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ZACHRAÒUJÍ

LÉKAØI!

zjistili jsme

tomto hrůzném činu spolykal prášky,
už nechtěl žít... Tento „tah“ mu ale
nevyšel. K místu se záhy sjela policejní
mordparta společně s „pohřebáky“.
Vraha nyní zachraňují lékaři
v prostějovské nemocnici. Policie čeká
na jeho uzdravení, jinak ho nemůže
obvinit. Seniorovi ale hrozí až osmnáct
let kriminálu!

16 ➢

VÍCE SE DOČTETE
NA STRANĚ

17051710533



Cena 17 Kč

PROSTĚJOV Nikdo ze sousedů to
nedokáže pochopit! Byt v šestém patře
panelového domu v prostějovské ulici
Bohumíra Šmerala se předminulou
neděli proměnil v malá jatka.
Pětasedmdesátiletý muž tam 18.
června odpoledne zprovodil ze světa
svou o dva roky mladší životní partMICHAL KADLEC nerku. Podle informací Večerníku zaFRANTIŠEK OMASTA sadil ženě několik smrtelných ran. Po

17062310659
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Prostějovsko (mik) - Houbaři v celém regionu už pomalu ale jistě chystají
košíky, ovšem Prostějovsko zatím sužuje sucho. A to není dobré. Večerník
však již zaznamenal první ohlasy, které jasně dávají najevo, že alespoň „na
polévku“ se dá už v lesích něco najít!
„Zatím jsem hodně zklamaný, je strašné sucho. Ovšem po páteční bouřce
a vydatném dešti jsem o víkendu našel
už pár babek a dva hříbky,“ pochlubil se
Večerníku muž z Konicka. Že by tedy
první houbařská vlaštovka?

 
Prostějov (red) – Denně hlídky
Městské policie Prostějov převážejí
ve svých služebních autech osoby,
o jejichž hygienických návycích by se
dalo s úspěchem pochybovat. Strážníkům tak specializovaná firma vozidla
vydezinfikovala! „Strážníci denně pracují s rizikovými skupinami lidí, mezi
nimiž se nejrůznější nákazy šíří velmi
rychle. Nano titanový nástřik, který
byl proveden ve služebních vozidlech,
funguje na všechny mikroorganismy
a dokáže dlouhodobě výrazně snížit bakteriální znečištění interiérů až
o osmdesát procent. Dodavatel služby
garantuje účinnost po dobu nejméně
dvou let,“ říká Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov.

Natálie MORÁVKOVÁ

     

tt1POEʏMÓtt
Panika v Bulharské. Stres je, když je manželka těhotná. Napětí je, když je milenka těhotná. A panika je, když jsou těhotné obě dvě. Panika však může vzniknout
i z méně závažných příčin. V Bulharské ulici ji vyvolal prázdný kufřík odložený za
trafikou, na místo byli přivolání policejní pyrotechnici. Po zrentgenování a otevření
kufříku bylo zjištěno, že je prázdný.
ttÁUFSâtt
Horké chvíle u soudu. Pět minut po půl páté odpoledne naměřili na prostějovské
hvězdárně teplotu 33,8°C. Tato hodnota již v průběhu celého velmi parného týdne
překonána nebyla. Pořádně se u soudu zapotil i prostějovský zastupitel Josef Augustin, který vysvětloval, proč pět let nepodal daňové přiznání. Rozsudek, podle něhož
nemůže dva roky pracovat jako advokát, jej jistě nepotěšil.
tt4UʭFEBtt
Kritická optimistka. Ženy si chtějí žít svůj život, muži degenerují, z dětí se stávají
malí tyrani a všichni žijeme ve vlastní bublině bez chuti sdílet život s ostatními.
Tak by se daly shrnout postřehy psycholožky Jiřiny Prekopové pocházející z Prostějova. Kmotra MC Cipísek, která navzdory kritice současné společnosti kolem
sebe šíří optimismus a dobrou náladu, zavítala do Prostějova.
ttɇUWSUFLtt
Ceny vítězům, čest poraženým. „Ten, kdo řekl, že nezáleží na tom, jestli vyhrajete
nebo prohrajete, pravděpodobně prohrál,“ všimla si tenistka Martina Navrátilová.
Vítězství určitě není to nejlepší a nejdůležitější na světě, pořád je však lepší než prohra. Přesvědčili se o tom i studenti tří maturitních tříd, kteří si u nás vyzvedli kupu
cen za úspěch v naší soutěži „O nejoriginálnější maturitní tablo“.
tt1ÈUFLtt
Škoda slov. „Víte, proč má škodovka vyhřívané zadní sklo? Proto, aby vás nestudily
ruce až ji budete tlačit...“ O škodovkách se vypráví mnohé „nejapné“ vtipy. Kdo se
o ni však stará, ten si ji zamiluje. Milovníci vozů s okřídleným šípem ve znaku si dali
o uplynulé, víkendu sraz v plumlovském kempu Žralok.
tt4PCPUBtt
Olověná vzducholoď letí časem. Neuvěřitelných 12,6 milionu lidí pravidelně sleduje oficiální facebookový profil kapely Led Zeppelin. U skupiny, která se rozpadla
v roce 1980 a od té doby uspořádala jediný koncert, jde o něco pozoruhodného.
Slyšet skvělou muziku, která uspěla ve zkoušce časem, jste mohli na plumlovské přehradě na závěr přehlídky Legendy se vrací v rámci vystoupení jedné z kapel.
tt/FEʏMFtt
Hudba a duše. „Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům
duše,“ konstatoval antický filosof Platón. Koncert duchovní hudby pořádaný
Českobratrskou církví evangelickou se konal U Kalicha v Kollárově ulici.





Rockeři pomohli dětem. Za účasti
náměstka prostějovské primátorky Jiřího Pospíšila došlo při desátém ročníku
rockového festivalu Legendy se vrací
na plumlovské přehradě i k charitativní
vsuvce. Pospíšil společně s rockery předal šek s finančním darem pro Dětský
domov v Plumlově. Bravo!
 



Vražda, kterou nikdo nechápe.
Žádný z obyvatel paneláku v ulici Bohumíra Šmerala je v šoku z toho, jak se
taková tragédie u jinak zcela bezkonfliktní manželské dvojice mohla stát.
Senior zde v jednom z bytů ubodal
svoji třiasedmdesátiletou životní partnerku, pak se pokusil spáchat sebevraždu. Proč to všechno?
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Agentura 

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

Ach, ta čeština!

PROSTĚJOV V prostějovské ulici Vápenice
probíhá rekonstrukce jednoho z objektů, u něhož stojí lešení, které z obou stran
zdobí Večerníkem zachycená cedulka.
Pomineme-li fakt, že chybí čárka před
slovem ´Dbejte´, tak je přímo do očí bijící
pravopisná chyba, kdy slovo ´Zvýšené´ je
příbuzným k vyjmenovaným slovům po v,
konkrétně vysoký. Těžko říct, který stavbyvedoucí cedulku psal, ale předpokládáme,
že buďto neměl dobrého češtináře, nebo se
narodil tam, kde se se tento jazyk ani neučí...
A propó, malá rada: jestliže se chceme tomuto problému vyhnout, pak je jednodušší použít větu: Buďte opatrní, procházíte
stavbou. Nabízí se i možnost: Dávejte pozor,
procházíte stavbou.

Není to ani měsíc, co vešel v platnost
nový protikuřácký zákon. Ten vyhnal všechny zapřisáhlé vyznavače
nikotinu a dehtu ven před hospody na
zahrádky, pokud tedy daná pančava
vůbec podobným venkovním zařízením disponuje. A začal pořádný malér! Agentura Hóser byla v Prostějově
svědkem už několika rvaček mezi kuřáky a nikotinovými abstinenty, kterým vadí zahulené zahrádky!
„Všiml jsem si toho. Sám jsem byl
obětí podobného fyzického násilí!

Pondělí 26. června 2017
www.vecernikpv.cz

rubriky
Večerníku

FOTO
VEÈERNÍKU

  
Prostějov (mik) - Uprostřed minulého týdne byl Večerník svědkem
konfliktu mezi barmankou a jedním
ze štamgastů hospůdky u centra města. Muž v letech a pod silným vlivem
alkoholu si uvnitř provozovny zapálil
cigaretu. A jak všichni víme, to se už
nějaký ten týden nesmí. „Jdi do řiti,“
odpověděl na výtku obsluhy neurvalec! Co s ním? Žena si s ním nevěděla
rady a tak ho nechala být. Tady je rada
poměrně jednoduchá, v podobných
případech okamžitě volat strážníky!

letos slavíme jubileum...

rubriky

       

To si takhle pokuřuji venku na zahrádce před kavárnou na náměstí
a najednou mi zleva přiletěla taková
pecka pěstí do ksichtu, že mi vajgl
upadl na zem. Když jsem se podíval,
kdo mi vrazil, málem jsem zcepeněl.
Napadla mě asi osmdesátiletá seniorka! Prý jsem zahulil celé náměstí,“
postěžoval si Jiří Nikamnepospíchal,
náměstek primátorky pro kuřivo
a kuřácké potřeby.
Tento incident ale nebyl jediným,
který naše agentura zjistila. Lidé si
vesměs stěžují na to, že kuřáci vyhnaní zevnitř provozoven zcela obsadili
zahrádky, jež dřív sloužily k posezení
hlavně nekuřákům. A ti si teď nemají
kam sednout, protože dovnitř hospod
či kaváren se jim vůbec v tomto parnu
nechce. „Fyzických potyček mezi ku-

KRIMI


To by byl ale hodně drahý sex!
Jestliže je někdo okraden a vyčíslená škoda se pohybuje na
hranici čtyři tisíc korun, jde
bohužel v dnešní době o častý
jev. Jenomže během minulého
pondělí se v Prostějově jednalo
o zcela jiné okolnosti...

4000
Policie totiž pátrá po vychytralé dvojici, muži a ženě, která vylákala čtyřiatřicetiletého
muže do lesoparku Hloučela
pod záminkou poskytnutí sexuálních služeb. Nadrženého
chlapíka však vzápětí okradli o hotovost, mobilní telefon
i platební kartu. Pokud oba
výtečníky policie chytí, hrozí
jim dva roky kriminálu.

3ċ('3/$71e
/(91ă-,
608 960 042

řáky a nekuřáky v Prostějově neustále
přibývá. Ani já, ani například kolega
kuřák náměstek Šlehačka už nechceme být pronásledování kvůli tomu,
že si zapálíme na venkovním posezení. Proto jsem v radě města inicioval
novou vyhlášku, na jejímž základě
necháme zrušit veškeré zahrádky
u všech provozoven! To znamená, že
zahrádky zmizí od hospod, kaváren,
restaurací a podobně. Když tam nesmíme kouřit, tak tam nebude sedět
nikdo a fertig,“ oznámil Nikamnepospíchal. A jak se zdá, náměstek
primátorky najde podporu svého
návrhu napříč politickým spektrem
v prostějovském zastupitelstvu. „Já
jsem pro, aspoň se nebudeme všichni
hádat. Já dostal na zahrádce před
hospodou taky do držky, když jsem

Při pátrání Večerníku po nejstarším občanu Prostějovska „přistálo“
minulý týden v redakční poště další
jméno. Paní Květoslava Grmelová z
Drahan oslaví letos v říjnu nádherné
104. narozeniny. Nejstarší sice není,
tou je zatím brzy 105-letá Ludmila
Vysloužilová z Čelechovic, i tak ale
blahopřejeme!
 

si pochutnával na fajfce. Prý si mám
jít sednout na vrbu u rybníka a bafat
si tam,“ posteskl si další z náměstků
primátorky Pavel Šlehačka.
No vida, Prostějov se tedy stává prvním městem v republice, které se veřejně zastalo kuřáků. Sláva!
Za Agenturu Hóser Majkl
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Fulbright asistentka ve výuce angličtiny se pár dní před završením svého
desetiměsíčního působení na Gymnáziu Jiřího Wolkra stihla v Městské
knihovně v Prostějově setkat se zájemci z řad prostějovské veřejnosti,
představit sebe, svou zemi i svůj stát,
kterým je Kalifornie.

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.

PAVEL VEJROSTA
se narodil 29. května 1978 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
22. června 2017. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 38 do 40 let, měří okolo
180 centimetrů, má střední postavu,
šedé oči a plavé blond vlasy.

LUDĚK ELIAŠ
se narodil 14. srpna 1994 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 21. června
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 22 do 23 let, měří okolo 175 centimetrů, má střední postavu a hnědočerné rovné vlasy.

  

 



„TO JE HIC,
ŽE SE MI ANI
ŽEBRAT NECHCE...“
Bezdomovec zvaný Ríša
seděl v pátek odpoledne
na lavičce na prostějovském
náměstí hodně zdrchaný,
pot se z něho jenom řinul
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 26/15 °C
Adriana



30/14 °C
Ladislav

Støeda 31/16 °C
Lubomír

Ètvrtek 32/15 °C
Petr a Pavel

Pátek

21/10 °C
Šárka

Sobota 20/10 °C
Jaroslava

Nedìle

23/9 °C
Patricie
Zdroj: meteocentrum.cz
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Z ROZHLEDNY!

EXKLUZIVNĚ
PROSTĚJOV Škoda dalšího velmi mladého člověka.
Předminulou sobotu 17. června zasáhla Prostějovsko velmi bolestná zpráva. Mladý
Stanislav K. spáchal sebevraždu skokem z rozhledny ze
Svatého kopečku u Kadaně
v západních Čechách.

Martin ZAORAL
Stanislav K. pocházel původem z Ukrajiny. V Prostějově studoval na střední zdra-

Dvaadvacetiletý Stanislav K.                
Chomutova.
Foto: Facebook

Dnes bude

KŘEST S „bavorákem“ do sklepa!

knihy
PROSTĚJOV
HANÁCKÝ JERUZALÉM
Petr Komárek
Marek Moudrý

PROSTĚJOV Procházku po historických památkách města nabízí kniha Prostějov - Hanácký
Jeruzalém, kterou sepsali pedagog
SOŠPO Marek Moudrý a letošní
maturant na této škole Petr Komárek. Její křest proběhne UŽ DNES,
tj. v pondělí 26. června od 17:00
hodin, v podkrovním sále Městské
knihovny v Prostějově.
Kniha obsahuje řadu fotografií zajímavých prostějovských staveb. Snímky
jsou doplněny o popisky obsahující význam těchto míst pro historii města.
Vše doplňuje krátké ohlédnutí za dějinami Prostějova, které byly do druhé
světové války silně provázány i s životem
zdejší početné židovské komunity.
>>>pokračování na str. 23

votnické škole, nakonec si coby vyučený
kuchař měl přivydělávat i v Praze. Dobrovolná smrt je u něj o to překvapivější,
že se otevřeně hlásil k věřícím křesťanům.
Důvody pro tento krok znal však pouze
on sám...

Informace o smrti milovaného mladíka
hluboce zdrtila zejména členy jeho rodiny,
zasáhla však i jeho četné přátele a známé,
kteří na něj vzpomínají jako na nejhodnějšího kluka, jakého znali. „Byl to vynikající
kamarád, cítím hrozný smutek. Nikomu
se moc nesvěřoval, pouze se zmínil, že jede
pracovně do Prahy, a už se nevrátil. Chybí
mi a bude chybět nám všem. Byl to náš
kamarád, který navždy zůstane v našich
srdcích, a nikdy na něj nezapomeneme.
Jednou se sejdeme tam nahoře,“ svěřil se
Večerníku jeden z okruhu jeho přátel.
Se Stanislavem K. se všichni pozůstalí
rozloučili uplynulý čtvrtek v hlavním
prostějovském kostele.

Komunisté vyzývají

Augustina

"#$%  K REZIGNACI
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zjistili jsme

PROSTĚJOV Jak Večerník informuje na straně 5 dnešního vydání, prostějovský zastupitel Josef
Augustin (KSČM) byl nepravomocně odsouzen za neplacení
daní. Výrok Okresního soudu
v Prostějově odmítl komentovat.
Jaká bude jeho politická budoucnost?
Josef Augustin zastává i po rozsudku
odmítavé stanovisko k možné rezig-

naci na svůj politický post v nejvyšším orgánu města. Plné zuby už ho
ale mají rodní soudruzi, kteří nejdéle
sloužícího zastupitele již podruhé vyzývají ke složení mandátu!
„Ve středu jedenadvacátého června
se sešel Výkonný výbor OV KSČM
v Prostějově. Na něm jsme přijali
jednoznačné stanovisko, že Josefa
Augustina vyzveme, aby okamžitě
rezignoval na post zastupitele statutárního města Prostějova,“ prozradil
Večerníku radní Jaroslav Šlambor.
>>>dokončení najdete na str. 15

 

PROSTĚJOV Kvílení pneumatik, smyk a poté děsivá
rána. To byl obrázek pátečního
pozdního večera v Martináko-

vě ulici. Mladý řidič ukrajinské
národnosti u místního obchodu nezvládl zatáčku a ve velké
rychlosti nejdříve naboural do

domu. Od něj se jeho BMW
odrazilo, prorazilo směrovou
tabuli a zastavilo se až o sloup
veřejného osvětlení!

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 5
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Ve Vrahovicích se USMRTIL
CHODCE!
!" #!#!

NA DÁLNICI
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Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Tropické teploty posledních dní vyhnaly Prostějovany k vodě a kromě aquaparku je už otevřeno i vrahovické koupaliště. V padesátimetrovém bazénu si uplynulou sobotu
užívali letních radovánek i tito mladíci. Letos je přitom oblíbený „koupák“ ve Vrahovicích otevřen naposledy v režii místních sokolů, pak jej čeká rekonstrukce a provoz v režii Domovní
správy.
(mik)

OLŠANY Tragické dny na Prostějovsku bohužel pokračují. V noci z pátku
na sobotu došlo ke smrtelné nehodě
na dálnici poblíž Olšan u Prostějova.
Osobní auto zde srazilo a usmrtilo
chodce!
„V sobotu čtyřiadvacátého června kolem půl druhé v noci došlo na komunikaci D46, ve směru z Prostějova na
Olomouc, k tragické dopravní nehodě.
Došlo zde ke střetu osobního vozidla
s chodcem, mladým mužem, který
se pohyboval v uvedeném úseku. Na
následky střetu zemřel. Alkohol byl
u řidiče vyloučen orientační dechovou
zkouškou. Přesné příčiny nehody, její
souvislosti a okolnosti jsou v šetření
policistů. Po dobu šetření nehody byla
komunikace v místě nehody uzavřena
a byl prováděn odklon dopravy ve směru na Olšany,“ popsala tragédii Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Otázkou zůstává, co proboha mladý
muž dělal coby chodec v noci na dálnici?
(mik)

4

letos slavíme jubileum...

pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

Pondělí 26. června 2017
www.vecernikpv.cz

STÍNY MINULOSTI

V Kostelci žije už o 138 obyvatel     
Ještě před jedenácti lety byla
přitom situace obrácená... víc jak v Konici '+*#,-()./  -1 2 BUDE!
PROSTĚJOVSKO Nestanou se
z některých obcí na Prostějovsku
„vesnice duchů“? Nebo naopak na
venkov míří čím dál více lidí, kteří
se nechtějí smířit s životem v paneláku? Večerník loni provedl velký
průzkum týkající se počtu obyvatel
v jednotlivých obcích. Jak se statistická čísla za uplynulý rok změnila?
Stále se potvrzuje trend, že největším
odlivem trpí obce na Konicku. Samotná Konice byla ještě v roce 2006
s 2 911 obyvateli druhým největším
městem na Prostějovsku. Třetí Kos-

telec na Hané měl o třiačtyřicet obyvatel méně. Nyní se situace obrátila.
Důvodem je fakt, že zatímco Konici
obyvatelé setrvale ubývali, v Kostelci
jich mírně přibývalo. Vše vyvrcholilo
právě v uplynulém roce. Během něj
v Kostelci přibylo rekordních dvaatřicet
občanů, v Konici jich naopak šestnáct
ubylo. Kostelec v tuto chvíli má přesně
tolik obyvatel, kolik měla Konice v roce
2006, té však mezitím 154 lidí ubylo.
A to už rozhodně není málo!
Za přibýváním či naopak úbytkem
lidí v jednotlivých obcích stojí zejmé-

)) #  
2006
2 911
2 868
2 442
2 122
1 589
1 481
1 440
1 342
1 212
1 280
1 106
1 066
994
944
457
348
386
98

Konice
Kostelec na Hané
Plumlov
Němčice nad Hanou
Smržice
Brodek u Prostějova
Olšany
Mostkovice
Čelechovice na Hané
Nezamyslice
Ptení
Protivanov
Horní Štěpánov
Brodek u Konice
Vřesovice
Buková
Kladky
Hačky

Napsáno
pred

25. 6. 2007

na poloha, dostupnost do velkých
měst a nepochybně i nabídka stavebních parcel. Ukázkovým příkladem
v tomto ohledu mohou být Olšany
u Prostějova, kterým za předchozích deset let přibyla celá třetina
obyvatelstva. Po tomto boomu
přišel loni překvapivý útlum, v obci
je nyní o osm místních méně, než
tomu bylo v roce 2016. Trend setrvalého přírůstku se daří držet například
v Nezamyslicích, naopak ze setrvalého úbytku nemohou mít radost
v Brodku u Konice.
(mls)

*) $ # &+ )&
2016
2 773
2 879
2 337
1 979
1 664
1 533
1 728
1 557
1 312
1 490
1 083
989
936
840
549
309
353
101

2017
2 757
2 911
2 321
2 002
1 660
1 529
1 720
1 554
1 327
1 498
1 076
1 003
926
825
553
305
354
98

2006–2016
2016–2017
- 138
-16
+ 11
+32
-105
+16
- 143
+23
+ 75
-4
+ 52
-4
+588
-8
+191
-3
+100
+15
+210
+8
-23
-7
-77
+14
-58
-10
-104
-15
+92
+5
-39
-4
-33
+1
+3
-3
zdroj: www.obyvateleceska.cz

PROSTĚJOV O plánu rozsáhlé rekonstrukce budovy i celého areálu Domu dětí a mládeže na Vápenici
psal Večerník již vloni na jaře. Původně předpokládané náklady činily odhadem třicet milionů korun.
Ty se ale nyní podstatně zvýšily. Během uplynulého
roku se totiž „koketovalo“ s možností výstavby nové
tělocvičny, která měla podle plánů vyrůst na místě
současného asfaltového hřiště v areálu DDM. Po určitých problémech můžeme už nyní oznámit, že tělocvična bude!
„Celkové náklady se tak vyšplhají podle zpracované projektové dokumentace na sto čtyři milionů korun bez
daně. V této částce je zahrnuta rekonstrukce stávajícího
objektu, jehož součástí budou veškeré instalace, zateplení obálky budovy a výměna oken. Ovšem k tomu všemu
přibyla ještě výstavba nové tělocvičny v prostoru stávajícího venkovního hřiště,“ uvedl na posledním jednání
zastupitelstva Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova.
Večerníku se ale náměstek pro investiční výstavbu
před půl rokem svěřil, že stavba tělocvičny je ohrožena, protože při stavebním řízení se proti projektu
razantně vyslovil jeden z dotčených sousedů. „Vyskytl se problém s vysokou stěnou, která by údajně tomuto
občanu stínila při pohledu z jeho domu. Plán postavit
tělocvičnu tak z původního projektu musíme vyjmout,“
uvedl Fišer. Těsně před zastupitelstvem však vyšlo najevo,
že s mužem rozporujícím celý projekt se podařilo dohodnout a výstavba se vrátila ke svým původním plánům.
Rada města tak žádala zastupitele o schválení rozpočtového opatření ve výši sedmadvacet milionů korun, které
by se v rámci rekonstrukce DDM na Vápenici proinvestovaly už letos. „Nemáme ještě dořešenou stavbu jedné
olympijské tělocvičny a už schvalujeme druhou! A jak to
bude s dotací, to bych taky rád věděl,“ vzpíral se souhlasu
jeden z opozičníků.
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Nakonec však většina členů zastupitelstva zvedla ruku
pro rozpočtové opatření, tudíž rekonstrukce bývalého
„Domu pionýrů“ může začít. Budovat se začnou i základy
(mik)
nové prostějovské tělocvičny!

Povodí Moravy zahájilo čištění přehrady
Plumlovské přehradě se viditelně začíná blýskat na lepší časy! Ve
čtvrtek 21. června 2007 byl zahájen
dlouhý a náročný boj o čistotu vody
v nádrži, která ještě nedávno lákala
stovky rekreantů denně. Kvůli špatné kvalitě vody a množství sinic
v ní může koupajícím se rekreantům hrozit zdravotní nebezpečí. Ve
čtvrtek spustili pracovníci Povodí
Moravy do nádrže speciální čisticí
zařízení, které se nedávno osvědčilo
na zlínské přehradě.
Při spuštění speciálního hladinového
sběrače do plumlovské přehrady jsme
byli ve čtvrtek přítomni i my, a tak jsme
se přímo na místě zeptali odpovědného

pracovníka Povodí Moravy, co od prvního pokusu vyčistit vodu v přehradě
očekává. „V podstatě se jedná o zařízení,
které jsme už dříve úspěšně vyzkoušeli.
Je to zařízení, které nám bude strhávat
horní hladinovou vrstvu vody zhruba
od pěti do osmi centimetrů. Mělo by to
sloužit tomu, aby vytvořený vodní květ
se pomocí čerpadla a později samospádu dostal dolů pod nádrž. Musíme ale
postupovat velmi opatrně, aby dole ve
vodním toku nedošlo ke zvýšení počtu
živin. Vše ale máme dobře spočítáno,
živiny budou vyrovnány. Z přehrady
budeme upouštět maximálně deset
procent průtoku pod nádrží. Jestliže
tedy dnes z přehrady vypouštíme 220

vteřinových litrů, tak tímto zařízením
nastavíme odtok na 14 vteřinových litrů vody. Zbývající voda půjde z nádrže
spodní výpustí,“ sdělil nám Richard
Klement z Povodí Moravy.
Speciální čisticí zařízení bude v provozu
nepřetržitě. „Pouze při větším vlnobití
může dojít k zavzdušnění odtokového
potrubí,takževtěchtopřípadechbudeme
muset filtr vypnout a počkat, až se hladina
uklidní,“ upozornil Richard Klement.
U spuštění filtru do plumlovské přehrady se sešli také prostějovský poslanec Radim Fiala a starostové Plumlova a Mostkovic Adolf Sušeň s Janem Dočkalem.
„Podařilo se nám díky podpoře ministrů
Langera a Gandaloviče dohodnout, že

Povodí Moravy začne realizovat krátkodobá opatření s cílem udržet přehradu
jako vodní plochu k rekreaci a souvisejícímu podnikání. Tato opatření zahrnují

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Všichni víme, jak tento pokus před deseti lety skončil. Naprostým fiaskem! Kdo
si tenkrát myslel, že zbaví přehradu sinic jen tím, že z hladiny odejme pouze
vrchní zelenou vrstvu, musel být bez urážky hojně naivní. A nejenom Prostějováci, Plumlováci či Mostkovičáci si pamatují, co všechno se muselo pak ještě
udělat, aby přehrada vypadala alespoň tak dobře jako dnes. Došlo k vypuštění celé nádrže, odbagrování metrových nánosů bahna ze dna a k celé řadě
dalších opatření. Otázkou však je, zda to bude stačit. Není totiž tajemstvím,
že ne všechny vesnice v okolí přehrady mají vlastní kanalizaci a čističky vody.
„Sajrajt“ těch druhých tak stále teče do přehrady... Letošní výsledky hygieniků
jsou ale prozatím na jedničku. Tak snad to vydrží!
(mik)

Železářství

jak šel čas Prostějovem ...

 

jak technické prvky, tak i snížení počtu
nebezpečných sinic s využitím zkušeností z Máchova jezera,“ řekl Večerníku
přímo na místě Radim Fiala.
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Příště: Školní ulice

!!! OBJEDNEJTE SI PRÁVĚ TEĎ VEČERNÍK !!! * nejvýhodněji * snadno a rychle * nejspolehlivěji NABÍDKA PLATÍ
 
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ SE SLEVOU A BONUSEM 35% POUZE TEĎ A TADY!
 
  & '$'(&(  &#!( & &)*
výrazně nižší cena než na stánku každý den ve vaší schránce do 7:30 hodin možnost vyhrát v soutěži předplatitelů hodnotné ceny
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PROSTĚJOV V předminulém vydání se v rámci rubriky Stíny minulosti objevilo nedopatření, kdy
jsme informovali o novém nájemci
nebytových prostor ve dvorním
traktu domu na Pernštýnském náměstí číslo 4. Není však pravdou,
že zmíněný dvůr by byl bez obchodníků, už čtvrtstoletí zde totiž
má provozovnu železářství!
Když na tiskové konferenci rady města konšelé informovali, že se konečně našel nový nájemce uvolněných
prostor, ve kterých bude nově pekárna, padla zmínka i o tom, že dvůr
objektu doposud zel prázdnotou.
„Ten článek se nás docela dotkl, vždyť
naše železářství zde působí úspěšně
už pětadvacet let, řádně platíme městu nájemné a nikdy jsme neměli ani
nedostatek zákazníků. Pak jsme právě
od nich slyšeli, že vlastně neexistujeme,“ přišel si do redakce Večerníku
postěžovat Petr Mikeš, majitel železářství. Zřejmě radní na tyto podnikatele v tu chvíli pozapomněli...
Takže vězte, že železářství funguje i
nadále a svoji provozovnu míní mít
otevřenou minimálně další čtvrtstoletí!
(mik)

letos slavíme jubileum...
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SEX,
MÍSTO
TOHO
KRADLI
168 SLIBOVALI
Chlapík podlehl svodům krásné ženy a zaplakal...

  



Komu chybí
papoušek?

V odpoledních hodinách minulého pondělí 20. června vyjížděla
hlídka do Bulharské ulice, kde se
oznamovatelce podařilo na balkoně odchytit papouška. Opeřence
strážníci převzali a převezli do
prodejny drobných živočichů ve
Vodní ulici, kde si ho majitel může
převzít. Odborníci zjistili, že se
jedná o papouška druhu agapornis
Fišerův.

PROSTĚJOV Dobře mu tak,
chtělo by se říci. Jenže, tak jednoduché to není... Policisté v těchto
dnech řeší kuriózní případ
krádeže, ke které došlo v lesoparku Hloučela v Prostějově.
Mladý muž zde podle mluvčího
prostějovských policistů podlehl svodům krásné ženy, když
se těšil na sex, místo toho byl ale
okraden!

Michal KADLEC

„V pondělí devatenáctého června krátce po osmnácté hodině vylákal neznámý pár tvořený mužem a ženou,
pod záminkou sexuálních služeb,
čtyřiatřicetiletého muže do lesoparku
Hloučela za ulici Za Velodromem
## "$

Za hádku může pes

Předminulou sobotu 17. června jeli
strážníci řešit sousedský spor, který
vznikl kvůli neustálému štěkotu psa.
Třiašedesátiletý muž zvíře okřikl,
což nepomohlo, a tak volal směrem
k domu v domnění, že soused psa
buď utiší, nebo si ho vezme dovnitř. Na to devětadvacetiletý muž
vyšel ven a začala slovní výměna
názorů. Nelíbilo se mu, že soused
křičí a nadává jeho psovi. Konflikt
nahlásila na linku 156 manželka
staršího muže. Z výpovědí účastníků sporu bylo patrné, že problémy
jsou dlouhodobějšího charakteru
a neustále se opakují. Celá věc byla
postoupena k dořešení příslušnému
správnímu orgánu.

Auto nechal
napospas...
Všímavý občan oznámil v neděli
18. června na linku 156 automobil odstavený na parkovišti s klíči
zapomenutými v zámku dveří. Na
místo byla vyslána hlídka, která
sdělení oznamovatele potvrdila.
Nic však nenasvědčovalo protiprávnímu jednání. Vozidlo strážníci uzamkli a majitele vozidla zjistili
z evidence. Byl kontaktován v místě bydliště, kde mu byly klíče zanedlouho předány.

Upozornil na sebe sám

Minulé úterý 20. června před
půlnocí si při kontrolní činnosti
v Mlýnské ulici strážníci povšimli
neosvětleného řidiče na malé motorce značky Minibike. U šestadvacetiletého muže byla provedena
orientační dechová zkouška, muž
nadýchal 0,21 promile. Na místo
byla přivolána hlídka Policie ČR,
která řidiči další jízdu zakázala.
Přestupkové jednání bude předáno k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

v Prostějově. Služeb od ženy se ´zákazník´ nedočkal, zato byl okraden
o mobilní telefon a peněženku s doklady, platební kartou a finanční hotovostí
pět set korun. Způsobenou škodu
poškozený vyčíslil na více než čtyři tisíce korun,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Je nyní na strážcích zákona, aby
povedenou dvojici dopadli. „Policisté ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu krádeže
a přečinu neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního
prostředku. V případě dopadení a odsouzení pachatelům tohoto skutku
hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky,“ dodal Kořínek.



O bombu nešlo!

Foto: internet
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Prolomil heslo, otci 
pak zablokoval účet
PROSTĚJOVSKO Podivným způsobem vyřešil mladý muž dlouholetý spor se svým vlastním tátou.
Policisté z hospodářské kriminálky
nyní řeší případ protizákonného
prolomení hesla e-mailu majitele účtu. Ten s ním díky synkovi
nemohl nijak manipulovat...
„V březnu tohoto roku došlo k prolomení hesla k e-mailovému účtu
devětačtyřicetiletého muže z obce
na Prostějovsku. Útočník po získání
neoprávněného přístupu k účtu
změnil přihlašovací údaje tak, že jeho
majitel se již nemohl ani přihlásit,
ani s účtem jakkoliv pracovat.

Prověřováním kriminalisté z oddělení
hospodářské kriminality jako pachatele ustanovili dvaadvacetiletého syna
poškozeného, který tímto skutkem
pokračoval v dlouhodobých sporech
se svým otcem,“ popsal František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Kriminalisté ve věci vedou zkrácené
přípravné řízení. „Podezřelému muži
v případě prokázání viny a odsouzení
za přečin neoprávněného přístupu
k počítačovému systému a nosiči informací mimo jiné hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok.
(mik)

Minulé pondělí 19. června
před jednadvacátou hodinou
oznámil
jednačtyřicetiletý
muž nález podezřelého kufříku
za trafikou v Bulharské ulici.
Policisté věc nepodcenili a na
místo přivolali pyrotechnika.
Z preventivních důvodů byla
nařízena evakuace jednoho
vchodu přilehlého panelového domu. Celkem šlo o sedm
osob. Po otevření kufříku se
ukázalo, že je prázdný. Na zákroku se podíleli také strážníci
městské policie, hasiči a záchranná služba. Evakuace osob
byla ukončena krátce po dvaadvacáté hodině.

   5

PROSTĚJOV Plné ruce práce měli
strážníci městské policie v jednom
z prostějovských barů. Tři muži se
zde totiž porvali jako koně kvůli
jediné ženské! Bitka to byla doslova do krve, na místo musely vyjet
hned dvě hlídky strážníků a také
sanitky s lékaři.
„V brzkých ranních hodinách v neděli
osmnáctého června vyjížděli strážníci
do baru, kde podle oznámení dochází
k fyzickému napadení mezi osobami.
K prověření situace byly vyslány raději
hlídky dvě. Na místě před barem byl
kontaktován sedící zraněný muž.
Krvácel z několika ran v obličeji a na
hlavě. Ještě před příjezdem lékařů
pětatřicetiletý muž uvedl, že se uvnitř
baru nejprve pohádal s kamarádem
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o přízeň k ženě, poté se s ním venku i pobil. Uvnitř baru byl vzápětí vyslechnut
třicetiletý muž, který slova kamaráda
potvrdil. Navíc dodal, že měl potyčku
ještě s dalším hostem, a to v prostorách
toalety. Opět byla příčinou zmíněná
žena,“ prozradila Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
„I od tohoto čtyřicetiletého muže
strážníci požadovali vysvětlení. Taktéž
fyzický spor potvrdil. Osmatřicetiletá
žena, která byla příčinou obou svárů,
rovněž vše dosvědčila. Celá událost
byla předána k dořešení příslušnému
správnímu orgánu,“ dodala Greplová.
(mik)

Sebral i starožitnosti

V době od pátku 16. do neděle 18. června se dosud nezjištěný pachatel vloupal do
rodinného domu nedaleko
centra města. Pachatel přes
neuzamčenou branku vnikl
na pozemek u domu a poté po
násilném překonání okna i přímo do domu, z něhož odcizil
notebook značky Samsung
a dvě starožitné sochy. Majitel
způsobenou škodu předběžně
vyčíslil na více než 160 000 korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu porušování
domovní svobody a přečinu
krádeže, za což pachateli v případě dopadení a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody na
jeden rok až pět let.

„Ozvala se rána, až se otřásl celý barák!“
➢ ze strany 3
PROSTĚJOV Na místo se okamžitě
sjely složky IZS, řidič ale z havarovaného „bavoráku“ vystoupil sám a na
první pohled se mu nic nestalo. Co
přesně se tedy událo?
„V pátek třiadvacátého června kolem
dvaadvacáté hodiny došlo v Martinákově ulici v Prostějově k dopravní nehodě
vozidla BMW. Z prvotního šetření vyplývá, že šestatřicetiletý řidič osobního
automobilu, který jel ve směru od Olomoucké ulice, z prozatím přesně nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo komunikaci, bokem vozidla narazil do domu,
poté i do dopravní značky a sloupu
veřejného osvětlení,“ informovala Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
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Při nehodě nedošlo ke zranění
osob, předběžně byla celková
hmotná škoda vyčíslena na 95 000
korun. Policisté ale u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku, která byla pozitivní! „Naměřili mu kolem 1,4 promile alkoholu
v dechu. Řidič se po poučení odmítl
podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického ma-
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teriálu v nemocnici. Příčiny nehody,
její okolnosti a souvislosti jsou předmětem dalšího šetření,“ dodala Irena
Urbánková s tím, že nezodpovědný
šofér je nyní podezřelý z trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové
látky, za který mu, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí trest odnětí
svobody až na tři roky, peněžitý trest
nebo zákaz činnosti.

Večerník měl možnost hovořit
s jedním z obyvatel domu, do kterého opilý řidič naboural a zanechal
na něm značnou škodu. „Bylo to kolem desáté večer, seděl jsem u televize.
Zaslechl jsem kvílení pneumatik, to už
jsem ale tušil, že je průser. Pak se ozvala rána, až se otřásl celý barák. Hrozně
jsem se lekl, tím BMW řidič narazil do
zdi jen asi dva metry od mého okna.
Ten mladý muž pak z auta vylezl, jako
by se nechumelilo. Za chvíli tu byli policajti, tak si ho vzali do parády,“ přidal
své svědectví Jaroslav Popelka. „My
už jsme tady pár ťukanců do baráku
zažili, tohle nebylo poprvé. Ta zatáčka
hrozně vynáší, a kdo jede rychle, má
problém ji vybrat. Ten opilý Ukrajinec
jel včera večer ale jak hovado, to byl
naprostý extrém,“ ulevil si Popelka.
(mik)

Straka ve sklepě

Během předminulého víkendu
se dosud nezjištěný pachatel
násilím vloupal do bytového domu v Plumlovské ulici.
Následně odstranil zámek na
sklepní kóji, ze které poté
odcizil vysokotlaké čerpadlo WAP značky Bosch a dvě
GOLA sady. Svým jednáním
způsobil škodu vyčíslenou na
téměř 14 000 korun. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
porušování domovní svobody
a přečinu krádeže. V případě
dopadení a odsouzení pachateli tohoto skutku hrozí trest
odnětí svobody na šest měsíců
až tři roky.
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Rozsudek nad Josefem Augustinem:

DVA ROKY BEZ ADVOKACIE
KRIMI
ZPRÁVY
NAJDETE DENNĚ
NA WEBU
WWW.
VECERNIKPV.CZ

původní
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Ještě před hlavním líčením se Josef
Augustin k činu plně doznal a vzniklý dluh uhradil. „Byl jsem pracovně
velmi vytížený a zároveň jsem měl
zdravotní problémy. K tomu se přidal i fakt, že mi můj bývalý klient
opakovaně vykradl kancelář,“ obhajoval své profesní i lidské selhání
Augustin.

Soud slitování neměl a tak byl následně uznán vinným z toho, že v letech
2010 až 2014 neplatil daně, za což mu
byla vyměřena půlroční podmínka
a také zákaz činnosti advokacie na
plných čtyřiadvacet měsíců! „Podle
mého názoru obžalovaný musel
dobře vědět, že má daně zaplatit,
přesto tak ani přes opakované výzvy
neučinil,“ odůvodnila výši a druh trestu soudkyně Ivona Otrubová.
Státní zástupce navrhoval navíc peněžitý trest 100 tisíc korun, obhajoba naopak podmíněné zastavení
trestního stíhání. „Trest zákazu činnosti se mi zdá nepřiměřeně přísný,“
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reagoval Augustinův obhájce Josef
Staněk.
Rozsudek dosud není pravomocný, obě procesní strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání.

Jaký to bude dopad na veřejný život a politickou kariéru
Josefa Augustina, se můžete
dočíst na jiném místě tohoto
vydání.
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Aktuální

PROSTĚJOV Minulé úterý se u prostějovského tribunálu konal soud se zastupitelem a bývalým radním Statutárního města
Prostějov Josefem Augustinem. Člen Komunistické strany Čech
a Moravy se provinil tím, že po celých pět let neplatil daně. Tím mu
u Finančního úřadu v Prostějově vznikl dluh 401 000 korun. Za tento skutek byl nyní potrestán...

děti, pejsci

BLAHOPØEJEME!!!

Lenka FARNÍKOVÁ
31. 5. 2017 51 cm 3,95 kg
Prostějov

Ema JURDOVÁ
14. 6. 2017 48 cm 2,90 kg
Kostelec na Hané

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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Pondělí 26. června 2017
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Studenty jazykové
školy Angličtiny pro děti Prostějov-Helen Doron English rozpoznáte snadno. Jsou premianty
jazykových tříd s excelentními
komunikačními
dovednostmi
a úspěšnými absolventy zkoušek
CAMBRIDGE. Anebo studují
úspěšně na školách v anglicky mluvících zemích.
V pondělí 19. června si z rukou náměstkyně primátorky Statutárního
města Prostějov Ivany Hemerkové
slavnostně převzali mezinárodní jazykové certifikáty Cambridge v obřadní
síni prostějovské radnice. Nejmladším studentům není přitom více než
osm let!
Autorizované centrum Cambridge,
kterým je prostějovské Learning centrum Helen Doron English, testovalo

v květnu 2017 své žáky v mezinárodních jazykových zkouškách nejen
pro nejmladší - základní úrovně,
ale i úrovně pro pokročilé studenty.
„Testovat studenty v pohodlí jejich
vlastních učeben a pod supervizí
Helen Doron bezpochyby pomáhá
k dosažení vynikajících výsledků.
Stoprocentní úspěšnost v jedné z nejtěžších kategorií ´mluvení´ si pochvalují především rodiče studentů,“
neskrývá spokojenost Eva Šmídová,
šéfka HDE v Prostějově ze Žižkova
náměstí.
Výuka angličtiny metodou Helen
Doron English spojuje vysokou kvalitu výuky a materiálů s nadčasovým
a propracovaným know-how. Každá
hodina baví svou rozmanitostí a interakcí. Maximálním počtem osmi
dětí ve skupině zajišťuje Helen Do-

/01# "$
ron to nejdůležitější – individuální
přístup a tempo. „Výuka probíhá
pětačtyřicet minut pro děti od tří
měsíců do deseti let a šedesát minut
pro děti od jedenácti do devatenácti
let. Studium je zakončeno jazykovou
zkouškou FCE. Vždy moderní, vždy
originální, efektivní a úspěšná, představující a razicí nejnovější trendy ve
výuce angličtiny,“ prozrazuje Šmídová. „Vyučování probíhá pouze v angličtině mezinárodně vyškolenými
lektory. Metodologie je totiž postavena na přirozeném, multisenzorickém
učení se angličtiny stejně jako se učí
děti mateřštinu,“ dodala.
Více informací a přihláška na ukázkovou hodinu zdarma na www.helendoron.cz nebo na tel.: 604 792
446. Like us on Facebook: Anglic(red)
tina-pro-deti-Prostejov.
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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.
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PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

BYLI JSME
U TOHO

Středeční oslava v podobě zahradní party
byla provázena abnormální přízní počasí.
Pro prcky bylo připraveno několik stanovišť s různými úkoly a také skákací hrad.
Dětem se věnoval kompletní tým, který
se o děti stará. Tvoří ho tři tety a paní řídící. „Jsou tu děti, které odcházejí do školek, ale i ty, které k nám budou docházet
od nového školního roku. Pro všechny
máme kšiltovku se jménem Mrňousek,
aby na nás měly nějakou památku,“ popisovala Lucie Ritterová. „Chtěla bych poděkovat firmě NEKR, která nám zajistila
helium do nafukovacích balónků. Dále
pak samozřejmě rodině a přátelům, kteří
pomohli s přípravami dnešního slavnostního dne.“

pětatřiceti dětí. Některé už jdou po
prázdninách do školky. Právě s nimi
se jejich tety minulou středu loučily.
pro Večerník
„U nás máme zajištěno i stravování,
proto máme celodenní provoz. NěkteZdeněk
ré děti tu bývají dopoledne, další zase
VYSLOUŽIL
odpoledne. Dokážeme se přizpůsobit
Cesta ke splnění snu však byla dlouhá. potřebám rodičů,“ prozradila Ritterová.
„Podpořil mě přítel. Koupili jsme tenhle
domek a přebudovali ho na jesličky. PráFOTOGALERIE
ce a papírování to dalo opravdu hodně.
klikni na
www.vecernikpv.cz
Na celkové rekonstrukci a vybudování se podílela firma Bizap Brno. Tím
bych jim ráda poděkovala,“ vzpomíná
Ritterová a pokračuje: „Máme kapacitu deset dětí na den, o jesličky je velký
zájem. Rozhodli jsme se zařízení od září
navýšit o šest až osm dětí. Nejmladší
jsme zde měli osmiměsíční dvojčátka,
většinou se věk dětí pohybuje okolo
jednoho a půl roku. Strop jsou tři roky.“
Celkově se během prvního roku
fungování Mrňouska v jeslích v Melantrichově ulici vystřídalo okolo N  66  * %

PROSTĚJOV Gril party pro mimča? Proč ne! U příležitosti premiérových narozenin se konala velká oslava. Nápad zbudovat
v Prostějově soukromé jesle dostala Lucie Ritterová v roce 2015.
Od myšlenky nebylo daleko k činu a Mrňousek byl na světě.
„Začali jsme budovat před dvěma roky. Otevřeli jsme 2. května
2016 a dnes tak slavíme rok provozu,“ prozradila Večerníku Lucie
Ritterová, jinak paní řídící.„Ve školství pracuji dlouho. Chtěla jsem
mít vlastní zařízení a tak ho mám,“ usmála se.
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nemá konkurenci: THEY CAN SPEAK!

MRŇOUSEK slavil první narozeniny V úspěšnosti svých studentů v „Cambridge zkouškách“

#$%&'$(#"&)*+,

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!

Jonáš JANOVSKÝ
20. 6. 2017 51 cm 3,85 kg
Olomouc

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì
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EXKLUZIVNĚ

v pořádku. „Chování jednapadesátiletého
muže při kontrole vzbudilo v policistech
podezření z ovlivnění zakázanými látkami.
Provedená dechová zkouška na alkohol
i test na přítomnost jiných návykových
látek však byly negativní. Vzhledem k chování policisté zajistili jeho lékařské vyšetření
v prostějovské nemocnici. Vyšetřením lékař
potvrdil, že chování muže je opravdu ovlivněno náhlou zdravotní indispozicí,“ uvedl
mluvčí prostějovské policie.
Dalším šetřením policisté zjistili, že
k viditelnému poškození automobilu
indisponovaného řidiče došlo jen několik minut před provedenou kontrolou...
„Mělo k němu dojít tak, že při jízdě po parkovišti v Konečné ulici nezvládl řízení a narazil do zaparkovaného automobilu značky
Renault a poté při jízdě Olomouckou ulicí
směrem do centra měl přejet do protisměru, kde se bočně střetl s protijedoucím automobilem značky Peugeot. Dosavadním
šetřením nebylo zjištěno, že by při dopravních nehodách došlo ke zranění osob. Výše
způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na třicet tisíc korun,“ sdělil František Kořínek s tím, že příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehod jsou předmětem dalšího šetření.
(mik)
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PROSTĚJOV Krátkou honičku u samotného centra města měli možnost
Prostějované sledovat minulý čtvrtek
odpoledne. Policisté se zapnutými
majáky na služebním autě zastavili
ujíždějícího šoféra Seatu až u Víceúčelové haly-zimního stadionu. Jeho
chování bylo podivné, opilý ani zdrogovaný však nebyl. Ještě podivnější
bylo, když strážci zákona posléze přišli na to, že muž za volantem Seatu těsně předtím naboural do dvou aut! Za
všechno mohlo zřejmě úmorné vedro
a zdravotní indispozice řidiče...
„Ve čtvrtek dvaadvacátého června krátce před sedmnáctou hodinou zjistila
hlídka policistů dopravního inspektorátu v ulici Vápenice v Prostějově
jedoucí poškozený osobní automobil
značky Seat. Policisté auto začali pronásledovat a pokusili se ho zastavit.
To se jim pomocí výstražného zařízení
podařilo až v ulici U Stadionu,“ popsal
krátkou honičku František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Jakmile policisté řidiče zastavili, na první
pohled bylo zřejmé, že s ním není něco

bude dál? „Nabídli jsme jej k pronájmu. Je to ale zatím krátká doba, takže
se nikdo neozval,“ dodal Josef Spáčil.
Každý, kdo bude chtít reklamovat
výrobky zakoupené v jeho prostějovské prodejně, může se dle majitele
bez obav obrátit na adresu centrály
v Újezdu u Brna.
(mls)

 Před půldruhým rokem jste jako
pražská firma rozšířili svoji činnost i
do Prostějova a Olomouce. Můžete
osvětlit, jak a kdy k tomu došlo?
„Do Prostějova jsme se přestěhovali k
prvnímu lednu 2015. Trh zdejší práce se
nám zdál zajímavý a neobsazený službami, které nabízíme. Všichni kmenoví zaměstnanci jsme z Prostějova, takže bylo
rozhodnuto.“ (úsměv)

Petr
KOZÁK

pro Večerník

rozhovor

EXKLUZIVNÍ

PROSTĚJOV Poslední předprázdninový díl již páté rundy seriálu
rozhovorů s významnými osobnostmi veřejného života, který
jsme nazvali„NA ROVINU“, obstará
nikoliv zástupce politické scény, jak
by velelo pořadí, ale oproti harmonogramu jsme se rozhodli na čas
se rozloučit povídáním o oblíbené
denní činnosti, jakou je u většiny
lidstva práce. Naším respondentem se stala Gabriela Bartáková, ředitelka personální agentury GASL.
Pokračovat v seriálu budeme opět
v září, kdy přijde pod naši kuratelu
některý z členů Rady statutárního
města Prostějov, podnikatelské
sféry, dále osobnost z kulturní či
společenské oblasti a v neposlední řadě vybraný pracovník ze státní
správy policie či justičních orgánů.

pro ...

7 otázek

NA ROVINU:

obžalobě a následnému odsouzení,
byť prozatím nepravomocnému,“
zdůvodnil krok vedení další z komunistických radních Václav Šmíd.
Josef Augustin však podle všeho
rezignovat nehodlá! „Nechci to nijak komentovat. Jen bych rád zmínil,
že mě zvolili voliči,“ řekl nám stroze,
jindy přitom dost výřečný, komuni-

„Na začátku stavebních prací nám zdejší
lidé opět vytýkali, že příliš kácíme stromy, které zde rostly desetiletí. Je pravda,
že část zeleně musela ustoupit novým
parkovacím plochám či rozšiřování
chodníků. Stromy ale budou nahrazeny
novou výsadbou, navíc přibudou keře
i květinové záhony,“ přidává Ivana Hemerková (PéVéčko), náměstkyně primátorky Statutárního města Prostějov
pro životní prostředí.
Rekonstrukce druhé poloviny Tylovy
ulice by měla být dokončena během letních prázdnin. „Zdejší obyvatelé si přáli,
abych jejich část ulice byla stejně tak pěkná
jako ta první směrem k Libušince. Již brzy
tomu tak bude,“ slibuje Fišer.
(mik)
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PROSTĚJOV Celkem na třech místech v Prostějově pokračují zdárně
rekonstrukce různých lokalit. Bagry
se zakously do náměstí Spojenců,
generální opravy inženýrských sítí,
chodníků, silnic a prostor mezi panelovými domy probíhají na sídlišti
Šárka a také v Tylově ulici.
A právě tato část je momentálně nejvíce
vidět, jak se dělníci činí. „Práce na revitalizaci ulice ve směru od Tetína až po Okružní byly započaty dvaadvacátého května
a dnes je patrné, jak to firmě jde od ruky.
Tylova ulice se mění k nepoznání, veškeré
práce jdou podle plánu,“ pochvaluje si Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky Statutárního města Prostějov.

 Na co se ponejvíce zaměřujete?
„Naše společnost Gasl se vždy zajímala
o strojírenský průmysl, kde můžeme nabídnout mimo jiné zkušenosti a znalosti
oboru. A pokud něčemu nerozumíme,
po odborné stránce se poučíme. (pousměje se) Firmám poskytujeme služby
personální agentury i agentury práce. To
znamená, že můžeme uchazeče zprostředkovat, nebo zaměstnat a takzvaně
půjčit do firmy. Podmínkou je, aby obě
zúčastněné strany měly zájem o spolupráci. Naši agenturní zaměstnanci mají
přitom stejné pracovní a mzdové podmínky jako zaměstnanci kmenoví. Na
Olomouc jsme ovšem nezapomněli.
I v této lokalitě nabízíme lidem práci
a pracovních nabídek i zde postupně
přibývá, a to především ve strojírenství.
Pracovní nabídky v obou lokalitách
jsou vhodné pro muže i ženy, absolventy bez praxe i uchazeče s praxí.
Obsazujeme dělnické profese i místa s
odbornějšími požadavky, kontrolory,
seřizovače, vedoucí pracovníky a jiné.
V ostatních lokalitách České republiky
zaměstnáváme svářeče, zámečníky, obsluhy CNC a další strojírenské profese.“
 Jak jste zatím s prostějovským
trhem spokojeni?
„V Prostějově nepůsobíme až tak dlouho, nicméně se můžeme pochlubit spoluprací s mnoha významnými firmami v
regionu. Se všemi klienty máme nastartovanou skvělou spolupráci. Věříme si,
aktivně komunikujeme požadavky na
jednotlivé volné pracovní pozice. Snažíme se v rámci možností všem našim
zákazníkům vyjít vstříc. Co se týče uchazečů, začali nám důvěřovat a vracejí se

buď s prosbou o radu, hledají pracovní
změnu. Přijdou si vyslechnout aktuální
pracovní nabídku, nebo se zastaví jen tak
nás pozdravit. (úsměv) Se všemi zaměstnanci se snažíme navázat vazby, ctíme
osobnost každého člověka.“
 Co je vůbec stěžejní náplní pracovní agentury? A věnujete se třeba i
dalším doplňkovým činnostem?
„Naší hlavní pracovní náplní je pomoci
najít firmám vhodné kandidáty a jejich
nabízená volná pracovní místa zaplnit
kvalitními zaměstnanci. Každodenním chlebem jsou osobní pohovory s
uchazeči, zadávání inzercí, poradenství
v oblasti personálních služeb. Uchazeč
je posuzován individuálně a snažíme
se i jemu nabídnout pracovní místo,
dle jeho představ. Hlavními kritérii
samozřejmě zůstává volba směnnosti
tak, aby uchazeči mohli aktivně využít
svůj volný čas v závislosti na odměnu za
vykonanou práci. Samozřejmě řešíme
také pracovní prostředí v dané firmě
a další nabízené benefity. Uchazeči za
naše služby nic neplatí, odměnu za poskytnuté služby hradí vždy firmy.“
 Jaká je z vašeho pohledu aktuální situace na prostějovském trhu
práce?
„Pracovní nabídka je v Prostějově široká, neobsazených míst spoustu, uchazečů už ale méně. Vše souvisí celorepublikově se situací na trhu práce. Kdo
chce pracovat, z nabídky a nejen naší, si
vybere a dlouho bez práce nezůstane.
Nabídek v dalším roce ještě přibude.
Firmy rostou, průběžně navyšují pracovní kapacity, budou se stavět další
výrobní haly.“

 Je těžší obsadit místo ředitele
podniku nebo údržbáře?
Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Každý uchazeč má zcela odlišný potenciál. Je na nás, abychom jej
odkryli. Mnohdy se uchazeči podceňují,
neuvedou všechny zkušenosti a znalosti
do svých CV, neumí se prodat. V tomto
ohledu jim můžeme pomoci/poradit.
Mnohdy se uchazeč hlásí na zcela jiné
místo, než na které ve skutečnosti následně nastoupí. Vše je o čase, který si
navzájem věnujeme a o otevřenosti komunikace.“
 Setkali jste s nějakým netradičním požadavkem ať už od firmy či od
osoby hledající práci?
(smích) „Ano. Jeden z uchazečů se hlásil
na pozici ´Obsluha CNC´. Neměl však
zkušenosti, proto jsme se zeptali, proč
chce pracovat právě na CNC strojích.
Odpověď zněla: ´Chtěl bych mačkat ten
knoflík a mít za to dvacet tisíc korun!´
Na nás je, abychom zájemcům o práci
vysvětlili náplň práce na jednotlivých pozicích a informovali je o požadovaných
znalostech a dovednostech.“
Celý rozhovor najdete už brzy na
www.vecernikpv.cz!

Foto: GASL

„Kdo chce pracovat, dlouho bez práce
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stický zastupitel. Odpověď na sebe
nenechala čekat. „Jenomže ho zvolili
na kandidátce naší strany, která mu
dala možnost, aby se o post zastupitele ucházel,“ zahřímal Šmíd.
Spor uvnitř Komunistické strany
Čech a Moravy v Prostějově bude
Večerník samozřejmě i nadále sledovat.
(mik)

Komunisté vyzývají Augustina K REZIGNACI

u Brna, kde máme sídlo, což pro nás bylo
zbytečně daleko. Museli jsme na dopravu neustále doplácet,“ prozradil nám Josef Spáčil, majitel řetězce, který převážně
v Brně a okolí provozuje více jak deset
dalších podobných obchodů.
Spáčil je zároveň majitelem objektu
v sousedství Domu služeb. Co s ním
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PROSTĚJOV Jedna éra je u konce. Prodejna Elektro Spáčil, které
dlouhá léta fungovala v Olomoucké
ulici, je od středy 7. června uzavřené, protože občané v podstatě rozdíl na. Večerník se snažil zjistit, proč
mezi výkonem státní správy a samo- se tak stalo a co bude v rozlehlém
správy ze svého pohledu nevnímají,“ objektu teď...
přidala ještě svůj vlastní komentář
Martin ZAORAL
první žena Prostějova.
Lepší hodnocení oproti loňské- Typické tmavě rudé logo Elektra Spáčil
mu šetření zaznamenaly všechny byste nad tyrkysovou prodejnou v Oloodbory prostějovského magistrá- moucké ulici již několik dní hledali martu s výjimkou odboru územního ně. Prodejna se spotřební elektronikou
plánování. Paradoxně, a to přes první červnovou středu zůstala zavřena.
poměrně silnou negativní medi- „V Prostějově jsme působili celkem dvaální kampaň, zaznamenal největší náct let. Prodejnu jsem se rozhodl zavřít,
zlepšení stavební úřad, který z loň- protože už se to nevyplatilo. Z Újezdu
ského šetření vyšel se známkou
2,816, letos od občanů města dostal známku 1,588.
Při pohledu na výsledky průzkumu
se ale Večerník pozastavil nad jedním faktem. Zatímco naprosto nej- >>>dokončení ze strany 3
lépe byly lidmi hodnoceny odbory „Poprvé se tak stalo těsně poté, co
školství, mládeže a sportu, a již zmi- vypukla jeho kauza, a na podzim
ňovaný stavební úřad, naopak kata- loňského roku opustil funkci v radě
strofálně v hodnocení Prostějovanů města.
dopadly odbor občanských záležitos- Následně byl odvolán z řady funkcí
tí a odbor sociálních věcí. Tady by se ve veřejně prospěšných organizacích.
úředníci měli zamyslet, proč je lidé Nyní se tak děje podruhé. Nechápeme
hodnotí známkou 2,62 respektive jeho jednání, které ho dovedlo až
2,50...

VLONI!

netové stránky www.vecernikpv.cz

zpravodajství

navštivte stále více oblíbenější inter

Vysvětlivky: známkování jako ve škole
od jedničky do pětky
Zdroj: Magistrát města Prostějova
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přičemž ´velmi spokojen´ reprezentuje jedničku, ´nespokojen´ známku pět,“ popisuje pravidla bleskového průzkumu spokojenosti Jana
Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu statutárního města Prostějova.
Z květnových odpovědí více než
pěti stovek dotázaných respondentů
vyšlo najevo, že Prostějované jsou
se svými úředníky daleko spokojenější než v loňském i předloňském
roce. „Výsledná průměrná známka
úřadu je 2,06, což je lepší než v loňském roce. Vloni tato známka činila
2,597, v roce 2015 pak 2,530. Posledním rokem, kdy byla průměrná
známka úřadu lepší než dvojka,
byl rok 2014, následující dva roky
zaznamenal náš úřad v hodnocení občanů propad, až letos poprvé
zlepšení,“ představila výsledky aktuálního mínění Prostějovanů Alena
Rašková (ČSSD), primátorka Statutárního města Prostějov.
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PROSTĚJOV Doposud vládl Prostějovu smog zaviněný chemickým
znečištěním. A to několikrát do roka.
V poslední době se ale ve městě objevilo další nebezpečí v podobě smogu
světelného. Že to slyšíte poprvé? To
většina z nás...
Mezi hlavní zdroje světelného znečištění ve městech patří nevhodné osvětlovací soustavy, osvětlené architektonické památky, billboardy a svítící reklamy.
Prostějovský magistrát se v rámci oblasti údržby veřejného osvětlení postupně
zaměřuje na problematiku snižování
světelného znečištění ve městě. „Postupně vyměňujeme nevhodná svítidla
<  $*    #$ ()6$    %+  veřejného osvětlení typu ´koule´, která
vytvářejí značnou úroveň světleného
  $   $$  %
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 !"# "$ znečištění. Tento typ se používá v cent-

ru města, kde se zcela záměrně osvětlují
přilehlé fasády historických budov. Použití těchto svítidel v ostatních ulicích
a na sídlištích je zcela nevhodné, kromě
světelného znečištění také obtěžuje
obyvatele svícením do oken přilehlých
domů. Nadbytečné světlo negativně
ovlivňuje u většiny lidí kvalitu spánku
a tím i zdraví,“ sdělil Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky Statutárního
města Prostějov.
Ve městě postupně probíhá výměna
těchto svítidel za svítidla typu OCP se
sodíkovou výbojkou, kde je světelný tok
směrován do dolního poloprostoru tak,
aby osvětloval chodník nebo silnici.
V Prostějově jsou z architektonických
památek osvětlovány reflektory budova
Nové radnice a Národní dům, kde část
světelného paprsku jde mimo budovu,
zbytek se odráží zpět od fasády. „Po půlnoci budeme spínacími hodinami tyto
reflektory vypínat. V tento čas se v centru města nepohybují stovky nebo tisíce
turistů, tak jako třeba v Praze, tudíž nepředpokládáme negativní vliv na zdejší
cestovní ruch. Budova radnice zůstane
osvětlena pouze reflektory na fasádě,
které svítí na plášť budovy,“ vysvětlil náměstek prostějovské primátorky s tím,
že náklady na instalaci spínacích hodin
jsou vyčísleny zhruba na patnáct tisíc
korun. „Postupná výměna zbytků těchto svítidel v ulicích města a na sídlištích
bude dokončena do konce roku 2018,
ale zdůrazňuji, že mimo lokality, kde je
plánována revitalizace,“ uzavřel Pospíšil.
(mik)

Městu škodí i světelný smog!

Během jednoho týdne uprostřed
května letošního roku jsme se s nimi
mohli setkat všichni. Každý z nás,
kdo vstoupil na magistrát vyřídit si
své úřední záležitosti, byl osloven
sympatickými slečnami s dotazníky
v rukou. Kdo měl čas, studentkám
Střední odborné školy podnikání
a obchodu odpovídal na sérii otázek
ohledně úrovně práce magistrátních
úředníků.
„Studentky kontaktovali celkem 514
klientů, a to ve dnech od patnáctého až dvaadvacátého května tohoto
roku. Zajímalo je, jak byli občané
s jednáním na daném odboru magistrátu spokojeni. Šetření se týkalo
všech magistrátních odborů. Tazatelky zjišťovaly míru spokojenosti,
konkrétně, zda byli návštěvníci úřadu velmi spokojeni, spokojeni, ani
spokojeni ani nespokojeni, nespokojeni či velmi nespokojeni. Známkování odpovídá školské stupnici,

Michal KADLEC

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Úředníci prostějovského magistrátu mohou zůstat
celkem v klidu. Občané se na jejich práci dívají shovívavě a jsou
celkem spokojeni. Ukázal to další ročník bleskového průzkumu,
při kterém studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu zjišťovali u klientů, kteří si na magistrát přišli vyřizovat své
záležitosti, jejich názory na práci prostějovských úředníků. Je
poměrně zajímavé, že i přes rostoucí kritiku části obyvatel a hysterické mediální kampani jistých serverů se hladina spokojenosti
Prostějovanů zvýšila!

„Blesková šetření mají svá úskalí
a míru nepřesnosti, nicméně vzhledem k tomu, že systematicky pořádáme tento průzkum v této podobě od
roku 2010, má pro nás určitou hodnotu, právě zejména s ohledem na
možnost dlouhodobého meziročního srovnání. Zajímavé jsou i podněty
klientů, kterými se podrobně zabýváme. Pravdou je, že většina připomínek se týká spíše chodu města než
přímo magistrátu, což je pochopitel-

PROSTĚJOV Dalo se srážce zabránit? Podle všeho nikoliv. Na bílou
zebru v Plumlovské ulici vjel neuváženě na kole pětaosmdesátiletý
děda, který zřejmě vůbec nedbal na
to, zda po silnici jede nějaký prostře-

dek. Stalo se, řidič osobního vozidla
ho srazil, senior naštěstí nebyl nijak
zraněn.
„V pátek šestnáctého června krátce před patnáctou hodinou došlo
v Plumlovské ulici na přechodu pro

chodce u křižovatky s ulicí Anenskou,
k dopravní nehodě cyklisty a osobního
automobilu. Dosavadním šetřením policisté zjistili, že dvaatřicetiletý muž řídil
osobní automobil ve směru do centra
města, když na přechod pro chodce
zprava vjel na kole pětaosmdesátiletý
senior. Došlo ke střetu předního kola
bicyklu s vozem a následnému nárazu
levého boku automobilu do dopravní
značky umístěné na ostrůvku uprostřed komunikace,“ prozradil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov s tím, že
celá anabáze se obešla bez zranění.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 21 000 korun.
„Příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou
1$ #*             (' (  ) " předmětem dalšího šetření,“ dodal Ko(mik)
&$ '     1 $  & * %
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PROSTĚJOV Za tuto chybu může nadávat jen sám sobě! Mladý muž za volantem osobního vozidla předminulou
neděli ošklivě havaroval
v Kostelecké ulici, když
přeletěl rondel a nekontrolovatelně to s autem „napral“ do sloupu veřejného
osvětlení. Důvod? Mladík
se nevěnoval řízení, místo
toho ladil rádio!
„V neděli osmnáctého června
krátce po dvaadvacáté hodině došlo u okružní křižovatky ulic Kostelecké, Tyršovy
a U Stadionu havárii osobního automobilu. Dvacetiletý řidič automobilu značky Hyundai měl dle svých slov
z důvodu ladění autorádia s vozidlem po
projetí okružní křižovatky směrem z centra s vozidlem přejet do protisměru a poté
vlevo mimo komunikaci, kde narazil do

dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné škody na sloupu veřejného
osvětlení a vozidle byla předběžně vyčíslena na 55 000 korun. Mladík za svoji chybu
samozřejmě zaplatí, bude muset nahradit
způsobenou škodu. „Alkohol i jiné návykové látky u řidiče policisté na místě vyloučili. Přestupek řidiče, konkrétně nevěnování se řízení, vyřešili na místě uložením
blokové pokuty,“ dodal mluvčí.
(mik)
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sloupu veřejného osvětlení. Od toho se
automobil odrazil a vrátil se zpět na komunikaci, kde se zastavil,“ popsal nehodu
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje
pro Územní odbor
Prostějov.
Ke zranění osob při

Srazil cyklistu na pøechodu Mladík neřídil, ladil rádio a PRÁSK DO SLOUPU!

Prostějov (mik) - Zítra, tj. v úterý
27. června, bude od 7:00 do 12:00
hodin uzavřeno oddělení registru obyvatel, občanských průkazů
a cestovních dokladů odboru občanských záležitostí v budově ve
Školní ulici 4 v Prostějově. „V tuto
dobu nebude možné žádat o změnu
trvalého pobytu, podávat žádosti
o vydání nových dokladů a hotové
doklady přebírat. Upozorňujeme
na tuto skutečnost už nyní, protože
se bude jednat o období těsně před
dovolenými. Prostějované by si tak
měli vybrat k vyřízení například pasových záležitostí jiný den,“ uvedla
Alena Rašková (PéVéčko), primátorka Statutárního města Prostějova.

Uzavøené „obèanky“

Prostějov (mik) – Počínaje uplynulou sobotu došlo v aquaparku
v Krasické ulici ke změně provozní
doby. „Od soboty čtyřiadvacátého
června se otevírací doba v aquaparku změnila tím, že otevřeno budeme
mít denně od 9:00 do 20:00 hodin,“
sdělil Vladimír Průša, jednatel Domovní správy v Prostějově.

Zmìna v aquaparku

Prostějov (mik) - V souvislosti
s přípravami na rozsáhlou rekonstrukci
budovy Domu dětí a mládeže na Vápenici se odsud na nějaký čas vystěhovalo
i dětské oddělení Městské knihovny
v Prostějově. „Knihovna pro děti a mládež bude z důvodu stěhování z prostor
na Vápenici uzavřena až do třináctého
srpna tohoto roku. Její provoz pak bude
pokračovat v přízemí prostějovského
zámku na Pernštýnském náměstí,“
informovala Jana Gáborová, tisková
mluvčí Magistrátu města Prostějova.

Knihovna je prázdná

Prostějov (mik) – V úterý 27. června se naposledy před letními prázdninami sejdou k jednání prostějovští
konšelé. A program zasedání je velmi
bohatý. Jak je v poslední době zvykem,
opět se bude schvalovat nákup dalších
uměleckých děl, jednat se bude o reálné možnosti vyvlastnění pozemků potřebných pro severní obchvat a diskutovat se bude rovněž o odvolání plné
moci udělené společnosti Manthellan.
„Na pořadu jednání budou i investice
do rekonstrukce domu v Kostelecké
ulici číslo 17, zateplení budovy mateřské školy v Partyzánské ulici a vybírat
budeme i stavební firmu, která bude
realizovat rekonstrukci budovy DDM
na Vápenici včetně výstavby nové tělocvičny,“ uvedl Zdeněk Fišer (ČSSD),
první náměstek primátorky Statutárního města Prostějov. V úterý by se také
na radnici podle informací Večerníku
mělo rozhodnout o osudu ptenského
zámku. Podrobnosti z jednání rady
města přinese Večerník v příštím čísle.

Rada o Manthellanu
i ptenském zámku...

komentuje průzkum primátorka Alena Rašková

RYCHLÝ
 „Lidé bleskově známkovali náš úřad, máme dvojku,“

SPOKOJENOST S MAGISTRÁTEM? VYŠŠÍ JAK
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Na jednoho ze zástupců prvně jmenované skupiny se v Prostějově zaměřil
pražský dokumentarista Vít Klusák.
Při natáčení zřejmě musel projevit
neobyčejnou dávku empatie. Díky ní
dokázal proniknout do světa člověka,
jehož pohled na svět je mu osobně na
hony vzdálen. Vždyť „Daliborka“ bere
za příklad „obyčejného českého slušného člověka, kterému se stýská po
Adolfu Hitlerovi“.
Nechme nyní stranou to, jak se někdo
může hlásit k ideologii, podle které je
on sám méněcenný a měl by být odsunut někam na Sibiř. Jestli se s něčím
dá stoprocentně souhlasit, pak jedině
s tím, že nenávist se vždy rodí z omezenosti, strachu a frustrace. Nicméně
je třeba dodat, že lidí, kteří stejně jako
Dalibor alespoň někdy „nesnáší svůj
život, ale neví, co změnit“, je mezi námi
více než dost.

Tady nìco nehraje!

Jednu věc stále nemohu pochopit.
V některých novinách se dočítám, že
na prostějovské radnici se pije alkohol,
někteří úředníci jsou popotahovaní
soudem nebo přestupkovými orgány,
lidé si stěžují na neochotu či laxnost
úředníků. A pak se z dalších mnoha
novin dočítám, že prostějovský magistrát dostal množství ocenění za výbornou práci úředníků. A tak se v poslední
době děje skoro každý měsíc. Tady
něco nehraje! Ale co? Buďto si někdo vymýšlí a jenom sbírá pomluvy,
nebo ten, kdo vyhodnocuje jednotlivé
magistráty, musí být úplně slepý a hluchý...
Ivan Petržela, Prostějov

Vyvlastnìní je logické

Vyvlastnění pozemků důležitých pro
severní obchvat Prostějova, to zní hrozivě a navozuje to atmosféru komunistických dob. Když nad tím ale přemýšlím podrobněji, kvůli čtyřem nebo pěti
majitelům ze dvou set přece nemůže
zkrachovat akce za půl miliardy! A co
víc, akce, která bude k užitku desetitisícům řidičů denně! Nejsem zastáncem
nějakých násilných odejmutí majetku,
ale v tomto případě se mi to zdá logické. Obzvláště v tom případě, kdy někteří majitelé pozemků vydírají město
i kraj a chtějí až trojnásobek výkupní
ceny, kterou obdrželi ostatní.
Petr Vykydal, Prostějov

Patřím mezi vyznavače sportu, a to jakéhokoliv druhu. Proto celkem vítám,
že okolo velodromu za Kosteleckou ulicí vyrůstají nová sportoviště. Ať už jde
o Olympijské centrum či další krytou ledovou plochu s novým sociálním zázemím. Sice zmizí tenisové kurty, ale těch už máme v Prostějově a okolí dost. Co
ale nemohu stále překousnout, že v těchto prostorách mělo stát koupaliště, na
které jsme byli v minulosti zvyklí. Radnice tak svoje sliby nedodržela. Přitom
alespoň na malý plavecký bazén by tam ještě místo bylo! My, občané z Kostelecké ulice a okolí, si chceme v létě taky někde pořádně zaplavat. V aquaparku
to nejde a do Vrahovic je daleko!.
Jindřich Langr, Prostějov

Chceme si zaplavat

!

HLAS LIDU

Víte, u čeho bych chtěl jednou být?
Ne, opravdu netoužím být mýdlem
ve sprše Kateřiny Zemanové či zpovědníkem Tomáše Řepky. O tom fakt
nesním. Rád bych však viděl, kterak se
něžný skinhead, pracovitý cikán a ekonomicky nezávislý „pravdoláskař“
setkají při brigádě na úklidu lesoparku
u Hloučely. Společně udělají kus práce, po které zajdou k „Abrahámkovi“,
aby pokecali a zjistili, že přestože jsou
každý jiný, mnohé je spojuje: jsou to
všichni lidé, kteří chtějí žít v míru a vzájemné toleranci. Tak tohle je můj osobní český sen.
Jenže... Sny mívají s realitou jen pramálo
společného. Najít podobné trio by snad
nebylo až tak těžké, ale... „Něžní nácci“
obvykle plivají špínu na sociálních sítích, pracovití cikáni zůstávají doma na
dávkách a „neziskoví aktivisté“ vyhlížejí
dotace od státu či Evropské unie.
Tak jsem se nedávno vypravil s dětmi do naší nejbližší zoologické
zahrady. Krásné májové počasí
k tomu přímo vybízelo. Sám jsem
od dětských let prošel snad všechny
významnější ZOO v naší republice,
u mnohých jsem měl možnost sledovat jejich proměny v čase. A nejen ty
týkající se chovaných zvířat.
První setkání se zahradou samozřejmě představují vstup a pokladna. Mrknu na ceník, hledám
nějaký druh rodinného vstupného,
bez úspěchu. Nic se neděje, vznesu
požadavek na vstupenky a automaticky se chystám platit kartou. Jenže ouha! U etikety s logy karetních
společností se dočtete, že při platbě
kartou se cena navyšuje skoro o dvě
a půl procenta...

U menších obchodníků, kde je požadavek na platbu kartou stále
spíše vzácností, jistě nic neobvyklého. Jenže v takové instituci, kterou
projdou tisíce návštěvníků a nechají
tam nemalé peníze? Že by se v tom
bankovní poplatky neschovaly?
Sáhnu po peněžence a odpočítám
staré dobré bankovky a mince. Trochu mi z toho vyschlo v krku. Slunce pálí a procházka bude dlouhá.
U prvního občerstvení si dávám kofolu. Šedesát korun?! Aha, v tom je
jaksi nenápadně započítaný speciálně pomalovaný plastový kelímek,
který si můžete nechat jako suvenýr
nebo jej vrátit a zálohu dostanete
zpět. Už vidím, jak se všichni vrací
k okénku kvůli vyplacení zálohy.
Nasedáme do safari vláčku a pe-

něženka je zase o významný obnos
lehčí. Dobrému rozmaru nepřispěje, když dcera místo koukání na
okolní zvířenu raději sleduje v zatáčkách se objevující lokomotivu.
Chcete se občerstvit? Nic lidového nečekejte, určitě ne párek v rohlíku, snad
jen vznosný Hot Dog. Vůbec většina
stánků nese zřetelný punc zaoceánských fast foodů v patřičné cenové hladině. Pivo? Jen od největšího českého
(japonského, pardon) pivovaru.
Konečně venku! Procházíme branou a děti míří na nedaleké dětské
hřiště. Zajdu k nejbližšímu stánku
a pídím se po pivu. No aspoň tady
mají ryzí pivo z nedalekých hor.
Lačně se napiju a přemýšlím, jestli
se všechna ta zvířata z našich kapes
opravdu mají tak skvěle...

Je to neuvěřitelné. Deset měsíců je pryč a máme tu zase čas
prázdnin, dovolených, letních
lásek, ale také žaludečních potíží z přemíry zmrzlin, steaků,
piva a drinků, případně spálenin, pokud to přeženeme na
sluníčku. Dále jsme v naději, že
nás něco pokouše, na zahraniční dovolené popíchá, někdo okrade. Nějaké dítě přijde
neočekávaně do jiného stavu,
případně se stane nechtěně
otcem, či zjistíme, že po zaplacení faktur za topení po letošní
dlouhé vlezlé zimě na žádnou
dovolenou nemáme. Tak v klidu schováme kufry a půjdeme
se vylepit k plumlovské přehradě, což mimochodem zas
tak špatné není, protože život
a zázemí pro rekreanty tam již
zase jakžtakž bují.

D

elký šok teď nastane především
pro značnou část obce rodičovské, neboť ta po deseti měsících se zděšením zjistí, že má dítě na starost celých
dvacet čtyři hodin a teď si bude muset
své rodičovské přídavky konečně plně
zasloužit. Ne, jako vždy, svého potomka
ráno vykopat z postele, pak ho vrhnout
do nějaké školy a možná někdy u víkendového oběda se pozeptat, jak se vlastně
jeho nejmilejší drobeček má.
ěti silně rozjívené si přestanou dělat starost již úplně ze všech autorit. Jsme tak v naději, že vyzkouší všechny
možné dostupné neřesti, na které měly
ve školním roce čas jen o víkendech, teď
již po celý týden. Ty zodpovědnější si najdou brigády a budou se učit v nějakých
provozech, načež zjistí, že vydělat peníze
není žádná slast a bez práce koláče vážně
nejsou, pečení holubi do pusy vážně nelétají. Když jsme tak u toho, slyším často pláč, že tady u nás nejsou brigády,
tak mám zkušenost z blízkého okolí,
že když se chce a trochu se hledá, lze

V

P

V

najít seriózní přivýdělek hned třeba
celkem tři naráz. Zprávy od členů managementů místních firem, podniků a
drobných provozoven hovoří o tom, že
brigádníky zoufale hledají. Takže resumé
je, když se chce, ono to jde, jenže ono flákání a nicnedělání je tak lákavé...
alná většina členů stavu kantorského si po deseti měsících bude
moci upravit svůj zdravotní stav, zbaví se
tiků, žaludečních neuróz, výkřiků děsu
ze spaní, alespoň na chvíli bude moci
odejít na prázdniny jako jejich svěřenci a
svěřenkyně.
ak už ale bude třeba začít administrovat a archivovat uplynulý
školní rok, provádět též účetní pololetní
uzávěrky a zároveň již připravovat školní
rok nový, neboť ono se to nezdá, ale vše
děsně rychle uteče a najednou tady bude
konec srpna, a ten se zeptá, jak je kantorský stav připraven. Do toho se již můžeme dočkat nějakých kroků a reforem
ministerstva školství, i když skoro před
volbami asi bude snad konečně klid.

co naše město v létě? Nechám si
to na jindy, ale dopředu tipuji. Přijde kulturní léto, zastupitelstvo snad nic
nepokazí, protože bude také na prázdninách, i když čert a opozice nikdy nespí...
Snad se i opálíme v akvaparku, případně
na již zmiňované přehradě, pokud nám
bude slunce přát, jak jsem již také zmínil,
leč do počasí a do ženy nevidíš.
Tak hezké léto všem normálním lidem.

A

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
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Určitě k nim patří třeba pracovití cikáni,
kterým se nevyplatí hledat zaměstnání, neboť je pro ně výrazně jednodušší
zůstávat doma na dávkách. Stejně tak
se ovšem mezi ně mohou řadit filmoví
dokumentaristé, kteří od státu ke svému nemilému překvapení dostali málo
peněz, „protože v té době většinu peněz
odsála Renčova Baarová.“
A co vy? Cožpak skutečně bezvýhradně milujete svůj život a vůbec nic byste
na něm nezměnili? Cožpak dokážete
ovlivnit vše, co vám vadí? Cožpak víte
vše a ničeho se nebojíte? Cožpak se za
každé situace dokážete s nově nastalou
situací vypořádat?
Pokud tomu tak je, pak vám gratuluji,
maličko závidím a o něco víc nevěřím.
Pokud ne, rozhodně si nemusíte zoufat. Jste na tom podobně jako Dalibor,
Dežo či Vít.
Je to dobré, nejsme v tom sami!

  I    &G&C >J/ pro horních deset tisíc?
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JAPONSKÁ SPOLEČNOST TORAY SLAVÍ 20 LET V PROSTĚJOVĚ!
Čas nelze zastavit, dokonce ani v podnikatelském
prostředí. Zdá se to ale jako poměrně nedávno,
kdy město Prostějov získalo vůbec prvního a velmi
významného investora, který se rozhodl využít nabídky na odkup pozemků v tehdy teprve se rozvíjející průmyslové zóně v Prostějově. A Toray Textiles
Central Europe působí v Prostějově již plné dvě desítky let! Do dnešního dne přinesla japonská společnost do Prostějova obrovský kapitál a investici.
Vždyť jen výstavba areálu na pětadvaceti hektarech
pozemků a zahájení výroby tkanin stály hodně přes
dvě miliardy korun!
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letos slavíme jubileum...

Pondělí 26. června 2017
www.vecernikpv.cz
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aneb jsme
s vámi
Konicko  Kostelecko  Němčicko  Plumlovsko  Protivanovsko u toho...

VÍCEMĚŘICE OSLAVILY JUBILEUM
A OCENILY ZASLOUŽILÉ OBČANY

VÍCEMĚŘICE Pěkně kulaté, přesně sedmisté výročí první písemné zmínky o této malebné obci v jižní části prostějovského
regionu rámovalo letošní dvanácté setkání rodáků, bývalých
i současných občanů, které se uskutečnilo uplynulou sobotu 24.
června. V horkém letním počasí si během dne mohl každý najít
to své, co jej v této na historii bohaté obci zajímalo. Večerník byl
tomu pěkně zblízka na stopě.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Ještě za doznívajícího ranního chládku
se konala ve zdejší kapli sv. Floriána
mše svatá, na niž před polednem navázalo sázení stromů v Aleji na počest

výročí obce. To už si ale mohli zájemci
prohlédnout nejen Domov u rybníka,
bývalý zámeček, v němž byl ve dvacátých letech minulého století zřízen domov pro slabomyslné, ale především
dvě zajímavé výstavy.
„V košíkárně, kde je košíkářská dílna,
jsme instalovali výstavu ze života obce,
mapující různé významné akce posledních desetiletí. Nad obecním úřadem
pak v komorním muzeu vystavujeme
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zjistili jsme

artefakty z archeologického průzkumu a historické předměty darované
obyvateli Víceměřic,“ vysvětlil starosta
Eduard Novotný. A jedna perlička:
práce o tomto nalezišti byly napsány
v němčině, angličtině či italštině, jen
čeština bohužel stále chybí...
Starosta šel také spolu se senátorkou
Boženou Sekaninovou v čele průvodu obcí, v němž pod prapory obce
a naší republiky kráčeli zástupci zdejších spolků, hasiči, zahrádkáři, rybáři
a sportovci z klubu SK Víceměřice-Mexiko. U pomníku obětem obou
světových válek pak přítomní položili
kytice květů.
Ta pravá zábava začala na fotbalovém
hřišti před druhou hodinou za zvuků
místních, nejen folklórních kapel. Ještě
předtím ale všechny přítomné přivítal
starosta obce a také Božena Sekaninová. „Přeji obyvatelům Víceměřic, aby
nadále pěstovali pocit hrdosti a patriotismu nejen na svoji obec,“ popřála
senátorka bývalým i současným obyvatelům.
V následující slavnostní chvíli byly
předány pamětní medaile dvaačtyřiceti vybraným osobnostem obecního společenského života. „Jsme
rádi, že můžeme tímto způsobem po-

BYLI JSME
U TOHO
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Otaslavice (mls) - V areálu Rajčurna v Otaslavicích budou umístěny
posilovací stroje pro venkovní fitness.
Využívat je budou moci jak mladí, tak
i senioři. Obec tu rovněž plánuje rozšíření počtu laviček a odpadkových košů.
Plánují nové osvìtlení
Stražisko (mls) - Ve Stražisku
plánují opravu zdejších chodníků
a vybudování cyklostezky. Součástí
rekonstrukce by mělo být i vybudování nového veřejného osvětlení
zahrnujícího celkem sedmatřicet
sloupů. Předběžný rozpočet na tento projekt odhaduje náklady ve výši
půldruhého milionu korun. Obec
v této souvislosti žádá o dotace.
Hasièi dostali dotaci

FOTOGALERIE

Brodek u Prostějova (mls) - Dotaci ve výši devadesát tisíc korun od
Olomouckého kraje získala jednotka
SDH v Brodku u Prostějova. Další
finance poputují z rozpočtu městyse.
Peníze budou použity na pořízení
vybavení jednotky.

klikni na
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děkovat veřejně lidem, kterým život
obce není lhostejný a kteří se tohoto
jubilea ve zdraví dožili,“ poznamenal
Novotný. Ze slavných rodáků se
omluvila atletka Helena Fibingerová, která ale plánuje přijet do Víceměřic na besedu s obyvateli.
O intenzitě následujících oslav nej-
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lépe svědčí starosti místních hospodských. „Už v podvečer jsme
museli do Prostějova do tamějšího
velkoobchodu pro další bečky piva,
už ani netrváme na značce, kterou
běžně čepujeme,“ svěřili se exkluzivně
Večerníku provozovatelé restaurace
u hřiště. Byla to dlouhá noc...

KDE SE CO
DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY,
POZVÁNKY NA AKCE
NÁM VOLEJTE,
PIŠTE

582 333 433 ,
608 960 042,
VECERNIK@PV.CZ

Dětský den s Pavlem Holíkem Hasiči slavili sto třicetiny
+-

Stichovický Deltaklub, jehož je
dlouholetým členem poslanec
Parlamentu České republiky
MUDr. Pavel Holík, pořádal na
závěr školního roku tradiční akci
v podobě Dětského dnu. V prostorách a hangárech stichovického letiště zněl dětský výskot a obdivné
štěbetání.
„Každoročně dorazí na letiště více
než stovka dětí z různých škol nebo
dětských domovů. Mohou nahlédnout do kokpitu letadel, hangárů
a dalších zákoutí letiště,“ komentoval Pavel Holík, jenž se letošního
Dětského dne osobně zúčastnil.
Nabitý program, kdy se z nebe
snášeli parašutisté a kdy vrčela helikoptéra, se letos opravdu vydařil.

1 N   &$ 6 $ (*%
„Myslím, že se dětem na letišti
líbilo. Mohly si zblízka osahat například kokpit obrněného vozidla,
z blízkosti viděly přistání helikoptéry nebo parašutistů,“ potvrdil
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Pavel Holík, jenž dodal: „Podobné akce vždycky rád podpořím.
Děti jsou přece naše budoucnost.
A vidět jejich šťastné úsměvy stojí
vždycky za to.“
(red)

TIŠTÍN Hasičský svátek. Uplynulou sobotu 24. června se v Tištíně
konala velká sláva. Místní hasiči
slavili sto třicet let od svého založení. Pozvání přijali členové okolních sborů a tak bylo v obci celý
den hodně veselo.
Krátce po poledni se do Tištína začaly
sjíždět okolní sbory. Po přivítání na náměstí se hasiči průvodem přesunuli do
místního kostela sv. Petra a Pavla, kde
proběhla mše svatá, na níž došlo k žehnání nového hasičského praporu a knihy vydané u příležitosti těchto oslav.
Poté se hasiči a všichni hosté přesunuli
za doprovodu dechovky průvodem do
malého háječka. Zde byly některým

VZKAZ DÌTEM
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Kostelec patřil malým házenkářům
Po dva dny se v nově zrekonstruovaném sportovním areálu odehrávaly
soutěže miniházené a sportovní dovednosti. Na Hanou se sjely všechny oddíly střední Moravy, které se
věnují házené. „Jsem dlouhodobým
příznivcem kostelecké házené, rád
jsem tedy přijal pozvání i na tuhle
akci,“ prozradil Pavel Holík. „Musím místním nadšencům vyseknout
poklonu. Pro házenou toho dělají
strašně moc. Vždycky tu panuje přá1 N   &$ 6 $ (*%
#  ) 
telská atmosféra a každý se tu musí
KOSTELEC NA HANÉ Každo- házenkářů. V letošním roce se po- cítit dobře,“ dodal poslanec Parlaroční tradicí posledních let je há- řadatelství ujaly TJ Sokol Kostelec mentu Poslanecké sněmovny České
zenkářské superfinále nejmenších na Hané – HK a Centrum Haná.
republiky.
(red)
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členům sboru předány pamětní dary
a vyznamenání. Následně již ke všemu
hrála dechovka Holóbkova mozeka.
Přestávky vyplnily ukázky vyproštění
osoby z vozidla hasičů z Němčic n. H.
a ukázky s hasičskou tematikou Lukáše
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Bubeníčka. Hasiči z Dřevnovic předvedli stříkání vodou starou ruční stříkačkou. Večerní zábavu doprovázela kapela Endemit trio. Po celou dobu oslav
bylo pěkné počasí a panovala příjemná
atmosféra.
(zv, kon)
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Sotva vyšel z vězení, už vykrádal chaty
Jiří Rada žít na svobodě neumí...
PROSTĚJOV Čí je to chyba? Jiří
Rada od svých osmnácti let strávil většinu života ve vězení. Tam
je mu zřejmě nejlíp. Jakmile se
totiž dostane ven, dělá vše pro
to, aby se za mříže zase vrátil.
Jeho snahu při vykrádání chat
a občerstvení minulé úterý
prostějovský soud ocenil na
34 měsíců nepodmíněně.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Kdyby stejně usilovně pracoval, jako
krade, vydělal by si nepochybně víc.
Dvanáctkrát trestaný Jiří Rada se narodil v Praze, ale trvalé bydliště má zapsá-

no ve Stařechovicích. Ve skutečnosti
se však jedná prakticky o bezdomovce.
Loni koncem února byl propuštěn
z vězení, už pár dní na to začal vykrádat chaty. Oblíbil si zejména chatovou
oblast Vinohrádky v Domamyslicích,
vykradl však také chaty v Mostkovicích či Soběsukách a zajel si i pod Kosíř
do Slatinek. Oblibu našel i ve vloupání se do občerstvení. Coby nezvaný
host navštívil třeba Cavalo, U běžkaře
v Domamyslicích, Na golfu v Mostkovicích, autokempy Žralok a Přehrada
či občerstvení u fotbalového hřiště
v Mostkovicích. Na Prostějovsku
se dopustil celkem minimálně sedmnácti vloupání, na prázdniny se
pak přesunul ke Kutné Hoře, kde ve
svém řádění pokračoval a dopustil
se dalších osmi skutků.
Přestože se při vykrádání chat opravdu
činil, na velké peníze si rozhodně nepřišel. Obvykle ukradl pouze něco k jídlu,
flašky alkoholu a pár drobných. Z jedné

chat, kterou navštívil, pak zmizela i kniha „Prostějov za války“, její krádež však
Rada popíral. Mnohem větší škodu
nadělal při sérii vloupání. Nejenže zničil
řadu plotů, oken a dveří, někdy rozbíjel
věci přímo v objektech. Zatímco z místa
činu si odnesl věci za zhruba dvaatřicet
tisíc korun, škoda, kterou přitom napáchal, byla téměř trojnásobná. Jiří Rada
byl odhalen, když na jednom z míst,
které vykradl, byly objeveny stopy jeho
DNA. Postupně se policistům přiznal
i k dalším krádežím, a to jak u nás, tak
i v okolí Kutné Hory. Soud v jeho případě přistoupil k souhrnnému trestu
ve výši 34 měsíců. „Možnost nápravy
je u obžalovaného minimální. Pokud
bude na svobodě, bude páchat trestnou
činnost,“ odůvodnila rozsudek na horní
hranici trestní sazby soudkyně Ivona
Otrubová.
Jelikož se Jiří Rada k hlavnímu líčení vůbec nedostavil, rozsudek dosud
není pravomocný.

17062310660

Škodu za více než devět tisíc
korun způsobil zatím neznámý
pachatel, který někdy v době od
středy 21. do pátku 23. června
odcizil z traktoru a nakladače
zaparkovaných v areálu jedné
ze zemědělských společností
na Konicku celkem dvě stě litrů
nafty a z autojeřábu autobaterii.
Policisté případ prověřují pro
podezření z trestného činu krádeže, na který trestní zákoník
stanoví trest odnětí svobody až
na dva roky.

Vysál naftu z traktoru

Minulý čtvrtek 22. června krátce
po poledni kontrolovali policisté
v Mostkovicích dodávku značky
Citroën a jejího devětapadesátiletého řidiče. Po kontrole předložených dokladů se šofér podrobil
dechové zkoušce na přítomnost
alkoholu, kterou policisté změřili hodnotu 1,28 promile v dechu. Muž požití alkoholu před
jízdou přiznal a uvedl, že během
předchozího večera vypil tři jedenáctistupňová piva. Policisté
mu na místě zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu. Pro
své jednání je nyní podezřelý ze
spáchání přečinu ohrožení pod
vlivem návykových látek. Za ten
mu hrozí trest odnětí svobody až
na jeden rok, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti.

Opilý v dodávce

Uplynulou středu 21. června
kolem deváté hodiny vnikl dosud nezjištěný pachatel do neuzamčené kanceláře ve firemním
objektu v obci na Konicku. Pachatel kancelář prohledal, načež
odcizil finanční hotovost ve výši
pět a půl tisíce korun. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
krádeže. V případě dopadení
a prokázání viny pachateli tohoto skutku hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Vykradl firmu

Uplynulou neděli 25. června
krátce před druhou hodinou
v noci došlo na dálnici D46 ve
směru z Prostějova na Olomouc
ke střetu osobního vozidla
BMW s lesní zvěří. Z provedeného šetření vyplývá, že pětatřicetiletému řidiči na uvedené
dálnici v katastru Smržic vběhla
náhle zleva od středových svodidel do jízdní dráhy srna. Došlo
ke střetu, po kterém srna utekla.
Alkohol byl u řidiče vyloučen
orientační dechovou zkouškou,
ke zranění osob nedošlo. Předběžně byla hmotná škoda vyčíslena na osmdesát tisíc korun.

Sražená srna utekla
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O tom, že sportovní vytrvalost není
limitovaná věkem, svědčily i výkony některých účastníků akce „Na kole okolo
Konice“. „Vybral jsem si trať dlouhou sto
dvacet kilometrů, vedla do Protivanova,
Sloupu a Kladek. Tachometr mi ukázal, že
ve skutečnosti jsem našlapal o čtrnáct kilometrů víc,“ svěřil se Večerníku v cíli Pavel
Klíč z Konice.
Konické štrapáce před čtyřiceti lety
založil Miloslav Balcar z Konice. Před
dvaceti lety však zemřel a krátce na to
svět opustil i jeho syn, který podlehl
nádoru na mozku. „My jsme se této akce

KBDÎCCZMJIISEEJOOPWWÊLLPOOJDDLÝÝDIIØØUSBBQÃÃDJJ

Z pěti tras „Konických štrapácí“ si mohl
vybrat skutečně každý. Připravena byla
například pětikilometrová pouť z Konice
do Březska a zpět, stejně jako padesátikilometrová trasa, která účastníky zavedla až
do Náměště na Hané či Vojtěchova. Právě
tu si vybrala trojice ostřílených sportovců
z prostějovské Spartan race training group,
kteří se primárně zaměřují na populární
překážkové závody. „Bohužel jsme uběhli
pouze čtyřicet kilometrů, někde u Krakovce jsme sešli z cesty,“ prozradila v cíli závodu
sportovně působící mladá žena doprovázená dvěma atletickými mladíky.
klikni na
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pravidelně účastnili a přišlo nám líto, pokud by měla skončit. Tak jsme na její pořádání plynule navázali a o rok později jsme
k ní přidali také akci Na kole okolo Konice,“
vysvětlil Stanislav Dostál z přerovského
Klubu českých turistů (KČT), který akci
od roku 1997 pořádá.
Přestože má trvalé bydliště v Přerově, tak
do Konice, odkud pochází jeho manželka,
pravidelně jezdí na chatu. Akci spolu s ním
připravuje tým asi čtrnácti lidí, podstatná
část se rekrutuje z členů jeho rodiny. „K letošnímu výročí každý z účastníků kromě

www.vecernikpv.cz

diplomu od nás dostal i speciální hrníček,“
uvedl Dostál, kterého mrzelo, že na štrapáce nedorazilo více členů pořádajícího přerovského klubu. Naopak měl radost z toho,
že akce byla zařazena do seriálu IVV. „Díky
tomu k nám našli cestu turisté z celé republiky, upozornil.
A již nyní pozval všechny milovníky pohybu v přírodě z Konice a okolí na akci Za
vílou Pilavkou, která se uskuteční v sobotu
9. září. „Pokud vydrží zdraví, tak se tu za rok
na štrapácích opět shledáme,“ vzkázal Stanislav Dostál.
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Foto: Martin Zaoral
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DRŽOVICE Řidiči kamionu jedoucímu mezi Prostějovem a Olomoucí bylo minulé úterý pořádně
horko. A důvodem rozhodně nebylo pouze panující vedro... Kvůli
požáru kamionu byla dálnice uzavřena na plných šest hodin.
„V úterý dvacátého června půl hodiny před polednem byl na operační
středisko HZS Olomouckého kraje
oznámen požár kamionu, k němuž
došlo na sedmadvacátém kilometru
dálnice D46 z Olomouce na Prostějov,“ potvrdila Vladimíra Hacsiková,
tisková mluvčí HZS Olomouckého
kraje.
Na místo u Držovic vyjeli profesionální hasiči z Olomouce i z Prostějova a dobrovolné jednotky z Olšan
u Prostějova a Vrahovic. „Po příjezdu
zjistili, že hoří návěs kamionu včetně
nákladu. Tím byly autosedačky pro
luxusní vozy uložené v plastových
přepravkách. Požár začali hasiči likvidovat třemi proudy vody a pěnou.
Protože kamion zaparkoval pod mostem, chladili také mostní konstrukci,“
popsala událost Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje.
Před příjezdem hasičů s plameny bojoval
samotný řidič kamionu, a to přenosnými
přístroji. Při zásahu se však lehce zranil.
Hasiči jej proto ošetřili na místě. „Jednotky dále spolupracovaly se specializova-

nou firmou při překládání nákladu. Ten
byl uvnitř ještě místy žhavý, proto dohašovali ohniska,“ dodala Hacsiková.
Výše škody byla předběžně odhadnuta
na osm a půl milionu korun, příčinou
vzniku požáru byla technická závada na
nápravě návěsu. Dálnice byla uzavřena až
do osmnácté hodiny.
(mls, pk)
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ČUNÍN Pořadatelé Konického triatlonu zvou na již pátý ročník závodu
složeného z plavání, cyklistiky a běhu.
Závod se bude konat 29. července, zázemí bude v areálu Čertových rybníků
v Čuníně, kde se i plave. Trať cyklistiky
vede přes Konici a okolní vesnice. Závodníci ocení povzbuzení po celé trati
závodu.
Jak se již mohlo přesvědčit nemalé množství rekreačních sportovců, je to závod
pro všechny. Zúčastnily se děti ve věku
okolo deseti let, ale i opravdoví veteráni
téměř sedmdesátiletí, kteří se mnohdy
pohybují v horních patrech výsledkové
listiny. Mimochodem kategorie veteránů
je hlavní kategorií závodu, tak jak byl založen v roce 2003 Milanem Dvořákem.
Závod je mimo jiné připraven i pro úplné
začátečníky, kteří se s tímto nádherným
všestranným sportem dosud neměli příležitost seznámit. Pro kategorii hobby je
připravena přiměřená trať (400 m plavání, cyklistika 20 km a běh 3,6 km), ti zkušenější se utkají na dvojnásobné distanci.
„Mezi naše příznivce a pravidelné účast-

níky patří koničtí orienťáci, pořadatelé
a závodníci ze spřáteleného závodu Yetti,
ale i tátové a mámy od rodin, kteří přivedou na start i své děti,“ potvrdil organizátor závodu Jan Kovanda. Další kategorií
jsou dle něj i tací, kteří sport moc nemusí,
ale jednou za rok se vyhecují a postaví se
na start. „Někteří prohlašují, že je blížící se
závod přinutí více se hýbat,“ dodal Kovanda, jehož cílem je připravit pro všechny
příjemně strávený den.
Velkou pomocí pro komfort závodu
jsou zázemí a podpora ze strany provozovatele Čertových rybníků, kteří rok co
rok vylepšují servis občerstvení, sociální
zařízení, tak i celkově zvelebují prostředí.
Poděkování patří i sponzorům, zejména firmě FPS Famous Pacific Shipping
s.r.o., která se věnuje námořní přepravě
zboží z celého světa. „Počet startujících
stále narůstá, proto bychom rádi uvítali pomocníky do týmu pořadatelů a samozřejmě i další případné sponzory.
Bližší informace a propozice naleznete
na www.veteransteelman.cz,“ vzkazuje
Kovanda.

1      )'  &*(  $  ( #$ %
Foto: Martin Zaoral

-    

PROSTĚJOVSKO Bouřka spojená
se silným větrem a prudkými lijáky
zaměstnala uplynulý čtvrtek 22.
června večer a v noci také hasiče.
Na Prostějovsku však naštěstí došlo
k jedinému zásahu při odstranění
škod.
„Profesionální a dobrovolné jednotky
během přecházejících bouřek zasahovaly u sedmi událostí v celém Olomouckém kraji. V drtivé většině se

jednalo o pád stromů či větví na komunikace. V Přerově došlo k pádu stromu
na zaparkované vozidlo. Na Konicku
spadený strom znemožnil průjezd autobusu. U jiné události na Olomoucku
řešila jednotka porušený sloup elektrického vedení. V celém kraji jsme
během bouřky neevidovali žádná
zranění,“ prozradil Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
(mik)
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zidlech byla předběžně vyčíslena na padesát tisíc korun. Alkohol policisté na místě vyloučili provedenými
dechovými zkouškami,“ okomentoval událost František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
„Řidiči se na místě nebyli schopni dohodnout na míře
zavinění, proto je věc nadále v šetření skupiny dopravních nehod,“ dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)
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DRŽOVICE Minulé úterý 20. června před jedenáctou hodinou došlo na parkovišti v Konečné ulici
v Držovicích k dopravní nehodě dvou osobních
automobilů. Naštěstí nešlo o nic vážného. Ovšem
kvůli tomu, že šoféři se nedokázali shodnout na
vině, konečný verdikt vynesou až policisté.
„Při dopravní nehodě došlo ke střetu zadní části automobilu značky Opel s pravým bokem automobilu
Škoda. Řidič s vozidlem Opel couval z parkovacího místa a druhé auto kolem projíždělo. Ke zranění
osob při dopravní nehodě
nedošlo. Výše způsobené
hmotné škody na vo-

Automobilů i lidí bylo vskutku požehnaně, počasí také přálo, bylo velmi
parno. Lidé o tuto akci projevili zájem,
díky letnímu počasí užívali místní občerstvení nejen v podobě nápojů, například grilované maso vonělo celým
kempem. „Byl to dobrý nápad udělat
takovou akci, v okolí nic srovnatelného není, uvítali jsme to,“ svěřil se majitel jedné ze škodovek. K vidění byly

Natálie
MORÁVKOVÁ
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poznávací značky ze všech koutů České republiky, i když většina účastníku
dorazila z Moravy. Přijeli však také
nadšenci ze Slovenska. V každém případě účast při prvním ročníku Hanáckého škoda srazu předčila očekávání.
Hlavním bodem programu byl sobotní orientační závod, při kterém účastníci poznávali okolí Prostějovska, a po
návratu do kempu na ně čekal dovednostní slalom. Vrcholem pak byla spanilá jízda, kdy se více než stovka škodovek vydala do ulic Prostějova.
Jak majitelé škodovek uspěli? První do
cíle dojel Milan Vávra s vozem Škoda
Rapid 130 (r. v. 1988), druhé místo
patří Radomíru Hejníčkovi a jeho
vozu Škoda Felicia (r. v. 1999) a třetí

PLUMLOV Uplynulou sobotu se v plumlovském kempu Žralok
konal premiérový ročník Hanáckého Škoda srazu, který započal již
o den dříve. Veřejnosti byl ale přístupný v sobotu 24. června odpoledne. Na účastníky čekaly různé soutěže, přičemž prvním a hlavním z nich byl orientační závod. Ten skrýval na trase několik úkolů,
které měli účastníci splnit. Například v Přemyslovicích byl ukryt znak
Škoda sraz... Vše pak skončilo v neděli, kdy se více než stovka majitelů
aut české značky rozjela domů.

příčku obsadil Pavel Šimáček s vozem
Škoda 130 L (r.v. 1987).
V kempu byl pro účastníky připraven
slalom, kterého se zúčastnilo devadesát jezdců s následujícím umístěním.
Nejrychlejší byl s časem 45 vteřin Daniel Paríšek, druhý s časem 48 vteřin

Zdeněk Weiss a třetí za 8,65 vteřin
z Rastislav Radoš.
Vyhodnocen byl také automobil srazu, kterým se vůz Škoda 1101 TUDOR (r.v. 1948) s majitelem Ivanem
Chládkem, druhý byla Škoda Felicia
cabrio (r.v. 1961) s majitelem Vladi-
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mírem Němcem a třetí místo získal
vůz Škoda 422 (r.v. 1929) s majitelem
Hejtmanem.
„Na Prostějovsku se žádná taková
akce nekoná. Sraz škodovek mají třeba v Blansku, ale tady prostě ne. Proto
jsem se rozhodl, že to zkusím uspořá-

dat, a chytlo se to. Letos je to tedy první ročník a přípravy trvaly asi tři čtvrtě
roku,“ objasnil svůj počin organizátor
Martin Sitek. „Jsme rádi, že se tento
sraz uspořádal, a už nyní se těšíme na
příští ročník,“ shodovali se unisono
majitelé škodovek.
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KONICE Chůze může nahradit spoustu léků, ale žádný lék na
světě nemůže nahradit chůzi... Milovníci pohybu na čerstvém
vzduchu se uplynulou sobotu sešli v restauraci Na Bytovkách v
Konici, kde byl start i cíl 40. ročníku turistického pochodu Konické
štrapáce a 19. ročníku cykloturistické jízdy Na kole okolo Konice.
V parném počasí to účastníci obou akcí neměli vůbec jednoduché. Večerník se o tom byl přesvědčit na vlastní oči.

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
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aneb jsme
s vámi u toho...

letos slavíme jubileum...

zprávy z regionu

region
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ČTYŘICET
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Na tradiční akci dorazilo 269 pěších, na kole okolo Konice se vydalo 81 cyklistů LBNJPOV ØLPEBUÊNˉ˺
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rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...

Pondělí 26. června 2017
www.vecernikpv.cz

„DO NOVIN PÍŠI PRAVIDELNĚ UŽ OD ŠESTÉ TŘÍDY“
PROSTĚJOV Letos v květnu odmaturoval, přesto už má na svém
kontě dvě vydané knihy. Jako novinář přispíval do celé řady periodik a byl vybrán i do týmu, který
informoval o dění z hokejového
mistrovství světa v Moskvě. Kromě žurnalistiky a sportu se však
do velké hloubky zabývá i historií.
Petru Komárkovi přitom už na základní škole jedna z učitelek řekla,
že má pusu jako kulomet. Stejně
rychle jako mluví, tak i přemýšlí
a koná. Přesto jeho myšlenky, slova i činy rozhodně nepostrádají
smysl. Přesvědčit se o tom můžete
i v následujícím rozhovoru. A pokud si chcete pořídit novou knihu
Prostějov - Hanácký Jeruzalém,
jejíž je spoluautorem, pak se zastavte v redakci Večerníku.

v rámci
exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL

17062310730

 Pocházíte z obce mezi Olomoucí a Šternberkem, patnáct let
jste žil v Litovli. Co vás přivedlo
na střední školu do Prostějova?
„Zhruba od šesté třídy jsem aktivně
přispíval do novin. Psaní mě hodně
bavilo a chtěl jsem se mu věnovat
i v dalším životě. Když jsem se dozvěděl, že se na Střední odborné
škole podnikání a obchodu v Prostějově dá studovat právě žurnalistika,
zaujalo mě to. To byl hlavní důvod,
proč jsem se rozhodl jít právě sem,
přestože i díky svému dobrému prospěchu jsem si mohl mezi školami
vybírat.“ (úsměv)
 Bydlel jste v Prostějově na internátě?
„Nikoliv. Musel jsem každý den dojíždět vlakem. Nebyl to určitě žádný
med, ale po maturitě musím říct, že
studium tady svůj účel určitě splnilo.
Jsem přesvědčený, že jsem si nemohl
vybrat lepší střední školu.“
 Jak jste se vůbec dostal k novinařině?
„Začalo to zhruba na přelomu dubna a května 2009, kdy jsme měli na
základní škole v Litovli akci ´Pohádková Jungmanka´. Poté nás paní učitelka vyzvala, abychom z této akce
něco napsali s tím, že nejlepší příspěvky budou zveřejněny v Litovelských novinách. To je periodikum
srovnatelné s prostějovskými Radničními listy. Tak jsem něco napsal
a můj příspěvek byl nakonec i zveřejněn. Fakt, že pod článkem bylo
mimo jiné i moje jméno, byl pro mě
obrovskou motivací pro to, abych do
Litovelských novin začal přispívat
pravidelně.“

Devatenáctiletý Petr Komárek má před sebou zářnou kariéru,
píše historické knihy měst a dělal reportéra na hokejovém MS

 Na jaká témata jste psal své
první příspěvky?
„Když se zpětně podívám na své první články, přijde mi až nepochopitelné, co jsem to psal. (směje se) Nicméně se jednalo zejména o reportáže
z různých školních akcí například
z výletů či divadelních představení.
Kromě toho mi bylo publikováno
i několik článků o pétanque, který
jsem v té době sám hrával.“
 Jak se vaše témata proměnila
po příchodu do Prostějova?
„Zde jsem začal publikovat mnohem víc o sportu, zejména o fotbale
a ledním hokeji. Dělal jsem i externistu v Olomouckém deníku, Jestřábům jsem začal vést webové stránky.
Věnoval jsem se i méně tradičním
sportům. Například o prázdninách
před dvěma lety jsem se zúčastnil na
Dunajském kanále mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě. Spor-

tem se zabývám i nyní, ale nemám
problém napsat článek na jakékoliv
téma.“
 Jako novinář jste působil i během nedávného hokejového mistrovství světa v Moskvě. Jak jste se
k tomu dostal?
„Hodně mi pomohla právě spolupráce
s Jestřáby. Po odchodu Lukáše Majera
jsem se stal šéfredaktorem jejich internetových stránek. Firma, která stránky
provozuje, pak mezi svými spolupracovníky vybírala ty nejschopnější, které vyšle na šampinát. Měl jsem to štěstí,
že jsem se dostal mezi dvacítku vybraných. Byl to pro mě nezapomenutelný
zážitek. Během mistrovství světa jsem
dělal rozhovory s těmi nejlepšími českými hráči, mezi něž patřil například
David Pastrňák nebo Tomáš Plekanec.

Kromě toho jsem dělal rozhovory
také s hráči zahraničních týmů, a to jak
v angličtině, tak i v němčině.“
 Jaké z toho byly výstupy?
„Část z nich kolegové redaktoři přepsali do podoby rozhovorů publikovaných na webu hokej.cz, část byla
použita jako původní videorozhovor
na kanálu YouTube. Kromě toho
jsem dělal asi deset on-line přenosů
na webové stránky onlajny.com. Dále
jsem vytvářel vstupy pro rozhlas,
konkrétně pak pro Rádio Haná, ve
kterých jsem popisoval vše, co se
dělo kolem tohoto sportovního svátku. Ohlédnutí za mistrovstvím světa
jsem pak sepsal do svého blogu na
webu blog.onlajny.cz.“
 Vraťme se ještě k Jestřábům. Co
jste na jejich stránkách chtěl vylepšit?

 A co historie?
„Záliba v historii se u mě projevila ještě
dříve, než jsem se zajímal o žurnalistiku. Začalo to v dětství knihou Panovníci českých zemí a pokračovalo mimo
jiné tím, že jsem dělal historický šerm.
Každopádně jde o můj koníček, zajímám se zejména o regionální historii,
ale i o dějiny českých zemí. Mými nejoblíbenějšími historickými epochami
jsou období posledních Přemyslovců,
husitské války, třicetiletá válka a druhá
světová válka. Těším se, že mi studium
historie na olomoucké univerzitě dá
nové poznatky, díky nimž si rozšířím
své obzory.“
 Jak jste se dostal k vydávání
knih o historii hanáckých měst?
„V Litovli jsem prožil patnáct let. Přitom podobná kniha v tomto městě

Moji předkové byli učitelé, tak je možné,
že jsem kultivovaný rétorický projev zdědil
právě po nich. Ostatně jedna paní učitelka
na škole říkala, že mám pusu jako kulomet...
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„Ve spolupráci s kolegy z klubové
redakce jsem se snažil zkvalitnit
videorozhovory, dodávat kvalitní
infoservis, obohatit web grafikou
a průběžně vést pečlivé statistiky
jak jednotlivých hráčů, tak i týmu
jako celku. Zavedl jsem i audiovizuální podobu do rubriky jestřábích
portrétů, kdy se jednalo o delší rozhovory s jednotlivými hráči, díky
nimž je lidé mohli hlouběji poznat.
Samozřejmostí bylo i to, že jsme
všechny příspěvky dávali na Facebook tak, aby měly co nejvyšší
čtenost, neboť právě to byl jeden z našich hlavních cílů.
Mým záměrem bylo dělat i zpravodajství ze
zápasů mládeže,
nicméně tam
se to ne zcela podařilo.
Ostatně
téma budoucnosti
mládežnického hokeje
je v Prostějově stále více než
živé. Je ale třeba říci, že to vše nebyla pouze moje zásluha, ale svůj
nemalý podíl na tom měli všichni
členové našeho svého času až osmičlenného redakčního týmu.“
 Proč jste u hokejového webu
skončil?
„Vytváření obsahu webu mě velice
bavilo, bylo to však nesmírně časově
náročné. Když se k tomu připojilo
ještě dojíždění, tak jsem některé dny
spával třeba jen čtyři hodiny, což
pro mě bylo málo. Uvědomil jsem
si, že jestli mě to nemá psychicky
zruinovat, bude lepší odejít a věnovat se více studiu, v klidu si dodělat
maturitu a pak se teprve rozhlížet, co
budu dělat dál.“
 Budete v novinařině pokračovat
i nadále?
„Ano, stal jsem se před nedávnem
spolupracovníkem
Hanáckých
novin. Co se ovšem týče studia na
vysoké škole, tam jsem však dal
přednost historii. Když jsem totiž
přemýšlel nad tím, co bych se ohledně žurnalistiky naučil v rámci bakalářského programu vysoké školy
a co jsem už načerpal na té střední,
tak mi to vyšlo zhruba nastejno. A to
včetně praxe v médiích. Nicméně do
budoucna bych se žurnalistice rád
věnoval, a to v rámci navazujícího
magisterského studia, kde by mi to
mohlo dát zase něco víc.“

vyšla naposledy v roce 2006. Bylo
znát, že je na trhu určitá díra. Chtěli
jsme tehdy udělat publikaci plnou
pěkných fotografií mimo jiné také
památek, jimiž se chce Litovel prezentovat turistům. Zároveň se mělo
jednat o příspěvek do knihovničky
každého místního patriota, díky němuž by si mohl říct: ´Tohle je město, na které mohu být hrdý´. Kniha,
kterou jsem připravoval společně
s Petrem Linduškou, vyšla na konci
září 2015, následně proběhl její křest.
Koncept této publikace je podobný
jako v případě knihy Prostějov-Hanácký Jeruzalém. Její hlavní náplň
tvoří fotografie, obsahuje však i krátké
ohlédnutí za historií města a dějinami
početné židovské komunity, která zde
před druhou světovou válkou žila.
A zároveň je doplněna překladem do
angličtiny tak, aby byla dostupná i zahraničním turistům.“
 A co spolupráce se svým učitelem Markem Moudrým, který
je spoluautorem „prostějovské“
knihy?
„Marek Moudrý byl po celé čtyři
roky mým oblíbeným učitelem. Jeho
styl výuky je velmi zábavný. I proto
jsem si ho vybral jako kmotra své
první knížky o Litovli. Věřím, že si
křest společně s námi užil. (úsměv)
Právě během něj vznikl nápad na to,
že by podobná kniha mohla vzniknout i o Prostějově. Vůbec přitom
netuším, kdy naposledy podobná

kniha o tomto krásném městě vyšla.
Co jsem slyšel, mohlo to být naposledy v roce 1990 při oslavách 600
let povýšení Prostějova na město.
A to je již opravdu hodně dlouho...“
 Co vás při toulkách prostějovskou historií zaujalo?
„Bylo toho hodně. Mohu zmínit například osud kostela Povýšení svatého Kříže, což byla původně obranná
tvrz z konce dvanáctého století. Z té
doby se dosud zachovala ještě podstatná část věže, která původně sloužila k docela jiným účelům jako nyní.
Kostel byl rovněž součástí významného kláštera augustiniánů, který byl
obehnán příkopem a fungoval i jako
poslední útočiště obyvatelů města.
Bohužel ve městě dlouho nevydržel,
neboť byl v roce 1430 vydrancován
husity. Kostel byl posléze zrekonstruován v pozdně gotickém stylu, ale
později jej poničil požár. Obnoven
a vybaven byl nakonec hlavně v souvislosti s obdobím baroka.“
 Musím se zeptat, co je vám
vlastně milejší - novinařina, nebo
historie?
„To se dá těžko říci, oba obory pracují
s informacemi, které kladou do určitých souvislostí. A to je mi strašně moc
blízké. Mezi těmito dvěma obory bych
si proto asi neuměl vybrat. Dá se však
říci, že se v mém životě objevují období, kdy se zabývám více žurnalistikou,
a jindy zase historií. Jsem však opravdu
moc rád, že se i nadále mohu bez problémů věnovat oběma oblastem.“
 Nelze si u vás nevšimnout, že
mluvíte neobyčejně rychle. Kdy
se to začalo projevovat?
„Mám to již od dětství. (směje se)
Moji předkové byli učitelé, tak je
možné, že jsem kultivovaný rétorický
projev zdědil právě po nich. Ostatně
jedna paní učitelka na základní škole
mi říkala, že mám pusu jako kulomet!
Bylo to poté, co jsme při zápisu pro
prvňáčky hráli pohádku ´O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém´. Já
jsem tam coby Bystrozraký měl takový poněkud delší projev, který jsem
odříkal poměrně rychle. Každopádně
mě mluvení baví, je to jeden z mých
koníčků, a věřím, že se v oboru rétoriky budu i nadále zlepšovat. “
 Pokud jste se svými vrstevníky, jsem přesvědčený, že mluvíte
přece jen trochu pomaleji...
„Určitě mám svůj specifický mluvní
projev, který však dokážu do jisté míry
korigovat. Pokud jsem třeba recitoval,
nebo hrál divadlo v rámci divadelního
kroužku, tak jsem tak rychle samozřejmě nemluvil. Faktem je, že někteří
sportovci, se kterými jsem dělal rozhovor, takto mluvní nebyli. To jsem pak
při následném sepisování interview
musel skutečně vařit z vody. Ale vždy
se mi z toho podařilo nějak vybruslit.“

vizitka
PETR KOMÁREK
✓ narodil se 24. prosince 1997 ve Šternberku
✓ rané dětství strávil v Bělkovicích-Lašťanech
mezi Olomoucí a Šternberkem, v necelých
dvou letech se přestěhoval do Litovle, do Bělkovic-Lašťan se vrátil v roce 2015
✓ absolvoval základní školu Litovel v Jungmannově ulici, v září 2013 nastoupil na SOŠPO v Prostějově, kde letos v květnu úspěšně odmaturoval
✓ byl přijat na obor Historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
✓ do roku 2013 čtyři roky přispíval do Litovelských novin, necelé dva
roky působil na webu hokejových Jestřábů, jehož byl i šéfredaktorem.
Přispíval rovněž do PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, Prostějovského
a Olomouckého deníku
✓ v současnosti působí v Hanáckých novinách
✓ mezi jeho četné zájmy mimo jiné patří historie, žurnalistika, četba a
sport, konkrétně pak fotbal, badminton i cyklistika, rád si dá domácí
uzené maso a pivo z minipivovaru
zajímavost: bezprostředně po jeho narození, které připadlo na Štědrý
den, vyšla o něm coby ´nejkrásnějším dárku pod stromečkem´ krátká
zmínka v článku v regionálních novinách. On sám to nyní vnímá tak,
že svojí současnou žurnalistickou aktivitou splácí novinám určitý dluh.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 26. června 2017
www.vecernikpv.cz

Úspěchy studentů Gymnázia

Jiřího Wolkera
Tomáš Ovad: Cena Akademie věd a postup

do mezinárodního kola SOČ

BOSKOVICE, PROSTĚJOV Ve
dnech 16. až 18. června reprezentoval
Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov
na celostátní přehlídce SOČ v Boskovicích Tomáš Ovad (O7.B). Se svou
prací Vliv velikosti nanočástic stříbra
na zesílení signálu v Ramanových
spektrech adeninu obsadil v oboru
chemie páté místo.
Jak přínos vědecké práce, tak vynikající
jazyková vybavenost studenta GJW mu
zároveň zajistily nominaci do pokračující
mezinárodní soutěže. Bez povšimnutí by
neměla zůstat ani skutečnost, že Ovadova

práce byla oceněna Ústavem fyzikální chemieJ. HeyrovskéhoAV ČR.
A jak úspěšný víkend zhodnotil Tomáš
sám? „Ačkoliv jsem cítil, že jsem si s náročnými otázkami poroty v obou jazycích poradil bez větších potíží, vysoké
šance na úspěch jsem si nedával... Zvláště potom, co jsem viděl obhajoby ostatních soutěžících a nesmírně vysokou
úroveň jejich prací. Vyhlášení výsledků   
mi pak přineslo veliké překvapení. Na
mezinárodní soutěž se už velice těším, zajímavých lidí,“ se svými dojmy se svěprotože se díky ní budu moci naučit řil mladý vědec, který příští rok bude na
mnoho nových věcí a poznat spoustu Gymnáziu Jiřího Wolkera maturovat.

Klára Pekařová: úspěchy v Biologické olympiádě

a postup do mezinárodního kola

  
Klára Pekařová letos na GJW odmaturovala s vyznamenáním a po prázdninách se chystá pokračovat
ve studiu na Lékařské fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci. Již od primy, tedy před osmi lety, se začala
hlouběji zajímat o biologii a naštěstí jí tato věda nato-

lik pohltila, že už jí zůstala věrná a co víc, dosáhla v ní
úspěchů, kterých se zatím žádnému studentu Gymnázia Jiího Wolkera nepodařilo dosáhnout.
Pekařová se pravidelně účastnila různých soutěží zaměřených na biologii. Čtyřikrát po sobě se Kláře a družstvu
GJW Prostějov podařilo zvítězit v krajském kole Ekologické olympiády a postoupit i do kola národního, kde letos
obsadili 3. místo. Největšího úspěchu však dosáhla v soutěži jednotlivců. Pětkrát po sobě zvítězila v krajském kole
Biologické olympiády (postupně v kategoriích C, B, A).
V letošním roce se Kláře Pekařové podařilo opět zvítězit v krajském kole BiO kategorie A a postoupit do
ústředního kola. Zde obhájila páté místo z loňského
roku, díky čemuž se kvalifikovala mezi dvanáct nejlepších soutěžících, kteří se zúčastnili přípravného výběrového soustředění před Mezinárodní biologickou olympiádou (IBO), na níž bude letos v létě reprezentovat
Českou republiku ve Velké Británii.
(red)
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došlo na naši adresu...

     1   
Je to tak. O sportovním Prostějově se ví
hodně dlouho, ale teď, kdo přijede do
města, a to hlavně od dubna do října, tak
ho musí uchvátit nedozírná krása květin
všude, kam se podívá. Všichni znají Olomouc a tamní květinovou Floru. Naše
město si neklade takové cíle, ale i tak je
po celé jarní, letní a podzimní období obloženo květinami. Zásluhu na tom mají
především dvě ženy na radnici -primátorka Alena Rašková a náměstkyně Ivana
Hemerková, které naše město proměnily
v nádherně rozkvetlou zahradu. Určitě se
Olomouci vyrovnáme a to je co říct. Květinová výzdoba se podle období neustále
mění a není to jako šablona, ale každé náměstí, každá ulice se chlubí jinou skladbou květin či keřů. Jen se podívejte na
krásné růže u zámku a dále směrem k lázním nádherný záhon, náměstí jen kvete
a před radnicí zahradníci provedli úplná
kouzla. Kdo jel například Svatoplukovou
ulicí, tak žasne, jak se dá trávník se stromy vylepšit vysazením květin. A tak by
se dalo pokračovat. Jistě si vzpomenete,
jaká debata se vedla v době, kdy Kolářovy
sady prošly revitalizací, moc se to některým občanům nezamlouvalo. A nyní?
Velmi krásná část města. Je vidět, že naše
ženy na radnici si to vzaly doslovně za své,
že městu Prostějov se bude říkat i město
květin. A právem!
Prostějov svým vynikajícím sportem
naše město proslavil nejen v kraji, ale
v celé republice, směle můžeme říci i ve
světě. Sporty jako tenis, volejbal, hokej,
basketbal, fotbal, lukostřelba, plavání,
gymnastika, zápas, parašutismus, korfbal, dalo by se pokračovat, dělají našemu

městu velkou propagaci. Určitě všichni
Prostějované jim moc za to děkujeme.
A to jak hráčům, trenérům, funkcionářům, manažerům, tak těm, kteří se o tyto
sporty starají. Musím obzvlášť zdůraznit,
že všechny sporty u nás v Prostějově vychovávají mladou a nastupující sportovní
generaci, která se počítá na tisíce dětí…
Je radost, ať je to v jakémkoli sportu, když
vidítesjakýmzápalemazájmemtitomladí sportovci bojují. A teď nastává otázka.
Mají kde sportovat, jak ta sportoviště
vypadají a je jich dostatek? V žádném případě. Na severu města vyrostl nádherný
komplex sportovišť – areál TK Prostějov
je chloubou, cyklistický areál už dostává
nový kabát, zimní stadion, který postrádá
druhou ledovou plochu, to víme všichni
a již se to začíná připravovat, lukostřelecký areál, kde si svou pílí vybudovali skoro
sami potřebné závodiště. A teď do tohoto
sportovního komplexu vyrůstá tak potřebná olympijská hala, kterou nám bude
závidět množství jiných měst. Bude jistě
krásná a přitom naši městskou pokladnu
to nestálo desítky milionů, skoro nic...
Všichni dobře víme, že i když se dostaví,
tak to ještě pro potřebu města nebude
stačit, potřebujeme další dvě tři takové
haly, aby v zimním období zde mohly
trénovat sportovní oddíly, samozřejmě
cvičit a sportovat školy.
Sokol II. chce takovou halu postavit
v jeho areálu, kde je připraven pozemek.
Mohly by ji využívat školy Kollárova
a gymnázium, určitě by zajásaly.
Vrátím se ještě k takzvané „letní tělocvičně“. Kdo ji znal dříve a dlouho v Prostějově nebyl, tak ji teď nepozná, jak vyrostla

do krásy. Plně po celý den je využita
jednak pro mladé sportovce, dopoledne ji využívají střední školy: Obchodní
akademie, GJW, Zdravotní škola a SOŠ.
A něco podobného bude i s novou halou, která se v příštím roce otevře. A to
Prostějov tak toužebně potřebuje.
Ať vše nevyzní jen pozitivně. Kdo zavítal
nebo zavítá na sportovní stánek ve Sportovní ulici, tak nevěří, co se s tímto sportovištěm stalo. Naše zastupitelstvo (nebo
to příští) by mělo tuto situaci řešit. Je již
pět minut po dvanácté!!!
Město Prostějov kromě hal by mělo zbudovat i důstojné koupaliště s padesátimetrovou dráhou, samozřejmě atletickou
dráhu, jsme jedním z posledních měst
v ČR, která nemají toto sportoviště. A to
by mělo stávající (nebo to příští) zastupitelstvo řešit a hlavně vyřešit.
Zázemí u sportovišť, to je samostatná kapitola. V zahraničí, kam se podíváme, řeší
nejen komplexně sportoviště, ale současně i hlediště pro diváky. Snad i my v Prostějově se k tomu dostaneme. Ať se sportu
nadále tak daří, ať Prostějované a široké
okolí mají kam chodit a ať má naše mladá
generace kde sportovat. V zdravém těle,
zdravý duch. A toho se držme.
Na závěr mně dovolte ještě jednou moc
poděkovat všem těm, co se starají o naši
drobotinu, co zde zajišťují tak výborné
sporty i pro nás diváky a snaží se budovat sportovní komplexy. Bez nich by to
nešlo.
Mgr. Antonín Dušek člen Komise
sportovní Rady města Prostějov
a člen Komise pro mládež a sport
Rady Olomouckého kraje

RADIM FIALA (SPD):

„MÁME ODVAHU PROSAZOVAT
SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ“
 Pane poslanče, vaše hnutí je programově
vnímáno jako ostře vyhraněné proti imigraci.
Bude otázka imigrace zásadním programovým
bodem hnutí?
„Hnutí Svoboda a přímá demokracie se programově vymezuje především pro obhajobu zájmů České republiky, jejích občanů, svobody a demokracie.
Pokud to myslíme se zájmy naší země a našich lidí
skutečně opravdově, pak nám musí být jasné, že
imigrační program tak, jak ho rozpoutala Evropská
unie, je zásadním ohrožením bezpečnosti České
republiky. Vzhledem k tomu, že významná část
imigrantů pochází ze zemí, které nemají sebemenší
kulturní a politickou zkušenost s demokracií, jde
o i bezprecedentní ohrožení svobody a demokracie. Neříkám zde žádné spekulace: Francie, která
přijala miliony muslimských imigrantů, žije již dva
roky ve výjimečném stavu. V ulicích je tam sto ti-
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síc vojáků, kteří se snaží zabránit nejhoršímu. Tuto
budoucnost pro Českou republiku nechci. Chci
Českou republiku, která se bude rozvíjet na svých
tradicích, kde lidé budou prosperovat ze své práce
a kde budou svoboda a demokracie. Chceme demokracii, kterou budeme rehabilitovat a která bude
obsahovat přímou volbu a odvolatelnost politiků,
právo na všeobecné referendum a politici budou
nést plnou odpovědnost za to, co vykonají.“
 Použil jste výraz imigrační program, ale přece jde o imigrační krizi?
„Použil jsem naprosto přesné označení. Evropská
unie rozjela imigrační program, jehož cílem jsou
zcela zásadní demografické, kulturní a politické
změny v Evropě. Každý, kdo si přečte výroky německé europoslankyně o přesídlování celých islámských vesnic do Evropy nebo kdo slyší výroky
pana Štěcha o faktické likvidaci živnostenského
podnikání, si musí uvědomit, v jak vážné politické
situaci jsme se ocitli. Tady existuje reálný politický
program globálního vládnutí, kde se nepočítá ani
s existencí České republiky, ani s existencí českého
národa. A nepočítá se ani s demokracií a svobodou.
Je to doslova eurobolševismus. Proto žádáme změnu podmínek členství České republiky v Evropské
unii, a pokud by tato jednání neuspěla, je na místě
referendum o vystoupení ČR z Evropské unie. Česká republika potřebuje program svého rozvoje a ne
program přesídlování islámských vesnic na naše
území.“
 Má SPD připravené konkrétní kroky pro
rozvoj České republiky?
„Samozřejmě! Potřebujeme podpořit malé a střední podnikatele v České republice a naopak ukončit
nesmyslné podpory nadnárodních korporací, které zde budují montovny, založené na levné práci.
Musíme pro české podnikatele zjednodušit admi-

nistrativu a daně a vytvořit podmínky pro rehabilitaci České republiky jako ekonomicky vyspělé průmyslové země. Chceme zvýšit úlohu státu v oblasti
energetiky a využití nerostných surovin. Musíme se
zamyslet nad úlohou českého zemědělství. Reálně
stojíme před faktem, že této zemi chybí vlastní kvalitní potraviny a za několik let jí může chybět i vlastní cenově dostupná energie. Zásadním bodem
našeho programu je podpora pracujících rodin
s dětmi. Tady chystáme systém daňových prázdnin pro tyto rodiny. Obnovíme novomanželskou
půjčku s podmínkou trestní bezúhonnosti rodičů
a jejich zapojení do práce alespoň v případě jednoho z nich.“
 Pane poslanče, pojďme od velké politiky do
našeho kraje. Co považujete za zásadní problémy Olomouckého kraje a Prostějovska?
„Myslím, že se dlouhodobě v Olomouckém kraji
potýkáme se strukturou zaměstnanosti, která je založená na velmi nízké mzdě. V kraji je třeba zlepšit
dopravní obslužnost a specificky řešit především
problém odlehlých regionů, jako je Jesenicko.
Dobrá dopravní infrastruktura je základem pro
rozvoj podnikatelské činnosti v náročnějších oborech. Zároveň si myslím, že si lidé oprávněně stěžují
na určitou aroganci moci, která se u politických
stran při rozhodování ve věcech ve veřejném zájmu
projevuje. Právě přímá volba a odvolatelnost politiků by takovou aroganci nepochybně odstranily.
Jeden ze zásadních problémů, který se bude týkat
i Olomouckého kraje, bude hospodaření s vodou.
Na řadě míst hrozí další nárůst cen vody a hrozí
problémy se zanedbaností infrastruktury vodního
hospodaření. Naše hnutí bude prosazovat deprivatizaci vody a její návrat plně pod kontrolu státu
a obcí. Máme odvahu prosazovat správná řešení,
která slouží našim lidem.“
(red)
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Prostějovský poslanec Radim Fiala před několika lety spojil svou politickou práci s výraznou tváří české politiky, kterou je Tomio Okamura. Radim
Fiala je místopředsedou Okamurova hnutí Svoboda a přímá demokracie
(SPD) a byl na konferenci členů hnutí v Olomouckém kraji zvolen lídrem
kandidátky hnutí pro sněmovní volby v roce 2017 za Olomoucký kraj.
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Senior UBODAL
„Vùb
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➢ Z TITULNÍ STRANY
PROSTĚJOV Dům v ulici Bohumíra Šmerala číslo 17 obestřela
předminulou neděli hrůza. V jednom z jeho bytů totiž došlo k rodinné tragédii. Senior zde ubodal
třiasedmdesátiletou manželku, po
činu sám spolykal prášky a sanitka
jej odvezla do nemocnice. Lékaři
mu podle dostupných informací
život zachrání. Nic pěkného jej ale
nečeká. Policie ČR se chystá muže
obvinit z nejzávažnějšího násilného činu, za který hrozí až osmnáct
let vězení, což při jeho věku může
znamenat doživotí! Proč na svoji
manželku vzal nůž a zbavil ji života,
nikdo v paneláku nechápe. Sousedé
Večerníku potvrdili, že šlo o naprosto bezkonfliktní životní partnery.

Michal KADLEC

Podle dostupných informací vzal muž na
ženu nůž a zasadil jí několik smrtelných
ran. Sám se pak pokusil spáchat sebevraždu. Těla obou partnerů našla jejich
příbuzná. Muže lékaři ještě zachránili a ve
vážném stavu převezli do nemocnice,
ženě už ale nebylo pomoci. Policie prozatím k mordu v ulici Bohumíra Šmerala
vydala jen strohou zprávu. „Prověřování
případu je na počátku, proto nelze v tuto
chvíli sdělit žádné další podrobnější informace,“ objasnila postup složek Jitka
Dolejšová, krajská mluvčí Policie ČR.

na „Šmeralce“
MANŽELKU

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
Sháním ke koupi CHATU, bez RK.
792 273 313
KOUPÍM dům se zahradou.
Tel.: 731 083 931

Koupím byt 2+1. Spěchá. Ne RK.
Její kolegyně koncem týdne pak jen pravdu přiznala, my nikoliv! Povídá Tel. i sms 792 273 285

shrnula základní fakta. „V souvislosti
s událostí, ke které došlo v neděli osmnáctého června v jednom z bytů v Prostějově, zahájili kriminalisté Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje
úkony trestního řízení pro podezření
ze spáchání zvlášť závažného zločinu
vraždy. Při tomto byla jedna osoba
usmrcena. Kriminalisté ustanovili
konkrétní osobu, která je podezřelá
ze spáchání tohoto činu. Ve věci zatím nebylo zahájeno trestní stíhání, to
znamená, že osobě nebylo sděleno obvinění, protože to nedovoluje její zdravotní stav. Vzhledem k probíhajícím
úkonům trestního řízení zatím nelze
sdělit cokoliv bližšího,“ oznámila Marie Šafářová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. Jak doplnila, podle trestního zákoníku lze za tento zvlášť závažný zločin uložit trest odnětí svobody na deset
až osmnáct let.
Otřesný čin naprosto nechápou
sousedé, kteří se Večerníku pod
podmínkou zachování anonymity
svěřili se svými pocity. „Byl to pro
mě šok, sousedé K. (identitu redakce
zná, ale z důvodu zákona o ochranu
osobních údajů jméno v plném znění
nezveřejňujeme - pozn.red.) byli naprosto pohodoví. Vůbec bych si neuměl
představit, že se něco takového stane,“
řekl muž bydlící v panelovém domě
v ulici Bohumíra Šmerala číslo 17.
„A vy víte, co se přesně stalo? Abych

se, že manžel paní Márii ubodal, sám
pak spolykal prášky. Měl jich ale doma
prý málo, takže to přežil. Já jsem oba
manžele moc neznala, potkávala jsem
je jen občas. Paní byla velmi příjemná,
on však působil dojmem podivína. Na
pozdrav ani neodpovídal,“ uvedla další
žena z domu. „Nikdy jsem z jejich bytu
neslyšel vůbec žádnou hádku. Co mezi
nimi proběhlo v ono odpoledne, tomu
se tady divíme všichni,“ pronesl další ze
sousedů.
Na chodbě v suterénu paneláku
jsme si povšimli vyvěšeného parte.
Zavražděná žena nebude mít veřejný pohřeb, rodina se s ní rozloučí
v úzkém kruhu. Její manžel a vrah
v jedné osobě je nyní hospitalizován na jednotce intenzivní péče
prostějovské nemocnice. „To mohu
potvrdit. Muž je stále hospitalizován,
ale jeho zdravotní stav je již stabilizovaný,“ sdělila exkluzivně Večerníku
Radka Miloševská, tisková mluvčí
společnosti Agel provozující Nemocnici Prostějov.
Jak se tedy zdá, lékaři vrahovi život
zachrání. Po jeho propuštění z nemocnice ovšem s největší pravděpodobností poputuje do Vazební věznice
v Olomouci.
Jde o letošní čtvrtý případ vraždy
v Olomouckém kraji. Loni se stalo
šest vražd a kriminalistům se podařilo
všechny objasnit. Předloni to bylo deset vražd, jedna objasnit zbývá.

Prostějovská společnost hledá do
pronájmu byty v Prostějově 2+1
(13 tisíc vč. Ink.) a 3+1 (18 tis. vč.
ink.), seriózní jednání a záruka.
Tel.: 723 538 963 sl. Kučerová

Prodám družstevní byt 2+1 v Pv, ul.
Šárka, 65 m2, 1. patro, po rekonstrukci,
v roce 2018 plánovaná lodžie, RK ne!
Tel.: 608 225 016

Pronajmu zavedené pohostinství
blízko Prostějova v rekreační oblasti. Tel.: 725 309 265

14,4

796 01796
Prostějov
01 Prostějov
 582 
341
582
705
341 705
 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
reality.c
cz

Koupím garáž v areálu řadových garáží na Krapkově ulici (bývalý OSPAP
a pekárny). Platím hotově. Tel.:
602 537 370

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
dalšího èísla je v PÁTEK
30. èervna v 10.00 hodin

FOTOGALERIE+VIDEO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Pronajmu garáž na Hlavním nádraží od
1.7. 2017, 600 Kč/měsíc. Tel.: 724 087 018

vou medaili opravdu získají,“ usmála
se Procházková. „Děkujeme všem
zúčastněným i organizátorům za velmi zdařilou akci a věříme, že si ji příští
rok opět zopakujeme,“ dodala. (red)

PROSTĚJOV Po aquaparku je
otevřeno i druhé prostějovské koupaliště. Jak Večerník informoval už
v předminulém čísle, letos naposledy ho provozují místní sokolové.   6A 6  &  ()#$   *(    ( 
Foto: Michal Kadlec
Po letní sezóně oblíbené koupališ- *%
tě projde rozsáhlou rekonstrukcí Při sobotní návštěvě Večerníku ne- Nejdříve jsme napustili jen dětský
a v roce 2018 ho bude provozovat bylo vrahovické koupaliště plné, bazén a první víkend jsme nevybírali
domovní správa.
přestože odpolední teploty vystou- vstupné. Od pondělí devatenáctého
paly hodně nad třicítku. „Trošku jsem června jsme ale rozjeli provoz naplno.
PŮVODNÍ
z toho zklamaný, ale dopoledne bylo Chceme se letos důstojně rozloučit
pod mrakem, tak lidi asi zvolili chatu s provozováním tohoto rodinného
reportáž
nebo chalupu,“ postěžoval si Rudolf koupaliště,“ uvedl Raška.
pro Večerník
Raška, starosta Sokola Vrahovice. Voda v padesátimetrovém bazénu ve
Vzápětí ale nasadil úsměv. „Koupa- Vrahovicích měla v sobotu odpoledne
Michal
liště se nám podařilo otevřít tak, jak čtyřiadvacet stupňů. Tedy lidově řečeKADLEC
jsme slíbili, tedy patnáctého června. no, byla jako kafe!

$ %&$'() '*+,-,+ " /'0+

Rostislavova
Rostislavova
8
8

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

17061670648

SVÉ BRÁNY

1($(' *2"3
14,5 $ &,*6777
  !"#

Pronajmu garáž v Pv (za Družbou),
dlouhodobě, elektřina, volná ihned. Tel.:
728 290 095

Už i koupaliště ve Vrahovicích
OTEVŘELO


    
info@realitypolzer.cz

KKvval
alitní
ali
služ
užby
od roku
1992

Pronajmu dům 2+1 v Konici,
od 1.srpna. Tel.: 602 775 607

  -9   

účastnickým diplomem a ti nejlepší
drobnými dárky. Vítězové jednotlivých kategorií si vyzkoušeli, jaké to je
stát na ´bedně´. Snad se některým z
nich splní jejich sen a jednou tu pra-

Pondělí 26. června 2017
www.vecernikpv.cz

SOUKROMÁ INZERCE
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873

„Melantriška“ žije sportem
PROSTĚJOV Prázdniny jsou
za dveřmi, ale na Základní škole
Melantrichova se stále něco děje.
„Jako sportovně založená škola
jsme využili možnosti zapojit se do
celostátní akce s názvem T-Mobile Olympijský běh, kterým Český
olympijský výbor slaví Olympijský den. Stali jsme se tak součástí
největšího běžeckého dne v České
republice,“ prozradila jedna z učitelek Iva Procházková.
Ve středu 21. června vybraných sto
žáků z prvních až pátých tříd soutěžilo v běhu na 500 m nebo 750 m. „Celou akci provázela výborná atmosféra.
Děti měly soutěživého ducha, všichni
spolužáci včetně učitelů fandili a ve
vítězném cíli nechyběly ani slzy dojetí. Každý běžec byl odměněn medailí,

letos slavíme jubileum...
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Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-17:00 h
Provádíme také zcelování
Stěhování, vyklízení Hájek, tel.:
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
Stavby betonových plotů drátěného
i průmyslového oplocení, materiál
přímo od výrobce za super ceny.
Tel.: 606 422 018
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Kompletní pokládka zámkové
dlažby, žulových kostek, obruby
palisád a další. Rychle a kvalitně.
Tel.: 606 422 018
Nátěry, nástřiky fasád, ochrana proti
sprejerům. Rychle a kvalitně, včetně
prací s plošinou. Tel.: 606 422 018

  & '$'(

 &)
+ JEDEN ZDARMA
NABÍDKA PLATÍ
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POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie
umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha
2 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. Po – pá 11:00 – 16:00 hod.
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

17060820611

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

Tak jak z Tvých očí zářila
láska a dobrota, tak nám budeš
chybět do konce života.

Dne 27. června 2017
by se dožil 63 let
pan Jaroslav GRULICH
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka Helena,
syn Petr, dcera Lenka
s rodinou.

16011421482

Dnes tj. 26. června 2017
je tomu právě 100 let ode dne,
kdy se narodil náš tatínek
pan Miroslav BALCAŘÍK
ze Smržic.
Kdo jste ho znali,
zavzpomínejte spolu s námi.
Syn Zdeněk a dcera Miroslava
s rodinami.

SEZNÁMENÍ
Hledám skromnou ženu pro společný
život. Rozvedený, 73/174 cm, kutil,
zahrádka na vesnici, okolí Pv, auto
mám. Tel.: 776 210 670

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chviličku
postát a tiše vzpomínat.

AUTOMOTO

150123020036

16010871430

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

Dne 30. června 2017
uplyne 9 smutných let,
kdy navždy odešel
pan Petr KÝR
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
družka Ivana se synem
Jiřím a rodina
Groškova.

Dne 28. června 2017
by se dožila 90 let
paní Marie SMÉKALOVÁ
z Vřesovic.
Všichni, kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera Naďa s rodinou

Ve středu 28. června 2017
uplyne 10 roků od úmrtí
pana Zdeňka ZÁPAŘKY.
Za tichou vzpomínku
děkuje Dáša a Martin.

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
Pondělí 26. června 2017
    
Miroslav Kravák 1937 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Zdeněk Žalák 1946 Hrubčice 11.00 Obřadní síň Prostějov
František Klásek 1928
Čelechovice na Hané Jaroslav Zatloukal 1946 Vrbátky 11.45 Obřadní síň Prostějov
Karel Smejkal 1942
Prostějov Lubomír Doležel 1926 Olomouc 15.30 kaple Lešany
Michael Jura 1991
Čehovice Úterý 27. června 2017
Josef Porteš 1946
Ptení Miluška Přikrylová 1929 Žárovice 15.00 Obřadní síň Brněnská 104
Stanislav Kutlan 1995
Prostějov Pátek 30. června 2017
Ludmila Víšková 1923
Prostějov Danuše Štefková 1932 Prostějov 9.30 Obřadní síň Prostějov
Josef Řezníček 1931
Otaslavice
Prostějov Jaromír Kunčík 1943
Zdenka Zlámalová 1936 Vrahovice Darko Mihokovič 1973

Lipová

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
František Dofek 1938

W& ,,
Otaslavice Jarmila Kaštylová1955
Prostějov Otto Kochánek 1945

Určice

Pohřební služba FCC Prostějov
W& ,,
Františka Slavotínková 1942 Seloutky
17050570483

17060720610

Dne 29. června 2017
uplynou tři smutné roky od úmrtí
pana Ladislava HAŠÁKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
srdečně děkují syn Ladislav
s rodinou a dcera Svatava
s rodinou.

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

Prodám Peugeot 206 1,4 Hdi, r.v. 2002,
STK 5/2018 , Cena 26 000 Kč. Tel.:
777 354 226, 603 980 954

#  $'&$
je v PÁTEK
[\Y)
)]\Y\\ 

Dnes, tj. 26. června 2017
by se dožila 90 let
paní Marie VOJTÁŠKOVÁ
z Prostějova.
Věnujte spolu
s námi tichou
vzpomínku.

Kdo měl rád, vzpomene.
Kdo miloval, nezapomene.

15021020132

Stříhání pejsků, Prostějov,
tel.: 606 166 853

Dnes, tj. 26. června 2017
by se dožil úctyhodných 100 let
náš milovaný tatínek, dědeček
a pradědeček
pan Karel STANĚK
z Otonovic.
Stále na něho s láskou
a úctou vzpomínají dcery
Libuše a Marta
s rodinami.

NA 12 ( &

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

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

Živým láska
– mrtvým vzpomínka.

A ZÍSKÁTE ABONENSTVÍ

KOUPÍM

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

17

ROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
SE SLEVOU
A BONUSEM 35%

FINANCE

Prodám vřetenovou sekačku, jako nová. Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě
Levně! Tel.: 603 445 601
dnes. Tel.: 603 218 330
Osobní bankrot – oddlužení. KonzulFarma Výšovice nabízí k prodeji
tace zdarma. Volejte 777 551 492
chlazené králíky, cena od 138/kg.
Úvěry pro podnikatele - živnostníky
Informace a objednávky
od 10 – 500 tis. se zástavou i bez zástavy
na tel.: 608 71 78 78
nemovitostí. Volejte 777 551 492
Prodám seno z loňské i letošní úrody
Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
ve formě kulatých balíků.
Tel.: 776 087 428
Cena jednoho balíku je 400 Kč.
Kontakt: 603512 213
Půjčka až 200 000 Kč opravdu pro kažLevně prodám sklápěcí garážová vrata dého. Minimální dokladovost, žádné
registry, bez poplatků, s bonusy za řádné
a staré cihly. Tel.: 774 664 966
splácení. Kontakt: 607 967 834
Prodám za poloviční cenu 1.500,- Kč nové Chybí vám peníze na dovolenou? Využijnepoužité chemické WC s 2 litry chemie te mimořádnou akci. Úvěr až 400 000 Kč
(obsah rozložitelný). Tel.: 732 234 868 – bez zástavy a ručení. Rychlé jednání,
nejlépe volat po 18. hod.
rychlé vyplacení. Volejte: 605 948 676.

...ten náš píšeme už 20 let

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

PRODÁM

řádková inzerce / vzpomínky

XXXY)#)Y

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

letos slavíme jubileum...

KAŽDÉ MÍSTO
MÁ SVŮJ PŘÍBĚH

Pondělí 26. června 2017
www.vecernikpv.cz

Poslední rozlouèení
Středa 28. června 2017
Květoslava Vybíralová 1945 Kostelec na Hané 11.00 Obřadní síň Prostějov
Alois Hejdušek 1927 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Pondělí 3. července 2017
Hedvika Křivánková 1924 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

18

nabídka pracovních míst

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

PRÁCI NABÍZÍ
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.

STAVEBNÍ FIRMA přijmeme na
HPP ZEDNÍKA - FASÁDNÍKA.
Nabízíme: výborné platové podmínky.
Tel.: 608 984 766

Beton Morava, zakázková výroba z betonu
přijme pracovníky na HPP, OSVČ i brigádně.
Nabízíme 150 - 200 Kč /hod. požadujeme
pracovní nasazení, spolehlivost, zručnost.
Volejte na tel.: 608 424 595



   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Normovač/-ka
19 000 Kč jednosměnný ÚSO s maturitou
DT-Výhybkárna a strojírna Pv
Prodavač/-ka masa a uzenin 18 000 Kč dvousměnný střední odborné
MAKOVEC Kostelec na Hané
Referent/-ka stavebního úřadu
na stavebním odboru městského
úřadu v Plumově
25 740 Kč jednosměnný ÚSO
Město Plumlov
Uklízeč/-ka
12 500 Kč jednosměnný základní+praktická ZD Vícov - jatka Lešany
Vedoucí technické kanceláře 40 000 Kč pružná PD
ÚSO
LINAPLAST Kralice na Hané
Učitelé 1. stupně ZŠ a vychovatelé
školní družiny
25 565 Kč jednosměnný vysokoškolské
Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Drahany
Zámečníci-montéři
15000Kč jednosměnný nižšíSO
WISCONSINENGINEERINGCZ,Pv
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

Přijmu strojníka UNC-bobek a řidiče tatra
148 S3. Možné i brigádníka i důchodce.
Info na tel.: 602 762 967
SEMO Smržice přijme
skladníka/skladnici
Požadujeme: SŠ vzdělání, uživatelskou znalost PC (Word, Excel), ŘP
sk. B, zodpovědnost, samostatnost,
spolehlivost. Oprávnění k řízení
vysokozdvižných vozíků a pasivní
znalost AJ výhodou.
Nabízíme: práci na plný úvazek
v jednosměnném provozu, finanční
ohodnocení dle provedené práce.
Nástup možný ihned nebo dle
dohody.
Strukturovaný životopis zašlete
na e-mail personal@semo.cz
nebo volejte na tel. 582 301 911,
p. Sedláčková.

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

Pondělí 26. června 2017
www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?

Restaurace Arkada Caffe přijme kuchaře
na HPP. Dobré platové podmínky. Tel.:
777 011 191

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.

Přijmeme automechanika do autoservisu v Prostějově. Platové ohodnocení
až 20 000,-. Nástup možný ihned.
Pro informace volejte 777 870 729

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

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

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

Plat (Kè)

Prodavači potravin v pultové prodejně

Provoz

70 Kč/hod.

dvousměnný

Kvalifikace

Firma

střední odborné

Květoslava Linetová, Vrahovice

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.

17061610639
17040720401

17062120650

1706220653

17061320632

17060920615
17060120588

KAŽDÉ MÍSTO MÁ SVŮJ PŘÍBĚH
...ten náš píšeme už 20 let
www.vecernikpv.cz

17061620645

17061620644

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

17060910619

17062220652

17062320656

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

Pondělí 26. června 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

soutěže
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Také šestadvacáté 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 29. června 2017, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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Žeranovská 6
Marek MUSIL, Křenůvky 56
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Pavel Holík
Lubomír NOVÁK, Pěnčín 203
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment bistra.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA
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BESTSELLERŮ
Karel SEKANINA, Libušinka 10, Prostějov
Výherce získává: Dárkový poukaz v hodnotě 400 Kč
na sortiment knihovny.

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

SU
DO
KU
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SUDOKU

$% &'

8,2,4,9
Miroslav PROCHÁZKA, 9. května 478, Plumlov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě
500 Kč na akci.
KŘÍŽOVKA

16093063154



Výherce získá  
23456478.9>
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U nás najdete nejširší sortiment s výtažkem z celé
Dana HOPJANOVÁ, Vrbátky 41
rostliny konopí
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

17060960623

17052660574

LETOS PROBĚHNE 10. ..... ROČNÍK

SUDBA, VIOLA, MORDA, NEVRLÉ, ŽEBRO, SVOBODA, RODEO, FREON, POETI,
NAŽKA, KNOTY, ALBÍN, PERDA, SVODY, MANTISY, ALENA, TEEPEE, ŠMUDLA,
PERKA, BIBLE, STOLY, POPLACHY, PATOS, VAFLE

Výherce získává 
23456478.96::;<=>

Výherce získává 
23456478.96::;<=>

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

17040760398

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do SPORTU a graficky lehce poupravili
nového trenéra prostějovských fotbalistů, který je
žijící legendou olomoucké Sigmy...

17061460633

Výherce získá    
23456478.96:?4@7=AB67C@45BD6E>

Výherce získá 
23456478.96::;<=>
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letos slavíme jubileum...

zveme vás...

Pondělí 26. června 2017
www.vecernikpv.cz

TIP  ku

LUKOSTØELBA:
sobota 1. července a neděle 2. července:
9:10 a 12:05 Cena Prostějova (pohárová
soutěž dospělých i mládeže, lukostřelnice
za zimním stadionem Pv)

akce
v regionu...
Tištínské hody
s rodáky i Fleretem
Letošní dvoudenní
Tištínské hody budou velké. Jejich součástí bude i sjezd
rodáků a přátel Tištína a oslavy 690.
výročí první zmínky o městečku. Na
sobotu 1. a na neděli 2. července je naplánovaná celá řada akcí. V první děn
je připravena například prohlídka
kronik ZŠ a MŠ Tištín, možnost vystoupit na kostelní věž kostela sv. Petra a Pavla, projet se po obci vláčkem
„Tučolíno“. Zajímavé budou od 14:00
hodin nepochybně program dětí, žáků
a ochotníků a následný koncert skupiny Fleret. Vše zakončí taneční zábava
se skupinou Trio bene. Druhý den se
bude konat hodová mše svatá, posezení při muzice Tučeňáci a za dětmi
přijede klaun Bublíno.

<x"" ]YW^\]f]_x\\"W
<x (~W "<~%("
Další novinka pro všechny hudební
nadšence se neúprosně blíží! Již tuto
sobotu společně s úderem patnácté
hodiny odstartuje v areálu Campingu
Žralok v Plumlově premiérový ročník prvního rockového festivalu na
Prostějovsku s názvem FB FEST.
Na co vše se můžete až do jedné hodiny ráno v příjemném prostředí těšit?
Kapel vystoupí hned několik, mezi nimi

nebudou chybět Ramstein revival RCZ
– Rammstein Tribute Show (jejichž součástí bude i ojedinělá ohňová show), dále
se dočkáte From Beyond, Dying Passion,
FOB, Ador Dorath, Hazydecay, The Last
Day Before, Solution Of Panic a několika
dalších hudebníků, kteří budou hrát do
noci jen pro vás. Samozřejmostí pak budiž kvalitní občerstvení, bez něhož by to
jednoduše řečeno nebylo ono...

Pokud ještě nemáte vstupenky, můžete
si je pořídit v předprodeji za 199 Kč, na
místě vás vyjde vstupné na 260 korun.
Pro rodiny a držitele ZTP/P průkazů
si organizátoři přichystaly slevu. Dorazte si tedy sobotní odpoledne a večer
užít společně s PROSTĚJOVSKÝM
Večerníkem na FB FEST - první rockový festival na Prostějovsku! O zábavu
bude postaráno.

Zimní olymppijáda
v Nezamyslicích

!!! OBJEDNEJTE SI PRÁVĚ TEĎ VEČERNÍK !!! * nejvýhodněji * snadno a rychle * nejspolehlivěji

Nezamysličtí mažoreti uvádí 7. nultý ročník Zimní olymppijády, která
se bude konat v pátek 30. června od
15:55 hodin u hřiště na kopci „Mount
Nezamysl“. Závodit se bude v biatlonu,
letech na lyžích a sjezdu na bobech.
Soutěžit může každý, nutné je zimní
oblečení a sportovní vybavení – boby,
lyže či dítě.

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ SE SLEVOU A BONUSEM 35% POUZE TEĎ A TADY!

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 26. června
17:30 Mumie
americký akční film
20:00 Skokan
letní road movie
česká komedie
úterý 27. června
17:30 Mumie
20:00 Holky na tahu
americká komedie
středa 28. června
20:15 Othello s Jonášem Kaufmannem
live - přímý přenos z Londýna
opera Velká Británie
čtvrtek 29. června
17:30 Já, Padouch 3
animovaný akční film USA
20:00 Všechno úplně všechno
americké romantické drama
pátek 30. června
15:30 Já, Padouch 3
17:30 Pobřežní hlídka
americká akční komedie
20:00 Transformers: Poslední rytíř
dobrodružný film USA
sobota 1. července
15:30 Já, Padouch 3
17:30 Holky na tahu
20:00 Transformers: Poslední rytíř 3D
neděle 2. července
10:30 Kubo a kouzelný meč
americký animovaný film
15:30 Já, Padouch 3 3D
17:30 Pobřežní hlídka
20:00 Transformers: Poslední rytíř

Letní kino
Mostkovice
pátek 30. června
21:30 Rozpolcený
hororový thriller USA
sobota 1. července
21:30 Anděl Páně 2
česká pohádková komedie
neděle 2. července
21:30 Hledá se Dory
americký animovaný film

Zámek Konice
do 29. června
VÝSTAVA
žáků výtvarného oboru

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
pátek 30. června
17:30 ZPÍVEJ
mimořádné představení
pro děti na závěr školního roku
americká animovaná komedie

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

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
do 30. června
ATELIÉR 216
výstava dvou malířů Václava Buchtelíka a Samuela Kollárika, kteří se potkali
v Ostravě na Fakultě umění v ateliéru
malby číslo 216

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
úterý 27. června
9:30 VÝLET S TVOŘIVOU
KNIHOVNOU
osmý ročník tvořivé knihovny bude
ukončen již tradičním výletem, tentokrát
do Telčic, kde je v plánu prohlídka výrobny pražených oříšků Alika a následně
pěšky dojdeme až do lázní Skalka. Svoji
účast nahlaste předem v půjčovně pro
dospělé nebo na tel. 582 329 660.
(Hlavní nádraží Prostějov)
čtvrtek 29. června
15:00 PORADNA SOS
máte spotřebitelský problém a nevíte,
kam se obrátit?
do 31. července
NOVÁ GENERACE
V GRAFICKÉM DESIGNU
výstava tištěných prací studentů prostějovské Střední školy designu a módy,
přehled toho nejlepšího z předmětu Počítačová grafika napříč ročníky.
(Galerie Na Půdě)

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 9. července
MISTŘI PORTRÉTU
výstava představuje mnoho slavných
a českých jmen od baroka po moderní
umění 20. století. Kolekce, která je do
Prostějova zapůjčena, zahrnuje 76 malířských portrétů a 10 plastik, jejichž
autory jsou vynikající umělci a tato díla
jsou ozdobou každého výstavního sálu.
Nejstarší obrazy, které si návštěvníci
mohou prohlédnout se datují kolem
roku 1730 a jejich autorem je Jan Kupecký. Jeden z vystavovaných portrétů
tohoto autora se stal národní kulturní
památkou. Zájemci se mohou těšit na
velmi pestrou plejádu umělců zvučných
jmen – František Kupka, Jakub Schikaneder, Alfons Mucha, Vojtěch Hynais,
Mikoláš Aleš, Václav Brožík, František
Muzika, Václav Špála, Hugo Boetinger,
Max Švabinský, Luděk Marold, František Ženíšek, Josef Mánes, Quido Mánes, Antonín Machek, Norbert Grund,
Otto Gutfreund, Emil Filla, Josef Mařatka a mnoho dalších. Obrazy doplňují
plastiky renomovaných sochařů.

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
čtvrtek 29. června
17:00 PŘÍRODA JIŽNÍ AFRIKY
vernisáž výstavy, kterou tvoří soubor
nádherných fotografií krajin, živočichů
a především úchvatných rostlin Jihoafrické republiky, Namibie a Lesotha, jak
je během svých cest v letech 2005-2014
zachytili pražští botanici
(výstava potrvá do 27. srpna)

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

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

GALERIE Kino
METRO 70
Školní 1, Prostějov
čtvrtek 29. června
17:00 KAŽDODENNOST ŽIVOTA
vernisáž výstavy fotografií A. Mikšíka

pondělí 26. června
17:00 BODØ HARMONIMUSIKK
odpoledne s norským dechovým
orchestrem
nám. T. G. Masaryka
(pořádá DUHA kulturní klub)
úterý 27. června
18:00 POPROCKOVÉ PROMĚNY
s Patrikem Zatloukalem
(sál DUHY kulturního klubu)
čtvrtek 29. června
17:00 ODPOLEDNE NA DĚTSKÉ
FARMĚ
nám. T. G. Masaryka
(pořádá DUHA kulturní klub)

Vítání prázdnin ve Smržicích
Obec Smržice a kulturně-sportovní
komise pořádají od pátku 30. června
do soboty 1. července sportovní akci
pro děti a rodiče Vítání prázdnin s tábořením ve Vývoze. Sraz je v pátek 30.
června v 18:00 hodin na tábořišti ve
Vývoze. Na programu bude procházka Vývozem, opékání špekáčků, posezení u ohně a stezka odvahy. Druhý
den budou následovat snídaně v trávě
a úklid tábořiště.
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CO, KDY, KDE aneb informace

a události z vašeho okolí…

Rozloučení se školním rokem

16040471917
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NABÍDKA PLATÍ
výrazně nižší cena než na stánku
 
každý den ve vaší schránce do 7:30 hodin
 
možnost vyhrát v soutěži předplatitelů hodnotné ceny 2017!!

Kulturní klub Určice pořádá tuto sobotu 1. července „Rozloučení se školním
rokem aneb přivítejme prázdniny“.
Akce se koná v místním parku od
16:00 hodin. Organizátoři přichystali
program plný her, soutěží a odměn.
K tanci a poslechu bude hrát hudební
skupina Melody.

Hrochovská stodňa
Sbor dobrovolných hasičů Hrochov
zve na 7. ročník soutěže mladých hasičů „Hrochovská stodňa“, která se bude
konat v sobotu 1. července od 10:00 hodin. Starší a mladší žáci budou soutěžit v
požárním útoku s přetlakovým ventilem
dle pravidel hry Plamen.

RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588
008 095, 724 706 773

Klub aktivních seniorů při Svazu tělesně
postižených (STP) v Prostějově pořádá
rekondičněozdravný pobyt v Podhájské ve dnech od 3.do 9. 7. 2017. Bližší
informace na telefonu 588 008 095,
724 706 773

LAZARIÁNSKÝ SERVIS - Půjčovna
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, Prostějov Hacarova 2 nabízí
k zapůjčení polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, fr. hole, WC
Ekocentrum Iris
křesla a další. Informace na tel. č. 776
054 299 pouze pondělí až čtvrtek
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 26. června od 16:00 hodin se 15:00 - 18:00 hodin nebo na e-mail:
Vladimira.Zapletalova@seznam.cz
koná tvůrčí dílna „KERAMIKA“
* akce pro všechny, kteří chtějí pomoci přírodě na loukách Velkého Kosíře, Regionální pracoviště TyfloCentra OloVÍKEND PRO PŘÍRODU“, se koná mouc v Prostějově nadále poskytuje
v sobotu 1. a neděli 2. července od 8:00 služby nevidomým a slabozrakým obdo 16:00 hodin. Po oba víkendové dny čanům na adrese: Kostelecká 17, Prosse bude hrabat posečené seno. Nutno se tějov.
předem přihlásit na iris@iris.cz
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. PoraMC Cipísek
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let denské centrum Prostějov, p.s., Svatoprobíhají vždy v pondělí od 15:00 do plukova 15, Prostějov 796 01. I v roce
2017 nabízíme možnost využít služeb
17:00 hodin
* individuální právní poradenství s Mgr. našeho zařízení. Kromě odborného
A. Hálkovou dle objednání, korespon- sociálního poradenství také zajištění
denční poradenství zdarma-hrazeno baterií do sluchadel a drobného příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
z dotací
* Podpůrná ženská skupina „Prostějovský tablety, či ušní tvarovky různých veliPolokruh“ je otevřena nastávajícím ma- kostí). Zároveň vás upozorňujeme na
minkám, maminkám po porodu i s dět- změnu telefonního čísla poradenského
mi, každé sudé pondělí od 17:00 hodin. zařízení: 775 549 777.
* „DOPRAVNÍ DOPOLEDNE aneb ?   :  7   >
rozloučení se školním rokem na doprav-    #@$ <  /   /
ním hřišti.“ se koná ve čtvrtek 29. června A  ;A 1( 7   #B$ >
od 9:30 hodin
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Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělky od 9:30 do 11:30 hodin
rozšíří vaše obzory diskusní rodičovská
skupina, zatímco vaše děti si zlepší své
sociální, pohybové, hudební a manuální
schopnosti
* v úterky od 17:00 do 19:00 hodin se
koná vzdělávací a tvořivá setkání s hlídáním dětí
* v úterý 27. června od 17:00 hodin
se koná seminář „JAZYKY LÁSKY
A DĚTI“, kterou přednáší Mgr. A. Křížová

CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* PRVNÍ ŠKOLIČKA je otevřena jako
dopolední adaptační kroužek pro děti
od 2 do 4 roků každé úterý a čtvrtek od
8:30 do 11:30 hodin.
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Prohlídky Radniční věže v Prostějově,
které zajišťují zaměstnanci informační
služby Magistrátu města Prostějova,
jsou na programu v sobotu 29. června
ve 13:00, 14:00, 15:00. Historické centrum města se prohlíží ve 14:00 hodin
téhož dne od sochy T.G.M., v neposlední řadě začne prohlídka kostela Povýšení
sv. Kříže v 15:30 hodin. Prohlídky Historického centra města a Kostela Povýšení sv. Kříže zajišťují studenti Střední
odborné školy podnikání a obchodu .
(   R( :    /
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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SENIORKA
SLAVILA

 Další adeptka na nejstarší
občanku Prostějovska pochází
z Drahan... Znáte další?
strana 26

EXKLUZIVNĚ
S KRPÁLKEM

 Do Prostějova zavítala současná největší hvězda českého
sportu a olympijský vítěz v judu
strana 32

Foto: Josef Popelka

Pìtadvacátý díl seriálu
PROMÌNA IMAGE
nadchnul další
naši ètenáøku
strany 24 - 25
JEDNOU
VTOU
 Nejmenší fotbalisté Sokola Otaslavice si ve
dvou týdnech prožili velké triumfy. Předminulou neděli zvítězila ve finále B OFS starší přípravka, včera pak mladší přípravka ve finále C.
 V neděli 2. července se v Dobromilicích
vrátí o staletí zpět. Regionální muzeum Dobromilice koná módní přehlídku historických
dámských rób.
 Turnaj v malé kopané Metle Cup, který se
koná 15. července v Otaslavicích hlásí téměř
plnou kapacitu. Startovní listina pro patnáct
týmů zatím čítá čtrnáct jmen. Pořadatelé tak
vzkazují případným zájemcům ať neváhají!
 Fotbal zná podzimní jízdní řád. Start krajských mužských soutěží je naplánován na víkend 5.a 6. srpna 2017, Přebor OFS Prostějov
zahájí o týden později. Trojky pak odehrají
první kolo o prvním zářijovém víkendu.

Zdeněk VYSLOUŽIL
BEDIHOŠŤ Letošní způsob (fotbalového) léta zdá se poněkud podivný... Region zcela zanevřel
na letní turnaje, o které prostě není zájem! Po Krumsínském HANÁ CUPu padl za vlast také připravovaný devátý ročník turnaje Bedihošť Cup. Šokující a smutná zpráva dorazila do redakce Večerníku v pátečním odpoledni, signály se nesly už po několik
dnů. „Bohužel jsme to museli odpískat. Týden před startem bylo zaregistrová- Více se
no pouze pět mužstev, ani podle dalších ohlasů to nevypadalo optimisticky.
dotete
Rozhodli jsme se tedy podnik zrušit,“ potvrdil smutnou zprávu Radek Kocourek, na stran
35
jeden z organizátorů Bedihošť Cupu.

VRACÍ
SE MÍŠA
 Po dvou letech obleče dres
volejbalistek prostějovská rodačka, která posílí nahrávku
strana 37

JOHN ULINÝ trsal

s manželkou NA LEGENDÁCH!
PLUMLOV Zdatného fanouška získala
uplynulou sobotu večer prostějovská kapela Smokie revival při desátém ročníku
rockového festivalu Legendy se vrací na
plumlovské přehradě. Pod pódiem křepčil společně s manželkou jeden z nejslavnějších českých fotbalových trenérů Petr
Uličný!

Michal KADLEC
C
Fotbalový stratég a srdcař Sigmy Olomouc,
kterému se v tomto sportovním odvětví neřekne jinak než John, trsal při největších hitech
Chrise Normana i jeho duetech se Suzi Quatro. „Moje paní má tady u přehrady chatu, takže jsem tady častým návštěvníkem. Že mě zde
vidíte poprvé? Tak to máte zřejmě špatné peri-

ferní vidění,“ zasmál se na celé kolo Petr Uličný.
Vzápětí Večerníku potvrdil, že v posledních
letech chodí na pláž U Vrbiček na koncerty
často. „Pan Zlámal to dělá hodně dobře, je to
machr chlapec. Líbí se mi klasická rocková
hudba a skupiny, které hrály na zábavách na
Prostějovsku ještě za totáče. A já na ně chodil,
vždyť to bylo v době, kdy jsem si namlouval
svoji ženu,“ vysvětlil populární John.
Uplynulou sobotu se oblíbený fotbalový trenér cítil na přehradě opravdu skvěle. Častokrát
přistupoval až k pódiu a na mobilní telefon si
natáčel jednotlivé písničky. „Smokie? Kurňa
vždyť je to skupina mého mládí,“ křepčil velice
dobře naladěný John Uličný.
REPORTÁŽ Z FESTIVALU
NAJDETE NA STRANĚ 23

EXKLUZIVNĚ

BYLI JSME
U TOHO

Petr Uliný se svojí manželkou Alenou se p'i koncertu Smokie revival náramn bavil.
Foto: Michal Kadlec
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letos slavíme jubileum...

výsledkový servis
FOTBAL
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Haná kraluje v nejmladší kategorii
=HOHQREËOÛNOXEVODYËGUXKÛRNUHVQËSULP¿W
OLŠANY U PROSTĚJOVA Jednoznačná záležitost. Poslední oficiální zápasy
uplynulé sezóny obstarali nejmladší
fotbalisté. Herní i výsledkovou dominancí skončil finálový turnaj mladších
přípravek OFS Prostějov. Mezi osmičkou nejlepších výběrů čněl nade všemi
výběr Hané Prostějov. Na dalších medailových příčkách se umístily celky
1.SK Prostějov „C“ a Smržic.
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
Největšími papírovými favority finálového klání mladších přípravek byly celky
Smržic a Hané Prostějov. Oba tyto výběry svou roli potvrzovaly v základních
skupinách, kdy své soupeře přehrávaly a
sázely jim spousty branek. Radost z fotbalu však nechyběla ani všem ostatním
účastníkům. Malí klučinové a děvčata se
radovali z každé vstřelené branky, i když

neměla vliv na konečný výsledek. „O to
přece jde v první řadě. V téhle kategorii
nejsou výsledky vůbec důležité. Hlavní
je, že ty děti fotbal baví a mají z něj radost. Ten zápal a nadšení, které do toho
dávají, jsou fantastické,“ poznamenal Milan Elfmark, přihlížející předseda OFS
Prostějov. Jeho slova byla jen potvrzena
v zápasech o konečné umístění. Duel o
poslední místo mezi Jesencem a Konicí
měl neskutečný náboj a Jesenečtí se po divoké výhře 5:4 radovali, jakoby celý turnaj
vyhráli. Ten samý pohled nabídl souboj o
pátou příčku, kdy zvládli penaltový rozstřel Vrahovičtí, domácím borcům tekly
po tvářích slzy zklamání.
Největší výsledkovou bombu odpálili v
semifinále benjamínci 1.SK Prostějov „C“.
Ti se nezalekli vyspělejších Smržičanů a
přes dvoubrankové manko nakonec slavili
po výhře 4:3 postup do finále. Ve druhém
duelu zvítězila Haná s „B“ týmem eskáčka
sedm nula. Smržice si zchladily žáhu v boji
o třetí místo proti druhému celku 1.SK.
Hezký fotbal nabídlo i finále, ve kterém
hrála prim Haná, ale bojovníci z eskáčka
to nezabalili ani při narůstajícím rozdílu a
proti urostlejšímu soupeři uhráli solidní
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výsledek – 3:7. „Já jsem počítal s tím, že
vyhrajeme. Máme fotbalově vyspělejší
kluky než ostatní. Je tam vidět rozdíl v
trénovanosti. Kluby nemají peníze na
kvalitní trenéry, věnují se tomu tatínci
sice s nadšením, ale bez zkušeností. Já
mám štěstí, že se mi dostali do ruky kluci,
kteří mají skvělé základy, a perfektně se s

-) ".

nimi pracuje. Jsou tvární a není problém
z nich udělat super mančaft,“ komentoval
vítěznou cestu Hané její trenér Zdeněk
Kulíšek, jenž dodal: „Přecházíme do starší
přípravky a já vůbec nemám strach, že bychom se tam ztratili. S tím samým týmem
jsem byl před týdnem i na finále starší přípravky a skončili jsme pátí.“
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Domácí naděje se na medailové posty nedopracovaly
PROSTĚJOV Rekordní účast. Druhý ročník fotbalového turnaje O pohár předsedy 1.SK Prostějov v žákovské kategorii U13 se mohl honosit
skvělou účastí. Na Hanou dorazilo
šestnáct mládežnických výběrů z bývalého Československa. Tři nejvyšší
příčky patřily benjamínkům z českých prvoligových týmů.
„Systém jsme trochu přizpůsobili potřebám jednotlivých účastníků. Nejprve si to mezi sebou rozdali vítězové
skupin, a sice druzí, třetí a čtvrtí. Mezi
prvními byli nejlepší mládežníci Sigmy Olomouc,“ objasnil Martin Neoral,
vedoucí trenér Sportovního střediska
mládeže Prostějov.
Mezi účastníky figurovaly takové kluby
jako Dukla Banská Bystrica, Dynamo
České Budějovice nebo Fastav Zlín.
„Díky tomu, že byl zrušen souběžný turnaj v Přerově, přijelo k nám víc týmů, než

jsme původně plánovali. Museli jsme tak
omezit počet zápasů v základních skupinách,“ informoval Neoral.
Turnaj si po loni vysoko nasazené laťce
svou úroveň udržel. Domácí výběr se
mezi abnormálně silnou konkurencí
neztratil. „Kluci zahráli, na co měli.
Rozhodně herně nepropadli. Důležité
ale bylo, že se mohli poměřit se soupeři, se kterými se jinak nemají možnost
střetnout,“ vypíchl vedoucí trenér Sportovního střediska mládeže Prostějov.
Ve finálové skupině si nejlépe počínala olomoucká Sigma, která za sebou
nechala na druhém místě Zlín a třetí
Karvinou. Nejlepším zahraničním
účastníkem byli mladíci z Košic. „Já
bych především rád poděkoval všem
rodičům a trenérům, kteří se podíleli na
organizaci celého turnaje. Myslím, že to
všichni zvládli ke spokojenosti našich
hostů,“ vzkázal Martin Neoral.
(zv)
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Stovky divák5 nadchla
i Suzi Quatro z Vícova...
BYLI JSME
U TOHO

LEGENDY SE NA PEHRAD
VRÁTILY PODESÁTÉ
PLUMLOV Pláž U Vrbiček na plumlovské přehradě žije už desátou letní sezónou rockovou hudbou. Majitel
agentury HIT TRADE Petr Zlámal a duše celého projektu zahájil letošní jubilejní seriál s novým názvem Rock
Maier Fest uplynulou sobotu večer prvním dílem. Legendy se vrací opět nadchly stovky příchozích návštěvníků a milovníků parádní muziky. Vždyť kdo by se nechtěl alespoň na pár hodin vrátit do starých dobrých
rockových časů, tentokrát v podání revivalových kapel...
líbí revivalové kapely, ani není poznat, stovek diváků byl obrovský. „Tuhle
původní
že nejde o originál. Ti chlapi jsou fakt Suzi Quatro jsme potkali ve Vícově,“
reportáž
dobří,“ svěřil se Večerníku Jiří Navara ve utrousil Zdeněk Zlámal. Ovšem holka
chvíli, když už v záři reflektorů vystupo- z Vícova střihla přímo ukázkově slavný
pro Večerník
vala prostějovská kapela Smokie revival. duet s Chrisem Normanem Stumblin
Samozřejmě s kapelníkem Zdeňkem In, za což sklidila bouři potlesku na
Havlem a bubeníkem Petrem Zláma- otevřené scéně.
lem, coby pořadatelem celého festivalu. Po krátké pauze vyplněné předáním
Pořádající agentura HIT TRADE při- „Já jsem na Smokie vyrůstala! Takový šeku na pět tisíc korun Dětskému dovedla na pódium to nejlepší, co v sou- Mýdlový princ v českém podání Vác- movu v Plumlově (čtěte na straně 26 časné době v revivalové elitě v rámci lava Neckáře, tak to je fakt pecka. Ale pozn.red.) se pak na pódiu začala střídat
celé Moravy existuje. Bylo to těsně tato prostějovská revivalová kapela fakt jedna kapela za druhou. Svoji hodinku
po devatenácté hodině, kdy se na pláž imitovat umí celkem zdatně, proto na si užily revivalové skupiny Deep Purple,
U Vrbiček teprve scházely větší davy ně chodím ráda. Byla jsem na nich i ne- Led Zeppelin a Judas Priest. „Tohle je
lidí. Jako první zazpíval lidem mladý dávno v Prostějově na náměstí,“ přida- už tvrdší muzika, to má radši můj manprostějovský zpěvák Patrik Ozzy. „Při- la se Magda Svobodová. A když Chris žel. Ale i já si poslechnu pár rockových
šel jsem po roce zase, protože takové Norman v podání Zdeňka Havla po- balad. Má to šťávu,“ přiznala se Alena
písničky se už dneska v rádiích nehrají, zval na pódium ke dvěma společným Kopřivová, kterou na rockových festivamohu je slyšet jenom tady. Moc se mi duetům Lucii Richterovou, aplaus lech vidíme každý rok.

Michal
KADLEC

VIDEO&FOTO
GALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Bou'livý aplaus si vysloužila prostjovská revivalová kapela Smokie. Pochopiteln u toho nemohla chybt ani Suzi Quatro!
Foto: Michal Kadlec

Sobotní první díl letošního Rock
Maier Festu se skutečně vydařil.
Revivalové skupiny bavily publikum
až do nedělní tři čtvrtě na jednu! „Já
jsem naprosto spokojený. Vyšlo krásné počasí a návštěvnost byla přímo
rekordní. Když jsem před deseti lety
začínal na přehradě s těmito akcemi,
věřil jsem, že si svoji tradici udrží.

F o too r e poo r táá ž
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Vždyť už na první ročník tady bylo
přes tisíc lidí. Do té doby nic takového na Prostějovsku nebylo a lidé
střední a starší generace chtěli znovu
vidět kapely, na které chodili v sedmdesátých a osmdesátých letech po zábavách. Náš záměr se podařil, festival
byl už před deseti lety i možností restartu v koncertní činnosti takových

prostějovských kapel, jakými jsou
například Keks, Kontakt, Styl a další.
A na ně se mohou těšit jejich příznivci
už 15. července, kdy na pláži U Vrbiček proběhne druhý díl našeho festivalového seriálu Rock Memory,“ zve
už nyní prostřednictvím Večerníku
Petr Zlámal, majitel pořádající agentury HIT TRADE.

jjak
ak se
se ttrsalo
rsaalo u vvrbiček...
rbičeek...
2 foto:
2x
fot
o o:: M
Michal Kadlec

Jako první ml p'i sobotní akci Legendy se vrací možnost A trsalo se fest! Podobné taneky p'i rockové muzice tito
zazpívat Patrik Ozzy.
chlapíci p'edvedli nkolikrát.

KELTSKÁ NOC 2017: vystoupí umělci
17062310732

z několika zemí světa
V Metru mžete nyní mimo jiné zjistit,
kdo pevzal stráž u kalifornského pobeží
PROSTĚJOV Pobřežní hlídku
zřejmě netřeba představovat.
Stejně jako hlavní hrdiny, jejichž
prací je dávat pozor na veškeré
nekalosti a zachraňovat zoufalé
plavce i neplavce. Od června se
na nové pokračování můžete zajít
podívat i do Kina Metro 70.
Davida Hasselhoffa, jakožto idol
ženských srdcí, nahradil v roli Mitche

Buchannona další známý svalovec
z herecké branže, kterým je Dwayne
Johnson. Svou roli záchranáře bere
vždy s maximální vážností. A právě
jeho zápal a obětavost jsou hlavními důvody, proč je na pobřeží tolik oblíbený. Aby také ne, když hned
několika lidem zachránil život. (mp)
celý článek najdete na
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Mezinárodní hudební festival KELTSKÁ NOC je
již mnoho let neodmyslitelnou
součástí kulturního léta Prostějovska i celého Olomouckého kraje,
když letos oslaví Keltská noc v pořadí již svůj 16. ročník, přičemž
proběhne ve dnech 21. a 22. července již tradičně v plumlovském
kempu Žralok. Kdo všechno letos
fanouškům zahraje, vám Večerník
představí postupně v nadcházejících vydáních. Dnes začínáme.

SLIOTAR (Irsko) - tři muzikanti hrající
skvělou irskou tradiční folkmusic velmi
originálním a nezaměnitelným stylem.
Skupina vznikla a má sídlo v irském
Dublinu. Její hudba je směsí současné
irské lidové hudby a folkrocku. Ačkoliv
její členové hrají pouze na akustické nástroje, jejich hudba je nabitá obrovskou
energií, styl hry, kterou předvádí Ray
McCormac na irské flétny (whistles)
a loketní dudy (Uillean pipes), uvádí
v úžas pro svou technickou dokonalost
a originalitu. Název Sliotar pochází ze
staré irské kolektivní míčové hry, sliotar
byl malý míček metaný velkou rychlostí dřevěnými pálkami. Zde hledejme
i podobnost s energií a stylem hry této
skvělé irské skupiny. Sliotar koncertují
po celé Evropě a hrají na velkých festivalech v Německu, Belgii, Francii, Itálii,
Rakousku, Finsku a také České republice, kde jsou již patnáct let pravidel-

ným účastníkem festivalu Keltská noc
v Plumlově. Spolupracovali s mnohými
velkými jmény irské hudby, např. Dervish, Lunasa, Flogging Molly a kanadští
keltští rockeři The Mahones.
Dnešní Sliotar se snaží, aby předali
moderní lidovou hudbu co nejširšímu
publiku, proto tráví minimálně tři mě-

síce v roce na cestách. Pokud nejsou na
turné, vystupují často a rádi v Dublinu,
nejčastěji je můžete zastihnout na jejich
oblíbené scéně - Porterhouse, jen sto
metrů od české restaurace Czech Inn.
Sliotar - to je prostě party a zábava, kamkoliv přijedou a jejich živá show je něco,
co se prostě musí zažít.

Místo Tří grácií bavil Caveman Rockový mlýn ve Vrchoslavicích nezklamal
PROSTĚJOV Ti, kteří se těšili na povedenou komedii
Tři grácie z umakartu, měli smůlu. Smutnit však nemuseli, protože původní představení bylo nahrazeno
legendární hrou Roba Beckera, nesoucí název Caveman. O zábavu tedy rozhodně nouze nebyla.

Martin PYTELA
Původně se mělo v pondělí 19. června v Městském divadle v Prostějově představit bratislavské Štúdio L+S se svou
zábavnou inscenací pojmenovanou Tři grácie z umakartu.
Nakonec však došlo ke změně v programu a jako náhradní titul byla vybrána taktéž komedie, a to Caveman. Tato
hra, v originále Defending the Caveman, dokázala opakovaně vyprodat několik divadel ve Spojených státech
amerických stejně tak jako v několika různých státech Evropy. V Prostějově svou verzi představila pražská agentura
Point, v níž se v hlavní roli střídají herci Jan Holík a Jakub
Slach. K one man show, která je obhajobou jeskynního
muže a zároveň i obhajobou inteligentního humoru, složil
hudbu David Kraus, vše režíroval Patrik Hartl.
Návštěvníkům divadla změna programu zřejmě příliš nevadila, jak Večerníku potvrdila i paní Helena: „Těšila jsem
se na dnešní den z toho důvodu, že jsem se chtěla zasmát.
Původně tomu tak mělo být u jiného představení, náhrada ovšem vyšla dokonale. Líbilo se mi vtipné poukázání
na rozdíly mezi mužem a ženou,“ ohodnotila pondělní večer. A měla pravdu, hra nutila všechny v sále smát se téměř
po celou dobu představení.

Hra odhalila mnoho zábavných, ale p'edevším pravdivých
fakt o obou pohlavích.
Foto: Agentura Point

VRCHOSLAVICE Poslední červnový víkend, pátek se konal
již třináctý ročník festivalu
BYLI JSME
U TOHO
ROCKOVÝ MLÝN, který se
tradičně odehrává na místě Zamlýní a trvá dva dny. Festivalu se
zúčastnilo něco okolo osmi stovek
návštěvníků. Někteří využili jednodenní vstup na pátek nebo na sobotu, jiní zase vstupenku dvoudenní. Všichni se však bavili dosyta
a s nimi i Večerník.
musí udělat změna v programu,“ uvedl
za organizátora TJ Sokol Vrchoslavice
původní
1946 Jindřich Vlč.
reportáž
Páteční program vyplnily následující
pro Večerník
k
kapely: Judas Priest ST revival (Strakonice), Iron Maiden revival (OtrokovNatálie
ice), Metallica revival (Beroun), AC/
MORÁVKOVÁ
DC revival (Olomouc), ACCEPT
„Letošní ročník jsme to pojali tak, že revival (Znojmo), na které v sobotu
v pátek vystoupily čistě jen revivalové navázala tato seskupení: Fainters, Livin,
kapely, v sobotu pak kapely originální. Kervežekson, Behind the Mirror, Doga,
Celé přípravy trvají v podstatě rok. Calibos, Traktor, Kern. „V pátek byla
Jeden festival skončí a už začínáme nejlepší asi Metallica revival, ale to ostatní
oslovovat kapely a shánět vše potřebné se taky dalo poslouchat. Rock se mi líbí,
na rok příští. Největší problém je sladit takže snesu skoro všechno. Nejvíce jsem
to tak, aby se ten termín kapelám hodil. se ale těšila na Dogu a nezklamala mne.
A stejně se občas stane, že se nakonec Kluci byli úžasní i se všemi těmi doplňky

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Foto: Natálie Morávková

jako sníh, balonky, konfety, prostě luxus,“
jásala Marta. „Doga je výborná kapela,
víc se ale těším na Traktor, hlavně kvůli
nim jsem přijel,“ přidal se Jirka. „Je to tu
super, jezdím sem každoročně už od
svého dětství, kdy mne sem brali rodiče.
Včera to bylo jen o kopírování, neboť se
hráli revivalovky, ale dnes ty ´origoše´,
to je fakt pecka,“ sdělil Večerníku Martin,
nadšený fanda kapely Doga.
Návštěvníci si akci náležitě užívali, jedli,
pili, tancovali, ba i zpívat pomáhali. Sešly
se různé věkové kategorie od dětí až po
starší generace, někteří účastníci doslova
„pařili“, hudba s nimi vyloženě házela.
„Rád bych poděkoval všem, kteří nás
podporují,“ zakončil Vlč.

PROMÌNY

servis pro ženy

Letní Proměna image na doporučení

navštivte stále více oblíbenější inter

Josef
POPELKA

exkluzivní
snímky

PO...

PØED...

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

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

používám jen řasenku. Co se týče
vlasů, tak potřebuji vybrat vhodnou barvu a střih, a budu vděčná za
to, když mi bude řečeno, jaký styl
oblečení, střihy a barvy se na mě
hodí,“ ujistila Edita Tomková.
V případě mladé ženy stačí sáhnout
po vhodném oblečení, doladit líčení
a vytvořit hezký účes a dostane nový
šmrnc. „I když je zaneprázdněná
prací, dětmi, rodinou či péčí o blízké, neměla by nikdy zapomínat sama
na sebe. To, jak vnímáme sami sebe
a jak se cítíme, pozná i naše okolí,
a to nejen po fyzické stránce, ale
i po psychické, naše pocity se tak
často odráží i ve vztahu k druhým
lidem. Když se cítíme dobře, lépe
se nám daří v mnoha ohledech.
Pečovat sama o sebe je základ
a nedá to zdaleka tolik práce, jak se
někdy může zdát,“ vyzvala všechny
čtenářky Aneta Křížová, patronka
PROMĚNY IMAGE a redaktorka
Servisu pro ženy.

Ani vysoké letní teploty nám nezabránily v realizaci dalšího dílu
seriálu
PROMĚNA
IMAGE.
Předprázdninový osudový výběr
padl na třiatřicetiletou Editu Tomkovou, která se Večerníku přihlásila
na základě doporučení její kamarádky Terezy Golisové, vítězky
předminulé proměny. „Už se moc
těším. Neříkám, že jsem úplně
v klidu, malinkatá nervozita je, ale
převládají pozitivní pocity,“ nechala
se slyšet před první částí proměny
Edita Tomková. Není divu, čekal ji
den jako ze snů...
V pátek 23. června jsme se nejdříve
vydali do boutique Magnolia, kde
jsme vítězce poradily, co je pro
ni vhodné a naopak jí také bylo
doporučeno, jakým outfitům by se
měla vyhnout. Poté jsme navštívily
Radka Wagnera, který vyčaroval
několik slušivých brýlí. Hlavní
část proměny pak probíhala den
poté, a to v sobotu od osmi hodin
ve Vlassalonu, kde byl vytvořen
zcela nový účes a líčení. Líčení nám
tentokrát nově obstarala Simona
Valoušková ze Studia Harmonie.
„Dá se říci, že potřebuji poradit ve
všech oblastech, protože z líčení

Jako jediné místní periodikum již přes dva roky měníme
image našich čtenářek. Je tomu tak, že náš seriál slaví již
krásných pětadvacet. Doposud jsme proměnili čtyřiadvacet
žen, z nichž jedna do toho šla i se svým manželem. A všechny
změny dopadly skvěle. U srdce zahřály nejen naše vítězky,
ale i celý náš profesionální tým. Jelikož se klání dlouhodobě
těší velké popularitě, prošly jím už ženy všech věkových
kategorií. Se svou novou image se ve Večerníku předvedla
jak pětadvacetiletá slečna, tak mnoho dam ve věku kolem
čtyřicítky, nechyběly ani aktivní seniorky ve věku sedmdesáti či dokonce šestasedmdesáti roků.
Co vlastně naše PROMĚNA IMAGE všechno obnáší? Je to
den jako ze snů, který přinese změnu účesu, nové líčení,
proměnu šatníku, nové originální brýle a kompletní poradenství i zážitek na celý život čekají další naši vítězku.
Chybět nebude ani tradiční profesionální fotografování
a natáčení. Každý díl vždy probíhá ve znamení nejen změny
vizáže, ale také relaxace, pohody, vřelé a přátelské atmosféry, radosti a nadšení. Naším cílem je vás hýčkat, ale zároveň
vám dodat chybějící sebevědomí a hlavně vás ujistit v tom,
že každá žena je krásná bez ohledu na věk a další okolnosti.
Chceme vám totiž pomoci vypadat tak, jak si představujete,
získat novou energii a jiskru do života.
Stejně tomu bylo i tentokrát, kdy červnovou PROMĚNU
IMAGE vyhrála Edita Tomková. A jak dopadla? Jak jinak než
výborně, pojďte se společně s námi podívat na celý průběh
pětadvacátého dílu...

Aneta
KŘÍŽOVÁ

připravila
pro Večerník

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

Kompletní PROMĚNA IMAGE byla hotová, zbývalo již jen závěrečné focení. Nádherné letní počastí nás vyzvalo k zámku na Pernštýnské náměstí a také ke kinu
Metro 70, jehož okolí úžasně rozkvetlo a tak se zde daly tvořit nádherné fotky. Edita jako všechny její předchůdkyně měla z focení obavy, avšak úplně zbytečně, jelikož
se své role zhostila výborně. „Vždy mě zahřeje ten pocit, kdy se po proměně vítězka cítí znatelně lépe a sebevědomě. Má sama ze sebe radost, stres z focení ustoupí
a ona se tomu podvolí,“ sdělila své pocity k závěrečnému focení Aneta Křížová.

5. krok... fotografování

Když byl účes hotov, přišla pravá chvíle na líčení, kterého se tentokrát premiérově ujala Simona Valoušková ze Studia Harmonie, které sídlí v ulici Hliníky 7 (vchod z Plumlovské vedle Kubusu). „Paní Tomková má mastnou pleť, takže jsem jí doporučila
každé ráno a večer vše důkladně čistit. Jednou za dva týdny by také měla používat peeling, místy i stahující a čisticí masku.
Samozřejmostí je krém. K její pleti je vhodný krém s gelovou konzistencí, aby se tolik nemastila. Krém je základ, ten by měla
skutečně používat každá žena a bez něj nevycházet vůbec z domu,“ vysvětlila Simona Valoušková. „Další samozřejmostí by měl
být u každé ženy make-up, který slouží vlastně jako takové oblečení na tváři. Ještě než jsem nanesla make-up, použila jsem podkladovou saténovou bázi. Následně jsem zvolila krycí make-up a pomocí světlejších i tmavých tónů obličej vytvarovala. Oční
stíny jsem volila do lososových odstínů, které ji krásně projasnily. Dále jsem použila šedou linku a černou řasenku. Chybět nemohla ale úprava obočí, obočí bylo tedy
ztmaveno a vytvořen vhodný tvar, který tvář hezky orámoval. Závěr líčení pak patřil fixačnímu pudru, líčkám, která ladila k očím a lososové rtěnce,“ zakončila popis
líčení Simona Valoušková.

4. krok... líèení

Bylo sobotní ráno 24. června, když se všichni sešli ve Vlassalonu Andrey Furiakové. Nůžky byly nabroušeny, zrcadlo
přikryto, vše bylo připraveno a se změnou účesu se mohlo začít. „Edita měla své vlasy světlé, doma barvené do červeného
odstínu, které však byly velice pevné, rovné, těžké a husté s poměrně dost vysušenými konečky. Vlasy jsem se tak rozhodla
odlehčit, takže jsem je zkrátila o zhruba patnáct centimetrů, poměrně dost prostříhala a jelikož má paní Edita velké čelo, tak
jsem přes něj vytvořila i lehkou ofinu,“ objasnila své záměry Andrea Furiaková k úpravě střihu. „Paní Edita je světlejší typ,
příliš jsem proto neztmavovala, ale jen tak částečně. Zvolila jsem teplý odstín hnědé, který ji zvýraznil, což potřebovala. Do
toho jsem volila světlejší pramínky, ty dodaly šmrnc. Účes je pak příjemně jednoduchý na úpravu, buď je možné foukání
do objemu, žehlení anebo natočení. Na focení jsem zvolila variantu lehkých a módních loken. Účes již stačilo jen zafixovat
a téměř nová vizáž byla na světě,“ uzavřela popis změny účesu kadeřnice Andrea.

3. krok... barvení, støíhání a styling

Po výběru oblečení směřovaly naše kroky do Optiky Wagner, která se nachází na náměstní Edmunda Husserla v bývalém
Café trio. Ačkoliv se zde dveře netrhly, i přesto jsme se opět setkaly se vřelostí majitele Radka Wagnera, který vybral několik
krásných kousků. „Pro paní Editu nebylo náročné vybrat brýle, jelikož jí snad všechny sedly. Vybrali jsme tedy dánské
Prodesigny, které měly pouze doplnit eleganci ke zvoleným letním outfitům,“ uvedl Radek Wagner. „Co nebylo možné si
odpustit, byl nový model od Rayban, který dokonale podtrhl současný trend kulatých brýlí. To je kousek, který je vhodný
téměř pro všechny typy tváře, vypadá prostě skvěle. Flashová úprava je dnes už jakousi módní povinností, kterou ocení také
pánové na koupališti, když jim díky této vrstvě nikdo nevidí do očí,“ uzavřel výběr brýlí majitel optiky.

2. krok... volba brýlí

Boutique Magnolia v ulici Uprkova 5 byl jako již tradičně první zastávkou celého týmu v další proměně. Edita Tomková nosí spíše
sportovnější styl, a proto se experti rozhodli obléci ji tak, aby vynikla její ženskost a mladistvost. „I vzhledem k letnímu počasí, sáhly
po šatech,“ prozradila Simona Vitásková z Magnolia móda. „Edita by se měla snažit oblékat do veselých a živých barev, určitě by se
měla vyhnout černé, hnědé, šedé a podobným nevýrazným a k jejímu typu nevhodným odstínům. Co se týče střihu, tak jí hezky
sedí princesový střih, střihy do véčka a šaty nad kolena. Delší střih šatů vzhledem k její výšce není úplně vhodný a také by jí zbytečně
přidával na objemu. Paní Edita se ve zvolených šatech najednou úplně rozzářila. Byly opravdu tím, co by měla pokud možno nosit.
Je to hezká mladá žena, takže proč se zbytečně schovávat,“ poznamenala s úsměvem Simona Vitásková.

1. krok... volba obleèení

Z EDITY TOMKOVÉ SE STALA KOČKA!
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VEÈERNÍKU

letos slavíme jubileum...

prvé nakoukla už v sezóně 2013/2014
a celkem se tedy podílela na zisku dvou
mistrovských titulů i Českých pohárů
(2014, 2015).
„V tu dobu však pro Míšu nepanovala
u nás ideální situace, neboť jako mladá
volejbalistka potřebovala hrát co nejvíc
utkání pro nezbytný sběr zápasových
zkušeností v ženské kategorii, zatímco
při velkém a neustálém tlaku na výsledky v prostějovském týmu trávila reálně
většinu času na lavičce. Proto předloni
odešla po vzájemné dohodě jinam, aby
se pořádně vyhrála,“ zavzpomínal vysvětlením hlavní trenér VK Miroslav Čada.
Zatloukalová tak strávila ročník
Zatlou
2015/2016 na hostování v TJ Sokol
Šternberk a po následném přestupu
nastupovala během uplynulého roku
za Volejbal Přerov. „Míša byla vždy
velmi talentovaná i pracovitá a v obou
jmenovaných působištích nasbírala
podstatně víc ostrých startů, než kdyby
zůstala coby druhá nahrávačka v Prostějově. Díky výraznějšímu zápasovému
vytížení se herně posunula nahoru, vnitřně zklidnila i vyzrála. Tím pádem je lépe
připravená zvládat roli druhé nahrávačky,
která může kdykoliv zaskočit za tu první.
A vzhledem k našemu souběžnému startu v národních soutěžích, Champions
League i Středoevropské lize se pro ni

storu
otevírá hodně prostoru
tšího
pro absolvování většího
uelů.
počtu soutěžních duelů.
žeme
Zároveň se my můžeme
ovou
o Míšu Zatloukalovou
stoprocentně opřít, se
zkušenou jedničkou Katy
vořit
Weiss by měla vytvořit
jici,“
velice dobrou dvojici,
rosřekl Čada na konto prostějovské rodačky, jež vmiv minulosti prošla mládežnickými reprezentacemi České republiky.
Původně se na místo tvůrkyně hry
číslo dvě v souboru devítinásobných
eroni
mistryň ČR dál počítalo s Veroni-

Odchovankyně Prostějova
bude od nové sezóny
opět druhou nahrávačkou VK

zjistili jsme

Juniorky VK první
Jun
na turnaji
v Hradišti

RYCHLÝ
RY
VEERNÍK
VE

NABÍDKA PLATÍ PI OBJEDNÁVCE A ÚHRAD DO 4. ERVENCE 2017!!

ZAPLATÍTE JEN 575 K A ZÍSKÁTE ABONENSTVÍ NA 12 KALENDÁNÍCH M SÍC) + JEDEN ZDARMA
výrazně nižší cena než na stánku každý den ve vaší schránce do 7:30 hodin možnost vyhrát v soutěži předplatitelů hodnotné ceny

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ SE SLEVOU A BONUSEM 35% POUZE TEĎ A TADY!

!!! OBJEDNEJTE SI PRÁVĚ TEĎ VEČERNÍK !!! * nejvýhodněji * snadno a rychle * nejspolehlivěji

PROSTĚJOV Volejbalistky Slovenské republiky zopakovaly dílčí úspěch z minulého roku, kdy
skončily druhé v Evropské lize
žen. Aktuální ročník této soutěže
2017 jim zatím přinesl průnik ze
základní skupiny mezi elitní kvarteto, kde nyní vyzvou Finsko.
Stejně jako loni je pevnou součástí základní sestavy Slovenek jedna
hráčka VK AGEL Prostějov, a to
Nina Herelová. Stále mladá, ovšem
již velmi kvalitní blokařka pomohla
svému národnímu týmu v každém
ze šesti duelů grupy C (s výjimkou
posledního, kdy zůstala na lavičce)
několika dosaženými body a na postupu se tedy podílela dost výrazným způsobem.

do semifinále Evropské ligy
PROSTĚJOV S přibývajícím časem se pomalu rozhoTJ Ostrava
jňují také informace z táborů jednotlivých účastníků
UNIQA extraligy žen ČR ohledně jejich hráčských kádrů pro příští sezónu 2017/2018. Pojďme se podívat, Severomoravský klub je na interní zprávy oficiálně skoupý,
a tak přicházíme alespoň s jedním vlastním zjištěním. Tím
co se Večerníku podařilo aktuálně zjistit.
je odchod univerzálky Marie Toufarové do zahraničí, jež
VK UP Olomouc
upřednostnila před nabídkou Prostějova. A pogratulovat
můžeme smečařce TJ Magdaléně Zedníkové, která úspěšNejvětší konkurent prostějovských Agelek si užil v polovině ně završila inženýrské studium, dokonce s červeným dičervna slavnostní galavečer, který proběhl v olomouckém plomem.
BEA campusu za účasti volejbalových oddílů VK UP a TJ
TJ Sokol Šternberk
Sokol Šternberk. Následně úpéčko na svém Facebooku
prozradilo, že v jeho barvách dál pokračují chorvatské libero
Rene Sain, slovenská nahrávačka Katarína Dudová i česká Zajímavou posilou se mohl pochlubit osmý celek uplynusmečařka Martina Michalíková.
lého ročníku elitní soutěže ČR. Do šternberského dresu
se totiž vrátila smečařka Lucie Polášková, která působila
Královo Pole Brno
v Králově Poli a předtím i v Přerově a Olomouci. Na nahrávce Sokolek pak zůstává osvědčená dvojice Soňa NoJihomoravanky před necelými dvěma měsíci nečekaně váková, Šárka Šenková.
získaly extraligový bronz a od té doby už stihly zajímavě
Volejbal Pøerov
posílit svou soupisku. Po blokařce Kristýně Pastulové
a smečařce Flavii Assis ohlásilo brněnské vedení další
přírůstky: nejprve slovenskou nahrávačku Ivanu Zbu- O změnách v hráčském kádru přerovského mančaftu je pro
rovou (přichází z rumunského Bacau) a poté již druhou veřejnost jako obvykle ticho po pěšině, a tak klub na svém
smečařku z Brazílie jménem Nayara Ferreira (přestup ze facebookovém profilu aspoň poblahopřál svým dvěma plešpanělského Las Palmas). Kromě toho má hlavní trenér jerkám Evě Svobodové a Kateřině Kohoutové k širší nominaci na Světovou letní univerziádu 2017.
(son)
KP Marek Rojko nového asistenta Tomáše Samselyho.

u extraligových

SOUPEŘEK?

omhle
jde o novou posilu, a proto v tomhle
případě opravdu chci s kompletním
odtajněním počkat až do chvíle, než
oboustranně podepíšeme kontrakt.
Jinak ale platí, že se fanoušci prostějovského volejbalu mohou těšit na
špičkovou blokařku, která je ze současné reprezentace Kuby považována
za jednoznačně nejlepší na daném
postu. Rozhodně by tedy měla mít
schopnosti pomoct úrovni naší týmové hry,“ očekává trenér VK s tím,
že kubánské duo se k jeho družstvu
připojí až v úvodu října po absolvování letního programu se svým národním výběrem včetně Panamerických
her zkraje podzimu.

Agelky Herelová a Soares
postoupily se Slovenskem

„Ano, tohle jméno mohu potvrdit.
Suli v Prostějově strávila již dvě sezóny,
z nichž tu druhou měla ještě lepší než
úvodní. Dostávala víc herního prostoru v zápasech a dokázala ho využít, její
největší předností je kvalitní útok z dynamického odrazu. Byť jí závěr uplynulého ročníku pokazilo zranění, je po
zlomenině záprstní kůstky v pořádku
a my jsme o její pokračování tady měli
nemalý zájem. Tím pádem mám radost, že s takto dobrou hráčkou můžu
dál počítat,“ těší Čadu.
Minimálně stejnou měrou si pochvaluje rovněž příchod nové akvizice
z Karibiku, ačkoliv její jmenovitou totožnost zatím nevyzradil. „Přece jen

Jaké jsou NOVINKY

PROSTĚJOV Příští sezóna
2017/2018 bude v pořadí už
čtvrtou za sebou, kdy budou mít
volejbalistky VK AGEL Prostějov ve svém středu minimálně
jednu kubánskou hráčku. Vše odstartoval příchod Liannes Simon
v létě 2014, od té doby má středoamerický ostrov na soupisce
hanáckého oddílu neustále své zastoupení. Ani teď se na tom nic nezmění, ovšem přetrvávala otázka:
kdo z Kuby oblékne prostějovský
dres v novém soutěžním ročníku?

Večer
Večerník
sice přinesl během minulých týdnů zasvěcené zákulisní
informace, leč chybělo oficiální potvrzení. To nyní alespoň částečně poskytl hlavní kouč Agelek. „Smlouvy
sice ještě nejsou podepsané, ale s vedením kubánského volejbalu jsme
pevně domluvení na dvou jménech.
I když se obecně nejedná o jednoduchou záležitost, s tamním svazem
máme již několik let vysoce nadstandardní vztahy, a proto pevně věřím,
že angažmá obou Kubánek u nás nic
nezhatí,“ řekl Miroslav Čada.
Jak už jsme dříve referovali, první plejerkou z probíraného dua
bude smečařka Sulian Matienzo.

tamní blokařku

Sulian Matienzo a nejlepší
Sulian Matienzo by m"la v Prost"jov" pokra ovat...
Foto: archív Ve erníku
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Prostějov (son) - Mladé
volejbalistky VK AGEL
Prostějov absolvovaly
bběhem června několik příppravných turnajů. O sedm
mé příčce starších žákyň
nna ERREA Cupu v Leviccích jsme už informovali
a teď přinášíme alespoň
základní poznatky o dalších odehraných podnicích.
Nejúspěšněji si vedly
Agelky starších mládežnických kategorií, když
na jednodenním klání
Foto: archív Ve erníku pod otevřeným nebem
v Uherském Hradišti
kou Tinklovou, ale ta se nakonec juniorky celkově zvítězily a kadetky
rozhodla z osobních důvodů ukon- skončily čtvrté po porážce právě od
čit sportovní kariéru. Podle našich svých oddílových parťaček. Oba proinformací totiž hodlá s manželem stějovské výběry vedl Lukáš Miček
založit rodinu.
společně se slovenským stážistou.
Svou akci v Uherském Hradišti mají
za sebou také dvě družstva starších žákyň vékáčka. Stejně jako juniorky i kadetky nastoupily v omlazeném složení
pro příští sezónu a dosažené výsledky
nebyly prioritou. Áčko pod vedením
Pavla Parobka nakonec obsadilo pátou pozici, béčko pod taktovkou Petra
Kyši odvezlo dvanáctý post.
Stejně nízké umístění připadlo mladším žákyním VK na mezinárodním
turnaji Kredenc Cup Levice 2017.
Svěřenky Jindřicha Němečka na
Slovensku získaly jediný set během
... zatímco Melissa Vargas se
osmi sehraných duelů. „S kolegyní
na Hanou už nejspíš nevrátí.
Foto: archív Ve erníku
Denisou Jurkovičovou jsme do LeVýše zmínění příznivci Agelek vic vzali úplně nový tým včetně tří
navíc doufali, že se do kolektivu perspektivních děvčat, která šestkový volejbal ještě nikdy nehrála. Navíc
úřadujících šampiónek České re- jsme bojovali proti o rok starším soupubliky vrátí fenomenální mladá peřkám a tím pádem to holky měly
univerzálka Melissa Vargas, jež dost těžké. Přesto dokázaly předváloni v létě prodělala operaci rame- dět navzdory porážkám poměrně
ne. „Návrat Meli jakožto obrovské- hezký volejbal, což mi říkali i někteří
ho volejbalového talentu světového trenéři ostatních celků. Pro další souformátu by nás i po natolik vážném těžní ročník máme takový základ kozdravotním zásahu určitě potěšil, lektivu mladších žákyň, že je důvod
jenže jde z různých důvodů o velmi k umírněnému optimismu,“ shrnul
složitou záležitost. Teď ještě není kouč Němeček.
čas podrobněji rozebírat okolnosti
Klára Dvoøáèková
ani podrobnosti, až někdy později,“
v repre kadetek ÈR
vyzval Miroslav Čada k trpělivosti.
Prostějov (son) - Volejbalový oddíl
VK AGEL Prostějov má v reprezentačních výběrech mládežnických kategorií České republiky momentálně
jedinou hráčskou zástupkyni. Je jí
nahrávačka Klára Dvořáčková, která
s týmem kadetek ČR absolvovala během jara několik soustředění.
Program zahájily dva tréninkové
kempy v Brandýse nad Labem (26.
března až 1. dubna, 12. až 16. dubna), na něž navázal už tradiční a poněkud delší pobyt v italském Garganu (12. až 22. května). Následovala
Asistentku trenéra výběru SR mo- další kratší soustředění v Praze (29.
mentálně dělá Solange Soares, dlou- května až 1. června), v Olomouholetá plejerka vékáčka a v součas- ci (6. až 11. června) a naposledy
nosti kondiční specialistka Agelek. v Brandýse (18. až 22. června).
Reprezentační svěřenky její a přede- Co přijde na řadu dál? Už brzy nové
vším hlavního kouče Marka Rojka dva kempy v Mikulově (1. až 5. čerdosáhly během úvodního turnaje vence) a opět v Brandýse nad Labem
(7. a 8. července), aby poté nabitý prove Valladolidu i druhého klání v Magram uzavřel start na mezinárodním
tosinhos stejných výsledků, neboť turnaji v chorvatské Pule. Tam české
pokaždé přesvědčivě zdolaly Švéd- kadetky odehrají od 9. do 15. červensko a Portugalsko, zatímco hladce ce několik utkání proti kvalitním soupodlehly Španělsku. To je poslalo peřům a ukážou, na co aktuálně mají.
na druhé místo v tabulce, ze které- Připomeňme, že Klára Dvořáčková
ho postoupily do semifinále. A tam je jednou z nejnadějnějších mlav průběhu nejbližšího týdne narazí dých Agelek. Během uplynulé sezóna Finsko coby suverénního vítěze ny na klubové úrovni táhla kadetský
skupiny A. Finále se následně hraje kolektiv VK a docela často už v exrovněž na dva zápasy doma + venku tralize nastupovala i za prostějovské
další týden.
(son) juniorky, kam teď věkově přechází.

volejbal

Které dv Kubánky bude Prostjov mít?

EXKLUZIVNÍÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
D
Michaela Zatloukalová se narodila 16.
dubna 1995 v Prostějově, má tedy dvaadvacet let. Měří 180 centimetrů, váží
74 kilogramů, a jak už jsme zmínili, do
roku 2015 působila výhradně v rodném městě (do léta 2008 v TJ OP, od
léta 2008 ve VK PV). S kadetkami vybojovala čtvrté místo v extralize 2012,
mezi
dospělé Agelky pak po-

PROSTĚJOV Devátou oficiálně prozrazenou a současně i potvrzenou členkou hráčského kádru volejbalistek VK AGEL Prostějov
pro příští soutěžní ročník 2017/2018 je Michaela Zatloukalová.
Odchovankyně vékáčka strávila v mateřském oddílu drtivou většinu své dosavadní kariéry kromě posledních dvou let, aby se nyní
vrátila na post druhé nahrávačky ženského„A“-družstva.

ZATLOUKALOVÁ!

VRACÍ SE MICHAELA

Pondělí 26. června 2017
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fotbal

Foto: internet

špici I.A třídy,“ sdělil Večerníku někdejší ligový fotbalista.
Nyní si mohou hráči dopřávat krátkého oddechu, avšak už na počátku
července se znovu začnou naplno
připravovat, start nového fotbalového ročníku nastane už za necelé dva
měsíce. „Času moc není. Kluci dostali tři týdny volna a v pátek sedmého července se sejdeme k prvnímu
tréninku. Hned o den později sehrajeme první přátelák s Morkovicemi,“
nastínil Pavel Zbožínek nejbližší
program.

5. krok... fotografování

www.vecernikpv.cz

lehlivý na trénincích i při zápasech,
byl naším pilířem a patří mu velké
díky za vše, co tu odvedl. Pro klub
vykonal roky tvrdé a poctivé práce,
znamená to pro nás citelnou ztrátu,“ rozesmutnilo kralického hráče
a na jaře i trenéra Martina Neorala,
že přednost dostal nedaleký oddíl.
„Snad se mu tam bude dařit a bude
vzpomínat v dobrém. Doufáme, že
do Kralic zavítá aspoň v roli diváka,“ dodal.
Otázkou je zacelení mezery
uprostřed obrany, odpověď by
mohla být brzy známa. „Potřebujeme vyřešit pozici brankáře,
kde máme rozjednaného jednoho
kluka, jenž by se mohl stát velkým
přínosem. Dále hledáme středního obránce a přijít by měli také

jeden univerzál, krajní obránce
i záložník, a také podhrotový hráč.
Jmenovat však nebudu,“ představil
s úsměvem Neoral dlouhý seznam.
Naopak trio Blahoušek, Prokop,
Vincourek, které přišlo z 1.SK
Prostějov, by mělo v Kralicích
i nadále pokračovat. „Hodně si
slibuji od spolupráce s ‚eskáčkem‘
a rýsují se nám i další velice zajímavá jména. Představu o posilách
mám, krajský přebor mám dobře
zmapovaný. Sítě máme rozhozené
a zacílili jsme na velice zkušené
a starší hráče a na mladíky z vyšších soutěží, musíme je přesvědčit,
aby přišli právě do Kralic,“ pomýšlí
hodně vysoko novopečený kouč
kralického „áčka“ Ivo Lošťák.
(jim)
NĚMČICE NAD HANOU Přece
jen se to povedlo a „Němčičáci“
tak slaví již třetí postup v řadě. Po
ovládnutí třetí třídy a okresního
přeboru se v předminulé sezóně
vypořádali i s většinou soupeřů
v I.B třídě.
„Chtěli jsme skončit druzí, poslední
zápas s Klenovicemi nám ale nevyšel.
Seděli jsme pak v šatně tři čtvrtě hodiny jako zařezaní,“ popisoval smutnou
atmosféru po ztrátě druhé příčky Radovan Novotný, jenž dodal: „Kluci chtěli,
dřeli, ale nedařilo se. Celkově jsme byli
se sezónou spokojení. Něco jsme dokázali, ale ten červík tam hlodal...“

Třináct dní po konci sezóny se však
do Němčic nad Hanou vrátila radost. „Já už jsem v to ani nedoufal...
Moc dlouho jsme se ale nad nabídkou
nerozmýšleli, kluci berou tuto příležitost šťastně a pozitivně. Je to pro ně další výzva. Samozřejmě že kdybychom
byli první, tak jsou ty pocity jiné. Ale
i tak jsme šťastní, že se po tolika letech
bude v Němčicích opět hrát I.A třída,“
předesílá jasně Radovan Novotný.
Klub FK Němčice nad Hanou tak
rozšířil počet regionálních zástupců
v I.A třídě Olomouckého KFS na osmičku. Ve skupině „A“ bude v příštím
ročníku startovat Konice. V „béčku“ pak
vedle Němčic nad Hanou také Čechovice, Lipová, Určice, Plumlov, Mostkovice,
Kostelec na Hané a Protivanov.
(zv)

usmívá se kou Nmic
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posily v jednání nerozmýšleli,“

KONICE Fotbalová Konice, která
prožila jarní výsledkové obrození,
bude v příští sezóně trochu z očí
regionální veřejnosti. Na rozdíl od
zbývajících sedmi účastníků I.A třídy
z Prostějovska byla Konice zařazena
do skupiny „A“. „Já jsem rád, že
jsme tam. Přece jenom očekávám
klidnější zápasy. Těch derby bude ve
druhé skupině až moc,“ komentoval KRALICE NA HANÉ S minizařazení svého celku trenér Sokola málně dvěma odchody se musejí
vyrovnat v Kralicích na Hané.
Petr Ullmann.
Co se týká kádrových změn, tak se toho K dlouho avizovanému sbohem
zatím moc neudálo. Asi největší ranou je gólmana Petra Števuly, jehož arodchod Petra Antla na Brněnsko. „Petr máda odvelela daleko od střední
tam má práci a dodělává školu. Tyhle Moravy, se musí nově příchodůvody chápu, to se nedá nic dělat,“ zí kouč Ivo Lošťák obejít i bez
vysvětlil odchod jedné ze stěžejních služeb Jana Dočkala. Třicetiletý
opor Ullmann. Dalším borcem, který zadák si po štacích v Tovačově,
opouští rodné konické hnízdo je Radslavicích, Kralicích, ProsZdeněk Kaprál, jenž bydlí v Prostějově tějově, Vyškově, Dubu nad Moa posílí Hanou. Jistým příchodem je ravou i Otinovsi vyzkouší další
naopak Martin Kořenek, šikovný fot- angažmá, stěhuje se totiž do
balista z Přemyslovic. „Hrával za dorost Chropyně, kde si rovněž zahraje
ve Vyškově, dělal i hokej. Určitě má na krajský přebor, avšak Zlínského
Fotogalerii
video najdete už
víc než na okres,“ dodal
na adresu nově a kraje.
příchozího hráče Ullmann
a doplnil: „Je mi hodně líto, že jsme se nebrzy na
„Ještě jednám s několika mladými hráči. domluvili, už cítil, že potřebuje
Uvidíme, jak to dopadne.“
(zv) změnu. Honza je dobrý kluk, spo-

přišla o Antla

„Původní dohoda zněla do konce
sezóny, ale vedení projevilo zájem
a já sám cítím, že zdejší práce dává
smysl. Domluvili jsme se tedy na pokračování spolupráce a věřím, že se
nám podaří sestavit natolik kvalitní
mužstvo, abychom mohli atakovat

Naopak v Určicích je vše při starém.
Navzdory nucenému opuštění krajského přeboru zůstává mužem
s hlavním slovem při sestavování
týmu, přípravě i vedení v zápasech Pavel Zbožínek.

dlouho jsme
Kralice opouští Dočkal, „Moc
se nad nabídkou

štěné
chtít hrát útočný fotbal ze zajištěné
ckou
obrany. Důraz budu klást na fyzickou
kondici i kvalitu s míčem,“ sdělil bývaadále
lý ligový fotbalista, jenž hodlá i nadále
kombinovat hraní s koučováním..
Přípravu na sezónu 2017/2018
2018
ence,
zahájí Kraličtí v úterý 18. července,
ní letod 17 hodin je na pořadu první
ní trénink. A Martin Neoral se bude
lasicmoci přesunout zpět do pozice klasického hráče, maximálně hrajícího asisé
tenta. „Setkali jsme se s novým trenérem již několikrát a na všem jsme se
shodli. Já se budu moci naplno věnovat práci u mládeže 1.SK Prostějov,
to je moje priorita. Hlavní je, aby vše
zdárně fungovalo, chodilo hodně lidí
na fotbal a všichni jsme byli spokojeni,“ přeje si brzy třicetiletý fotbalista.

Konice

„Těším se. S některými hráči se znám,
hráčský potenciál tu je a práce s mladými mě baví. Kralice mě oslovily
hned, když jsem skončil v Hněvotíně, nechtěl jsem ale proti němu hrát
ve stejné sezóně, zejména když tam
mám syna a oba týmy bojovaly o sestup. Měl jsem i jiné nabídky, ale díky
výraznému zájmu Kralic to bylo jednoduché,“ svěřil se Večerníku lodivod
nastupující na velitelský můstek jedenáctého celku uplynulého ročníku
nejvyšší krajské mužské soutěže.
Od nového angažmá si Ivo Lošťák
slibuje navázání na předešlou štaci,
tedy vytvoření pevné party i výsledky. „Kdo mě zná, tak ví, že budu

Jiří MOŽNÝ

PROSTĚJOV Ivo Lošťák. Tak se jmenuje nový hlavní trenér fotbalistů Kralic na Hané. Bývalý hráč 1.HFK
mačtyřiceti letech prohání v barvách Velké
Olomouc, Šumperka či Uherského Brodu, který se i v sedmačtyřiceti
Bystřice po trávnících I.B třídy Olomouckého KFS, přebírá mužstvo po Martinu Neoralovi s Tomášem
Vincourkem. Po krátké pauze se tak v pozici kouče vrací zpět do krajského přeboru.

PROSTĚJOV Nováček I.B třídy
Olomouckého KFS sází v přestupovém období na osvědčenou
taktiku. Z pohledu průměrného
věku jeden z vůbec nejstarších
týmů krajských soutěží přivádí
do kádru další velezkušené harcovníky. V následující sezóně budou
oblékat zeleno-bílé barvy dva borci,
kteří v uplynulém ročníku váleli
v I.A třídě. Jedná se o dva Zdeňky
- Kaprála a Petrželu.
První borec již v Hané něco odehrál. Kmenový hráč Sokola Konice
svému rodnému klubu vypomohl
v těžkém období a výraznou měrou
přispěl k záchraně. Pro Petrželu se
pak jedná o premiéru ve věčném kluN
bu. Někdejší
excelentní kanonýr Kralic
H
na Hané,
jenž v posledních sezónách
dojížd do Lipové, se rozhodl posílit
dojížděl
nováč I.B třídy.
nováčka
ob
„S oběma
hráči jsme dohodnutí a jsou
už na
naši. Myslím, že do naší party zad
padnou
jak kvalitativně, tak lidsky,“
potvrdil jména dvou posil šéf Hané
Daniel Kolář a s úsměvem dodal:
„Získali jsme tak dva další zkušené
borce. Ještě ale máme něco rozjednaného. Tentokrát se ale jedná o fotbalisty mladšího věku, přece jenom
zkušených už máme dost.“
(zv)

zkušenost

Haná získává

2x foto: internet

zjistili jsme

Spasoje Stefanovi?
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4. krok... líèení

EXKLUZIVNĚ

3. krok... barvení, støíhání a styling

2. krok... volba brýlí

1. krok... volba obleèení

Do sv
svého kdysi domovského klubu by se měl především vrátit
tit útočník Tomáš Machálek, kkterý v uplynulých letech zakoušel fotbalový chlebíčekk v druholigové Opavě,
odku
aké v Prostějově. Stejný
odkud byl v postupové sezóně na jaře 2016 na hostování také
osud jej postihl také uplynulé jaro, kvůli administrativním důvodům
ůvodům nakonec pomáhal svému
sv
otci trenéru Miloslavu Machálkovi zachraňovat v MSFL brněnskou Líšeň.
Konk
tů, o nichž se Večerník zmíKonkretizovat můžeme také jména dvou srbských fotbalistů,
nil v minulém vydání. „Prvním z nich je brankář Spasoje Stefanović, odchovanec FK
Partiz
erické College League,
Partizan Bělehrad, který poslední dva roky odehrál v americké
kde studoval,
s
“ představil krajana, ovšem z konkurenčního bělehradského
klubu
ušíme také
klubu, trenér brankářů Petar Aleksijević. „Ze Srbska vyzkoušíme
ofenz
gového
ofenzivního hráče, kterým je Vladimir Petrović z druholigového
klubu FK Jagodina, jde o klasického útočníka,“ doplnil druhé
ruhé
jmén
jméno Aleksijević.
Další dvě regionální jména přibudou týden po začátku
ku
letní přípravy. Defenzivní hráči Michal Zimčík a Jan Buubeník se totiž počátkem července účastní závěrečného
o
turna
turnaje mistrovství Evropy regionů v Turecku. „Michall
je levý bek, který odrostl v Baníku Ostrava, Jan může
h na stoperu i beku a pochází z opavské fotbalové
hrát
školy. Oba odehráli uplynulou sezónu v divizním
Vladimir Petrovi?
Přerově,“ upřesnil Aleksijević.

Tomáš KALÁB
To

PRO
PROSTĚJOV
Realizační tým 1.SK Prostějov vskutku nezahálí a pilně pracuje na doplnění
ní
kádru
kád pro letní přípravu. Vše jde v intencích představ klubového předsedy Františka
Jury mít pro přípravu dostatečně široký kádr, aby mohl
ohl trenér Oldřich Machala
vyb opravdu ty nejkvalitnější.
vybrat

Kralice přebírá Lošťák,
Určice kouče nemění

z Jagodiny

a forvard

z PARTIZANU

srbský
gólman

Foto:archív Ve erníku

Tomáše Machálka,

Chystá se návrat

na zkoušku

letos slavíme jubileum...

Další jména do eskáčka odtajněna
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otázky pro ženu,
co se změnila...

„Předprázdninová proměna paní Edity Tomkové proběhla ve znamení dobré
nálady, úsměvu, radosti i dojetí. Čtenář
bohužel nemůže nasát pravou atmosféru, ale mohu prozradit, že když paní Edita stála před zrcadlem, a to těsně před
jeho odhalením, byla velice nervózní.
Když se po odhalení zrcadla najednou
uviděla, byla natolik nadšená, že se
rozplakala. Neskrývala dojetí a my jsme
si tak mohli vydechnout, že se podařilo

to, o co jsme se všichni snažili. Paní
Edita si nemohla svou proměnu vynachválit, z čehož má celý náš tým velkou
radost. Děkuji tak všem, kteří se na
naší pětadvacáté PROMĚNĚ IMAGE
podíleli. S novou chutí se těšíme na další
z vás. Přeji krásné léto a nezapomeňte
o sebe pečovat, protože vy za to stojíte!“
Za celý tým Aneta Křížová
patronka projektu a redaktorka
servisu pro ženy

PROJEKTU PROMħNY

KOMENTÁì PATRONKY

ƔƔ Edito, jak se po
PROMĚNĚ
IMAGE
cítíte?
„Je mi velice dobře, vypadám
úplně jinak... Nejsem vůbec
zvyklá být tak upravená,
takže jsem moc spokojená.
Navíc se o mě všichni po
celé dva dny úžasně starali
a tým kolem proměny jsou
moc příjemní lidé, takže
si nemůžu vůbec na nic
stěžovat, naopak. Děkuji za
všechno.“
ƔƔ Co vás na celé proměně
nejvíce překvapilo?
„Byla
jsem
naprosto
překvapená svým novým
vzhledem. Po celou dobu
jsem se neviděla, a když
pak najednou přicházel ten
okamžik, byla jsem strašně
nervózní. Po odhalení zrcadla jsem ovšem byla úplně
v šoku, v tu chvíli jsem byla
naprosto dojatá.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Děti mě přivítaly tak, že řekly, co je to za cizí paní, takže jsem se hned po příchodu
domů zasmála. (úsměv) Všem jsem se ale líbila, takovou mě viděli všichni poprvé,
ještě jsem zvědavá, jaké budou reakce kolegů v práci, až mě v novinách uvidí.“
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
„Jednoznačně - zkuste to! Tohle člověk nemá možnost jen tak zažít a vážně to
stojí za to. Dokud žena něco takového sám nezažije, tak nemá možnost si ani
představit, jaké to asi může být. Je to vážně super, mohu jedině doporučit.“

„PromĚna mĚ dojala!

4

kamarádky...

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

Studio Harmonie najdete v ulici
Hliníky 7 (vchod z Plumlovské vedle Kubusu) v Prostějově. Nabízí
veškeré kosmetické služby a o vaši
pleť se postará prostřednictvím
kvalitní německé kosmetické
značky Alcina. Prvotřídní péče
bude poskytnuta jak v manikúře,
tak v masážích. Z masáží si
můžete vybrat například klasickou, havajskou nebo masáž
lávovými kameny. Z masážních
olejů studio používá pouze ty
nejlepší v biokvalitě - značka
Saloos a Karel Hadek. Kosmetika
i masáže jsou vám k dispozici
v nově vybaveném a moderně
zařízeném studiu Harmonie, kde
na vás dýchne pohoda i příjemné
prostředí.
p

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

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

ožil módou $2  1
PLUMLOV Už pošesté mohli milovníci módního oblékání zakusit
netradiční zážitek v podobě open
air přehlídky v plumlovském zámku. Do starobylých kulis zapadaly
historické kostýmy z dílny Jitky
Hřívové a Katky Burešové, evokující dobu Marie Terezie, jimiž byla
Charitativní FashionShow zahájena. Právě od narození této známé
panovnice totiž v květnu uplynulo
přesně tři sta let.

původní
reportáž
pro Večerník
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Tomáš
KALÁB

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Přehlídku zahájila senátorka Božena
Sekaninová, která nad akcí spolufinancovanou Olomouckým krajem
převzala záštitu. „Přála bych si, aby
se před umem módních návrhářů
pomyslně sklonily i zdi tohoto zámku,“ pronesla.
Majestátní průčelí sídla rodu Lichtenštejnů pak shlíželo na kreace olomoucké návrhářky Marty Musilové,
svůj nesporný talent prokázala také <6 $ ? *  *& #$((7G%
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studentka Střední školy designu
a módy Natálie Karlíková. Pánskou Kromě očí mohli přítomní uspoko- vy. Za to mohli poděkovat mottu lemódu prezentovala prostějovská fir- jit i chuťové pohárky díky prezentaci tošního ročníku, kterým byl „zdravý
ma KOUTNÝ.
farmářských produktů a zdravé výži- životní styl a zdravá planeta“.

PLUMLOV Rockeři si uplynulou
sobotu večer v průběhu desátého ročníku festivalu Legendy se
vrací na plumlovské přehradě
našli čas i na charitu. Po koncertu skupiny Smokie revival přišla
chvíle na předání šeku v hodnotě
pěti tisíc korun řediteli Dětského
domova v Plumlově.

Michal KADLEC
Pořadatelé festivalu „Legendy se
vrací“ rozhodli letos o tom, že část
výtěžku ze vstupného poputuje na
pomoc dětem. „Rozhodli jsme se tak
spontánně, pro byli všichni členové
kapel, které zde vystupují,“ prozradil
Večerníku v sobotu na pláži U Vrbiček Petr Zlámal, majitel pořádající
agentury HITTRADE a bubeník
skupiny Smokie revival.
Pětitisícový šek předal řediteli domova náměstek primátorky Statutárního
města Prostějova Jiří Pospíšil, sám

VRAHOVICKÝ BICYKL, &
v místní škole. Tím pádem přišlo
hodně dětí, což je skvělé, že jen neseděly celý den u počítače a alespoň se
projely do Skalky,“ sdělil Večerníku
spokojeně hlavní organizátor Pavel
Dopita a pokračoval s informacemi
o závodu. „Kratší z tras je vedena co
nejbezpečněji na Kralický háj přes
Kralice, Bedihošť, Čehovice, Čelčice
do Skalky a zpátky. Minulý ročník
byla právě kratší z tras populárnější.
Delší vede taktéž víceméně po rovině
PŮVODNÍ
až na jeden malinký kopeček. Na cestě
reportáž
jsou na účastníky nachystány kontroly
pro Večerník
ve Skalce, a sice pro ty cyklisty, kteří
absolvují devětapadesát kilometrů
Martin
i v Lobodicích a Grygově. Vše funguje
PYTELA
tak, že každý dostane itinerář a má za
„Jedná se o druhý ročník, loni se zú- úkol si s trasou poradit. Což podle mě
častnilo 201 cyklistů i díky tomu, že nemůže být problém, trasa je natolik
jsme se mohli těšit velké propagaci jednoduchá, že to musí zvládnout

EXKLUZIVNĚ
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Foto: Michal Kadlec

velký hudebník a fanoušek rocku.
„Chceme těmto dětem, které bohužel zůstaly samy, ale dostaly se do
výborné péče hodných lidí z plumlovského domova, alespoň trošku
zpestřit jejich život,“ uvedl Pospíšil.
„Považuji za slušné a velmi potřeb-

né poděkovat za tento finanční dar.
A hlavně za to, že k pomoci bylo vybráno právě naše zařízení. Moc děkuji za
to, že nás a naše děti podporuje kultura, která sama má peněz málo,“ pronesl
dojatý Radim Kratochvíl, ředitel Dětského domova v Plumlově.

  

VRAHOVICE Akce určená pro
turisty i cyklisty. I tak by se dalo
mluvit o události konané během
sobotního dne u místního hřiště.
Organizátoři si pro zájemce přichystali dvě rovinaté trasy, na které se dle vlastního uvážení mohli
účastníci vydat. Velké plus spočívalo v tom, že nebylo zapotřebí platit
žádné startovné, sportovalo se zadarmo...

Staøenka z Drahan
slavila stovku
v šatech, které
si sama ušila
EXKLUZIVNĚ
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každý. Pro každého je pak připraven
účastnický diplom,“ usmál se a přidal
jedno své přání. „Doufám, že dojde
ještě více lidí než loni, ale bude to

těžké i vzhledem k velké konkurenci
dalších sportovních akcí.“
Přání organizátora se však nakonec naplnit nepovedlo, dorazilo
DRAHANY Při našem pátrání po
nejstarších lidech na Prostějovsku
dorazila i informace o Květoslavě
Grmelové, která se narodila 4. října
1913. Letos by tak měla oslavit 104.
narozeniny.
Květoslava Grmelová prožila prakticky
celý život v Drahanech. Její maminka
byla zdejší porodní asistentkou, takže
přivedla na svět celou řadu prarodičů
dnešních obyvatel. Ona sama se vyučila
švadlenou, v tomto oboru také pracovala. Vychovala jednoho syna Jiřího (78),
který se o ni nyní stará, přestože sám se
potýká se zdravotními potížemi. V Drahanech i širokém okolí byla známá jako
výborná zpěvačka i herečka. Působila ve
zdejším ochotnickém souboru a krásně
zpívala také na kůru v kostele. Kvůli
finanční situaci rodiny však svůj talent
nemohla dále rozvíjet. Až do vysokého
věku si paní Květoslava uchovala zájem
o dění kolem sebe i manuální zručnost.
„Když babička slavila stovku, byla ještě
velmi čiperná, dokonce si na tuto oslavu
sama ušila šaty. Nyní už je její zdravotní
stav poněkud horší,“ prozradila Večerníku její vnučka.
(mls)

122 účastníků různého věku od
sedmaosmdesátiletého Jaroslava
Punčocháře až po dvě děti ročníku narození 2014. I tak však byla

Foto: Martin Pytela

akce podařená a Večerník může
doporučit, aby se čtenáři příští rok
Vrahovického bicyklu bez váhání
zúčastnili.

  
PROSTĚJOV Tak tohle se příliš nepovedlo! Uplynulý pátek
odpoledne se v prostějovském
aquaparku měla uskutečnit velká akce pro děti. Pestrý seriál
soutěží Water Games však zhatilo nejenom nepřesvědčivé počasí, ale rovněž nezájem dětí...
Na pořadu původně měla být
spousta soutěží o ceny, ale také skoky do vody, potápění a nově také
biatlon. Pro maminky dětí měly
být připraveny i kosmetické stánky.
To vše ale bylo zhaceno! Když Ve-

černík přijel do aquaparku, koupalo se zde jen pár desítek lidí, houfy
dětí připravených na soutěže však
vidět nebylo ani náhodou.
„Rozhodli jsme se letošní Water
Games odložit na šestnáctého
července. Toto rozhodnutí padlo
těsně před čtrnáctou hodinou.
Dopoledne bylo totiž velmi nestálé počasí, takže v aquaparku bylo
málo lidí,“ odpověděl na otázku Večerníku, proč soutěž byla zrušena,
Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy v Prostějově.
(mik)
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VíTìZNá TøíDA BUDE SLAVIT

ZA DVACET „LITRù“

Rekordní ceny pro ti nejoriginálnjší tabla PROST+JOVSKÉHO Ve5erníku byly pedány
PROSTĚJOV Máme to za sebou! Rekordní množství odměn pro vítěze velké
soutěže „O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku 2017“
zamířilo do rukou těch nejlepších umělců. Jak známo, v rámci oslav 20 let založení nejčtenějšího regionálního periodika jsme celé klání pojali letos skutečně narozeninově a ve velkém. I díky spolupráci s našimi tradičními partnery
tak mohli studenti odcházet nejen s radostí z výhry, ale i s neobyčejnou plnou
náručí.
Letošní maturanti usilovali o zvlášť atraktivní ceny. Hlavním lákadlem se stal
maturitní večírek za plných DVACET TISÍC KORUN, který doplnil tradiční výlet
na hrad, lístky pro celou třídu na revivalovou událost léta, moderní sluchátka
pro kvalitní poslech, regionální pivo i bednu sektu, ale také spoustu dalších
skvělých cen.
Uplynulý čtvrtek 22. června si je přímo z útrob redakce doslova odvezli zástupci tří tříd, jejichž tabla získala od čtenářů tištěného vydání i internetových
stránek www.vecernikpv.cz největší počet hlasů.
Největší radost po předávání nepochybně
měli studenti oktávy A z Gymnázia Jiřího
Wolkera, kteří zvítězili díky tablu, v němž se
vrátili do devadesátých let, tedy do doby, kdy
oni sami přišli na svět. „Ceny jsou naprosto
super, využijeme je úplně všechny. Byli jsme
po celých těch osm let skvělá parta a tak budeme moc rádi, pokud budeme mít šanci se
znovu setkat. Je pak už jedno, jestli to bude na
večírku u plzeňského piva, při sklence dobrého vína, nebo při výletu na hrad. A taky nás
překvapily krásné ovocné dorty i trička, to
jsme ani nečekali,“ shodli se zástupci vítězné
třídy, jejichž tablo získalo celkem 1 937 hlasů.

Nejtěžší cenu, kterou byl padesátilitrový sud piva, si převzali zástupci oktávy
B rovněž z Gymnázia Jiřího Wolkera,
kteří skončili na druhém místě. „Sluchátka k mobilu se nám určitě budou hodit.
Oceňujeme, že jsou skutečně pro každého
z nás. Na letní akci na přehradě se už těšíme. A kolem toho velkého sudu s pivem
ještě bude také hodně veselo,“ komentovali výhru samotní studenti. Jejich tablo in- Po p'edání cen vyrazili zástupci vítzných t'íd i s garantem soutže Martinem Zaoralem ke spolenému fotografování p'ed prostjovským
Foto: Josef Popelka
spirované filmem Vzhůru do oblak získalo Národním domem.
celkem 1 593 hlasů.
ním kolem, na němž jste si mohli vytočit zatím nevíme, jestli se nám podaří opět se- lím, že rády zavítají na bowling i do letního
Třetí místo nakonec brala 4. V z prostějov- svého maturanta. Na jejich kontě se sešlo jít, tak zvažujeme, že ceny věnujeme dětem kina,“ vyjádřila se zástupkyně třídy Renata
ské „reálky“, která se mohla pyšnit originál- celkem 1 390 hlasů. „Vzhledem k tomu, že z prostějovského dětského domova. Mys- Havlová.

Partne)i letošní sout"že o nejorigináln"jší tablo Prost"jovského Ve*erníku

„Osm let táhneme
za jeden provaz

„Do oblak jsme cht8li
let8t už na plese“

a neradi prohráváme“

1
Oktáva A z GJW získala poukaz na veírek v hodnot 20 tisíc v Pilsner Urquell Original restaurantu, výlet
na hrad Šternberk pro celou t'ídu vetn dopravy, dárková trika s emblémem PROSTJOVSKÉHO
Veerníku, bednu sektu z Vinotéky Svt vína, dva krásné ovocné dorty a tvrtletní p'edplatné Veerníku
pro celou t'ídu.
Foto: Josef Popelka

2
Ok á B pro ceny vyslala urostlé mladíky a dob'e udlala. Odnesli si
Oktáva
totiž 50 litrový sud piva znaky Polika od prostjovské prodejny Pramen. Krom toho pro n bylo p'ipraveno 28 sluchátek do mobilu od
spolenosti Mobil4U a 30 lístk na akci ROCK Memory of po'ádanou
spoleností HIT trade.
Foto: Josef Popelka

PROSTĚJOV Studenti oktávy A ze všech skříní svých rodičů, sklepů či second handů vytahali šusťáky, elasťáky, džíny a flanelové košile, v nichž oživili módu devadesátých let, na jejichž
sklonku se narodili. O tablu třídy, kde maturitu úspěšně složilo sedmadvacet z původně třicítky
studentů, si Večerník povídal s Petrem Ohlídalem.

PROSTĚJOV Tablo na druhém místě bylo založené na pocitu nesnesitelné lehkosti maturity, který vás může vynést až
do oblak. V souvislosti s jeho vznikem Večerník vyzpovídal
Davida Surmu studenta oktávy B, kde si maturitní vysvědčení převzalo všech jejích osmadvacet studentů.

 Jak nápad vznikl?
„Tohle téma se táhne celým naším osmiletým studiem na gymnáziu, už jsme je několikrát použili. Přímo se
nám nabízí, vždyť všichni jsme ročníky 1997 či 1998. Podobné kostýmy jsme využili i při našem maturitním vystoupení, které zmapovalo vývoj hudby od Mozarta právě do devadesátých let.“
 Jak se vám sháněly kostýmy?
„To bylo celkem těžké. Zapátrali jsme doma ve sklepě, nebo jsme je sháněli různě po rodině. Tablo jsme
potom nafotili v ateliéru u Tomáše Coufala. Při něm jsme se snažili přiblížit výrazům, jaké měli naši
rodiče na fotkách z té doby. Dnes je doba trochu jiná, každý se na snímcích usmívá, my jsme při focení
byli poněkud zachmuřenější.“
 Už na první dojem působíte jako výborný a pevně semknutý kolektiv. Mám pravdu?
„Určitě ano. Těch společných osm let nás hodně stmelilo, což se určitě nedá říct o každé třídě. První velkou zkouškou pro nás bylo, když se starší třída rozhodla neúčastnit prostějovského Majáles a my jsme to
vzali. Tehdy jsme spolu byli teprve dva roky, dá se říci, že jsme chodili do sedmé třídy. Připravili jsme si
tenkrát téma pravěk, možná to ještě nebylo úplně nejlepší, nicméně nám to strašně moc dalo. A pak už to
byla jízda! Hrdí jsme zejména na vítězství našeho kandidáta na krále Majáles, kdy jsme přišli s nápadem
inspirovaným příběhem o 101 dalmatinech.“

 Co bylo při vzniku vašeho tabla nejtěžší?
„Vůbec se sejít. (úsměv) Fotili jsme na plumlovské přehradě. Pak
už to bylo celkem jednoduché. Drželi jsme balónky a stáli přitom
na židličkách, které pan fotograf posléze vyretušoval,“
 Kde se vzal nápad na vaše tablo?
„S tématem jsme přišli už na podzim, ještě před přípravou našeho maturitního plesu. Nakonec však byl na ples zvolen Mozart,
takže jsme si ho nechali v zásobě. No a při vymýšlení tabla jsme
nemuseli dlouho přemýšlet. Už jsme měli kam sáhnout.“
 Kdo s tímto nápadem přišel?
„Byla to jedna z našich spolužaček, kterou zaujal příběh filmu
´Vzhůru do oblak´ o téměř osmdesátiletém prodejci balónků,
který si konečně splní celoživotní sen o dobrodružstvích, když
na svůj domek přiváže tisíce balónků a odletí s ním do divočiny
Jižní Ameriky. Tuhle pohádku bychom všem rádi doporučili ke
zhlédnutí!“

„Výroba tabla zabrala

27 hodin práce“

3
Renata Havlová a tvrce toícího se tabla Pavel Zapletal ze 4. V RG
a ZŠ msta Prostjova si odnesli poukaz na dv volné hodiny na
šesti bowlingových drahách v Bowling palace v ulici Újezd, dva
dárkové balíky od prostjovské prodejny Pramen a také plné dva
tucty vstup do letního kina v Mostkovicích.
Foto: Josef Popelka

PROSTĚJOV Skutečně originální nápad na točící se
kolo štěstí realizovaný navíc s neobyčejnou řemeslnou
zručností vynesl třetí místo RG a ZŠ města Prostějova.
O jeho vzniku si Večerník povídal s hlavním tvůrcem
Pavlem Zapletalem ze 4. V, kde z původních 23 studentů
úspěšně složilo maturitu 19.
 Podobné tablo, jako bylo to vaše, jsem skutečně ještě
nikdy neviděl. Čím jste se nechali inspirovat?
„Ničím. Maximálně tak kolem u Mountfieldu.“ (úsměv)
 Kdy nápad vznikl?
„Bylo to asi měsíc předtím. Nápad byl skvělý, všem se nám líbil,
ale zásadní problém byl v tom, jak ho realizovat. Ujal jsem se
ho já a se mnou ještě dvě kamarádky. Společně jsme jej udělali
z dřevěných biodesek, pomáhal nám můj táta, který je stavebním inženýrem. Důležité bylo, aby se kolo točilo a vše fungovalo, jak má. To se nám naštěstí povedlo.“
 Jak dlouho vám výroba tabla trvala?
„Tak to máme spočítáno přesně. Bylo to sedmadvacet hodin
čisté práce.“
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Prostějova

Do letních prázdnin zbývá už jen pár dní, takže celý týden se i v Prostějově
ponese ve znamení sladkého očekávání. Ale pozor, rovněž bude cítit značná
nervozita. A při ní, jak známo, se dělá spousta chyb. Nejinak tomu bude i teď.
BERANI – 21.3. až 20.4. Čeká vás
týden plný změn, připravte se na to.
Ne se všemi se ale zvládnete poprat,
některé vás dokonce vystresují tak,
že naděláte spoustu hloupých chyb.
Pokud byste se chtěli všemu vyhnout, zůstaňte doma.
BÝCI – 21.4. až 21.5. Řeknete něco,
co vás záhy bude velmi mrzet. Nejhorší na všem bude fakt, že si pusu
na špacír pustíte před osobou, kterou
milujete. Co se dá dělat, zbytek týdne budete muset věnovat „žehlení“.
Výsledek je ale nejistý.
BLÍŽENCI – 22.5. až 21.6. Něco si
na sebe konečně kupte, chodíte poslední dobou jako hastroš! Váš šatník
pamatuje snad ještě minulé století,
takže část výplaty věnujte jeho obnově. A co víc, o víkendu budete potřebovat oblek.
RACI – 22.6. až 22.7. Několik
následujících dní se nenarovnáte!
Při nekoordinovaném pohybu vás
„chytnou“ záda, takže zapotřebí
bude spousta uklidňujících léků a absolutní klid v posteli. Užijete si svoje,
ale aspoň si odpočinete od práce.

LVI – 22.7. až 22.8. Budete se nudit
tak, že začnete vymýšlet naprosté vylomeniny, jenom abyste se trošku zabavili. Možná vás ale napadne zdařilý
kanadský žertík, jehož obětí se má
stát vámi nenáviděný kolega. Jenom
do toho!
PANNY – 23.8. až 22.9. Vlastní
nervozitu z úvodu týdne můžete
celkem rychle nahradit vlastní sebejistotou. V hlavě se vám totiž zrodí
geniální plán, který ještě nikdo nikdy
nevymyslel. Držte se ho, budete brzy
slavní.
VÁHY – 23.9. až 23.10. Za volantem svého auta dodržujte předepsanou rychlost. Konkrétně vám totiž
reálně hrozí nehoda, a čím pojedete
pomaleji, tím budou následky menší. Stejně ale dejte přednost jízdnímu
kolu...
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. Na vašem
pracovišti vznikne podstatný problém. Nesmíte dělat, že se vás to netýká, protože právě na tento průšvih
jste zadělali i vy svojí nedokonalou
prací. Náprava vás tak bude stát hodně nervů.

STŘELCI – 23.11. až 21.12. Příbuzní vás tentokrát moc nepotěší, už
vám žádné peníze nepůjčí. Udělejte
všechno pro to, abyste své dluhy alespoň částečně vrátili, teprve potom
vám opět někdo pomůže. Pracujte
pilněji, vyděláte víc.
KOZOROHOVÉ – 22.12. až 20.1.
Uprostřed týdne budete mít střevní
potíže. Kromě nepříjemného bolení vás bude trápit i skutečnost, že
musíte odvolat důležitou schůzku.
No nic, zdraví je přednější, takhle to
musíte brát.
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. Vy si
tento týden rozhodně vsaďte, protože tolik štěstí už nikdy v životě
mít nebudete! A pamatujte, vaše
budoucnost se točí kolem čísel šest,
devět a jednadvacet! Těšte se na pořádný balík peněz.
RYBY – 21.2. až 20.3. Nebudete
mít chuť do práce a domů vás bohužel taky nic lákat nebude. Co s tím?
Možná by stálo za úvahu na nějaký
čas změnit působiště. Vezměte si dovolenou a zcela sami vyrazte někam
na výlet.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 

Garnier Ambre Solaire
- opalovací mléko OF10 200ml

-

-

-

Garnier Ambre Solaire
- opalovací olej OF10 200ml

-

-

Lilien opalovací mléko
OF15 200ml

89,90

-





-

149,90

-

-

-

124,90

-

-

29,90
(100 ml)

79,90

-

99,90

109,90

Mléko na opalování
OF10 200ml

-

-

-

69,90
(300 ml)

c%   /R"[V mléko
po opalování 400ml

-

-

-

-

169,90

-

Mléko po opalování 200ml

-

-

-

-

69,90

89,90

Naše
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INFORMUJE

Nové nařízení EU o ochraně osobních údajů,
tzv.GDP - seminář 18.9. v Prostějově
Informujeme o zásadní novince v legislativě, kterou je nové
nařízení Evropské unie tzv.
GDPR (General Data Protection Regulation) neboli Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů, které navazuje nebo doplňuje
Zákon o ochraně osobních údajů.
Toto nařízení vstoupí v účinnost 25. května 2018 a přinese
dosud největší revoluci v ochraně osobních údajů pro celou EU.
Zavádí přesná pravidla, ale i velké
sankce za jejich porušování.
Dotkne se každého, kdo jakýmkoli způsobem shromažďuje nebo

zpracovává osobní údaje Evropanů (např.: internetových obchodů,
výroby a služeb, bankovnictví, pojišťovnictví, zdravotnictví, ale i veřejné
správy).
OHK v Prostějově připravuje na
toto téma ve spolupráci s advokátní kanceláří DOHNAL PERTOT
SLANINA seminář, který Vás seznámí s obsahem nového evropského nařízení GDPR a se související
legislativou a zajistí, abyste byli včas
připraveni.

SEMINÁŘ se uskuteční 18. ZÁŘÍ
2017 od 10:00 – 12:30 hodin v Prostějově (Národní dům, Vojáčkovo
nám. 1).
Vzhledem k aktuálnosti tématu
očekáváme o seminář zvýšený
zájem, proto doporučujeme,
rezervovat si místa v kanceláři
OHK již nyní.
V RUBRICE POKRAČUJEME
PO PRÁZDNINÁCH
Helena Chalánková,
OHK v Prostějově

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Dobromilice
oblast: Skalka: Ulice s novostavbami u areálu ZD.
Dne: 17. 7. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá ob- Obec: Prostějov - Čechovice
last: oboustranně ulice od č.57a a 82 po konec obce s č. Dne: 20. 7. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
205 288. Oboustranně ul. od č. 171 a 271 po č. 193 a oblast: část obce Čechovice s ulicemi Čechovická,
279. Ulice od č. 159 a 166 po č. 135, 136 (vč. ul. s č. 227). od farmy po č. 128 a č. 73, celé ul. Ječná a Ovesná,
Obec: Dobromilice
dále celé ulice: Stroupežnického, E. Krásnohorské,
Dne: 18. 7. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá G. Preissové, R. Těsnohlídka, Na Brachlavě, garáž
oblast: oboustranně ulice od č. 278 a 180 po č. 336 a na ul. K rybníku + OM za rybníkem, Duhová, Trn307 (nákupní středisko).
ková, Esperantská, Hyacintová, Tulipánová, J.B.
Obec: Skalka
Foerstra č. 31 - 41.
Dne: 19. 7. 2017 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá
E.ON Česká republika, s.r.o.

A můžeme se slunit... Letní prázdniny jsou již za dveřmi a s nimi přichází také čas dovolených či volných víkendů u vody. Proto, abychom vše přežili ve zdraví a bez úpalu,
musíme se namazat. A ideálně kvalitním výrobkem. Opalovací mléko i olej značky
Garnier jsme našli pouze v Tesku, stejně jako hydratační mléko od Nivey. Nejlevnější
opalovací mléko Lilien a mléko na opalování pro změnu v Kauflandu. Mléko po opalování nabízí opět nejvýhodněji Tesco.
Ať prožijete krásnou dovolenou!
Průzkum proveden 21. června

Blokové 





úterý 27. června: Balbínova, Dobrovského (Lidická - Tylova), Jezdecká (Dolní - Šárka), Kazín, Lidická, Okružní (Brněnská- Lidická), Pešinova, Studentská, vnitroblok U tří bříz
středa 28. června: Dobrovského (Tylova - Brněnská), Dobrovského vnitroblok, Libušinka, Libušinka vnitroblok, Tetín, Tylova, Tylova vnitroblok, Brněnská (komunikace SSOK) včetně kruhového objezdu a parkoviště
bývalý Libušinka
čtvrtek 29. června: Letecká (Joštovo nám. - VÚ), Letecká (křižovatka k Mechanice), Letecká cyklostezka směr
Bedihošť (po konec letiště), Dolní (železniční přejezd – Kojetínská slepé rameno), Kralická (Dolní kruhový
objezd – Průmyslová kruhový objezd) a cyklostezka, Kojetínská – chodník, Kralická (chodník vpravo i vlevo
od Kojetínské), Kralická po hranici města cyklostezka, Kralická po hranici města, Kralická - Kojetínská - spojka
U Spalovny, U Spalovny

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29+9ö='51$

17060270599

OD 26.6. DO 2. 7. 2017
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Slunce je v minimu aktivity
a nenachází se na něm mnoho slunečních skvrn, nicméně si lze prohlédnout krásné protuberance vznášející se
nad okrajem slunečního disku. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 22:30 hodin. Cesta vesmírem nás
zavede k barevné dvojhvězdě, mlhovinám, otevřeným i kulovým hvězdokupám a možná i ke vzdáleným galaxiím.
Z těles Sluneční soustavy si prohlédneme Jupiter a Saturn a dále kometu Johnson. Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh: „MARTIN A HVĚZDA“. Vstupné 20 Kč.
 Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

letos slavíme jubileum...
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TREFA D
Nmický patriot Radovan Novotný má další dvod k oslavám.
Foto: Zden"k Vysloužil
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Zdeněk VYSLOUŽIL
NĚMČICE NAD HANOU Tomu se říká happy end. Fotbalové Němčice
nad Hanou jsou od minulého čtvrtka v euforii. Vzhledem k odmítnutí postupu několika týmů a dalším odhláškám přišla z Olomouckého
krajského fotbalového svazu nabídka k posunu o patro výš.„Ta zpráva byla perfektní. Celý rok jsme se o postup pokoušeli, nevyšlo to.
Svým způsobem se mi splnil sen. Já sám jsem v Němčicích I.A třídu
hrával. Po tom všem, čím jsme si prošli, je to krásný pocit,“ neskrýval
euforii Radovan Novotný, trenér němčického týmu.
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ERNÉHO

NÌMÈICE
V I.A TØÍDÌ
KRAJE!

Šampionka je zpátky! FOTBALOVOU RODINU
OPUSTIL ZDENK ŽALÁK!
Foto: internet
BIRMINGHAM, PROSTĚJOV
OSTĚJOV
ní ve
Půl roku po přepadení
m
svém
prostějovském
bytě slaví Petra Kvitová turnajový titul.
V Birminghamu doou
konale využila divokou
kartu od pořadatelů a porazila všech pět svých soupeřek. Ve finále přehrála Ashleigh Bartyovou
z Austrálie a získala dvacátý titul na
okruhu WTA.
„Mám za sebou úžasný turnaj a děkuji
za divokou kartu, že jsem tady mohla
hrát. Ráda hraju finále a na trávě zvlášť,
ráda bych jich měla víc,“ vyznala se ze
svých pocitů přímo na dvorci po rozhodujícím titulu prostějovská tenistka.

laví
s
á
v
o
t
i
v
K
triumf
dvacátý
Česká hráčka se po zranění vrátila na kurty na Roland Garros, při
svém druhém startu slavila celkové
vítězství. „Co se děje, to překonává
všechna moje přání. V Paříži jsem
si připadala trochu divně. Nemohla jsem předvést svou nejlepší hru.
O to jsem šťastnější, že se mi dařilo
v Birminghamu,“ uvedla Kvitová.
>>>dokončení čtěte na straně 39

HRUBČICE Známý regionální fotbalový činovník Zdeněk ŽALÁK,
jenž na podzim minulého roku oslavil sedmdesátku, odešel do fotbalového nebe. Zemřel po těžké nemoci
v neděli 18. června 2017.
Fotbalová kariéra Zdeňka Žaláka je
úzce spjata s Hrubčicemi. V hrubčických barvách působil jako hráč-kapitán mužstva, později také jako trenér
a funkcionář. Právě za jeho účinkování prožívaly Hrubčice nejslavnější
éru historie, když postoupily až do I.B
třídy! Následovalo neméně úspěšné
funkcionářské období v tehdejším
Agrostroji Prostějov a pozice sekretáře v Železárnách a LeRK Prostějov.
Zanedbatelná není ani jeho pozice
vyhledávače talentů pro nejslavnější
moravský klub Baník Ostrava.
Upřímnou soustrast vyjadřuje redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a OFS Prostějov.
Poslední rozloučení se Zdeňkem Žalákem se uskuteční dnes, tj. v pondělí
26. června od 11:00 hodin, v obřadní
síni prostějovského hřbitova.

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

ný souboj na ně čeká v úterý 8. srpna proti
Frýdku-Místku, generálku sehrají přesně
o měsíc později u nováčka WSM Ligy ze
Vsetína. A právě zejména tématu probíha-

MAJSTRŠTYK:
Nohejbalisté Sokola I. Prostějov míří
do play-off. Sobotní výhrou v derby
na půdě Přerova se tým Richarda
Beneše katapultoval do elitní prvoligové čtyřky. Náladu v klubu ještě vylepšila nedělní výhra dorostu v Holicích, která zaručuje druhou příčku
po základní části extraligy.
DEBAKL:
Organizátoři letního turnaje v malé
kopané Bedihošť Cup nedokázali využít zrušení klání Krumsínský Haná
Cup k převzetí pozice regionální
jedničky. Týden před plánovaným
výkopem museli pro nízký počet přihlášených týmů turnaj zrušit také...
ÍSLO:

Zdenk Žalák byl velkým fanouškem pražské Sparty.
Foto: archiv rodiny Žalákových

Jestřábi se ve čtvrtek setkají s fanoušky
PROSTĚJOV Celkem sedm příležitostí
pro zápasové sehrání dostanou prostějovští
hokejisté před vypuknutím ostrých bojů
nového ročníku WSM Ligy. První příprav-

rubriky
Večerníku

jící letní přípravy bude zasvěceno další ze
setkání jestřábího vedení s fanoušky, které
se uskuteční ve čtvrtek 29. června od 18:30
hodin v Prostějově v restauraci ŠNYT.

Více čtěte
na straně 39
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ESKÉ FINÁLE WIMBLEDONU?

DOMÁCÍ ÚEDNÍ JAZYK

BANÁNOVÁ REPUBLIKA

Ještě před půl rokem by myšlenka uvedená v titulku působila jako téměř neuvěřitelná, čiré science
fiction. Uběhlo však několik měsíců, a pokud by
se v rozhodujícím utkání ženské kategorie při
nadcházejícím grandslamu střetly dvě zástupkyně
naší země, vůbec by nešlo o žádné bombastické
překvapení.
První žhavou adeptkou na londýnský triumf, která
nečekaně bleskově vyletěla od předvánočního ohrožení života k současnému tenisovému mega obrození, samozřejmě je Petra Kvitová. Rychlost i razance
jejího návratu po vážném zranění jsou tím úžasnější,
že navíc musela překonávat hrozící psychické trauma
z loupežného přepadení. Teď místo konce kariéry
může útočit na svůj už třetí vítězný talíř.
Druhou zástupkyní ČR a současně oddílu TK AGROFERT Prostějov ve wimbledonském finále by se
klidně mohla stát Kristýna Plíšková. Její příběh sice
není tak srdcervoucí jako u Kvitové, ale po předchozím grandslamovém trápení s neschopností prorazit třetí kolo dokázala coby jediná žena postoupit
aspoň do čtvrtfinále na třech posledních turnajích
velké čtyřky.
Holky, takže: držíme palce, ať je to v metropoli britského království vaše velká jízda!

Až po skončení minulé sezóny prostějovských volejbalistek postupně vychází plně najevo všechny důvody,
proč panovalo takové herní i výsledkové trápení. Hlavní
příčinou samozřejmě byla celková hráčská kvalita kádru, jež po snížení klubového rozpočtu nedosahovala
předchozích ročníků. K tomu však z rozhovorů s některými Agelkami nenápadně prosáklo, že ani parta v multinárodnostním kolektivu tentokrát nebyla nic moc.
V průběhu soutěží tohle pochopitelně nikdo neprozradí, ale kdo pozoroval vékáčko 2016/17 víc zblízka,
musel si chybějící týmové chemie všimnout. Ústřední
problém přitom spočíval ve váznoucí vzájemné komunikaci, když angličtina coby úřední jazyk evidentně nestačila. Zdaleka ne všechny členky družstva ji
totiž dostatečně ovládaly.
V nové sezóně by podobné trable určitě hrozit neměly.
Dvě třetiny soupisky totiž vytvoří Češky (a Slovenka),
tudíž je zřejmé, jakou řečí se v ženském áčku VK Prostějov bude převážně mluvit. Navíc obě Němky už mají
na Hané za sebou minimálně rok a jejich začlenění
do mančaftu by nemělo působit větší potíže. Dvěma
Kubánkám zase bude operativně překládat kondiční
trenérka Solange Soares a v součtu je tak potenciál pro
vnitřní fungování týmu dostatečně vysoký. Ostatně jako
vždy pod vedením kouče Miroslava Čady.

Přetrvávající dotační krizi v českém sportu jsem se na
tomto místě věnoval už jednou nedávno. Po pravdě
jsem tehdy podlehl - vzhledem k vývoji situaci - mylnému přesvědčení, že vysoce nestandardní stav věcí spěje
ke svému zdárnému vyřešení a fatální ekonomické
problémy, do nichž se dostaly tisíce sportovních oddílů celé republiky, budou včas zažehnány.
Jenže: týden se s týdnem sešel, místo odstranění trablů
akutní potíže ještě nabobtnaly a vážná krize pomalu,
ale jistě přechází v neúnosnou. Až si řadový člověk nutně musí položit otázku: je tohle ve středoevropském
státu současnosti vůbec možné? Správná odpověď by
měla znít, že samozřejmě ne. Bohužel realita ukazuje,
že aktuální ČR v lecčems dokáže hravě překonat i nechvalně proslulé banánové republiky.
Z nyní už bývalé ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové jakožto zdatné slibovačky mnoha miliard navíc do národního sportu se
(pod tíhou okolností?) vyklubala klasická tlučhuba, která nesmyje vinu na tom, do jak prekérní pozice hraničící se zánikem většinu nevinných klubů
dostala. Čerstvý nástup nového ministra Stanislava
Štecha přinesl naději, že přece jen bude lépe, to znamená normálně. Opravdu ano, nebo je na záchranu
všeho již nezvratně pozdě?

2

Už při druhém startu po návratu
na tenisové kurty vyhrála prostějovská tenistka Petra Kvitová
turnaj WTA Tour. V uplynulém
týdnu uspěla na travnatém klání
v anglickém Birminghamu, kde od
organizátorů obdržela volnou kartu. Ve světovém žebříčku se posune
na dvanácté místo.
VÝROK:

„JE VŽDYCKY ŠPATN ,
POKUD SE POLITIKA
MÍCHÁ DO SPORTU...“
Legenda světové atletiky
JAN ŽELEZNÝ při návštěvě
prostějovského dílu Čokoládové tretry
KOMETA:

ADAM
ŠPANGR

Mladičký fotbalový talent z Olšan
u Prostějova
byl stěžejní
oporou svého
týmu na sobotním turnaji Olšany Cup.
K senzačnímu
vítězství domácího týmu
přidal korunu
krále střelců. Foto: Zden"k Vysloužil

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

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

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

V
24
20
20
19
15
14
13
13
13
13
14
12
8
7
5

0
0
0
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
4
8
8
9
13
14
15
15
15
15
14
16
20
21
23

S
83:31
52:25
51:35
64:33
51:40
56:44
61:47
42:51
37:65
55:52
44:48
42:51
37:63
38:89
24:63

V
18
17
15
17
17
16
13
13
13
11
12
11
5
4

0
0
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
8
9
11
9
9
10
13
13
13
15
14
15
21
22

S
78:46
80:48
63:43
54:38
53:39
60:47
48:57
62:46
47:51
67:67
65:74
50:60
38:104
36:81

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
21
19
19
17
14
13
12
12
11
11
10
10
8
5

0
0
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
5
7
7
9
12
13
14
14
15
15
16
16
18
21

S
67:25
78:43
54:38
53:54
55:43
51:52
52:47
47:56
50:56
47:61
46:52
39:54
48:65
33:74

Král sportovní trávníky
1.B tøída skupina „A“

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

FGP studio
1.A tøída skupina „B“

Z
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

SMOOS
KRAJSKÝ PØEBOR

B
61
57
55
48
41
37
37
36
34
34
33
30
27
16

B
54
50
49
49
49
44
42
40
40
35
34
32
16
12

B
71
64
60
58
44
41
41
38
38
38
37
32
25
23
20

+
2
2
4
3
2
3
2
3
1
1
1
2
1
1

+
1
2
1
4
5
4
1
2
1
2
3
2
1
1

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

NAJDETE NÁS NA
WWW.
VECERNIKPV.CZ

Tovaov
Viktorie Perov
Nezamyslice

Mužstvo
Dub n./M.
Ústí „B“
NDm[ice n./H.
Želatovice "B"
Újezdec
Klenovice
Vrchoslavice
Kojetín „B“
Pivín
Horní Mošt$nice
Troubky

Mostkovice
Slatinice
Lipník n./B.

Mužstvo
Všechovice
Brodek u P.
Lipová
Opatovice
jechovice
B$lotín
Plumlov
Konice
Slavonín
Beov
Nám$š n./H.

Želatovice
Kojetín
Urice
Chválkovice

Mužstvo
Ústí
Velké Losiny
Zábeh
Šternberk
Lutín
Medlov
1. HFK Olomouc „B“
Dolany
Rapotín
Hn$votín
Kralice n./H.

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

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

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

PROSTĚJOVSKO Předminulý víkend 10. a 11. června se uzavřel
téměř celoroční kolotoč fotbalových soutěží 2016/2017 dospělých i mládežníků. Od té doby prošly konečné tabulky definitivním potvrzením příslušných sportovně-technických komisí a je
definitivně jasno o postupujících i sestupujících. Alespoň tedy
po sportovní stránce, neočekávané změny těsně před jednotlivými losovacími aktivy nelze vyloučit. Ve všech případech si
právo přechodu do vyšší soutěže vybojoval vítěz a naopak poslední automaticky padá níže. Vzhledem k nucenému odchodu
Sigmy Olomouc „B“ ze třetí ligy se na postupové pozici nakonec
ocitl i druhý nejlepší tým z I.B tříd Olomouckého KFS Protivanov.
Aktuálně navíc zavládla radost i v Němčicích, na které došla řada
dokonce ze třetího místa skupiny„A“.
Mnohem více bylo tentokrát bohužel smutku. Těžká pozice Určic
z předchozího ročníku byla stvrzena letošním pádem, který byl
jistý již několik kol před koncem krajského přeboru. Ještě hůře na
tom byly v I.B třídě O KFS Nezamyslice, které byly na chvostu prakticky od začátku až do konce. Dalším nešťastníkem byl Hvozd, jenž
si o rok prodloužil své krajské účinkování a letos byl s velkým předstihem odsouzen k pádu. Ten se nevyhnul ani triu tradičních účastníků okresního přeboru. Osud Zdětína a Olšan u Prostějova byl nevyhnutelný, překvapivě však tento pár doprovodily i Přemyslovice.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám po celý loňský podzim a letošní jaro
přinášel exkluzivní reportáže i podrobné zpravodajství ze všech
klání, která podrobně sledoval a nyní tradiční předvoj v podobě
úvodního ohlédnutí za všemi mužskými a ženskými soutěžemi
volně navazuje na hodnocení eskáčka z minulého čísla. Podrobněji
se dění od krajského přeboru po III. třídu OFS budeme věnovat
v dalších vydáních. Ještě předtím najdete v tom příštím ohlédnutí
za mládežnickými boji.

letos slavíme jubileum...

Letošní ročník druhé nejvyšší krajské soutěže byl z pohledu Prostějovska hodně zajímavý. Vysokými
ambicemi se netajily Čechovice, tradičně patří ke špičce Lipová a také
Konice chtěla mluvit do bojů na
čele. O záchranu měly bojovat
Plumlov s Mostkovicemi. Z pohledu plněných cílů na tom byla dvojice
Lipová a Čechovice tři čtvrtě sezóny
velmi dobře. Oba celky se dlouho
střídaly v čele tabulky a předváděly
většinou i solidní fotbal. Vyvrcholení v podobě vítězné tečky však nevyšlo ani jednomu. Lipová v posledních dvou kolech vysoko podlehla
a bylo z toho konečné třetí místo.
„Se sezónou jsem celkem spokojený.
Pocity mi samozřejmě kalí trochu
nevydařený závěr,“ poznamenal Pavel Růžička, hrající kouč Lipové.
Mnohem větší rozpaky zavládly
v Čechovicích. Soutěž po podzimu
rozjetá na postup se vinou velkého
množství zraněných klíčových hráčů
proměnila ve zlý sen. „Chybí mi pět
hráčů základní sestavy. Momentálně

I.A tøída O KFS,
skupina „B“:
v závìru došel dech

Nejvyšší krajská fotbalová soutěž
mužů přišla alespoň na jednu sezónu o derby dvou celků z Prostějovska. Po dlouhých letech totiž nastane, že z řad regionálních zástupců
se utkají o titul přeborníka pouze
Kralice na Hané. Vinou avizovaného zúžení ze šestnácti na čtrnáct
účastníků bylo dopředu jasné, že
bude tentokrát padat více mužstev,
a protože se v divizi neudržel Přerov,
sestupují vedle po podzimní části
odhlášeného „béčka“ Mohelnic rovněž Chválkovice, Kojetín a Určice.
„Soutěž se nám sice nepodařilo
udržet, ale dojmy jsou dobré. Fotbal v Určicích stojí na zdravých
základech a má budoucnost, díky
práci s mládeží jsme na správné cestě vykopat zpátky postup. Věřím,
že sestup bude restartem a novým
impulzem, podaří se nám sestavit
minimálně stejně silné mužstvo
a budeme hrát na špici I.A třídy,“ odmítl pesimismus a pohřební náladu
určický trenér Pavel Zbožínek, jenž
během jarní části nahradil u vesla
Radka Tomšice.
V sestupovém pásmu byli dlouho
namočeni rovněž fotbalisté již zmíněných Kralic, avšak díky penaltovým úspěchům a jarnímu probuzení
se nakonec vyšvihli na jedenáctou
pozici s dvanáctibodovým náskokem na neúspěšně se zachraňující
celky. „Myslím si, že může v Kralicích panovat maximální spokojenost. Uhájili jsme účast v krajském
přeboru, což bylo prioritou. I když
se to občas vyvíjelo špatně, udělali
jsme maximum pro úspěch. Mrzí
mě jen dojem z posledního zápasu, kdy jsme se téměř nesešli. Hráče chceme udržet a posílit na více
postech,“ bilancoval hrající kouč
Kralic Martin Neoral s tím, že až do
poloviny července mají hráči volno
a mohou si od fotbalu odpočinout.
Právo postupu výš si vykopali fotbalisté Ústí u Hranic, kteří ještě nedávno nastupovali v I.A třídě, s bezpečným náskokem za sebou nechali
trio pronásledovatelů Velké Losiny,
Zábřeh a Šternberk. Další celky už
ztrácely mnohem markantněji.

Pøebor Olomouckého
KFS: radost Kralic,
smutek Urèic

famózně nakročeno. Jenže po matnějším závěru podzimu se „Jižanům“
nevydařil ani úvod letošního kalendářního roku. S Ústím sice za stavu
0:2 ještě zachránili alespoň bod, jenže
pak prohráli v Újezdci a ve Vrchoslavicích získali pouze bod. Definitivní
sbohem ambicím na první místo dala
prohra 2:3 v Horní Moštěnici, kde
Němčice ztratily vedení 2:0. Nic platná už nebyla týden nato výhra nad
lídrem a celkovým vítězem z Dubu.
Závěrečnou porážkou s Klenovicemi
navíc navrátilec do krajských soutěží
přišel i o druhé místo, kam se vměstnalo Ústí. „Před sezónou jsem si přál
skončit do pátého místa, takže můžeme být spokojeni. Začali jsme ale
dobře, drželi jsme se kolem prvního
místa a s jídlem roste chuť. Zimní
příprava neproběhla podle představ
a čtrnáct dní před mistráky jsme po
nedorozumění řešili otázku gólmana,
dále nám chyběli Mrkva se Sázelem

Na třetí postup v řadě fotbalisté
Němčic nad Hanou sice výsledkově
nedosáhli, ale díky administrativnímu posunu se nakonec přece jenom
z hattricku radují. V uplynulých
letech prolétl výběr Radovana
Novotného III. třídou i okresním
přeborem a také v I.B třídě měl

I.B tøída O KFS, skupina
„A“: nìmèické slzy
smutku a následnì radosti

v Konici. Talentovaný a kvalitativně
na I.A třídu solidně poskládaná sestava šla od porážky k porážce a ocitla se nebezpečně blízko sestupové
propasti. „Já se o budoucnost tohoto
mužstva nebojím. O sestup hrát rozhodně nemá,“ pronesl po zpackaném
podzimu odcházející kouč Radek
Řehák. Jeho nástupcem se stal místní patriot Petr Ullmann a odstartoval
jarní jízdu. Koničtí kosili jednoho
soupeře za druhým a nebýt závěrečné domácí porážky s Plumlovem,
mohli být nakonec v horní polovině
tabulky. „Já chci klukům za to jaro
poděkovat. Mužstvo šlapalo, šlo za
výhrami a většinou se na to dalo i dívat,“ konstatoval Ullmann.
Přesně naopak to probíhalo
v Mostkovicích... Tým z dolní části
přehrady měl skvělý podzimní nástup. Po vypuštěném finiši první části
se Mostkovičtí na úvod jara blýskli
skalpem silného Bělotína. Pak ovšem
jako když utne a reálně se rýsovala
hrozba sestupu. Zázračné dvě výhry v posledních dvou kolech však
nakonec jistotu I.A třídy uchovaly.
„Budeme si muset sednout a vyříkat
si, co vlastně chceme. V síle mužstva
je rozhodně víc než každoroční boj
o záchranu do posledních kol,“ krčil
rameny lodivod Jiří Kamenov.
a nedařilo se. Štěstí jsme si vybrali na
podzim a mrzí nás, že jsme neudrželi
aspoň druhé místo, celkově jsme ale
šťastni,“ přemítal němčický trenér
Radovan Novotný a dodal: „Nakonec přišla nečekaná nabídka, kterou
jsme akceptovali. Po letech tak jsou
Němčice opět v I.A třídě.“.
Pozice druhého nejlepšího družstva na okrese připadla v „A“
skupině I.B třídy Klenovicím na
Hané. Nedobrovolný nováček soutěže si také prošel vývojem jako na
houpačce, podařilo se mu však zastavit propad po dvou sestupech v řadě
a díky povedenému jaru zakotvit
v lepší polovině pořadí. „Podzim byl
horší, sedmnáct bodů včetně jedné
předehrávky bylo málo. Naopak s jarem jsem naprosto spokojen, sice
jsme prohráli úvodní dvě jarní domácí utkání, vozili jsme ale body z venku, když jsme vyhráli v Želatovicích,
Újezdci, Vrchoslavicích a nakonec
i Němčicích. Dávali jsme až překvapivě hodně branek, na víc jsme neměli,“ liboval si klenovický kouč Vladimír Horák.
Se stejným počtem bodů, ale vinou horších vzájemných zápasů
o příčku níže se umístili fotbalisté Vrchoslavic. Tamější Sokol si na
podzim procházel výsledkovou krizí,
po angažování Miroslava Panáčka
na pozici kormidelníka se ale zvedl
a ustál všechna vlnobití, na jaře bodoval v šesti úvodních duelech, když
za toto období pobral plných třináct
bodů a celkově zůstal letos doma
neporažen, přičemž v šesti zápasech
ztratil jen dva body s Klenovicemi.
Všechny tyto atributy tak vedly k sedmatřiceti bodům a sedmé pozici.
„Na konci října jsem přebíral mužstvo s devíti body, věděl jsem ale, že

Návrat do I.B t'ídy realizovala po letech Haná Prostjov.

nejsme v takovém stavu, abychom
mohli týmům jako Všechovice konkurovat,“ poznamenal po těžké domácí porážce v závěru sezóny Evžen
Kučera, čechovický lodivod. Jeho lazaret si na závěr alespoň spravil chuť
výhrou v Lipové, ale vzhledem k minitabulce vzájemných zápasů ještě
s Opatovicemi to nakonec k předstižení rivala nestačilo.
Samostatnou kapitolou byl výběr
Plumlova. Tým vedený Petrem Kiškou, si počínal celý rok hodně nevyzpytatelně. Skalpy nejsilnějších
mužstev střídaly nečekané porážky s tabulkově slabšími protivníky.
Vzhledem k ambicím a síle kádru je
však konečná sedmá příčka dobrým
vysvědčením. „Vyhráli jsme okresní
pohár, dokázali porazit papírově
silnější celky. Před sezónou bych
sedmou příčku bral, ale mohlo to být
i lepší,“ poznamenal Petr Kiška. Nečekané zimní bití na poplach zaznělo

až do posledního kola nikdo pořádně
nevěděl, jestli budou sestupovat tři
nebo čtyři týmy. V ohrožení taky byly
prakticky všechny celky od osmého
místa dolů.
Nejdříve se utopily výběry Zdětína
a Olšan u Prostějova. Zatímco Zdětínští hráli jaro spíše pro radost, Olšanští
se několika bodovými zisky pokoušeli
o zázrak, který se však nekonal. Ze sestupové ruské rulety se postupně odpoutaly celky Výšovic, Skalky, Otaslavic a Čechovic „B“. O „Černého Petra“
tak až do posledního kola hrály zeměpisně blízcí rivalové - Přemyslovice
a Ptení. Mnohem větší šance se dávaly
Přemyslovicím, ty ale nečekaně padly
kolo před koncem doma s Vícovem.
Ptení pak na závěr deklasovalo odepsané Olšany a do „trojky“ tak jde tým
Přemyslovic!

kluci mají na víc, než se z nich podařilo vymáčknout. Chvíli nám trvalo
přeorganizování sestavy, změnily se
posty i rozestavení, ale s hrou jsme
už spokojeni a povedl se nám myslím
pěkný úspěch. Nikdo v soutěži nás
fotbalově nepřehrál a trápí nás jen
proměňování šancí, pozitivní však
je, že se do nich dostáváme,“ shrnul
uplynulé období Miroslav Panáček.
Do elitní desítky nesmírně vyrovnaného a nahuštěného středu se
vměstnal ještě Pivín. „Turci“ sice
v první části ročníku nabrali určité
manko, poté už ale dokázali střádat
body a nakonec jim scházela pouze
jedna výhra na šesté Vrchoslavice,
třeba ta, která nepřišla při vzájemném souboji. „Sezónu hodnotíme
jako úspěšnou, hlavní cíl v podobě
III. tøída, skupina A:
záchrany se nám totiž povedlo splnit
Splnili cíl. S jasnou postupovou vizí šel do sezóny tým FC Dobromilice.
Foto: archiv FC Dobromilice
„Dobrátka“ a nakonec
už dvě tři kola před koncem. Deset
i Tištín
bodů po podzimu sice neodpovídalo nejvyšší krajskou soutěž. Bylo to klukům jsem ale poděkoval a je to vý- jsme měli velice dobrý a první tři kola
našim představám, jsem ale hrdý, že však velké drama až do posledního sledek práce celého oddílu a všech lidí se nám vydařila, pak ale přišly porážky Historická premiéra v rámci okresvíkendu, týmu Jaroslava Klimeše v něm,“ mnul si ruce Petr Tichý starší. i zranění a hlavně se nepodařila žádná ního fotbalu, kdy byly před startem
se totiž během jarní části „úspěšně Radostně se mohli za ročníkem zimní příprava, tím to bylo a od ní se sezóny rozděleny přihlášené celky do
podařilo“ ztratit pracně vypracova- 2016–2017 ohlížet taktéž ve Smr- odvíjel celý zbytek sezóny. Neměli dvou trojek dle zeměpisné příslušný náskok a nechybělo moc, aby se žicích. Trochu nečekaný nováček jsme natrénováno, přesto jsme ale ješ- nosti, se setkala po počáteční nedůradoval jiný regionální celek. Nej- soutěže, jenž postupoval po umístě- tě dvě kola před koncem byli ve hře,“ věře s pozitivními ohlasy. V jižním
lepší útok i nejlepší obrana z řad ní uprostřed okresního přeboru, se podotkl původně hráč a později hlav- „áčku“ byly největšími favority Dobčtrnácti účastníků však nakonec dlouho rozkoukával, podařilo se mu ně trenér Petr Fiala, jenž na počátku romilice a Tištín. Oba tyto celky své
na prvenství stačily. „Spokojenost ale potřebné tři týmy vměstnat pod jara nahradil Rudolfa Švehlu.
postavení potvrzovaly i výsledkově,
je veliká, naplnili jsme očekávání. sebe. Hráči si sice neodpustili podkdyž konkurenci převyšovaly. O tiOkresní pøebor - II.
(úsměv) Soutěž jsme začali exce- zimní prohru v Libivé a jarní debakl
tulu podzimního půlmistra rozhodl
tøída:
Haná
se
sesadit
lentně, podzim nám vyšel nadstan- 0:5 v Libině, díky penaltové výhře
vzájemný souboj v Tištíně, kdy strhli
nenechala
dardně, jiný cíl jsme si tak do zbytku nad Novými Sady a stoprocentními
vítězství na svou stranu v úplném zásezóny ani dávat nemohli. Zkompli- derby v posledních dvou kolech proti Nejprobíranější zimní téma soutěže, věru Dobromiličtí. Los tomu chtěl,
kovali jsme si to sami, stabilní formu Jesenci a Smržicím se dostali na třicet kterou loni vzalo pod patronát nej- aby se oba kohouti potkali hned na
ale neudrží nikdo a výkyvů jsme se bodů a jedenácté místo, v hodině dva- čtenější regionální periodikum? Má úvod jara a opět z toho byla výhra
nevyvarovali ani my, hráli jsme až nácté se tak udrželi. „Pro kluky i pro vůbec někdo šanci dohonit Hanou? Dobromilic. Klub slavnější historie
moc pro diváky. S odstupem jsem mě to byla premiérová sezóna, stejně Suverénní počínání zelenobílých pak své snažení dotáhl do vítězného
rád, že s námi Protivanov držel krok jako okresní přebor jsem ani I.B třídu v podzimní části a nečekané ztráty konce a slavil po letech návrat mezi
až do konce a my byli pod tlakem. nikdy nehrál nebo trénoval. V sou- největších konkurentů postavily do okresní elitu. Demotivovaný Tištín
Alespoň jsme si vyzkoušeli, co nás těži se pohybovalo hodně kvalitních role jednoznačného kandidáta pr- sice ještě několikrát ztratil, ale dručeká ve vyšší soutěži, a nutilo nás to kluků z Olomouce, kteří prošli Sig- venství prostějovskou Hanou. Nejví- hou příčku si už vzít nenechal. Třese jako malá obec držíme s mnohem hrát do plných,“ ocenil kostelecký mou a Holicí, my máme stále na čem ce měly tomuto celku šlapat na paty tím vzadu, kdo měl míchat kartami,
většími soupeři a že každý rok vycho- trenér Jaroslav Klimeš.
pracovat. Máme spoustu mladých týmy Horního Štěpánova a rezervy byl Sokol Bedihošť. Po odchodu kaváme dalšího dorostence. To třeba ta- Jen o chloupek totiž unikl pri- talentovaných kluků, kteří sice mají Určic. Realita však byla úplně jiná. nonýra Brosse však Bedihošťští vyklikové Vrchoslavice se o mládež vůbec mát v soutěži fotbalistům Proti- fotbal rádi, stejně tak ale mají problé- Štěpánovští se drželi na dostřel zhruba dili prostor a nakonec přepustili třetí
nestarají, a až jim dojdou peníze, tak vanova. Stabilní mužstvo tvořené my s autoritami a disciplínou. Snad polovinu jarní části a notně zaclouma- příčku otaslavickému béčku. Nepose nezastaví ani ve třetí třídě,“ vrátil vlastními odchovanci opět trochu
pivínský trenér Jaroslav Svozil neda- dozrálo a stalo se jedním z hlavních
lekému rivalovi slovní popíchnutí po postrachů soutěže. Nakonec skonnedávném derby.
čilo druhé se stejným počtem bodů
Nevedlo se naopak Nezamyslicím. jako vítěz. O to víc nyní může mrzet
Haná se již před rokem potýkala s ur- podzimní domácí porážka 2:3 s tímčitými starostmi a sezóna 2016-2017 to soupeřem, neboť právě vzájemné
ji nezastihla v optimálním rozpolo- souboje rozhodly o pořadí na úplné
žení. Již podzim jasně rozdal karty špici, nebo ztracený bod se Zvolí při
a udržení se bylo víceméně utopií, vedení 3:0 a 4:1. V posledních pěti
po zimním doplnění se alespoň po- kolech už sice tým vedený Milanem
dařilo odehrát důstojnou půlsezónu. Pitákem a Josefem Pospíšilem ztratil
Spoustu zápasů prohrálo toto muž- pouze jediný bodík v Kostelci, avšak
stvo pouze o jednu až dvě branky ani strhující finiš na prvenství nestaa své konto rozmnožilo o celkem de- čil. „I tak jsme absolutně spokojeni,
vět bodů po výhrách nad Horní Moš- před sezónou jsem chtěl skončit do
těnicí, Želatovicemi „B“ a Újezdcem. třetího místa. Boj o postup byl nadDalší kapitolu napíší Nezamyslice standardem a o to cennější pro mě
v okresním přeboru, kam se vracejí je, že jsme se dokázali vyrovnat i se
znovu po dvou letech.
spoustou zranění, která jsem ne„Beznadějně poslední místo, to je ventiloval. Jeden kluk hrál dokonce
holý fakt... Na branku se strašně na- pět zápasů se zlomeným prstem na
dřeme a sami naopak jednoduchou noze. Poděkovat chci i všem našim
dostaneme, i když máme hru ve příznivcům, dobře se hrálo, když
svých rukou. Mužstvo se celý rok nám fandili,“ vysekl poklonu Josef
Sešívaní na chvostu. Ani barvy druhého nejslavnjšího eského klubu Zdtínu k záchran nepomohly.
měnilo, nestalo se, abychom dva zá- Pospíšil.
pasy po sobě hráli ve stejném složení, Podobně úspěšně, ale také smolně začnou chodit poctivěji a nebudeme li sebevědomím Hané především vý- pulární Černý Petr zůstal Želči. Týto byl základ celoročního martýria. dopadl ročník rovněž pro fotbalisty jezdit na zápasy v jedenácti dvanácti hrou ve vzájemném utkání. Její hráči den po konci sezóny se ale dostavila
Hodně nás trápila zranění,“ bilanco- Jesence. Týmu kolem Petrů Tichého lidech. Záchrany se ale podařilo do- v úvodu druhé poloviny soutěže neo- postupová radost i do Tištína. Vzhleval trenér a příležitostně i hráč Dra- a Ullmanna se dařilo držet v lepší po- sáhnout, takže spokojenost,“ sesumí- plývali nějakou jistotou a tak se hod- dem k odhlášení Skalky z okresního
homír Crhan. „Čekáme, kdo zůstane lovině, vypořádal se i se zimními ztrá- roval své postřehy tamější kouč Petr ně nečekaně, ale zcela zaslouženě do přeboru a odmítnutí postupu béčtami a nakonec jen dva bodíky scháze- Gottwald.
a kdo odejde,“ dodal.
postupové hry zamíchaly Vrahovice. kem Mostkovic přišla řada na Tištín,
ly k tomu, aby z toho místo páté byla Chmurnější nálada tak z pětice re- Ty sice ztrácely jedenáct bodů po prv- který na nabídku OFS kývl!
I.B tøída O KFS, skupina třetí pozice. Stačilo například udržet gionálních zástupců zavládla pouze ní polovině, ale skvělou jarní jízdou
III. tøída, skupina
„B“: kostelecká euforie, vedení ve Smržicích nebo neprohrát ve Hvozdu. Po předloňské úspěšné nakonec skončily pouhé dva body za
B: Brodek dìkuje
hvozdecká bezmoc
ve Hvozdu. „Také jsme spokojeni, cí- záchraně a loňském až zázračném udr- městským rivalem. Bronzovou pozici
Krotilovi...
Premiantem abecedně prostřední lem byla první pětka. Bavili jsme se žení, kdy nechtěl nikdo postupovat, si uhrálo určické „béčko“, když vytěžize tří skupin I.B třídy se stal Koste- fotbalem, až ke konci sezóny nám tro- to už napotřetí nevyšlo. A zdá se, že lo z mnoha ztrát Horního Štěpánova. Severní skupina měla před startem
lec na Hané, téměř třítisícové město chu docházel dech. Bylo to ale dáno nyní se návrat do okresního přeboru Velmi nepřehledná situace vládla na ročníku jednoho megafavorita v pose tak nově může těšit na druhou absencemi na trénincích i zápasech, opravdu stane realitou. „Úvod ročníku opačném tabulkovém pólu. Prakticky době AFK Prostějov City 2016. Na

Sestupové slzy ronili v Určicích, Nezamyslicích a Hvozdu

NAHORU JDOU KOSTELEC, PROTIVANOV, PROSTĚJOVSKÁ HANÁ A TAKÉ NĚMČICE

Mužstvo
Haná ProstDjov
Vrahovice
Urice „B“
Horní Št$pánov
Vícov
Brodek u Pv
Otaslavice
Výšovice
Skalka
Yechovice „B“
Ptení

Mužstvo
Kostelec n./H.
Protivanov
Nemilany
Doloplazy
Jesenec
Kožušany
Troubelice
Velká Bystice
Nové Sady "B"
Zvole
Smržice
Libina
Hvozd
Líbivá

Mužstvo
Brodek u K.
Mostkovice „B“
Protivanov „B“
Kladky
Yechy p./K.
Plumlov „B“
Biskupice
Pemyslovice „B“
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Těžkou a prakticky nesplnitelnou výzvu před sebou měla děvčata Kostelce na Hané. Po loňském senzačním
vítězství v divizní skupině „B“ se ale
obhajoba neočekávala. „Po zrušení
třetí ligy byly do naší skupiny zařazeny celky Holešova a Nových Sadů,
které jsou přece jenom kvalitativně

Moravskoslezská divize
žen, skupina „B“: Kostelec
neobhájil, Mostky stoupají
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17:38
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58:15
33:40
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46:54
25:37
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18:75
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27:92
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1
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1
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0
0

jinde. My bychom mohli bojovat
o třetí příčku,“ nechal se před sezónou slyšet Marek Jelínek, trenér
Kostelce. Zametat na chvostu jako
v předchozích letech nechtěla ani
děvčata z Mostkovic. „Chtěl bych se
opět herně i umístěním posunout,“
hlásil mostkovický lodivod Jaroslav
Karafiát. Z pohledu Kostelce na
Hané byla realita trochu horší, než
se očekávalo. Zbytečné podzimní
ztráty odsunuly tým na pátou příčku, ze které se už přes výrazně lepší
jarní část nedostal. „S tím, jak na jaře
holky zahrály a celkově k zápasům
přistupovaly, jsem spokojený. Vydaly ze sebe maximum, bohužel už
jsme náskok Kotvrdovic nesmazali,“
chválil své svěřenky Marek Jelínek.
Na konečnou sedmou pozici vyšplhaly hráčky Mostkovic a jen bod jim
chyběl k předstižení šestých Mutěnic. Holky slavily čtyři sezónní výhry
a třikrát remizovaly. „Herně jsme
zase o něco dál. Na holkách si cením
hlavně bojovnost a touhu něco dokázat,“ konstatoval Jaroslav Karafiát.
V divizní soutěži figuroval ještě třetí
regionální zástupce – AFK Prostějov City 2016. Velkolepé plány bosse Krotila však zůstaly nenaplněny.
Družstvo se potýkalo s nedostatkem hráček, v jarní části pak bylo
vše završeno vyloučením ze soutěže.
S největší pravděpodobností se tak
vody nad projektem definitivně zavřely.
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Clean4you
1.B tøída skupina „B“
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základu z okresu sestoupivších Držovic postavil mužstvo ambiciózní
fotbalový boss Miroslav Krotil. Tým
těžící z mnohaletých zkušeností
z vyšší soutěže neměl podle očekávání konkurenci. Po podzimu se tak
zdálo být o postupujícím rozhodnuto. Místo toho však došlo těsně před
startem odvetné části k nečekanému odhlášení tohoto souboru a šance se rázem otevřela pro další celky.
Nejlepší výchozí pozici měly Mostkovice „B“, ale po smolné porážce
v Brodku u Konice penaltou v nastaveném čase měla rázem všechny
trumfy v rukách brodecká Jiskra.
Ta už nabídnutou šanci nepustila
a po výhře v Kladkách mohla slavit
postup. Dodatečná radost mohla
přijít i do Mostkovic, ale ty nakonec
nabídku k posunu mezi okresní elitu
neakceptovaly. Označení nejhoršího
celku pralesa náleží rezervě Přemyslovic, která zaostala o dva bodíky za
Biskupicemi.
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Mužstvo
Dobromilice
Tištín
Otaslavice „B“
Brodek u Pv „B“
Bedihoš
Pavlovice
N$mice n./H. „B“
Nezamyslice „B“
Žele

1.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. Pemyslovice
13. Olšany
14. Zdtín
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b JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH
ane
OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝMI SOUT ŽEMI V SEZÓN 2016–2017

Fotbal Extra - 1. díl

Dvoustranu připravili: Zdeněk Vysloužil a Jiří Možný.
Foto: Zdeněk Vysloužil

30

32

rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...
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„TCHÁN
MĚ
DO
TENISU
NENUTÍ“
Judistický hrdina loňské olympiády LUKÁŠ KRPÁLEK
si při exhibici v Prostějově užil i velkou přízeň fanoušků
PROSTĚJOV Pokud se jakémukoliv českému sportovci podaří
vyhrát olympijské hry (letní nebo
zimní, to je fuk), okamžitě se stává
žijící legendou i lidskou celebritou.
Loni na LOH 2016 v Riu de Janeiru tohle dokázal jediný člověk
z naší země - Lukáš Krpálek. Jeho
zlaté tažení v judu včetně způsobu, jakým ke slavnému triumfu
dospěl, vešlo do národní historie.
A proto není divu, že ještě necelý
rok po téhle nádheře zůstává všem
Čechům v živé paměti a oblíbený
silák se jednoznačně stal ústřední
hvězdou tenisové exhibice v rámci tenisového challengeru mužů
UniCredit Czech Open 2017.
V Prostějově mu sice sekundovaly
jiné megastars sportovních dějin
ČR Jan Železný, Aleš Valenta, Miloš Mečíř či Radek Štěpánek, ale
právě Krpálek sklízel jednoznačně
největší ovace nadšených diváků
v hledišti Agrofert Arény. Načež
po výsledkové remíze 5:5, převzetí dárků i předání charitativního
šeku prostějovské nemocnici odpovídal na otázky nažhavených
médií. A byla to velká legrace, tak
jako celá exhibiční čtyřhra...

v rámci původního
ůvodního
interview
w
pro Večerník
rník
se ptal

Marek
VEND
SONNEVEND

 Jaké si z deblového vystoupení odnášíte dojmy?
„Já jsem hrozně moc rád, že jsem
si takovou exhibici mohl vyzkoušet, navíc s tak výbornýma klukama. Tenis po pravdě moc nehraju,
do dneška jsem si ho pinknul jen
párkrát. Proto doufám, že jsem to
nějak moc nekazil, i když chyb tam
z mé strany bylo hodně. Chlapi mi
to ale určitě odpustí. V každém
případě to bylo super a opravdu
mě potěšilo hrát před tolika lidma,
které to snad bavilo. Mě to teda bavilo rozhodně.“ (smích)
 V jeden moment jste se obětavě vrhl za míčkem na zem jako
svého času Boris Becker. Co vás
to napadlo?
„Chtěl jsem klukům vynahradit tu
spoustu jiných chyb. A výborná
atmosféra mě tak vyhecovala, že
jsem vůbec nepřemýšlel a skočil.
Na ten míček se mi sice dosáhnout
nepovedlo, ale kluci i diváci myslím takový zákrok ocenili.“
 A kdo teď vypere tričko hodně ušpiněné od antuky?
„Pračka. (smích) Máme doma kvalitní stroj s oboustranným praním,
tak snad nedostanu od manželky
vyhubováno.“
 Vaším tchánem je prezident
Českého tenisového svazu Ivo
Kaderka. Dával vám nějaké
rady ohledně toho, jak správně
hrát?
„My jsme se o tom po pravdě ani
moc nebavili, že budu hrát tuhle

edy neexhibici. Na žádné rady tedy
došlo a šel jsem do toho, dáá se říct,
z voleje. Nakonec to podlee reakcí
zně.“
všech nedopadlo nijak hrozně.“
 Takže vás otec vaší ženy do
tenisu nenutí?
„To určitě ne.“ (Poslouchající
jící Aleš
Valenta glosuje: „Nutit by Lukáše
ani nemohl, to by špatně dopadl.
n!“)
Teda ne Lukáš, ale jeho tchán!“)
 Vnímal jste značné sympatie
ympatie
akcemi
publika, jež vás svými reakcemi
valo do
i povzbuzováním pasovalo
role hlavní hvězdy akce?
m se roz„Jako největší hvězda jsem
lečnosti
hodně necítil, zvlášť ve společnosti
end. Šli
takových sportovních legend.
stě užít
jsme si to s klukama prostě
áci vidia mám radost, že si to diváci
telně užívali taky. Chvílemii to bylo
dost slyšet, když se něco povedlo
lo to sua oni tleskali. Jak říkám, bylo
per a hrozně mě to bavilo. Možná
ch exhibych řekl: jen víc takových
bic!“
 Večer před akcí jste se zúy. Ta se
častnil rovněž V.I.P. party.
vám líbila jak?
ého než
„Šlo sice o něco úplně jiného
hraní tenisu, ale taky moc příjemného. (směje se) I když platí,, co řekl
Radek Štěpánek. Nebyla to žádná divočina, spíš jsme jen v klidu
poseděli, popovídali si a dobře se
pobavili. Spát se potom šloo docela
bici kvabrzo, abychom se na exhibici
m)
litně připravili.“ (s úsměvem)
 Co říkáte na prostějovský
vský tenisový areál?

Chtěl jsem klukům vynahradit
tu spoustu jiných chyb. A výborná
atmosféra mě tak vyhecovala,
že jsem vůbec nepřemýšlel a skočil
po míčku. Prý jako Boris Becker...

„Je moc hezký, takový útulný v hodně
příjemném prostředí.
A přitom výborně zařízený
po všech stránkách, s možností dokonalé regenerace,
s hotelem, perfektním zázemím a různým vyžitím. Je poznat, že Prostějov a tenis zkrátka patří k sobě. Tento sport
tady dělají už velice dlouho
špičkově na nejvyšší možné úrovni. Vedení zdejšího
oddílu v čele s panem Černoškem děkuji za pozvání
na turnaj, a jestli někdy
v budoucnu přijde podobná šance, velmi rád znovu
přijedu.“

17060610603

Foto: Marek Sonnevend

 Jak se vůbec cítíte v kůži
sportovní hvězdy a společenské
celebrity?
„Já to zase tolik neprožívám.
(úsměv) Je pravda, že po Riu mě
poznává ještě mnohem víc lidí
než předtím, častěji chtějí podpis nebo společnou fotku, ale
pokud je to v rozumné míře, snažím se vždycky vyhovět. Tahle
pozitivní stránka popularity je
samozřejmě příjemná a člověk je
rád, když cítí ze strany lidí takovou podporu. Pokud se naopak
objeví něco negativního, k čemuž
naštěstí dochází jen výjimečně,
snažím se to vůbec neřešit. Hlavní je dál vést svůj normální život.
A to jsou pro mě judo, rodina
a kamarádi.“
 Co judistická příprava?
„Všechno směřuju k mistrovství
světa na přelomu srpna a září
v Maďarsku. Ono se to nezdá, ale
dva a půl měsíce uběhnou jako
voda a za chvíli je šampionát tady.
Jarní bronz z evropského mistrovství pro mě znamenal obrovské
povzbuzení i důkaz, že se můžu
úspěšně prát s těmi nejlepšími

i v nejvyšší váhové kategorii. Na
světě ale bude ještě tvrdší konkurence včetně jasného favorita
Teddyho Rinera z Francie, proto

musím být maximálně nachystaný.
A věřím, že pro to dělám všechno.
Další získanou medaili bych bral
jako ohromný úspěch.“

vizitka
LUKÁŠ KRPÁLEK
✓ narodil se 15. listopadu 1990 v Jihlavě
✓ špičkový judista a úřadující vítěz ankety
Sportovec roku České republiky 2016
✓ s judem začínal v šesti letech v rodné Jihlavě, od
roku 2005 do 2007 působil v Brně a poté přestoupil do Prahy, kde v oddílu USK působí doposud
✓ od roku 2005 patří do reprezentace České republiky, nejprve dorostenecké, pak juniorské a posléze ve věkové kategorii dospělých
✓ za svou dosavadní kariéru posbíral řadu významných úspěchů, z nichž největším je zlato na letních olympijských hrách 2016 v Brazílii
✓ vybojoval dále tři medaile na mistrovstvích světa (zlato 2014, dva
bronzy 2011 a 2013) a čtyři cenné kovy na evropských šampionátech
(dvě zlata 2013 a 2014, stříbro 2015, bronz 2017)
✓ je ženatý s Evou Kaderkovou (dcera prezidenta Českého tenisového
svazu Ivo Kaderky) a mají desetiměsíčního syna Antonína
✓ vystudoval Střední školu technickou v Praze (obor truhlář) a Střední
podnikatelskou školu v Praze, momentálně studuje Vysokou školu tělesné výchovy a sportu Palestra
zajímavost: je vášnivým sběratelem motorek a nejraději relaxuje
u vody lovem ryb
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PROSTĚJOVSKÝ TENISOVÝ TURNAJ DOSÁHL NA DVA TUCTY
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Čtyřiadvacetiletý noblesní elegán ve špičkové formě
Kdyby si tenisový turnaj UniCredit
Czech Open podal seznamovací inzerát, měli by ho čtenáři za namyšleného frajírka. Přestože by naprosto
seriózně popsal svůj vzhled a reálnou
vizáž. Největší tenisový podnik je totiž vážně krasavec, a to nejen na první
pohled. Stačí se podívat do zákulisí
a je jasné, proč se velice kvalitní hráči
do Prostějova opakovaně vrací.
Každý z nich má možnost před i po
zápase trénovat. K dispozici jsou
vždy protihráči nebo mladí tenisté

TK Agrofert. O všechny je špičkově postaráno i v útrobách areálu.
V kryté hale jsou pro ně připravená
kvalitní jídla, k dispozici mají odpovídající regeneraci, na stanovištích vždy čekají připravení turnajoví řidiči. K oddechu je k dispozici
lobby s přenosy se souběžně probíhajícími bitvami na Roland Garros.
Zdánlivé střípky se skládají do pestrobarevné a velice příjemně vyhlížející mozaiky. K tomu navrch skvělé
obecenstvo, které plní tribuny i na

zápasech, v nichž na dvorce nenastupují domácí tenisté. Diváci nechodí do areálu náhodou. Dlouhodobě ví, že budou mít možnost vidět

+,
skvělé výkony, velké představení světových tenisových válečníků. Třeba
letošní souboj Tommyho Robreda
s Jerzym Janowiczem měl naprosto

jednoznačně grandslamové parametry a to se hrálo utkání prvního
kola. Bývalá světová pětka přetlačila wimbledonského semifinalistu
– takovým krátkým shrnutím duelu
se běžně turnaje kategorie challenger pochlubit nemohou, v Prostějově ale není výjimečné.
Stejně tak bývá opakovaně excelentní obsazení exhibice, která pravidelně zahajuje finálový program.
Předehru utkání o titul již obstarala
Anna Kurnikovová, Ivan Lendl, Car-

los Moya, ale také Jaromír Jágr, letos
se o ni postarali hned čtyři olympijští
vítězové. I to dělá z UniCredit Czech
Open jedinečný podnik.
Organizátoři turnaje po posledním
ročníku uznali, že zajistit atraktivní pole je například kvůli posunutí
travnaté části sezóny stále obtížnější. Ale při debatách s tenisty na
začátku příštího roku budou mít
v ruce dobrou kartu - kredit oblíbeného podniku, který se řadu let drží
ve špičkové formě.

- 
/
2017

1

jediný set ztratil v pěti
zápasech pozdější vítěz. Dílčího úspěchu
dosáhl až ve finále Argentinec
Federico Delbonis

3

ři trojnásobné vítěze
má po letošním roce
prostějovský challenger. Jana Hájka a Radka Štěpánka doplnil Jiří Veselý

„Supervisor ATP byl 5

absolutně spokojený,“

hned pět olympijských medailistů obsadilo centrální dvorec během tradiční exhibice.
Lukáše Krpálka, Jana Železného, Miloslava Mečíře a Aleše Valentu doplnil na empiru
Radek Štěpánek

těší ředitelku Černoškovou 8
Obsahu hodnoticí zprávy Carmela Di Dia se ředitelka
UniCredit Czech Open Petra Černošková nemusí obávat. Supervisor ATP byl v Prostějově absolutně spokojený a v průběhu celého týdne nenašel na průběhu challengeru jedinou chybičku.„Pořád se vyptával. Zajímala
ho každá drobnost a měl radost, že vše proběhlo bez
zádrhelů. Osobně mi řekl, že jeho zpráva bude maximálně pozitivní,“ prozradila s úsměvem ředitelka
podniku Petra Černošková.

rr

Další ročník je minulostí. Jaký byl z pohledu ředitelky?
„Letošní ročník potvrdil, že se
nám podařilo přivést do Prostějova opravdu výborné hráče,
diváci měli možnost vidět po
celou dobu fantastický tenis. Finále bylo přesně takové, jaké si přeje nejen každý ředitel, ale všichni, kteří
stojí za tímto projektem. O titul hrál
domácí hráč Jirka Veselý a podařilo se
mu vyhrát. Areál byl pořád plný, centrkurt taky, a třebaže už Češi nehráli, dál
chodili, prostě měli záruku, že uvidí
vynikající tenis. Byl to skvělý týden.“

rr

Nemrzelo vás, že v hlavní soutěži byli pouze čtyři domácí hráči?
„Samozřejmě turnaj by potřeboval
dobré české hráče a těch je čím dál
méně. Musíme věřit, že talentovaní
mladíci rychle vyrostou. Třeba Patrik
Rikl, který od nás dostal volnou kartu.
Měl smůlu na los a vypadl se silným
Martinem Kližanem. Výkon byl však
nadějný, kladl nasazené jedničce velký odpor.“
Když jste zmínila volné karty,
jak se vám líbili tenisté, kteří ji dostali?
„O Patrikovi byla řeč. Ernst Gulbis si v
prvním zápase poranil břišní sval, což

rr

se nedá ovlivnit. V rámci úvodního kola
ukázal, jak moc chce hrát, je škoda, že
nemohl pokračovat. Tommy Robredo
odvedl kvalitní práci. Jeho zápas s Janowiczem byl snad nejlepší podívanou
během celého turnaje. A Martin Kližan?
Přáli jsme si, aby došel dál než do druhého kola. Jenže jeho soupeř Eriksson měl
v Prostějově snad životní formu. Během
týdne poskočil na žebříčku o 114 míst.
Překvapení ke sportu patří.“ (úsměv)
Turnaj měl nového supervisora. Jak se spolupracovalo s Carmelem Di Diem?
„Bez problémů jsme se na všem domluvili. Spolupráce byla absolutně
profesionální, současně ale příjemná
a pohodová. S celým podnikem byl
mimořádně spokojený. Ocenil i složení exhibice, tolik zlatých šampionů
na jednom kurtu ještě neviděl a říkal,
že to nezapomene dát do hodnoticí
zprávy. Na challengerech nejsou podobné akce obvyklé.“
Tradičním strašákem organizátorů je počasí. Čím jste letos
uplatili svatého Petra?

rr

rr

„Pravdou je, že nám tentokrát počasí
docela přálo. Nějaká přeháňka přišla,
ale ani tak jsme se nedostali do časového skluzu. Horší byl velký vítr,
který v prvních dnech vadil hráčům,
kteří nebyli zrovna na centru. Ale poprali se s tím statečně.“
V průběhu finálového dne za
kvalitní organizaci poděkoval Jiří
Kunert, generální ředitel a předseda představenstva UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia. Jak se poslouchá ocenění ze
strany generálního partnera?
„Snažíme se dělat co nejlépe naši práci.
Ale lhala bych, kdybych řekla, že mě
takové poděkování netěší. Patří celému mému týmu. Všichni se snažíme
odvést maximum a moc si vážíme
podpory partnerů, Statutárního města
Prostějov i Olomouckého kraje. Bez ní
by turnaj nikdy neměl takovou úroveň
a neprobíhal v tak příjemné tenisové
pohodě. Já bych zase ráda poděkovala
svému manželovi za důvěru, že jsem
opět mohla být v roli turnajové ředitelky a organizovat takový skvělý turnaj.“

rr

osm grandslamových
titulu v deblu získal
Leander Paes, který
se společně s Davidem Marrerem představili na Hané ve
čtyřhře

14

jedenáct domácích tenistů se
představilo v kvalifikaci, ze které postoupil Petr
Michnev. Další tři Češi startovali přímo v hlavní soutěži,
Patrik Rikl díky divoké kartě

20

tenisté dvaceti
států se představili v hlavní
soutěži ve dvouhře, nejpočetnější zastoupení měli Španělé, kteří byli čtyři

25

v příštím roce
oslaví UniCredit Czech Open
půlkulatiny, Petra Černošková bude podvacáté jeho ředitelkou.

Veselého podporoval

nový kamarád
Svého nového velkého fanouška
představil příznivcům přímo na
kurtu v průběhu UniCredit Czech
Open Jiří Veselý. Pejsek Leo se se
svým pánem pomazlil po každém
vítězném zápase. Celkově tak
na plochu centrálního dvorce
vyběhl pětkrát. „Je to miláček.
Pořád spolu blbneme,“ prozradil
s úsměvem Veselý.
Leo je pomeranian, což je velmi
společenský pejsek. Miluje lidi
a chce jimi být milován. Je pro
každou psinu, ale když je potřeba,
umí zvážnět a chovat se jako
lord. „Je strašně učenlivý. Pokud
je chvilka času, vymýšlíme stále
nové kousky,“ popisuje kamarád-

ské hrátky dnes již trojnásobný
šampion UniCredit Czech Open.
Nový pejsek prostějovského
tenisty naprosto potvrzuje popis
pomeranianů v atlasu psů. Podle odborníků toto plemeno do
každé rodiny, která jej vlastní, vkládá eleganci a vzrušení. Hodí se
pro ty, kdo hledají temperamentního trpasličího odolného pejska,
který pány i jejich přátele bude
milovat. Psík, který připomíná
hračku s dětskou tvářičkou nebo
plyšového medvídka. „Pokaždé
když přiběhne, mi zvedne náladu. Stačí, aby se na mě podíval,
a mám dobrou náladu. Normálně
se směje,“ prozradil průběh

Leo

společně strávených okamžiků
druhý nejlepší český hráč.
V Prostějově byl na centrálním
dvorci okamžitě jako doma.
V kabelce Veselého přítelkyně
sledoval zápasy svého pána, po
úspěšném mečbolu pobíhal po antuce a skákal tenistovi po zádech.
„Štěká jen na povel, takže s ním
není problém v hledišti,“ chválí
Lea, který si na UniCredit Czech
Open užil svůj druhý tenisový
podnik. „Před Prostějovem byl
v Budapešti. Bylo to kousek,
takže nebyl problém se vzdáleností, jel s námi.“
Do Wimbledonu přesto s tenistou první světové padesátky

nepojede. Tradicemi
svázaní
pořadatelé
by s jeho přítomností
měli
pravděpodobně
velký problém. „Možná
by byli shovívavější, kdybych postoupil alespoň do
finále,“ usmál se Veselý.
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OLŠANY ODOLALY POLSKÝM NÁJEZDNÍK)M
Obří trofej pro mladší žáky zůstala v domácích rukách

OLŠANY U PROSTĚJOVA Zlatý hattrick završen. Fotbaloví
mladší žáci Sokola Olšany si užívají slastných pocitů triumfátorů.
Přede dvěma týdny oslavili triumf v okresním přeboru, minulé
úterý triumfovali na krajském finále. Zlatým hřebem pak byl sobotní mezinárodní domácí Olšany Cup, v němž v konkurenci
čtyřiadvaceti týmů nenašli konkurenci a po zásluze mohli
křepčit s obřím vítězným pohárem! „Jsem strašně šťastný, pro
ty kluky je to něco úžasného. Bylo to pro ně parádní završení
veleúspěšné sezóny,“ poznamenal exkluzivně pro Večerník
Michal Uhřík, trenér úspěšného olšanského ročníku.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
O vysokém kreditu olšanského
turnaje svědčí skvělé mezinárodní
obsazení. Plná polovina ze
čtyřiadvaceti zúčastněných týmů
byla ze zahraničí. „Navíc se nám
omluvili i další tradiční účastníci
jako Trnava, Púchov nebo Košice.
Z Polska nedorazila Orbita, která
nechyběla na předchozích třech
ročnících z důvodu velké marodky.
Myslím si, že Olšany Cup má na
Slovensku velmi dobré jméno.
Aniž bych týmy oslovoval, tak na

doporučení ostatních k nám jezdí
stále další a další,“ zamyslel se nad
důvody hojné mezinárodní účasti
Michal Uhřík, hlavní organizátor
turnaje.
Družstva byla rozdělena do čtyř
základních skupin po šesti týmech, z nichž se dále postupovalo
do bojů o celkové umístění. Hned
v ranních skupinách také vykrystalizovali největší favorité. Domácí
výběr Olšany „bílá“ prošel grupou A se skóre 32:2 a beze ztráty
bodu. Další tým s čistým štítem
byl ze Slovenska Attack Vrútky ve
skupině C. S jedinou remízou pak
ovládl déčko polský Brzeg Dolny
a s podobnou bilancí vyhrál skupinu „B“ jiný slovenský výběr FK
Phronie/Žiar nad Hronom „modrá“.

Vedle favorizovaných bílých Olšan
figurovali ve startovní listině ještě
tři další zástupci regionu - TJ Sokol Čechovice, FC Kralice na
Hané a Olšany „černá“. Čechovičtí
obsadili devatenáctou příčku,
Kraličtí byli dvaadvacátí, druhý
výběr Olšan uzavřel první desítku.
V bojích nejlepší osmičky
pak pokračovala spanilá jízda
domácích. Nejprve Olšanští
vyřídili Gliwice 5:0, aby následně
vyprovodili další polský tým Gryf
Swidnica 4:0. Ve finále se pak
dlouho nemohli prosadit s dalším
polským výběrem Brzegem Dolnym, ale ke zlatu nakonec domácí
borce nasměrovala hlavička Adama Komišáka, na kterou navázal
dalšími dvěma trefami Adam
Špangr - 3:0!
Celkově tak turnaj skončil z pohledu organizátorů úspěšně po všech
stránkách. „Nevyskytly se prakticky žádné problémy. Až na malé
prodlevy se jelo podle časového
harmonogramu. Musím říci, že
mi spadl velký kámen ze srdce,“
úlevně hodnotil čtvrtý ročník Michal Uhřík a pokračoval: „Nejvíce
potěšující je, že se mě už ptala
polovina trenérů, jestli se mohou
přihlásit na příští ročník.“

FOTO & VIDEO
GALERIE
klikni na
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BYLI JSME
U TOHO

Vítzná olšanská parta se všemi trofejemi.

Akce přesahující svým významem
nejen hranice Prostějovska
si za krátkou dobou své existence vytvořila vynikající
kredit. Velkou zásluhu na tom
má samozřejmě samotná obec
Olšany u Prostějova, bez jejíž
velké podpory by se něco podob-

Finálový turnaj starších pípravek ve Ptení:

Kostele5tí benjamínci peválcovali konkurenci
PTENÍ Favorit potvrdil očekávání.
Finálový turnaj starších přípravek
o titul přeborníka prostějovského regionu dopadl podle očekávání. Beze
ztráty jediného bodu zvítězili borci
Kostelce na Hané, druhou příčku si
vybojovali kluci z Nezamyslic, třetí
pozice patřila Mostkovicím. „Hráli
dobře a byli nejlepší,“ prohlásil na
adresu vítězů Roman Minx, předseda
STK a hlavní organizátor finálového
klání.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
Do závěrečného turnaje se podle umístění v jarní části okresních soutěží kvalifikovalo devět družstev. Předem se omluvily
celky Smržic a Konice, které měly patřit
k papírovým favoritům. Vysoké ambice
naznačily pozdější finalisté hned v základních skupinách. V „áčku“ si počínali
nejlépe benjamínci Nezamyslic, kteří

získali plný počet bodů za čtyři vítězství.
Obdobně projel „béčkem“ Kostelec na
Hané. Do semifinále doprovodily tuto
dvojici celky Mostkovic a Němčic nad
Hanou. Nevděčná poslední příčka zbyla
na Kralice na Hané, první turnajovou radost si naopak prožili elévové Přemyslovic, kteří přetlačili v zápase o sedmou pozici Horní Štěpánov. Páté místo po výhře
nad Určicemi brala prostějovská Haná.
Hodně dramatické byly semifinálové
duely. Kostelečtí se nadřeli s bojovnými
Mostkovicemi. Nezamysličtí se rozešli
s němčickým rivalem smírně a rozhodovaly až pokutové kopy, v nichž byla úspěšnější drobotina z Nezátek. Pohár za třetí
místo si ze Ptení nakonec odváželi Mostkovičtí, když přejeli na závěr Němčice
nad Hanou. Ve finále pak byl dlouho nerozhodný stav. Střelecké trápení Kostelce
prolomil až ve druhém poločase Maxim
Mrva - 1:0. Bojovníci v zeleném však
dokázali kontrovat - 1:1. Rozhodující gól
padl až pár minut před koncem, když se
podruhé trefil Mrva - 2:1. Následně pak
ještě Kostelečtí přidali dvě branky a zaslouženě se radovali z výhry 4:1 a celkového prvenství.

Foto: Zden"k Vysloužil

ného dělat zkrátka nešlo. „Je to
super akce. Turnaj už má tradici, je
vidět, že se sem kluby vrací a jsou
spokojené. Nejde o to, jestli jsme
malá nebo velká obec. Všechno je
o lidech. Tady to lidi chtějí dělat a je
to vidět. Podobnou akci podpoříme
vždycky velmi rádi. Plánujeme i další

mládežnické turnaje. Na dětech
je vidět radost z fotbalu a to je
nejdůležitější,“ komentoval starosta
Olšan u Prostějova Milan Elfmark,
jenž předával vítěznému týmu i putovní pohár starosty.
Výsledkový servis turnaje
najdete na straně 22

Trofej z Kralic míří do Lutína

FOTO & VIDEO
GALERIE
klikni na
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Domácí výbr dobyl bronzovou p'íku.

Kostelecká mistrovská sestava v kategorii starší p@ípravky. Foto: Zden"k Vysloužil

„Trochu jsem s tím počítal. V posledním
období se nám herně i výsledkově dařilo.
Protrápili jsme se v semifinále přes Mostkovice. Ve finále držel soupeře dlouho
gólman, zvonily tyče. Mohli jsme i prohrávat. Klukům musím poděkovat, moc
to chtěli vyhrát. Odměnou jim je výlet do
Šumperka na krajské finále,“ prozradil Jakub Zatloukal, trenér malých Kostelečáků. Jeho malí svěřenci vybojovali uplynulou středu na severu Moravy třetí příčku.
Jako úspěch považují druhou příčku

i Nezamysličtí. „Druhé místo beru jako
velký úspěch, ve Ptení se mi líbilo. Měli
jsme trochu obavy. Kvalita hřiště byla
horší, ale organizačně klapalo všechno,
jak mělo. K tomu nemáme co dodat,“
chválil příjemné prostředí nezamyslický
trenér Tomáš Mariánek. Jeho svěřenci se
druhým místem taktéž kvalifikovali na finálový turnaj nejlepších krajských týmů,
kde však obsadili poslední příčku.
Výsledkový servis turnaje
najdete na straně 22

KRALICE NA HANÉ Důstojná
tečka. Kralický fotbalový klub
uspořádal na závěr sezóny turnaj dorostu. V sobotu 17. června
si to na kralickém pažitu rozdal
čtyřlístek týmů z celého Olomouckého kraje. Nejlépe si vedl
sdružený výběr Sigmy Lutín/SK
Slatinice, který uzmul prvenství.
Domácí borci skončili na třetím
místě.
Družstva byla nalosována do semifinále podle dojezdové vzdálenosti.
Úvodní utkání obstaral souboj Kralic s Lutínem/Slatinicemi. Po vyrovnaném boji podlehli domácí fotba-

Foto: archiv FC Kralice na Hané

listé 1:3, ve druhém utkání si poradil
Bělotín se Zvolí poměrem 3:0.
Kraličtí si s chutí zastříleli v utkání
o třetí místo, když nasázeli SK Zvole
devět branek při třech obdržených.
Ve finálovém utkání kralovali borci
Lutína/Slatinic, když vyprovodili
Bělotín sedmibrankovým nášupem.
„Turnaj měl solidní úroveň. Osobně
se zúčastnil i předseda Olomouckého
krajského fotbalového svazu Stanislav
Kaláb, jenž všem týmům pogratuloval a předal jim ceny,“ informoval
hlavní organizátor Jiří Svozil.
(zv)
Výsledkový servis turnaje
najdete na straně 22

Brambory se sladkou příchutí: „Máme zdravé jádro,“

„Němčáci“ se skalpy lídra sm8je se kapitán Palíšek
NĚMČICE NAD HANOU Konec se zlatou tečkou. Starší žáci
FK Němčice nad Hanou završili
první část své kariéry sladkým vítězstvím. Na rozloučenou s touto
kategorií se jim podařilo zvítězit
na hřišti Mohelnice, jistého krajského přeborníka. Zajímavostí
je, že Mohelničtí odcházeli za celou sezónu ze hřiště poraženi jen
třikrát a hned dvakrát to měli na
svědomí borci Němčic.
„Porazit vedoucí tým tabulky dvakrát za sezónu, z toho měli radost
všichni, včetně trenérů a našich fanoušků,“ usmíval se Vlastimil Adam
Palíšek, kapitán FK. Ročník 2002 se
v podání němčických fotbalových
nadějí vydařil. Od přípravek hrál
tento výběr prim na okresní úrovni
a v nejmladších kategoriích získával
pravidelně čelní turnajová umístění.
V letošním ročníku se tým vedený

NĚMČICE NAD HANOU
Po vítězném zakončení jara
odpověděl Večerníku na několik
otázek i kapitán týmu Vlastimil
Adam Palíšek (na snímku), jenž
proměnil rozhodující penaltu.

Zdeněk VYSLOUŽIL

Nmický tým po výh'e v Mohelnici.

Zdeňkem Klusalem a Mírou Klevetou loučil s žákovským věkem.
V krajském přeboru uhrál velmi
solidní čtvrtou příčku, navíc okořeněnou výše zmíněnými skalpy lídra
soutěže. Nejprve se tak stalo v závěrečném podzimním kole výsledkem

Foto: Lenka Chalánková

2:1 (branky: Palíšek, Chalánek)
a jednalo se o premiérovou porážku Mohelnice v sezóně. Obdobný
husarský kousek se Němčákům
podařil i v posledním kole jara, kdy
hosté triumfovali v penaltovém rozstřelu po remíze 2:2.
(AdPa, zv)

 S čím jste šli do utkání v Mohelnici?
„Už před zápasem bylo jasné, že jsme
se letos umístili na čtvrté, bramborové
příčce. Proti Mohelnici, která obsadila místo první, jsme nastupovali bez
zvláštních představ jak na normální
zápas. Zahrát ho zodpovědně, neodfláknout ho a hlavně si užít fotbal.“
 Jak vás motivovali trenéři?
„V tom duchu, že máme hrát v klidu,
nenechat se rozhodit a samozřejmě
přidali i pár taktických rad.“
 Jaký je to pocit, proměnit rozhodující penaltu?

„To se nedá popsat, to se musí jenom zažít.“ (úsměv)
 Celkově jste si zápas asi hodně
užili...
„Poslední zápas byl super, soupeř
hlavně v první půlce hrál velmi dobrý fotbal. A že jsme vyhráli na penalty, byla taková třešnička na dortu
této sezóny. Porazit vedoucí tým
tabulky dvakrát za sezonu, z toho
měli radost všichni, včetně trenérů
a našich fanoušků.“
 Znáte příčinu toho, že
favorizovanou
Mohelnici
dvakrát porazíte a body ztrácíte
s tabulkově horšími týmy?
„Když hrajeme se slabším
soupeřem, občas se stane, že
podlehneme jejich stylu hry.
Jsme ale perfektní tým. Máme
zdravé jádro, a když jsme postaveni před silného soupeře,
dokážeme
se
semknout,

Foto: archív FK N"m ice

podpořit se a vzájemně vyhecovat. Pak i mužstvo typu Mohelnice
odchází z hřiště poraženo.“

Pondělí 26. června 2017
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Tým Jiřiny patří v dlouhé historii
svitavského turnaje k těm nejúspěšnějším. Na svém kontě má dvě prvenství, po jednom druhém, třetím
a čtvrtém místě. Poslední dva roky
bylo konečnou čtvrtfinále. „Je to
klasika, stejně jako minulý rok jsme
vypadli s pozdějším vítězem... Bylo
to o prvním gólu. Frenštát je kvalitní mančaft, tuším, že to už také
vyhrál dvakrát. Jezdí sem ještě déle
než my,“ poznamenal po dvoubrankové čtvrtfinálové porážce Husařík.
„Já jsem opravdu s letošním vystou-

pením spokojený. Kluci si sedli, vytvořili skvělou partu. Ve Svitavách
to máme rádi. Každoročně se zvedá
kvalita soupeřů i celého turnaje.
Nejen podle mě je to nejkvalitnější
a největší turnaj u nás,“ dodal v prvotním hodnocení.
Jiřinu v letošním roce reprezentovali: Miroslav Nejezchleb, Jaroslav
Vinklárek, Petr Matoušek, Karel
Frantík, Pavel Kucharčuk, Lukáš Kaďorek, Petr Kiška, Radek Ošlejšek
a Stanislav Husařík.
(zv)
Výsledkový servis najdete na straně 22!
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SVITAVY Kvalitní reprezentace.
Pouze dva týmy z Prostějovska
startovaly na letošním 19. ročníku turnaje QantoCup a zanechaly
výraznou stopu. Moravská Modelárna skončila třetí v turnaji
veteránů, Jiřina v elitní kategorii
mezi nejlepší osmičkou! „Já to
hodnotím jenom pozitivně. Předváděli jsme zvláště v neděli skvělý fotbal,“ komentoval počínání
mužstva exkluzivně pro Večerník
Stanislav Husařík, hrající manažer Jiřiny.

www.vecernikpv.cz

Bronzová radost ze Svitav
Úspšní veteráni Moravské Modelárny.

SVITAVY Nejprestižnější letní turnaj s prostějovskou stopou. Fotbaloví veteráni z regionu, tým Moravská
Modelárna, se uplynulou sobotu
blýskli výborným výsledkem na nej-

Foto: archiv P. Ullmanna

větším tuzemském letním turnaji
QUANTO CUP. Na svitavských
trávnících se parta z Prostějovska
probila až do semifinále a vyválčila
třetí místo.

Cesta za medailí začala v základní skupině, kterou sestava Tomáš Kýr, Zdeněk
Kaprál, Petr Ullmann, Rudolf Návrat,
Radek Novotný, Jaromír Rus, Michal
Olšanský, Zdeněk Horák a Radek Novotný projela jako nůž máslem. Svitavy761 přejela 7:2, H.A.R.D. Trenčín
udolala 2:1, BOCA Trnava dostala půltucet 6:0 a Flamengo Hradec Králové
porazila 2:1. Ve čtvrtfinále Modelárna
rozstřílela polskou Bielsko-Bielu 8:2
a první porážka přišla až v semifinále. Se
slovenským výběrem Angels Humenné podlehli plejeři Modelárny 0:3. Stejným poměrem pak v boji o třetí místo
porazili Flamengo Hradec Králové.
Z celkového vítězství se radoval Paroh
Team Kaplice.
(zv)

„Asi už není ta správná doba,“
lituje organizátor R. Kocourek
ZE STRANY 21

➢

PROSTĚJOV Pořadatelé turnaje BEDIHOŠŤ CUP rozhodně
neseděli se založenýma rukama.
Pozvánky letěly s dostatečným
předstihem snad do všech koutů
Moravy. Také ceny nevypadaly nezajímavě od finanční prémie až po
hodnotné věcné ocenění v řádu

desetitisíců korun. Přesto byla veškerá snaha marná. Zájem týmů byl
skutečně jen velmi malý...
„Nedokážeme si to vysvětlit. Asi už
není doba na to, aby se na mapě letních turnajů vyskytovaly nové akce,“
zamyslel se Radek Kocourek, jeden
z organizátorů klání, které mělo napsat deváté pokračování.
Bedihošť Cup sice není novinkou, ale
přesun z Hrubčic, následně Čehovic

do Biskupic pravděpodobně svou
roli sehrál. Nevyšla ani sázka na první
červencový termín, který se v regionu
uvolnil díky zrušení Krumsínského
Haná Cupu. „Samozřejmě že se všem
týmům, které se na Bedihošť Cup přihlásily nebo se ještě chtěly přihlásit,
omlouváme. Ty, které již zaslaly startovné, se o peníze nemusejí bát. Budou jim vráceny,“ vzkazuje závěrem
Radek Kocourek.
(zv)

KDE JE ZAKOPANÝ PES?

ANALÝZA
ZDE+KA
VYSLOUŽILA
Bašta malé kopané, kterou Prostějovsko vždycky bylo, ztrácí kredit. Historie
sálové nebo malé kopané přitom sahá
v místním regionu hluboko do osmdesátých let uplynulého století. Týmy z Prostějovska pravidelně patřily k účastníkům celorepublikových soutěží a také
objížděly různé turnaje mimo region
a vracely se s výraznými úspěchy.
Na Hané se také pořádala populární
a vysoce prestižní klání, na která se
sjížděla mužstva z celé republiky i Slovenska. Prvním regionálním turnajem
přesahujícím svým významem hranice
nejen kraje byl Pepo Cup pořádaný
oddílem Peprmint Prostějov v Malém

Hradisku. Po dlouhých patnáct let se
dařilo borcům z Čechovic plnit startovní listinu třiceti týmy, což byl předem
daný strop. Z rozhodnutí organizátorů
však klání pod hlavičkou Pepozmizelo
z mapy letních turnajů počátkem roku
2000. Borci z Peprmintu se začali věnovat výrobě domácích pálenek a založili největší degustační akci střední
Moravy „Mostkovické kaléšek“.
Dalším tradičním letním turnajem,
na který se sjížděly týmy z celé České
republiky, byl Krumsínský Haná Cup.
Prestižní akce v útulném prostředí nedaleko plumlovské přehrady byla více
než jen fotbalovým turnajem. V dobách největší slávy čítala startovní listina šedesát týmů a vedle fotbalových
bojů se v tamním areálu pravidelně
konala i spousta doprovodných kulturních akcí. Stanové městečko v těsné blízkosti hřiště praskalo ve švech
a mnoho týmů přijíždělo do Krumsína
jako na dovolenou. Loňský jubilejní
dvacátý ročník, zdá se, celou historii
tohoto atmosférou nadstandardního
turnaje uzavřel...
Dva výše zmíněné starší bratry pak
následoval Bedihošť Cup, jenž co do
významu a početnosti startovního pole
nikdy těmto turnajům nekonkuroval.
Přesto se do Hrubčic sjížděla pravidelně minimálně dvouciferná účastnická
společnost. Od letošního ročníku si pak

po zániku Haná Cupu slibovali organizátoři, že konečně převezmou pozici
největšího regionálního fotbalového
letního svátku. Díky nezájmu týmů se
však minimálně na rok odmlčí i Bedihošť Cup...
Co je společným jmenovatelem postupného ústupu ze slávy? Spánek na
vavřínech! Zatímco jiné turnaje mimo
region vzkvétají a trhají účastnické
rekordy, akce na Prostějovsku zaznamenávaly v posledních letech úbytek.
Je třeba podívat se do vlastních řad.
Jedním z ukazatelů neúspěchů je mizivý rozvoj informačních technologií,
kdy už je on-line zpravodajství a maximální propagace samozřejmostí. Při
pohledu na internetové stránky organizátorů regionálních klání, člověk by
zaplakal. A pokud nevezme Večerník
PR do svých rukou, je v novinách nulový, aktivita od samotných činitelů
je totiž prakticky nulová. O oslovení
partnerů na celorepublikové úrovni,
kteří dají akci nadregionální rozsah,
to platí jakbysmet. Třetím aspektem
je pak pohodlnost mladých fotbalistů,
kteří než by se někde pařili dva dny na
slunci, raději se věnují jiným mimosportovním činnostem.
Zkrátka všechno souvisí se vším a rok
2017 se tak zapíše do historie malé kopané na Prostějovsku hodně tučným
černým písmem...

Zdeněk VYSLOUŽIL
ČECHOVICE Čas nezastavíš.
Páteční podvečer a noc patřily
na čechovickém fotbalovém
hřišti oslavencům. Nejednalo
se ale o jen tak ledajaké oslavné
křepčení. U příležitosti kulatin
hned čtveřice populárních regionálních fotbalistů dorazila

Kvarteto oslavencN: (zleva) Pavel Gréza, Marek Zaal, Petr Hodulák
a Vladimír Doležel.
Foto: Zden"k Vysloužil

do místního fotbalového areálu
solidní sešlost. Gratulovat k padesátinám Vladimíru Doleželovi
a hned trojici čerstvých čtyřicátníků Pavlu Grézovi, Petru
Hodulákovi a Marku Začalovi
přišla celá řada jejich nejen bývalých, ale i současných vete-

ránských spoluhráčů. Borci, kteří
k sobě mají blízko nejen po fotbalové stránce, svá jubilea oslavili společně s rodinami. A stálo
to za to!
S gratulací samozřejmě neváhal přijít ani PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.
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letos slavíme jubileum...

sport

Pondělí 26. června 2017
www.vecernikpv.cz

ČOKOLÁDOVÁ TRETRA V PROSTĚJOVĚ:
atletická radost z bžeckého závodní pro stovky nadšených dtí
tolik dětí, za což jsme moc rádi. Zvlášť
pokud je můžeme znovu přivítat na atletické dráze naší školy,“ rozhlížel se po
omladinou hojně zaplněném areálu Jan
Krchňavý, ředitel ZŠ Jana Železného.
Aktuálního ročníku prostějovské
Čokoládové tretry se zúčastnily
více než tři stovky dětí. A viditelně
nadšených. Ti nejmenší od jednoho
roku do tří let zápolili i s pomocí rodičů, starší již do boje dávali výhradně svou vlastní snahu, entuziasmus
a radost. Často s vydatnou podporou
nejbližších, až se veškeré pozitivní
emoce přelévaly celodopoledním závodním rejem. „Je super, že tentokrát
vyšlo krásné počasí. Sice je horko, ale
mnohem lepší, než kdyby pršelo nebo
byla zima. Můžeme si naplno užívat
hezkého soutěžení,“ usmíval se Dalibor Ovečka, jeden z početného týmu
organizátorů pořádajícího atletického
oddílu AC Prostějov.
Chybět samozřejmě nemohly ani
důležité persony. Za Olomoucký

PROSTĚJOV Zlatá tretra Ostrava, to je každoročně hvězdnými atlety nabitý a celosvětově známý závod s velkým věhlasem. Ohromnou popularitu v rámci České republiky si však
za poslední léta získalo i jiné klání masovějšího charakteru
konané pod jeho křídly. Čokoládová tretra = seriál běžeckých
soutěží na mnoha místech naší země, přičemž jednu ze zastávek vždy hostí školní atletický stadiónek ZŠ Jana Železného
v Prostějově. Tak jako minulé úterý 20. června při dalším zdejším ročníku. U toho Večerník nemohl chybět!

PŮVODNÍ
reportáž
k
pro Večerník
Marek
ND
SONNEVEND
Čokoládová tretra je určena pro děti
do jedenácti let, jež závodí v běhu od
30 do 300 metrů podle věku. Vítězové
stovky, dvoustovky i třístovky chlapců a dívek v každém městě přitom

F o too r e poo r táá ž sasaaaa

postupují do ostravského semifinále
v den Zlaté tretry a nejlepší semifinalisté poté absolvují finále těsně před
zahájením slavného mítinku. Což je
pro řadu malých aktérů jednotlivých
dílů samozřejmě lákavá motivace.
„Ústřední myšlenkou Čokoládové tretry
pro úplně všechny ale zůstává radost
z pohybu, možnost zazávodit si na tak
krásné akci. Každá podobná šance je
cenná a Tretra má výhodu, že za mnoho
úspěšných let už jde o všeobecně známý,
osvědčený i výborně zvládaný projekt.
Proto dokáže každým rokem přilákat

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Oštpa'ská legenda Jan Železný gratuluje nejlepším chlapcm na trati 100 metr, vlevo vzadu 'editel po'ádající ZŠ nesoucí
jméno slavného atleta Jan KrchIavý.
Foto: Marek Sonnevend

kraj první náměstek hejtmana Jiří Zemánek a náměstek hejtmana František
Jura, za Statutární město Prostějov
první náměstek primátorky Zdeněk

jakká byla čokkoláddovvá trettraa prrosstěějovv 20117...
3x foto: Marek Sonnevend

Z plných sil závodily na tradiní akci malé atletky. Sto procent dali do svých bh i nadjní chlapci. A patron klání Jan Železný rozdal mnoho autogram.

Fišer společně se svými kolegy-náměstky Ivanou Hemerkovou a Jiřím
Pospíšilem i další náměstek a předseda
Sportovní komise Pavel Smetana. Za
marketingovou agenturu TK PLUS
byl přítomen manažer Tomáš Cibulec.
Opravdovým zlatým hřebem se pak
tradičně stala osobní přítomnost legendárního oštěpaře Jana Železného. „Srdečně tu zase vítáme trojnásobného olympijského vítěze a světového
rekordmana, který mezi nás opět našel
cestu. Je patronem jak tohoto závodu,
tak místní školy nesoucí jeho jméno.
A všichni můžete vidět, že spíš než
coby někdejší oštěpař Honza vypadá
jako stále aktivní čtvrtkař, natolik výbornou postavu si pořád udržuje,“ vítal
Železného spíkr akce a doyen prostějovské atletiky Milan Čečman.

Jeden z nejslavnějších sportovců české
národní historie následně předával ceny
medailistům některých kategorií a především rozdal nespočet autogramů, také
se s ním chtěla spousta přítomných vyfotit. „Zájem dětí o atletiku je tady v Prostějově skutečně velký, z čehož mám
radost,“ řekl Večerníku Jan Železný, který
nám poskytl exkluzivní rozhovor.
Pobyt aktérům zpříjemnil též doprovodný program v podobě například
hudby, nafukovacích balónků či teplé
čokolády. Hlavní však pochopitelně
byly samotné běžecké soutěže, kterých si mládež užila do sytosti. Úplně
každý si přitom domů odnesl se sladkou odměnou i pěkný závodní zážitek.
A ti nejlepší se tuto středu v Ostravě
střetnou o republikové vavříny.
Výsledky najdete na straně 22

Jan Železný: „Prostějov a sport patří k sobě“
PROSTĚJOV Podruhé v krátké době navštívila
město jedna z největších žijících legend českého
sportu. Trojnásobný olympijský vítěz i mistr
světa a stále platný držitel světového rekordu
v hodu oštěpem Jan Železný po absolvování
nedávné tenisové exhibice při UniCredit Czech
Open tentokrát osobně dohlížel na tradiční atletický závod Čokoládová tretra Prostějov 2017,
jehož je trvalým patronem. A ve svém časově nabitém programu si vyhradil alespoň pár minut
na krátké interview s Večerníkem.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
or
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

 Baví vás vůbec sem ještě jezdit?
„Do Prostějova pokaždé jedu skutečně rád, protože
to je město, kde se sportu obecně daří. Lidé okolo
pana Černoška tady dělají spoustu výborných akcí
i projektů jak pro dospělé, tak pro děti a pokud
můžu být někdy u toho, snažím se svým malým dílem pomoct. Navíc po mně už před lety pojmenovali místní školu, což beru jako ohromnou čest a závazek. Proto se snažím tady aspoň několikrát za rok
ukázat a setkat se zdejšími skvělými lidmi i s dětmi.“
 Co říkáte na letošní ročník prostějovské Čokoládové tretry?
„Znovu se potvrdilo, že právě Prostějov je dějištěm, kde má veřejnost o závod z téhle série jeden
z největších zájmů v celé republice. Účast dětí
v součtu všech věkových kategorií jde do několika
stovek a to je paráda, zvlášť pokud většina z nich
inspirovaná třeba i touto soutěží bude sportovat

Mítink přilákal deset
PROSTĚJOV Hvězdné obsazení letošního ročníku, deset olympijských vítězů, česko-německý souboj v oštěpu a především rozloučení s Usainem Boltem. Atletická Zlatá tretra, jejíž hlavní program začíná tuto středu 28. června
od půl páté odpoledne bude mít opět pořádně našlapaný program.
„Uvidíme celou řadu mimořádných závodů. Jedním z nich bude běh na deset tisíc
metrů. Nejlepší vytrvalec posledních sezón Mo Farah poběží poslední desítku kariéry. Od příštího roku přejde výhradně na vytrvalecké tratě,“ nabídl jeden z vrcholů ředitel Zlaté tretry Jan Železný. „Senzace z Ria a světový rekordman Wayde Van Niekerk
se pokusí překonat rekord mítinku na 300 metrů, atraktivní bude start Davida Rudishy. Dvojnásobný olympijský vítěz na 800 metrů si v Ostravě zkusí kilometr a půjde
o jeho premiérový start na této trati,“ pokračuje ve výčtu taháků závodu Železný.
Hodně atraktivní bude souboj českých a německých oštěpařů. Domácí sestavu povede vítěz Diamantové ligy Jakub Vadlejch, lídrem Němců bude olympijský vítěz Thomas Röhler. „Zlato z olympiády mají také oba kapitáni - Klaus Wolfermann a Honza
Železný,“ připomíná manažer podniku Alfonz Juck.
Zlatých medailistů z olympiád bude v Ostravě opravdu hodně. Conseslus Kipruto
poběží závod na 3000 metrů přes překážky, Christian Taylor se představí v trojskoku, Derek Drouin ve výšce, Dilšod Nazarov a Anita Wlodarczyková v hodu kladivem. „Čeká nás velký zážitek,“ tvrdí Juck.
Absolutním vrcholem 56. Zlaté tretry bude rozlučkový start nejvýraznější
osobnosti světové atletiky Usaina Bolta na 100 metrů. „Stovka se poběží až na
konci programu těsně před devátou hodinou. Bezprostředně po závodě se rozloučíme s atletickou legendou. Nebude to nic bombastického, spíše příjemného. Součástí loučení budou i diváci. Věříme, že zůstanou v ochozech a poděkují atletovi za
jeho ostravské starty,“ uvedl Jan Železný.
Rozpočet závodů je zhruba čtyřicet milionů korun. Město Ostrava podpoří Zlatou
tretru deseti miliony, příspěvek Moravskoslezského kraje dosáhl letos sedmi milionů.
„Město a kraj jsou naši klíčoví a tradiční partneři. Nedokážu si představit, že bychom
takový mítink mezinárodního významu organizovali bez nich,“ poděkoval na dálku
ředitel podniku.
A je na co se těšit! Patnáctitisícová kapacita Městského stadionu ve Vítkovicích byla
v předprodeji zcela vyprodána, lístky jde tak sehnat už jen z propadlých rezervací. Kdo neměl to štěstí, může se podívat prostřednictvím přímého přenosu na ČT
SPORT.
(lv)

17061610649

olympijských vítězů

pravidelně. Nemusí ze všech vyrůst vrcholoví
závodníci, ale hlavní je pohyb, nesedět jen doma
nebo něco ještě horšího, zdravě se hýbat. Na první pohled může ten shon tady působit jako velký
zmatek, ale schopní pořadatelé z místního atletického klubu to mají jako vždy dobře zorganizované.
Já osobně jsem rád, když moje přítomnost udělá
někomu radost. A rozdat podpisy, s někým se vyfotit, předat ceny nejlepším nebo absolvovat besedu
se školáky či studenty beru jako samozřejmé minimum, co můžu vykonat.“
 Jak vnímáte současnou finanční krizi českého sportu vinou nevyplacených dotací ze strany
státu i vzhledem k vašemu nedávnému vystoupení z Národní rady pro sport?
„Nezlobte se, ale tohle teď radši nechci moc komentovat. Jen doufám a věřím, že se to celé brzy vyřeší,
než začne být pozdě. Každopádně je vždycky špat-

ně, pokud se politika příliš míchá do sportu.
A aktuální dění jasně ukazuje, kam až to může
v negativní rovině vést.“
 Dělá vám naopak radost výtečná forma
orma jednoho z vašich svěřenců Jakuba Vadlejcha??
„Kuba letos hází zatím fakt výborně a navazuje na
minulou vydařenou sezónu, kdy šel oproti
roti předchozím letům hodně nahoru. Je delší dobu
zdravý, věří si a na jeho výkonech se to blahodárně projevuje. Teď by to ještě chtělo,
lo,
aby se zlepšili taky ostatní kluci Víťa Veselý,
lý,
Peťa Frydrych a Jarda Jílek. I oni v sobě mají
ají
dobrou výkonnost, jen se jim momentálně
ně
nedaří tu kvalitu prodat. Jak říkám, všechno
hno je
dost o hlavě a zdraví, o celkové psychice, závodávodní pohodě. A vždycky je čas i prostor na zlepšoepšování. Uvidíme, co přinese další průběh sezóny
ezóny
Foto: Marek Sonnevend
včetně nejdůležitějších závodů.“

Pondělí 26. června 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

sport

39

NOHEJBALISTÉ VYRABOVALI RIVALSKÝ PŘEROV
Prostějovský Sokol I míří nezadržitelně do play-off

PRE
PRO

3:6

Příhoda - Ftačník - Matkulčík. „Klu- se tak stalo. Nejprve trojka ve slo- „Své svěřence musím opět pochvá- zkušeného harcovníka Klaudyho.
ci vyhráli ve dvou setech vždycky žení Příhoda - Ftačník - Matkulčík lit, předvedli bojovný a kvalitní Velmi dobře zahráli i ostatní hráči,
hodně těsně,“ popsal lodivod prostě- urvala závěr třetího setu posledním výkon. Někdy je sice trochu na kteří zasáhli do hry.“
jovského souboru.
míčem 10:9 a hosté znovu vedli – škodu, že hrají více pro oko diváka, Prostějovští se díky plnému boProstřední pasáž duelu však přinesla 3:4. V euforii pokračovala i druhá když vymýšlejí různé útočné kom- dovému zisku vyšvihli na průběžkomplikace. Nejprve podlehla vlo- sestava vedená blokařem Wiesne- binace. Zbytečně tím dramatizují nou čtvrtou příčku prvoligové
žená dvojka Valenta - Příhoda ve tře- rem, když přehrála své protějšky ve koncovky jednotlivých setů i zápa- tabulky, která zaručuje play-off.
tím setu o jediný míč. „Škoda kluci dvou setech. Sokol I tak odskočil na sů. Pokud to ale dopadne dobře, je Poslední duel první poloviny
vedli 9:8,“ podotkl trenér. Obdobně 3:5 a měl dva mečboly. Hosté využili vše nakonec odpuštěno,“ usmíval dlouhodobé části absolvují svěsmolně pak ztratil singl Jakub Klau- hned ten první. Letos prakticky ne- se s úlevou Richard Beneš a po- řenci Richarda Beneše v sobotu
dy, který prohrál ve třetím setu také porazitelný pár Ftačník - Matkulčík kračoval: „V tomto zápase musím 2. července na půdě průběžně
9:10. Přerov tak srovnal na 3:3.
neponechal nic náhodě a po dvou- vyzvednout útočnou sílu smečařů druhého celku Zruč-Senec.
rou Přerované nenašli odpovídající Dramatický průběh derby mohly setoké výhře pečetil triumf v derby Ftačníka, Matkulčíka a Wiesne- Statistiky z utkání a výsledkový
protizbraň. „Jako první nastoupili rozhodnout otočené trojice a také - 3:6.
ra, ale i chytrost a technické míče servis najdete na straně 22
Klaudy a Wiesner a po téměř bez3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷
chybném výkonu uhráli první bod.
Napodobila je i dvojka Ftačník,
Matkulčík,“ poznamenal Beneš. Sokol I tak šel do minitrháku 0:2.
Přerovští se ale nadechli výhrou
v prvním souboji trojic. Sestava
Klaudy - Valenta - Wiesner podlehla smolně rozdílem jediného míče
a bylo to 1:2. Na dvoubodový rozdíl
ale znovu upravila následující trojka

PŘEROV, PROSTĚ JOV
Rozpačité výsledky předchozích týdnů jsou snad definitivně pryč a nohejbalisté se
ocitli na vítězné vlně. Plejeři Sokola I Prostějov stoupají díky
posledním úspěšným výsledkům tabulkou vzhůru. A hodně
jim v jejich snažení o průnik do play-off pomohla sobotní výhra na půdě přerovského soka.„Kluci byli silní na smeči, ke své
kvalitě přidali i bojovnost. Naše výhra byla naprosto zasloužená,“ chválil své svěřence trenér Richard Beneš.

Zdeněk VYSLOUŽIL
Prostějovští zajížděli na kurt nejbližšího prvoligového soupeře v roli
mírného papírového favorita. V optimismu je utvrzovala i téměř kompletní sestava. „Tentokrát chyběli pouze
Roba a Kolář,“ poznamenal Beneš.
„Věřil jsem tedy, že v případě odpovídajícího přístupu odvezeme body.“
Bodové plány se začaly realizovat
hned v úvodu zápasu. Hostující
dvojice předvedly kvalitu, na kte-

López opět zastavil Kvitová Hokejová licence K SOUDU?
Berdychovu cestu je zpátky!
LONDÝN, PROSTĚJOV Stejně
jako před týdnem ve Stuttgartu
narazil Tomáš Berdych ve čtvrtfinále na turnaji v Londýně na
Feliciana Lópeze. Sedmý nasazený hráč nevyužil v duelu se španělským soupeřem mečbol a po
dvou a půl hodinách prohrál ve
třech setech. Klíčová byla desátá
hra závěrečné sady, v níž český tenista ztratil své podání.
„K postupu chyběl jeden míček.
Po takové porážce je každý zklama-

PŘIJEDOU HVĚZDY:

ný. Musím se snažit, abych příště
v takové situaci uspěl,“ prohlásil
Berdych, který zůstal ve světovém
žebříčku ATP na 14. místě.
Tři zápasy v řadě po delší době vyhrál Adam Pavlásek na challengeru
v Popradu. Sedmého nasazeného
porazil až v semifinále pozdější
vítěz Stebe z Německa. Pavlásek
díky postupu mezi nejlepší čtyři
poskočil na 136. místo ve světovém pořadí.
(lv)
Výsledky najdete na straně 22

>>>pokračování ze strany 29
Dařilo se i Lucii Šafářové, která postoupila až do semifinále. V něm za
nepříznivého stavu vzdala utkání se
svou oddílovou kamarádkou z Prostějova. „V posledních týdnech jsem
odehrála hodně ostrých setů. Ozval se
zraněný stehenní sval. Nemohla jsem
pokračovat,“ vysvětlila své odstoupení
Šafářová.
Už ve druhém kole skončila Barbora
Strýcová po porážce s Australankou,
kterou zastavila až Kvitová v posledním duelu celého turnaje. „Hodně
míčů jsem vyházela z kurtu. Prohrála
jsem si to sama,“ řekla Strýcová. (lv)

Jiří Hudler, Jaroslav Svoboda,
Bohdan Ulihrach a bratři Meidlové

EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Pár hodin před uzávěrkou tohoto vydání Večerník
zjišťoval novinky ohledně situace
v prostějovském hokeji, o níž jsme
velmi obsáhle informovali v předešlém čísle po jednání zastupitelstva
města, které odhlasovalo finanční
dotaci nově vzniklému mládežnickému klubu SK Prostějov 1913. Pár
dní nato mělo konečně dojít k podpisu smlouvy mezi tímto klubem
a předsedou LHK Jestřábi spolek
Vladislavem Odstrčilem o převodu všech mládežníků pod hlavičku
SK Prostějov 1913. A pozor, podle
informací Večerníku šlo i o prodej
licence na první ligu „A“-mužstva!

Michal KADLEC
Situace v prostějovském hokeji i po
dalším týdnu zůstává stále nejasná.
„Osobně nemám moc nových informací o vývoji jednání mezi zástupci
SK a LHK. Jedna se ale ke mně přece
jen dostala. Podle ní neměl předseda
LHK Jestřábi spolek pan Odstrčil pověření valné hromady klubu k podpisu smlouvy s SK Prostějov 1913. Ano,
ta smlouva tak může být nakonec neplatná,“ sdělil Večerníku Jiří Pospíšil,
náměstek primátorky Statutárního

města Prostějova. „Už na zastupitelstvu jsem říkal, že bychom neměli
schvalovat žádnou dotaci, dokud nebude vše dotaženo do konce a na světě se neobjeví platná smlouva. Zdálo
se ovšem, že mě nikdo neposlouchal.
Nyní je situace v prostějovském hokeji natolik nečitelná, že ani já sám se
v ní nevyznám...,“ dodal Pospíšil.
Na protiprávní situaci ohledně údajné dohodě o převodu mládeže na
SK Prostějov opětovně Večerník
upozornil bývalý předseda LHK Prostějov spolek Michal Tomiga. „Můj
nástupce pan Odstrčil, pokud vůbec
smlouvu podepsal, jednal bez vědomí
valné hromady. Nikdo ale v tuto chvíli
neví, zda smlouva vůbec existuje. Pan
Odstrčil ji nechce vůbec ukázat, už
několik dní nebere telefon. A co vím,
tak předseda SK Prostějov 1913 pan
Sedlo všem tvrdil, že byl smlouvu
v pondělí ukázat na hokejovém svazu,
ale tam podle mých informací vůbec
nedorazil,“ podivuje se Tomiga. „Já
už jsem z toho všeho tak znechucen,
že už se o to přestávám zajímat. A to
i přesto, že mi prostějovský hokej leží
na srdci,“ dodal.
Jak ještě Večerníku uvedl, rodiče
dětí registrovaných v LHK se bouří proti přechodu pod hlavičku SK
Prostějov 1913 a hodlají proti této
transakci bojovat právní cestou.
Stejně tak chce zbývající vedení
LHK Prostějov spolek podat trestní oznámení na předsedu Odstrčila a rozporovat tak smlouvu z SK.
Pokud tedy opravdu existuje...

Částečné jasno vnesla do celé situace primátorka Statutárního města
Prostějova Alena Rašková, kterou
Večerník kontaktoval v neděli odpoledne poté, co se vrátila z dovolené. „Smlouva samozřejmě existuje,
pánové Sedlo a Odstrčil kontrakt
podepsali přímo před mýma očima
na radnici. A nechápu, co a kdo chce
rozporovat. Podpisy na smlouvě jsou
notářsky ověřené a za LHK Jestřábi ji
podepsal pan Odstrčil, který má pověření jednat za tento klub,“ podivuje
se první žena.
Dobře. Pokud je tedy o budoucnosti mládežnického hokeje v Prostějově postaráno prostřednictvím
smlouvy mezi ještě nedávno dvěma znesvářenými kluby, co se ale
děje s licencí na VSM ligu seniorů? Kdo teď vůbec tuto licenci pro
první mužstvo Jestřábů vlastní?
„Ta situace je doteď nepřehledná.
Osobně to vůbec nevím. A vůbec
bych se nedivil, kdyby o držiteli licence rozhodoval dříve či později soud,“
konstatuje náměstek primátorky Jiří
Pospíšil.
Nepochodili jsme ani u představitelů, kteří o tom rozhodují. Vedení SK
1913 se o uplynulém vedení sehnat
nepodařilo, boss Zdeněk Zabloudil
ani pronajimatel licence LHK Jestřábi „A“-team jaroslav Luňák dlouhodobě situaci veřejně komentovat
nechtějí.
Škoda. Budoucnost ledního hokeje
v Prostějově tak rozhodně vyřešena
není...

Jestřábi se setkají s fanoušky
>>>pokračování ze strany 29
„Chceme se potkat ještě před prázdninami a po konzultaci se zástupci fanoušků
jsme zvolili právě čtvrtek jako nejvhodnější den. Zaslouží si informace o ´A´týmu, o trénincích, o dalším plánu přípravy, blíží se také nástup na led. I proto
se zúčastní rovněž náš kondiční trenér
David Škřivánek, který má na starosti
jejich silovou připravenost. Je velice pracovitý, snaží se a dál se vzdělává, vysvětlí
vše potřebné,“ předeslal sportovní manažer a pravděpodobně i pokračující hlavní
trenér Jestřábů Jiří Vykoukal.
Osobně si pochvaluje právě současný model a návrat k obnovení diskusního fóra na stránkách klubu tak
není na pořadu dne. „Vím, komu
odpovídám, každý se představí
a nezůstává v anonymitě. Je to pro
mě přijatelnější a jsem za toto rád,
dříve mi dotazy braly spoustu času,
protože jsem se snažil na každý
z nich odpovědět poctivě a smysluplně,“ připomněl dřívější praxi.
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Na poli doplnění mužstva nenastal ani
za uplynulých sedm dní hmatatelný
pokrok a stále se čeká, až se vystříbří
situace v celém oddíle. „Nelituji, že
jsem tady zůstal a nekývl na nabídku
z extraligy, mám tu rozdělanou práci
a za čtyři roky jsem si tady vybudoval
silný vztah, navíc vidím potenciál posouvat se dál, jak u týmu, tak u sebe,“
stojí si i přes zásadní starosti a nejistotu
v oddíle za svým jarním rozhodnutím
setrvat na Hané.
V tento moment platí, že stávající
kádr má před sebou ještě dva týdny přípravy na suchu, po státních
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svátcích jim pak začne dva týdny
trvající volno, než se všichni sejdou
v neděli 23. července, aby se o den
později poprvé vydali na ledovou
plochu. „Provedeme lékařskou prohlídku pro posouzení zdravotní způsobilosti a další testy. Musím říct, že
tréninky mají hlavu a patu, kluky baví
a všichni jsme spokojeni. Navíc jsou
zatím i zdravotně v pořádku, co mám
informace. A počasí? Jednou je horko,
podruhé zima. Je mi vcelku jedno, jak
to snáší, jsou prostě v práci,“ pousmál
se při pohledu na teploměr Jiří Vykoukal.
(jim)
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letos slavíme jubileum...

Pondělí 26. června 2017
www.vecernikpv.cz

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

MLÁDÍ MÁ ZELENOU: POD HLAVIČKOU BCM
HRAJÍ TÉMĚŘ DVĚ STOVKY NADĚJNÝCH ORLŮ

PROSTĚJOV Loni v červnu vznikl mládežnický klub BCM
Orli Prostějov vyčleněním hráčů a trenérů ze spolku Orli
Prostějov, v němž zůstala pouze mužská složka, tedy profesionální „A“-tým Orli Prostějov a „B“-tým mužů. I díky tomu
od vedení České basketbalové federace klub získal statut
Vrcholového sportovního centra mládeže. Pod touto hlavičkou mládežnické celky odehrály celou sezónu. V zápasech se na palubovkách ve všech
věkových kategoriích představily téměř dvě stovky basketbalistů. Pět z nich se dostalo do
regionálních výběrů, další osmička hráčů se prosadila až do reprezentačních týmů. „První
rok, kdy jsme Vrcholovým centrem mládeže, byl docela náročný, ale výsledky máme slušné a
jdeme dobrým směrem,“ říká Michal Műller, předseda a statutární zástupce spolku BCM Orli
Prostějov.
Druhý díl ohlédnutí přineseme v příštím čísle!

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Ladislav
VALNÝ
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U23
Prvoligového nováčka vedla stejná
dvojice jako juniorský výběr. Právě sestava basketbalistů z výběru
„U19“ tvořila páteř seniorského
týmu ve druhé nejvyšší soutěži.
Nadějní hráči především sbírali
zkušenosti s velkým basketbalem
a hlavním cílem byla záchrana
soutěže. Podle předpokladů v nadstavbě hrálo prostějovské družstvo
ve skupině o 13. až 20. místo, v

základní části ale výrazně nakročilo k záchraně, když v osmnácti
zápasech nasbíralo osm výher.
Další úspěchy přidali mladí Orli
v další fázi soutěže, což v konečném účtování stačilo na patnáctou
příčku. Za Prostějovem skončily
GBA Praha, Nový Jičín, Snakes
Ostrava, BK Vysočina a TJ Start
Havířov. „Na premiérový ročník
to vůbec nebylo špatné. Musíme
si uvědomit, že někteří kluci hráli
docela pravidelně nejvyšší soutěž
a pomohli vybojovat záchranu.
To bylo nesmírně náročné fyzic-
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U19
Sezónu je třeba hodnotit z pohledu
rozvoje hráčů jako velmi úspěšnou.
Aktivní zapojení dvou hráčů tohoto
družstva do mužstva Kooperativa
NBL a příslib zapojení minimálně
dalších dvou v příští sezóně, jsou
dobrou vizitkou práce Petera Bálinta a Andreje Červenky. Převážná
část tohoto výběru startovala i v 1.
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kvalifikovali na mistrovství České
republiky z osmého místa. Ve skupině B šampionátu Orli prohráli s
Pardubicemi a Jindřichovým Hradcem a k postupu do semifinále jim
ve vyrovnané tabulce nestačilo ani
vítězství nad Sokolem Pražským.
V závěrečné fázi Hanáci prohráli
se Snakes Ostrava a nakonec vybojovali sedmou příčku, když zdolali
Jindřichův Hradec 97:83. „Sedmé
místo není špatné, ale přesto byl
tým po turnaji chvíli zklamaný. K
postupu do semifinále chyběl kousek. Tři týmy měly jedno vítězství.
Rozhodovala minitabulka, která
poslala do zápasů o medaile Sokol
Pražský,“ posteskl si Müller, kterého
těší, že v tomto týmu má Prostějov
reprezentanty České republiky - Richarda Bálinta a Adama Šišku.

U19
TRENÉØI A ASISTENTI JEDNOTLIVÝCH CELKÙ
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Zástupci klubu v reprezentacích:
U15 - Richard Bálint, Adam Šiška
U16 - Matouš Pelikán
U18 - Štěpán Borovka, Jan Maděra
U20 - Adam Goga, Martin Nábělek, František Váňa

bují přidat. Je na nich, jestli budou
na sobě pracovat a zlepšovat se
ve všech činnostech,“ konstatoval
klubový předseda. Dvěma hráčům
se během sezóny podařilo dostat
do národního týmu a úspěšně reprezentovali klub na mezinárodní scéně. Orlům se pak dařilo na
mezinárodních turnajích. Vyhráli
Ostrava Cup, na Memoriálu B Bažányho skončili druzí a tuto příčku
obsadili také v roce 2016 v další
mezinárodní akci v Ostravě.

Také starší žáci „U15“ odstartovali
sezónu v žákovské lize pod vedením dua Petržela - Žemlička a poToto družstvo pod vedením An- stoupili do extraligy U15 a z ní se
dreje Červenky a Petera Bálinta se
v sezóně 2016/2017 účastnilo extraligy a podařilo se mu postoupit
do play-off, kde bojovalo o Final
Four. Tu si však ve čtvrtfinálové
sérii bohužel nevybojovalo a skončilo na osmém místě. Sezóna ukázala mnoho pozitiv, ale také slabší
stránky. „Věřím, že sezóna hráčům
pomůže. Uvědomili si, kde potře-
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přípravka

20

ky i psychicky. Uznání ale zaslouží
celá sestava. S první ligou se prali
statečně,“ ocenil nadějné mladíky
Michal Műller, předseda a statutární zástupce spolku BCM Orli
Prostějov.

lize mužů pod hlavičkou U23 BCM
Orli Prostějov. „Jen díky četným
dlouhodobým zraněním se nám
nepodařilo dosáhnout lepšího než
sedmého místa ve velmi vyrovnané
extralize U19. O samotné kvalitě
družstva svědčí i vyrovnané zápasy
v play-off, kde jsme proti druhému
družstvu podali velmi kvalitní výkon a po vyrovnané sérii podlehli
3:1 na zápasy,“ zhodnotil sezónu
Michal Müller. Kvalita družstva se
jasně projevila na dvou přípravných
turnajích v Nizozemsku respektive
na Slovensku. Oba tyto turnaje junioři vyhráli.
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U23: Peter Bálint, asistent: Andrej Červenka
U19: Peter Bálint, asistent: Andrej Červenka
U17: Andrej Červenka, asistent: Peter Bálint
U15: Marek Petržela, asistent: Daniel Žemlička
Kondiční trenér: Petr Nátěsta
Fyzioterapeut: Jiří Herbert Procházka
Organizační pracovník: Václav Vymazal
Technický zápis: Jiří Fiala, Dominik Zachar
Kameraman: Libor Buřt

