klubu i odborník na
atletickou přípravu Ondřej Hubáček.
„Náplň kempu tvořil trénink základních volejbalových dovedností, dále
nějaké testování, posilování, různá
cvičení, strečink či atletika. A oba nabité dny se velmi vydařily,“ konstatoval
Matěj spokojeně.

Mladé Agelky
na krátkém kempu

RYCHLÝ


volejbal
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letos slavíme

ci ve společném kolektivu,“ zdůraznil
kouč Miroslav Čada.
Tím pádem bude realizační tým
vypadat následovně: asistent trenéra Lubomír Petráš, kondiční trenérka
Solange Soares, lékař Pavel Navrátil,
statistik Lukáš Miček, fyzioterapeut
David Lisický. Jediný otazník zatím
zůstává nad místem maséra, kde by
však neměla pokračovat Ivana Chalupová. Naopak je téměř jistý návrat
Jana Müllera, jenž v Prostějově působil od historicky úvodní sezóny vékáčka dlouhých (skoro) devět let. „Maséra ještě řešíme, ale v brzké době by vše
mělo dospět k oboustranné dohodě,“
upřesnil Čada.
Osvědčená volejbalová parta tak
zase půjde spolu na to!
(son)

Německou nahrávačku všichni volejbaloví fanoušci poznají, neboť
v hanáckém oddílu strávila dva roky
(2014 až 2016) a zdejší tým táhla
skvělými výkony. Weiss se narodila 2.
února 1984 ve Schwerinu, měří 171
centimetrů a váží 66 kilogramů. Loni
odešla do polského celku Tauron Dabrowa Górnicza, s nímž mimo jiné
vyřadila Agelky ze třetího předkola
Champions League.

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNĚ
pro Večerník

„Do MKS přestoupila dost pozdě a je
pravda, že tam zpočátku moc nenastupovala. Během sezóny se však stala první nahrávačkou a stejně jako
Helena Horká patřila k oporám tamního družstva. Katy každopádně je
vynikající volejbalistkou, na daném
postu rozhodně nejlepší, jakou kdy
Prostějov měl. Excelentní jsou hlavně
její schopnosti tvořit hru,“ zdůraznil
kouč vékáčka Miroslav Čada.
Za příchod renomované plejerky vysoké mezinárodní úrovně je velice
rád. „Katy má spoustu neocenitelných zkušeností jak z řady silných
zahraničích klubů, tak z reprezentace
Německa. Dokáže je vhodně využívat
tím, že i v nejvíc vypjatých okamžicích
umí volit správná řešení při rozvíjení

PROSTĚJOV Nahrávka ve volejbalu vždycky byla, je i bude klíčovým postem s velkou důležitostí. Vedení VK AGEL
Prostějov to ví a proto dělalo maximum, aby na tohle stěžejní místo v sestavě přivedlo skutečně špičkovou hráčku.
Tou nakonec je ostřílená a místním fanouškům již dobře
známá Kathleen Weiss!
útočných akcí, což během obou sezón
v našich službách názorně předváděla. Navíc s přibývajícím časem nijak
neztrácí na své výkonnosti a naopak
bych řekl, že zraje jako dobré víno.
Podpis smlouvy znamenající návrat
tak výborné osobnosti je perfektní
zprávou,“ řekl Čada spokojeně.
Kathleen Weiss prošla během dosavadní kariéry deseti různými oddíly:
SC Schwerin (Německo, do 2000
a 2003 až 2008), VC Parchim (Německo, 2000 až 2003), Martinus Amstelveen (Nizozemsko, 2008/2009),
Sirio Perugia (Itálie, 2009/2010), Igtisadči Baku (Ázerbájdžán, 2010/11),
Spes Conegliano (Itálie, 2011/2012),
Volley Club Chieri (Itálie, 2012/13),
Foppapedretti Bergamo (Itálie,
2013/14), VK AGEL Prostějov (Česko, 2014 až 2016) a Dabrowa Górnicza (Polsko, 2016/17). Posbírala v nich
čtyři tituly v německé lize (2000,
2001, 2002, 2006), jeden titul v nizozemské lize (2009) a dva tituly v české
lize (2015, 2016).
Co v národním výběru?
Výstižnou řečí hovoří už
fakt, že Weiss odehrála
311 oficiálních utkání za německý reprezentační tým!
A významně se
podílela na zisku
dvou stříbrných
medailí na Mistrovství Evropy žen ve volejbalu (2011, 2013),
na vítězství v Evropské lize žen ve volejbalu (2013), na bronzu
ve World Grand Prix
(2009), na sedmé příčce na Mistrovství světa
ve volejbalu (2010) i na
mnoha dalších vysokých
umístěních z kontinentálních
i planetárních šampionátů.
Tahle mašina na úspěchy bude
nyní opětovně dirigovat hru prostějovských volejbalistek. Willkommen, Katy!

kvalifikačních bojů, které nepřekonaly loni
a s nimiž počítaly také letos.
„Pro nás je to vynikající novinka, z níž
máme velkou radost. Dostat se mezi šestnáctku top klubů Champions League je
od změny hracího systému v minulém
roce hodně obtížné, přesto jsme se o to
na podzim chtěli s posíleným kádrem
pokusit. Teď sice tahle výzva padla, ale na
druhou stranu máme skvělou jistotu šesti
parádních utkání v nejšpičkovější mezinárodní soutěži proti atraktivním soupeřům. A po roční pauze se na takovou
výsadu moc těšíme,“ shrnul hlavní kouč
Miroslav Čada s tím, že se nyní vyplatil
trpělivý sběr bodů do národního koeficientu, který vékáčko systematicky obohacovalo téměř celou uplynulou dekádu let.
„Za tento příspěvek jsme byli svým způsobem odměněni,“ řekl Čada s úsměvem.
Další výhoda automatického nasazení
do skupiny Ligy mistryň spočívá v termínovém kalendáři. „Předkola jsou na

programu po půlce října a začátkem listopadu, čímž bychom do stěžejních bitev evropské sezóny vstupovali krátce po zahájení
české extraligy a takový brzký start by nebyl
zrovna příjemný. Naopak základní část
Champions League otevře svůj program
až před polovinou prosince, tím pádem
budeme mít dva měsíce času na nabrání optimální formy v národních soutěžích. A ještě
vznikne prostor na to, abychom odehráli
nějaká střetnutí Středoevropské ligy, do níž
jsme rovněž přihlášeni. Jak říkám, jde o veskrze pozitivní změny, kterých se budeme
snažit maximálně využít,“ připojil Čada.
Protivníky v jedné ze čtyř grup Ligy
mistryň se však Prostějov dozví až
po skončení kvalifikace, to znamená
po 11. listopadu. „Každopádně půjde
o špičkové mančafty, tím si můžeme být
dopředu jistí. Já především věřím, že si
opětovné boje v Champions League
i společně s našimi fanoušky pořádně užijeme,“ zdůraznil trenérský bard. (son)
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Čtyři úspěšné celky z kvalifikace doplní dvanáct přímo nasazených družstev a šestnáct účastníků základní fáze
rozdělí listopadový los do čtyř skupin po čtyřech týmech.

Minčanka Minsk/Rocheville Le Cannet - Vakifbank Istanbul (Turecko)
Maritza Plovdiv/LP Salo – Jenisej Krasnojarsk (Rusko)
Jedinstvo Brčko/Branik Maribor - Hapoel Kfar Saba/Developres Rzeszow
Sport Sliedrecht/Asterix Beveren - Linamar Békéscsaba/Imoco Conegliano

  

Hapoel Kfar Saba (Izrael) - Developres Rzeszow (Polsko)
Linamar Békéscsaba (Maďarsko) - Imoco Conegliano (Itálie)
Minčanka Minsk (Bělorusko) - Rocheville Le Cannet (Francie)
Sport Sliedrecht (Nizozemsko) - Asterix Beveren (Belgie)
Maritza Plovdiv (Bulharsko) - LP Salo (Finsko)
Jedinstvo Brčko (Bosna a Hercegovina) - Branik Maribor (Slovinsko)

  

Fenerbahce Istanbul, Galatasaray Istanbul (oba Turecko), Dynamo Moskva, Dynamo Kazaň (oba Rusko), Chemik
Police, Budowlani Lodž (oba Polsko), Volero Curych (Švýcarsko), Gorgonzola Novara (Itálie), ASPTT Mylhúzy
(Francie), Alba Blaj (Rumunsko), VK AGEL Prostějov (Česko), Vizura Bělehrad (Srbsko).
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totiž na jeden z nejlepších týmů současného Německa Allianz Stuttgart,
jenž v uplynulé sezóně druhého nejvyššího poháru vyřadil právě Agelky.
Šlo o osmifinále a celek z bundesligy
dvakrát zvítězil 3:0 a 3:2. Nyní jej
v rané fázi soutěže vyzve úpéčko.
Taktéž úvodní dějství CEV Cupu
absolvuje KP Brno a připadne mu
poražený ze dvojice druhého předkola Ligy mistryň mezi bulharským
družstvem Maritza Plovdiv a finským
kolektivem LP Salo. Zatímco v olomouckém případě bude favoritem

zřejmě sok, Královo Pole má papírové
šance na postup o něco větší.
To samé se dá říct o volejbalistkách
TJ Ostrava, které vstoupí do šestnáctifinále nejnižšího Challenge Cupu
proti lepšímu ze souboje ŽOK Osijek
(Chorvatsko) versus Sokol Schwechat
(Rakousko). Tady by postupové naděje vyslankyň ČR měly být možná
ještě výraznější než u Jihomoravanek.
Na podzim každopádně odstartuje
snaha o co nejlepší české výsledky
i další bodové zvyšování národního
koeficientu.
(son)

vyzvou více schůdnější soupeře

PROSTĚJOV V rámci losování nového ročníku klubových pohárů Evropy ve volejbalu 2017/2018 se ženy
VK AGEL Prostějov nedozvěděly
v Lucemburku jména svých soupeřů, neboť byly nasazeny přímo do
základní části Champions League
a ta se bude losovat až v listopadu.
Koho ale 14. června z osudí vytáhli
dalším oddílovým zástupcům České
republiky něžného pohlaví?
Hned první kolo CEV Cupu si zahraje VK UP Olomouc, který bude mít
hodně zajímavého protivníka. Narazí

PROSTĚJOV Jedinými dvěma kluby volejbalové UNIQA extraligy žen
ČR, které zatím ve větší míře prozrazují podrobnosti o průběžné tvorbě svých hráčských kádrů, jsou VK
AGEL Prostějov a KP Brno. Právě
tým z Králova Pole oznámil nyní příchod nové posily číslo dvě.
Po české blokařce Pastulové (informovali jsme v minulém vydání - pozn.red.)

míří do Králova Pole brazilská smečařka Flavia Assis. Narodila se 7. září 1979
v Mavá, měří 185 centimetrů, váží 78
kilogramů a pokud je vám její jméno
povědomé, máte dobrou paměť. Sezónu 2012/13 totiž strávila v Prostějově, ovšem na bloku, nikoliv na smeči.
Flavia prošla mnoha kluby v rodné
Brazílii, na evropském kontinentu
působila kromě vékáčka ještě v italské Pavii a francouzském Terville. S
Brnem má smělé plány. „Chci všude
vždycky to stejné: vyhrát první místo
ve všem, v čem soutěžíme. Takže v
Králově Poli toužím zdejšímu klubu
pomoci dostat se, co nejvýš to půjde,“
uvedla exotická akvizice kápéčka.
Další oddíly z nejvyšší národní soutěže
drží změny na soupiskách pod poklič-

kou, pouze Olymp Praha pustil zmínku o příchodu mladé plejerky Českých
Budějovic Daniely Černé. Jinak dosud
ticho po pěšině včetně největšího konkurenta Agelek z Olomouce, kde plánovali další posílení už tak kvalitního
kolektivu. Tak uvidíme.
Každopádně beze změny by mělo s velkou pravděpodobností zůstat trenérské
obsazení všech extraligových soupeřů
prostějovského VK. Kteří hlavní koučové tedy povedou jednotlivé mančafty?
UP Olomouc – Jiří Teplý, KP Brno Marek Rojko, TJ Ostrava - Zdeněk Pommer, Olymp Praha – Stanislav Mitáč,
Sokol Frýdek-Místek - Leopold Tůma,
Sokol Šternberk – Martin Hroch, Volejbal Přerov - Libor Gálík, VK Brno - Zdeněk Janoušek.
(son)

na Stuttgart, Ostrava i Královo Pole Flavii Assis z Brazílie

V evropských pohárech jde Olomouc KP Brno má druhou posilu

LUCEMBURK, PROSTĚJOV Návrat do Champions League je zde! Jak
k posunu prostějovských volejbalistek
přímo do základních skupin nejprestižnější evropské klubové soutěže
pro ročník 2017/2018 vlastně došlo?
A s kým se svěřenkyně kouče Čady
utkají?
Ázerbájdžán i Německo coby čtvrtý a pátý
stát v aktuálním pořadí národních koeficientů vůbec nepřihlásili své zástupce do
Ligy mistryň, čímž se uvolnila tři místa
v základních grupách. A CEV mezi dvanáctku oddílů s právem přímé účasti
v dlouhodobé fázi elitního poháru
Evropy zařadil nejlepší kluby zemí na
deváté až jedenácté příčce rankingu,
což jsou Rumunsko, Česko a Srbsko.
Tím pádem prostějovské volejbalistky
vůbec nemusí do náročných i zrádných

➢ ze strany 21

kvalifikaci, soupeře se dozví až v listopadu

„Vékáčko“ nakonec nemusí absolvovat

PROSTĚJOV Jak už Večerník dříve
informoval, realizační tým prostějovských volejbalistek pro příští
sezónu 2017/18 se bude od toho
z uplynulého ročníku lišit na jediném postu. Večerníku to potvrdil
hlavní trenér „A“-družstva žen VK
AGEL.
„Chtěl jsem, abych mohl spolupracovat se stejnými lidmi jako v mém
posledním celém roce u mančaftu.
Do téhle skupiny samozřejmě řadím
i ´Soli´, která mezitím ukončila hráčskou kariéru a stala se kondiční trenérkou. Ona i všichni ostatní v čele s asistentem Lubo Petrášem jsou pro mě
zárukou výborných profesních schopností a současně dobrých lidských
vlastností potřebných pro kvalitní prá-

dořešuje se pouze
MÍSTO MASÉRA

tým žen VK je hotov,

Realizační SUPER POSILA PRO VK: KATHLEEN
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chválili, bylo poznat, že byla v dobrých rukou. Rozhodla jsem se, že se
do Večerníku přihlásím taky a o to více
jsem nadšená, že to nakonec vyšlo,“
přiznala v první reakci Edita Tomková.
„Budu moc ráda, když budu mít nový
účes a také mi bude řečeno, jaké střihy
a barvy oblečení jsou pro mě vhodné.
Z líčení používám pouze řasenku, takže
pokud mi kosmetička vysvětlí, jak se
mám líčit, budu taktéž ráda,“ pokračovala. Editě Tomkové je třiatřicet let,
má dvě děti, devítiletého Péťu a sedmiletou Barborku, pracuje jako pokladní v Albertu. Obléká se nejraději
do pohodlných kousků a preferuje spíše
sportovní styl, sukním a šatům se však
nebrání. Ve volném čase, kterého moc
není, se věnuje dětem. „O proměně
jsem nikomu neřekla, tak se asi všichni
budou divit... (smích) Ale změnu potřebuji. Už se těším, nicméně momentálně
mám smíšené pocity, ale věřím, že vše
dopadne dobře,“ sdělila naše červnová
vítězka.
A co všechno ji čeká? O vlasy bude pečovat Andrea Furiaková z Vlassalonu,
originální sluneční brýle vybere Radek
Wagner, o outfity se postará Jitka Vla-

chová a tým z Magnolia móda, chybět
nebude ani vizážistka Tereza Holbová
ze studia Belleza.
Již v příštím čísle PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku zjistíte, jak pětadvacátá PROMĚNA IMAGE podařila.
Sledujte také naše stránky www.
vecernikpv.cz. „Těšit se můžete na celou reportáž z průběhu proměny, fotogalerii a video,“ vzkazuje patronka
PROMĚNY IMAGE a redaktorka
Servisu pro ženy Aneta Křížová.
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Seriál PROMĚNA IMAGE PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku zase slaví! A tentokrát rovných pětadvacet.
Den jako ze snů, změna účesu, nové
líčení, proměna šatníku, nové originální brýle i kompletní poradenství
a hlavně zážitek na celý život, to vše
čeká další vítězku stále více populárnějšího klání. Chybět nebude ani
tradiční profesionální fotografování
a natáčení. Chceme vám totiž pomoci vypadat tak, jak si představujete,
dodat chybějící sebevědomí, získat
novou energii a jiskru do života.
Tohle všechno se nám podařilo již
u čtyřiadvaceti žen a jednoho muže
s výsledkem nad očekávání. Nejinak
tomu bude i tentokrát. Červnovou
PROMĚNU IMAGE vyhrála Edita
Tomková.
Sympatická žena se přihlásila na doporučení své kamarádky Terezy Golisové,
která uspěla v dubnovém klání a musíme uznat, že byla skutečně k nepoznání. Tereze se proměna natolik líbila, že
oslovila svou kolegyni z práce a vyzvala
ji, ať to také zkusí. „Terce to strašně slušelo, vypadala úplně jinak a doslova mě
nadchla. Všichni jsme ji v práci hrozně
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POLOVIÈKY...

servis pro ženy

či éterické oleje ku příkladu třezalka,
bergamot, a to opět v kombinaci s pobytem na slunci. Záleží také na pigmentu,
někdo ke skvrnám má sklony a někdo
ne, jistou roli hrají genetické dispozice.
V poslední době se navíc čím dál častěji
také objevují informace o tom, že opalovací krémy s vysokým faktorem padesát
a více jsou nadměrně chemické načež
mohou způsobovat zmíněné pigmentové skvrny, ale i jiné reakce. Velice také
záleží na stavu organismu, pokud je zanesený, mohou se tyto potíže objevit snáze.“
 Jak se před nimi tedy chránit?
„Kromě výše zmíněných faktorů, kterým
je vhodné se určitě vyhnout, je základní
ochranou kvalitní opalovací krém. I lepší
kosmetika již má denní krémy s obsahem ochranných faktorů. Základ je

opalovací krém, a pokud k tomu přidáte
detoxikaci, organismus vám bude určitě
vděčný. Všichni bychom měli mít na
paměti, že není nutné se slunci vystavovat
za každou cenu, i zde platí všeho s mírou.
(úsměv) Dobré je používat vitamín B, C
a E či kyselinu listovou.“
 A co dělat v případě vzniku pigmentových skvrn?
„Určitě se vyhnout slunci. K dostání
jsou pak přípravky k bělení, které se
dají používat i přes léto. Většinou se
však začíná depigmentovat raději až
na podzim a při pravidelné péči je
zlepšení skutečně razantní. Kromě
zmíněných bělicích přípravků se skvrny
také odstraňují pomocí chemického
peelingu, laseru, pulsního světla a existuje několik dalších metod. Nejlepší je

se však chovat na slunci tak, aby vůbec
nevznikly.“ (úsměv)
 Jak by měla vypadat správná letní
péče o pleť?
„V těchto měsících je nutné pleť hodně
hydratovat. K dostání jsou osvěžující
minerální vody ve spreji, které pleti
dodají dostatek hydratace, ale zároveň
nerozmažou make-up, protože jsou
zároveň fixační. Perfektně se tak hodí
do každé kabelky. Faktem zůstává, že
sluníčko pleť hodně vysušuje. Pokud se
tedy chceme vyhnout vráskám a suché
pleti, je vhodné používat hydratační
krémy a pleťové krémy s faktorem,
samozřejmostí je make-up a pudr.“
 Závěrem nám poraďte, co máme
dělat pro to, abychom byly zdravé
a krásné?

'

„Podle mě je velice podstatné mít veselou mysl. Stav pleti se také odvíjí od stavu
organismu a zanesení orgánů. Proto je
důležitá očista těla. Pokud možno zkuste
se také vyhýbat stresu a nebrat si věci tolik
osobně, protože i to se pozná na výrazu
každé tváře. Dámy, buďte pozitivní
a veselé, protože vy za to stojíte!“ (úsměv)

“

VY ZA TO STOJÍTE!

„Dámy, buďte pozitivní a veselé, protože
Jelikož se nacházíme v období
hřejícího sluníčka, opalování a dovolených, zavítala Večernice na návštěvu
za kosmetičkou a vizážistkou Dagmar
Rozehnalovou ze salónu Evitas, abychom zjistili, jak se vyhnout pigmentovým skvrnám a jak se jich zbavit
v případě výskytu či jak by měla vypadat správná letní péče o pleť. A nejen
to...
 Sluníčko už krásně hřeje a láká
ven. Dovede ale nejen hřát, nýbrž
i škodit. Jedním z nejčastějších
poškození jsou pigmentové skvrny.
Co je způsobuje?
„Kombinace více faktorů. Nejčastěji to
je reakce antikoncepce na slunce, dále
je mohou způsobit antibiotika a různé
léky jako tetracyklin, ale i některé krémy
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Teď s nádechem skočíme oběma
nohama mezi ruce (viz. foto).
Následně zase přeskočíme zpět do
kliku, poté opět skočíme nohama
zároveň mezi ruce. Celkově cvik
provedeme desetkrát a při pravidelném cvičení zvýšíme počet na
dvacet. Pozor si dejte na hrbení či
prohýbání zad. U cvičení pravidelně dýcháme. Je to výborný cvik na
posílení celého těla.
Na tento cvik
se postavíme,
ruce máme
volně spuštěné, nohy
umístíme na
šířku kyčlí
a stojíme zcela rovně (viz.
foto). Nyní
se od břicha
začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde
máme pocit, že se žebra otevírají
doširoka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.
Nyní s nádechem zvedneme nohu,
špičku prstů opřeme
vedle kolene
a ruce spojíme. Nyní budeme nohu
od kolene
vést rovně
před sebe
(viz. foto).
V této pozici
účinně pracujeme s vnitřním stabilizačním systémem. Břicho pomyslně vtahujeme dovnitř, srovnáme
záda a rovnováhu držíme tak, že
si zapojíme palec a malíček nohy
a k tomu budeme myslet na střed
chodidlové paty. V této poloze
vydržíme přibližně minutu a pak
vyměníme nohu. Cvik provádíme
třikrát denně a časový interval postupně prodlužujeme dle možností.
Budu se na vás těšit zase příště.

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

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

I DUŠI
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letos slavíme jubileum...
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Chcete se zúčastnit PRÁZDNINOVÉ PROMĚNY IMAGE? Na nic nečekejte a již teď nám pošlete vaši aktuální fotografii (tvář a postava) na e-mail: vecernik@pv.cz. Hlásit se můžete do 20. července, pak budeme vybírat finalisty
další PROMĚNY IMAGE.
Těšíme se na spolupráci s vámi.
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Nikdy nerezignuj na to, co chceš opravdu dělat.
Člověk s velkými sny je mocnější než ten se všemi
Albert Einstein
fakty.

Motto na tento týden:

Milé čtenářky a milí čtenáři,
srdečně vás všechny vítám v červnovém
vydání Servisu pro ženy. Slunce svítí,
kvítí voní a jediné co chybí, je nový díl
speciální rubriky nejen pro něžnější
pohlaví. Pohodlně se tedy usaďte,
vezměte si k sobě sklenici vody, něco
dobrého a nenechte se ničím rušit.
A na co se můžete těšit dnes? Připravili jsme pro vás rozhovor,
nechybí odhalení červové vítězky
PROMĚNY IMAGE a pochopitelně ani naše
tradiční cvičení. Současně vyhlašujeme další
kolo proměny od Večerníku, stále hledáme
muže i ženy, tak neváhejte a hlaste se, čeká vás
nevšední zážitek na celý život.
Příjemný a ničím nerušený čas
chvíle pohody vám přeje Aneta Křížová

ODDECHOVÝ
ÈAS

Pondělí 19. června 2017
www.vecernikpv.cz
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Pitný režim se musí dodržovat a obzvlášť v letních měsících, kdy sluníčko někdy hřeje
více, než by bylo zdrávo. A tak je dobré vědět, že nejlevnější Hanáckou kyselku nabízí
Kaufland a Penny market, pro ochucenou Dobrou vodu se vyplatí navštívit Albert,
cenově nejvýhodnější neperlivé „mattonku“ i Magnesii nabízí Tesco, kde si můžete vzít
i ochucenou Poděbradku, kterou má za stejnou cenu také Billa. Mattoni s příchutí pak
mají na nejnižší cenové relaci hned čtyři markety.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden 14. června!
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úterý 20. června: M. Alše, Husitská, P. Jilemnického, I. Olbrachta, K. Světlé, Sokolovská, Kyjevská, Trpínky,
Jaselská, Prešovská, Čechůvky, K. Světlé parkoviště + komunikace Policie ČR, spojka I. Olbrachta (M. Alše - I.
Olbrachta), Čs. armádního sboru, Vrahovická (most Romže - Čs. armádního sboru)
středa 21. června: Dolní - obslužná (Dolní 26 - 30), Dolní - parkoviště 1 (U tří bříz ), Dolní - parkoviště 2, Dolní
- parkoviště 3, Dolní - parkoviště 4, Dolní - parkoviště 5, Dolní komunikace u parkovišť, Dvořákova ( Ječmínkova
- Šárka), Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova, Ječmínkova - Dvořákova parkoviště, Dolní - vnitroblok (Dvořákova - Dolní 26, 28, 30), Dolní (komunikace SSOK) včetně ostrůvků a přechodů a kruhového objezdu, Dolní
vnitroblok 8-24, park u kostela sv. Petra a Pavla (Spitznerovy sady)
čtvrtek 22. června: Dvořákova (Šárka - dálnice), Jezdecká (Šárka kruhový objezd - Okružní), Okružní (Lidická
- Jezdecká), Okružní - vnitroblok (Lidická - Jezdecká), Šárka, Šárka - vnitroblok

Blokové  
 

Ɣ VĚDA V ULICÍCH se koná v úterý od 9:00 do 12:00 hodin na nám. T. G. Masaryka. Kromě hvězdárny představí svůj program žáci sedmi prostějovských škol. Vstup volný.
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Sledujeme fotosféru a chromosféru. Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 22:30 hodin. Prohlédneme si planety
Jupiter a Saturn, dále kometu Johnson a rovněž objekty hlubokého vesmíru, jako jsou dvojhvězdy, mlhoviny,
hvězdokupy i galaxie. Vstupné 20 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh: „MARTIN A HVĚZDA“. Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

OD 19. DO 25. 6. 2017
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... tentokrát ze sortimentu: 
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Až 1 100 € na měsíc/pobyt v zahraničí.
1 – 3 měsíce intenzivní spolupráce.
Navázání spolupráce se zahraničím.
Získání nového úhlu pohledu na
Váš business.
Sdílení a výměna zkušeností.
Zlepšení jazykových znalostí.
Možnost získání investora.
Poznání nové země a její kultury.
Oficiální webové stránky
www.erasmus-entrepreneurs.eu
Kontaktní osoba
za Hospodářskou komoru ČR
je Andrea Hujová
hujova.andrea@komora.cz

pro mladé podnikatele
3letou historií podnikání. Věk zde
nehraje roli, pouze chuť učit se novým věcem a ochota vyjet na cca
3 měsíce do zahraničí (finanční
příspěvek až 1.100 € na měsíc).
Zkušení podnikatelé v Česku (ředitelé a jednatelé MSP, OSVČ) přijmou a věnují se zahraničnímu začínajícímu podnikateli. Sdílejí s ním
své zkušenosti, ověřují jeho nový
projekt, získají kontakty a třeba položí základy budoucí spolupráci.
10 důvodů, proč se zapojit:
Získání kontaktů.
Ověření podnikatelského záměru.

rý se sice v těle rozkládá, přesto může
způsobovat nebo zhoršovat potíže
s ledvinami, protože zhruba jedno procento tělo přece jen vstřebává.
Závěrečné konstatování nás ujistilo o tom, že i přes některá rizika
to v dnešní době bez „Éček“ prostě
nejde. Je však uklidňující to zjištění,
že např. z hlediska příčiny vzniku ra-

Foto: Pavel Puda
koviny jsou tyto látky na posledním
místě. Pro udržení dobrého zdraví je
tedy rozumné vyhýbat se některým
potravinám, které jsou „Éčky“ přímo
nabity, a dodržovat zásady zdravého
životního stylu, jako je dostatek pohybu a tekutin, dostatečný příjem
ovoce a zeleniny a také přiměřený
odpočinek.
(red)

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
oblast: Drozdovice: čísla 83A a 81A na ul. Okružní.
Dne: 10. 7. 2017 od 7:30 do 11:00 hodin. Vypnutá Obec: Stražisko, Suchdol,
oblast: ulice Rumunská od č. 25 a 30 (mimo č. 24, 36)
Jednov
po ZŠ Dr. Horáka včetně, ul. Dr. Horáka - obchodní Dne: 12. 7. 2017 od 7:30 do 13:00 hodin. Vypnutá
centrum, ZŠ, č. 19a - č. 30.
oblast: celé obce včetně podnikatelských subjektů:
Obec: Vrchoslavice
Suchdol, Jednov, Stražisko - část Maleny: celá oblast za
Dne: 10. 7. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá tratí včetně chatových lokalit Za humny, Osík a směr
oblast: část obce Vrchoslavice: pravá strana ulice (od Čertovy rybníky. Odběratelská TS Stražisko Osik (č.
TS Pargan) od č. 136 po č.130, levá strana od č.142 300820). Obec: Prostějov - Vrahovice
po č.140.
Dne: 12. 7. 2017 od 7:30 do 10:30 hodin. Vypnutá
Obec: Prostějov
oblast: ZŠ Prostějov - Vrahovice, Vl. Majakovského 1.
E.ON Česká republika, s.r.o.
Dne: 11. 7. 2017 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie

PROSTĚJOV Poslední ze série
přednášek v tomto školním roce,
které se konaly v restauraci „Koza
zůstala celá“ se zabývala otázkou,
které konzervanty a takzvaného
„Éčka“ se přidávají do potravin
a jaké jsou k tomu důvody. Na úvod
se posluchači dozvěděli, jak se
„Éčka“ dělí a kolik jich vlastně je...
Mezi potraviny s vysokým počtem
těchto látek patří hlavně potraviny hojně barvené, jako např. nealkoholické
slazené nápoje a cukrovinky. Dále to
jsou zejména polotovary masných výrobků a saláty typu „vlašák“, rybí salát
a podobně. „Éčka“ se nesmějí používat například v másle, mléce, smetaně,
kávě, dále pak u cukru, medu a oleji.
Dalším zajímavým poznatkem byly
informace, co se s „Éčky“ děje v našem
těle a jak ovlivňují naše zdraví. Například hliník pod označením E 173, kte-

„ÉČEK“ v potravinách a proč?

Prostějované poslouchali, kolik je

Hospodářská komora ČR opět
spustila úspěšný přeshraniční
výměnný program ERASMUS
PRO MLADÉ PODNIKATELE,
jehož cílem je umožnit novým
a začínajícím podnikatelům získat nové zkušenosti a znalosti
od zkušených podnikatelů, kteří
provozují menší podniky v jiných účastnických zemích.
Program je zaměřený na dvě skupiny možných účastníků:
Začínající podnikatelé s nápadem či rozjetým podnikáním
mají možnost vyjet do zahraničí
a učit se od zkušených podnikatelů
z oboru. Může se jednat o studenty,
zaměstnance či podnikatele s max.

Informace k programu Erasmus

letos slavíme jubileum...

STŘELCI – 23.11. až 21.12. Vy si
tento týden rozhodně vsaďte, takové štěstí, jako sedne na vás, hned tak
někdo mít nebude! Získané peníze
hned investujte, nejlépe do nákupu
nemovitosti. V žádném případě nepůjčujte.
KOZOROHOVÉ – 22.12. až
20.1. Budete mít v sobě tolik energie, že ji musíte hned někde vybít.
Ale proboha nikoliv při nějaké rvačce! Zajděte si do posilovny a udělejte něco pro své tělo. Sami víte, že
byste to nutně potřebovali.
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. Rádi
uvítáte společnost, nebude se vám
chtít zůstávat o samotě. V pátek
nebo v sobotu dojde proto k mejdanu přímo u vás v bytě. Nechceme
vás předem strašit, ovšem večírek
skončí katastrofou...
RYBY – 21.2. až 20.3. Doma přivítáte nečekanou, ale celkem milou
návštěvu. Ve snaze připravit rychle
něco na zub můžete ovšem přijít
k úrazu. Občerstvení tedy nechte na
tom druhém a vy se ani nepřibližujte k elektrospotřebičům!

nákupní servis
pro vás

LVI – 22.7. až 22.8. Nesvěřujte
svá tajemství lidem, které vůbec
neznáte. Za takzvaně tichou vrbu si
vyberte blízkého člověka, který vám
zároveň může poradit s problémy.
O víkendu vás ale čeká rozptýlení.
Zamilujete se na první pohled!
PANNY – 23.8. až 22.9. Svůj osud
máte ve své moci, stejně tak si ve
středu můžete sami rozhodnout,
zda přijmete dvakrát tak lépe placené místo než máte nyní. Ovšem
pozor, nic není zadarmo, za tou nabídkou něco vězí!
VÁHY – 23.9. až 23.10. Neomezujte svého partnera v názorech, jinak mezi vámi dojde k pořádné řeži.
Važte si ho, už několikrát vás zachránil z maléru. Uprostřed týdne nezapomeňte také na narozeniny člena
rodiny.
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. Klidně se
můžete pustit do náročnějších úkolů, nyní vám bude přáno a dočkáte
se velice zajímavých úspěchů. Nepřehánějte to ale s oslavami. Jinými
slovy, nechvalte dne před večerem,
vše se může pokazit.

V tomto období se nikdo z Prostějovanů nebude pouštět do žádných velkých
akcí, do obchodů či investic už vůbec ne. Město se ponoří do jakéhosi klidu,
protože většina z nás bude šetřit peníze i síly na blížící se vysněnou dovolenou.

BERANI – 21.3. až 20.4. I do práce si noste zajímavou knížku a ve
chvílích odpočinku si v ní čtěte. Potřebujete do sebe dostat spoustu vědomostí. Seznámíte se totiž s osobou, jejíž inteligence bude mnohem
vyšší než vaše.
BÝCI – 21.4. až 21.5. Můžete
se dostat k zajímavým penězům,
nesmíte ovšem být líní. Pro zbohatnutí musíte něco udělat. Co, to
vám poradí člověk, kterého potkáte
během prvních dní tohoto týdne.
Poslechněte ho!
BLÍŽENCI – 22.5. až 21.6. Budete muset zajít do školy, váš potomek
se dostane do průšvihu. Nakonec
ale poznáte, že nepůjde o nijak neřešitelnou situaci. Musíte ale přitvrdit
ve výchově, takhle už to prostě dál
nejde.
RACI – 22.6. až 22.7. V těchto
dnech se moc nevyspíte, což bude
mít pochopitelně za následek vaši
pokleslou náladu. Kolegové v práci
z vás příliš nadšeni nebudou, ovšem
jeden z nich vás dokáže rozveselit.
Jak? Penězi!

ký

Ja

Konstelacebhvězd
ude v

26

en?
šd
17050570483

nedošlo. Pánové z SK vždy před námi prohlašovali, že mají silnou podporu města a jsou
tak mocnější než my. Smlouvu z SK Prostějov
1913 bychom včera podepsali, pokud by byla
sepsána v intencích, které jsme připomínkovali
a poslali zpět panu Sedlovi. Zástupci SK nám
však předložili kupní smlouvu na klub vypracovanou právní kanceláří, a to ve čtvrtek o půl
dvanácté v noci s tím, že hned v pátek ráno v
osm hodin máme dokument přijít podepsat
za primátorkou! Z tohoto je už vidět, jak s námi
tento oddíl jedná... Za náš klub se k této smlouvě záhy vyjadřoval pan Luňák, protože já jsem
byl v tu dobu mimo republiku. A proč jsme
tuto smlouvu nepodepsali ani v pondělí večer?
Protože do ní nebyly vůbec zakomponovány
naše připomínky. Hlavně šlo o cenu, my jsme
za klub požadovali tři miliony korun, kdežto
ve smlouvě bylo ze strany SK zapsáno jen 1,8
milionu korun včetně DPH. A to je v podstatě
jen polovina toho, na čem jsme byli domluveni. A kdo by takovou smlouvu podepsal? My
máme určité závazky, které musíme uhradit.
Nemůžeme si dovolit podepsat takto nevýhodnou smlouvu,“ argumentoval před zastupiteli Vladislav Odstrčil. Poté použil i drsnějších
slov v tom smyslu, že klub LHK Jestřábi spolek
je vydírán, stejně jako zbývající děti, které tento
klub má ještě k dispozici. „Jako zastupitelé jste
podpořili dotací SK Prostějov 1913. A já se
ptám, jak podpoříte našich sto dětí?“ h se na

se při úterním zastupitelstvu hlasovalo o žádosti LHK Jestřábi spolek o dotaci ve výši
3 890 000 korun pro tento rok. Vzhledem
k chování vedení tohoto klubu bylo předem
jasné, jak hlasování dopadne. Ze sedmadvaceti přítomných zastupitelů jich šestadvacet
bylo proti! Snad ještě při žádném hlasování
nebyla koalice s opozicí tak jednotná. Vladislav
Odstrčil odcházel z obřadní síně notně zklama    67#
ný.
Otázkou ale nyní zůstává, co se bude dít se
8  &
stovkou dětí, které stále trénují pod hlavičkou
Jako poslední v otázce mládežnického hokeje LHK Jestřábi...

rovinu všech zúčastněných politiků Vladislav
Odstrčil. „Když deklarujete, že jste byl ochoten
se dohodnout, proč jste nechodil na jednání
komise, proč jste se nedostavil k paní primátorce a z jakého důvodu jste včera nepřišel na
zastupitelstvo a také na schůzku s vedením SK
Prostějov 1913? Mohli jste si to vyříkat všechno
společně,“ vpálila Odstrčilovi zastupitelka Ivana
Copková (KSČM). „Nikdo mě na zastupitelstvo nepozval. A na schůzky s komisí chodil
přece pan Luňák,“ použil chabou výmluvu šéf
LHK Jestřábi spolek. „Dohodnout jste se měli
vy jako představitel mládeže Jestřábů se zástupci
SK Prostějov 1913. Pan Luňák zastupuje seniorský hokej, peníze pro své mužstvo od města
dostal a marketingová smlouva s ním uzavřena
byla. Pan Luňák přece nezastupuje mládež,“
odmítla Odstrčilovy výmluvy primátorka Alena Rašková. „Takovou snůšku lží a nesmyslů,
které jsme tu z úst pana Odstrčila byli nuceni
poslouchat, to je naprosto neuvěřitelné! Divím
se, že jsme to vydrželi poslouchat tak dlouho,“
ozval se zastupitel František Švec. Vzápětí se do
diskuse přihlásili i další zastupitelé, ani jeden
z nich nenechal na Vladislavu Odstrčilovi nit
suchou. Bylo evidentně viditelné, že on sám si
znepřátelil všechny komunální politiky...
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PROSTĚJOV Letošní mezisezónní hokejové období není horké pouze při pohledu
na teploměr, ale také množstvím událostí v zákulisí. Až doposud se dění kolem Jestřábů týkalo prvořadě mládeže, nyní se podle všech indicií pozornost přesunula i k
prvoligovým mužům, neboť se dle jistých informací mohl změnit majitel licence pro
účast ve WSM lize.
Večerník se proto s žádostí o komentář a osvětlení aktuální situace obrátil na generálního
manažera jestřábího „áčka“ Jaroslava Luňáka a položil mu několik zásadních otázek. Leč
odpovědí jsme se stejně jako v týdnu předtím nedočkali. Především pro fanoušky je to škoda, neboť Luňákův názor začíná být v celé kauze hodně podstaný.
Hokejový boss ale pouze odeslal omluvnou zprávu, že se nebude v tuto chvíli vyjadřovat
a nepokusil se tak ani naznačit, jaké dopady bude mít změna majitele na prostějovský „A“-tým, jestli i on sám neuvažoval místo pronájmu o plném zakoupení licence, a pokud ne,
tak proč, nepokusil se ani uklidnit zdejší hokejové příznivce, že se nemusejí obávat žádného
černého scénáře.
Nezbývá tak než čekat, co přinesou následující dny a týdny, jestli budou stejně dynamické a
plné zvratů, jako tomu bylo doposud, nebo se vše začne uklidňovat a vyjasňovat.

licence nekomentuje

Luňák situaci kolem

V neděli 18. června byla na internetových stránkách www.skprostejov1913.cz zveřejněno
„Uzavření smlouvy o odkupu práv k hráčům, schůzka rodičů obou klubů“:
Dne 15. 6. 2017 byla za účasti Statutárního
města Prostějov podepsána mezi SK PROSTĚJOV 1913, spolek jako kupujícím a LHK Jestřábi
Prostějov, spolek jako prodávajícím Smlouva o odkupu práv k hráčům mládežnických kategorií, jakož i práv účasti v přihlášených soutěžích.
Tato smlouva bude v pondělí 19. 6. 2017 předložena ČSLH.
Zveme všechny rodiče hráčů LHK ke schůzce s vedením SK PROSTĚJOV 1913, která se
uskuteční ve středu 21. 6. od 17 hodin ve vstupním prostoru Společenského domu v Komenského ulici. Současně bychom na tuto schůzku rádi pozvali i všechny rodiče hráčů našeho klubu, abychom jim mohli poskytnout veškeré důležité informace.
Výkonný výbor SK PROSTĚJOV 1913


  

LHK spolek a také před vznikem seniorského mužstva Jestřábů. „Z pana Tomigy
čiší zlost a mluví naprosté nesmysly! Situace v mládežnickém hokeji v Prostějově
se totiž nevyvíjí podle jeho představ, tak
se snaží vyvolat senzace. Já za sebe mohu
nyní říct, že jsem žádné licence ani klub
LHK Jestřábi spolek nekupoval, byl jsem
pouhým poradcem či chcete-li prostředníkem při jednáních LHK s novým klubem SK Prostějov 1913. A osobně jsem
velmi rád, že ke vzájemné dohodě nakonec došlo, je to výborný počin do další
budoucnosti prostějovského hokeje,“
tvrdí Jan Radič. „Došlo k narovnání vztahů v mládežnickém hokeji, což lze jedině
kvitovat. A mohu jednoznačně prohlásit,
že o mužské licenci se vůbec nejednalo.
Tento dokument v balíčku dohod vůbec nefiguruje. Já s kolegou Smékalem
v žádném případě nehodlám s ničím obchodovat, žádné peníze jsme neobdrželi.
Jestliže někdo tvrdí opak, jde o naprosté
dezinformace,“ přidal Radič. A jaký podvod prosím vás? Celou transakci mezi
LHK a SK Prostějov 1913 dozorovala
právní kancelář...
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V neděli 18. června byla na internetových
stránkách www.lhkjestrabi.cz zveřejněna
informace od klubu tohoto znění:
Vážení rodiče,
v minulých dnech se stalo dost divných věcí,
které bohužel byly za hranici zákona. Nevíme,
zda pan Odstrčil se stal obětí psychického nátlaku či došlo k jeho zkratovému jednání. Již dnes
vám ale dle sdělení Policie, můžeme říct, že prodeji došlo nezákonným způsobem.
Proto na pondělí je svolána opravdová Valná hromada členů vedení klubu LHK Jestřábi Prostějov, spolek, kde se bude tato situace řešit a p. Odstrčil bude vyzván, aby své
kroky vysvětlil. Zároveň vás informujeme, že v nejbližších dnech dojde k personálním
změnám, změnám stanov a to tak, aby vše vyhovovalo zastupitelům města Prostějova
a aby jsme mohli v klidu započít novou sezonu. Může se stát, že budete vyzýváni klubem SK Prostějov 1913 k podpisu přestupu, ale bylo podáno trestní oznámení na tuto
skutečnost a proto všechny tyto úkony budou anulovány. Doufáme, že se již budeme opět
starat jen o hokej a ne o zákulisní tahanice.
LHK Jestřábi Prostějov
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a všichni si přejeme, aby se tak stalo co nejdřív
a mohli jsme se soustředit na hokej. Nevíme, co
přinese samotná sezóna, ale přijde mi úsměvné, jak se nyní všichni ohánějí licencí, kterou
vybojoval pan Luňák,“ poznamenal někdejší
úspěšný hokejista.
Mezi další zveřejněné úpravy patří vyváženější
rozdělení domácích utkání ve středu a v sobotu
i přerušení soutěže během reprezentačních přestávek v listopadu a prosinci. Několik vložených
pondělních kol zůstalo zachováno. Konkrétně
v případě Prostějova nicméně platí, že téměř
celou první a čtvrtou čtvrtinu odehraje doma
uprostřed týdne, naopak ve zbytku základní
části tomu bude opačně. „My teď budeme mít
osm domácích sobot, naopak loni jsme jich
měli nejvíce z celé ligy. Jsme rádi, že zpočátku
budeme hrát v sobotu venku a pak se to otočí.
Doufáme, že lidé budou chodit a podpoří nás,
potřebujeme je,“ sdělil Vykoukal.
Na stránkách českobudějovického oddílu
se rovněž objevila informace, že prvoligové
zápasy budou nově pískat čtyři rozhodčí,
avšak podle prostějovského oddílu jsou
takové závěry předčasné a realita nejspíše
zůstane jiná. „My jsme jedním z týmů, které s touto navrhovanou změnou nebudou
souhlasit. Samozřejmě bychom chtěli, aby
tomu tak bylo, ale pro oddíly by to znamenalo navýšení výdajů o sto tisíc korun, což si
nemůžeme dovolit. Kluby mají do dvacátého
června poslat vyjádření a v případě, že postačí
nesouhlas jednoho z nich, tak zůstane vše při

starém,“ nastínil Vykoukal aktuální stav věci.
Úprava se týká rovněž statusu některých mužstev, Litoměřice a Benátky nad Jizerou budou
nově vystupovat coby akademické oddíly,
v nichž se budou moci ohrávat mladí hráči.
„Vše směřuje k úspěchu na mistrovství světa
dvacítek, které hostí Česká republika na přelomu let 2019 a 2020. Nesouhlasíme ale s tímto
ani s pravidlem, že na soupisce může být maximálně sedmnáct hráčů nejuniorského věku,“
upozornil na další aktuální nařízení a pokračoval: „Je to nesmysl, od nás nikdo na mistrovství
světa nebude a prvoligové týmy vždy ‚vyzobou’
extraligové celky. Je to nedomyšlené, ušité horkou jehlou. Stále jdeme cestou pokus-omyl,
snad se už to ale začne řešit racionálně,“ rozohnil
se dvojnásobný mistr světa.
Nový ročník druhé nejvyšší tuzemské soutěže
odstartuje druhou zářijovou sobotu a hned
na samotný úvod se uskuteční první hanácké
derby - Jestřábi se představí na ledě Přerova.
O čtyři dny později si odbydou prostějovští
hráči domácí premiéru proti Litoměřicím, aby
se následně vydali na pražskou Slavii s exprostějovským Krejčíkem.
WSM liga bude mít celkem dva nováčky, se
Vsetínem se Jestřábi střetnou v rámci devátého kola ve středu 4. října na Valašsku, na půdě
bývalého účastníka extraligy z Karlových Varů
zajedou ve dvanáctém kole přesně o týden
později. Poslední dějství základní části je na
pořadu v sobotu 24. února, kdy se výběr Prostějova představí na Kladně.
(jim)

   
sledujte www.vecernikpv.cz

– zrušení sestupu do druhé ligy
– zrušení předkola play off
– zrušení skupiny play out
– do play off postoupí osm týmů,
ostatním skončí sezona po základní části
– volno během listopadové
a prosincové reprezentační přestávky.
– čtyři rozhodčí na každém zápase
(podléhá schválení klubů)
– do pole může nastoupit pouze
17 hráčů nejuniorského věku
– vyváženější poměr domácích zápasů
v sobotu a ve středu
– zavedení rozšířených statistik
po vzoru Tipsport extraligy
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1. kolo, sobota 9. září: Třebíč – Benátky n.J., Ústí n.L. – Vsetín, Karlovy Vary – Frýdek-Místek, Kladno – Kadaň, Přerov
– Prostějov, Litoměřice – České Budějovice, Slavia Praha – Havířov
2. kolo, středa 13. září: Benátky n.J. – Havířov, České Budějovice – Slavia, Prostějov – Litoměřice, Kadaň – Přerov,
Frýdek-Místek – Kladno, Vsetín – Karlovy Vary, Třebíč – Ústí n.L.
3. kolo, sobota 16. září: Ústí n.L. – Benátky n.J., Karlovy Vary – Třebíč, Kladno – Vsetín, Přerov – Frýdek-Místek, Litoměřice – Kadaň, Slavia – Prostějov, Havířov – České Budějovice
4. kolo, středa 20. září: Benátky n.J. – České Budějovice, Prostějov – Havířov, Kadaň – Slavia, Frýdek-Místek – Litoměřice Vsetín – Přerov, Třebíč – Kladno, Ústí n.L. – Karlovy Vary
5. kolo, sobota 23. září: Karlovy Vary - Benátky n.J., Kladno – Ústí n.L., Přerov – Třebíč, Litoměřice – Vsetín, Slavia –
Frýdek-Místek, Havířov – Kadaň, České Budějovice - Prostějov
Kompletní los WSM ligy 2017/2018 najdete na www.vecernikpv.cz
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Valašský hokejový klub
*+ ,/ *#  3585
HOKEJ Ústí nad Labem
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PROSTĚJOV Po uzavření soutěže a proklamaci jejího postupného rozšiřování nastává
ve WSM lize další podstatná úprava herního
systému. Úterní aktiv klubů rozhodl o tom,
že druhá nejvyšší soutěž opustí model předkola play-off a nebude se pochopitelně ani
konat skupina o udržení. Do vyřazovací
části tak postaru pronikne pouze elitní osmička a ostatním šesti účastníkům začne po
odehrání dvaapadesátého kola posezónní
volno. A to už před koncem února! Zástupci
prostějovských Jestřábů byli společně s dalšími několika oddíly PROTI, avšak ani prosazení těchto novinek nezabránili...
„Patřili jsme k týmům, které odhlasované
změny nepřivítaly. Navrhovali jsme, aby přímo do play-off šly pouze první čtyři, dalších
osm hrálo předkolo a zbylé dva celky měly
konec sezóny. Každý by tak stále o něco hrál.
Jenže sedm klubů bylo pro tento nový model,
šest proti a Litoměřice se zdržely,“ posteskl
si sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal
s tím, že obdobný postoj zaujaly také Přerov,
Vsetín, Havířov či Ústí nad Labem.
Úkolem pro další týdny a měsíce tak bude
nechat pod sebou minimálně šest mužstev,
pak bude možné označit ročník 2017/2018
za úspěšný. „Bude to náročné. Může se stát, že
dva tři týmy odpadnou, a otázkou pak bude,
jaká bude kvalita zápasů s nimi. Nedokážu navíc v tuto chvíli odhadnout sílu našeho týmu,
doufám ale, že budeme konkurenceschopní.
Nejprve se musí vyřešit spousta jiných věcí

STARTUJE V PŘEROVĚ!

předkolo nebude, Prostějov

Los WSM ligy:
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SK Prostějov 1913 má od pondělí přiklepnutou dotaci ve výši 1,2 milionu korun od
prostějovského magistrátu. Naprosto bez
problémů, zastupitelům se líbil projekt Milana Sedla a spol., kterým by tento klub zastřešil veškerou hokejovou mládež v Prostějově.
Druhý den ráno předseda LHK Jestřábi spolek Vladislav Odstrčil zastupitelům sdělil, že
smlouvu o převodu dětí do SK 1913 prostě
nemůže podepsat, podmínky jsou prý pro
Jestřáby nevýhodné. V pátek odpoledne se
ovšem na internetových stránkách objevilo
oslavné vyjádření primátorky Aleny Raškové. „Podle nejčerstvější zprávy se situace mezi

„Je to podvod, padne
trestní oznámení,“ láteøí
   <{) ^  ~ 
Po zveřejnění této zprávy však Večerníku
začaly docházet zcela jiné zprávy o vývoji

hokejovými kluby vyřešila! Přinášíme tak
dobrou zprávu pro všechny příznivce hokeje.
Smlouva mezi LHK a SK Prostějov 1913 je
podepsána, všechny soutěže nahlášeny a zaplaceny,“ těšila se na internetových stránkách
ww.prostejov.eu Alena Rašková, primátorka
Statutárního města Prostějov.

PROSTĚJOV Licence je naše! Ne, naše! Tak to ne, je moje!
Handrkování babek na tržnici připomíná jednání všech zainteresovaných kolem diskutovaného převodu mládežnických soutěží i
všech hráčů z LHK Jestřábi na SK 1913. Na stůl se prý dostala i licence
na WSM ligu! Celá situace je hodně zamotaná a zorientovat se ve
všem činí dnes už problém nejen fanouškům, ale i samotným aktérům... Prakticky až několikrát denně se objeví„zaručená“ informace,
kterou však druhá či třetí strana vyvrátí. Vše spěje k tomu, že hlavní
slovo již brzy bude mít Policie ČR a nejsou do budoucna vyloučeny ani soudní tahanice. Co je však jisté, že zastupitelé počátkem
uplynulého týdne přidělili dotaci pouze SK Prostějov 1913, žádost
Jestřábů schválena nebyla. Vývoj v dalších dnech prozradil, že loni
založený klub potřebné dokumenty získal a měl by mít pod sebou
celou mládež. Tuto informaci prozradila na webu města sama primátorka Alena Rašková, která měla u podpisu smlouvy dokonce i
asistovat! Představitelé LHK Jestřábi v čele s expředsedou Tomigou
však tento akt veřejně napadají, tvrdí, že předseda Odstrčil jednal
za jejich zády. Celou záležitost už prý řeší policisté... Rozporuplné
zprávy se objevily také kolem licence pro účast ve WSM lize, kterou
má sice pronajatou současný boss„A“-týmu Jaroslav Luňák, ale dle
určitých informací Večerníku byla prý Vladislavem Odstrčilem taktéž prodána! A to dvojici Jan Radič, známý prostějovský podnikatel,
a Petr Smékal, někdejší hokejista, který nastupoval na začátku jedenadvacátého století za HC Prostějov. Tyto zprávy však nebyly do
uzávěrky vydání oficiálně potvrzeny.
Pojďme si děj událostí od konání zastupitelstva (informujeme na jiném místě dvoustrany - pozn.red.) trošičku přiblížit.
Jedním dechem je však nutno uvést, že ve spleti neurčitých
informací, rozporuplných výroků, polopravd až lží je těžké se
zorientovat... Pokuste se.
v prostějovském mládežnickém hokeji.
A nejenom v něm! Dnes už bývalý šéf
LHK Jestřábi spolek a předchůdce Vladimíra Odstrčila vidí za převodem žáčků,
dorostenců a juniorů pod hlavičku SK
Prostějov 1913 jednoznačný podvod.
A nahnuto má podle něho i seniorský
hokej! „Pan Odstrčil prodal děti a veškerá
práva k mládežnickým soutěžím panu Radičovi z HK Jestřábi. Ten zřejmě vše přeprodal panu Sedlovi z SK Prostějov 1913.
Každopádně Vladislav Odstrčil tak učinil
bez jakéhokoliv souhlasu ostatních členů
valné hromady LHK Jestřábi spolek. Volali mi pánové Kužílek s Peštukou, kteří jsou
tím velice rozezleni. Dopustil se jednoznačného podvodu, co vím, tak rodiče našich dětí se na něho chystají podat trestní
oznámení. Stejně tak bude jednat i klub,“
prozradil Večerníku Michal Tomiga. Ten
už celou problematiku mládežnického hokeje sleduje víceméně zpovzdálí. „Jedná se
vyloženě o vytunelování klubu... Nechápu, že pan Odstrčil mohl prodat klub za
1,2 milionu korun! Ještě za mého působení u Jestřábů jsem byl dohodnut s panem
Sedlem na ceně rovných tří milionů a na
~     ]
    
      ]    W  
Večerník kontaktoval i předsedu HK Jestřábi Prostějov, tedy klubu, který v Prostějově existoval ještě před založením

úterním zastupitelstvu Odstrčil tvrdil radním, že poslední dohodnutá částka je 1,8
milionu korun. Proč tyto nesrovnalosti?
A proč šel prodej licence přes pány Radiče
se Smékalem? Na tyto otázky vědí odpovědi snad jen tito pánové,“ míní Tomiga. Na
otázku Večerníku, jak to vypadá s právy na
WSM ligu, má Tomiga také jasno. „Vím na
sto procent, že pan Odstrčil prodal i tuto
licenci! Pan Luňák je z toho v šoku. Nyní
hrozí, že první liga se hrát v Prostějově
nebude. Co vím, tak zástupce HK Jestřábi
pan Smékal volal panu Luňákovi, že teď
je on s Janem Radičem držitelem licence
a chtěl diskutovat o ceně, za kterou by ji
odkoupil zpátky. Celé je to zamotané, ale
to, co se nyní děje na zimním stadionu, je
naprostý podvod a vydírání,“ je přesvědčen Michal Tomiga.
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zjistili jsme

KOMU PATŘÍ LICENCE?TADY NĚKDO LŽE!

Prostějovští zastupitelé měli minulé pondělí
rozhodnout o budoucnosti mládežnického
hokeje. Jak už Večerník v minulosti informoval,
politici hodlali finančně podpořit pouze jediný
klub. „Pro dva hokejové oddíly obsahující mládežnické kluby není v Prostějově místo. Zimní
stadion nemá potřebnou kapacitu ledové plochy ani sociálního zázemí,“ shodli se už na předchozím jednání zastupitelstva všichni politici
napříč koalicí i opozicí. Zástupci obou klubů tak
měli již od dubna před sebou úkol dohodnout
se na společném působení pod jednou hlavičkou. Dříve naprosto nemyslitelné se mělo stát
skutečností. Průběžné zprávy ještě na začátku
června hovořily optimistickou řečí. „Máme
informace o tom, že představitelé SK Prostějov
1913 se dohodli s LHK Jestřábi spolek na převedení všech dětí pod hlavičku SK,“ prozradila
týden před konáním aktuálního zastupitelstva
primátorka Alena Rašková (ČSSD). Optimistické zprávy potvrdili i náměstci Pavel Smetana
(ČSSD) s Jiřím Pospíšilem (PéVéčko). V tom
případě by zastupitelé v pondělí 12. června
mohli hlasovat o přidělení dotace SK Prostějov 1913 s tím, že tento nově vzniklý klub by
převzal veškerou hokejovou mládež. Byl by
to logický krok, neboť působení LHK Jestřábi
bylo pro většinu politiků už nepřijatelné. Hlavně vzhledem k množství exekucí na klub, ale i na
konkrétní osoby z jeho vedení.

Michal
KADLEC

původní
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Mělo jít o okamžik, který
by definitivně rozhodl o dobrých zítřcích
mládežnického hokeje v Prostějově. Opak
je pravdou. Ač to bylo předem avizováno,
zástupci SK Prostějov 1913 a LHK Prostějov spolek se nedohodli a smlouvu o převodu dětí pod jednu hlavičku SK Prostějov
1913 nepodepsali! Navíc chování a přístup
vedení LHK k celé problematice pobouřily
nejenom jejich konkurenty okolo Milana
Sedla a Marka Černoška, ale rovněž celé
osazenstvo prostějovského zastupitelstva.
Na pondělním i úterním jednání na radnici
padala hodně ostrá slova!

Kdyby nešlo o tak důležitou věc, která měla vyřešit budoucnost stovek dětí a potažmo i jejich
rodičů, mohli bychom veškeré tahanice okolo
dohody mezi SK Prostějov 1913 a LHK Jestřábi spolek nazvat nedůstojnou komedií. Celé
pondělní odpoledne strávili na radnici vedoucí
funkcionáři SK Milan Sedlo s Markem Černoškem na radnici, na chodbě před obřadní
síní strávili většinu času s mobilními telefony u
ucha. O hokeji se ale diskutovalo i o přestávkách
jednání. „Přístup Jestřábů nechápu, oni sami
deklarovali, že se s panem Sedlem dohodnou.
Jak na převodu dětí, tak na finančním odstupném. Nevím, v čem je teď problém. Snad nám
to přijde alespoň pan Odstrčil vysvětlit,“ uvedl
Pavel Smetana, náměstek prostějovské primátorky. Hodně rozezlen byl František Jura
(ANO 2011), opoziční zastupitel, který v rámci

 
  

Ještě během pondělního dopoledne nic nenasvědčovalo tomu, že by mohlo dojít ke komplikacím. Ovšem určitým varováním byl
už fakt, že stále ještě platný předseda LHK
Prostějov spolek Vladislav Odstrčil nepřišel v pátek 9. června ráno na dohodnutou
schůzku s primátorkou, kdy měl Alenu Raškovou informovat o dohodě s SK Prostějov
1913 ohledně přestupu všech dětí do tohoto klubu a de facto o zániku LHK Jestřábi.
„Čekala jsem na pana Odstrčila, avšak marně.
Bez jakékoliv omluvy nedorazil. Mohl alespoň
zavolat...,“ posteskla si Večerníku před jednáním
zastupitelstva první žena Prostějova.
Jednání o dotaci pro mládežnický hokej mělo
přijít na řadu jako osmnáctý bod programu, ale
již s velkým předstihem primátorka přítomné
zastupitele informovala o značné komplikaci. „Právě jsem obdržela zprávu, že k dohodě
mezi SK Prostějov 1913 a LHK Jestřábi spolek
nedošlo, smlouva mezi nimi podepsána není!
Nařídila jsem představitelům obou klubů, že,
pokud máme jednat o dotaci, musí být smlouva
podepsána do půl desáté večerní, z tohoto důvodu odsunuji tento bod jednání až na samotný
závěr pondělního zasedání,“ oznámila Rašková.
Mezi zastupiteli už v tuto chvíli zavládlo zděšení.
Do této doby byli totiž informováni, že oba kluby jsou domluvené a mládežnický hokej v budoucnu „potáhne“ pouze SK Prostějov 1913...

Optimismus





Ještě před samotným jednáním o dotaci promluvil zastupitel František Jura. Stejně jako dalších šest zastupitelů pracoval v komisi, která byla
speciálně sestavena a měla být prostředníkem
k dohodě obou mládežnických klubů. „Naší
primární snahou bylo, aby se oba kluby spojily
a veškerá mládež přešla pod SK Prostějov 1913.
Až do posledních chvil všechno nasvědčovalo
tomu, že by se tak mělo stát. Spojení klubů jsem
podporoval i já osobně jako krajský náměstek pro sport a dohodu v podobě podepsané
smlouvy o převodu dětí, sportovního vybavení
i práv k soutěžím jsem považoval za první krok k
tomu, aby mládež i seniorský hokej obdržely finanční podpory od města i Olomouckého kraje. Problém je v tom, že oboustranná smlouva
mohla být podepsána již dávno, ovšem dvakrát za sebou se na jednání komise nedostavili
zástupci LHK Prostějov spolek. V tu chvíli mě
napadla varianta, že ať si LHK Jestřábi dělá,
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V pondělí těsně po osmnácté hodně si Večerník
všiml, že zástupci SK Prostějov 1913 z radnice
odešli, jako když do vrabců střelí. Primátorka
také následně informovala zastupitele o novince. „Jak jsem již řekla, dala jsem oběma klubům
ultimátum do 21:30 hodin, aby se dohodly.
Nyní mi pan Sedlo oznámil, že se konečně se
zástupci LHK Jestřábi spolek domluvil na společné schůzce, která se má uskutečnit v Tescu,
kde je také v tu dobu otevřena pošta a Czech
POINT, pomocí kterého mohou podepsanou
smlouvu i notářsky potvrdit. Snad tedy konečně dojde k dohodě, která by byla příslibem pro
budoucnost celého mládežnického hokeje v
Prostějově,“ prozradila Alena Rašková. V tu
chvíli všichni zastupitelé s optimismem věřili, že
o půl desáté večer budou moci schválit finanční
pomoc jedinému mládežnickému hokejovému klubu...
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speciálně vytvořené komise zastupitelstva města vedl všechna jednání se zástupci obou klubů.
„Je to pro mě velké zklamání, a jakmile dojde
k projednávání dotace, řeknu si k tomu svoje.
Chování představitelů LHK Jestřábi spolek
považuji za velmi nekorektní. A to se vyjadřuji ještě velmi slušně,“ řekl Večerníku viditelně
rozladěný František Jura, který zastává i funkci
náměstka hejtmana Olomouckého kraje.

Těsně před dvaadvacátou hodinou měli před
zastupitele předstoupit představitelé SK Prostějov 1913 a LHK Prostějov. Zjednodušeně
řečeno: minimálně Milan Sedlo, na jedné straně, a Vladislav Odstrčil, na straně druhé, měli
nejvyšší orgán města informovat o vzájemné
dohodě a podepsané smlouvě o sloučení a
převedení mládeže pod jediný klub, kterým je
právě SK Prostějov 1913. K mikrofonu se ale
postavil pouze Milan Sedlo, a jeho pohled plný
rozčarování hovořil za vše. Ještě než začal hovořit, bylo jasné, že na avizované schůzce v Tesku
se něco „zvrtlo“... „
Dneska už okolo jedné hodiny odpoledne
mi volal pan Odstrčil, že bychom se mohli
sejít a podepsat smlouvu. Uvítal jsem to a
sdělil jsem mu, že klidně může přijít na radnici a smlouvu o převodu podepíšeme před
zastupiteli. Sešli jsme se až okolo šesté hodiny večerní, za Jestřáby přišel pan Odstrčil a
pan Peštuka. Hned na začátku mě udivilo,
že pan Odstrčil nemá s sebou výtisk navržené smlouvy, kterou jsme mu předali už minulý čtvrtek večer. Dal jsem mu tedy tu naši,
kterou si teprve přečetl. Shodli jsme se na
všech bodech, až na jednom. Nicméně jsme
se rozešli s tím, že se o půl osmé sejdeme
znovu, smlouvu podepíšeme a necháme
na poště ověřit podpisy. Věřil jsem konečně, že tím bude všechno uzavřeno. Jakmile
jsme s kolegy z SK Prostějov 1913 vyjeli k
Tesku, volal mi pan Peštuka, že se s předsedou Odstrčilem nepohodli a nemusíme
tak ani nikam jezdit, nic se podepisovat nebude! Přesto jsem s kolegou Mudrlou na tu
poštu zajeli, ale skutečně tam nikdo nebyl, s
nikým od Jestřábů jsme se tedy nesešli. Ovšem když jsme odtud odjížděli sem zpátky
na radnici, viděli jsme na parkovišti stát

%   
 
 &

co chce. Jenomže zároveň musíme mít na
paměti fakt, že tento klub má pod sebou ještě
zhruba sto dětí. A co s nimi? To nebudou moci
vůbec hrát hokej, pokud nepřejdou pod SK
Prostějov 1913? Navíc musíme brát v potaz i tu
skutečnost, že rodiče těchto hokejových žáčků
či dorostenců nechtějí ani slyšet, že by jejich
děti přešly do jiného klubu. Je to zatím opravdu
začarovaný kruh, který může vyřešit pouze ona
dohoda obou zmíněných klubů,“ uvedl František Jura, zastupitel a člen speciální komise zastupitelstva města.

Nebylo divu, že další selhání a nedodržení slova
ze strany Jestřábů hnulo žlučí všem zastupitelům. „Už poněkolikáté pánové z LHK slíbili, že
dojdou na schůzku a podepíší smlouvu. Nejdříve vypekli nás v komisi, pak se bez omluvy nedostavili ani na schůzku s primátorkou a teď nedošlo ani ke schůzce u Teska s představiteli SK
Prostějov 1913, na kterou ještě několik desítek
minut předtím slíbili přijít. Co si o tom myslet?
Kolikrát ještě něco slíbí? Stane se tak počtvrté
nebo popáté? Pokud se Jestřábi chovají tak, jak
se chovají, ať si dělají, co chtějí. Já navrhuji podpořit finanční dotací klub SK Prostějov 1913.
Mně osobně se líbí jejich projekt, tento klub
vedou schopní lidi a bývalí výborní hokejisté.
Akorát nevím, co s tou stovkou dětí, které jsou
registrovány u LHK... To vidím jako obrovský
problém, současně nevím, jak z něho ven. V
tuto chvíli to vypadá tak, že budou hrát oba kluby, rozdělí si led a šatny. To je ovšem ta horší ze
dvou variant, kterou jsme navíc jako zastupitelé
vůbec nechtěli. Já osobně i jako krajský radní a
náměstek bych rád podpořil hokej, protože v
Prostějově na něj chodí spousta lidí. Ale nenecháme se vydírat,“ uvedl František Jura.
Po něm si vzal slovo František Švec (nezařazený). „Podle mého názoru LHK Jestřábi spolek
nemůže od města dostat ani korunu dotací.
Zároveň bych si přál, aby město vyžadovalo
vrátit peníze, které LHK získal podvodem. A
navrhuji, aby město vstoupilo do jednání s hokejovým svazem s návrhem zastavení činnosti
klubu LHK Jestřábi spolek! A to pro insolvenci
a pro opakovaný podvod! Toto řešení by podle
mého názoru vedlo k tomu, že zbývajících sto
dětí by bylo volnými hráči a mohly by v klidu
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pány Tomigu, Odstrčila a Zabloudila! To
jen dokresluje chování představitelů LHK
Jestřábi, se kterými bohužel dohoda není
možná,“ popsal večerní peripetie se zástupci
LHK Milan Sedlo.
Dlužno připomenout, že jeho slova poslouchali
zastupitelé s napětím, po kterém následovaly
značné emoční výlevy na adresu Jestřábů. „Já
osobně říkám tady přede všemi na plnou pusu,
že už nenechám ze sebe dělat žádného vola,“
prohlásil drsně František Jura.

K překvapení všech dorazil na radnici k úternímu pokračování jednání zastupitelstva i předseda LHK Prostějov spolek Vladislav Odstrčil.
Snažil se vysvětlit, proč nedošlo k dohodě s
SK Prostějov 1913, ale žádný úspěch nesklidil.
„Včera tady prý zaznělo, že jsme jako vedení
klubu LHK Jestřábi nespolupracovali při řešení problematiky mládežnického hokeje. Toto
v žádném případě není pravda! My jsme byli
vždy ti první, kteří vyzývali SK Prostějov 1913
k dohodě a aby jeho vedení s námi jednalo
konstruktivně. K dohodě opravdu bohužel
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Na samotném konci pondělního programu
došlo k hlasování o přidělení dotace ve výši
jednoho milionu a dvou set tisíc korun pro
SK Prostějov 1913. Nebylo divu, že poté, co si
zastupitelé vyslechli předtím, podpořila drtivá
většina komunálních politiků napříč politickým
spektrem tuto finanční pomoc nově vzniklému
klubu. Pro přidělení dotace hlasovalo osmadvacet zastupitelů, proti nebyl nikdo, hlasování se
zdrželi sociální demokraté Milada Galářová, Jiří
Pospíšil, Pavel Smetana a náměstek primátorky
Jiří Pospíšil (PéVéčko). Ihned po tomto hlasování přerušila primátorka Rašková pondělní
jednání zastupitelstva s tím, že pokračovat se
bude druhý den ráno.

    /# 0 . 
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přestoupit do SK Prostějov 1913. To, co nyní
předvádějí pánové s LHK, to je velmi zvláštní.
Aby poněkolikáté slíbili, že přijdou podepsat
smlouvu, na schůzku kašlou, to je na pováženou. Že by například pan Zabloudil opravdu
zabloudil... Myslím si, že i paní primátorka musí
být uražená tím, že Jestřábi nepřišli na domluvenou schůzku s ní. Já osobně si už nepřeji vstupovat s Jestřáby do žádného jednání. A doufám, že
policie vyšetřuje žalobu města na tento klub,“
řekl František Švec. „Ano, město již před časem
podalo žalobu jak na klub, tak na osobu pana
Tomigy,“ potvrdila primátorka Rašková. Další
půlhodina při jednání zastupitelstva byla věnována kritickým připomínkám ostatních členů
tohoto vrcholného orgánu města. V pondělí večer se tak LHK Jestřábi spolek nehodil takzvaně
ani na hnůj...

Jestřábi si znepřátelili celé zastupitelstvo

PROSTĚJOV Turbulentní jednání je
u konce? Jak Večerník zjistil, bublající hokejový kotel konečně vyvřel. Od
minulého čtvrtka je neoddiskutovatelným faktem, že hokejová mládež bude
v Prostějově fungovat pod jednotným
vedením, a to SK Prostějov 1913. „Ve
čtvrtek jsme se s panem Odstrčilem
definitivně dohodli. Podepsali jsme
smlouvu o převodu všech hráčů LHK
Jestřábi pod SK Prostějov 1913. Výrazně nám pomohla i primátorka Rašková,“ potvrdil exkluzivně Večerníku
Milan Sedlo, předseda SK 1913.
Návrh této dohody se projednával na pondělním prostějovském zastupitelstvu, ale
tam ještě k podpisu nedošlo. „Pan Odstrčil si to následně rozmyslel. Dohodli jsme
se na ceně a smlouvu uzavřeli až o tři dny
později,“ popisuje vývoj Sedlo.

Klub SK Prostějov 1913 tak bude od příští sezóny figurovat ve všech oficiálních
mládežnických soutěžích. „Získali jsme
všechny soutěže od nejmenších až po
mužský krajský přebor. Ten bude jako
náhrada za juniorku. Jedná se o krajem
řízenou soutěž, která se jmenuje krajský
přebor mužů, ale budou v ní hrát juniorky. Mohou tam ale hrát i starší hráči bez
věkového omezení,“ představuje novou
soutěž Milan Sedlo a dodává: „My máme
takovou představu, že by to mohl být takový záložní výběr prvoligového áčka.
To je ale věc dalších jednání.“
Právě nejasnosti ohledně převodu mužské licence na prvoligový hokej, kdy se v
kuloárech šušká, že by také měla být ve
vlastnictví SK 1913, však předseda Sedlo
vyvrací. „My jsme jednali pouze o mládeži, která byla smluvně převedena na SK
1913. Předmětem jednání mužská licence
vůbec nebyla. My máme komplet všechny
mládežnické hokejisty,“ ujišťuje Sedlo. „Samozřejmě je ještě nemáme přeregistrované na svazu. To budeme řešit v nejbližších
dnech.“

Milan Sedlo: „Získali
jsme všechny soutěže“

EXKLUZIVNĚ

letos slavíme
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KOSTELEC NA HANÉ Šou jak se patří. Kostelecká fotbalová rodina si náležitě užívá postup do druhé nejvyšší krajské soutěže. V sobotním odpoledni se o tom, že místní FC něco dokázal, museli dozvědět všichni obyvatelé městečka
a také přilehlých Bílovic. Napříč ulicemi totiž jezdil vláček, obsazený do posledního místečka. Jednou ze zastávek
bylo i prostranství před sokolovnou. „Jelikož se rozhodovalo až v posledním kole a nechtěli jsme nic zakřiknout, tak
jsme oslavy naplánovali až na tento
víkend,“ objasnil Stanislav Píchal,
PŘÍMOU REPORTÁŽ NAJDETE NA STRANĚ 28
prezident kosteleckého FC.

%#





PARDUBICE, PROSTĚJOV Poprvé v historii se staly české hokejbalistky mistryněmi světa. Stalo se tak o předminulém víkendu
v Pardubicích a k titulu na domácí
půdě tým z pozice kapitánky dovedla Michaela Rullová. Prostějovankou vedený výběr nejprve
skončil druhý v základní skupině,
aby následně prošel bez zaváhání
vyřazovací částí a ve finále zdolal
v prodloužení díky zlatému gólu
Spojené státy.





Zhlédnout na vlastní oči legendární tanec maorských bojovníků Haka se vám v České republice příliš často nepoštěstí. Přeci jen kvality „A“-mužstev českých a novozélandských ragbistů
se liší dosti výrazně, asi jako hokejové zdatnosti obou národů, jen s opačným vyzněním.
Jeden z těchto vzácných okamžiků se odehrál
o víkendu v areálu Tatry Smíchov, kam se vydal výběr této oceánské země složený z hráčů
působících v evropských soutěžích. I když se
jednalo o přátelské střetnutí a český tým se po
celou dobu snažil předvést maximum, rozdíl
v kvalitě byl i tak patrný, a když vládci tohoto
sportu skutečně zabrali, skóre pravidelně narůstalo. O výsledek však nešlo, hlavní bylo připravit návštěvníkům prvotřídní zážitek a dále
zpopularizovat tento tvrdý a fyzicky i takticky
náročný, leč krásný sport. A to se podařilo na
jedničku s hvězdičkou, jak dokazoval pohled na
tisíce diváků, kteří obklopili hřiště, po utkání se
mohli k hráčům přiblížit na centimetry, vyfotit
se s nimi i popovídat v angličtině. Takové akce
neomrzí.
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minuta a bylo po boji. Po pouhých
pětapadesáti sekundách ukončila zápas Lédlová a odstartovala
tak velkou českou radost. A slavit
mohla i Michaela Rullová. „Je to
splněný hokejbalový sen, ta uuforie
byla absolutně neskutečná. Připravovaly jsme se rok a tři čtvrtě, nyní
jsme byly odměněny,“ jásala prostějovská rodačka, která Večerníku
poskytla i exkluzivní rozhovor. Najdete jej v některém z červencových
vydání.
(jim)

Domácí ligové soutěže ve všech hlavních sportech už sice skončily, přesto mohou mít fanoušci stále nabitý program. V České republice
i těsně za jejími hranicemi se totiž koná jedna
vrcholná akce za druhou. Zdárně za sebou již
máme mistrovství Evropy ve veslování, které
hostily Račice, i pardubický světový šampionát v hokejbalu, aktuálně se v Čechách koná
kontinentální soupeření v ženském basketbale
a na jihu Polska jen pár desítek kilometrů od
Ostravy začalo mistrovství Evropy fotbalistů do
jednadvaceti let. Mimo to právě o tomto víkendu vyvrcholí tuzemská ragbyová sezóna, kdy se
v Praze utkají o titul Smíchov se Spartou a ve
Vyškově si to o bronz rozdá tamější výběr v sestavě s Radkem Fialkou a Praga Praha. Pravda,
přímo tady na Hané nastalo z pohledu konaných akcí trochu ospalejší období, když pomineme nedávné kuličkové mistrovství republiky
jednotlivců a blížící se turnaj družstev, kdo by
však vedle vlastního aktivního sportování chtěl
na vlastní oči vidět i mistry svého oboru, měl
a stále má dostatek příležitostí.
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až ve druhé třetině, kdy na vedoucí
trefu Foleyové odpověděla Křížová,
posledních patnáct minut řádné hrací doby přineslo celkem čtyři branky.
Na ránu Němcové ze středního pásma odpověděla za pouhých šestačtyřicet sekund Strohmierová, minutu
a tři čtvrtě nato vrátila Češkám těsný náskok Kubínová, avšak minutu
a osm sekund před koncem srovnala
při hře bez brankářky Pfundtová.
Muselo se tak jít do nastavení,
z něhož se nestihla ukrojit ani celá



vyznělo pro Rullovou a spol., tentokrát v poměru 2:0 díky brzké úvodní
brance a pojištění náskoku na konci
druhé patnáctiminutovky. Ve druhém souboji o finále si v zámořském
souboji vyšláply Američanky na
kanadské sokyně a vyřadily je díky
obratu z 1:2 na 3:2 v posledních pěti
minutách základní hrací doby.
Závěrečný duel celého světového
šampionátu dospěl ve východních
Čechách až k dramatickému rozuzlení v prodloužení. Góly začaly padat

Před týdnem dohrané mistrovství světa v hokejbale přineslo velkou radost všem českým fanouškům a ti z Prostějovska se mohou radovat
hned dvojnásob, u historického triumfu žen je
nesmazatelně zapsána i regionální stopa. Bodově se sice Michaela Rullová neprosazovala
tolik, jak byla v minulosti zvyklá, musela však
plnit jiné úkoly než obvykle, chodila hlavně na
oslabení a celkově měla její lajna defenzivnější
zadání, avšak svými zkušenostmi, předešlými
úspěchy i kapitánským „céčkem“ na dresu plnila
roli vůdkyně, která po měsících ostré přípravy
dovedla družstvo k vytouženému cíli. To české fotbalistky jsou zatím na počátku celé cesty,
když teprve na podzim zahájí kvalifikační boje
o postup na mistrovství světa, a už samotné
zvládnutí skupiny s Německem, Islandem,
Slovinskem a Faerskými ostrovy by se rovnalo
velké senzaci, neboť dál jde pouze vítěz a týmy
z druhých míst čeká baráž. I tady ale máme
komu fandit, pevnou součástí „áčka“ je Gabriela Matoušková, jak dokázal i nynější přátelák
s mladými Američankami.

  

Vrcholný světový turnaj začaly Češky hladkou výhrou 10:0 nad Velkou
Británií, nahrávkou u druhé branky
podpořila toto kulaté skóre i třicetiletá útočnice. Následovalo bezproblémové zdolání Itálie 7:0, penaltová
výhra nad Slovenkami 2:1, zdolání
USA 3:0 a teprve poslední souboj
základní skupiny přineslo porážku,
konkrétně 1:2 s Kanadou.
Pro semifinále to tak znamenalo federální derby se Slovenskem. Také
druhé vzájemné střetnutí na turnaji

Míša Rullová dovedla hokejbalistky ke zlatu

HVOZD Není to jen o Nikasovi. V Pardubicích se běžel
24. ročník Zlatého poháru
na 4 400 metrů, který suverénním způsobem ovládl
Dangerous Gleam, jehož
ve Stáji na Srdéčku trénuje
Stanislav Popelka. Nejedná
se přitom o ojedinělý triumf
111"9 C"1D"8
jeho svěřenců.
Osmiletý Dangerous Gleam v poslední době prokazoval zvyšující se výkonnost.
„Při zkoušce na Zlatý pohár skončil druhý, doufali jsme, že se jeho forma ještě
zlepšila,“ řekl nám spokojený trenér Stanislav Popelka.
Dangerous Gleam si běžel svůj vlastní závod a postupně všichni jeho soupeři odpadali. Kouč nyní doufá, že se mu podobný výkon podaří zopakovat i v dalších
dostizích. „Pokud mu vydrží zdraví, objeví se letos i ve Stříbrné trofeji známé dříve
jako Cena Paramo. Jedná se o sobotní rámcový dostih pořádaný u příležitosti Velké
pardubické,“ přidal Popelka, jehož svěřenec Al Bustan zvítězil i na nedávném dostihu v polské Wroclavi.
(mls)
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Mladičký fotbalový talent z Kostelce
na Hané byl stěžejní oporou svého
týmu na nedělním finálovém turnaji
starších přípravek. Patnácti přesnými
trefami pomohl svému klubu k titulu
okresního přeborníka.

MAXIM MRVA
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smál se zkušený fotbalista
Tomáš „Palec“ Langr hrající
v Kostelci na Hané

„NIKDY JSEM NIC
NEVYHRÁL ANI
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Tolik běžeckých závodů již letos
ovládl prostějovský vytrvalec Pavel
Dvořák. Fenomén regionálních tratí
si zakulatil letošní číslovku suverénní obhajobou loňského prvenství na
Domamyslické stěně.

 `

Hokejoví představitelé hrají pro
veřejnost dosti nečitelnou a nepochopitelnou hru. Jednou řeknou
A, podruhé B a nikdo neví, kdo má
pravdu. Boj o děti a hlavně o peníze
tak stále pokračuje...

DEBAKL:

Nohejbalisté Sokola I Prostějov dosáhli skvělého vítězství. V sobotním
prvoligovém utkání již prohrávali
1:4, ale pěti body v řadě dokázali
ztracený duel proměnit v euforickou
výhru 6:4!

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 38

DO EVROPSKÉHO ZLÍNA

PROSTĚJOV Málokdo pochyboval o tom, že mimořádně talentovaný David Píchal zůstane v mateřském klubu
do dokončení dorostenecké kategorie. Hráč, který v necelých šestnácti letech nastoupí v třetí a o rok později
pravidelně nastupuje ve druhé lize, se potřebuje rozvíjet v renomovanějších klubech. Otázka zněla, ve kterém...
Večerník už to ví!

Tomáš KALÁB
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letos slavíme jubileum...

DAVID PÍCHAL

Pondělí
19.ledna
června
2017
Pondělí 30.
2017
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz
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fotbal

Pondělí 19. června 2017
www.vecernikpv.cz

OFICIÁLNÍ POSTUPOVÁ RADOST V KOSTELCI, DODATEČNĚ SLAVÍ I PROTIVANOV!
Z okresního přeboru jde nahoru Haná Prostějov, z „trojky“ Dobromilice, Brodek u Konice a také Tištín

MORAVA Každoroční napězjistili jsme tí, kdo sestoupí a postoupí, je
snad vyřešeno. O předminulém
víkendu skončená fotbalová sezóna 2016–2017 mnoho radosti do regionu nepřinesla.Více týmů
postihl pád, z postupu se radovalo jen pár klubů. Posloupnost
regionálních soutěží je navázaná až na druhou ligu, proto jsme
se pokusili trochu poodkrýt škatulata, která hýbala fotbalovým
děním na celé Moravě.

Zdeněk VYSLOUŽIL
Druhou ligu nikdo nechce

Dodateèná radost
Šternberka

Večerníkem podrobně sledovaný
SMOOS krajský přebor měl také zajímavé vyvrcholení u zeleného stolu.
Vedle prvního Ústí u Hranic se nakonec do divize přesunuje i v konečné tabulce až čtvrtý Šternberk.
Druhé Velké Losiny a třetí Zábřeh
na Moravě totiž postup odmítly.
Nově rozšíří krajskou společnost
z divize sestoupivší Přerov. Do
I.A třídy Olomouckého KFS pak
putují Kojetín-Koválovice, Určice
a Chválkovice. Již před startem sezóny byl jasný sestup pro na poslední
chvíli se odhlásivší Mohelnici. Mezi
krajskou fotbalovou elitu míří vítězové I.A tříd Černovír a Všechovice,
dodatečně pak i lepší druhý tým ze
skupin Dubicko.

Notoricky známá a Večerníkem
podrobně zmapovaná byla situace
druholigového eskáčka. O jeho sestupu do MSFL bylo jasno již několik
kol před koncem. Kdo však doprovodí prostějovský klub do třetí nejvyšší
soutěže, vešlo ve známost až po posledním odehraném kole. „Černý
Petr“ nakonec zůstal Frýdku-Místku. Slezané však netruchlili dlouho, protože nahoru nakonec nikdo
nechtěl... Postup z MSFL odmítl
nejen vítězný Uničov, ale i rezerva
Sigmy Olomouc, Hlučín a Kroměříž. Nabídku nevyužily ani nejlepší
celky ČFL. Situace pro příští ročník
MSFL je o to zajímavější, že se z ní
odhlásili tradiční účastníci - rezervy
Kostelec doprovází
prvoligových Slovácka, Zlína a Sigmy
i Protivanov
Olomouce. Z divizí se tak posunuly
do třetí ligy hned čtyři kluby Valašské Celosezónní dostihy dvojice regiMeziříčí, Hodonín, Uherský Brod onálních zástupců ve skupině „B“
I.B třídy mezi Kostelcem na Hané
a Rýmařov!

a Protivanovem skončily těsným vítězstvím Kosteleckých. Ti tak mohli slavit postup do I.A třídy přímo
na trávníku. O pár dní později však
propukla radost i o pár kilometrů
severněji. Vzhledem k tomu, že olomoucká Sigma odhlásila z MSFL
rezervu, uvolnilo se jedno místo
v I.A třídě a to připadlo po trojici
Dub nad Moravou, Kostelec na
Hané a Leština tak druhému celku
s nejlepším bodovým koeficientem
a tím byl právě Protivanov!
Dolů do okresních soutěží putuje šestice celků, z nichž jsou dva
z prostějovského regionu – Nezamyslice a Hvozd. Dále se pád týká
kvarteta: Viktorie Přerov, Libivé,
Hrabišína a Javorníka. Do krajských
soutěží se nepřihlásil nejhorší tým
z I.A třídy Štěpánov u Olomouce.
Tím pádem jdou do I.B třídy tři zástupci Olomoucka Červenka, Chomoutov a rezerva Šternberka.
Haná do kraje

Vítěz Okresního přeboru PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku Haná Prostějov opouští regionální společnost.
Na rozdíl od loňského ročníku, kdy
Hanáci odmítli možnost působení
v nejnižší krajské grupě, se tentokrát
posunu výš nebránili. Marně tak čekaly na nabídku druhé Vrahovice,
které byly nejlepším mužstvem jarní
části, ale v konečném účtování skončily dva body za první pozicí.

O patro níže do třetí třídy sestupuje trojice Přemyslovice,
Olšany u Prostějova a Zdětín.
U Olšan a Zdětína se pád do „pralesa“ dal celkem předpokládat díky
mizerné výchozí pozici po podzimní části. Přemyslovičtí však
vypili svůj kalich smůly až do dna.
Tým, jenž se úspěšně zachraňoval
v posledních pěti sezónách, tentokrát závěr nezvládl. Vaz zlomila
Sokolu domácí porážka v předposledním kole s Vícovem, následně
pak v Horním Štěpánově inkasoval
pětku. Záchranu tak slavil soused
ze Ptení, jenž v posledním kole H  B    "  !  :  + "  " ! 
 &*'- A
porazil Olšany a Přemyslovické 
předstihl v konečné tabulce o je- z okresního přeboru, čímž uvol- šanci využil a stal se tak čtrnáctým
nila místo pro nejlepší tým z dru- účastníkem Okresního přeboru
diný bod.
hého místa III. třídy. Podle bodo- PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
vého koeficientu měla možnost 2017/2018.
Rivalita bude pokraèovat
postupu rezerva Mostkovic, ta Konečné tabulky všech soutěží
Dvě volné vstupenky do okresního však nabídnutou šanci nevyužila. najdete na straně 22 dnešního
přeboru, které byly v banku před Dalším na řadě byl Tištín, který vydání.
startem letošní sezóny, shrábli ví<     _¡`
tězové třetích tříd. Ve skupině „A“
 `W $%'#$%
si počínaly suverénním způsobem
Dobromilice, které odrazily ná- Losovací aktiv Okresního fotbalového svazu Prospor svého velkého rivala z Tištína. tějov se koná v pátek 30. června 2017 od 17:00 hod
V „béčku“ se po odstoupení suve- v sále KD Kralice na Hané.
rénního AFK Prostějov City 2016 Losovacího aktivu jsou povinni účastnit se zástupci všech členských
otevřela cesta Broku u Konice. Jis- klubů, které podaly přihlášku družstva do soutěže, dle čl. 28.4 RS.
kra své jarní tažení zvládla a zavítá V případě neúčasti se vystavují pořádkové pokutě za neplnění si
tak do nejvyšší soutěže Okresní- svých povinností vůči OFS.
ho fotbalového svazu Prostějov. Návrh zařazení družstev členského klubu do soutěží a rozdělení souTam se ovšem podívají i borci těží na skupiny bude zveřejněn na úřední desce webových stránek
Tištína, kterým nahrálo hned ně- OFS Prostějov www.ofsprostejov.cz
Zdeněk Vysloužil, sekretář OFS a Roman Minx., předseda STK
kolik aspektů. Skalka se odhlásila

zprávy od zeleného stolu...
`¢     _¡` ;      %"  $%'  (
Nesplnění podmínky čl. 12.10 Rozpisu soutěže OFS PV:
TJ Sokol Přemyslovice 2 hráči: Rozsíval Martin ID 91051309, Havelka Martin ID
96061159. TJ Sokol Brodek u Prostějova 2 hráči: Doležel Radek ID 94100799, Krejčí Michal ID 84060063.
Za každého nečinného hráče pořádková pokuta à 400 Kč.
4. Přebor OFS dorost – 22. kolo bez závad
Vítěz TJ Sokol Plumlov. Dle čl. 11 rozpisu soutěže dorostu OFS Prostějov a OFS
Přerov o postup do OL KFS nejlépe umístěná družstva z každého okresu tj. Plumlov a Horní Moštěnice. Pokud odmítnou, pak nejlépe umístěná družstva z každého
okresu.
5. Přebor OFS starší žáci – 18. kolo bez závad
Vítěz TJ Sokol Brodek u Prostějova s právem postupu do krajské soutěže Ol KFS.
6. Přebor OFS mladší žáci – 18. kolo bez závad, až na:
Utkání TJ Sokol Klenovice na Hané – TJ Sokol Plumlov. K utkání se nedostavil delegovaný rozhodčí. Utkání bylo odehráno a zaevidováno na papírový zápis. Ten byl
doručen na OFS Prostějov a dodatečně vložen do IS sekretářem OFS. Dohrávka
14. kola TJ Haná Nezamyslice – FK Výšovice 15:0. Nepotvrzen zápis vedoucím
mužstva hostů FK Výšovice: Lužný Milan ID 57080031. STK uděluje oddílu FK
Výšovice finanční pokutu 150 Kč. Dle čl. 28/12 RS. Vítěz TJ Sokol Olšany s právem
postupu do krajské soutěže Ol KFS.
8. Přebor OFS mladší přípravky
Skupina 4: Turnaj 10. 6. pořadatel TJ Sokol Otaslavice bez závad, až na oddíl FC
Kostelec se z turnaje den před zahájením omluvil z důvodu nedostatečného počtu
hráčů. Neodehraná utkání FC Kostelec na Hané – TJ Sokol Otaslavice, 1.SK Prostějov „C“ – FC Kostelec na Hané.

STK předává DK s návrhem kontumace: Utkání FC Kostelec na Hané – TJ Sokol
Otaslavice 0:3 a tři body ve prospěch TJ Sokol Otaslavice. 1.SK Prostějov „C“ – FC
Kostelec na Hané 3:0 a tři body ve prospěch 1.SK Prostějov „C“.
9. Finálové turnaje přípravek
Mladší přípravky
Termín konání finálových turnajů mladších přípravek neděle 25. 6. 2017. Finálové
turnaje budou odehrány ve 3 skupinách. Finále A se uskuteční v Olšanech u Prostějova a zúčastní družstva umístěná na 1. a 2. místě 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.
Kvalifikovaná družstva
Finále A - Olšany: SK Jesenec, FKM Konice, TJ Smržice „A“, TJ Haná Prostějov, TJ
Sokol Olšany, 1.SK Prostějov „B“, 1.SK Prostějov „C“, TJ Sokol Vrahovice (oddíl TJ
Haná Nezamyslice se omluvil s předstihem). Finále B – Kostelec na Hané: TJ Sokol
Vícov, TJ Sokol Přemyslovice, 1.SK Prostějov „A“, FC Kralice na Hané, FC Kostelec
na Hané, TJ Sokol Čechovice. Finále C – Otaslavice: SK Protivanov, FC Hvozd, TJ
Sokol Určice, TJ Smržice „B“, TJ Sokol Otaslavice, (oddíl FK Němčice nad Hanou se
omluvil s předstihem).
10. Losovací aktiv SR 2017/2018
Termín Losovacího aktivu soutěží OFS Prostějov byl určen na pátek 30. 6. 2017.
Místo konání KD Kralice na Hané. Zahájení 17:00 hodin, prezentace od 16:30
hodin.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil,
souhlasil předseda STK Roman Minx.

Velkolepé oslavy historického
postupu kosteleckých fotbalistů
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KOSTELEC NA HANÉ Žlutočervený vláček ověšený vlajkami a znakem FC Kostelec na Hané se v sobotu 17. června vydal na
svou pouť krátce po patnácté hodině. Slavil se postup do I.A třídy Olomouckého
KFS. Vedle všech členů současného kádru
„A“-týmu a jejich rodinných příslušníků se
v něm vezli i věrní fanoušci a také naražený
sud piva. Několik zastávek na význačných
místech města, včetně zdravice házenkářům, bylo provázeno chorálem „Tak jsme
mistři, no a co...“. Něco podobného rozhodně Kostelec na Hané ještě nezažil!

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník
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34. Předáno DK k dořešení z STK – zápis č. 14 z 14. 06. 2017. Přestupek: Utkání FC Kostelec na Hané – TJ Sokol Otaslavice – mladší přípravka, turnaj 10.
6. 2017. Oddíl FC Kostelec na Hané se k utkání nedostavil. Rozhodnutí DK: a)
DK rozhodla utkání kontumovat výsledkem 3:0 ve prospěch oddílu TJ Sokol
Otaslavice a 3 body oddílu TJ Sokol Otaslavice. Dle §36/1 DŘ Poplatek 50 Kč
bude načten na sběrný účet. 35. Předáno DK k dořešení z STK – zápis č. 14 z 14.
06. 2017. Utkání 1.SK Prostějov „C“ – FC Kostelec na Hané - mladší přípravka,
turnaj 10. 6. 2017. Oddíl FC Kostelec na Hané se k utkání nedostavil.
Rozhodnutí DK:
a) DK rozhodla utkání kontumovat výsledkem 3:0 ve prospěch oddílu 1.SK
Prostějov „C“ a 3 body oddílu 1.SK Prostějov „C“. Dle §36/1 DŘ Poplatek 50 Kč
bude načten na sběrný účet.
36. Opakované napomínání hráče v soutěžním ročníku.
Projednání ŽK dle SŘ čl. 29.1
37. TJ Sokol Čechovice B ID 7130101. Rozhodnutí DK: Odpovědný za disciplinární přečin. Dle §47.4 DŘ. Pokuta: Ve výši 200 Kč dle SŘ čl. 29.1 bude
načtena na sběrný účet. Poplatek 100 Kč bude načten na sběrný účet.
38. TJ Horní Štěpánov ID 7130171. Rozhodnutí DK: Odpovědný za disciplinární přečin. Dle §47.4 DŘ. Pokuta: Ve výši 100 Kč dle SŘ čl. 29.1 bude
načtena na sběrný účet. Poplatek 100 Kč bude načten na sběrný účet.
39. TJ Sokol Olšany ID 7130311. Rozhodnutí DK: Odpovědný za disciplinární
přečin. Dle §47.4 DŘ. Pokuta: Ve výši 300 Kč dle SŘ čl. 29.1 bude načtena na
sběrný účet. Poplatek 100 Kč bude načten na sběrný účet.
40. TJ Sokol Otaslavice ID 7130321. Rozhodnutí DK: Odpovědný za disciplinární přečin. Dle §47.4 DŘ. Pokuta: Ve výši 400 Kč dle SŘ čl. 29.1 bude
načtena na sběrný účet. Poplatek 100 Kč bude načten na sběrný účet.
41. TJ Haná Prostějov ID 7130021. Rozhodnutí DK: Odpovědný za disciplinární přečin. Dle §47.4 DŘ. Pokuta: Ve výši 100 Kč dle SŘ čl. 29.1 bude
načtena na sběrný účet. Poplatek 100 Kč bude načten na sběrný účet.
42. FC Ptení ID 7130381. Rozhodnutí DK: Odpovědný za disciplinární přečin.
Dle §47.4 DŘ. Pokuta: Ve výši 500 Kč dle SŘ čl. 29.1 bude načtena na sběrný účet.
Poplatek 100 Kč bude načten na sběrný účet.
43. FK Skalka 2011 ID 7130401. Rozhodnutí DK: Odpovědný za disciplinární
přečin. Dle §47.4 DŘ. Pokuta: Ve výši 300 Kč dle SŘ čl. 29.1 bude načtena na
sběrný účet. Poplatek 100 Kč bude načten na sběrný účet.
44. TJ Sokol Určice B ID 7130441. Rozhodnutí DK: Odpovědný za disciplinární
přečin. Dle §47.4 DŘ. Pokuta: Ve výši 100 Kč dle SŘ čl. 29.1 bude načtena na
sběrný účet. Poplatek 100 Kč bude načten na sběrný účet.
45. TJ Sokol Vícov ID 7130501. Rozhodnutí DK: Odpovědný za disciplinární
přečin. Dle §47.4 DŘ. Pokuta: Ve výši 300 Kč dle SŘ čl. 29.1 bude načtena na
sběrný účet. Poplatek 100 Kč bude načten na sběrný účet.
46. TJ Sokol Vrahovice ID 7130051. Rozhodnutí DK: Odpovědný za disciplinární přečin. Dle §47.4 DŘ. Pokuta: Ve výši 500 Kč dle SŘ čl. 29.1 bude

načtena na sběrný účet. Poplatek 100 Kč bude načten na sběrný účet.
47. FK Výšovice ID 7130471. Rozhodnutí DK: Odpovědný za disciplinární
přečin. Dle §47.4 DŘ. Pokuta: Ve výši 500 Kč dle SŘ čl. 29.1 bude načtena na
sběrný účet. Poplatek 100 Kč bude načten na sběrný účet.
48. TJ Sokol Brodek u Prostějova ID 7130091. Rozhodnutí DK: Odpovědný za
disciplinární přečin. Dle §47.4 DŘ. Pokuta: Ve výši 200 Kč dle SŘ čl. 29.1 bude
načtena na sběrný účet. Poplatek 100 Kč bude načten na sběrný účet.
49. TJ Pavlovice u Kojetína ID 7130341. Rozhodnutí DK: Odpovědný za disciplinární přečin. Dle §47.4 DŘ. Pokuta: Ve výši 100 Kč dle SŘ čl. 29.1 bude
načtena na sběrný účet. Poplatek 100 Kč bude načten na sběrný účet.
50. TJ Sokol Bedihošť ID 7130061. Rozhodnutí DK: Odpovědný za disciplinární přečin. Dle §47.4 DŘ. Pokuta: Ve výši 100 Kč dle SŘ čl. 29.1 bude
načtena na sběrný účet. Poplatek 100 Kč bude načten na sběrný účet.
51. TJ Tištín ID 7130421. Rozhodnutí DK: Odpovědný za disciplinární přečin.
Dle §47.4 DŘ. Pokuta: Ve výši 100 Kč dle SŘ čl. 29.1 bude načtena na sběrný účet.
Poplatek 100 Kč bude načten na sběrný účet.
52. TJ Biskupice ID 7130071. Rozhodnutí DK: Odpovědný za disciplinární
přečin. Dle §47.4 DŘ. Pokuta: Ve výši 200 Kč dle SŘ čl. 29.1 bude načtena na
sběrný účet. Poplatek 100 Kč bude načten na sběrný účet.
53. TJ Haná Nezamyslice ID 7130301. Rozhodnutí DK: Odpovědný za disciplinární přečin. Dle §47.4 DŘ. Pokuta: Ve výši 200 Kč dle SŘ čl. 29.1 bude
načtena na sběrný účet. Poplatek 50 Kč bude načten na sběrný účet.
54. FC Kralice na Hané ID 7130241. Rozhodnutí DK: Odpovědný za disciplinární přečin. Dle §47.4 DŘ. Pokuta: Ve výši 100 Kč dle SŘ čl. 29.1 bude
načtena na sběrný účet. Poplatek 50 Kč bude načten na sběrný účet.
55. TJ Smržice ID 7130411. Rozhodnutí DK: Odpovědný za disciplinární
přečin. Dle §47.4 DŘ. Pokuta: Ve výši 50 Kč dle SŘ čl. 29.1 bude načtena na
sběrný účet. Poplatek 50 Kč bude načten na sběrný účet.
56. FC Hvozd ID 7130161. Rozhodnutí DK: Odpovědný za disciplinární přečin.
Dle §47.4 DŘ. Pokuta: Ve výši 50 Kč dle SŘ čl. 29.1 bude načtena na sběrný účet.
Poplatek 50 Kč bude načten na sběrný účet.
57. TJ Sokol Otaslavice ID 7130321. Rozhodnutí DK: Odpovědný za disciplinární přečin. Dle §47.4 DŘ. Pokuta: Ve výši 150 Kč dle SŘ čl. 29.1 bude
načtena na sběrný účet. Poplatek 50 Kč bude načten na sběrný účet.
Proti rozhodnutí DK OFS je možno podat odvolání k VV OFS do sedmi dnů ode
dne doručení
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil,
souhlasil předseda DK Ing. Jaroslav Čížek.

Zdeněk
VYSLOUŽIL
Důležitým bodem sobotního programu byl
exhibiční zápas dvou týmů, které se zasloužily
o největší úspěchy novodobé historie kostelecké kopané. V bílých dresech vyběhl na trávník výběr z roku 2007, proti němuž se v čer-
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veném postavili současní plejeři „A“-týmu. „Já
jsem nesmírně rád, že pozvání přijali prakticky všichni kluci, kteří se v roce 2007 zasloužili
o postup do I.B třídy. Bez nich bychom dnes
slavit nic nemohli. Když se ohlédnu, tak postup z okresu byl paradoxně mnohem náročnější než letošní posun do I.A třídy,“ komentoval Stanislav Píchal. Duel hraný v hodně
přátelském duchu přinesl zajímavý výsledek.
Z vítězství 4:2 se radovali tehdejší okresní
přeborníci, kteří využili mírné indispozice některých současných hráčů. „Jízda vlakem byla
náročná. Určitě se to podepsalo na výkonnosti a také koordinaci,“ culil se prezident Píchal.
Slavnostní atmosféru nezkazil ani silný studený nárazový vítr. Na zahřátí toho bylo vskutku
dost. Komu byla i přesto zima, mohl využít
tepla sálajícího z grilu, na kterém se otáčely
dvě třicetikilové krůty. „Já jsem ve velkém
mužském fotbale postoupil poprvé. Užívám
si to, ale už se mi hlavou honí skladba kádru
na příští sezónu. Ta bude hodně náročná, jako
nováček to nebudeme mít lehké,“ nechal se
slyšet trenéř Jaroslav Klimeš, jenž svým vedením prakticky celou oslavu zapříčinil.
Tečku za vydařenou fotbalovou sobotou
udělal oficiálně ohňostroj. Neoficiálně se
však na stolech i pod stoly pařilo až do brzkých ranních nedělních hodin...
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jakéé byly koosteeleecké osllavy....
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Veškeré úřední zprávy a další aktuality mohou zástupci jednotlivých
oddílů i jejich příznivci nacházet na internetových stránkách

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!
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„N)které zápasy,
hlavn) venkovní,
byly nedstojné,“
posteskl si pedseda

eská*ka František Jura

PROSTĚJOV Po letech hojnosti a velkých úspěchů si členové
„Jednoznan tím zásadním je pro m pozice
1.SK Prostějov prožili velice rozporuplnou sezónu. Na jedné stranámstka hejtmana, která obnáší spoustu práce
ně se po dlouhých letech vrátila do města druhá liga, naproti
a povinností, stejn tak i funkce zastupitele.
tomu výsledky na hřišti zaváněly někdy až ostudou. Tuto skutečFotbal se pro m stal už jen koníkem,
nost si dobře uvědomuje i generální sportovní manažer a následtento klub je pro m ale srdení záležitostí
ně předseda klubu František Jura (na snímku), jenž v obsáhlém
a nechci ho opustit.“
ohlédnutí nastínil v rozhovoru pro Večerník příčiny neúspěchu,
převládající atmosféru i představy, jakým směrem se eskáčko  Působíte hodně odhodlaně, je však příprava nebo pohár a něco
vydá dál. Sympatické je, že se neschovával za nicneříkající fráze kde jste nabral tolik pozitivní jiného dlouhodobá soutěž. To jsou
a pokusil se jednotlivé faktory konkrétně pojmenovat.
věci, jimž nemusíte věřit, když vám
energie?

„No pozor, to se mi povedlo až mi- je někdo vykládá, ale musíte je zažít.
PŮVODNÍ
nulý týden... Do té doby jsem byl Teď už tomu věříme. Pozitivní ale je,
rozhovor
doma nepoužitelný a nepříjemný, že jsme mohli vůbec hrát soutěžní
dostal jsem se z toho až před pár zápasy s Baníkem, Sigmou, Budějok
pro Večerník
dny, kdy jsem si řekl, že sám sebe vicemi nebo Viktorkou Žižkov. To tu
i rodinu jsem už natrápil dost a je dlouho nebylo a možná opět dlouho
Jiří
potřeba se dívat dopředu.“ (úsměv) nebude. Umožnilo nám to i město
MOŽNÝ
 Bylo v silách oddílu po fi- díky zásadním úpravám stadionu, na
nanční stránce konkurovat sou- což nesmíme zapomenout.“
 Před rokem jste zažíval vel To znamená, že návrat do drupeřům?
kou euforii a oslavné vynášení do
„Bylo to hodně složité. Na to vám hé ligy by musel jít ruku v ruce
nebes. Letos jsou pocity přesně
někteří odpoví, že jsme tam neměli s výrazným navýšením rozpočtu?
opačné...
lézt. Zásadní ale bylo, že jsme před „Pokud by se tak stalo, byli bychom
„Je to tak. Rčení jednou jsi dole,
začátkem sezóny měli přes naše už na ligu připraveni, protože jsme
jednou nahoře se naplnilo úplně
partnery domluvené tři minimálně si vše vyzkoušeli, spoustu chyb by„Užíval jsem si úspch a te si musím vypít i to
druholigové posily, které ale z růz- chom teď už neudělali. A jednou
hoké. Když se vám nedaí, tak si do vás všichni
ných důvodů nepřišly. Nešlo pou- z nich je i rozpočet. Osmnáct mikopnou... I v život to tak je, a když si z toho nco
ze o finance, bylo ale složité dostat lionů korun je opravdu minimální
je do Prostějova. Mají rodinu, děti částka, abychom si mohli dovolit
vezmete a otepete se, mžete si z toho vzít do dobré.“
a být celý týden v Prostějově se jim mít kádr, který může FNL hrát. To
bezezbytku. (povzdechne si) Vnitřní bylo ještě horší... Některé zápasy, nechtělo. Já jsem ale nechtěl, aby znamená v našem případě navýšení
analýzu jsme si udělali, jde o velké hlavně venkovní, byly nedůstojné, přijeli třeba jen na dva tři tréninky. o padesát procent. Pokud bychom
ponaučení. Je toho víc a na delší trápil mě nejen počet bodů, ale Jelikož byli z Čech, dali buď před- neměli šanci tyto peníze reálně zísrozbor, ale v každém případě ne- i obdržené branky. Čekal jsem, že
„Nový kou bude mít volnou ruku, mže si ponepodařilo se nám složit konkuren- nám to dají všichni sežrat, tak to je,
ceschopný kádr, to je zásadní a od že když se vám nedaří, tak si do vás
chat kohokoliv a je mi úpln jedno, koho vyadí.
toho se vše odvíjelo. Některé zápasy všichni kopnou. Nečekal bych, že
Už nebudeme nad nikým držet ochrannou ruku!“
pak byly až ostudné a nedůstojné, zapomenou na to hezké, když jsme
stejně jako získaných dvanáct bodů, vyhráli divizi, pak byli třikrát třetí nost domácím podmínkám, nebo kat, nemá cenu zkoušet to znovu.
což je tuze málo. Na druhou stranu, a následně první ve třetí lize. Takže odešli do zahraničí. Od finančních I když je pravda, že kluci nabrali
kdo to v podzimní části viděl, tak i na letošní sezónu se zapomene, prostředků se to odvíjelo až v zimě, zkušenosti a nebylo by potřeba nauzná, že ve třech čtyřech domácích jiná cesta není, musíme se dívat požadavky hráčů pro nás byly neak- kupovat tolik hráčů. Záleží, jak na
zápasech nás o body připravila čás- dopředu. Pokud bychom se ale jen ceptovatelné. Navíc jsme zpočátku sobě budou pracovat a co si vezmou
tečně nezkušenost, kdy jsme dostali babrali v minulosti, tak se nikam věřili, že kvalita týmu bude stačit, z druholigové sezóny.“
 Jaký dojem na vás vůbec uděbranky v poslední minutě. V někte- nedostaneme.“
ale realita byla jiná.“
lal kolektiv, který se v Prostějově
rých zápasech nás pak nehorázným  Vnímal jste všechny tyto udá-  Můžete být konkrétní?
způsobem obral rozhodčí, jako losti jako svou velkou osobní po- „Nechci říkat jména, byli jsme ale vytvořil?
domluveni s hráčem, který nakonec „Když se vyhrává, tak se všichni
třeba s Táborskem. Minimálně k za- rážku?
myšlení je, že proti nám bylo naříze- „Moji nejbližší mi říkali, že nejlep- skončil v Českých Budějovicích, plácají po ramenou a je vše vynikano patnáct penalt! To jsou věci, na ší je odejít na vrcholu a zrazovali jeho požadavek byl kolem sedmde- jící, když jsme ale prohrávali, tak se
něž se nechci vymlouvat ani je příliš mě od toho. Nechtěli, abych šel do sáti tisíc. Další se z rodinných důvo- začaly ukazovat charaktery hráčů...
pouštět do médií, rozebrali jsme si trénování i ve druhé lize. Mysleli dů přemístil do Bohemians 1905, Poznali jsme to a získali další velké
to dobře, ale chtěl jsem si vyzkou- jeden kluk se rozhodl pro Slovan ponaučení. Nechci házet vinu jen na
je sami...“
Bratislava, kde bral tři tisíce euro. hráče, na výsledku se podíleli i trené„Osmnáct milion je minimální ástka,
Měli jsme vyhlédnutého i jednoho ři a funkcionáři, ale spoustě hráčů šlo
abychom si mohli dovolit tuto soutž hrát.
hráče ze Zbrojovky, který šel v zimě jen o ně a jejich ego, ne o mužstvo.
Pokud bychom nemli šanci tyto peníze reáln
do Rakouska. Hráčů jsme tak měli Někteří dvakrát nenastoupili a jezískat, nemá cenu zkoušet to znovu.“
připravených víc, ale nedokázali jich přístup byl katastrofální. Mysleli
jsme přesuny dotáhnout do konce.“ si, že jsou lepší než ostatní, a nebyli
 Měl jste někdy až pocit, že šet něco nového, když jsem si po„Doma jsem byl nepoužitelný a nepíjemný,
ostatní Prostějov ve druhé lize stup s hráči vybojoval. (pousměje
dostal jsem se z toho až ped pár dny, kdy jsem si ekl,
nechtějí?
se) Zklamání prožívám stejné jako
že sám sebe i rodinu jsem už natrápil dost
„Přiznám se, že jo! Nemůžu se zba- oni, užíval jsem si úspěchů a teď si
a je poteba se dívat dopedu...“
vit dojmu, že tomu tak bylo, třeba musím vypít i to hořké. I v životě to
zmíněné domácí utkání proti Tá- tak je, a když si z toho něco vezmeborsku bylo do nebe volající. Tam te a otřepete se, tak se to nakonec  Jak citelný byl tedy ekonomic- schopni respektovat trenéry, atmomě po letech ve fotbale nikdo ne- může obrátit v dobré. Věřil jsem, že ký rozdíl mezi vámi a ostatními? sféra je pak horší a horší. Neměli
přesvědčí, že v tom nebyl úmysl! to zvládneme, ale nedá se nic dělat. „Baník Ostrava měl rozpočet zhru- jsme ty správné typy, kteří bojují, čeA pak byly zápasy, kdy nás sice Byl jsem z toho hodně špatný, ale ba padesát milionů korun, Sigma kají na svou šanci a pak ji chytí za parozhodčí poškodil, ale nehráli jsme teď už skládáme nový kádr a těším čtyřicet a my dvanáct... Druhý nej- česy. Měli jsme tu hráče, kteří musejí
dobře a nezasloužili jsme si bodo- se, že tuto sezónu napravíme. Ni- chudší klub měl osmnáct a ostatní hrát hned teď, a přitom neodkopali
vat. Když se nedaří, tak si do vás kdo mě neodradí, vždy jsem věřil, přes dvacet milionů. My jsme to ale vůbec nic...“
každý kopne a kopne si i rozhodčí. a to i v těch nejtěžších dobách. Ne- věděli a šli do toho i s tímto rozpoč-  Lze tedy očekávat výraznější
Tak to bohužel je. Je potřeba ale nechám se řečmi všech možných tem, zkusili jsme to a zjistili jsme, že řez mužstvem?
říct, že oni nám zápasy neprohráli, odborníků odradit ani teď a půjdu takhle to nejde. Mysleli jsme, že jsme „Určitě, vrátí se všichni hráči z hosschopni to zvládnout, něco jiného tování. V přípravě bude asi sedmakvůli nim jsme nespadli. Některé do toho znova!“
penalty však byly podivné, na mysli mám situace z duelů s Baníkem,
Sigmou, Znojmem. Ale nerad bych
se pouštěl do dohadů, rozhodčí
chybují stejně jako my.“
 Před lety uhrály Lázně Bohdaneč jedenáct bodů v první lize,
Prostějovu se letos podařilo získat jen o bod víc. Nebude se tedy
na vaše druholigové účinkování
vzpomínat obdobně?
„Už na podzim jsem z toho neměl
dobrý pocit a teď na jaře, když jsem
byl jen na tribuně, tak to pro mě

dvacet hráčů, trenér si jich vybere
osmnáct a zbytek
půjde na hostování. Nový kouč
bude mít volnou ruku, může
si ponechat kohokoliv a je mi

Foto: archív Veerníku

„Ml jsem pocit, že nás v lize nechtjí!
Nemžu se zbavit dojmu, že tomu tak bylo,
teba zmínné domácí utkání proti Táborsku
bylo do nebe volající. A i další penalty byly podivné.
úplně jedno, koho vyřadí. Už nebudeme nad nikým držet ochrannou
ruku!“
 Jak si vedli odchovanci, kteří
už v klubu něco zažili?
„Nezklamali mě víc než jiní. Patřili
mezi hráče, kteří si mysleli, že si ligu
vykopali, a proto musí hrát. Šlo by je
rozdělit na dva tábory. Jedni chtěli
za každou cenu, ale jejich výkon byl

ček. Dále v dorostu končí Škrabal,
brankář Šarman, opravdu je spousta hráčů, která nám dělá radost.
V mládeži je klub nastaven dobře
a mé poděkování patří celému realizačnímu týmu áčka i všem trenérům mládeže.“
 Na jaře jste byl nucen převzít
pozici předsedy klubu. Jak zvládáte tolik úkolů a povinností?

„Stále máme v pamti, že nám odešel pedseda,
strašn nám chybí...
horší a horší, nebyli schopni prodat
co na tréninku. Pak tu byli ti druzí,
kteří si mysleli, že musí hrát za každou cenu, a nedokázali akceptovat,
že o svou šanci musejí bojovat...
Celkově nemám koho vyzdvihnout
nebo pochválit. Ve třetí lize vás málokterý mančaft potrestá, tady se
tak ale stalo po každé chybě. Nebyli
jsme na to připraveni, neuměli jsme
se s tím vyrovnat a neměli jsme kvalitu na to, abychom zápasy otáčeli.“
 A budete nyní cílit na okamžitý návrat do druhé ligy?
„Opravdu to nebude cíl, opravdu ne! Teď jsme prožili euforii po
všech stránkách, ale dělali jsme rov-

„Stále máme v paměti, že nám odešel předseda, strašně nám chybí...
(smutně) Zásadní věci jsme vždy
řešili ve dvou, pořád se s tím těžko
vyrovnávám a je to pro nás obrovská ztráta. Dvacet let jsem stál na
střídačce a teď je vše jinak, proto
jsem delegoval hodně kompetencí
na Ivana Poláka, který má na starost
řadu ekonomických a organizačních záležitostí, Radim Weisser se
stal sportovním ředitelem. Pravomoci mají a všechno se mnou konzultují, oni to předjednávají a já dotahuji věci do konce. Rozdělili jsme
si role a nejsem u všech jednání.
Mám už kolem sebe zkušené lidi.“

„Návrat do druhé ligy nebude cíl, opravdu ne!
Te jsme prožili euforii po všech stránkách,
ale dlali jsme rovnž chyby. Nyní bychom se
chtli vrátit k tomu, co jsme prosazovali
od zaátku, když jsme zaali klub budovat...
něž chyby. Nyní bychom se chtěli
vrátit k tomu, co jsme prosazovali
od začátku, když jsme začali klub
budovat. To znamená hrát dobře
třetí ligu, vychovávat hráče a posunovat je z dorostu. I proto chceme
vrátit trenéry tam, kde byli. Radim
Weisser k dorostu, Petar Aleksijevič
ke gólmanům.“
 Když jste zmínil mládež, „devatenáctce“ jen o fous unikla šance bojovat o postup do první ligy.
Jaký zde vidíte potenciál?
„Právě vystoupení dorostenců můžeme hodnotit kladně. Škoda, že
to nevyšlo v posledním zápase...
I v Třinci jsme měli šance, mohli jsme jít do vedení. Ale v ´áčku´
máme stabilně reprezentanta Davida Píchala, který teď jde na zkoušku
do ligového mužstva. Je tam i Zapletal, ke konci sezóny nastoupil
další hráč ročníku 2000 Marčík,
do přípravy by se měl zapojit i Jaší-

 Vedle oddílových funkcí jste
i prostějovským zastupitelem
a náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, ucházel jste se
o místo ve fotbalovém svazu. Není
toho na jednoho člověka až moc?
„Jednoznačně tím zásadním je pro
mě pozice náměstka hejtmana,
která obnáší spoustu práce a povinností, stejně tak i funkce zastupitele.
Fotbal se pro mě stal už jen koníčkem, tento klub je pro mě ale srdeční záležitostí a nechci ho opustit.
Minimálně na nějaké období mi
skončila trenérská kariéra, načež
politická a funkcionářská dráha se
skloubit dají. Na hřišti jsem sice pořád ještě de facto každý den, ale už
ne tolik hodin. Věřím tomu, že to
zvládám, a kluci pode mnou pracují
dobře. Času na odpočinek sice moc
nemám, ale aspoň jeden den týdně
se snažím jet na chatu a odpočinout
si tam.“

fotbal

„Hodně hráčů se loučí, přeci jen to byl ale poslední druholigový zápas a každý by měl jezdit
na sto procent. Na každém z nás je, jak to pojme, jak se na zápas bude koncentrovat. Je to
o jednotlivcích.“

POHLED DVANÁCTÝ: VÍTKOVICE

„Doma dokážeme plnit, co nám trenér říká, a pak přijedeme ven a každý si dělá, co chce.
To je právě obraz toho, co hrajeme celou sezónu ve druhé lize. Takto nemůžeme hrát ani
ve třetí lize.“

POHLED JEDENÁCTÝ: TØINEC

„Mám někdy pocit, že na soupeřovy stadiony přijíždíme jako banda amatérů. Věřili jsme,
že až takový rozdíl mezi námi a ostatními týmy není a že se to jednou prostě zlomit musí.
Škoda že tak pozdě.“

POHLED DESÁTÝ: TÁBORSKO & ŽIŽKOV

„Bojíme se něco udělat v ofenzivě, jít jeden na jednoho, dostat se do šestnáctky, aby to někdo
vzal na sebe. Nesmíme na venkovní zápasy jezdit jen na výlety, jenom se zúčastnit.“

POHLED DEVÁTÝ: ÈESKÉ BUDÌJOVICE

„V každém zápase vyprodukuje chybu někdo jiný, ale ve výsledku je to pořád stejné. Pokud
prohráváte 0:3 po deseti minutách, můžete zbývajících osmdesát minut zápas jen dohrávat. Je to ostuda pro město, klub i fanoušky.“

POHLED OSMÝ: PARDUBICE

pohledem martina hirsche

aneb

OKÉNKO
KAPITÁNA

„Tohle bude asi můj poslední zápisník ze současné sezóny. Za současné situace je
nejrozumnějším řešením, abych zákrok podstoupil hned. Z naší hry s Opavou jsem měl
dobrý pocit.“

POHLED SEDMÝ: OPAVA & ÚSTÍ NAD LABEM

„Dnešní zápas jsem musel sledovat pouze z tribuny. Dostihly mě potíže s kolenem, které
jsem tu a tam pociťoval už dříve. K samotnému utkání ve Vlašimi se raději nebudu
vyjadřovat.“

POHLED ŠESTÝ: VLAŠIM

„Zápas splnil všechny předpoklady. Fanoušci kromě pár světlic fandili, takže klobouk dolů
před nimi. Herně nás sice Baník nepřehrál, ale na šance a závary byl lepší.“

POHLED PÁTÝ: BANÍK OSTRAVA

„Porážka samozřejmě mrzí, ale aspoň se můžeme jeden druhému podívat do očí, zápas
jsme odbojovali. Střídání bylo vynucené okolnostmi, už nějakou dobu mám problémy
s kolenem.“

POHLED ÈTVRTÝ: ZNOJMO

„Je pozdě začít hrát za stavu 0:2, navíc po bouřce v kabině. My nemáme do té míry silný
a kvalitní tým, abychom dokázali otočit zápas. Pokud nezačneme hrát od první minuty,
nemáme šanci.“

POHLED TØETÍ: FRÝDEK-MÍSTEK

„Góly dostává jedno mužstvo i dává jedno mužstvo. To znamená, že když góly nedáváme,
nemůže za to jen útok, a když góly dostáváme, může za to celé mužstvo, nejen obrana.“

POHLED DRUHÝ: VARNSDORF

„Tohle vítězství nás může ohromně nakopnout dál. Na podzim jsme totiž přesně takové
zápasy hráli. Ovšem nezvládli jsme je a prohráli. Teď se to otočilo a třeba to předseda shora
zařídil.“

POHLED PRVNÍ: SOKOLOV

pohledem karla kroupy

aneb

OKÉNKO
KAPITÁNA

Mnoho radosti si prostjovští fotbalisté v uplynulé sezón neužili.
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Známka Veèerníku: 5

Vyšší známku si vysloužil díky
několika vydařeným zápasům,
v nichž přímo skóroval nebo nahrál
na branku. Své rychlosti ale mohl
a měl využívat častěji. Větší aktivita
by mu slušela i směrem dozadu.

Známka Veèerníku: 4

post: záložník
vk: 22 let
zápasy/branky 13/2
žluté/ervené karty: 1/1

Na úvodní branku proti olomoucké
Sigmě už v dalším průběhu sezóny
nenavázal. Přestože nastupoval
častěji v základní sestavě, stále hledal
dřívější střeleckou formu z větší vzdálenosti.

Jan HLADÍK

post: záložník
vk: 22 let
zápasy/branky 25/1
žluté/ervené karty: 5/0

Ocenění zaslouží za práci na
tréninku a krytí zad brankářské
jedničce. Po zápase v Ústí se
dopustil dvou hrubek v úvodu zápasu v Pardubicích a posléze musel
být střídán.

 FLÁDR
Zdenek

Zřejmě nejvydařenější zimní posila.
Odchytal většinu zápasů, zaujal
některými bravurními zákroky. Ani
on ale nepochytal všechno a angažmá
v Prostějově pro něj především bylo
cennou zkušeností.

Známka Veèerníku: 2

post: branká#
vk: 25 let
zápasy/istá konta 3/0
žluté/ervené karty: 0/0

post: branká#
vk: 21 let
zápasy/istá konta 13/2
žluté/ervené karty: 0/0

Známka Veèerníku: 6

Dominik NEORAL

Pavel HALOUSKA

Příchod technicky vybaveného hráče
sliboval významnou posilu středu
zálohy. Od posledního přípravného
zápasu však měl jeho výkon už jen
klesající křivku a v závěru sezóny se
nevešel do základní sestavy...

Známka Veèerníku: 4

post: záložník
vk: 28 let
zápasy/branky 11/0
žluté/ervené karty: 4/0

AŠVILI
George ALAVERD

Kvůli rekonvalescenci a stopce za
žluté karty toho příliš mnoho neodehrál. Jeho přítomnost na hřišti
ale byla vždycky znát. V potřebné
tvrdosti v osobních soubojích jej
nikdo nezastoupil...

Známka Veèerníku: 3

post: obránce
vk: 27 let
zápasy/branky 17/0
žluté/ervené karty: 8/1

Martin SUS

Do sestavy se více zapojil po
příchodu trenéra Weissera, který
i vzhledem k vývoji tabulky
dával větší příležitost mladším
odchovancům. Hráč s dobrou perspektivou pro třetí ligu.

Známka Veèerníku: 3

post: záložník
vk: 17 let
zápasy/branky 7/0
žluté/ervené karty: 0/0

Michal ZAPLETAL

Absentoval kvůli kolenu, ale když
nastoupil, většinou tvořil pilíř obrany. Hraje nenápadně, ale o to
efektivněji, a přitom čistě. Jeden ze
základu osy týmu pro nadcházející
sezónu.

Známka Veèerníku: 6

post: obránce
vk: 34 let
zápasy/branky 25/0
žluté/ervené karty: 1/0

Aleš SCHUSTER

16
19
20

-------------------------------------------------------------pouze v šestnácti zápasech nastoupil v celé sezóně Kroupa
-------------------------------------------------------------tolik bodů chybělo k záchraně soutěže
-------------------------------------------------------------věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším hráčem
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Aleš RUS

Jeden z nejvýraznějších hráčů jarní
sezóny. Nastupoval pravidelně
v záloze a příkladně se tam rval
o každý balón. Při větším prostoru ve třetí lize může být jedním
z tahounů týmu.

Známka Veèerníku: 6

post: záložník
vk: 24 let
zápasy/branky 26/0
žluté/ervené karty: 7/0

R

Josef PANCOCHÁ

V základní sestavě alternoval na
místě stopera a levého obránce,
což není úplně jeho parketa. Jeho
výkon odráží celkové rozpoložení
mužstva. Vstřelil parádní branku
Opavě.

Známka Veèerníku: 4

post: obránce
vk: 22 let
zápasy/branky 22/1
žluté/ervené karty: 8/0

Po návratu z hostování ve Vyškově se
parádně uvedl hned v prvním utkání,
když jeho branka rozhodla o vítězství
nad Sokolovem. V dalším průběhu
sezóny už ale nebyl z nezmámých
důvodů tolik využíván.

Známka Veèerníku: 4

post: záložník
vk: 19 let
zápasy/branky 12/1
žluté/ervené karty: 0/0

 
Michael SECKÁR

Nezajistil si trvalé místo v základní
sestavě, i když některými výkony si
o něj hlasitě řekl. Stejně jako týmu
se mu příliš nedařilo na hřištích
soupeřů. Potřebuje vyzrát, v třetí lize
by se měl realizovat.

Známka Veèerníku: 4

post: obránce/záložník
vk: 21 let
zápasy/branky 20/1
žluté/ervené karty: 3/0

EK
Lubomír MACHYN

Na jaře se mu přece jen více střelecky
dařilo, když však začala být situace týmu beznadějná, raději podstoupil plánovanou operaci, aby byl
připraven na novou sezónu. Chyběl
při obranných standardkách.

Známka Veèerníku: 5

post: útoník
vk: 36 let
zápasy/branky 16/4
žluté/ervené karty: 2/0

Karel KROUPA

Přišel na poslední chvíli kvůli
dlouhodobému zranění Suse. Přes
svou zkušenost nepodával optimální
výkony a nezapadl ani do kabiny.
Vrcholem byl jeho „výkon“ v posledním utkání s Vítkovicemi...

Známka Veèerníku: 3

post: obránce
vk: 29 let
zápasy/branky 14/0
žluté/ervené karty: 3/0

Michal MALÝ

Jedno ze zklamání jarní části sezóny.
Útočník, který měl přijít střílet tolik potřebné branky, se ani jednou
neprosadil. V útoku nepředvedl nic
mimořádného, nebyl pravidelně nasazován do sestavy.

Známka Veèerníku: 2

post: útoník
vk: 26 let
zápasy/branky 12/0
žluté/ervené karty: 1/0

 K
Josef CTVRTNÍCE

Mladý nadějný hráč se zabydlel na
levém kraji obrany, mohl lépe podporovat ofenzivu. Uprostřed sezóny
několik zápasů vynechal kvůli formě
a zranění. Po sezóně se vrátil zpět do
Sigmy.

Známka Veèerníku: 3

post: obránce
vk: 21 let
zápasy/branky 10/0
žluté/ervené karty: 2/0

 HÝBL
Matej
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Vysvětlivky: Z = počet zápasů, MIN = počet minut, VN = vychytané nuly,
IG = inkasované góly, G = vstřelené góly, ŽK = žluté karty, ČK = červené
karty

David PÍCHAL
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Jednoznačně nejlépe mu vyšlo utkání
s Opavou, kde měl zaděláno na hattrick. Na proměnění šancí potřebuje
vyzrát a získat zkušenosti, přesto byl
ve svém věku na druhou ligu solidně
připraven.

Známka Veèerníku: 5

post: útoník
vk: 16 let
zápasy/branky 10/0
žluté/ervené karty: 3/0

David PÍCHAL

Stálice pravé strany, kromě obrany
hrál několikrát i na původním postu
záložníka. Ve druhé lize neměl tolik prostoru k ofenzivním výpadům
a střelbě. Po zranění Kroupy tým
vedl jako kapitán.

Známka Veèerníku: 5

post: obránce
vk: 28 let
zápasy/branky 29/0
žluté/ervené karty: 5/0

Martin HIRSCH

Na trávníku se kromě úvodních
zápasů příliš neobjevil a nebylo co
hodnotit... Nedokázal si říct o šanci
a výraznější stopu při svém hostování
ze Zlína tak nezanechal.

Známka Veèerníku: 1

post: útoník
vk: 21 let
zápasy/branky 3/0
žluté/ervené karty: 0/0

Robin ELŠÍK

Navzdory postu defenzivního
záložníka si připsal i tři branky.
Všeobecně se od něj čekalo víc,
především při rozdělování míčů
v přechodové fázi. Přes smlouvu
v klubu se rozhodl z eskáčka odejít.

Známka Veèerníku: 4

post: záložník
vk: 22 let
zápasy/branky 23/3
žluté/ervené karty: 9/1

Michal SKWARCZEK

POD DROBNOHLEDEM VEERNÍKU

OBCHODNÍ PARTNEØÍ
1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2016/2017

PROSTĚJOV Oblíbené heslo českých fanoušků „Kdo neskáče, není
Čech, hop, hop, hop“ si už může zcela regulérně skandovat také trenér brankářů a nedávný kouč „A“-týmu Petar Aleksijević.
aMinulý týden si totiž převzal český občanský průkaz potvrzující získaéné občanství České republiky. Čerstvý čtyřicátník tedy kromě srbského disponuje už druhým občanstvím a ani u těch dvou by nemuseloo
zůstat. „Moje matka je Černohorka a v této zemi mám také zapuště-m
né kořeny. Jenže získat černohorské občanství je velmi složité. Jsem
rád, že jsem teď Čech,“ objasnil s úsměvem exkluzivně Večerníkuu
k)
Aleksijević.
(tok)

Aleksijević Čechem

hráský kádr v jarní ásti sezony 2017-2018

Dvanáct hodnocení a jedenáct jmen přinesla
v jarní sezóně
sez rubrika „Hráč podle Večerníku“.
Zřejmě jještě nikdy nebyl výběr osobnosti
daného utkání tak složitý, jako v těchto
případech. Ne vždy se totiž hráči zapsali do
případec
průběhu zápasu pozitivním písmem, spíše
naopak. Právě tak si prvenství v této rubrice
vysloužil útočník Jan Hladík, jehož vystoupení
ve Znojm
Znojmě bylo poněkud kontroverzní. Přes
viditelnou enormní snahu, a zřejmě právě pro
ni, se dopustil dvou zbytečných incidentů, kvůli nimž byl po dvou
žlutých kartách vyloučen. Ve druhém případě proti Žižkovu si
díky dvěma trefám toto hodnocení bezesporu zasloužil. Do vybrané společnosti se tentokrát i vzhledem k pozdějším indispozicím nedostal kapitán Karel Kroupa, zato se ocenění dočkal starší
dorostenec Adam Marčík, pro něhož nebyl problém se po střídání
v Třinci zviditelnit aspoň snahou o tah na branku. Pro leckoho
možná překvapivě se do výběru dostali také oba gólmani, Pavel
Halouska třeba po sedmibrankovém přídělu ve Varnsdorfu. Přes
veškeré nedostatky nebyl zrovna post muže mezi třemi tyčemi tím,
kde by eskáčko nejvíce tlačila bota...

JAN HLADÍK

ík

švili
erda
Alav

Hlad

Jarní eskáèko v èíslech
i Halouska si připsal dvě čistá konta
0
-------------------------------------------------------------červených karet
1- - - - - - -počet
------------------------------------------------------dvě
vítězství
sezóny a počet hlavních trenérů
2
-------------------------------------------------------------třikrát
se
na
hřišti
objevil nadějný dorostenec Marčík
3
-------------------------------------------------------------tolikrát
obdrželo
výběr
1.SK čtyři a více branek
4
-------------------------------------------------------------tolikrát
vedl
mužstvo
Radim
Weisser
5
-------------------------------------------------------------počet na jaře získaných bodů
6
-------------------------------------------------------------tolik branek obdrželo mužstvo ve Varnsdorfu
7
-------------------------------------------------------------v
8 tolika zápasech nedal tým ani branku
-------------------------------------------------------------jen devětkrát se střelci mohli radovat ze vstřelené branky
9
-------------------------------------------------------------desítka
na dresu zůstala po odchodu Nekudy neobsazena
10
-------------------------------------------------------------počet
vstřelených
branek včetně jednoho vlastního
11
-------------------------------------------------------------počet prohraných utkání
12
-------------------------------------------------------------v tolika zápasech nastoupil Hladík, jednou pykal za vyloučení
13
-------------------------------------------------------------počet jarních zápasů
14
-------------------------------------------------------------tímto číslem i v týmu„U19“ vedl úspěšně spoluhráče
15 skapitán
Zapletal

navštivte stále více oblíbenější inter netové stránky www.vecernikpv
www.vecernikpv.cz

Prostjovští fotbalisté skonili ve FNL 2016/2017 na posledním míst a sestoupili

PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ

HRÁČ

Dvoustranu připravil: Petr Kozák, texty: Tomáš Kaláb, foto: Josef Popelka

V předminulém čísle přinesl Večerník malý předkrm před hlavním chodem shrnutí nedávno skončené druholigové sezóny 1.SK
Prostějov. Zatímco tehdy byl pohled zaměřen především na druhou
ligu jako celek, statistiky a texty na této dvojstraně jsou cíleny přímo
na prostějovský klub. Kromě hodnocení hráčů jsou na pořadu dne
nejen pohledy nazpět, ale i do budoucnosti. O tu jde teď ve třetí lize Prostějovu především. Obsáhlý exkluzivní rozhovor s předsedou
klubu Františkem Jurou najdete na předcházející stránce.

30

32

rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...

Pondělí 19. června 2017
www.vecernikpv.cz

„TENIS JE MOU VÁŠNÍ A ŽIVOTNÍM STYLEM“

Na prostějovských kurtech se objevil osmnáctinásobný držitel
grandslamových titulů a indická hvězda Leander Paes

v rámci exkluzivního
xkluzivvního
interview
ník
pro Večerník
se ptal

Josef
POPELKA
A
 Před dvěma dnyy jste oslavil
své třiačtyřicetiny. Každý by spíní kariéry, ale
še očekával ukončení
ový svět svou
vy jste ohromil tenisový
účastí v další sezóně ve spoluprám tenisovým
ci s již sto jedenáctým
partnerem. Jaký je váš recept na
tento obdivuhodný počin?
„Tenis je mou vášní,, je mým životním stylem. Je too ale pořádná
žím maximáldřina, proto se snažím
ně soustředit jen na hru. Tak jako
každé odvětví, i tenis se rozvíjí. I já
vat, abych byl
se snažím zdokonalovat,
ím. Důležitou
napřed oproti ostatním.
dravý životní
součástí jsou pak zdravý
enerace orgastyl a důsledná regenerace
nismu.“
 Jak dlouho ještě
tě plánujete
upeře?
prohánět mladší soupeře?
oduchá odpo„Na to postačí jednoduchá
en. Chci si tevěď. Žiju ze dne na den.

nis užívat co nejdéle a mít z něj ra- Ale makám na tom, abych se udržel
dost. Dokud zdraví dovolí a budu fit fyzicky. I psychicky se cítím skvěle.
mít šanci vyhrávat, tak chci hrát.“ Takže pokud zdraví dovolí a najdu
 Jak se tenis změnil od
k sobě vhodného parťáka,
byla by pro mne čest
dob vašich začátků až po
startovat na další
ten současný?
olympiádě.“
„Velkou revoluci zaznamenaly samotné rakety, které
jsou z různých materiálů,
a každému hráči vyhovuje něco jiného. Nedílnou
součástí je i dokonalý
výplet. Změnu vidím také
v tom, že hráči jsou fyzicky připravenější, silovější.
Díky tomu se hra podstatně
zrychlila, důležitá je teď taky hra od
základní čáry.“
 Jaký povrch preferujete?
„Vyrůstal
jsem
na tvrdém povrchu, který
je v Indii nejčastější k dis-

pozici. Ale nejvíce mi
přirostla k srdci antuka. Je
to i vidět na úspěších, kde
převážná většina z nich se
zrodila právě na tomto povrchu.
Ale nikdy jsem si turnaj nevybíral
podle toho, na jakém povrchu se
odehraje. Nejoblíbenější podnik
ale zůstává Roland Garros, což
mluví za vše.“ (úsměv)
 Jste držitelem mnoha rekordů, titulů a ocenění. Kterého si
ceníte nejvíce?
„Je velice těžké říci, který titul či
ocenění jsou tím největším. Všech
si velice vážím, protože za vším
stojí spousta dřiny a odříkání.
V neposlední řadě je tu neméně
důležitý faktor druhé osoby. Bez
svých tenisových partnerů bych
na takovou metu nikdy nedosáhl.
Velmi si cením bronzové medaile
z olympiády, protože reprezentovat svou zemi je pro každého sportovce tím největším snem.“
 Již třetí desetiletí jste profesionálním tenistou, za tu dobu
jste se zúčastnil sedmi olympiád. Plánujete se kvalifikovat i na
tu další a dosáhnout tak čtvrté
dekády na nejvyšší úrovni?
„Už hraju dlouho, ruce, nohy a záda
by vám mohly vyprávět... (úsměv)

ve které získáte několik grandslamů a dobrého přítele? (úsměv)
Jedině pozitivně, i když i tato pohádka měla svůj konec, ale dala mi
jen a jen to nejlepší. Oba jsme se
od sebe naučili mnohé, což stále
zúročuji ve své hře.“

slušnou češtinu) Dobrý, jedem.
Ahoj, jak se máš. Pivo, vole.“
(smích)
 Hrál jste i s Davidem Riklem.
Zaregistroval jste, že na UniCredit Czech Open se v singlu představil i jeho syn Patrik?

že hráči mají vše k dispozici v jednom areálu a nemusí se složitě
ppřemísťovat.“
 Stál za vaším příjezdem
Radek Štěpánek, který byl amb
basadorem pro letošní ročník
UniCredit Czech Open?

Moje přátelství s Radkem Ště
Štěpánkem je jako
bratrství. Rozumíme si, podporu
podpor jeme se nejen
v tenise, ale i v životě. O účast v turnaji
t
jsem ale
zavolal sám turnajové šéfce Petře Černoškové...

 Vaše doména jsou čtyřhry,
ale jak jsme již zmínili, věnoval jste se
i singlu, ve kte Jak vůbec
rém jste dosáhl
lidé vnímají tenis
také jednoho
v Indii a co stojí za
triumfu. Co
jeho vzestupem na svěbylo tím imtové scéně?
pulsem kon„Tenis se díky dnešním
vertovat čistě
možnostem internetu
k deblu?
či médií dostal globál„Ano,
zpočátku
ně více do povědomí
jsem se opravdu věpo celém světě. Nejinoval singlu, jinak to
nak tomu je i v Indii,
snad ani nejde. Nikdy
kde se koná i několik
jsem v něm ale nedosavětších turnajů, a tak se
hoval výraznějších výsledků,
zdejší lidé mají moža když jsem cítil, že se to už ninost setkat s opravkam neposunuje, rozhodl jsem se
dovými hvězdami
pro debl. A byl to krok správným
v tenisovém
směrem.“ (úsměv)
 Nejvíce úspěchů jste získal ve
odvětví. Ty
společnosti dalšího vynikajíjsou vzory
hlavně pro
cího deblisty Mahemladé,
she Bhupathiho. Jak
začínající
na tuto spolupráci
hráče, kteří
vzpomínáte?
„Jak lze vzpomohou využít stále
Foto: Josef Popelka
mínat na dobu,
se rozšiřující akademie. Také proto se teď
v tenisovém žebříčku více objevuje
indická vlajka.“ (spokojený úsměv)
 Vyhrál jste osm grandslamových titulů ve čtyřhře, z toho pět
jich bylo s českými partnery, ať už
to byli Martin Damm, Lukáš Dlouhý či naposledy v roce 2013 Radek
Štěpánek. Proč jste se rozhodl právě pro tyto spoluhráče z naší země?
„Vždy si o hráčích hodně zjišťuju,
protože není vůbec snadné vybrat si
partnera do deblu či do mixu. Češi ale
pracují tvrdě, což se snažím i já, mám
to v rodině. Můj otec hrál pozemní
hokej, získal bronz na olympiádě
v roce 1972, máma hrála basketbal.
Dřeli jsme, a proto se s Čechy ztotožňuju. Když se na ty hráče podíváte,
tak je hodně, co se od nich můžete
naučit. A vyhrát tolik grandslamů
s Čechy je pro mě úžasné.“ (úsměv)
 To už musíte zy ty roky umět
snad i česky...
„Máte pravdu, že za tu dobu
jsem už něco pochytil. (předvádí
17052610562

PROSTĚJOV Je považován
ovažován za
ších tenistů
jednoho z nejlepších
všech dob, kteří see specializují
kády se tento
na debla. Po tři dekády
indický profesionál objevuje na
větě, což z něj
kurtech po celém světě,
ího tenistu,
dnes dělá nejstaršího
randslamový
který kdy vyhrál grandslamový
titul. Je držitelem několika reh ocenění za
kordů a významných
enisu, ve své
vynikající přínos tenisu,
onzovou mesbírce má také bronzovou
daili z olympiády v Atlantě 1996.
Tu, však nezískal vee čtyřhře, ale
senzačně v singlu. Během své
rál nespočet
bohaté kariéry sehrál
ských teniszápasů po boku českých
spěchy slavil
tů, ale i tenistek. Úspěchy
kla, Martina
po boku Davida Rikla,
louhého,
Damma, Lukáše Dlouhého,
ka Štěči naposledy Radka
pánka. A tak není divu,
blice
že v České republice
olise objevil už několikrát. Jeho hvězda však
poprvé zazářila i na
vém
nedávném tenisovém
ostěsvátku, který Prostějov každoročně hostí.
voukem
I když jeho pouť pavoukem
dit Czech
čtyřhry na UniCredit
Open 2017 skončilaa těsně před
my si rodák
branami finále, dojmy
z Kalkaty odvážel z Hané jen
a jen pozitivní.

„Věděl jsem, že tu hraje Davidův
syn, ale vzhledem k tomu, že záhy
vypadl, tak jsem s ním neměl možnost ani nijak blíže pohovořit. Táta
David se na turnaji neobjevil, to
bych si pak rozhodně nenechal ujít.“
 Zmínili jsme vašich osm grandslamových titulů v deblu, ale máte
ještě o dva tituly více v mixu. Se
současnou partnerkou Martinou
Hingisovou jste ale na Roland
Garros nepřešli přes první kolo.
Kde hledat příčinu?
„To ani já sám nevím... Občas
se stane, že turnaj nevyjde podle
vašich představ nebo zkrátka soupeř najde vaši slabinu a dokáže ji
dokonale využít. Možná jsem taky
spěchal na turnaj do Prostějova.“
(smích)
 Jako nasazená jednička jste
společně s Marrerem na titul nedosáhli. Jakýna vás turnaj zanechal dojem?
„Podle informací, co jsem měl,
to byla nejlépe obsazená čtyřhra
v historii turnaje. To se také prokázalo, protože žádné kolo pro
nás nebylo jednoduché. Nakonec
jsme v semifinále skončili na česko-chilské dvojici, takže vidíte, že
Češi jsou mi stále osudní. (úsměv)
Celkově jsem ale s turnajem i organizací velmi spokojen. Je úžasné,

„„Ano, i to je jeden z důvodů. Moje
ppřátelství s Radkem je jako bratrství. Rozumíme si, podporujeme se v životě. O účast jsem ale
zavolal sám turnajové šéfce Petře
Černoškové.“
 Měl jste čas si prohlédnout
město?
„„Většinou se soustředím pouze na
tenis, věnuji čas regeneraci, relaxu,
osobního volna pak už mnoho nezbývá. Ale náměstí jsem si prošel
i díky tomu, že jsem byl ubytován
v Grand hotelu.“
 Jaké jsou vaše nejbližší
plány?
p
„„Uvidíme. Chci hrát tenis a mít
z něj radost, dokud to půjde.
Turnajů je po celý rok spousta,
ten nejbližší mě čeká v Amsterdamu, kde začínám travnatou
sezónu.“
 Dal byste závěrem nějakou
radu pro začínající hráče?
„„Je to hlavně optimismus, musí
to člověka bavit. Snažit se tenisu
udělat maximum, nechat na tom
kkurtu všechno a nenechat se odradit případnými nezdary nebo jen
samotnou dřinou, která také tenis
ppřináší. Nic není zadarmo, to platí i v tenise. Důležité je užít si hru
a života, což rád říkám: Enjoy your
llife!“ (úsměv)

vizitka
LLEANDER ADRIAN PAES
✓ narodil se 17. června 1973 v Kalkatě (Indie)
profesionální tenista, bývalá světová
✓ indický pr
jednička ve ččtyřhře, kterou se stal v roce 1999
✓ během své kariéry vyhrál na ATP Tour jeden turnaj ve
v dvouhře a čtyřicet devět turnajů
ve čtyřhře
✓ získal osm grandslamových titu
titulů ve čtyřhře mužů (Australian
Open 2012; French Open 1999, 2001
200 a 2009; Wimbledon 1999; US
Open 2006, 2009 a 2013) a deset grandslamových
titulů ve smíšené
g
čtyřhře (Australian Open 2003, 20
2010 a 2015; French Open 2016;
Wimbledon 1999, 2003, 2010 a 201
2015; US Open 2008 a 2015)
✓ stal se juniorským šampionem ve Wimbledonu v roce 1990, což jej
katapultovalo na pozici juniorské sv
světové jedničky
✓ zúčastnil se sedmi olympiád v řad
řadě (1992 až 2016), je držitelem
bronzové medaile ve dvouzře (Atlan
(Atlanta, 1996)
✓ zúčastnil se 46 zápasů v Davisově ppoháru za tým Indie s bilancí 4822 ve dvouhře a 37-9 ve čtyřhře (z toho
toh 24 po sobě jdoucích bez prohry)
jú ěš ější tenisovým
i ý partnerem ve čtyřhře jsou Mahesh Bhu✓ nejúspěšnějším
pathi, oba byli známi také jako „Indický express“
✓ hrál také s několika českými tenisty jako byli David Rikl, Martin
Damm, Radek Štěpánek, ale také prostějovští Tomáš Cibulec, Jiří
Novák či Lukáš Dlouhý
✓ v mixu byla jeho partnerkou například Martina Navrátilová, Lisa
Raymondová, Cara Blacková, z Češek Iveta Benešová, v současnosti
se po jeho boku objevuje Martina Hingisová
✓ je držitelem několika sportovních ocenění v Indii, ocenění za přínos
světovému tenisu
✓ je sportovním velvyslancem indického státu Haryana
✓ v roce 2010 nastoupil do představenstva společnosti Olympic Gold
Quest, na podporu talentovaných atletů z Indie
✓ má dceru Aiyanu
zajímavost: zahrál si roli akčního hrdiny v bollywoodském snímku
Rajdhani Express

letos slavíme jubileum...

Pondělí 19. června 2017
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOVSKÝ TENISOVÝ TURNAJ DOSÁHL NA DVA TUCTY

Veselý se zařadil mezi legendy
Mezi turnajové legendy se na konci 24. ročníku prostějovského turnaje UniCredit Czech Open zařadil člen pořádajícího oddílu Jiří Veselý. Ve finále challengeru s dotací 127 000 amerických dolarů udolal Argentince Delbonise 5:7, 6:1, 7:5 a potřetí
v kariéře získal vítězný pohár. To se v minulosti povedlo pouze
Radku Štěpánkovi a Janu Hájkovi. Rozhodující bitva stála třiadvacetiletého daviscupového reprezentanta hodně sil, protože trvala dvě hodiny a dvacet minut.
„Námaha stála za to, přestože samotný zápas nebyl hezký ani kvalitní. Ale
takové jsou finálové duely. Nehraje
se na krásu. Důležité je pouze vítězství a to se podařilo získat,“ prohlásil s úlevou Veselý, nasazená dvojka

prostějovského challengeru a reprezentant místního TK Agrofert.
O titulu snil od svého příjezdu, přestože
bojoval se soupeři i zdravotními problémy. Mezi zápasy odpočíval a nabíral síly,
na kurtu pádil za svým snem. První set

ztratil až v posledním duelu, po jehož
konci se mohl radovat. „Chtěl jsem se
zařadit vedle Honzy a Radka. Vyhrát
v Prostějově není vůbec snadné, protože je tady pokaždé velice silná konkurence. Navíc nastupovat před domácím
publikem není snadné. Byla to velká výzva a jsem hrozně rád, že to mám úspěšně za sebou,“ přiblížil své pocity Veselý.
S obsazením posledního utkání byla
maximálně spokojená ředitelka
UniCredit Czech Open Petra
Černošková. „Finále bylo přesně takové, jaké si přeje nejen každý ředitel, ale všichni, kteří stojí

za tímto projektem. Nejlepší domácí hráč Jirka Veselý a kvalitní
zahraniční soupeř, plné
tribuny a nakonec
výhra našeho zástupce. Vyšel nám ideální
scénář,“ pochvalovala
si spokojená šéfka prostějovského klání.

M. Černošek:
padnutí v Paříži na antuku vracet.
Kromě toho prostějovský turnaj
nemůže konkurovat grandslamu
na Roland Garros, kde se neustále
zvyšují odměny ve všech soutěžích
a to pořadatelům největšího českého klání dělá problémy. „Měli
jsme letos podepsáno osmnáct hráčů
a polovina z nich postoupila v Paříži do třetího kola čtyřhry. Když se
pak podíváte na grandslamové prize
money, tak poražený pár bere ve třetím kole sedmatřicet tisíc euro, tudíž
člen poraženého debla má stejné prize money jako vítěz našeho turnaje
v singlu,“ srovnává Černošek s tím, že
hráči samozřejmě sledují své finanční
cíle a těm podřizují svůj program.
Komplikací při obsazování startovní listiny je slabší výkonnost českých

hráčů. „Děláme turnaj pro český tenis
a domácí tenisté se stále více propadají... Faktem je, že Berdych, kdyby
neměl problémy se zády, by se asi
nakonec v Prostějově po prohře v Paříži objevil, Radek se vrací po operaci
a dělá všechno pro to, aby to bylo co
nejdřív. Musíme co nejrychleji pomoci těm, kteří se dají zařadit mezi talenty,
ať je to patnáctiletý Dalibor Svrčina či
Patrik Rikl, diváci chtějí vidět české

2000 – Andreas Vinciguerra
(Švédsko)
2001 – Bohdan Ulihrach (ČR)
2002–GuillermoCoria (Argentina)
2003 – Radek Štěpánek
(ČR)
2004 – Radek Štěpánek
(ČR)

2005 – Jarkko Nieminen
(Finsko)
2006 – Jan Hájek
(ČR)
2007–Sergio Roitman
(Argentina)
2008 – Agustin Calleri
(Argentina)
2009 – Jan Hájek
(ČR)
2010 – Jan Hájek
(ČR)
2011 – Jurij Ščukin (Kazachstán)
2012 – Florian Mayer
(Německo)
2013 – Radek Štěpánek
(ČR)
2014 – Jiří Veselý
(ČR)
2015 – Jiří Veselý
(ČR)
2016 - Michail Kukuškin
(Kazachstán)
2017 - Jiří Veselý
(ČR)

 

„Udržet turnaj na světové
úrovni není snadné,“ míní
prezident Kaderka

„Shánět elitní hráče
je stále těžší...“
Také v letošním roce byli všichni
nasazení tenisté prostějovského
challengeru z první světové stovky.
V současné době je to velký úspěch
všech zainteresovaných v čele s Miroslavem Černoškem, šéfem spolupořádající marketingové společnosti TK PLUS.
„Dlouhodobě potvrzujeme, že se
v oblasti společenského zabezpečení
našeho turnaje pohybujeme dobře
a zkušeně, což potvrdilo složení i letošní exhibice před finálovým zápasem. Co nás však stále více trápí je
zajištění kvalitního hráčského obsazení,“ přiznává náročnost jednání s hráči
Černošek.
Důvodů je hned několik. Především se rozšířila travnatá sezóna
a část hráčů se už nechce po vy-
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1994 – Karol Kučera (Slovensko)
1995 – Andrea Gaudenzi (Itálie)
1996 – Andrej Česnokov (Rusko)
1997 – Bohdan Ulihrach (ČR)
1999 –Richard Fromberg
(Austrálie)

hráče,“ uvědomuje si zkušený manažer, podle něhož přesto UniCredit
Czech Open 2017 dopadl z pohledu
obsazení výborně. „Je to výsledek neskutečné práce. Skvělý výkon odvedl
manažer turnaje Jarda Levinský. Ve
chvíli, kdy v Paříži vyhrávali podepsaní
hráči, kteří se měli objevit v Prostějově,
nevypadal nejlépe. Má hodně vlasů,
ale málem mu vypadaly... Ale dopadlo
to skvěle, byl to úžasný týden.“

Významným spolupořadatelem
UniCredit Czech Open je již řadu
let Český tenisový svaz. I s jeho
pomocí se podařilo zajistit špičkové obsazení a odpovídající zázemí pro všechny hráče i zástupce
Mezinárodní tenisové federace.
„Není dávno žádným tajemstvím, že
finančně zajistit turnaj této kvality je
v současné době úkol skoro pro čaroděje a kouzelníky: Zatím se to vždy podařilo a to je nejdůležitější,“ konstatoval
na závěrečné tiskové konferenci prezident ČTS Ivo Kaderka, který připustil,
že ani letos nebylo snadné náklady spojené s tak velkým podnikem pokrýt.
„Zabezpečit tento ročník vyžadovalo
opravdu snad až statečnost, ale nakonec se vše podařilo. Český tenisový svaz
je spoluinvestorem, vždy se snažil těmto prospěšným projektům pomáhat
a bude tomu tak i v budoucnu,“ dodal.
Podle Kaderky je UniCredit Czech
výjimečnou sportovní akcí, který
má opakovaně dokonalou organizaci a sportovní úroveň. „Navíc se tu
potkávají kamarádi a to je v současné

složité době to nejdůležitější. Přijedete
do Prostějova a víte, že se na vás těší,
že uvidíte vynikající tenis, stanete se
součástí nádherné party lidí, kteří mají
rádi tenis. Petra vždy odvede vynikající
práci, Mirek Černošek je vizionář, který
vždy hledá něco nového, čím by přispěl
k úrovni turnaje a jeho zákulisí,“ prohlásil Kaderka a ocenil podporu titulárního partnera. „Jirka Kunert, vynikající
bankéř, je symbolem klidu, pohody,
slušnosti a samozřejmě finanční jistoty.
Z pohledu Českého tenisového svazu
je prostějovský podnik zcela jasně nejdůležitější turnaj. Budeme ho stále podporovat, je vzorem, jak by měly vypadat
dokonalé tenisové projekty,“ přislíbil.

Jiří Kunert: „Nashledanou Radek Štěpánek: „Jako rozhodčí jsem si to užil,

u půlkulatin!“ ale do tenisového důchodu se ještě nechystám!“
Slova chvály měl po pořadatele na
konci turnaje Jiří Kunert, generální
ředitel a předseda představenstva
UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia. „Skvělá organizace,
výborné obsazení, Naši partneři
byli spokojení, to samé platí o nás,“
prohlásil šéf prestižního bankovního domu.
Splnil letošní podnik veškeré
vaše očekávání?
„U turnaje jsem po třiadvacáté a pokaždé můžu pouze chválit. Tým kolem
ředitelky Petry Černoškové je výborný
a tradičně odvedl bezchybnou práci.
Do Prostějova jezdím rád a věřím, že to
tak ještě nějakou dobu bude. Z pohledu obsazení byl letošní ročník parádní,
stejně jako vyšlo finále. Domácí hráč
a elitní zahraniční antukový specialista.
To je ideální scénář.“ (úsměv)
Letos z kvalifikace až do semifinále postoupil Švéd Eriksson, loni
byl Fuksovics ve finále, před lety
dokonce Jan Hájek vyhrál, i když
musel bojovat o postup do hlavní
soutěže. To je záměr pořadatelů?
(úsměv) „Tohle se úplně naplánovat
nedá, ale pochopitelně vím, že se na
prostějovských kurtech takové příběhy

Sice je kvůli operovaným zádům
na půl roku mimo hru, ale v Prostějově během UniCredit Czech
Open 2017 mu to na dobré náladě
nikterak neubíralo. Nezdolný tenista Radek Štěpánek (na snímku)
fungoval jako ambasador turnaje
a navíc si náležitě vychutnal pro
něho nezvyklou roli rozhodčího
exhibiční čtyřhry olympijských
legend. Vtipné bonmoty z vyhlášeného šprýmaře létaly na všechny strany.
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Marek SONNEVEND
stávají. Navíc na tomto turnaji v minulosti startovali tenisté, kteří v budoucnu
patřili či patří mezi absolutní elitu. A my
můžeme říct, hráli u nás. To je příjemné.
Příští rok bude podvacáté ředitelkou turnaje Petra Černošková.
Nachystáte jí nějaký narozeninový
dárek?
„Těch oslav bude víc. Turnaj čeká pětadvacátý ročník, půlkulatiny určitě hezky oslavíme a ty Petřiny pochopitelně
také. Myslím, že něco vymyslíme a diváci budou spokojeni. Nashledanou za
rok.“ (úsměv)

rr
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Co říkáte na výživnou exhibici?
„Mockrát jsem za poslední dobu
četl, že český tenis upadá. Proto
mám radost, že se tady dnes ukázal
tak šikovný mladý talent v osobě
perspektivního Lukáše Krpálka.
(úsměv) Osobně teď nemám o budoucnost tenisu v České republice
žádný strach.“
Byla to hlavně legrace, že?
„Když to řeknu vážněji, byla pro mě
skutečná čest strávit nějaký čas ve
společnosti tak vynikajících sportovců. Myslím, že lidi si fakt užili všech-

rr

no, co kluci na kurtu předvedli, o což
hlavně šlo.“
Nebyl jste nervózní rozhodovat střetnutí takovým hvězdám?
„Je pravda, že kluci dohromady posbírali spoustu olympijských medailí
včetně zlatých, kterou já nemám.
(Aleš Valenta skáče do řeči: „Neboj,
získáš ji v Tokiu 2020!“) K Honzovi
Železnému, Miloši Mečířovi i Aleši
Valentovi jsem vzhlížel coby fantastickým sportovcům o něco starší
generace, vždycky jsem jim moc
fandil u televize. A u Lukášova loňského triumfu v Riu jsem dokonce
byl osobně, což byl krásný zážitek.
Jak už jsem řekl, považuju za čest, že
jsem s takovými osobnostmi mohl
být nejen při exhibici, ale i předešlý
večer na V.I.P. párty.“
Co se tam dělo?
„Nic velkého. Seděli jsme u stolu
a povídali si mimo jiné o tom, co
jsme kdo ve sportu prožili. Vzájemně si vyměnit tyhle zážitky je vždycky příjemné. Spát se potom šlo brzy,
abychom před exhibicí neporušili
životosprávu.“ (smích)
Poslouchali vás jakožto
arbitra?
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„Docela jo, jen Krpálek byl trochu
divokej a musel jsem ho několikrát
usměrnit. Ale nakonec v pohodě.“
(zase se směje)
Nakolik vás oslovila role ambasadora letošního Czech Open?
„Další velká čest, které si od pana
Černoška i všech lidí z vedení prostějovského turnaje nesmírně vážím.
Tím víc, že přede mnou ambasadora dělal Ivan Lendl, skutečná
tenisová legenda a ohromná osobnost. V rámci svých současných
možností jsem se snažil
pro Czech Open odvést
maximum.“
Neubíjí vás neustálé zdravotní problémy komplikující jinak úspěšnou
kariéru?
„Trvale se snažím rvát s osudem a nepouštět si do hlavy
žádné negativní myšlenky. Naopak
mě nabíjí
energií, jak

rr

rr

mi většina lidí a především všichni
moji blízcí přejí, abych se pokaždé
dokázal znovu vrátit ke špičkovému tenisu. Teď jsem si tedy hezky
užil role turnajového ambasadora
i rozhodčího exhibice, ale to vůbec
neznamená, že se chystám do sportovního důchodu. Místo
toho vrhám veškeré síly
do svého dalšího návratu a pevně věřím,
že na podzim budu
zase zpátky jako hráč.
A ještě silnější než
dřív!“
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PÍCHAL:

"JE TO NOVÁ VÝZVA!"
➢ZE STRANY 27

PROSTĚJOV Už od žáků proklamovaný talent eskáčka David
Píchal poprvé v kariéře opouští
mateřský klub. Přestože už v minulosti měl nabídky z českých klubů
včetně Sparty Praha a objevoval se
i interes ze zahraničí, nakonec se
syn bývalého hokejisty Jaromíra
Píchala a profesionální tenistky
Petry Langrové-Černoškové přesouvá jen o kousek vedle do Zlína.
„O Davida po skončení sezóny projevily zájem dva prvoligové kluby
a jeden druholigový s ambicemi
postupu mezi elitu,“ potvrdil interes
o šestnáctiletý klenot František Jura,
předseda 1.SK Prostějov. Samotný
hráč byl konkrétnější. „Kromě Zlína
se mi ozval také bývalý trenér Baníku Ostrava Vlastimil Petržela, ale
moji nejbližší mi doporučili zkusit se
prosadit do kádru Fastavu,“ vysvětlil
prostějovský fotbalový talent.

Hráč v doprovodu klubového
předsedy absolvoval ve čtvrtek finální rozhovory ve Zlíně a v pondělí 19. června, tj. dnes, už Píchal
nastupuje do přípravy. „Moc se
tam těším, je to pro mě nová výzva,“
zářil na podzim sedmnáctiletý fotbalista.
„Jednání ve Zlíně byla velice korektní
a přesvědčila mě o tom, že to je pro
hráče správná volba. S trenérem Bohumilem Páníkem se dlouhá léta známe,
takže dohodě nic nebránilo. Pro prostějovský fotbal je to další významný
milník, vždyť David má šanci se prosadit do kádru mužstva, které bude hrát
evropské poháry,“ připomněl Jura.
Podle dostupných informací by
měl Píchal absolvovat se zlínským
týmem přípravu a v případě, že
by se do prvoligového kádru „A“-mužstva, které si letos premiérově zahraje základní skupinu Evropské ligy, neprosadil, měl by se
na podzimní sezónu vrátit zpět na
(tok)
soupisku eskáčka.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 19. června 2017
www.vecernikpv.cz

HAPAL DO ESKÁČKA!
zjistili jsme

U
PIJDO
vé
i Srbo

Syn nkdejšího reprezentanta a dnes koue slovenské "jednadvacítky" Lukáš
Hapal (na snímku vlevo) bude bojovat o dres eskáka.
Foto: internet

PROSTĚJOV Vedení klubu a realizační tým mužů 1.SK Prostějov nezahálí s budováním kádru
pro nadcházející sezónu. Jako vůbec první bylo potvrzeno jméno
útočníka Lukáše Hapala, který
v minulých sezónách hrál v tře-

tiligové Mohelnici. Na Hanou
by také měli zavítat dva hráči ze
Srbska.
Lukáš Hapal odehrál v posledních dvou sezónách za Mohelnici
sedmapadesát ligových utkání, v nichž vstřelil osmnáct branek. V prá-

vě skončené sezóně uzavíral desítku
nejlepších střelců soutěže.
Dva hráči na opačných koncích
hřiště, tedy brankář a útočník, by do
letní přípravy měli dorazit ze Srbska.
„Chceme do přípravy přivést co nejvíce kvalitních fotbalistů, aby se vytvořilo opravdu konkurenční prostře-

ddí. Bude
d pouze na novém trenérovi,
aby si z nějakých pětadvaceti šestadvaceti hráčů vybral osmnáctičlenný
kádr, který bude podle mého názoru
velmi silný,“ ujišťuje předseda klubu
František Jura. Podle něj nebude rozhodující, jakou klubovou příslušnost
budou mít vybraní hráči, i když by
samozřejmě preferoval maximum
vlastních odchovanců. „Důležité
bude odhodlání vydat ze sebe v prostějovském dresu na hřišti maximum,
to je zásadní kritérium,“ dodal Jura
s evidentní narážkou na jarní část
druholigové sezóny.
(tok)

Domamyslická stna napsala druhý roník:

Nejrychlejší běžci odměněni KRÁLÍKEM
DOMAMYSLICE Crossový běh se stejnými vítězi. Druhý ročník
originálního terénního běhu napříč Záhořím „Domamyslická
stěna“ napsal v sobotním dopoledni svůj druhý ročník. S loňskou
premiérou měl několik paralel. Vítězové ženské i mužské kategorie byli totožní: Ivana Nováková a Pavel Dvořák. Důležitější bylo,
že závod provázela přátelská atmosféra a první cena byla opět
v duchu tradice nezvyklá. „Loni jsme měli živého kapra, letos to
byl zabitý králík,“ poznamenal s úsměvem ředitel závodu Richard
Šatinský. Hlavním mediálním partnerem byl stejně jako při premiérovém klání PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
L

Oproti loňsku však tentokrát závodníky vítalo chladné a hlavně větrné počasí. Vinou nečitelných klimatických
podmínek se na start dostavilo méně
běžců. Zvláště v dětské kategorii byl
úbytek znatelný. „Dělat z toho nějaký
mega závod pro špičkové běžce není

Organizátoøi Domamyslické stìny 2017 dìkují za podporu:
AgroProtec ing. Martin Bhal, Agroservis Morava s.r.o., KV Mont Kompresory Ladislav Krátký, Sporákové kování ehulka s.r.o., Haná Metal Prostjov, Josef Galíek, Martin Šlambor, Ocelothappy s.r.o., Vojtch Linhart, Optika Frýdek-Místek, Plze]ský Prazdroj, Oberstvení Oskar Kravák, Pivovar
Ierná Hora, Starorežná Prostjov, Stavebniny PRO-DOMA.

naším cílem. My chceme, aby si zazávodili především hobby běžci. Přiznám se ale, že jsem čekal vyšší účast,“
poznamenal Richard Šatinský.
Celkově se na start postavilo devětadvacet dospělých a osm dětí.
Mezi nejmenšími na téměř tříkilometrové trati kraloval Marek Bureš,
jenž nadělil druhému Honzovi Karafiátovi dvanáct vteřin. Třetí doběhl
maličký Filip Šatinský. Děti na trati
vedl Milan Ředina, s klaunským nosem a v paruce, což se prckům líbilo.
„To je náš šašek,“ znělo z několika úst
malých závodníků.
V seniorské kategorii pak podle očekávání neměl konkurenci fenomén
podobných závodů Pavel Dvořák,
který za sebou nechal druhého Lukáše
Grmelu o téměř dvě minuty. Bronzovou příčku si vyběhl Tomáš Vybíral
a nepopulární brambory zbyly na
Františka Hornu. „Spoustu lidí jsem
neznal, takže jsem čekal, co na trati
předvedou. První tři kilometry jsem

běžel ve skupince. Udržoval jsem svoji
rychlost a najednou jsem měl náskok,
který se mi podařilo udržet až do cíle,“
usmíval se v cíli vítězný Pavel Dvořák,
jenž dodal: „Letos jsem už vyhrál asi
desátý závod. Já to ale nijak neeviduji.
Závodím každý týden. Běhám pro zábavu. Mám rád běhy v terénu. Do Domamyslic jezdím rád, dá se sem dojet
na kole. Pokud budu zdravý, tak příští
rok nebudu chybět.“
Mezi ženami si pro obhajobu prvenství doběhla Ivana Nováková. „Loni
to bylo těsnější. Letos jsem vedla od
začátku, ale nemyslela jsem, že vyhraji. Holky totiž letos běhají lépe než
já. V Domamyslicích to ale mám asi
předplacené,“ usmívala se již dvojnásobná vítězka. Na druhé příčce doběhla Judita Nagyová, třetí post patřil Jitce
Bendové.
Podobný závod dá spoustu práce,
zvláště příprava trati stojí hodně
času. „Slibovali jsme, že týden před závodem bude trať vyznačená. Ona byla,
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Vítzný Pavel Dvoák (uprostLed ve žlutém) se smál již na startu.
Foto: Zden*k Vysloužil

ale bohužel nám někdo nepřející značky opakovaně strhával,“ krčil nechápavě rameny Richard Šatinský, jenž na
závěr děkuje všem pomocníkům z SK
Pokop Domamyslice. „Na zajištění
všeho okolo závodu je potřeba okolo
padesáti lidí. Já jim všem moc děkuji,

protože bez nich by to nešlo. Měli jsme
například dvanáct stanovišť na trati.
Další lidé musí měřit časy, zapisovat
výsledky a zajistit se musí i občerstvení,“ dodal.
Výsledkový servis
najdete na straně 22

BOLT SE ROZLOUČÍ

17061610649

s Ostravou stovkou

OSTRAVA, PROSTĚJOV Také letos bude největší hvězdou blížícího se atletického svátku Zlatá tretra jamajský sprinter Usain Bolt. V Ostravě se příští
středu 28. června představí na mezinárodním mítinku IAAF World Challenge
už podeváté a zdá se, že naposledy. S oblíbeným podnikem se rozloučí během
na 100 metrů, po srpnovém mistrovství světa v Londýně totiž ukončí svoji kariéru.
„Zlatá tretra byl první mezinárodní evropský mítink, který mě jako juniora pozval na
start, a tak se hodí, abych i při zakončení kariéry Ostravu navštívil. Fanoušci v České
republice mě vždy skvěle vítají,“ vysvětlil svůj start Bolt, který ve všech předchozích
startech na stadionu ve Vítkovicích zvítězil a drží rekordy mítinku na 200 a 300 metrů.
„Přivítali jsme ho v Ostravě poprvé jako neznámého nadějného kluka z Jamajky, loučit se s ním budeme jako s největší hvězdou světové atletiky,“ řekl k Boltově účasti na
Zlaté tretře majitel pořádající agentury TK PLUS Miroslav Černošek.
Bolt bude znovu nejzářivější hvězdou mítinku Zlatá tretra, na stadionu se
však představí také řada dalších olympijských šampionů. Z vítězů olympijských her v Riu de Janeiro přijedou třeba britský vytrvalec Mo Farah, americký trojskokan Christian Taylor, oštěpař Thomas Röhler z Německa, jihoafrický čtvrtkař
Wayde Van Niekerk, keňský půlkař David Rudisha nebo polská kladivářka Anita
Wlodarczyková. Tuzemskou špičku budou reprezentovat například čtvrtkař Pavel
Maslák, půlkaři Jakub Holuša s Filipem Sasínkem, oštěpaři Víťězslav Veselý s Jakubem Vadlejchem, koulař Tomáš Staněk či tyčkařka Jiřina Ptáčníková.
„Zlatá tretra má v atletickém světě výbornou pověst, proto se velké hvězdy opakovaně vrací a mají závody v Ostravě opravdu rády. Vždy si pochvalují i skvělou atmosféru
v pokaždé zaplněném hledišti,“ komentoval hvězdnou startovní listinu manažer mítinku Alfonz Juck.
Pár dnů před mítinkem jsou doprodány poslední desítky volných vstupenek a patnáctitisícová kapacita městského stadionu je i letos zcela zaplněna. „Ochozy plné
fanoušků se za poslední roky staly nedílnou součástí Zlaté tretry Ostrava. Těší mě,
že většina lístků se prodá bezprostředně po zahájení předprodeje, když ještě nejsou
oznámeny největší hvězdy mítinku. Stalo se tak i letos, když při potvrzení startu světové megastar Usaina Bolta zbývalo v prodeji již jen několik set vstupenek. Po těch
se pak pochopitelně během pár hodin jen zaprášilo,“ usmál se Miroslav Černošek.
(lv)

letos slavíme jubileum...
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ZÁZRAFNÝ OBRAT NOHEJBALIST1 proti pražskému Startu
Šance mužů Sokola I na postup do play-off žije!
myslnými hrubkami. Přiznám se, že v tu
chvíli bych i remízu 5:5 bral za ohromný
S PV
úspěch,“ povídal Beneš.
Fantastický zvrat načal kapitán Klaudy
PHA

PROSTĚJOV Obrovské drama
prožili samotní aktéři i nejvěrnější
fandové během utkání desátého kola 1. ligy mužů 2016/2017
mezi nohejbalisty TJ Sokol I
Prostějov a SK Start Praha. Notně
oslabený domácí tým prohrával
už 1:4 a směřoval k hladké porážce, ale místo toho zabojoval, v kritické chvíli se dokázal semknout.
A úžasným otočením nepříznivého vývoje vydřel převelice důležité vítězství 6:4!

původní
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
D
„Takový obrat nepamatuji. Pouze jednou
ve Žďáru ještě ve druhé lize jsme ztráceli
0:3 a nakonec remizovali 5:5, ale úplně
otočit v podstatě ztracený zápas, to se
povede jen výjimečně,“ smál se po infarktovém představení prostějovský trenér
Richard Beneš. To už byl spokojený a dá
se říct i šťastný, leč v polovině čtyřhodinové bitvy se právem rozčiloval. Vypadalo
to na krutý debakl.
Za chladného podmračeného počasí
neustále hrozícího deštěm, kdy hru

6:4

navíc komplikoval nepříjemně silný
vítr, vstoupili Hanáci bez pěti členů
základní sestavy do stěžejního mače
výborně díky přesvědčivému úspěchu
dvojice Ftačník - Matkulčík nad Novákem a Kupským 2:0 po setech 10:7,
10:8 - 1:0. Jenže vzápětí přišel první
zlom. Ve druhých „dvojkách“ Klaudy
s Wiesnerem ztratili slibně rozjetý duel
proti duu Tůma - Sachl - 1:1. Následně
přišly dvě zbytečné porážky v trojicích,
po kterých hosté získali uklidňující
vedení. Omelka, Ftačník, Matkulčík
i Klaudy, Wiesner, Gubčo totiž nasekali
školácké chyby v klíčových okamžicích
závěru vyrovnaných setů včetně zkaženého podání při mečbolu soupeře - 1:3.
A protože hned poté mladičký žák
Pospíšil v páru s Gubčem zaplatil při
své premiéře mezi dospělými nováčkovskou daň inkasovanou nakládačkou 4:10 a 3:10, znamenalo to téměř
neřešitelný průběžný stav 1:4. „Toho
mladého kluka mi bylo až líto, ale bez tolika scházejících opor prostě musel nastoupit a logicky to po psychické stránce
nezvládl. Za nic však nemohl, spíš mě
předtím naštvali zkušenější kluci lehko-

singlovým přemožením Tůmy, když
v úvodní sadě nedovolil sokovi proměnit dva setboly - 2:4. Podobně na hraně
probíhalo následné střetnutí trojic, jež
Omelka - Ftačník - Matkulčík doslova
urvali nejtěsnějším poměrem 10:8, 9:10,
10:9 díky zvládnutí rozhodující poslední
výměny - 3:4. „Tam se celé utkání zlomilo v náš prospěch a začal jsem věřit, že
minimálně plichtu uděláme, možná to
i otočíme,“ ohlížel se za klíčovou situací
kouč Sokola I.
Jeho svěřenci nabrali zásluhou dvou
těsně získaných těžkých soubojů novou
mentální energii a poté už nedali pražskému výběru ani čuchnout. Trojka Klaudy
- Wiesner - Gubčo dominovala jednoznačně, čímž bylo vyrovnáno - 4:4. Dvo-
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Foto: Marek Sonnevend

jice Ftačník - Matkulčík se tentokrát vyvarovala zaváhání v kritických momentech
a brala za to nesmírně důležitý triumf,
který znamenal vedení 5:4. Závěrečný
debl pak již měli Klaudy s Wiesnerem
pevně pod kontrolou, aby výsledkem
2:0 na sety dokonali sladký obrat na finálních 6:4! Nad antukovým kurtem
u sokolovny na Skálově náměstí se

nesla velká, spontánní i hlasitá radost.
„Chyběli nám z různých důvodů Příhoda, Valenta, Deutsch, Roba i Kolář. Při
tak citelném oslabení jsem po pravdě
nečekal ani zisk bodu, zvlášť když Start
Praha je pro každého dost nepříjemným
soupeřem. Za stavu 1:4 to opravdu vypadalo beznadějně, ale chlapci zabojovali
a musím jim poděkovat, jakým způso-

bem dokázali celý zápas zachránit. Něco
takového se podaří skutečně málokdy,“
oddechoval Beneš s úlevou.
Nyní se jeho mužstvo přiblížilo splnění
základního cíle v podobě záchrany a zároveň může směle pomýšlet na postup
do play-off. „Klíčové je ve vyrovnané tabulce skončit po základní části nejhůře
šestí, neboť poslední dva celky pořadí
čekají boje o udržení, zatímco mančafty od třetího do šestého místa jdou do
předkola play-off. Teď jsme právě šestí,
ale jediný bodík za druhou pozicí, čímž
není vůbec vyloučen ani přímý postup
do semifinále! Porveme se o maximum,
co půjde, byť hlavní je nesestoupit. Klíčové bude zvládnout nejbližší derby
v Přerově, kam zajíždíme v sobotu. Snad
nastoupíme kompletní,“ přál si zkušený
lodivod.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 1. ligy najdete na straně 22

PARTNEI TJ SOKOL I PROSTJOV V SEZÓN 2017

Korfbalové BIG ILL PIG 2017 Dorostenci smetli Zbečník!

nepokazilo ani po*así

PROSTĚJOV Korfbal, rozlučka
se sezónou a druhá polovina června. Tyto tři pojmy patří už téměř
celou dekádu let neodmyslitelně
k sobě, přičemž poslední roky přibraly k sobě ještě areál posezení
u fotbalových hřišť SCM Prostějov za místním vlakovým nádražím. Právě zde uplynulou sobotu
proběhl devátý ročník akce BIG
ILL PIG, kterou korfbalový oddíl SK RG Prostějov slavnostně
uzavřel uplynulý soutěžní ročník
2016/2017.

EXKLUZIVNÍ
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pro Večerník

Marek
D
SONNEVEND
Necelé stovce bývalých i současných
členů tohoto úspěšného klubu sice
moc nepřálo chladné větrné počasí, ale tím si vždy dobře naložení
sportovci všeho věku absolutně
nenechali zkazit náladu. „Aspoň že
neprší,“ našel na menší přízni ´matky Přírody´ okamžitě i něco pozitivního jeden z organizátorů tradičního
setkání Martin Uherka.
Hlavním chodem jako obvykle
bylo pečené selátko proniknuvší
hned při premiéře v roce 2009
do názvu příjemného dýchánku
(Big Ill Pig anglicky = velké zlé
prase česky). I tentokrát po několikahodinové umné přípravě nezadržitelně pronikalo do žaludků všech
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6:1

PROSTĚJOV Vítězná euforie. Po
sobotním hektickém obratu prvoligových mužů se druhý den vypořádali se silným protivníkem výtečně
i dorostenci. S průběžně druhým
týmem dorostenecké Botas extraligy
zaknihovali vysokou výhru 6:1. „Kluci zahráli parádně. Díky této výhře

PŘIJEDOU HVĚZDY:

Foto: Marek Sonnevend

přítomných, stejně jako spousta
dalších dobrot různého charakteru
a samozřejmě také chutných nápojů
jak nealkoholických pro mládež, tak
s povznášejícím obsahem alkoholu
pro dospělé.
Náladu držel vysoko též doprovodný program v podobě mnoha
soutěží nejen pro děti, samozřejmé
hudby a nakonec i tance, postupně
bujarého. Někdejší oddílový šéf
Jan Mynařík přednesl svou zprávu o letošní sezóně, kterou starší
i mladší žáci završili zisky dvou
mistrovských titulů a celkem prostějovští korfbalisté dosáhli na pět
medailí. Tohle samozřejmě zvedlo trochu promrzlou náladu, stejně jako pozdější vyhlášení ankety
Šoumen roku. Tu v posledních
letech pevně ovládal jeden z bratrů
Snášelových. „Brácha se vždycky
rozjede a pak tančí po stolech. Uvidí-

me, co tentokrát...,“ smál se další člen
početného týmu pořadatelů Zdeněk
Snášel.
To byla atmosféra za světla ještě poněkud zdrženlivější. „Třeba loni panovalo vedro, pilo se rychle na žízeň
a nálada byla dost uvolněná velice
brzo. V téhle kose to jde pomaleji, ale
ono veselo bude, neboj,“ ujišťoval bývalý extraligový hráč i trenér. Jeho slova se po vyhlášení tradiční tomboly
a zejména po příchodu tmy skutečně
potvrdila, slavilo se opravdu na plné
pecky. „Přípravy sice dají nějakou
práci i starosti, ale rozhodně stojí za
to se takhle každý rok sejít a společně
si užít super zábavu,“ shodli se Martin
Uherka se Zdeňkem Snášelem i veškerým dalším osazenstvem.
Znovu bude na co vzpomínat a už
teď se všichni těší na jubilejní desáté BIG ILL PIG 2018. Tak za rok
ahoj!

Šafářová si zvedla náladu

PROSTĚJOV, NOTTINGHAM
Až do semifinále v britském
Nottinghamu postoupila Lucie
Šafářová. Na travnatém povrchu
odehrála hráčka prostějovského
TK Agrofert celkově dvanáct
setů. Ve čtyřech zápasech vždy
předvedla
bojovný
výkon,
prohrála až v bitvě o finále s Chorvatkou Donnou Vekićovou. Po
vyřazení na Roland Garros hned
v úvodu turnaje si tak deblová
šampionka French Open zvedla
náladu před blížícím se Wimbledonem i ve dvouhře.

S PV
S ZB

„Každé utkání bylo na tři sety,
takže to byl docela hodně náročný
turnaj. Semifinále není rozhodně
špatný výsledek. Pomůže mému
sebevědomí před třetím grandslamem,“ souhlasila Šafářová, která
se po špatném singlovém výsledku
na French Open rozhodla ukončit
spolupráci s trenérem Františkem
Čermákem. „Otázku nového
kouče momentálně příliš neřeším.
Nějak se to vyvine,“ poznamenala
tenistka.
Ve Stuttgartu se Tomáš Berdych
představil díky nasazení až ve

druhém kole, na turnaji ovšem
vyhrál jediný zápas. Ve čtvrtfinále
turnajová trojka prohrála s nenasazeným Španělem Felicianem
Lópezem ve třech setech. „Nedokázal jsem najít recept na
soupeřův servis. Ten mě trápil,"
uznal Berdych, který dostal sedmnáct es a sám dvakrát ztratil své
podání. „Musím najít lepší rytmus.
Bez dobrého servisu je těžké vyhrávat,“ uvědomuje si Berdych.
(lv)
Výsledkový servis najdete
na straně 22

mají reálnou naději na druhou, tedy
výhodnější pozici pro play-off,“ jásal
spokojený trenér Richard Beneš.
Dorostenci, kteří zatím v letošní sezóně příliš nezářili, si načasovali formu
výtečně. V přímém souboji o druhou
příčku deklasovali Zbečník a vrátili mu
tak těsnou porážku z úvodu sezóny.
Dva body uhrála dvojka Ftačník, Pospíšil stejnou bodovou porcí přispěl
i pár Matkulčík - Příhoda. Zbývající
dva body přidaly obě trojice Matkulčík
- Příhoda - Ftačník a Matkulčík - Pří-

hoda - Pospíšil. „Máme teď se Zbečníkem lepší vzájemný zápas a při bodové
rovnosti ho tedy předstihneme. Kluci
ovšem musí zvládnout poslední kolo
základní části v Holicích. Jinak chválím
celý tým za soustředěnost a bojovnost,“ hodnotil Richard Beneš.
Dorostenci Sokola I. sehrají závěrečný duel základní části Botas extraligy v neděli 25. června od 14:00
hodin na kurtu Sokola Holice. (zv)
Výsledkový servis najdete
na straně 22

Jiří Hudler, Jaroslav Svoboda,
Bohdan Ulihrach a bratři Meidlové
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letos slavíme jubileum...
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

POPULARITA TIPOVACÍ SOUTĚŽE DEVÍTKA VEČERNÍKU ROSTE
Dvanáct jarních kol bylo nesmírně vyrovnaných, dvacet tisíc korun láká!

PROSTĚJOVSKO Vzestupná tendence. Originální projekt
v podobě tipovací soutěže FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU,
který na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika
odstartoval na podzim roku 2015, si našel své místo v srdci
nejen fotbalových fanoušků. Celoročně se každý týden zapojuje do odhadování výsledků regionálních týmů přes sto
expertů. Na následujících řádcích jsme se trochu pokusili zmapovat průběh jarní části, tedy
první poloviny premiérového ročníku Devítky.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
zpravodajstvíí
pro Večerník
Zdeněk
VYSLOUŽIL

tak v prvním, druhém, třetím, pátém, osmém, devátém, desátém, jedenáctém i dvanáctém kole. Pouze
ve třech kláních byl vítěz jasný a nemusel čekat na ošidnou losovací
ruletu.

Už tradiènì jsou
nahoøe ženy
Fotbal a tipování jsou ve vnímání
hlavně mužské populace doménou
silnější poloviny lidstva. Vzhledem
k tomu, že ze sto čtyřiatřiceti účastníků Devítky je pouhých dvaadvacet žen, se zdá, že se tyto názory
zakládají na pravdě. Když se ale podíváme podrobněji do výsledkové
listiny, zjistíme, že krásnější polovina lidstva fotbalu skutečně rozumí!
V celkovém pořadí po první polovině soutěže figuruje na druhé pozici
Pavla Maliňáková, o pátou příčku se
dělí Renáta Benešová a v elitní dvacítce je ještě Jana Klusová. Z týdenního triumfu se pak radovaly Klára
Knápková a Markéta Kaštilová.

Delší podzim

Foto: Zden*k Vysloužil
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122 tipujících

121 tipujících

Jiří SVOBODA

Jakub JAMRICH

8

121 tipujících

Zdeněk HALENKA

Markéta KAŠTILOVÁ

123 tipujících

Lukáš KRÁL
122 tipujících

120 tipujících

Libor DOLEŽEL

Zdeněk PAZDERA I
119 tipujících

119 tipujících

Jaromír SEIDLER

Michal PETRŽELA
119 tipujících

Jiří HORÁK

Zdeněk PAZDERA II

POÈET TÝDNÙ V ÈELE
CELKOVÉHO POØADÍ
Zdroj: PV Veerník

5
Foto: Zden*k Vysloužil

i florbalisté. Co vím, tak to nebude
stačit.“ (smích)
 Máte dobře rozjetou soutěž na
dvacet tisíc korun.
„To by také nebylo špatné... Těch beček by asi bylo o trochu víc! Je to ale
loterie, velkou roli v tomhle tipování
hraje štěstí.“

 Máte v pelotonu soutěžících někoho, s kým se pravidelně štychujete, kdo je lepší?
„Laďu Krčovýho. On je ale někde úplně vzadu, takže to už není ani soupeř.
(smích) On je zkušený sázkař, pořád
říkal, jak tomu rozumí. Měl by se trochu polepšit, je to slabota.“

4

Ladislav ŠŤASTNÝ, Roman CIBULKA

 Co vás přimělo zapojit se do
Devítky?
„Já jsem pravidelným čtenářem Večerníku. Když je fotbalová sezóna, tak
hned v pondělí ráno letím do trafiky.
Navíc znám Zdeňka Halenku, Kubu
Jamricha a většinu těch, co tipují, znám
z fotbalu. Výhodou je, že se to dá poslat
e-mailem. Vyplním, ofotím a pošlu.“

9

12

Zdroj: PV Veerník

Zdeněk PAZDERA I

Zdeněk VYSLOUŽIL

13 13

3

Klára KNÁPKOVÁ, Benedikt PRAŽÁK, Tomáš LAKOMÝ,
Pavel KUCHARČUK, Jiří HORÁK

vypité,“ směje se
ROMAN CIBULKA
 Věřil jste tomu, že byste mohl
vyhrát?
(úsměv) „Kdybych tomu nevěřil, tak
to nehraju.“
 A kdy jste začal věřit v jarní celkový triumf reálně?
„Až tři kola před koncem. Čtyři kola
před koncem jsem měl ztrátu na vedoucího Pazderu devět bodů. Podařilo se mi ale jedním dějstvím těch devět
bodíků stáhnout, pak už jsem věřil, že
to vyjde.“
 Máte nějaký recept na to, jak
úspěšně tipovat?
„Složitější zápasy dávám remízou. Jinak jasné dvojky a jedničky. Můj oblíbený klub jsou ale Kralice. Co jsem na
jejich zápasy dával, tak mi vždycky vyšlo. Remízy, jedničky i dvojky. Kralice
mi přinesly nejvíce bodů, ty mi pasují.“
 Vyhrál jste sto piv, už víte co
s nimi?
„Ta už jsou teoreticky vypitá. Pozváni jsou klenovičtí fotbalisti

11

10

11

Poznámka: celkem devětkrát rozhodoval o vítězi los - 1. kolo (Benedikt
Pražák, Tomáš Lakomý, Ladislav Šťastný, Pavel Kucharčuk), 2. kolo
(Pavla Maliňáková, Vladimír Kaštyl), 3. kolo (Rudolf Trefený), 5.
kolo (Roman Cibulka, Vlastimil Dostál), 8. kolo (František Sedlák,
Jakub Zatloukal, Miroslav Coufalík, Josef Soldán), 9. kolo (Renáta
Benešová), 10. kolo (David Karhan, Miloslav Karásek, Libor Doležel), 11. kolo (Josef Václavík, Jana Klusová, Petr Müller, Jaromír Přecechtěl), 12. kolo (Miloslav Ondrouch). V závorce poražení se stejným
bodovým ziskem jako vítěz.

„Pivo je už prakticky

PROSTĚJOV Premiéra jako hrom.
Vítěz jarní části Roman Cibulka se
do tipovací soutěže FOTBALOVÁ
DEVÍTKA VEČERNÍKU zapojil
letos poprvé. Jeho přehled se ukázal ale takový, že nakonec všem
konkurentům vytřel zrak a ovládl
první polovinu celoroční soutěže.
„Hraju to poprvé a daří se trochu,“
usmíval se klenovický fotbalový patriot Cibulka. U příležitosti předání
padesátilitrového sudu jsme čerstvého půlmistra krátce vyzpovídali.

11

119 tipujících

Pololetní triumfátor lahváe nebral, rovnou vyhrál celý SUD!

12

114 tipujících

partneøi fotbalové devítky

poèet bodù a vítìzù v jednotlivých kolech

16
Klára KNAPKOVÁ

na třináct týdenních pokračování.
O startu budeme samozřejmě na
stránkách Večerníku informovat
s dostatečným předstihem. V nabídce opět budou zápasy 1.SK Prostějov v MSFL, dále zápasy našich
zástupců v krajských soutěžích a samozřejmě duely II. a III. třídy OFS
Prostějov.

106 tipujících

Vzhledem k návrhu termínové listiny regionálních fotbalových soutěží
pro podzimní část sezóny 2017–
2018 by se mělo tipovat minimálně
o jedno kolo déle než na jaře. Program krajských i okresních soutěží
nabízí minimálně čtrnáct mistrovských kol. FOTBALOVÁ DEVÍTKA se tak může těšit minimálně

Pavla MALIŇÁKOVÁ

vý zisk a žádné výraznější zaváhání
přinesly odborníkovi z Klenovic na
Hané nečekané, ale plně zasloužené
Účast v jakékoliv tipovací soutě- prvenství.
ži klade nároky hlavně na vlastní
sebekázeň. FOTBALOVÁ DESolidní prùmìr
VÍTKA Večerníku má za krátkou
dobu svého trvání většinu věrných V celkovém seznamu tipujících
účastníků. Z celkového počtu sto figuruje 134 jmen, což znamená
čtyřiatřiceti tipérů jich ve všech v průměru na každé kolo 118,75
dvanácti jarních kolech doručilo do účastníka. Nejvíce expertů se zaporedakce svůj tip sto tři! To je téměř jilo do devátého kola (123), nejmévíce než osmdesátiprocentní věr- ně do prvního, a to 114. Známkou
nost, což svědčí o nadstandardní kvality vašich tipů byla dvouciferná
cílevědomosti fotbalových expertů. bodová hodnota. Jen v jediném
Jelikož se jedná o soutěž, tak budou případě stačilo k prvenství méně
někteří z těchto věrných devítkářů než deset bodů, v osmém dějství
odměněni. Na jednoho z nich čeká to bylo devět. Hned třikrát stačilo
například permanentní vstupenka k prvenství bodů jedenáct, dvakrát
na zápasy prostějovského eskáčka, deset, třináct a dvanáct. Absolutdalší se mohou těšit například na ními rekordmany se stala dvojice
čtvrtletní předplatné, jiní na dárko- Zdeněk Pazdera II a Rudolf Trevé poukazy od partnerů PROSTĚ- fený, kteří nasbírali ve třetím kole
šestnáct bodů. Zajímavostí byla
JOVSKÉHO Večerníku.
bilance předposledního jedenáctéRùznorodost
ho kola, ve kterém hned pět tipérů
vítìzù
trefilo všech devět zápasů nabídky,
Zajímavostí fotbalové tipovačky což činilo dvanáct bodů.
Večerníku je skutečnost, že z dvaSystematiènost
nácti jarních kol se pokaždé radoval
a zodpovìdnost
z prvenství někdo jiný. Ani jeden
z tipérů tak výrazně neodskočil Losování takřka pravidlem
a o vítězi první poloviny soutěže se O tom, že byla jarní část FOTBArozhodovalo až v posledním kole. LOVÉ DEVÍTKY hodně vyrovPůlmistrem se nakonec stal Roman naná, svědčí i fakt, že hned v devíti
Cibulka, který se paradoxně týden- případech musel o vítězi rozhodoního vítězství nedočkal ani v jed- vat los. Největší počet bodů totiž
nom případě. Stabilní vysoký bodo- nasbírali dva a více tipérů. Stalo se

Systematiènost
a zodpovìdnost
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