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Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Tak tohle se mu nevyplatilo! Do
francouzského vězení se dostal muž z Prostějova,
který byl zadržen poté, co v této zemi převážel uprchlíky. Informaci potvrdilo Večerníku
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
Bývalý taxikář se tak dostal do pořádné šlamastiky, která ho nepochybně přijde dosti draho...

➢

Bývalý taxiká z Prostjova ml ve svém aut pevážet ve Francii dva
ilegální imigranty.
Ilustraní foto: internet
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rubriky

RYCHLÝ

Nejtepleji 29. dubna
Prostějov (mik) - Také v Prostějově jsme prožili enormně teplý
duben, který se vyznačoval letními teplotami. Podle meteoroložky
prostějovské hvězdárny byla rekordní teplota v Prostějově naměřena v neděli 29. dubna. „Zatímco
v tento den ráno minutu po šesté
hodině jsme u hvězdárny naměřili
teplotu 10,8 stupně Celsia, v 16.49
hodin to bylo rekordních 27,6
stupně Celsia. Za tak teplé dny by
se nestyděly červenec ani srpen,“
uvedla pro Večerník Božena Černohousová z astronomického oddělení prostějovské hvězdárny.
Tomuto tématu se bude Večerník
obsáhleji věnovat v příštím čísle.

Na mršiny nesahat!
Prostějov (mik) - Během prvomájového úterního odpoledne
spatřil Večerník u silnice poblíž
Kolářových sadů mrtvého psa. Kolem mršiny procházela v tu dobu
spousta lidí. Někteří, v domnění že
zvíře mohou ještě zachránit, na něj
sahali a pokoušeli se s ním manipulovat. „V takových případech není
radno na jakékoliv mrtvé zvíře sahat. Je zapotřebí nález uhynulého
zvířete okamžitě nahlásit městské
policii. Strážníci místo označí informativní tabulkou a pracovník
technických služeb provede do
čtyřiadvaceti hodin odklizení mrtvého zvířete,“ upozorňuje Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.

Redakce
  
8. kvìtna
UZAVØENA

FOTO

VEÈERNÍKU



Na 1. máje
tekla
krev!
Michal KADLEC

 



 

     

   

Reportáž z prvomájových oslav
najdete na straně 15 dnešního vydání

Agentura
Prestižní Ceny města Prostějova za
rok 2017 jsou už schváleny, nový
formát se už nestihne zrealizovat.
Jak se ale Agentura Hóser dozvěděla jako vždycky první, už příští rok
bude mít tato tradice vyhlašování
nejlepších osobností zcela jiná pravidla. Vedení magistrátu totiž reaguje na vývoj v komunální politice
v posledních letech.
„Vždycky bývalo zvykem, že jsme
těmito prestižními cenami odměňovali výrazné osobnosti, které se

     

tt1POEʏMÓtt
Čarodějnice a popletené hlavy. „Jestli se teď nepletu, zítra je sraz na sletu.
Bude nás tam více, přijď i ty, čarodějnice. Budem tančit s koštětem, chlapům
hlavy popletem.“ I takové ‚smsky‘ si mohly poslední dubnový den vzájemně
posílat příslušnice něžného pohlaví.
ttÁUFSâtt
Lásky a práce čas. Láska je pohádka života, která obvykle nemívá dobrý konec.
Práce je próza života, jejíž plody ovšem bývají téměř vždy sladké. V obojím případě
platí: zamilovat se i pracovat může každý, dotáhnout věc až do zdárného konce, to
ale zvládne jen málokdo. První květnový den určitě stojí za to oslavit lásku i práci.
tt4UʭFEBtt
Lékaři větry ostřílení. „Zatímco si lze představit vášnivého kardiologa
nebo ortopeda, je velmi těžké projevovat nadšení při zavádění sondy do
konečníku. Můžete se stát pouze větry ostříleným gastroenterologem,“
napsal známý lékař a fejetonista Michal Konštacký. Gastroenterologie je
nepochybně důležitým lékařským oborem. V rámci Jarních dnů zdraví příslušné oddělení v prostějovské nemocnici otevřelo své dveře.
ttɇUWSUFLtt
Jaro plné fantazie. Na jaře se fantazie mužů začne konečně zabývat tím, na
co ženy myslí již celou zimu... O tom, že jaro bude vždy mít svoji poezii, určitě není pochyb. Zachytit „poetické tóny jara“ se na svých obrazech pokusila
výtvarná skupina vedená Květoslavou Snášelovou. Výsledné kresby, pastely
a akvarely jsou k vidění v prostějovském muzeu.
tt1ÈUFLtt
Kolona míru. „Neexistuje dobrá válka nebo špatný mír.“ Jsme různí, můžeme věci vidět jinak, ale to je zcela v pořádku. Pokud by se však všichni
lidé na celé planetě měli shodnout pouze na jediné věci, pak jsou to právě
slova amerického politika Benjamina Franklina. Příležitost připomenout
si utrpení druhé světové války lidé dostali díky tradiční Koloně vítězství,
která projela řadou obcí v regionu.
tt4PCPUBtt
Svět, co trochu je a trochu není. Svět kolem nás je krásné divadlo, ale některé
hry, které na něm sledujeme, opravdu nestojí za nic... Něco podobného vám
však na Hanáckém divadelním máji v Němčicích nad Hanou nehrozí. Smát
se a plakat více než dopolosyta mohli diváci po celý uplynulý týden. Přehlídka
představení vytvořených ochotníky z čisté lásky k divadlu už bohužel skončila.
tt/FEʏMFtt
Nástroj, či zbraň? Mladá studentka si hraje doma na klavír. V tom zazvoní zvonek, u dveří stojí policista a hned se pouští do vyšetřování: „Bylo nám hlášeno, že
v tomto bytě někdo týrá jakéhosi Dvořáka...“ Při koncertu klavíristy Daniela Juna
v sále České církve evangelické U Kalicha se však žádné týrání určitě nekonalo.



zasloužily o lepší zítřky Prostějova.
Ovšem největším fenoménem naší
doby se stalo udávání, podávání
trestního oznámení a lhaní, jako
když tiskař tiskne. Na to musíme
zareagovat, nemůžeme to přehlížet,“ uvedla exkluzivně pro Agenturu Hóser Alena Rašáková, primátorka Prostějova.
Jak tedy dále prozradila, v příštím
roce budou Ceny města Prostějova
uděleny celkem šesti nominantům,
z toho ovšem polovina bude za
udavačskou činnost a umění lhát.
„Už nyní máme o všech třech jménech jasno. Cenu města Prostějova
za rok 2018 obdrží Hanča Pajclerová, která jen v tomto roce podala
na členy rady konšelů 258 udání
úřadům či dokonce trestních ozná-

KRIMI


Když se jdeme bavit, a ještě
k tomu máme před sebou výborné jídlo, to vždy přinese
na nějakou dobu určitý pokles
obezřetnosti. Minulé pondělí
těsně před půlnocí skutečně
na chvíli „vypnul“ mladý muž
v občerstvení v Západní ulici
v Prostějově. A to se mu záhy
vymstilo!

16 580
Jakmile polevil ve své opatrnosti a nehlídal si nejbližší
okolí, neznámý zloděj mu ze
stolu ukradl mobil a peněženku. A nešlo o škodu za pár korun. Kromě mobilu přišel také
o české koruny a dokonce i anglické libry. Suma sumárum za
ukradené věci v celkové hodnotě šestnácti a půl tisíce korun
hrozí pachateli dva roky kriminálu. Jen ho dopadnout...

www.vecernikpv.cz



Kdo chtěl, tak se líbal. První máj
v Prostějově a okolí oslavil každý
po svém. Tento tradiční romantický svátek měl ale opět jedno společné, zamilované dvojice se líbaly
pod každým rozkvetlým stromem.
Dokonce i politici. Komunisté
si dali tradiční dostaveníčko Na
splávku, sociální demokraté si zase
užívali v Kolářových sadech.


 
2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Agentura Hóser zase byla včas tam, kde měla být! Při májovém juchání sociálních demokratů v Kolářových
sadech se náměstek primátorky Pavel Smetana podezřele lísal k Miladě Sokolové z konkurenční ODS. To si však podle
zlých jazyků nenechal líbit její manžel Petr Sokol, a tak došlo údajně na pěsti a tvrdé direkty. Výsledek vidíte sami na jedné
z fotografií, na Prvního máje se v parku odehrály žárlivé scény s krvavou tečkou...

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

rubriky
Večerníku
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mení. Druhou cenu obdrží Kuba
Morava, který podal 247 udání.
A jako třetí získá významné ocenění města Francimór Pilouš, který
poslal na radní, úředníky a uklízečky na radnici 199 udání. Tento
člen opozičních vyděděnců naštěstí
už na zastupitelstva nechodí, takže
Cenu města Prostějova mu udělujeme i za tuto bohulibou činnost,“
prozradila Rašáková.
Agentura Hóser také zjistila, že
všichni tři zmínění lidé si prestižního ocenění velice váží. „Děkuji
koalici, že si takto cení mé záslužné
činnost ve prospěch města. Za svoji
osobu ale slibuji, že do konce tohoto roku zaokrouhlím počet svých
oznámení na rovnou pětistovku.
Už v tuto chvíli mám několik námě-

tů, a řeknu vám, že asi padesát lidí
z radnice půjde ještě tento rok do
tepláků! Jako že se Hanča jmenuju,“ pravila doslovně zastupitelka
Pajclerová.
Agentura Hóser se stačila ještě
spojit s mladým aktivistou Kubou
Moravou. Jelikož se ale učil dělat
kotrmelce, neměl tolik času na vyjádření. „Děkuji předem za tak
významnou cenu. A vás taky udám,
bulváre,“ zahrozil symbolicky i našemu redaktorovi.
Za Agenturu Hóser Majkl
5FYUWڀUÏUPSVCSJDF
KFTNZÝMFOâ OJLUFSBL
QSBWEJWâBڀSFEBLDF7FʊFSOÓLV
TFPEOʏKEJTUBODVKF

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici 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.

KARIN DAŇHELOVÁ



Smrt europoslankyně. Širokou
veřejnost zarmoutila zpráva o úmrtí bývalé dlouholeté europoslankyně Niny Škotové z Bedihoště.
Jednasedmdesátiletá dáma zastupovala nejen prostějovský region
v Evropském parlamentu v letech
2004 až 2009. Poslední rozloučení
s Ninou Škotovou proběhlo v pátek v Olomouci.




43 913

Definitivně pryč jsou časy, kdy
Prostějov byl padesátitisícovým
městem. Od konce minulého století počet občanů vytrvale klesá,
načež podle posledních údajů
jsme se dostali již pod hranici čtyřiačtyřiceti tisíc obyvatel. To není
příliš dobrá vize do budoucna...
Čtěte na straně 18




Foto: internet

ARGEMA
Dnes už legendární rocková kapela byla hlavním tahákem sobotních Hanáckých pivních slavností
v Prostějově. Na velmi sledované
a hojně navštívené akce skupina
zazpívala staré známé hity, zazněly i žhavé novinky.
 



„U PŘÍLEŽITOSTI
PRVNÍHO MÁJE
BYCH VZPOMNĚL
I NA KARLA
MARXE!“
Host prvomájové veselice komunistů
Na splávku poslanec Alexander
Černý přítomné návštěvníky
roztleskal, náhodně příchozí
však trošku v tu ránu zamrazilo...

se narodila 10. března 2002 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 1. května
2018. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
15 do 16 let, měří 165 centimetrů, má
hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné vlnité vlasy.

POÈASÍ v regionu

DARINA FORGÁČOVÁ

Ètvrtek 20/10 °C

Pondìlí 23/10 °C
Stanislav



23/8 °C
Den osvobození

Støeda

23/11 °C
Ctibor

se narodila 30. října 2004 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 30. dubna 2018.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 13 do
14 let, měří mezi 155 až 165 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědé vlasy s možným melírem.

Blažena

Pátek

18/9 °C

Sobota

17/6 °C

Nedìle

18/6 °C

Svatava
Pankrác
Servác
Zdroj: meteocentrum.cz

Zpravodajský a společenský týdeník PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Vychází 1x týdně po celém území Prostějovska.
Vydává: Haná Press s.r.o. Sídlo redakce: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. IČO: 26782294. Kontakty: 582 333 433, 608 960 042, vecernik@pv.cz. Provozní ředitel: Petr Kozák
Šéfredaktor: Petr Kozák (608 706 148, kozak@pv.cz). Zástupce šéfredaktora: Michal Kadlec (redakce@vecernikpv.cz). Redaktor: Martin Zaoral (editor@vecernikpv.cz).
Kontakt na redakci zpravodajství, sportu a kultury: 608 723 851. Grafické oddělení: Milan Fojt (grafikapvv@seznam.cz).
Vedoucí obchodního oddělení: Věra Černá (608 723 849, prezentace@vecernikpv.cz). Řádková inzerce a administrativa: Květoslava Hubáčková (608 960 042, inzerce@vecernikpv.cz).
Předplatné: Věra Černá (608 723 849, predplatne@vecernikpv.cz). Tiskne: MAFRAPRINT a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Rozšiřují: společnost PNS, a.s. a soukromí prodejci.
Distribuci pro předplatitele provádí Česká pošta, s.p. Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí.
„PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297. Evidováno u Ministerstva kultury České republiky pod číslem MK ČR E 11906

Pondělí 7. května 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k
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NENí JIøí WOLKER

PROSTĚJOV „Zde sedí básník,
jenž miloval svět!“ Tak by se dal
v souvislosti s nedávno odhalenou sochou Jiřího Wolkera na
afr
frááprostějovském náměstí parafrázovat slavný epitaf Jiřího Wolova.
kera z prostějovského hřbitova.
O tom, že básníci to nemají v běžném životě vůbec snadné, ví své
i jeho žijící jmenovec...

Martin ZAORAL

U Jiřího Wolkera už seděla pěkná
ěkná
řádka lidí. Nedávno si k němu přiínek
sedl i jeho žijící jmenovec. „Tatínek
mi říkal, že jeho otec, tedy můj děřího
deček, byl bratrancem otce Jiřího
tileWolkera,“ zmínil se čtyřiašedesátiletý Jiří Wolker.
ého
Svérázného majitele zchátralého
p po
domu na Újezdě štve, jak si poého
ezii jeho vzdáleného příbuzného
mupřivlastnili představitelé komudně
nistické ideologie. „On rozhodně
ynek
nebyl žádný proletář! Byl to synek
ního
z rodiny bohatého bankovního
úředníka a zapálený skaut. Jasněě že
psal o věcech, které se mu nelíbily,
ale to neznamená, že by si u nás
přál vládu jedné strany,“ vyjádřil se
Wolker, který sám od mládí projevoval umělecké sklony a velmi

JAKO JIøí WOLKER..

dobře kreslil. V praktickém životě se však vysokoškolsky vzdělaný muž
dlouhodobě ztrácí.
Vše vyvrcholilo
tím, že jej soud

EXKLUZIVNĚ

3

ZNOVU

OŽIJE
V POZADÍ STOJÍ
navrátilec
JIŘÍ VEČEŘ...
Michal KADLEC

"tyiašedesátiletý majitel zchátralého domu na Újezd je údajn vzdáleným
píbuzným slavného básníka, jehož socha zkrášluje námstí T. G. Masaryka
v Prostjov.
Foto: Martin Zaoral

pravomocně poslal do vězení. Po
nehodě, kterou měl zavinit, mu byl
zabaven řidičský průkaz, on však
navzdory tomu sveřepě usedal za
volant dál a byl při tom opakovaně

přistižen. Podle informací Večerníku v celé záležitosti aktuálně probíhá obnova řízení, která by však na
výsledném verdiktu zřejmě neměla nic změnit.

PROSTĚJOV Tohle může být velký comeback!
V devadesátých letech minulého století provozoval
dříve doslova vyhlášenou diskotéku Relax v Komenského ulici. Následně se „zapletl“ do obchodů s LTO,
později byl odsouzený za zorganizování dvou vražd
a jednoho pokusu o vraždu. Nyní se Jiří Večeř vrací
do Prostějova. Jak se Večerník exkluzivně dozvěděl, ještě letos má být tolik oblíbený discobar znovu
zprovozněn. A právě Večeř, kterého navíc vloni soud
zbavil obvinění za další dvě dvacet let staré vraždy,
stojí v pozadí celého zmrtvýchvstání podniku, jenž
sám vlastnil. Nyní bude ale za obnovením stát prý
jen v pozadí, šéfem podniku bude Petr Hrůza.
EXKLUZIVNÍ ZPOVĚĎ JIŘÍHO VEČEŘE
A PETRA HRŮZY ČTĚTE NA STRANĚ 31

EXKLUZIVNĚ

Jií Vee pijel do Prostjova pedstavit Veerníku nového
provozovatele obnoveného discobaru Relax v Komenského ulici Petra Hr!zu.
2x foto: Michal Kadlec
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„Chci odškodné a nový byt,“
PROSTĚ
PROSTĚJOV
ĚJOVMi
V Miroslav
l P
Poledňák
l dňáákb
bydlí
dlí v městském
ě t ké nájemním
ájj
í
domě v ulici Marie Pujmanové 10 ve Vrahovicích už dvě desítky let. Nikdy prý tam neměl s nikým a s ničím problémy.
Minulý týden se Večerníku svěřil, že na balkónu utrpěl úraz,
který ho zdravotně zneschopnil. Po Domovní správě nyní požaduje nejen odškodnění, ale rovnou i nový byt! Co se vlastně stalo a jak se na to tváří majitel bytu?

pro Večerník

Michal
KADLEC
Miroslav Poledňák přišel do redakce Večerníku značně rozčílený.
„Je to tak tři týdny, co jsem šel na
svůj balkón ve druhém patře. Stojím na něm a najednou mi z balkónu nade mnou spadl na hlavu
kus betonu! Urval se, praštil mě

PL MEGA
Jestábm

ZSTANE
PROSTĚJOV Uplynulou středu
2. května jednali prostějovští radní o způsobu vymáhání pohledávky ve výši 500 000 korun za LHK
Jestřábi spolek. Zastupitelstvo
se totiž v prosinci loňského roku
rozhodlo tuto částku po vedení
bývalého mládežnického hokejového klubu požadovat, neboť
v žádosti o dotaci na rok 2016
uvedlo nepravdivé údaje.
„Rada města se rozhodla nepodávat
žalobu na určení pravosti pohledávky města Prostějova za dlužníkem
LHK Jestřábi Prostějov spolek ve
výši pěti set tisíc korun,“ sdělila
Večerníku prostějovská primátorka
Alena Rašková. „Důvodem je fakt,
že insolvenční správce tuto pohledávku odmítl. Mimo jiné ve své
zprávě uvedl, že poskytnutá dotace
byla čerpána a dlužníkem použita
na stanovený účel v uzavřené
veřejnoprávní smlouvě,“ objasnila.
dokončení na straně 41 >>>

NA VÁŠ NÁMÌT

požaduje EMÁ NÁROK,“ protestuje
„N
M. Poledák f Domovní správy V. Prša
šé
Miroslav Poledák ped balkóny
u domu v ulici Marie Pujmanové
ve Vrahovicích, kde podle svých
slov utrpl zdravotní újmu.
Foto: Michal Kadlec

l ad
h Obl
č se mi
po palici
do ucha.
Obličej
zalil krví a bylo mi špatně. Přesto
jsem šel v pondělí do práce a tam
jsem omdlel, normálně se svalil na
zem. Tak jsem zašel k doktorovi,

kkterý mi našel
š l nějakou
ě k poraněnou
ě
cévku na mozku, a od toho mám
doteď závratě. Nyní mě čeká CT
vyšetření mozku, tak se toho bojím, co mi ještě najdou...,“ popsal

V č k svůj
Večerníku
příběh a s ním
spojené
trable Miroslav
Poledňák.

Více
tte na
stran
19

Lid se bavil: mokré arodjnice
PROSTĚJOVSKO Pořádně nabitý byl
začátek uplynulého týdne. Vše odstartovalo tradiční pálení čarodějnic, přičemž ty Plumlovské se snažily svým
tancem rozehnat mraky. To se jim však
nepodařilo a tak hvězdná akce musela
místo žáru překonat mokro. Na úterní
státní svátek pak Večerník monitoroval prvomájové oslavy. O uplynulém
víkendu se pak s akcemi roztrhl doslova pyt;el. Zažili jsme Kolonu vítězství
i svátek piva.
(pk)

a všude plno života

Více tte
na stran 32

2x foto: Martin Zaoral a Michal Kadlec
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pohled zpátky

PO STOPÁCH STARÉHO

PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

„Spravedlnost musí být,“  *!+,)+-./0,)+,
 256+%!"7!#)/0"'8(

tvrdil ŠTIKA,

který míří
do vězení
PROSTĚJOV Robert Horváth zvaný „Štika“ je
jedním z nejznámějších prostějovských zlodějů.
Před rokem na sebe upozornil tím, že byl odsouzen za řízení bez papírů. To by nebylo nic tak
zvláštního, pokud by přitom nenaboural auto
jednomu z policistů. Podle svědků právě ujížděl od krádeže. Za to vše byl Horváth odsouzen
k podmíněnému trestu. V průběhu uplynulého
roku došlo i na další dva rozsudky. Po posledním z nich by už měl skončit za mřížemi.
Robert Horváth před pěti lety pronikl dokonce na
titulní stranu Večerníku, když se nám svěřil, že to byl
právě on, kdo policistům „práskl“ krádež u vyškovského Kauflandu. Jeho známí tehdy ze sedadla auta
ukradli kabelku, ve které žena měla 1,3 milionu korun. „Spravedlnost musí být,“ vyjádřil se tehdy Štika
ke svým motivům.
On sám v krádežích ovšem rozhodně nebyl žádným nováčkem. Do jeho trestního rejstříku by
již brzy měl přibýt „jubilejní“ dvacátý záznam.
Začátkem letošního roku byl odsouzen za to, že
poskytl přístřeší svému synovi, který byl na útěku

Napsáno
pred


z dětského domova a kterému tak umožnil, aby zanedbával
povinnou školní docházku.
To však nebylo vše. Společně s Davidem Mikou, Patrikem
Pilarem a Gabrielou Suchou se účastnil výjezdu za krádežemi po celé Moravě. Ve své obhajobě se Horváth odvolával
zejména na to, že ostatním pouze asistoval. Zároveň neustále upozorňoval na svůj špatný fyzický stav. Kvůli nedostatečně fungujícím ledvinám musí pravidelně docházet do
nemocnice na dialýzu, kdy mu lékaři odvádí krev z těla ven
a čistí ji ve speciálním přístroji. Navzdory tomu byl soudce
již nekompromisní.
„Pane Horváthe, nevím, jak je to možné, ale za podvody,
krádeže a naposledy i za ohrožení výchovy mládeže jste
dostal u soudu vždy podmíněné tresty. Jestliže jste takto
nemocný a pobíráte také sociální dávky, tak nemůžete okrádat občany tohoto státu,“ objasnil soudce Krajského soudu
v Brně Josef Tatíček, proč se v případě Roberta Horvátha
rozhodl k patnácti měsícům nepodmíněně.
(mls)

využít pro poskytování sociálních služeb.
V objektu by měl vzniknout domov pro
seniory s kapacitou maximálně pětadvaceti bytových jednotek po dvou lidech.
S rozsáhlou a nepochybně i nákladnou
rekonstrukcí se však zatím stále nezačalo.
„V tuto chvíli dokončujeme projektovou
dokumentaci, nejpozději v létě bychom
chtěli získat stavební povolení. Stavební
práce by se měly rozběhnout na podzim,“ popsal Večerníku aktuální stav věcí
brněnský architekt Josef Holý zastupující
společnost, která objekt koupila.
Kováøíkova vila
zmìnila majitele

Dům řádových sester rozhodně není
jedinou zchátralou kulturní památkou
v Prostějově. Mezi další patří například
rodinný nemovitost Josefa Kováříka stojící na Vojáčkově náměstí. Výrazné dílo
české architektonické moderny z roku
1912 je ovšem rovněž dlouhodobě ve
velmi špatném stavu. To by se snad konečně mohlo změnit. Objekt od léta loň-

ského roku patří družstvu Kováříkova
vila. „Plánujeme jej zrekonstruovat tak,
aby se opět stal ozdobou náměstí. V první fázi je třeba opravit střechu a obnovit
vzhled fasády. Po konzultaci s památkáři
jsme si na tento projekt podali žádost
o dotaci na ministerstvu kultury České
republiky. Budeme-li úspěšní, mohlo by
se s opravami začít už letos, v opačném
případě se vše protáhne. V další fázi bychom se rádi pustili do oprav interiéru,
které budou souviset s budoucím využitím stavby. O tom však zatím nebylo rozhodnuto. Je to běh na hodně dlouhou
trať,“ vyjádřil se pro Večerník známý prostějovský podnikatel a předseda družstva
Kováříkova vila Martin Radič.
Dodejme ještě, že nezi nejznámější
prostějovské kulturní památky patří
například prostějovský Národní dům,
dále pak místní zámek, radnice či hřbitov. Všechny tyto objekty vlastní statutární město Prostějov, které se stará
o jejich postupnou a nikdy nekončící
obnovu.
(mls)
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Strážníci městské policie se čím
dál tím častěji setkávají s agresivními lidmi pod vlivem alkoholu.
Opilí výtržníci často ztrácejí poslední zbytky soudnosti a bohužel
i respekt k uniformě. Na smyslu
zbaveného muže narazil i mladý
strážník, který byl přivolán do baru
na Žižkově náměstí k vyřešení problému s nezvaným hostem. To ještě
netušil, že jindy běžný zásah skončí
zraněním a jeho měsíční pracovní
neschopností.
„Po dvaadvacáté hodině jsem při hlídkové činnosti procházel náměstím

a obsluha baru mě požádala, abych
vykázal opilého muže, který nechtěl
opustit provozovnu. Byl hodně pod
vlivem alkoholu, vtrhl do baru a údajně v něm chtěl najít svého bratra. Slušně jsem ho požádal, aby odešel z místa,
kde je již dávno po zavírací době. Stalo
se, muž si dal říci a skutečně odešel,“
začal své vyprávění sedmadvacetiletý
strážník Městské policie Prostějov.
Opravdu nic nenasvědčovalo tomu,
že by mělo dojít ještě k nějaké dohře.
„Dohlédl jsem na uzavření baru a přešel jsem na druhou stranu náměstí
k prodejně se sportovními potře-

bami. V tu chvíli se ke mně přiblížil
onen muž a začal pokřikovat, že jsem
falešný policajt a ať mu odevzdám služební odznak. Toto jsem nechal bez
povšimnutí, nechtěl jsem situaci nijak
hrotit. Muž se však začal na mě sápat
a jednou rukou se mnou cloumal.
I toto jsem se ještě snažil vyřešit po
dobrém a spíše jsem se na něj snažil
působit psychologicky. Když mě však
i druhu rukou chytil pod krkem, použil jsem už chvaty sebeobrany. Muž šel
na zem. Poté jsem od něj ustoupil pět
metrů a přivolal druhou hlídku. Brzy si
pak případ převzali kolegové z Policie

ČR,“ uvedl dále Večerníku mladý policista. Ten však při incidentu s opilcem
utrpěl zlomeninu prstní kůstky na levé
ruce. „Přímo on mě nezranil, způsobil
jsem si to sám při chvatu sebeobrany,
kterým jsem ho pacifikoval,“ dodal
strážník. „Uvedenou záležitost řešíme
ve zkráceném přípravném řízení jako
trestný čin útoku na veřejného činitele.
Policie nyní vyslýchá svědky celého incidentu a čekáme na výsledky rozboru
krve útočníka. Za uvedené jednání
hrozí muži až tři roky vězení,“ sdělil Večerníku Zdeněk Riedinger, ředitel Policie ČR, územního odboru Prostějov.
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PROSTĚJOV To, že je něco kulturní památkou, ještě rozhodně
neznamená, že to bude také v perfektním stavu. Napovídá tomu
i stav mnohých chráněných objektů
v Prostějově. Pokud totiž nepatří
osvícenému a dostatečně movitému majiteli, mohou se z nich stát
skutečné STÍNY MINULOSTI.
Zřejmě v nejhorším stavu je takzvaný
Dům řádových sester. Krásný funkcionalistický objekt nacházející se v areálu
staré nemocnice v Prostějově se na seznam památek dostal před necelými
dvěma roky. Obytný dům byl realizován
Eduardem Žáčkem v roce 1933. Určen byl jako bydlení pro řádové sestry
ošetřovatelky, které pracovaly v blízké
nemocnici. Později se tam přesunula
i některá oddělení, v současnosti je celá
stavba v naprosto dezolátním stavu.
Olomoucký kraj jej v roce 2016 prodal
za zhruba sedm milionů korun společnosti HOME FIT, která se zároveň
zavázala dům rekonstruovat a dále jej

jak šel čas Prostějovem ...

Melantrichova ulice

Jmenuje se podle nakladatele. #$%     &'($ )*))+ 
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2x foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: ulice Tetín

Sedmadvacetiletý strážník Městské
policie Prostějov je nyní v pracovní neschopnosti a od služby si musí nechtěně odpočinout zhruba měsíc.
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Podobných střetů opilých či zfetovaných pobudů nejen se strážníky, ale i policisty bylo tehdy před
deseti lety hodně. V současnosti je
jich však bohužel ještě víc. Agresivita občanů totiž roste, a jako
kdyby v mnohých případech neexistovaly už ani ona pověstná
sebereflexe a respekt k zákonu
i jeho ochráncům. Co si budeme
povídat, kdyby se něco podobného stalo v Americe, útočník by
už dávno nežil, ležel by na zemi
s prostřeleným hrudníkem... Zdá
se mi, že v Česku se stále čeká na
nějaké neštěstí, protože zákony
příliš policisty neochraňují. Neznáme totiž alespoň v Prostějově
případ, ve kterém by za napadení
strážce zákona šel někdo do vězení. V zahraničí to však běžná věc!
(mik)

REDAKCE
JE V ÚTERÝ
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Místo kečupu rtuť!

krimi

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ:

NEVYDAŘENÁ „ŠVÉDSKÁ TROJKA“

SKONČILA ODSOUZENÍM ZA ZNÁSILNĚNÍ
„Prvotní vinu nese sama poškozená,“
vyjádřila se předsedkyně senátu

Foto: MP Prostjov

Předminulou sobotu 28. dubna
v odpoledních hodinách vyjížděla
hlídka na žádost hasičů do ulice
Kojetínská, kde se měl nacházet
oznamovatel s nalezenou skleněnou lahví od kečupu, ovšem naplněnou nebezpečnou rtutí. Strážníci nález od pětapadesátiletého
muže převzali. Lahev byla převezena a předána pracovníkům sběrného dvora jako nebezpečný odpad.

Podvod za 16 korun
V podvečer minulého pondělí
30. dubna byla na linku 156 nahlášena drobná krádež v supermarketu v Konečné ulici. Pracovník
ostrahy hlídce na místě sdělil, že
za pokladní zónou zadržel muže,
kterého viděl, jak si v oddělení zeleniny do sáčku s naváženými brambory přidává další, ale ty již nepřevážil. S tímto zbožím poté prošel
přes pokladnu, aniž by uhradil
rozdíl v ceně vzniklý nedovážením
brambor. Tento rozdíl činil šestnáct korun! Zadržený cizinec tvrdil, že brambory dal do sáčku jeho
známý, který již z místa odešel a on
ani nezná jeho jméno. Svým jednáním je třiatřicetiletý muž důvodně
podezřelý z přestupku proti majetku. Celá záležitost byla předána
k dořešení příslušnému správnímu
orgánu. Ten má možnost uložit pokutu do 50 000 korun.

U nehody jako první
V dopoledních hodinách během
prvního květnového dne bylo na
lince tísňového volání přijato anonymní oznámení o dopravní nehodě v Plumlovské ulici. Podle něj se
jednalo o motorkáře, který leží na
zemi a nehýbe se. Strážníci u muže
učinili neodkladné úkony k zjištění
zdravotního stavu. Ten byl při vědomí a s hlídkou komunikoval, viditelné zranění neměl. Přihlížející
osoby strážníci požádali o součinnost při dohledu na zraněného do
příjezdu sanitky. Z důvodu houstnoucí dopravy a možného vzniku
dalších kolizních situací strážníci
usměrňovali provoz. Po ukončení
šetření nehody dopravní policií
byla komunikace plně průjezdná.

Lupič, nebo milenec?
V brzkých ranních hodinách středy 2. května bylo prostřednictvím
tísňové linky přijato sdělení o spícím neznámém muži v bytě oznamovatele. Ten se domníval, že se
do bytu vloupal. Dveře bytu však
nenesly žádné známky násilného
vniknutí. Při zjišťování skutečného
stavu věci vyšlo najevo, že se v bytě
nachází i přítelkyně oznamovatele.
Ta uvedla, že večer, zatímco byl její
přítel v práci, si pozvala na návštěvu své kamarády. Jeden z nich tam
i přespal. Osmadvacetiletý muž
si po probuzení posbíral své věci
a byt opustil. V tomto případě se
o protiprávní jednání nejednalo.

PROSTĚJOV Vlastní (mladickou) blbostí můžete dostat do
problémů nejen sebe samé, ale i lidi z vašeho okolí. To stoprocentně platí i o případu tehdy patnáctileté dívky, která se po
krátké známosti nechala dvěma mladíky pozvat do prostějovského bytu jednoho z nich. Když po milostné předehře mělo
dojít na sex, nezralá dívka si celou věc rozmyslela. Oba chlapci
její rozhodnutí respektovali, nicméně dle čtvrtečního rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově tak učinili až poté, co došlo
ke znásilnění! Odsouzeni byli navzdory tomu, že sama dívka
se po nevydařeném večeru nechala jedním z nich doprovodit
domů... Večerník stání sledoval na vlastní oči.
Rozparádění chlapci si její odmítnutí
nejprve špatně vyložili, jeden ji chytl
za ruce, druhý si na ni sedl a se slovy:
„Pokud se kočce tohle nelíbí, tak jí
začni dělat něco, co se jí líbit bude,“
Martin
vyzval svého kamaráda k tomu, aby
ZAORAL
partnerku pro své hrátky „uspokojil“
Podobnými situacemi si prošel nejprve rukou a pak i orálně.
nejeden muž. Když žena v jisté
„Nechápu, proè
situaci řekne NE, může to docela
jsem tady“
dobře znamenat možná, nebo také
nevím... Většina z toho plynoucích Když se však očekávaný účinek
nedorozumění naštěstí neskončí nedostavil, oba svého počínání
zanechali, aniž by došlo k souloži. Dívu soudu. Někdy ovšem ano.
ka z celé záležitosti rozhodně neměla
„Dìlej, co se jí
žádné trauma, nicméně se s ní svěřila
líbit bude“
své kamarádce, následně pak i příteli
Kamarádi Jan a Lukáš si loni v srpnu a matce. Po jejich společném naléhání
pozvali do bytu tehdy patnáctiletou se vydala na Policii ČR. „Vše mě mrzí,
dívku. Ta je podle jejich vyjádření ale nechápu, proč jsem tady. Celou
slovně i fyzicky dráždila, provo- dobu to vypadalo, že poškozená se
kovala a přitom mimo jiné žertovala vším souhlasí, když souhlasit přestala,
o výhodách „Švédské trojky“. Když nechali jsme toho. Poté se ještě omvšak došlo takzvaně na věc, tak couvla. louvala, že má blok z toho, co s ní
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dělal otčím. Chápali jsme to a Lukáš
ji doprovodil domů. Teprve později
se ukázalo, že si to celé vymyslela
a žádný otčím ani neexistoval,“
zdůraznil ve své závěrečné řeči dvaadvacetiletý Jan. Obhajoba rovněž
upozorňovala na to, že záměrem
obou mladíků rozhodně nebylo
dívku znásilnit. „Vše je důsledkem nezralosti mladé ženy, která nedokázala
odhadnout, kam až chce zajít. Nestalo
se však nic dramatického, a to i díky
chování obou obžalovaných,“ vyjádřila
se obhájkyně jednoho z nich.

„Jiná by si to
nechala pro sebe“
Přestože tříčlenný trestní senát dal
obhajobě v mnohém za pravdu, oba
obžalované nakonec uznal vinnými.
„Prvotní vinu nese sama poškozená,
která se od začátku chovala jako velká
hrdinka, když mimo jiné prohlašovala,
že ´Švédská trojka´ je nejlepší. Z doka-

zování však vyplynulo, že svůj postoj
změnila ještě předtím, než došlo ke
znásilnění. Bohužel mladíci na to nereagovali,“ zdůvodnila předsedkyně
senátu Adéla Pluskalová, která rozdala podmíněné tresty ve výši 26
a 30 měsíců.
Sama soudkyně v odůvodnění rozsudku rovněž upozornila na fakt,
že to nebyla poškozená, kdo chtěla
podat trestní oznámení. „Jiná dívka
by si možná řekla, že si to zavinila
sama a nikomu to neříkala. Ona se
však svěřila své kamarádce a později
i příteli a matce. Následně přišel tlak z
jejich strany, když se zřejmě rozhodli
celou záležitost řešit i za obžalovanou.
To však nic nemění na tom, že ke
skutku došlo. Věřme, že se v případě
obou obžalovaných jednalo pouze
o ojedinělý exces,“ uzavřela Pluskalová.
Rozsudek ovšem není pravomocný,
oba odsouzení se proti němu na místě
odvolali.

Vlastimil Konšel se svým právním zástupcem ped prostjovským soudem.
Foto: Martin Zaoral

nelegální skládku nechat odstranit,
náklady na první fázi tohoto procesu
již byly vyčísleny na více jak milion korun. Konšel se hájí tím, že
na skládce probíhaly pouze terénní
úpravy související s její plánovanou
sanací a že o všech těchto krocích
byli informováni jak zastupitelé,
tak i Odbor životního prostředí
prostějovského magistrátu.
„Hlavní líčení bylo odročeno na
konec srpna. Důvodem je zhotovení znaleckého posudku, o který
požádala obhajoba,“ zkonstatoval
počátkem uplynulého týdne státní
zástupce Jaroslav Miklenda. (mls)

Šokovaná barmanka zavolala strážníky

Pomoèený a pokálený muž
skonèil na záchytce
PROSTĚJOV Zúčastněným nebylo vůbec co závidět. Obsluha baru
v centru Prostějova a následně
i strážníci měli minulý čtvrtek
3. května ráno co dělat s pomočeným
a pokáleným bezdomovcem, který si
v opilosti doslova ustlal na záchodě.
Přivolaný lékař nakonec rozhodl
o převozu osmašedesátiletého muže
na záchytku. Důvod byl namístě,
muž bez domova se po probuzení
ani neudržel na nohou!
„Před půl osmou ráno vyjížděli
strážníci prověřit telefonické oznámení do baru, kde se měla na toaletě
nacházet ležící osoba, kterou obsluha

nemůže vzbudit. Hlídka po příjezdu
na místo událost potvrdila. Opilce
se strážníkům podařilo probrat.
Byl pomočený a pokálený,“ potvrdila událost Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Jak se dalo očekávat, jednalo se
o osmašedesátiletého muže bez domova. „Strážníkům uvedl, že do provozovny šel vykonat potřebu, ale při tom
upadl a usnul. To potvrdila i servírka,
kterou na opilého muže upozornili
další hosté. Orientační dechovou
zkoušku se u muže nepodařilo provést
kvůli jeho značné opilosti. Nebyl schopen samostatného pohybu, při pokusu

ERNÁ
KRONIKA
Okradena při nákupu
Předminulou neděli 29. dubna
v odpoledních hodinách byla třiapadesátiletá žena z Prostějova
nakupovat v místním marketu
v ulici Konečná. Igelitovou tašku si pověsila na nákupní vozík
a procházela prodejnou. V nestřeženém okamžiku jí neznámý
pachatel odcizil z tašky peněženku, ve které měla osobní doklady
a finanční hotovost 1 170 korun.
Celkovou škodu si poškozená vyčíslila na 2 270 Kč. Případ policie
šetří pro trestný čin krádeže.

Takto „idylicky“ jako ve snímku Snílci slavného režiséra Bernarda Bertolucciho erotické hry trojice mladých lidí z Prostjova rozhodn neskonily. Ilustraní foto: internet

Kauza s Konšelem odroena až na konec prázdnin
PROSTĚJOV Tento případ
sledujeme již nějakou dobu a ještě
nějakou bude. Minulé pondělí se
mělo konat pokračování hlavního
líčení s exstarostou Určic Vlastimilem Konšelem. Stání však bylo
tentokrát opět odročeno.
Obžaloba Vlastimila Konšela viní
z toho, že navzdory uzavření skládky
na okraji obce umožnil, aby na ni
byl ukládán další odpad zejména
stavební suť. Jak měly ukázat výsledky odborné analýzy, tento odpad
měl být i kontaminovaný. Obci nyní
hrozí, že po rozhodnutí Ministerstva životního prostředí bude muset
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Na ležícího bezdomovce na toalet v baru nebyl v!bec pkný pohled. Léka ho
nechal pevézt na záchytku.
Ilustraní foto

postavit se na nohy vždy znovu spadl.
Na místo byl proto přivolán lékař k posouzení zdravotního stavu opilce. Bylo
rozhodnuto o jeho převozu a umístění
do protialkoholní záchytné stanice
v Olomouci,“ popsala dále Greplová.
Jak dodala, přestupek proti veřejnému
pořádku, ze kterého je osmašedesátiletý

muž důvodně podezřelý, projedná
příslušný správní orgán. „Ten má
možnost za vzbuzování veřejného
pohoršení uložit pokutu až do výše deseti tisíc korun,“ uzavřela tisková mluvčí
prostějovských strážníků.
Otázkou je, co kdo z muže vymůže...
(mik)

Ilustraní foto: internet

Přišel také o libry
Minulé pondělí 30. dubna krátce před půlnocí přišel o mobil
a finanční hotovost čtyřiatřicetiletý muž v občerstvení v ulici
Západní. Neznámý lapka využil
okamžiku, kdy na stole ležely
volně odložené telefon značky
Samsung a peněženka. Mobil
ukradl a z peněženky si přivlastnil finanční hotovost 1 500
korun českých a 60 liber. Poškozenému vznikla jeho jednáním
škoda 16 580 korun. Případ šetří
policisté pro trestný čin krádeže,
a pachateli, v případě odhalení,
hrozí až dvouletý trest odnětí
svobody.

Straka u hřbitova
V době mezi 10:25 a 11:10 hodin ve čtvrtek 3. května se dosud
nezjištěný pachatel vloupal do
osobního automobilu Volkswagen, zaparkovaného u hřbitova v Brněnské ulici. Po rozbití
skleněné výplně okna u řidiče
z vozidla pachatel odcizil příruční pánskou látkovou tašku.
Spolu s ní jednasedmdesátiletý
muž přišel i o peněženku s doklady od vozidla i osobními a finanční hotovostí 2 500 korun, mobilní telefon a dioptrické brýle.
Celkem poškozený muž způsobenou škodu vyčíslil na bezmála
8 000 korun. V případě dopadení a prokázání viny pachateli
tohoto skutku za přečin krádeže
hrozí trest odnětí svobody až na
dva roky.

Podvod na internetu
Prostřednictvím e-shopu si devětatřicetiletý muž z Prostějova
objednal kávovar značky DeLonghi za částku 6 387 korun
včetně poštovného. Přibližně
v polovině dubna mu přišel potvrzovací e-mail o přijetí objednávky, a protože si zvolil platbu
předem na účet prodejce, zaslal
přes internetové bankovnictví
na požadovaný účet požadovanou částku. Ve čtvrtek 3. května
mu ovšem došla trpělivost, protože navázat kontakt s prodejcem bylo nemožné, objednané
zboží nepřišlo a stejně tak ani
peníze mu nebyly vráceny zpět
na účet. Proto celou situaci přišel objasnit a oznámit na policejní služebnu v Prostějově. Neznámému pachateli hrozí za trestný
čin podvodu až dvouleté vězení.

milujeme vecerník


Daniel GRULICH
21. 4. 2018 54 cm 3,50 kg
Stražisko

František FOJTÍK
28. 4. 2018 48 cm 2,95 kg
Brodek u Prostějova

Maya PROCHÁZKOVÁ
29. 4. 2018 50 cm 3,70 kg
Praha

Jan COUFAL
30. 4. 2018 48 cm 2,85 kg
Prostějov

Karolína ŠEVČÍKOVÁ
30. 4. 2018 48 cm 2,90 kg
Prostějov

Matyáš KRÁL
30. 4. 2018 53 cm 4,55 kg
Prostějov

Justýna BÍLKOVÁ
1. 5. 2018 51 cm 3,80 kg
Čechy pod Kosířem

Pondělí 7. května 2018
www.vecernikpv.cz

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Zajímavá událost se každoročně koná
pod patronací Zdravého města Prostějov. Nejinak tomu bylo i letos. „Když
za námi před devíti roky přišla Eva
Matoušková s tímto projektem, při
kterém děti prožijí nádherné sportovní dopoledne v Kolářových sadech,
neváhali jsme ani chvíli a tuto skvělou
myšlenku podpořili. Závod se skutečně
ujal a účast dětí na něm se každoročně
zvyšuje. Když se podíváte kolem na tu
atmosféru, určitě mi dáte za pravdu,“
usmála se Alena Dvořáková, koordinátorka projektu Zdravé město Prostějov.
Atmosféra v Kolářových sadech byla
skutečně strhující, desítky závodníků
povzbuzovaly na dvě stovky diváků,
převážně dětí ze Základní školy Jana
Železného, ale i žáci ostatních prostějovských škol. Samotnému závodu
pak dominovali žáci pořádající školy
Jana Železného.
klikni na

FOTOGALERIE
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už
ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste
zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Tříčlenná družstva musela absolvovat tři pětisetmetrové okruhy. První
na trať vyjeli chlapci nebo děvčata na
koloběžkách, ti předali štafetu běžci či
běžkyni a do cíle pak na závěr spěchali
chlapci nebo děvčata na in-line brus-

Michal
KADLEC

pro Večerník

lích. Jak vidno, podmínkou závodu
bylo, aby v družstvu byla alespoň jedna dívka. „Jsme rádi, že závod přilákal
takové množství dětí. Právě toto je cílem a účelem naší snahy. Je tu rekordní
počet družstev, jelikož tento originální
podnik vešel během posledních osmi
let do povědomí všech základních
škol. Navíc zúčastněným nedělá problémy běh, bruslení ani jízda na koloběžce. Ve všech disciplínách jsou moc
šikovní,“ objasnila těsně před závodem
Eva Matoušková, koordinátorka projektu Štafeta přátelství a zdraví.

PROSTĚJOV Předminulý pátek dopoledne žily Kolářovy sady sportem. Uskutečnilo se zde již tradiční klání družstev žáků
šestých až devátých tříd základních škol. V pořadí devátý ročník
Štafety přátelství a zdraví je skutečně zajímavým měřením sil
školáků, závodí se totiž v běhu, jízdě na kolečkových bruslích
a koloběžce. Kdo chtěl vyhrát, musel mít hodně všestranný tým.
A u toho prostě Večerník nemohl chybět!

Štafetu přátelství a zdraví ovládli žáci ZŠ Jana Železného

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!

Kateřina FRÉLICHOVÁ
2. 5. 2018 52 cm 3,90 kg
Plumlov

Denisa OPLUŠTILOVÁ
29. 4. 2018 48 cm 2,85 kg
Voděrady

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!

děti, pejsci

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!
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PROSTĚJOV
Jak
Miroslav
Poledňák uvedl, dlouhá léta pobíral
invalidní důchod, teď už si ale našel
příležitostnou práci. „Momentálně
mám neschopenku, takže do práce
nemůžu a přijdu o peníze,“ lamentuje muž, který se podle svých slov
okamžitě obrátil na majitele bytu,
tedy Domovní správu Prostějov.
„Přišel nějaký člověk se zedníkem,
který spodní část balkónu nade mnou
opravil. Dal tam nějaký plíšek, provrtal
to a vše natřel cementovým potěrem.
S tím člověkem z Domovní správy
jsem chtěl ještě mluvit o jiné nápravě,
ale řekl mi, že nemá čas, načež odešel.
Proto jsem poslal dopis přímo panu
Průšovi. Po Domovní správě chci
finanční odškodnění a nový byt.
V tomto na ´Pujmance´ už bydlet
nebudu,“ neskrývá rozčílení Miroslav
Poledňák.

mi texty. Činí tak navzdory zákazu, jehož dodržování ovšem nikdo nekontroluje. Přitom po nich zůstává nepořádek,
a ten bohužel nikdo neuklízí. Hřiště se
tak stává čím dál více nikým nekontrolovaným světem, který negativně ovlivňuje
život lidí v jeho okolí,“ čílí se Prostějovan
a apeluje na to, aby byla pravidla pro užívání hřiště zpřísněna a jejich nedodržování pokutováno.
„Strážníci městské policie by sem měli zejména o víkendech mířit častěji. Pokud už
to není v jejich silách, bylo by pro nás lepší
tohle hřiště zrušit!“ uzavírá obyvatel Mozartovy ulice.
Městská policie dle svého vyjádření na
sportovních hřištích provádí namátkové kontroly. Nejinak je tomu i v případě
toho v Mozartově ulici. „Pokud hlídka zaznamená, že je někde větší nepořádek, pak
kontaktujeme pracovníky technických služeb,“ vyjádřila se exkluzivně pro Večerník
Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov. Zároveň strážníci mají
právo mladíky nedodržující provozní řád
vykázat z místa. „Činíme tak obvykle na základě telefonického podnětu od občanů na
linku 156. Bude-li jejich jednání hodnoceno jako přestupek, může jim být i uložena
pokuta,“ ujistila Greplová.
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jsme se ale rozhodli pro jeho úplnou
rekonstrukci. V radě města jsme na tuto
investici schválili rozpočtové opatření ve
výši přesahující tři miliony korun. Přestože je nyní naprostý nedostatek stavebních
firem, které se přihlašují do výběrových
řízení, nám se podařilo tuto městskou
zakázku vysoutěžit. Ve výběrovém řízení
uspěla společnost Jamastav,“ prozradil
Večerníku Zdeněk Fišer (ČSSD), první
náměstek primátorky statutárního města
Prostějova.

Chodník v Bulharské ulici je velmi
dlouhý, proto jeho rekonstrukce bude
rozdělena na dvě etapy. Ta první proběhne ještě letos, druhá pak v příštím
roce. „Celý chodník je takzvaně utopený
a dlaždice jsou položeny pouze do písku.
Nyní se provede výstavba celého spodního
kufru a nový chodník bude stát nad úrovní
okolního terénu, aby na něm nestála voda.
Společně s tím se provedou kvalitní odvodnění a samozřejmě i nová kanalizace,“
popsal konkrétněji Fišer.
(mik)

PROSTĚJOV Prostějovské léto 2018
nabídne opět spoustu koncertů, kulturních i společenských akcí přímo na
náměstí T. G. Masaryka. Co by to ale
bylo za zábavu, kdyby se u ní nemohl
podávat alkohol? O tomto problému diskutovali minulou středu radní
a schválili výjimku.
Jak je všeobecně známo, město Prostějov se řídí vlastní vyhláškou o zákazu
konzumace alkoholických nápojů na
veřejných místech, tedy i na náměstí
T. G. Masaryka. „V rámci jednotlivých
akcí během Prostějovského léta se
bude moci na náměstí pít alkohol. Při
koncertech či dalších jiných vystoupeních jsme povolili i stánky s prodejem
alkoholu a zároveň jsme schválili výjimku z vyhlášky města konkrétně na tyto
akce. Výjimka bude platit pouze v dané
dny a jen na náměstí T. G. Masaryka,“
uvedla Ivana Hemerková (PéVéčko),
náměstkyně primátorky statutárního
města Prostějova.
(mik)

PÍT SE BUDE!

PROSTĚJOV Některé kotelny
v bytových domech mají už leccos
za sebou. Vedení Domovní správy
Prostějov se tedy rozhodlo provést
letos a příští rok jejich důkladnou
rekonstrukci. Radní vyslyšeli žádost jednatele DSP Vladimíra Průši a navrhnou zastupitelům schválení potřebné částky přesahující čtyři
miliony korun. Jednat se o tom má
na červnovém zasedání.
„Už v loňském roce bylo vypsáno výběrové řízení a nejvýhodnější nabídku
předložila společnost z Rožnova pod
Radhoštěm. Nejvýhodnější cena na
realizaci celého díla činí 4,16 milionu
korun včetně DPH,“ prozradil Večerníku Zdeněk Fišer (ČSSD), první ná-

Prostějov (red) - Po mnohých odkladech konečně začala příprava na rekonstrukci chodníků a komunikací ve vnitrobloku v Kostelecké ulici číslo 33 až
37. Celkové náklady byly spočítány na
5,9 milionu korun. „V rámci stavebních
prací má být provedena rekonstrukce
zpevněných ploch komunikací a chodníků, dále bude upraven způsob stávajícího parkování a vzniknou nové odstavné plochy. Vybudováno bude také
veřejné osvětlení a provedena úprava
stávající zeleně,“ uvedl první náměstek
prostějovské primátorky Zdeněk Fišer
(ČSSD). Jak dodal, termín prací bude
známý až po jednání Zastupitelstva
města Prostějov v červnu tohoto roku.

V Kostelecké se doèkali

RYCHLÝ


městek primátorky statutárního města
Prostějov.
Rekonstrukce kotelen proběhne ve
dvou etapách, a to letos od 15. května
do 31. srpna, příští rok pak ve stejném
termínu. „Konkrétně půjde o stavební
úpravy vybraných kotelen, výměnou
projde i jejich technologie. První etapa se bude týkat rekonstrukce kotelny v ulici Brněnská číslo 32 a rekonstrukce kotelny v Domu služeb v ulici
Vrahovická. Při druhé etapě budou
měněna technologická zařízení domovních kotelen v bytových domech
v ulici Brněnská 40, Brněnská 42 a Brněnská 46,“ popsal konkrétně Vladimír Průša, jednatel Domovní správy
Prostějov.
(mik)

PROSTĚJOV Už v únoru Večerník
informoval o rozhodnutí rady města, které následně schválilo zastupitelstvo, pustit se do rozsáhlé rekonstrukce autobusového terminálu
v Janáčkově ulici poblíž hlavního
vlakového nádraží. Nyní již celá investice dostala reálné kontury. Jednak po značných problémech byla
ve výběrovém řízení zvolena doda-

Večerník se obrátil na jednatele
Domovní správy Prostějov s dotazem, jak hodlá tuto záležitost řešit.
Jeho pohled na celou situaci je však
zcela odlišný. „Vůbec žádné drama se
v domě v Pujmanové ulici číslo 10,
jak vám ho popisuje pan Poledňák,
nestalo. Jakmile nám oznámil uvedenou událost, poslali jsme tam
kontrolora. Ten zjistil, že z vrchního
balkónu se oddrolila jen omítka, čili
žádný kus betonu! Tato omítka, která
údajně panu Poledňákovi spadla na
hlavu, měla rozměr jeden centimetr
krát jeden centimetr. Zedník celou
spodní část balkónu opravil a provedly se zároveň kontroly i opravy
všech balkónů v domě,“ tvrdí Vladimír
Průša. „O nějakém odškodnění nebo
dokonce výměně bytu pro pana
Poledňáka tak nemůže být vůbec
řeč, nemá nárok,“ konstatoval šéf
Domovní správy. „Já s tím klidně
půjdu i k soudu,“ posílá ovšem vzkaz
přes Večerník Miroslav Poledňák.

firmy dotázali, zda skutečně mohou
garantovat částky u jednotlivých položek. Vše se vysvětlilo. Společnost
v ceníku udělala několik výrazných
chyb a položky nacenila mylně. Proto
ji komise z výběrového řízení vyřadila
a druhého účastníka konkurzu oslovila jako vítěze. Tím je pražská společnost Skanska,“ poznamenal Fišer.
Podle něj ale tato záležitost nebude

mít žádný vliv na dodržení harmonogramu. „Pro začátek rekonstrukce terminálu v Janáčkově ulici jsme vybrali
úvod června, přičemž nejvíce práce
se udělá během letních prázdnin, kdy
je i provoz autobusů menší. Dělníci
budou opravovat jedno nástupiště za
druhým, do konce října by mělo být
hotovo,“ dodal náměstek prostějovské
primátorky.
(mik)

„Politiku už v televizi moc nesleduji, VHUL¾O
mám ráda hokej a fotbal,“ svěřila se YHéHUQÊNX
oslavenkyně Josefa Schlesingerová

položky její nabídky jsou až podezřele nízké,“ objasnil Večerníku patálie
v konkurzu Zdeněk Fišer (ČSSD),
první náměstek primátorky statutárního města Prostějov. „Když dám příklad, tak za velmi důležitou digitální
informační tabuli v obvyklé hodnotě
šesti set tisíc korun chtěla společnost
pouze sto tisíc korun... Členové výběrové komise se tak zpětně zástupců

 Jak jste oslavila své 102. narozeniny? Přiťukla jste si s hosty na zdraví?
„Slavilo se tady dokola kolem, já jsem
jenom seděla v křesle a byla potichu.

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

(úsměv) Přišlo mi poblahopřát hodně
lidí a já je ráda poslouchala. Vše jsme
pak zakončili na slavnostní oběd v restauraci, která proběhla už čistě v rodinném kruhu. Se všemi jsem si každopádně dala na zdraví trošku toho vaječného
koňaku, ten mám totiž nejradši.“
 Jakému se těšíte zdraví?
„Děkuji za optání, cítím se naprosto
v pohodě. Ani se mi nechce věřit, že
už mám sto dva. Já už ty roky nějakou
dobu ani nepočítám. (úsměv) A teď
jste mě překvapili i tím, že bych měla
být nejstarší v Prostějově. To snad není

PROSTĚJOV Kolik z nás se dožije tak úctyhodného věku, a co víc, při takovém zdraví a pohodě? Josefa Schlesingerová (na snímku), o které Večerník
přinesl reportáž v čísle 17, má na dlouhověkost jednoduchý recept. Žít bez
nervů a stresů, jíst hodně sladkého, pít mléko a hlavně brát všechny problémy s rezervou. Vitální stařenku jsme vyzpovídali při oslavě 102. narozenin.

možné, z toho mám úplně trému. Žiji
opravdu pohodovým životem. Moc
děkuji hlavně mé dceři a zeti, kteří se
o mě velmi pečlivě starají, mám je moc
a moc ráda.“
 Vloni jsme vás zastihli při volbách. Zajímáte se stále o politiku,
sledujete ji například v televizi?
„Ani nemluvte, politika mě už rozčiluje, už se na ni nedívám. Maximálně
vydržím sledovat zprávy. V televizi
mám nejradši fotbal nebo hokej, ráda
počítám hráče, jestli jsou všichni. (směje se) Jinak dělám všechno možné, nijak
se neomezuji. V pohybu, ani v jídle.
Ráda se chodím dívat na zahrádku, jak
všechno krásně kvete nebo nám roste
zelenina.“
 Máte nějaký zaručený recept na
dlouhověkost?

„Nejím moc maso, cpu se ale věčně
sladkým nebo moučným jídlem. Nejdůležitější v životě dle mého názoru je
brát všechny problémy s nadhledem
a nestresovat se kvůli ničemu. A hlavně
mít okolo sebe lidi, které máte rádi.“

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Také dnes v rámci seriálu rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název „NA ROVINU“ a v němž
se známých osobností ptáme na aktuálně žhavá témata, pokračuje deváté kolečko. Po návštěvě Rady statutárního města Prostějov
a vyzpovídání zástupkyně podnikatelské sféry následuje osobnost z kulturní či společenské oblasti, aby už příště vše zakončil pracovník státní a městské správy policie nebo justičních orgánů.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

vatelská firma a druhak byl určen
termín zahájení celé akce.
Do výběrového řízení na městskou zakázku za necelých deset milionů korun
se původně přihlásily dvě firmy. Jednu
z nich však radní z konkurzu vyloučili.
„Jednalo se o společnost z Bruntálska.
Ta nám sice nabídla mnohem nižší
cenu než druhý uchazeč, ovšem při
bližší kontrole jsme zjistili, že některé

Radní ze zakázky vyloučili chybující firmu

    

PROSTĚJOV Už několik let si obyvatelé Bulharské ulice stěžují na katastrofální technický stav chodníku
vedoucího jejich ulicí. A mají pravdu!
Po této komunikaci se totiž s trochou
nadsázky mohla procházet snad už
i Marie Terezie... Vedení magistrátu
v uplynulých dnech konečně vyslyšelo
proseb a chystá se do zásadní rekonstrukce investovat miliony korun.
„Původně se mělo jednat pouze o opravu chodníku v Bulharské ulici, nakonec
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„Bydlím kousek od něj a jsem rád, že
existují místa, kde mohou lidé sportovat
a upevňovat si tím své zdraví. Mnohokrát
se zde sejdou i rodiče s dětmi nebo skupinky mladých měřících si své síly třeba
v basketbalu. Rád je sleduji, přestože se
člověk musí smířit s hlukem obzvláště se
rozléhajícím mezi dvěma paneláky,“ napsal
do redakce náš čtenář, jenž si však nepřál
být jmenován.
Dění mezi paneláky sleduje v Mozartově ulici již sedm let. Více jako hluk
odrážejícího míče mu však vadí chování
těch, kteří na hřiště nemíří za sportem.
„Pouze sedí, kouří cigarety a marihuanu. K tomu popíjí pivo či jiný alkohol
a pouští si hudbu s často velmi vulgární-

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Všechno dobré je i k něčemu zlé. Platí to také o sportovištích.
Některá z nich neslouží pouze ke zdravému vybití, ale přitahují i poflakující se
mládež. Tak je tomu dle jednoho z čtenářůVečerníkuvpřípaděprostějovského hřiště v Mozartově ulici.
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Hřiště mezi paneláky láká   "  ##
sportovce i „huliče“  $ Za ètyøi miliony
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8. KVÌTNA

V ÚTERÝ

ležité si připomenout, že rok od roku
se v Prostějově zvyšuje věkový průměr všech jeho obyvatel. Netvrdím,
že se brzy staneme výhradně městem
seniorů, ale aktuální čísla jsou jasně
daná...,“ konstatovala Hemerková,
která apeluje: „S přihlédnutím k těmto faktům bychom měli už teď daleko
usilovněji plánovat všechny záležitosti, které s tím souvisejí. Mám tím
na mysli výstavbu domů pro seniory,
domy s pečovatelskou službou a další
sociální zařízení tohoto typu.“
Už několik let se také Večerník zabývá skutečností, proč vlastně lidé
v Prostějově stárnou místo toho, že
by většinu populace tvořila omladina. „Těch příčin je několik. Tou
hlavní je fakt, že v našem městě už
poměrně dávno pominul onen boom
v porodnosti. Silné ročníky rodičů
jsou minulostí, což je ve statistikách
porodnosti znát. Dokud bude počet
narozených dětí daleko menší než
počet těch, kteří umírají, nemůžeme
samozřejmě myslet na zlepšení situace. Další známou příčinou je fakt, že
spousta mladých rodin se z Prostějova stěhuje pryč za lepším živobytím,
ať už do větších měst či do zahraničí.
A pokulhává také výstavba nových
domů, které bychom mohli novým
obyvatelům nabídnout. Jak říkám,
musíme se už teď nad těmito věcmi
daleko důsledněji zamýšlet a pokusit
se o nápravu,“ uvědomuje si náměstkyně primátorky Prostějova.
Zajímavý je bezesporu i fakt, že ve
městě momentálně registrujeme celkem 2 114 obyvatel starších 80 let,
z toho ovšem jen 672 mužů, ale hned
1 442 žen. „A máme také čtyři občanky starší 100 let,“ prozradila Ivana Hemerková. V této souvislosti z čerstvé
statistiky vyplývá, že celkově zde žije
o 2709 více zástupkyň něžnějšího pohlaví jak ´pánů tvorstva´! „A vám to
jako vadí? Prostě máme lepší kořínek
a víc toho vydržíme,“ směje se náměstkyně.

vecerník


 

Když byl Večerník nedávno přát Josefě Schlesingerové k jejím nádherným 102. narozeninám, napadla nás
myšlenka zjistit, jaké je vůbec věkové
složení prostějovského obyvatelstva.
Zkontaktovali jsme tak magistrát,
a získali údaje, které dokládají, že
rapidně přibývá lidí důchodového
věku a naopak ubývá nově narozených občánků. Co s tím?
„Je pravdou, že průměrný věk prostějovského obyvatelstva se opět
zvýšil, činí už něco málo přes čtyřiačtyřicet let. Navíc přibývá lidí ve
věku od šedesáti let a starších, kteří
bohužel stále nedokáží nahradit
nově narozené děti. Netvrdím ale
jako Večerník, že Prostějov vymírá!
Neustále věřím, že se tento trend
stárnutí občanů Prostějova a zároveň snížený počet narozených dětí
zastaví a pomalu nabere opačné obrátky. Je jen otázkou, kdy to bude.

Michal
KADLEC

pro Večerník

PROSTĚJOV Oslavy Prvního máje
určitě neprožil podle svých představ mladý motorkář. V Plumlovské ulici totiž nedával pozor na situaci, která se na silnici poblíž čerpací
stanice OMV odehrávala před ním.
V rychlosti se doslova rozplácl
o osobní auto, do kterého zezadu
narazil.
„Sedmadvacetiletý motocyklista mířil na stroji značky Suzuki ve směru
na Mostkovice. Před ním jela dvě
osobní vozidla, a to Renault Megane,
před ním ještě Peugeot 308. Řidička
peugeotu chtěla odbočit vlevo do ulice Západní a přitom dávala znamení
o změně směru jízdy. Bezprostředně
před touto křižovatkou se nachází
ochranný ostrůvek. Motocyklista
chtěl obě vozidla předjet a před tímto
ostrůvkem přejel do protisměru. V té

době již ale řidička peugeotu odbočovala vlevo a motorkář narazil do zadní části vozidla, které řídila,“ popsala
karambol Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Nebylo divu, že při nehodě utrpěl
motorkář zranění, se kterým byl
převezen do prostějovské nemoc-

nice. „Z důvodu, že u něj nemohla
proběhnout dechová zkouška na
možnou přítomnost alkoholu v těle,
byl nařízen odběr krve. U řidičky byla
zkouška negativní. Škoda byla předběžně vyčíslena na padesát tisíc korun,“ dodala Zajícová s tím, že všechny
okolnosti nehody jsou i nadále v šetření policistů.
(mik)
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vìková struktura obyvatel prostìjova k 25. 4. 2018

CELKEM: 43 913 obyvatel, z toho 20 602 mužů a 23 311 žen
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Prostějov (red) - Úklid chodníků a silnic v Prostějově se během
uplynulého zimního období oproti předchozímu roku o něco málo
prodražil. „Údržba komunikací
v Prostějově v období od listopadu
loňského roku do března roku letošního stála 3 428 701 korun včetně
DPH. Byla tak zhruba o sto deset
tisíc korun dražší než rok předtím,“
prozradil náměstek prostějovské
primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Údržbu v zimních měsících zajišťuje společnost FCC Prostějov, která
se na základě Smlouvy pro správu,
opravy a údržbu místních komunikací stará o schůdnost chodníků
a sjízdnost místních komunikaci.
„Obsahuje zabezpečení pohotovostní služby dispečera, řidičů a techniky, plužení a posyp s použitím posypové soli a písku, ruční úklid sněhu
z autobusových zastávek a přechodů
pro chodce,“ dodal Pospíšil.
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Přiznávám, že to může trvat hezkou
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řádku let,“ poznamenala Ivana Hemerková (PéVéčko), náměstkyně dubnu tohoto roku měl Prostějov to přitom bylo o třiašedesát obyvatel mu poklesu. Jestli by to takto mělo
primátorky statutárního města Pro- celkem 43 913 obyvatel. „Ještě k je- více, z čehož je patrné, že za pouhé pokračovat nadále, půjde už skutečně
stějova. Večerník zjistil, že k 25. denatřicátému prosinci loňského roku čtyři měsíce došlo k poměrně velké- o alarmující záležitost. Zároveň je dů-

 

 

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Stárneme, a v přeneseném slova smyslu dokonce
vymíráme! Večerník se exkluzivně dostal k naprosto aktuální
statistice nejen celkového počtu obyvatel Prostějova, ale rovněž k údajům o jeho věkovém složení. Z poskytnutých čísel je
patrné, že ke konci dubna došlo k dalšímu poklesu počtu obyvatel, od 31. prosince 2017 zde žije o třiašedesát lidí méně. Toto
alarmující číslo navíc dokresluje fakt, že v posledních letech výrazně přibývá občanů seniorského věku. Aktuálně máme přímo v Prostějově čtyři občany starší 100 let.





 

 

hrada škody byla uplatněna u pojišťovny
viníka dopravní nehody ze zákonného
pojištění motorového vozidla. Pojišťovna
provedla výplatu pojistné částky na účet
města pouze ve výši 15 538 korun, kde
bylo proplaceno plnění s odpočtem podle
opotřebení a stáří sloupu. Současně byla ze
strany statutárního města uplatněna škodná událost z pojištění odpovědnosti, tedy
povinného ručení, kdy přiznané plnění na
základě předložených účetních dokladů

a vzhledem ke stáří majetku a jeho poškození činilo 5 374 korun. Z tohoto důvodu
rada města schválila odepsání pohledávky
ve výši 4 626 korun, což je rozdíl mezi vyčíslenou škodou a přiznaným plněním
od pojišťoven. Opravou byl zhodnocen
městský majetek, starý sloup veřejného
osvětlení byl nahrazen novým,“ okomentovala rozhodnutí radních Jana Gáborová,
referentka vnějších vztahů magistrátu statutárního města Prostějov.
(mik)

Zdroj: Magistrát města Prostějova

PRAHA, PROSTĚJOV Všeobecně známá kauza okolo
padesátimilionové dotace pro Čapí hnízdo, v níž padlo obvinění z podvodu kromě Andreje Babiše také na
prostějovského poslance a zastupitele Jaroslava Faltýnka, se poměrně nečekaně zvrátila. Státní zástupce
na základě stížnosti zbavil Faltýnka obvinění!
Státní zástupce Jaroslav Šaroch na začátku minulého
týdne rozhodl o stížnostech proti obvinění v kauze Čapí
hnízdo a zrušil trestní stíhání u čtyř osob. Je mezi nimi
i místopředseda hnutí ANO 2011, poslanec a prostějovský zastupitel Jaroslav Faltýnek. Zatímco celostátním
médiím se Faltýnek během uplynulého týdne nechtěl ke
žhavé novince vyjadřovat s tím, že ještě nemá písemné
rozhodnutí státního zástupce, Večerníku poskytl alespoň
stručný komentář.
„Vzpomínáte si, jak jsem vám už vloni říkal, že celé to obvinění a ostatně i celá kauza okolo Čapího hnízda jsou jedna
velká sračka? Nyní se to konečně začíná potvrzovat! Obvinění pana Babiše, členů jeho rodiny a nakonec i moje bylo
účelové s cílem poškodit nás všechny, a abychom odstoupili z politiky. Teď jsem pochopitelně rád, že státní zástupce
rozhodl takto. A věřím, že podobně rozhodne i v případě
kolegy Babiše. Vyšetřovatelům už pan Šaroch vzkázal, že
důkazy z údajného podvodu jsou velmi slabé,“ sdělil exkluzivně Večerníku Jaroslav Faltýnek.
Bude nakonec zrušeno i trestní stíhání Andreje Babiše? Zatím platí, ale kdo ví, co může nastat za pár týdnů... (mik)
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„Říkal jsem, že to
celé je sračka,“ řekl
Večerníku poslanec
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PROSTĚJOV Když 12. ledna 2013
došlo v Dolní ulici k dopravní nehodě, při níž řidič osobního auta porazil
sloup veřejného osvětlení, stála jeho
výměna městskou pokladnu přes 25
000 korun. Nezodpovědný šofér dostal od policistů pokutu, ale zároveň
musel pochopitelně nahradit škodu.
Dnes už nemusí...
Celou záležitost nyní po více než pěti letech projednávali prostějovští radní. „Ná-

VĚK (od - do)

Naboural do sloupu, škodu platit nemusí



Prostějov (red) - Stav finančních
rezerv města se zvedne o téměř 55
milionů korun. Večerníku to sdělili
radní po svém středečním zasedání.
Vysoké naplnění některých položek
příjmové části rozpočtu tak zvedá
finanční rezervu města. „Jedná se
o peníze z prodeje pozemků, kdy
došlo k úhradě kupních cen za prodej pozemků v průmyslové zóně
společnostem Mubea a DGPack.
Vzhledem k tomu, že v době přípravy rozpočtu na rok 2018 nebylo
známo, kdy dojde k podpisu smluv
a následně úhradě kupních cen, nebyl tento příjem do návrhu rozpočtu
zahrnut,“ vysvětlil Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky statutárního města Prostějov.

Došlo také k dalšímu poklesu počtu obyvatel,
žen je přitom takřka o tři tisíce víc




Kasa „nabobtnala“
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lost a trapnost ani trochu nestydí?
Ale možná to nebude tak vážné. Třeba si kluci jen špatně vyložili titulek
článku ve Večerníku. Ten informoval
o tom, že někdo vložil mezi prsty bronzové sochy zapálenou cigaretu. Snad si
po jeho přečtení řekli, že pokud „Wolker už kouřil“, nebude zas tak hrozné,
pokud si zakouří znovu...
Ono se totiž bronzovému Jiřímu
Wolkerovi naštěstí vůbec nic nestalo.
Na druhou stranu opilí a rozdychtění
mladíci nepochybně chybu udělali

a je naprosto logické, že za ni i zaplatí.
Hlavním trestem v tomto případě pro
ně měla být ostuda, kterou si již trhli.
Navíc by je to mělo stát i nějakou tu korunu. Ze všeho nejvíc by asi pomohlo,
pokud by sami párkrát zametli náměstí. Jenže k tomu je pravděpodobně
nikdy nikdo nedonutí. Už dávno jsem
totiž přišel na to, že každý z nás má
šanci bojovat pouze s vlastní blbostí.
Dá to fušku, ale jde to. Bojovat ovšem
s blbostí někoho jiného je většinou jen
mrhání drahocenným časem...



K

výboru byla založena komise pro
rehabilitace postižených z procesů
v padesátých letech a koneckonců
všechny další komise dostaly jiný
glanc i demokratický duch. Byla také
obnovena obrazová galerie všech
starostů a předsedů MNV v zasedací
síni prostějovské radnice. V muzeu
pak proběhla výstava děl akademického malíře Antonína Kameníka.
Samozřejmě že prvomájový průvod byl v tomto roce plný nadšení a odhodlání, byla vyjadřována
podpora představitelům pražského jara v čele s Alexandrem Dubčekem.
věten 1978 a po svěžím
vzduchu demokracie už zase
nebylo ani památky. Tudíž i prvomájový průvod se nesl v duchu
normalizačním, leč je třeba si uvědomit, že tu byla tichá hrozba stoupenců Charty 77, a jak se dozvídáme až dnes z archivních pramenů,
byli i v Prostějově a na jejich aktivity by se nemělo zapomínat. Rok
1988 už byl zase někde jinde a tak
možná bylo vidět na fotografiích
z průvodů rozjásané tváře, chyběl
totiž jeden jediný rok a ...



s 512 byty. Přednostně je magistrát
nabídl stávajícím nájemníkům. Odhad přínosu do městské pokladny
činil asi 100 milionů korun. Hodnotu všech nemovitostí stanovil soudní znalec. Koncem května dosáhla
nezaměstnanost na Prostějovsku 3,7
%, což bylo nejméně v celém Olomouckém kraji.
A letos? Naplňme hlavně to, že máj
je lásky čas.

ANALÝZA
2 
*2 



a společností Czech Radar o pronájmu dalších dvaceti radarů na měření rychlosti. No, dnes máme ze všech
radarů málem ptačí budky... Je to takový „pěkný“ pomníček, co se bude
dít dál, aby se nám tu kdekdo neproháněl jako utržený z řetězu, toť otázka. Ovšem je evidentně daleko méně
zajímavá než tahanice o Manthellan,
NCO, bazén, dotace pro LHK a jiné,
v přímém přenosu ze zastupitelstva,
mnohem zajímavější kauzy. Vláda
České republiky rozhodla o tom,
že se secesní Národní dům stal
národní kulturní památkou. Kotěrovo dílo, do něhož město investovalo desítky milionů korun,
oslavilo v roce 2007 už 100 let od
svého otevření. Dne 16. května se
poprvé otevřely brány prostějovského aquaparku. Na návštěvníky čekalo několik nových atrakcí, na druhou
stranu pro nezájem byla zrušena nudapláž. Otevření však nepřálo počasí
– v pátek přišlo 46 lidí, v sobotu 85.
V neděli bylo otevřeno jen dopoledne, po obědě se aquapark kvůli dešti
zase zavřel. Zastupitelé Prostějova se
rozhodli prodat devětačtyřicet převážně cihlových městských domů

Trvalky by nebyly?
Moc tleskám nápadu vysazování tulipánů, narcisů či krokusů ve městě, a to hlavně v parcích, ale také vedle silnic. Tyto květinky jsou nádherné a do našeho jinak šedivého města přinášejí krásu i radost. Jenom je škoda, že jde o jednorázovou a hlavně krátkodobou záležitost, tyto rostliny během dvou týdnů odkvetou
a nezbyde nic. Tak mě napadlo, jestli by spíše na stejných místech nešlo vysadit trvalejší květiny. Určitě by to přineslo radost po delší dobu, než jsou dva týdny.
Petra Nadymáčková, Prostějov
Nic s tím nenadìláte
%  
Jestliže se v Prostějově ročně zlikvidují tři stovky ho- To mi řekněte, co je na tom složitého a finančně náročného otevřít vchod do aquaparku i z Krasické ulice? To
lubů, je to sice dost, ale v holubí populaci jde pouze o opravdu musíme z autobusové zastávky i s dětmi obcházet půlku koupaliště, abychom se dostali dovnitř? Nezlomek. O zlomek toho, co je v našem městě skuteč- vím, ale podle mého názoru není vůbec těžké posadit do pokladny nějakou brigádnici a opravit alespoň jeden
ně nechtěné. Ale co s tím? Myslím si, že nic s problé- jediný turniket. To ať se na mě nikdo nezlobí, ale vzhledem ke zvyšování kvality služeb, tedy alespoň jak o tom
mem holubů a znečišťováním soch, střech domů, ale radní neustále všude mluví, by se druhý vchod do prostějovského aquaparku určitě hodil...
i chodníků holubím trusem dělat nejde! Marně se to
Jindřich Dvorník, Prostějov
snaží řešit v Praze, Brně či Plzni, ale i v dalších městech
& ' 
republiky. S holubím trusem mají své špatné zkuše- Při současné velice nízké nezaměstnanosti hledají firmy marně nové pracovníky. V hospodách chybí číšníci nebo
nosti i ve velkých městech v Evropě. Prostě holubů kuchaři, úklidové firmy nemají s kým uklízet, je nedostatek zedníků a co já vím koho ještě. A teď mi řekněte, co děbude vždycky několikanásobně víc, než se jich po- lají naši mladí romští spoluobčané? Každý den dopoledne nebo odpoledne tři desítky z nich vysedávají na náměsdaří zlikvidovat. Jde jen o to, jak rychle se úklidovým tí T. G. Masaryka v Prostějově, z laviček pak běhají z obchodu do obchodu a tu a tam něco ukradnou. Většinou jde
četám podaří zaneřáděné objekty či komunikace o mladé lidi ve věku od dvaceti do třiceti let. Proč tito mladíci nikde nedělají? To mi chcete tvrdit, že všichni jsou
očistit. To je myslím to jediné, co lze v tomto ohledu práce neschopní kvůli zdraví? Proč takoví lidé berou vůbec sociální dávky. Nevím, možná jsem staromódní, ale
řešit líp.
Martin Dvořák, Prostějov právě tyto „nemakačenka“ jsou příživníci v pravém slova smyslu...
Pavel Hudeček, Prostějov

Ú

nes začneme velmi kulturně,
a to vzpomínkou na pěvecké
aktivity mužského spolku Orlice
v květnu 1868, kdy se toto prostějovské těleso účastnilo i převozu korunovačních klenotů do Prahy a také
oslav okolo položení základního
kamene Národního divadla. Květen 1948 se nesl především v duchu již centrálně organizovaného
oslavování Svátku práce, takže 1.
května vyrazilo do ulic jednotně
dirigovaných dvanáct tisíc spoluobčanů, dále devětačtyřicet
alegorických vozů a šestadvacet
dechovek. Kupodivu se tehdy ještě nezapomnělo na T. G. Masaryka
a tak k jeho soše byly položeny květiny a držena řeč. Ve stejném měsíci
se uskutečnily i volby do tehdejšího
parlamentu, tedy Národního shromáždění. Jednotná kandidátka Národní fronty získala ve městě 88 %
hlasů, a to při účasti 21 697 voličů.
plně jiná atmosféra panovala ve městě v květnu 1968.
V rámci demokratizačního procesu
byla obnovena Československá obec
sokolská, v podnicích vznikaly rady
pracujících, na městském národním

D

věten 2008 proběhl už v jiDovolil jsem si v názvu dnešního příspěvku zaveršovat, ale
ných časech. V pondělí 12.
věřte, že tentokrát to chvílemi až tak veselé nebude. Ovšem
května byla v zasedací místnosti
koneckonců posuďte sami, jak se v prostějovských dějinách starosty města Prostějova podepsáprojevil květen...
na smlouva mezi městem Prostějov

mladý, sebestředný hlupák, který se
rád opije a má pak touhu všem ukázat,
jak je hrozně vtipný a zajímavý. Není
přitom nic až tak výjimečného, že si
jako terč svých trapných fórků zvolí sochu. Ostatně Myslbekův pomník svatého Václava v Praze by mohl vyprávět
o tom, kolik navátých exhibicionistů
po něm už šplhalo.
Přesto vše stále nedokážu pochopit
jednu věc: proč se u podobných záležitostí ještě někdo nechá vyfotit!
Copak se za svoji hloupost, opi-

KRONIKY A MÁJ, TO BUDE
JISTĚ PRO PAMĚTNÍKY
RÁJ
K

„Je jaro. A hormony pracují. Všechno
se to páruje v přírodě. Ale tady nám, jak
se zdá, někdo přebývá. No, ať počítám,
jak počítám, jedna, dvě...“ Známá scéna
z filmu Pelíšky by se hodila i jako komentář ke zveřejněnému snímku dvou
mladíků, kteří se „chovali neuctivě“
k soše sedícího básníka Jiřího Wolkera.
Celá věc se mi ale jinak těžko chápe.
Je mi samozřejmě jasné, že jsou mezi
námi chlapci, kterým se líbí jiní chlapci, a s jarem jejich touha po lásce roste.
Úplně rozumím i tomu, že je někdo

Bohatí paraziti mohou
zlikvidovat i vaši vesnici

Martin ZAORAL

* ?<25*
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„Udělali jsme si srandu z předsudků,
Partnerské školy GJW
Leppävirran lukio,
Leppävirta, Finsko
Liceum Ogólnoksztalcace Im.

 
Šroda,Polsko
Léon - Foucault - Gymnasium
  
   ! 
Flota Futuro, Murcia
"
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co o nás mají jiní...“

PROSTĚJOV Ježíš
Kristus už nevládne pouze na nebesích, ale také
v Prostějově. Stalo se tak
díky oslavám studentského
svátku Majáles. Za své vítězství získal uplynulý pátek
dort od cukrárny Sladká tečka a také klíč od města, který
mu předala náměstkyně primátorky Ivana Hemerková.
Šestnáctiletý student Cyrilometodějského gymnázia
Jakub Szymsza z Prostějova se
však dle svých slov stal Ježíšem
již mnohem dřív...

Šestnáctiletý KRÁL MAJÁLES
Jakub Szymsza má rád šibeniční humor

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Martin
ZAORAL

18050510477

 Jak vaše třída přišla na nápad nominovat
na krále Majáles právě Ježíše?
„Studuji osmileté gymnázium a na naší škole Majáles připravuje vždy sexta. My jsme si již od primy
říkali, že bychom rádi udělali něco s náboženskou
tematikou. Nápad se tedy zrodil už hodně dávno,
v uplynulém roce jsme již pouze finišovali detaily.“
 Vaše vystoupení bylo plné často černého
humoru? Jak vznikalo?
„Hlavním cílem bylo udělat si srandu z předsudků,
které o nás coby studentech Cyrilometodějského
gymnázia mají absolventi jiných škol. Někteří si
myslí, že se ve škole musíme modlit, učí nás jeptišky a řadu dalších věcí. Vzali jsme tedy tyto falešné
stereotypy a udělali si z nich legraci. Některé vtipy
jsem vymyslel já, další vznikly kolektivně, nicméně
do průvodu šli s chutí a v zajímavých kostýmech
úplně všichni.“
 Co na to říkalo vedení školy, která je zřizovaná katolickou církví?
„Prošlo to naprosto bez problémů. Řekli nám, že
to chápou, neboť Majáles je tu od toho, aby byla
sranda.“

 Proč jste byl za Ježíše vybrán
právě vy?
„To se přímo nabízí. Mám dlouhé vlasy
a jsem vysoký. Navíc se mi před rokem
na jedné akci stalo, že jsem tam tancoval, kamarád mě vyfotil a pak mi to
ukazoval a říkal, že vypadám úplně
jako Ježíš. Od té doby je Ježíš moje
druhé já.“ (smích)
 Jak se v dnešní době shání
kostým jeptišky, za které šly vaše
spolužačky?
„To popravdě řečeno nevím, jednoduché to ale jistě nebude. Mně
stačily prostěradlo, dřevěný kříž
a trnová koruna, kterou jsem si
udělal ze šlahounů vinné révy
a z párátek.“
 Co byste jako král ve městě
změnil?
„Musím se přiznat, že o politiku se vůbec nezajímám. Pokud bych tedy ve městě něco
uvítal, tak by to byl velký park
plný zeleně a stromů, kde by
člověk byl široko daleko
obklopen jen přírodou.
Jako příklad se nabízí třeba brněnský park
v Lužánkách, tam se mi to hodně líbí.“

6287ûÕ21(-25,*,1¹/1û-Ó¼7$%/2
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Už v příštím vydání, tj. v pondělí 14. května, budete moci hlasovat v prvním semifinálovém kole naší tradiční soutěže „O nejoriginálnější tablo
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“, která letos píše své osmé pokračování. Máte tedy poslední šanci nahlásit jednotlivé maturitní třídy, které mohou
stejně jako v předešlých letech vyhrát atraktivní ceny jako například výlet na hrad, lístky na koncert, bednu šampaňského, bečku piva a spoustu dalších dárkových předmětů. Stačí zaslat fotografii tabla doplněnou o lokaci, kde je k vidění, na e-mailovou adresu editor@vecernikpv.cz
a vše ostatní již nechte na nás. Vězte, že neprohloupíte...
9 FHONHP GYRX VHPL¿QiORYêFK NROHFK VH YiP SRVWXSQČ SĜHGVWDYt GOH QDãHKR Qi]RUX GYDQiFW QHMSRYHGHQČMãtFK WDEHO 9 SRQGČOt  NYČWQD YiP
SĜLQHVHPHSUYQtVHPL¿QiORYRXãHVWNX3DNXåEXGHMHQQDYiVDE\VWH]QLFK]YROLOLWRNWHUpYiPSĜLMGHQHM]DMtPDYČMãt
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Tři vítězné třídy od nás obdrží například
lístky na vybraný koncert u plumlovské
přehrady, sadu kvalitních vín, basu piv,
dárkové poukazy, předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a celou řadu
dalších skvělých cen. Celkovým vítězům
zařídíme výlet na hrad, a chystáme také
jedno hodnotné překvapení! O tom ale až
příště…

           ! "

Výsledky prvního semifinálového kola zveřejníme v následujícím vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, tj. v pondělí 21. května. Do finálového
kola postoupí vždy tři tabla s nejvyšším počtem hlasů.
Velké finále odstartuje v pondělí 28. května a hlasovat v něm budete moci
celých 14 dní. Konečné výsledky budou známy v pondělí 11. června!
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PROSTÌJOVSKÝ MAJÁLES 2018
Do akce se zapojily jedenáct škol a stovky studentů
PROSTĚJOV Tak dlouhý, veselý a pestrobarevný zástup vyrazí
v Prostějově a zřejmě i v celé České republice pouze jedenkrát
do roka! Oslavy studentského svátku Majáles mají ve městě
skvělou tradici, kterou nám ostatní mohou skutečně závidět.
Navázat na předchozí vydařené ročníky, jak se patří, však není pro stovky prostějovských studentů ani nic jednoduchého,
ani samozřejmého. Stojí to spoustu času, energie i příprav.
Přesto se dobrá věc podařila i letos, u čehož Večerník prostě
nemohl chybět! Jedinečnou akci uspořádalo Gymnázium
Jiřího Wolkera, Divadlo Point a Městská knihovna za finanční
podpory statutárním města Prostějov.
zúčastnilo odhadem osm stovek
studentů. Pokud stál člověk na
místě, trvalo přesně pět a půl
pro Večerník
minuty, než kolem něj všichni jeho
účastníci prošli. V čele kráčela škola,
Martin
z jejíhož středu se rekrutoval stávající
ZAORAL
král. Gymnázium Jiřího Wolkera tenPátečního majálesového průvodu, tokrát našlo inspiraci ve filmu Hunger
který vyšel od městských lázní, se Games, v němž mladí muži i ženy podPŮVODNÍ
reportáž

F o too r e poo r táá ž
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stupují boj na život a na smrt. Za nimi
pochodovala elitní vojenská jednotka
ze Střední odborné školy podnikání
a obchodu. Vzhledem ke slunečnému
počasí rozhodně nešlápli vedle ani
studenti Obchodní akademie, kteří
předvedli pouliční županovou party.
Do detailu propracovanými kostýmy
a nápaditými rekvizitami se každým
rokem prezentuje prostějovská „reálka“, která své pověsti dostála i letos.
Za letošní téma si její studenti zvolili horor Stephena Kinga To. Jejich
vizuálně propracovaná družina vynikala především žlutými pláštěnkami,
rudými balonky a vedl ji dokonalý
klaun Pennywise. Nejen studentky
„zdravky“ se letos s mírným pesimismem podívaly na vlastní budoucnost
a do průvodu se pod heslem „Žlutá vesta, taky cesta“ vydali coby pracovnice

jjaký
aký bbyl
yl letošní
lettošníí m
majáles...
ajálees...

FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz
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3x foto: Martin Zaoral

Studenti Obchodní akademie v Prostjov vyrazili v Takto by Švehlova stední škola polytechnická vy- R!žového klauna z RG a ZŠ msta Prostjova by
županech. Snad v lavicích nespí.
padala po výbuchu atomové bomby.
nevymyslel ani mistr hororu Stephen King.

PROSTĚJOV Zatímco v průvodu
byl bezmála tucet škol, kandidáta
na krále Majáles v krátké scénce
kandidovalo pouze šest z nich.
I tak se bylo určitě na co dívat.
Oceněny nakonec byly čtyři
masky a vystoupení v podání studentů prostějovské „reálky“. Z koruny se nakonec opět těšil student
gymnázia, nikoliv však jako v posledních letech z GJW, ale tentokrát z CMG...

Martin ZAORAL
„Kolik sním denně dětí? To máte
různý, když mám přes noc noční
můry, tak mám pak větší hlad, a pak
spořádám i deset denně,“ reagoval pohotově na dotaz moderátora

Po p!lhodinovém pochodu mstem se studenti zastavili vedle budovy muzea na
hlavním prostjovském námstí.
Foto: Martin Zaoral

na veřejně prospěšných pracích. Pozoruhodné kostýmy byly k vidění
také u SOŠ Husserla, kteří ukázali
sedm nejzajímavějších komiksových
hrdinů. Ani letos v průvodu nechyběla
prostějovská „průmyslovka“, jejíž
studenti se převážně oblékli do montérek. Obrázek o tom, jak by vypadal
svět bezprostředně po atomovém výbuchu, si mohl člověk velmi snadno
udělat při pohledu na skupinku ze
„Švehlovky“, která zřejmě jako jedna
z mála přežije skutečně vše...
Dosud nevídanou záležitost v historii Majáles předvedli také stu-

denti CMG, zapojili se totiž do
převážně černo-bílého průvodu
jeptišek, mnichů, kněží, papeže
i rabína, který vedl samotný Ježíš
Kristus s křížem na rameni a trnovou korunou na hlavě. Pravidelně
se vracejícího se tématu hippies
se tentokrát po svém ujala Střední
škola automobilní. A nutno říci, že
květinové věnečky mnoha studentkám náramně slušely. Celý průvod
pak uzavírali studenti prostějovské
„oděvky“, kteří se tentokrát vydali
na východ a vrátili se i s velkolepou
maskou čínského draka.

Nejlepší vystoupení předvedla „reálka“
né pracovní vesty. Mezi trsajícími
sestřičkami ze „zdravky“ v akrobacii
vynikl i mužský kandidát na krále.
O tento titul se ucházel i velkolepý
desetinohý čínský drak z „oděvky“.
Zachránit svět a zároveň se stát královnou prostějovského Majáles. To
byly dva nejbližší úkoly v diáři Wonder
Woman ze SOŠ Edmunda Husserla. Ježíš společně s papežem, mnichy
Králem letošní studentské veselice Majáles se stal Ježíš Kristus z Cyrilometodja jeptiškami ukázal, že na CMG mají
ského gymnázia. Korunu mu pedal odstupující král Albert Einstein z GJW, ten
nepochybně velký smysl pro humor.
mu za to p!jil svoji trnovou.
Foto: Martin Zaoral
„Z toho všeho tancování mě začalo
klaun Pennywise z hororu To. Prá- ve Studentské ulici, jejichž vystou- bolet v kříži,“ rozesmál pán nebes pově jej si za svého kandidáta vybrali pení by se dalo nazvat To v kostce. četné publikum. Kandidátka z GJW
studenti RG a ZŠ města Prostějova Po něm pódium ovládly roztanče- Katniss Everdeen pak nakonec přímo

na pódiu prozradila, jaké vztahy panují
mezi ní a jejím druhem Peetem...
Porota složená ze zaměstnanců
Městské knihovny a referentky vnějších vztahů prostějovského magistrátu Jany Gáborové to tak rozhodně
neměla vůbec jednoduché. Nakonec králem letošního Majáles zvolila Ježíše Krista z Cyrilometodějského gymnázia v Komenského
ulici, za nímž stál student sexty
Jakub Szymsza. Z pódia si odnesl dort od cukrárny Sladká tečka
a také klíč od města, který mu předala náměstkyně primátorky Ivana Hemerková.

„Celá družina předvedla neuvěřitelné sepětí různých náboženských
směrů. Tato skupina a zejména pak
její kandidát nás pobavili ze všech
nejvíc,“ vysvětlil ředitel knihovny
Aleš Procházka. Ten letos nově přenechal moderování dvojici studentů Ondřej Kučera a Filip Sovíček.
Po skončení oficiální části na náměstí se studenti sešli ještě večer,
a to v Music baru 27 ve Školní ulici, kam se ze zavřeného Apolla 13
přesunula tradiční after party. Ta
za vystoupení kapely Chilly Weather trvala až do brzkých ranních
hodin...

Resumé Majáles
obrazem
2 Støíbrnou pozici brala SŠ designu a módy
za èínského draka.

3 Bronzovým leskem byla ocenìna Wonder
Woman ze SOŠ E. Husserla.

5x foto: Martin Zaoral

S peciální cena smìøovala na CMG za prùvod
jeptišek, mnichù a jednoho rabína.

1

Nejlepší maskou byl zvolen vùz z Hunger Games vezoucí Katniss Everdeen z GJW.

TOP Nejlepší vystoupení pøedvedla jednoznaènì „reálka“, která se inspirovala knihou Stephena Kinga To.
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Èarodìjnice v Plumlovì 
PLUMLOV Čarodějnice si
FOTOGALERIE
obvykle spojujeme s ohněm.
klikni na
www.vecernikpv.cz
Minulé pondělí ovšem
v plumlovském kempu
Žralok vládl docela jiný živel.
Dlouhotrvající přívalový déšť
spláchl nejen obří vatru, ale
i veškerou snahu organizátorů, kteří si přitom s přípravou
velkolepé akce dali obrovský
kus práce. Navzdory tomu
všemu lidé nakonec dorazili,
program se podařilo dodržet
a vzplála i hranice. Bylo to však
BYLI JSME
U TOHO
jen díky několika litrům benzínu. Mediálním partnerem U0; 0 2 0 0 ( Foto: Martin Zaoral
zdejších „čarodějnic“ byl opět
Kdo byl dostatečně hbitý, mohl do- českého „Harryho Pottera“ Vojty
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

původní
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
„Aspoň se nebude prášit!“ liboval
si krátce po zahájení 18. ročníku
Sletu čarodějnic prezident pořádajícího Spolku Plumlovských nadšenců Marek Otruba. V tu chvíli
se z nebe snášelo pár dešťových
kapek a všichni přítomní doufali,
že se jedná pouze o krátkodobou
přeháňku. Jenže ta se protáhla na
bezmála tři hodiny, během kterých
spadla nevídaná kvanta vody. To
ovlivnilo vše.

slova „mezi kapkami deště“ absolvovat Zelínin čarodějnický víceboj.
V něm si děti vyzkoušely drezúru
divé zvěře, přenášení duchů, chytání pavouků či přípravu čarodějného
lektvaru. Po splnění všech úkolů si
pak mohly pochutnat na cukrové
vatě.
S velkým vypětím všech zúčastněných a ve velkém kalupu se podařilo uspořádat i čarodějnickou
miss, které se zúčastnila zhruba patnáctka ježibab. Vítězkou
se překvapivě stala ta nejmenší
z nich.
Pak už se ovšem v Plumlově doslova rozpoutalo vodní peklo na zemi.
V přívalových deštích před pódiem
nevydržely ani ty nejfanatičtější z fanynek herce, režiséra a také

Kotka, který se tentokrát představil v roli baskytaristy kapely Th!s.
„Hráli jsme tady před dvěma roky
a celou dobu jsme se těšili, až se

saa
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sem zase vrátíme,“ prohlásil z pódia
Vojta Kotek. Koncert „jeho“ skupiny rozhodně nepostrádal elán či
dravost, nicméně vychutnat si ho
lépe mohla pouze hrstka lidí skrytá
v protějším party stanu.
Následující Orientální fakírská
show byla stejně stylová, jako zdařilá, nicméně po přestálém dešti se
lidé více vzpamatovávali a rozkoukávali, kde mají co promočené, než
by si ji skutečně užívali. Pořádnou
kulisu si tak mohla vychutnat až
následující kapela Wohnout. Pak už

vše běželo v zaběhnutých kolejích
a po ohňové show došlo i na pálení
čarodějnic. „Vzplály jen díky litrům
benzínu, kterými jsme vatru polili.
A tak shořelo vše, co mělo,“ potvrdil
Večerníku Marek Otruba, kterého
mrzelo, že se připravený dětský program prakticky nepodařilo uspořádat. Kvůli podmáčeným loukám
pak byl i obrovský problém s parkováním a město bylo před koncertem Wohnoutů totálně zasekané.
„Bylo to celé hodně náročné. Počasí bylo asi nejhorší, jaké jsme

kdy na jaké akci měli. Nakonec ale
přišly téměř dva a půl tisíce lidí,
což je velice solidní. Pokud by bylo
hezky, věřím, že by návštěvnost
byla i dvojnásobná. Lidé si užili
hlavně Wohnouty, nicméně i na
závěrečný Kabát revival Morava
pařila zhruba pětistovka lidí, což
je nejvíc, co jsem zatím zažil,“ shrnul Otruba s tím, že další akcí v režii Spolku Plumlovských nadšenců
bude Pohádkový les. Ten se v kempu Žralok bude pořádat v sobotu
18. srpna.

jakk a kdo see ukkázzal na póddiu....

3x foto: Martin Zaoral
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V Čuníně jsou ježibaby jako doma
ČUNÍN Po roce se v Čuníně opět začaly objevovat podivuhodné čarodějnice. První z nich se záhadným způsobem zjevila předminulou sobotu
ráno a další přibývaly. Pro místní děti
to pak byla velká atrakce.
Čarodějnicím se v Čuníně líbí. Zřejmě
jim vyhovují dobré sousedské vztahy
lidí bydlících v okolí tamějšího mostku.
Jelikož jsou to čarodějnice ohnivzdorné,
mohly se stejně jako v uplynulých letech
proletět kolem májky, kterou si první má-

 

jový den společně postavili. Vše se neobešlo bez výborné slivovice. „Mimo jiné
jsme letos měli i vzácnou návštěvu. Z dalekých amerických prérií za námi dorazil
i ‚čunínoameričan‘ Mr. George Voracek,“
prozradil Večerníku Pavel Haupt, který
sice žije trvale v Prostějově, Čunín mu
však přirostl k srdci.
(mls)
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O CO JDE?
Pálení čarodějnic neboli filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. Pod názvem Valpuržina noc je slaven také
v německy mluvících zemích a Skandinávii. Odehrává se v noci z 30. dubna
na 1. května. Jedná se o velmi starý a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí
u zapálených ohňů a slaví příchod jara, na některých místech se staví májka.
Podoba připomenutí tohoto svátku si i na počátku jedenadvacátého století
zachovává řadu rysů pocházejících z minulosti, zároveň však došlo k jejich
úpravám. Odlišná je především podoba. Původní sociální, ochranný a náboženský význam byl nahrazen funkcí zábavnou a společenskou. Pálení
čarodějnic probíhá jak v rámci rodiny, sousedů či přátel tak jako organizovaná akce. Především městské a organizované akce někdy mívají charakter
jakéhosi „čarodějnického karnevalu“.

V Urèicích zachránila „èarodky“ pøed upálením JARNÍ PØEHÁÒKA
URČICE Když se lidé těší na jaro, většinou myslí na teplé počasí, rozkvetlé stromy, krátké rukávy a zamilovaní pak očekávají
prvomájovou pusu. Určičtí tak cítí i z toho důvodu, že se u nich
každoročně koná to podomácku nejlepší pálení čarodějnic
široko daleko. A jak může Večerník potvrdit, ani letos tomu
nebylo jinak…

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Aneta
DANĚČKOVÁ

váděli, jak rychle ho umí uhasit
a zase znovu rozdělat. Tato ukázka
trvala jen několik minut, mezitím
se počasí umoudřilo a klání masek
mohlo pokračovat. Porota přitom
neměla jednoduchou práci, protože musela vybrat nejhezčí masky asi

" I N I L?? J I L N´´ Û

I přes nepřízeň počasí zavítaly na ´Starák´ stovky lidí
čtyřiceti dětí, a nutno dodat, že jedna byla hezčí než druhá. Jak se říká,
vyhrát může vždycky jen jeden...
Tentokrát se ale dostalo s cenami
i na další vyvolené a zkrátka nepřišli ani ostatní, kteří od organizátorů
dostali malou odměnu.
Po vyhlášení nejhezčích masek
a rozdání medailí přišlo to, na co
všichni celé odpoledne čekali.
Přílet čarodějnic a zapálení ob-

rovské vatry. To by ale nebyly čarodějnice, aby se jejich příchod neobešel bez problémů. Společenství
zábavy Domeček si připravilo krátké
představení, při kterém čarodějnice
musely bojovat se všemi živly, až je
nakonec udolal oheň. Naštěstí vše
bylo jen jako, a určické čarodějnice
jsou pořád naživu...
„Představení bylo výborné, v porovnání s minulým rokem bych řekl, že

dokonce i o něco málo lepší. Kostýmy byly nádherné a bylo vidět, že
to mají dobře nacvičené,“ usmál se
při zapalování ohně František Svoboda, který pálení čarodějnic v Určicích navštěvuje už více než deset let.
Jakmile byla fatra zapálená, zbývaly
na programu večera ještě dva body,
a sice ohňostroj a diskotéka. Krátce
poté se rodiny s dětmi rozprchly a na
hřišti zůstali už jen návštěvníci lační

tance, piva a klobásek, o které se starali až do ranních hodin dobrovolní
hasiči.
„Letošní ročník byl o něco slabší než
jindy. Mohlo za to především počasí,
protože hodně rodin s dětmi odešlo,
když začalo pršet, a už se nevrátilo.
I přesto jsme ale s akcí spokojeni
a počet návštěvníků odhadujeme na
pět set,“ prozradil Večerníku starosta
jednotky Alois Mlčoch.

jaké bylyy „čaaroodkyy “ v urččicíchh....

Minulé pondělí bylo v Určicích na
saa
Starém hřišti rušno. Konalo se tam
totiž tradiční pálení čarodějnic, na
které se sjíždí lidé z celého regionu.
Odpoledne bylo věnováno rodinám s dětmi, pro které si pořadatelé
připravili mnoho zábavných her,
kreslení na obličej i soutěž masek.
Začínalo se soutěží masek, a i když
už to skoro vypadalo, že se akce
bude muset zrušit kvůli nepříznivému počasí, byli skoro všichni
návštěvníci vybaveni deštníky a ti,
kteří je nechali doma, schovali se
pod některý z velkých stromů. Než
?$0  !    ;0(
se mračna přehnala, postarali se
o zábavu divákům dobrovolní hasiči. Rozdělali si malý ohýnek a před-
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aneb jsme
s vámi
Konicko  Kostelecko  Němčicko  Plumlovsko  Protivanovsko u toho...

RYCHLÝ
VEERNÍK
Silnice v obci se zúží

PODCENILY PŘEMYSLOVICE SITUACI S PŘÍLIVEM CIKÁNŮ?
Starosta obce plánuje podat znovu žádost
o zařazení do sociálně vyloučených lokalit

Olšany u Prostějova (mls) - Změnu uspořádání křižovatek plánují
v Olšanech u Prostějova. Týká se
zejména hlavní silnice, která prochází středem obce a pokračuje
dále ve směru na Studenec. V rámci stavebních úprav na ní dojde
k zúžení jízdních pruhů v obou
směrech na 3,5 metru a vybudování podélných parkovacích stání. Dále dojde ke zřízení dělicích
ostrůvků pro pěší, díky čemuž by
mělo být zajištěno bezpečné přecházení silnice. Celý projekt v režii
Správy silnic Olomouckého kraje
nyní žádá o stavební povolení.

EXKLUZIVNĚ

PŘEMYSLOVICE Reportáž o „migraci“ slovenských Romů do
Přemyslovic, kterou jste mohli najít v předminulém vydání
Večerníku, přinesl podle očekávání celou řadu reakcí. Do redakce se ozvali zejména místní starousedlíci, kteří upozorňují
na fakt, že situace se průběžně zhoršuje již několik let. Mnozí
z nich se cítí zrazeni a domnívají se, že vedení obce celou situaci podcenilo. Dle starosty však má místní úřad za současné
legislativy hodně svázané ruce.

Martin ZAORAL

18050410466

Podle některých místních obyvatel
přišla žádost o zařazení mezi oblasti se zvýšeným výskytem sociálně
nežádoucích jevů pro Přemyslovice
pozdě. „Většina obcí se snaží této
invazi předcházet, ovšem u nás nic
takového bohužel neproběhlo. Někteří zastupitelé sice na problém
upozorňovali již před lety, snažili se
hledat způsoby a navrhovali možnosti, jak se s ním vypořádat, bohužel dosud naráželi zejména na neochotu starosty cokoliv řešit. Nyní,
kdy se o problému začíná veřejně
mluvit a nespokojenost starousedlíků rapidně roste, pan starosta, jak
píšete, začal bít na poplach,“ napsal

Ptení (mls) - Škola ve Ptení je známá zejména díky svému jedinečnému Ptenskému dětskému divadlu.
Nicméně její žáci pravidelně sklízí
úspěchy i jinde. Ve druhé polovině dubna zvítězili v okresním kole
biologické olympiády. Na tento
úspěch navázali v pátek 4. května,
kdy skončili druzí ve 13. ročníku
místního kola celostátní přírodovědecké soutěže Zlatý list.

V tomto dom bydlí hned nkolik cikánských rodin. Pesný poet obyvatel! se
však kv!li astým dlouhodobým návštvám dá pouze tžce odhadnout.
Foto: Martin Zaoral

v minulosti se snažili některé opuštěné nemovitosti vykupovat. Ostatně
právě vedení Přemyslovic nedávno
podalo žádost o zařazení obce do sociálně vyloučených lokalit, které by
umožnilo zastavit obchod s chudobou. Doložilo k tomu i řadu dalších
argumentů, a to například i ze strany
Policie ČR. Schválení této žádosti
by zajistilo, aby lidem v obci přestaly
být vypláceny příspěvky na bydlení.
Příliv slovenských cikánů by se díky
tomu minimálně zastavil, protože
„podnikatelé“ skupující zdejší ne-

movitosti by již nemohli dál dojit
český stát. Se svým záměrem však
neuspěli. „Zřejmě podáme novou
žádost. Možná se bude týkat celé
obce, možná jen některých lokalit.
To stále ještě nebylo rozhodnuto,“
nevzdává se starosta Přemyslovic.
Mezi firmy, které tímto způsobem
obchodují s chudobou a fakticky
tak terorizují místní obyvatele,
patří společnost Green energo,
kterou bychom se chtěli podrobněji zabývat v některém z příštích
čísel Večerníku.

Hledá se nejsilnìjší
muž široko daleko
Dobromilice (mls) - V sobotu
2. června se v Dobromilicích uskuteční klání siláků. Pokud si troufáte,
můžete se do něj přihlásit i vy! Čas
máte do pátku 1. června. Soutěžit
se bude v převracení vraku auta,
nošení 120 kg vážicích kufrů, zvedání žulových kostek od 120 do
160 kg, přehazování pneumatiky přes rameno, tahání kamionu
a zvedání sudu nad hlavu. Závodníci se mohou hlásit na telefonu 608
412 138 u hlavního organizátora
celé akce Standy Pukla.

18050210445

pro Večerník

do redakce Večerníku Milan Petržela z Přemyslovic, který by dle svých
slov mohl o obtěžování občanů
křikem, hlasitou hudbou, odpadky
a pobíhajícími psy napsat román.
A není sám. Podobných hlasů se sešlo hned několik. „Na tyto problémy
upozorňují občané dlouhodobě, já
osobně jsem například kontaktoval
v roce 2016 televizi, bohužel bez
odezvy. Tohle téma je v tomto
státě asi opravdu tabu. To ostatně potvrzuje citované stanovisko
prostějovského magistrátu, který
bere větší ohledy na dvě cikánky
než na tisíc starousedlíků, kterým
tito nepřizpůsobiví kočovníci
z východu způsobují každodenní
problémy,“ dodal Petržela.
Večerník tak zjišťoval, jak to vidí
starosta Přemyslovic? „Sama obec
nic nezmůže, pokud se nezmění
přístup v celém státě,“ konstatoval
sklesle Lubomír Štaffa s tím, že již

Škola ve Ptení sklízí
úspìchy

18040510369

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
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Minulé pondělí 30. dubna v ranních
hodinách byla provedena v rámci
působnosti Policie ČR - Obvodního
oddělení Němčice nad Hanou dopravně bezpečnostní akce zaměřená
na dodržování platných ustanovení zákona o provozu na pozemních
komunikacích. Akce se zúčastnilo
šest policistů místního oddělení, kteří
zkontrolovali celkem šestaaosmdesát
motorových vozidel a řidičů. Odhalili
osm přestupků a všechny vyřešili na
místě uložením pokut v celkové částce
1 500 korun.

Razie na Němčicku

Krátce před jedenadvacátou hodinou
ve středu 2. května byl za Určicemi
policejní hlídkou zastaven třicetiletý
řidič osobního vozidla Škoda 120 ke
kontrole auta včetně všech dokladů.
U řidiče byla provedena dechová
zkouška na alkohol, která byla negativní. Dále byla provedena i orientační
zkouška na návykové látky, která vyšla
pozitivně na canabisové látky, nicméně s tím řidič nesouhlasil a uvedl, že
žádnou návykovou látku neužil. S výzvou, aby se podrobil lékařské prohlídce spojené s odběrem biologického materiálu, souhlasil. Další jízda mu
byla zakázána. Událost je nyní šetřena
jako přestupek.

Odmítl požití drogy

Předminulou neděli 29. dubna v odpoledních hodinách zastavila policejní
hlídka v Hrušce dvaačtyřicetiletého
řidiče v dodávkovém vozidle značky
Ford Transit. Při kontrole hlídka vyzvala muže k provedení dechové zkoušky
na alkohol, která byla negativní. Opačný výsledek zaznamenali policisté při
orientačním testu na návykové látky,
který byl pozitivní na amfetamin a metamfetamin. Řidič uvedl, že předchozí
den vykouřil skleněnku s marihuanou.
Lékařské vyšetření s odběrem biologického materiálu odmítl. Na místě
přišel o řidičský průkaz a dál pokračovat v jízdě nesměl.

Jel pod marihuanou

Neznámý pachatel důkladně prohledal rodinný dům v Dobromilicích.
Na svou „práci“ měl i dostatek času.
K vloupání mělo dojít někdy v době
od listopadu 2017 do 4. května letošního roku. Na zahradu získal přístup
po rozstřižení plotu, poté se vloupal
do dílny, šopky, sklepu i rodinného
domu. S sebou si odnesl vše, co by se
dalo zpeněžit. Z udírny zmizela železná dvířka, z elektrické sekačky všechny železné díly, v dílně odcizil různé
nářadí a v domě radiátory, plechy na
pečení, železný plát z kamen a další
věci. Sedmašedesátileté majitelce
vznikla škoda ve výši 64 500 korun.

Vybílil také udírnu

Z rodinného domu v Alojzově zmizely věci za 16 000 korun poté, co jej
neznámý pachatel navštívil v průběhu pátku 4. května. Dovnitř se dostal
vchodovými dveřmi, načež uvnitř
odcizil LCD televizor značky Sony,
dva snubní prsteny a monitor stolního
počítače značky LG.

Bral i snubní prsteny!

KRONIKA

ERNÁ
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VELKÝ KOSÍŘ Tak už se snad
dočkáme! Kvůli problémům
s naklánějícím se schodištěm je
rozhledna na Kosíři uzavřena od
loňského února. Letos v dubnu
se začalo s jejími opravami, které
pomalu spějí do finále. „Skončit
by měly nejpozději ještě v květnu,
začátkem června se tedy rozhledna opět otevře,“ vyjádřil se exkluzivně pro Večerník starosta Olšan
Milan Elfmark.

aneb jsme
s vámi u toho...
Jedna z turistických dominant by mla
po dlouhé pauze otevít zaátkem ervna

jsme
zjistili

Pondělí 7. května 2018
www.vecernikpv.cz
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JÍZDU V HISTORII

jjak
ak see m
minulost
innullosst protla
prootlaa see současností...
soouččassnoosttí...

PROSTĚJOVSKO Minulý čtvrtek 3. května
po třinácté hodině došlo na dvaatřicátém kilometru dálnice D46 ve směru od Olomouce
na Prostějov k havárii nákladního automobilu značky Renault. Starší šofér vlastní chybou způsobil téměř půlmilionovou škodu!
„Jednašedesátiletý řidič se nevěnoval
dostatečně řízení a s vozidlem vyjel vpravo
mimo komunikaci na nezpevněnou krajnici.
Ve snaze vrátit se zpět strhl řízení doleva, přejel
přes oba jízdní pruhy a narazil do středových

svodidel, o která se zastavil. Ke zranění osob
při havárii nedošlo. Poškozením vozidla,
středových svodidel, pěti směrových sloupků
a betonové skruže na krajnici vznikla škoda
předběžně vyčíslená na 450 tisíc korun,“ poznamenal k nehodě František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. „Alkohol u řidiče policisté
vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
Jeho přestupek pak vyřešili uložením pokuty,“
dodal mluvčí.
(mik)

Kv!li vlastní idiské chyb zp!sobil muž s nákla ákem nejvtší škodu na dálniních svodidlech.
Foto: Policie R
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Škoda skoro za PL MEGA

F o too r e poo r táá ž

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

Protivanov (mls) - Celá řada jednotek sborů dobrovolných hasičů
získává pravidelně dotace z Olomouckého kraje. Nejinak je tomu
také v případě hasičů z Protivanova, kteří nedávno z kraje obdrželi
příspěvek ve výši 46 tisíc korun.
Použit bude na pořízení dýchacích
přístrojů s příslušenstvím.

Dotace pro hasièe

RYCHLÝ
VEERNÍK

„Poprvé nás přijeli podpořit kamaráklikni na
www.vecernikpv.cz
di ze středního Slovenska, kteří předBYLI JSME
U TOHO
stavovali vojáky rumunské jednotky.
Díky tomu tady byli vůbec poprvé
zastoupeni představitelé všech tří armád, které se podílely na osvobozoPROSTĚJOVSKO Toho, co člověk dostane zadarmo, si obvykle vání Prostějovska. Byli to příslušníci
neváží. Nikde přitom není psáno, že současná doba míru a de- sovětské a rumunské armády a také
mokracie budou trvat navždy. Záležet přitom bude hodně na nás členové Československého armádsamotných. I proto bychom si měli připomínat časy, kdy si lidé ního sboru. Někteří z nich ve Skalce
mohli o míru i o demokracii nechat jen zdát. Jednou z atraktivních padli hodinu před oficiální kapitulací,“
příležitostí vrátit se v čase nazpět byla nepochybně i Kolona upozornil Večerník předseda pořádavítězství, která připomněla 73. výročí konce nejkrvavějšího kon- jícího Klubu vojenské historie Dukla
fliktu v lidských dějinách. A jak se Večerník naživo přesvědčil, le- Jaroslav Dvořák s tím, že i díky tomu
při jednotlivých zastaveních zazněly
tos se náramně povedla!
všechny tři státní hymny.
Celkem devíti obcemi projela bě- dmdesáti lety osvobozovaly. Svoji Kromě vojáků se na letošní pouť
hem dvou dní Kolona vítězství, pouť začala v pátek ve Tvorovicích vydalo také velké množství techniNa cestu s kolonou vyrazily i nákladní vozidlo plné voják!, dva jeepy a Opel Kadet z roku 1938.
Foto: Martin Zaoral
do níž se zapojilo sedmatřicet vo- a v neděli ji zakončila v Obědkovi- ky. A to hned pět ozbrojených mojáků v dobových uniformách a se cích, kde pro letošek našla také svo- torek, dva jeepy, jedno nákladní Právě dobové uniformy a technika lidí, kteří se díky tomu sešli na ná- chvaloval. „Vše včetně počasí vyšlo
zbraněmi, které region před třiase- ji základnu.
vozidlo a Opel Kadet z roku 1938. ze všeho nejvíce lákaly pozornost vsích svých obcí.
skvěle. Dostalo se nám výborné
Během setkání si místní mimo jiné podpory od všech obcí a výrazně
mohli připomenout konkrétní situ- přibylo i diváků. Spousta lidí nám
ssaaa
sa
aaa
aa
3x foto: Martin Zaoral
ace, které se udály během osvobo- po cestě mávala a fotografovala se
zování právě jejich obce. Například s námi. Ceníme si také toho, že nás
v Ivani byl prvotní útok sovětských na všech zastávkách doprovázel rustanků odražen, teprve díky násled- ký vicekonzul, stejně jako finanční
né podpoře pěchoty se podařilo podpory od města Prostějova,“ vy3. května 1945 obec od Němců de- jádřil se šéf Klubu vojenské historie
finitivně osvobodit. Padlo při tom Dukla, který nezapomněl poděpětadvacet příslušníků Rudé armá- kovat obci Obědkovice a tamním
dy a 5 Rumunů.
sokolům za poskytnutí perfektního
„Všechny u nás pochované vojáky zázemí.
z těchto bojů se podařilo ztotožnit Příští rok by se kolona měla na
panu Volcovi. Díky němu se tak již Prostějovsko opět vrátit. „Pojedenejedná pouze o anonymní oběti me opět jinou trasou, jaká to bude,
Pietní akt u pomníku v Ivani doprovodily i ti estné K uctní památky padlých byly pipraveny živé kv- Lidí zvdavých na kolonu bylo v obcích letos víc než
bojů,“ upozornil v této souvislosti to bude hodně záležet na jednání
salvy.
tiny.
v pedchozích ronících.
Dvořák, který si jinak průběh celé s jednotlivými obcemi,“ nastínil Jaakce na jejím konci náramně po- roslav Dvořák.

FOTOGALERIE

Letos bylo všeho více: vojáků, techniky,
diváků i ochotných starostů a podporovatelů

OLOMOUC Na rovných patnáct
miliónů korun navýšil Olomoucký kraj celkovou částku, kterou letos rozdělí mezi žadatele o peníze
z dotačního programu na podporu
výstavby a oprav cyklostezek. Hejtmanství podpoří celkem třináct projektů.
Jednou z obcí, které se svou žádostí
uspěly, jsou Kralice na Hané. Tady
Olomoucký kraj počítá s opravou mostu přes říčku Valová. Nová lávka bude
rozšířená o cyklostezku, která propojí
už hotové trasy pro cyklisty v Kralicích
a nedaleké Bedihošti. „Silnice, vedle které cyklostezka povede, je velmi
frekventovaná – jezdí tu těžké náklaďáky. Dotace od Olomouckého kraje
významně přispěje k tomu, abychom
mohli dokončit poslední úsek stezky,
po němž se lidé bezpečně dostanou do
školy nebo k lékaři,“ pronesl starosta
Kralic na Hané Petr Neoral.
Trasa pro cyklisty vyroste i v Klenovicích na Hané a na sídlišti Šárka v Prostějově. .
(red)

na cyklostezky

pět miliónů

Kraj přidal

Předminulý pátek odpoledne pracovala na opravě rozhledny čtveřice řemeslníků, která to „zapíchla“
kolem patnácté hodiny. „Děláme
tady už docela dlouho, ale do konce
května bychom to měli stihnout,“

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
Foto: Martin Zaoral

Nová stavba na Kosíři začala sloužit
veřejnosti v létě 2013 na místě bývalé rozhledny, kterou v roce 1927 otevřel místní turistický spolek. Zatím
bohužel fungovala pouze dva a půl
roku. Jak svědčí mimo jiné zápisy ve
vrcholové knize umístěné na Kosíři,
její uzavření přineslo rozčarování tisícům turistů, kteří každoročně míří
na „hanácký Mont Blanc“.

„Krajští kriminalisté se obrací na širokou
veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po
totožnosti nalezené mrtvoly muže. Tělo
bylo nalezeno v úterý prvního května
na územním katastru Olomouce mezi
Holicí a Novými Dvory, když leželo
v trávě u cesty. Bylo přikryté modrou
plátěnou textilií, vypadalo jako zabalený
balík,“ informoval uplynulý čtvrtek Libor
Hejtman a vyzval veřejnost:

Michal KADLEC

OLOMOUC, PROSTĚJOVSKO
Krajští detektivové z mordparty
šetří záhadnou vraždu. Na okraji
Olomouce nalezli na Prvního máje
mrtvolu muže. Zatím vůbec nikdo
netuší, kdo to je. Výzva policistů
směrem k veřejnosti přišla i do
Večerníku. „Není vyloučeno, že muž
zbavený života cizí osobou pochází
z Prostějova,“ apeloval na veřejnost
po celém regionu Libor Hejtman,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.

„Jedná se o muže, bělocha evropského či balkánského typu, věku
okolo 30 let, výšky 197 centimetrů,
atletické postavy a krátkých tmavých
vlasů. Mohlo by se jednat i o cizince.
Nalezený mrtvý muž měl na sobě
černé tričko s bílým nápisem „MY
ENGLISH IS NOT THE YELLOW
FROM THE EGG!“, černé sportovní šusťákové kalhoty se třemi
světlými proužky či lampasy po
stranách obou nohavic, na nohou
měl černou plátěnou šněrovací
obuv velikosti 45. Žádáme občany
o poskytnutí jakýchkoliv poznatků,
které by mohly vést ke ztotožnění
mrtvoly muže. Dále žádáme
veřejnost, která si všimla „modrého
balíku“, aby neprodleně kontaktovala nejbližší policejní služebnu nebo
linku 158.“
O den později, tedy v pátek 4. května,
obdržel Večerník aktualizovanou
zprávu. Krajští policisté totiž dospěli ke
zjištění, že muž přišel o život násilným

způsobem! „Na základě výsledku
soudní pitvy bylo zjištěno, že ke smrti
muže došlo vlivem jednání druhé osoby.
V současné době probíhá vyšetřování
a kriminalisté případ šetří pro podezření
z ublížení na zdraví s následkem smrti.
V průběhu šetření nevylučujeme změnu
právní kvalifikace,“ uvedl Hejtman.

Na přímý dotaz Večerníku, zda mrtvý muž může pocházet z místního
prostředí, odpověděl mluvčí krajské
policie zcela jasně. „Nelze to vůbec
vyloučit. Domníváme se, že mohlo
jít o muže z Olomoucka, Přerovska
nebo Prostějovska,“ zareagoval tiskový
mluvčí krajské policie.

Mrtvý muž ml na sob toto triko a kalhoty s lampasy. Policisté stále nevdí,
o koho jde.
3x foto: Policie R

Mrtvý může být z Prostějova, znáte ho?

V celé záležitosti probíhal soudní spor. „Žaloba dosud nebyla
stažena,“ dodal Elfmark s tím, že
kromě opětovného otevření se
žádné zásadní novinky nepřipravují. „Otevírací doba rozhledny
zůstane stejná jako před jejím zavřením,“ doplnil Elfmark.

PRVOMÁJOVÁ VRAŽDA v sousedství

zajistit statiku rozhledny. Opravu
na své náklady provádí firma, která
rozhlednu postavila. Dle vyjádření
statika by navržená opatření měla
být dostatečná,“ vyjádřil se starosta
Olšan u Prostějova Milan Elfmark,
který zároveň zastupuje Mikroregion Kosířsko.

Tyto modínové vzpry by mly zajistit lepší statiku schodišt.

potvrdil při naší návštěvě jeden
z nich. Díky jejich přičinění přibyly pod točitým schodištěm modřínové vzpěry, které mají zabránit
jeho propadání a zvýšit celkovou
pevnost konstrukce. Dalších zhruba čtyřicet smrkových vzpěr má
přibýt nad schodištěm. „Zásadní je

Do bezprostední blízkosti rozhledny na
Kosíi se v tchto dnech nedostanete.
Vstup na staveništ je totiž zakázán.
Foto: Martin Zaoral

KOLONA VÍTĚZSTVÍ MÁ ZA SEBOU NEJLEPŠÍ Rozhledna na Kosíři se konečně opravuje

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu

milujeme vecerník
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JOSEF PAVKA: „PONORKU NEMÁME!“
Večerník vyzpovídal při Pivních slavnostech bubeníka Argemy

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu proběhly v Prostějově
již páté Hanácké pivní slavnosti. Na výběr bylo nejen
strý hudební program.
nepřeberné množství piv, ale i pestrý
ozsáhlou reportáž na
Zatímco o celé akci přinášíme rozsáhlou
ě se zastavujeme u kadvoustraně 30-31, na tomto místě
botních slavností piva.
pely, která byla zlatým hřebem sobotních
hlo více než tisíc přihlíVystoupení skupiny Argema nadchlo
zivně přináší rozhovor
žejících fanoušků. Večerník exkluzivně
upiny a hráčem na bicí
s jedním ze zakládajících členů skupiny
iž od samého počátku,
Josefem Pavkou, jenž je v kapele již
tj. roku 1982.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkk
se ptal

Jakub

ČERMÁK

18042310426

yy Hrajete u nás poměrně často, ale teď jste měli od Prostějova dlouhou pauzu, že?
„Je to pravda, naposledy jsme
tady byli asi před dvěma lety.
Těch koncertů máme hrozně moc
a snažíme se jezdit po celé republice. Každopádně jsme sem přijeli
po tak dlouhé době moc rádi.“
yy Minulý rok jste vydali další
desku. Co o ní můžete prozradit?
„To album vyšlo loňský rok na
jaře. Jednoduše se to jmenuje
Argema 2017. Je tam hodně písniček, které jsou spíš na poslech,
takové líbivé, jak se říká. My jsme
hodně zpěvní, všichni v kapele
zpíváme a máme to rádi. Děláme
hodně melodickou muziku, takže
tam uslyšíte hodně písniček, co
jdou tímhle směrem.“
yy Je tedy brzy se ptát na další
desku?
„To určitě ne. My bychom právě
na tu poslední chtěli co nejdříve
navázat, ale vypadá to až na příští
rok, hlavně napsat nové písničky a
počkat až skončí tohle šíleně koncertní období.“
yy Z pohledu na vaše webové
stránky je zřejmé, že těch koncertů bude letos více jak padesát. To je dlouhá šňůra...

„Jen v červenci toho bude strašně
moc, asi nejvíce. Tam je v jednom
týdnu jedenáct vystoupení, takže
me muset někde nabrat síly.
budeme
m a zářím to pokračuje, pak
Srpnem
už to bude o něco málo volnější.
m bychom měli letos absolCelkem
vovat dvaašedesát vystoupení. Na
druhouu stranu my rádi hrajeme,
ezdíme za našimi fanoušky,
rádi jezdíme
takže tím se to vyrovnává.
yy Jak
k je to u vás v kapele s psaextů a hudby?
ním textů
„Tohlee děláme víceméně všichni
ak to nerozlišujeme. Každý
a nějak
z nás přichází s nápady na text, něase přijde s melodií a udělá
kdo zase
se z toho písnička. Všichni
máme co říct, baví nás to.“
yy Po
o tolika letech musí
docházet
ázet k takzvané
rce. Nebo ne?
ponorce.
pele se za ty
„V kapele
roky někteří členové samozřejmě
měnili.i. Někteří z
nás ztratili chuť,
další se vydali na
ou dráhu na
sólovou
úkor kapely a jiní si
řili svůj úplně jiný
vytvořili
kt. Hlavně u zpěváků, kteří
projekt.
těli osamostatnit a zkusit
se chtěli
mi na sebe. V této sestato sami
vě, coo jsme přijeli, ale hrajeme
ouho, takže poslední roky
už dlouho,
né změně nedošlo, zpěváka
k žádné
mámee už šest let.“
yy Jak
k jste se vlastně vy osobně
dostall k hudbě?
em se k tomu dostal na zá„Já jsem
kladníí škole. Rodiče mě přihlásili
rmoniku, takže jsem se nana harmoniku,
oty, naučil jsem se nějak tu
učil noty,

hudbu vnímat a muzika mě začala
škol jsem
lákat čím dál víc. Po škole
prvn kapezaložil s kamarádem první
lu, jmenovala se Galaxie. N
No, a po
vojně pak přišla éra Argem
Argemy a ta
trvá do dneška.“
yy A vzpomenete si, jak jste se
dostal k Argemě?
„Byl jsem zakládající člen a v roce
1982 jsem byl jeden z těc
těch, kteří
to vše vymysleli. Spolu s kamarák
dy z jiných uskupení jsm
jsme tuhle
formaci založili a dnes jsem bohužel zůstal ze začínajících členů
č
už
jen já sám.“
yy Co vůbec znamená Ar
Argema?
„Název vznikl podle názvu
názv největšího afrického motýla Argema
A
mittrei.“
yy Vaši kapelu lze už považop
vat za legendární, cítíte
to
cí
také tak?
„Když jsme začína
začínali, tak
nena
mě opravdu nenapadlo,
še
že budeme hrát šestatřiJ fakt,
cet let. (úsměv) Je
že někteří redakto
redaktoři nás
už nazývají lege
legendami.
Faktem je, že kape
kapel, které přečkaly tolik let,
let je na
ré
české scéně opravd
opravdu poskromnu.“
yy Šeptá se, že vydáváte
vy
i knihu. To je zajímavá
zajím
informace. Povídejte, cco v ní
najdeme?

„Po dlouhém slibování letos
konečně vyjde kniha s názvem
Fenomén Argema. Mapuje celou kariéru skupiny a napsal ji
náš bývalý basák Pepa Holomáč.
Fanoušci v ní najdou spousty
humorných zážitků z cest, rozhovory s bývalými členy a samozřejmě v ní nebude chybět ani
trochu historie a spousta fotek
a perliček.“
yy Se starým složením jste se
chystali vydat LP desku Velká
Morava. Proč jste to neudělali?
„Tehdy nám to elity národa zakázaly vydat, ale tohle album vyšlo
asi před čtyřmi lety jako vzpomínka na tu dobu. Vydali ho někteří
z našich bývalých spoluhráčů, ale
jaký mělo úspěch, to fakt nevím.“
yy S Argemou už hrajete nějaký
ten pátek, nemáte chuť si někdy
zahrát něco tvrdšího?
„To určitě ano. Bylo mi i nabídnuto, abych účastnil natáčení Velké
Moravy, ale z časových důvodů
jsem to musel odmítnout. Argema mi prostě zabírá všechen volný čas.“
yy Jak vůbec relaxujete?
„Miluju cestování, takže pokud
vyšetřím nějaký volný čas, sednu
do letadla a letím se někam podívat. Zamiloval jsem se do Thajska,
ale rád se podívám i jinam. Mám
rád teplo, tak to mi vyhovuje.“

vizitka
JOSEF PAVKA

Foto: www.argema.cz

✓ narodil se 30. listopadu 1960 v Uherském
Hradišti
✓ bubeník a jeden ze zakládajících členů skupiny ARGEMA
✓ umí zahrát na několik dalších hudebních
nástrojů
✓ začínal jako člen kapely Galaxie, Argemu spoluzakládal v roce1982
✓ největším hitem skupiny a legendární písní nejen pro taneční zábavy
se stal „Jarošovský pivovar“
✓ k oblíbeným skupinám na poslech patří Iron Maiden a Green Day,
zpěvák Bruce Dickinson a zpěvačka Pink
✓ mezi jeho záliby patří lyžování, plavání či adrenalinové sporty, především pak Formule 1 a motorky
zajímavost: ze sedmi zakladatelů kapely vydržel celých šestatřicet let
jako jediný, ostatní členové se z různých důvodů měnili

Pondělí 7. května 2018
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Tradice byla dodržena a podle mnohých dokonce
překonána. Prvomájová oslava
České strany sociálně demokratické v Kolářových sadech se náramně vydařila. Bohatý kulturní
program s mnohými soutěžemi
pro děti i dospělé přilákal do parku odhadem až tisíc návštěvníků.
Rekordnímu zájmu nahrálo zejména krásné počasí, ale také bohatý
doprovodný program s hudební
vložkou a v neposlední řadě i účast
vrcholných komunálních politiků
ČSSD v čele s primátorkou Alenou
Raškovou a jejími náměstky. Jeden
z nich Pavel Smetana dokonce prvomájovou líbačku odnesl „krvavým zraněním“!
původní
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Už během úterních dopoledních hodin
probíhaly u hvězdárny v Kolářových
sadech přípravy na akci, které daly předpokládat, že půjde skutečně o velkolepě
pojatou oslavu Prvního máje. Těsně před
patnáctou hodinou, kdy bylo napláno-

HROMADNÁ LÍBAÈKA,
PIVO TEKLO PROUDEM
A NÁMÌSTEK V SÁDØE...
váno zahájení, obklopilo stánky okolo
hvězdárny na pět set návštěvníků. A další davy lidí se do Kolářových sadů jen
hrnuly! „Vyšlo nám parádní počasí, což
se samozřejmě vždy odrazí na návštěvě.
Dali jsme si ale také maximálně záležet
na kvalitním programu a spoustě soutěží i atrakcí pro děti,“ svěřila se Večerníku
těsně před startem Alena Rašková, primátorka statutárního města Prostějova.
Hned v úvodu prvomájové oslavy s ČSSD
vystoupila na pódium populární Míša
Slouková, která bezmála hodinu dokázala
přítomné bavit jejich oblíbenými písničkami. Děti nelenily a na pódiu zpívaly
s ní! Postupně lidem zahrály prostějovské
kapely Plus Rock a Smokie revival PV.
Vrcholem kulturního programu však bylo
vystoupení zpěváka Karla Kekešiho. „Já už
chodím do Kolářových sadů na Prvního
máje několik let, vždycky se tady i s manželkou dobře pobavíme. Škoda že s námi
nechtěly jít naše děti, raději zůstaly doma
u počítačů. Jejich chyba, určitě by se tady

taky vyřádily. Na druhé straně si alespoň
můžu dát se ženou nějaké to pivko,“ zasmál
se před Večerníkem Roman Hanzlík.
Právě pro potomky připravili prostějovští sociální demokraté skutečně pestrou
paletu soutěží a her. Při jedné z nich, která
spočívala v ukázkách první pomoci, se
do hlavní role dostal náměstek primátor-

ky Pavel Smetana. „Nabídl jsem se jako figurant při poskytnutí první pomoci. Nechal jsem se skoro celý ofačovat obvazy
či sádrou. Na tváři mi sestřičky dokonce
vyčarovaly krvácející ránu,“ pochlubil se
Večerníku Smetana.
Diváci si libovali
také v hojnosti
stánků s občerstvením, u kterých
se podle litery
nového zákona
čepovalo jen pivo,
tvrdý alkohol chyběl. Děti zase stály dlouhé fronty
u prodejců cukrové vaty, tureckého

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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medu a podobných
laskomin. K dispozici byly skákací
hrad,
skluzavka
a kdo se chtěl ochladit, mohl navštívit
volně otevřenou hvězdárnu.
Z krásného prvomájového odpoledne
byli nakonec nadšeni i samotní pořadatelé. Navíc se ani nejvyšší představitelé radnice nevyhýbali hromadným líbačkám,
byť rozkvetlý strom v Kolářových sadech
se hledal jen hodně těžko. „Dodrželi jsme
tradice sociálnědemokratické veselice, jak
se patří! A líbačka? Samozřejmě že byla,
ovšem pod rozkvetlý strom jsme museli
zajít hodně daleko z parku,“ svěřil se zastupitel za ČSSD a bývalý poslanec Pavel Holík. „Mně osobně velice mile překvapila
vysoká účast, podle mě to byl rekord. Do

prvomájových oslav v Kolářových sadech
jsme vůbec nemíchali politiku, nikomu
jsme ani u piva nevnucovali naše pohledy
na politická témata. Hlavní bylo se pobavit,“ uvedl. „Byl to jeden z nejkrásnějších
Prvních májů, který jsem kdy zažil. Úžasná
atmosféra! Spousta lidí, a nebyly to jen rodiny s dětmi, hodnotila tuto slavnost velice
kladně a hezky se bavila celé odpoledne.
A to je přece to nejdůležitější,“ přidal Alois
Mačák, bývalý prostějovský radní a exnáměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Úsměvy na všechny strany rozdávala
v Kolářových sadech také primátorka.
„Povedlo se nám úplně všechno! Až na
jednu maličkost, chybělo zde kafe! A to
my drogově závislí velmi těžko rozdýcháváme! Tlak jsme si ale zvýšili jinými
aktivitami, například líbáním,“ smála se
Alena Rašková.

Komunisté juchali tradiènì Na Splávku
PROSTĚJOV Místní komunisté si na Prvního máje dali tradiční dostaveníčko Na Splávku v Domamyslicích. Jejich pojetí prvomájové oslavy přilákalo na tři stovky návštěvníků, kteří se drtivou většinou rekrutovali z příznivců KSČM. K vidění byl ale kromě představení kandidátů
do komunálních voleb i bohatý kulturní a společenský program.
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
V úterý 1. května úderem čtrnácté
hodiny zahájily májovou veselici Na
Splávku němčické mažoretky, jejichž
představení odměnilo zcela zaplněné

hlediště bouřlivým aplausem. Poté na
pódium vystoupili prostějovští zastupitelé Jaroslav Šlambor, Ivana Copková,
Josef Augustin a Václav Šmíd. Posledně
jmenovaný je zároveň lídrem kandidátky KSČM pro komunální volby v Prostějově.
„Do komunálních voleb vstupujeme opět s cílem hájit zájmy občanů.
V uplynulém období jsme byli součástí rady města a jsem přesvědčen,

že jsme udělali kus dobré práce. A to
i přesto, že nám opozice velmi často házela klacky pod nohy a udávala
úřadům,“ připomněl Václav Šmíd
a dočkal se potlesku. Na prvomájové

veselici vystoupil i host, kterým byl poslanec Parlamentu České republiky za
Olomoucký kraj Alexander Černý. „Je
potřeba si připomenout význam Svátku práce a proč se vůbec slaví. A my si

rovněž musíme připomenout spoustu
osobností, které stojí za naším hnutím.
Například Karla Marxe,“ vrátil se poslanec do dob dávno minulých.
Na Splávku komunistům a jejich pří-

vržencům vyhrávaly a zpívaly skupiny
Madusong a Druhý dech, organizátoři ale připravili i spoustu aktivit a soutěží pro děti. „Pro návštěvníky jsme
kromě představení kandidátů v podzimních volbách připravili i spoustu
zábavy. Jsme rádi, že pozvání přijal
i poslanec Alexander Černý, který po
svém vystoupení odjíždí na oslavy
Prvního máje do Olomouce. A díky
dnešnímu nádhernému počasí je
tady i hojná účast diváků, takže zábava určitě váznout nebude,“ shrnul pro
Večerník Zdeněk Gottwald, první
místopředseda Základní organizace
I0 0  %0;N"/0   $%<  D    0 ;   ;> Komunistické strany Čech a Moravy
0 (
2x foto: Michal Kadlec v Prostějově.

PRVOMÁJOVÝ PRŮVOD v Malenách předčil všechna očekávání
Generál Karel Vejmola přednesl z tribuny malenskou verzi Máchova Máje
MALENYNenínadto,kdyžsilidi
umí zablbnout. A to v Malenách
skutečně umí! Loni se v místní
části Stražiska podařilo uspořádat improvizovaný prvomájový
průvod, který se setkal s nečekaným ohlasem. Letos se jim na
úspěch akce podařilo skvělým
způsobem navázat, u čehož nemohl PROSTĚJOVSKÝ Večerník
chybět.

příklad „Se Stražiskem na věčné časy
a nikdy jinak“.
„Letos nám výrazně přibylo alegorických vozů. Jeden z nich vyjel s heslem
´Důsledným dopíjením piva za úsporu
ječmene´. Na vše dohlížel i příslušník Veřejné bezpečnosti na motocyklu,“ zmínil
se Zdeněk Pecha z pořádajícího spolku
Za Maleny krásnější a zároveň provozovatel místního hostince U Růžičků, který
je dlouhodobě centrem živého spolesaa

EXKLUZIVNÍ
reportáž

" I N I L?? J I L N´´ Û

čenského dění v Malenách. Pro mnohé
z účastníků to byl jedinečný zážitek. „Je
mi dvaašedesát let a dnes poprvé mám
na sobě rudý pionýrský šátek. Je to zajímavý pocit,“ zmínil se Jiří Vašek.
Skutečně atraktivní novinkou byla i skupina starších dorostenek, přímo před připravenou tribunou vystoupily se svým
spartakiádním programem. Následoval
projev generála Karla Vejmoly, ten mimo
jiné zarecitoval vlastní malenskou verzi

Máchova Máje. Chybět nemohla ani československá hymna. Poté se již všichni
přítomní bavili v místní útulné hospůdce.
„Myslím, že letošní oslavy prvního máje
byly ještě lepší než minule. Až máme pomalu strach, co bude příští rok. Ale ono
se zase něco vymyslí,“ zhodnotil Zdeněk
Pecha, jenž už nyní chystá další tradiční
akci. Tou by měl být košt pálenek Malenský kaléšek, který v hospodě U Růžičků
proběhne v sobotu 6. července.

BYLI JSME
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jakký byl prrvoomájoový průvvod v mallennách...

3x foto: Martin Zaoral

pro Večerník

Martin
ZAORAL
„Ten, kdo stojí na chodníku, nebuduje
republiku!“ znělo sborově uplynulé úterý při prvomájovém průvodu
v Malenách. V jeho čele opět vyjel pan
Macháček na historickém traktoru. Následovaly jej početné skupiny pionýrů,
svazáků a pracujících mávající připravenými mávátky, skandující budovatelská
hesla a nesoucí transparenty jako na-

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Bývalý taxikář si ve Francii zvolil
➢ z titulní strany
PROSTĚJOV Muž, který v minulosti pracoval v Prostějově jako taxikář, chtěl převážením migrantů řešit
svoji svízelnou finanční situaci. Dle
nepotvrzených informací se z České
republiky přesunul do Španělska,
kde si chtěl coby řidič kamionu vydělat na splacení svých dluhů...
Jenže, celý příběh dostal úplně jiný
spád. Ještě než peníze od zaměstnavatele dostal, měl totiž způsobit autonehodu. A úhrada následných nákladů
jej stála veškerý výdělek. Právě proto
se měl ve Francii pustit do riskantního podniku, kterým převážení nelegálních migrantů nepochybně je.
Zadržen měl být před několika týdny,
následně pak skončil ve francouzském
vězení a čeká na rozhodnutí soudu.

špatné zákazníky...
„Můžeme potvrdit, že české velvyslanectví v Paříži poskytlo a poskytuje rodině zadrženého veškerou
možnou konzulární pomoc,“ reagovala na četné dotazy Večerníku
ohledně celé záležitosti Irena Valentová z tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí.
Už nyní je jasné, že risk se muži z Prostějova nevyplatil a bude ho stát minimálně hodně peněz. Pomoc při
porušování pravidel pobytového režimu na území Francie je totiž trestný
čin podle zákoníku o vstupu a pobytu
cizinců a o právu azylu. „Za uvedený
trestný čin je možno uložit trest odnětí
svobody až na pět let a pokutu do výše
třiceti tisíc eur. Souběžně lze uložit
i zákaz pobytu ve Francii na 5 let, zákaz

řízení motorových vozidel na pět let,
propadnutí věci - obvykle motorového
vozidla - a zákaz podnikání v oblasti
mezinárodní dopravy,“ konstatovala
Irena Valentová s tím, že bližší informace nelze vzhledem k přání rodiny
v tuto chvíli poskytovat.
Pokud by byl Prostějovan odsouzen
k nepodmíněnému trestu vězení,
může být následně předán k výkonu trestu do ČR. „Obecně lze říci, že
pokud odsouzený má o předání k výkonu trestu do České republiky zájem,
je třeba, aby se se svou žádostí obrátil
na francouzský soud, který jej odsoudil. Ten by pak měl zaslat své rozhodnutí k dalšímu řízení příslušnému
českému krajskému soudu,“ uzavřela
Valentová.
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PROSTĚJOV Večerník disponuje novou studií výstavby plánovaného rondelu na křižovatce ulic Vápenice - Olomoucká. Stejně tak
má k dispozici i písemné vyjádření Michaela Vafka z Dopravního
inspektorátu Policie ČR Prostějov, který ve stavebním a územním
řízení vyjádřil nesouhlas s předloženou studií. Ta je přitom hlavním
podkladem pro konečný projekt. Vafek je dlouhodobým odpůrcem výstavby okružních křižovatek v Prostějově a svým přístupem
k tolik potřebnému dopravnímu opatření„nezklamal“ ani tentokrát.
PŮVODNÍ
zpravodajství

EXKLUZIVNĚ

pro Večerník

Michal
KADLEC
V písemném stanovisku ke studii okružní křižovatky Vápenice - Olomoucká
- Svatoplukova dopravní inženýr Michael Vafek uvádí, že v ní chybí kapacitní
porovnání rondelu se stávající křižovatkou řízenou světelným signalizačním
zařízením včetně jejich kapacitního
vyhodnocení. „Navíc nejsou respektovány přirozené tahy pěší dopravy, a to
především přecházení Olomoucké ulice,
kde je před začátkem vyučování i po jeho

doprava

skončení výuky vysoká intenzita chodců.
Navíc na Vápenici je školní jídelna, kam
denně míří větší množství studentů,“
argumentuje Michael Vafek. „Ve studii
není respektován ani pěší tah jinými směry. Například chodci jdoucí z Újezdu na
Olomouckou ulici či nazpátek nebudou
obcházet komunikaci až k Národnímu
domu, ale budou přecházet nejkratší cestou,“ míní ve svém prohlášení dopravní
inženýr z prostějovské policie.
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S výstavbou však nesouhlasí policejní dopravní inženýr
Podle něj je podobně řešen i rondel na
Petrském náměstí, kde jsou z hlediska
bezpečnosti silničního provozu negativní zkušenosti jak s chodci, tak i cyklisty. „Stávající křižovatka ulic Vápenice
a Olomoucká se světelnou signalizací
se jeví podstatně bezpečnější než navržený okružní rondel. Aktuálně je zde
zajištěno relativně bezpečné přecházení pěších na zelenou přes komunikace
a také respektován přirozený tah pěších. Z hlediska bezpečnosti tady nejsou větší problémy,“ konstatuje dále ve
svém stanovisku Michael Vafek.
Odpor policejního dopravního inženýra je skutečnou komplikací pro vedení prostějovského magistrátu, které
si přeje mít rondel na Vojáčkově náměstí co nejdříve. „Pan Vafek je dlouhodobě proti rondelům, takže ani toto
jeho vyjádření nás nepřekvapuje... Zatím jde jen o studii okružní křižovatky,
do zpracování projektu budou odborníci pracovat na všech připomínkách,
které bude potřeba vyladit,“ sdělil Večerníku Zdeněk Fišer (ČSSD), první
náměstek primátorky statutárního
města Prostějova. Podobný názor měl
i jeho kolega. „V současné době je
zpracována studie na tuto kruhovou
křižovatku. O tom, jak bude ve finále
realizována, ještě povedeme diskusi s odborníky včetně Dopravního
inspektorátem Policie ČR. A teprve
poté, co dospějeme k jednotnému stanovisku, představíme finální výsledek
veřejnosti. Zatím jsme tedy teprve ve
fázi studie,“ připomněl Pavel Smetana
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(ČSSD), náměstek primátorky pro
dopravu.
Ten minulou středu absolvoval setkání
s náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje Janem Zahradníčkem, se kterým
tuto novou situaci rovněž probíral. „Po
dohodě budeme v souladu s platnými
zákony i normami pokračovat v přípravě této křižovatky, a jakmile dosáhneme
shody, bude tato investiční akce připravena k realizaci. Následně předáme
veškerou dokumentaci včetně povolení
krajskému úřadu, aby mohl tuto stavební
investici zahrnout do svého rozpočtu. Po
zkušenostech s obdobnými dopravními
stavbami se dá předpokládat, že přípravné kroky zaberou ještě zhruba rok práce.
Pak bude možné tuto dopravní stavbu
zahrnout do rozpočtu kraje, předpokladem je rok 2020,“ uvedl Smetana.
Okružní křižovatky jsou drtivou
většinou odborníků hodnoceny
velice kladně. Nejenže zvyšují bezpečnost i plynulost dopravy, a to nejen
ve městech, ale zásadní je také přínos,

o kterém se moc nemluví. Rondely
mají totiž velmi pozitivní dopad na
životní prostředí. Je spočítáno, že na
klasické křižovatce po zastavení u semaforů a opětovném rozjíždění řidič
spotřebuje čtyřikrát až pětkrát více pohonných hmot. To znamená i více výfukových zplodin a znečištění ovzduší!
Názor Večerníku je tedy jasný, je potřeba, aby vedení magistrátu urychlilo

přípravu výstavby a do projektu zasadilo i připomínky kritiků.
A co je ještě zásadní, vedení magistrátu
a následně i Olomoucký kraj, jako investor stavby, by měly rondel na Vojáčkově náměstí upřednostnit před
výstavbou dvou okružních křižovatek
na Poděbradově náměstí. V rámci
spojení ulic Olomoucká - Vápenice –
Svatoplukova je totiž dopravní provoz
mnohem problematičtější! Není také
možné přehlížet ani skutečnost, že rondel
na této křižovatce ulic přijde pokladnu
města i kraje celkem levně, náklady se odhadují na pět milionů korun. „Výhodou
v tomto případě je, že se nemusí pod rondelem budovat inženýrské sítě. Ty už tam
jsou,“ poznamenal Zdeněk Fišer.
Dočkáme se tedy okružní křižovatky
na Vojáčkově náměstí už příští rok?
Obyvatelé Prostějova by to na rozdíl
od dopravního inženýra Policie ČR
rozhodně uvítali!

'  "
POZITIVA

9 pomalejší rychlost projíždějících aut
9 menší následky dopravních nehod
9 výrazně vyšší kapacita než u křižovatek bez semaforů
NEGATIVA

9 horší převedení pěších především v místech se střední či
vyšší intenzitou pěší dopravy
9 pěší a cyklisté snižují kapacitu křižovatky
9 oproti semaforům není možné dynamické řízení dopravy
(zdroj: Policie ČR)
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PROSTĚJOV Obyvatelé i podnikatelé
z Lidické ulice jsou dopáleni na nejvyšší
míru. Poté, co se tam vloni potýkali s dopravními komplikacemi, když nechal
magistrát budovat nový chodník, prožívají
nyní všechno znovu! Tentokrát je dokonce
rozkopaná hned polovina silnice... Vedení
města vysvětluje, že na vině je havárie vodovodu, kterou je prostě zapotřebí opravit.

Michal KADLEC
„V loňském roce město Prostějov za nemalé
peníze daňových poplatníků vybudovalo v naší ulici nový chodník s betonovou
deskou včetně úprav zelených ploch. Už před
jeho stavbou prvního května loňského roku
zakopala internetová společnost optické kabely, aby nemusela chodník do budoucna
narušit. Jaké bylo ale rozčarování občanů Lidické, když dopisem ze dne desátého dubna
oznámila společnost Vodovody a kanalizace
Prostějov, že v průběhu května až července
letošního roku proběhne v části ulice výmě-
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na veřejného vodovodu včetně přípojek...
Poslední den v dubnu byla Lidická skutečně uzavřena a dodavatelská firma provedla
odfrézování asfaltu. Na stavbě se ale toho nic
moc neděje, přesto je zde zákaz vjezdu a rezidenti včetně zákazníků firem se tak nemohou
dostat vozidly ke svým nemovitostem. To
nemluvím o tom, že město za odstavné plochy před domy nájemcům účtuje od loňského roku nájemné za parkování! Proč neumí
koordinovat stavební práce, to občan nechá-

pe...,“ napsal do redakce Večerníku rozhořčený dopis finanční poradce Jiří Dostál, který
má v daném místě svoji kancelář.
Proč se rok od nákladné investice magistrátu v Lidické ulici na stejném místě znovu
kope, se Večerník snažil zjistit na radnici
i u vedení společnosti Vodovody a kanalizace. „Podle dostupnch zpráv zde došlo k havárii
vodovodu, který se nyní musí rekonstruovat,“
prozradil Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky statutárního města Prostějova.

S nečekanými komplikacemi souvisí i dopravní omezení. „Odbor dopravy prostějovského
magistrátu musel sáhnout k určitým opatřením,
a tak je Lidická ulice uzavřená od ulice Šárka asi
do své poloviny směrem k ulici Studentské. Řidiči mohou jet ulicí Jezdeckou nebo Tylovou.
S Brněnskou ulicí, která prochází rekonstrukcí,
naštěstí žádná vazba není. Zastávky autobusu
byly z Lidické ulice dočasně přemístěny do Jezdecké,“ přidal Pavel Smetana (ČSSD), náměstek primátorky pro dopravu v Prostějově.
V nejbližších dnech k tomu všemu ještě
dojde k částečnému omezení dopravního
provozu v ulici Šárka. Obyvatelé to tedy
v této lokalitě skutečně nebudou mít vůbec
jednoduché... „Na sídlišti Šárka bude uzavřen vnitroblok v souvislosti s další etapou
revitalizace. Ulice ale bude průjezdná,“
ujistil Smetana.
Večerník se snažil požádat o vysvětlení stavebních prací v Lidické ulici ředitele společnosti
Vodovody a kanalizace Prostějov Pavla Řepku, ten ovšem mobilní telefon nezvedal.
Plánek s přesuny autobusových zastávek
i samotné uzavírky najdete na
www.vecernikpv.cz.

„Kruháče“ na Poděbradově náměstí MAJÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ!
zjistili jsme
PROSTĚJOV Už minimálně osm let
plánuje prostějovský magistrát výstavbu dvou rondelů na Poděbradově náměstí. Často vítaná, ale i proklínaná stavba byla několikrát odložena,
nyní se ale Večerník exkluzivně dozvěděl o novince, která této originální
investici do dvou menších okružních
křižovatek v těsné blízkosti vedle
sebe dává nový náboj. Oba rondely
už totiž mají stavební povolení!
Novinku potvrdil Večerníku náměstek
prostějovské primátorky pro dopravu.
„Dle mých informací tomu tak opravdu

je. Otázkou zůstává, kdy bude možné realizovat tuto významnou dopravní akci.
V současné době probíhá rekonstrukce
ulice Brněnská a po jejím dokončení má
přijít na řadu oprava Plumlovské ulice. Na
příští rok pak připravil Olomoucký kraj
rekonstrukci Vrahovické ulice, což značí,
že tedy zřejmě nebude možné jen tak realizovat výstavbu rondelů na Poděbradově
náměstí. A to jak z důvodů dopravních, tak
finančních i časových,“ objasnil exkluzivně pro Večerník Pavel Smetana (ČSSD)
s tím, že reálný termín zní až po roce 2019.
Podle dalších informací Večerníku
bylo stavební povolení na obě kruhové křižovatky vydáno poté, co se
stavbou souhlasily všechny dotčené
strany. Tedy i hasiči a lékaři záchran-

ky, kteří původně s rondely nesouhlasili kvůli údajným komplikacím
při výjezdu záchranářských vozidel
ze služebny ve Wolkerově ulici. „Novou situaci jsem probral i při osobním
setkání s náměstkem hejtmana Olomouckého kraje pro dopravu. I podle
slov pana Zahradníčka je realizace křižovatky na Poděbradově náměstí reálná až v roce 2020,“ potvrdil i po jednání
se zástupcem hlavního investora, tedy
Olomouckým krajem, Pavel Smetana.
(mik)
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PROSTĚJOV V minulém čísle jsme ve Večerníku poukázali na četné
stížnosti Prostějovanů,
kteří kritizují slabou
pracovní výkonnost dělníků při rekonstrukci
Brněnské ulice. Náměstek prostějovské primátorky pro dopravu Pavel
Smetana měl uplynulou středu pracovní
schůzku s náměstkem
hejtmana Olomouckého kraje pro dopravu
Janem Zahradníčkem.
Právě Krajský úřad je totiž investorem rozsáhlé
rekonstrukce.
„Jak jsem slíbil, náměstka
Zahradníčka jsem ve věci
rekonstrukce silnice mezi
' ()))*# &( *
Prostějovem a Mořicemi,
tedy v našem případě nad konkrétní situací v ulici Brněnská, informoval o tom, že se objevily námitky ze strany
občanů. Podle nich rekonstrukce probíhá ´velmi zvolna´
a v úseku od Wolkerovy ulice po kruhovou křižovatku
u staré nemocnice jdou práce na stavbě dokonce pomalu.
Náměstek hejtmana si připomínky poznamenal s tím, že
se bude situací zabývat, tak jak činí i u dalších staveb komunikací financovaných a prováděných Olomouckým
krajem,“ sdělil po schůzce exkluzivně Večerníku Pavel
Smetana (ČSSD) s tím, že oba politici si uvědomují důležitost této krajské investiční akce pro Prostějov. Pan
Zahradníček v rámci svých možností bude apelovat na
příslušnou stavební firmu, aby byla rekonstrukce v rámci
technologických možností zvládnuta co nejlépe a v co
možná nejkratším možném termínu,“ přidal Smetana.
Večerník se během uplynulého týdne zajímal, zda
vůbec práce na silnici mezi Prostějovem a Mořicemi
probíhají podle předem stanoveného harmonogramu?
„O tom se může každý občan přesvědčit na stránkách města, kde jsou od počátku jednotlivé etapy a z nich vyplývající
dopravní omezení zveřejněny... Osoběn jsem se o to, jaká je
realita, zajímal a v dosavadním postupu prací s předem stanoveným harmonogramem jsem neshledal nesoulad,“ tvrdí
náměstek primátorky statutárního města Prostějov. „Uvědomuji si, stejně jako náměstek hejtmana Zahradníček,
citlivost této rekonstrukce komunikace pro občany města
a chtěl bych je touto cestou požádat o trpělivost s probíhající
rekonstrukcí,“ vzkazuje Pavel Smetana.
(mik)
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Kdo z nás by „tvrdnul“ doma, když už teď zažíváme vpravdě letní počasí? Právě nyní je tak příhodná doba na to, abychom už přemýšleli i nad výlety během skutečného
léta, kdy nás čekají vytoužené dovolené. Jistě, mnozí už máme své tradiční a vyzkoušené destinace či místa, kam se vždy uchylujeme k odpočinku od spěchu a stresu.
Ale co tak letos dát na radu zkušených, kteří vám rádi doporučí výlety, které zcela jistě budou podle vašeho gusta? Právě těm nerozhodnutým je určena dnešní tematická
strana PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, která navazuje na první díl z minulého vydání. Věříme, že vás jedna z mnohých nabídek k výletu bezesporu zaujme.
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řádková inzerce / vzpomínky

REALITY

KOUPÍM

SLUŽBY

Stavební firma hledá pozemek pro vý- RD 4+1, garáž, 1800m2, samost. k oprastavbu RD. PV a okolí 739 322 895
vám, klid.ulice - Kostelec n.H. Za 3 mil.Kč.
Tel.: 735 261 422
KOUPÍM chatu, chalupu v okolí 15 km.
605 541 452
Koupím byt i v původním stavu. Mobil
604 608 790
Prodám RD v Prostějově –Vrahovicích
(vedle domu služeb směr do Vrahovic). Hledám pronájem bytu 1+1,
V zahradě možnost stavby nového RD. tel.: 773 284 726, zn. květen
Cena dohodou, po domluvě prohlídka.
Tel.: 737 288 924, volejte po 18. hodině Hledám ke koupi rod. dům v blízkosti
PV. Děkuji 605 913 562
Prodám družstevní byt 2+1, 78m2, blízko centra Pv. Prodám rod. dům, 12 km Pronajmu dlouhodobě garáž v Pv,
ul. Krasická. Tel.: 722 728 060
od Pv. Tel.: 737 941 529

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(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 až PÁ 11:00 – 16:00 hod.

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

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

Koupím garáž v Prostějově. Platím hotoPronajmu restauraci s bytovou jednotvě. Tel.: 602 537 370
kou, 12 km od Pv. Tel.: 737 941 529

Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, starou pračku JETAS – PRAT, staré motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319
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Rostislavova
8
Rostislavova
8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov
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 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz
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Nabízíme rekonstrukce rod. domů, bytů
a bytových jader a sádrokartonářské
práce. Tel.: 739 095 527 - Krebs Rudolf,
775 239 147 - Kopecký David
Opravy a úpravy oděvů
v Atriu I. patro
PO, PÁ zavřeno
ÚT – ČT 9-12, 13-16
Tel.: 777 118 123

Dne 10. května 2018
uplynou 3 roky, kdy nás opustil
pan Adolf ROSENBERGER
z Prostějova
a zároveň by se tentýž
den dožil 78 let.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Dana a celá rodina.

Dne 8. května 2018
vzpomeneme 17 let
od úmrtí mého tatínka,
pana Jiřího SUCHÁNKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování

Děkuji soukromé pohřební
službě Makový za citlivý přístup
a profesionální jednání
při zařizování pohřbu naší babičky
Jiřiny SEDLÁČKOVÉ
a paní Elišce Komárkové za krásný
přednes smuteční řeči.
Rodina Sedláčková

Dnes, tj. 7. května 2018
vzpomeneme 12. výročí
úmrtí našeho manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka,
pana Vratislava BLAŽKA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
rodina.

Děkuji pohřební
službě Makový, jmenovitě
panu Pavlu Makovému
a jeho kolektivu za vstřícné jednání
a citlivý přístup k pozůstalým
při posledním rozloučení
s moji maminkou
paní Jitkou TETUROVOU.
Jarmila Odehnalová

Milovaní odcházejí,
ale nikdy nebudou zapomenuti.

Provádíme veškeré stavební práce,
rekonstrukce byt. jader, zateplování
fasád, malířské a natěračské práce
atd. za dobré ceny. Tel.: 607 336 121

Dne 12. května 2018
uplyne druhý smutný rok,
co nás opustila naše babička,
paní Marie SVAČINOVÁ
ze Stařechovic.
S úctou a láskou vzpomíná
Petra, Terezka, Míša,
David.

16011421482
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Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Dolní 6, Prostějov - pedikúra 180 Kč,
manikúra 150 Kč, gelové nehty 500 Kč.
Tel.: 604 662 609
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Stříhání pejsků, Pv. Tel.: 606 166 853

Koupím tento typ servisu,ale i podobné.
Tel.: 605 138 473
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Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Zednictví Vančura nabízí veškeré zednické a stavební práce, např. rekonstrukce
koupelen, bytů a rod. domů, odvodnění
základů a mnoho dalších odborných
prací, vše na klíč. Tel.: 774 627 358,
zednictvivancura@seznam.cz
www.zednictvivancura.cz
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Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstávají.

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky žijí dál.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.

PRODÁM

Děkujeme všem příbuzným,
sousedům a známým za účast
na rozloučení a květinové dary
i za projevenou soustrast
při pohřbu naší drahé zesnulé,
paní Jany VŠETIČKOVÉ.
Rádi bychom touto cestou zvlášť
poděkovali všem, kteří maminku
na její cestě provázeli, za veškerou péči,
pomoc a citlivý přístup během
jejího života. Poděkování patří
také Soukromé pohřební službě
paní Václavkové za důstojné rozloučení.
Za celou zarmoucenou
rodinu dcera Jana.

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po - Pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Přijmeme brigádníky na stříhání
stromků, více info na uvedeném tel.
Prodám válcovou nádrž PB 40l,
platnost 6/2021. Tel.: 774 664 966
Vážení přátelé, jelikož nastala změna
v aktivní skupinové dovolené v Řecku, nabízím ve stejném termínu 9.7.22.7.2018 komfortní letovisko Livanates, v krásném prostředí s bazénem,
polopenzí – švédské stoly, za akční cenu
11.390 Kč NA PLNÝCH 12 POBYT.
DNŮ. Slevy pro děti. Ještě několik volných míst, ihned volejte: 603 445 601

15021020132

Prodám rodinný domek, jedno patrový,
Prodej DB 2+1, klidná lokalita E.Beneše,
4+1, dvě koupelny, garáž (příp. dílna), v Pv
Prostějov, 58m2, 3.NP, po rekonstrukci
– Krasice. Tel.: 606 672 728
zděné jádro, nová el., podlahy, klimatizace, cena 1,7 mil Kč. RK nevolat!! Zájemci
<<< www.vecernikpv.cz
volejte 736 501 448
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Těžko se s Tebou loučilo, těžko je
bez Tebe žít. Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.

Dne 5. května 2018
vzpomeneme první
smutné výročí, kdy nás opustil
pan Eduard ONDROVIČ.
S láskou v srdci vzpomíná rodina.

Máte problém s vašema nožičkama? Prodejna IVKA, ul. Plumlovská to vyřeší za
vás. Nabízíme velký výběr obuvi na velmi
problémové nohy. Tel.: 603 445 601

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100

SEZNÁMENÍ

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

Muž po 50, ml. vzhledu, žijící sám na
vesnici, hledá milou, štíhnou kamarádku na výlet nebo posezení u kávy a vše
hezké, která je také sama a chybí jí láska.
Samota tíží. Tel.: 775 240 480

Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový

18050420469
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Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

FINANCE
Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428
Rychlá půjčka 10 000 - 200 000 Kč pro
všechny se stálým doložitelným příjmem
(HPP, DPČ, OSVČ, důchodci, MD...). Bez
poplatků, bez registrů, bez zástavy, s možností odkladu splátek. Tel.: 607 967 834.
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

Ludmila Zdráhalová 1942
Pivín
Jiří Šustr 1941
Prostějov
Marie Šustrová 1919
Seloutky
Drahomíra Kvapilová 1952 Smržice
František Hrubý 1925
Prostějov
Jaroslava Hájková 1940
Prostějov
Ema Grögerová 1941
Prostějov
Ludmila Hlochová 1959 Prostějov
Jiří Macek 1943
Krumsín
Lubomír Parák 1928 Klenovice na Hané
Libuše Hamplová 1928
Plumlov

Poslední rozlouèení
Pondělí 7. května 2018
Libuše Dostálová 1933 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
František Petržela 1948 Čechovice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Středa 9. května 2018
Jaroslava Makovcová 1928 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Blahoslav Mikeš 1946 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 10. května 2018
Miroslav Moravec 1958 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 11. května 2018
Stanislav Soldán 1939 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Sobota 12. května 2018
Stanislav Růžička 1929 Ptení 10.00 kostel Ptení

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
%  ` ^
Petr Zlámal 1955 Čechy pod Kosířem Ludmila Paličková 1939
Oldřich Čechmánek 1939 Prostějov
Jindřich Zemánek 1940
Prostějov
Čechy pod Kosířem

Pohřební služba FCC Prostějov
%  ` ^
Milan Světlík 1959

Prostějov

nabídka pracovních míst

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmu pracovnici/pracovníka do
potravinářské výroby. Info v době 7:00 –
9:00 hodin PO-PÁ na tel.: 777 140 103

Přijmeme brigádníky na zahradní občerstvení Depo v Kostelci
na Hané, prac. doba od 14:00.
Informace 775 780 045
Přijmu malíře/natěrače. Telefon:
737 941 529

Hledáme brigádníky na sezónu na pro- Přijmu zedníky, ŘP sk. B výhodou,
voz pláže a občerstvení na přehradě. tel.: 704 45 86 07
Tel.: 777 571 219
Pro čerpací stanici Shell v centru Prostějova hledáme posilu. Jedná se o práci na obRudolfovo pekařství přijme:
chodě a za pokladnou čerpací stanice for- prodavačku pečiva,
mou dlouhodobé brigády. Nástup ihned,
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod.
vhodné pro studenty od 18 let.
Přijmu důchodkyni do sběrny opravy Kontakt osobně na ČS Shell, Petrské náoděvů a obuvi v Pv. Více info na tel.: městí, Prostějov, Po - Pá od 8:00 do 14:00.
702 870 751
Přijmeme pracovníka/-ci na brigáHledáme chemika/-čku (laboranta)
du nebo na HPP. Jednoduchá prápro rozbory provozních lázní – brigáda,
ce, zaškolíme. Mzda v hodinovce až
VPP nebo dle domluvy. Více informací
23.900 Kč/měsíc. Více informací na
na tel.: 606 031 220, pan Novák
tel.: 606 031 220, pan Novák.

Pondělí 7. května 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník

Hledám výpomoc na elektro práce,
nejlépe důchodce. Platba hotově.
Tel.: 775 363 086

HLEDÁTE PRÁCI?
2

   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

17102621270

22

Pozice
Elektromechaniciúdržbáři s vyhl.50 §6
Hotelová/-ý recepční
Traktoristé
Údržbáři - elektro
Lékař/-ka plicního oddělení
Seřizovači
Kuchař/-ka

Plat (Kè)
20 000 Kč
16 000 Kč
30000Kč
20 000 Kč
28 000 Kč
21 000 Kč
13 500 Kč

Provoz
jednosměnný
nepřetržitý
pružnáprac.doba
třísměnný
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný

Kvalifikace
střední nebo SO
ÚSO s maturitou
středníodborné
střední odborné
vysokoškolské
střední odborné
střední odborné

Firma
KP-KOPRO, Prostějov
HOTEL TENNIS CLUB, Pv
Zemědělské družstvo Vrahovice
ALPER, Prostějov
Středomoravská nemocniční, Pv
LINAPLAST, Skřípov
MŠ Prostějov, Partyzánská

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

18050420470

18041720401

Pokojský/-á
80-90 Kč/hod. pružná prac. doba střední odborné TRANSPET, Kostelec na Hané
Sádrokartonáři – obkladači
90 Kč/hod.
jednosměnný
střední odborné Ivan Mika, Prostějov
Uklízeči
75 Kč/hod.
jednosměnný
základní+praktická Petra Marková, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

18011970105

18050510473

18042510432

18050410462

18050410467

EXKLUSIVNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pondělí 7. května 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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Také devatenácté číslo letošního roku vám 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
ivtěchtovydáníchkvintettradičníchmožností.Takédnesmátezaúkolrozpoznatfotografiijistéznáméosobnostiveřejnéhoživota,ježje
graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky
a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 10. května 2018, 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


2  3

4 56

Tylova 71
Filip VALENTA, S. Manharda 24, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 2  3
4 56
Tomáš Ortel
Jakub ZEMÁNEK, Prostějovská 82, Bedihošť
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.
OSMISMĚRKA
 2  3
4 56
TRUCKTRIAL
Markéta SEKANINOVÁ, Ptení 129
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na akci.

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

SUDOKU
 2  3
4 56
5,4,5,9
Jiřina ZAŤKOVÁ, Dolní 36, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.
SU
DO
KU

16093063154

KŘÍŽOVKA
 2  3
4 56
Nemocnice Prostějov patří ke středně velkým nemocnicím
Hana NEVRLOVÁ, Maleny 40, Stražisko
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

Výherce získá  
'()*+),-./

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

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získává JEDNU VSTUPENKU
'()*+),-./+009:3

Výherce získává JEDNU VSTUPENKU
'()*+),-./+009:3

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili prostějovského zastupitele a současně ředitele ZŠ Jana Železného...

1607071/2278

Výherce získává POUKAZ
'()*+),-./+01)2,345+,62)*57+8

18042060420

VSAKY,VZMACH, ŠIMPANZ, ÚVAHY, DOSTATI, OBUVI, SMYSL, FOYER, NÁSPY,
ADEPT, HRÁST, OTRÁVIT, OTCOVÉ, SVETR, TCHÝNĚ, SYSEL, KNIHA, CHYBĚT,
SÝPKA, KLÁŠTER, VÝSEV, HÁČEK, RAROH, NÁZVY

18031560308

18042060420

PATŘÍMEZIMENŠÍOPENAIRMORAVSKÉ....FESTIVALY

Výherce získá
'()*+),-;./+009:3

TIP 
KDY: SOBOTA 12. KVÌTNA, 9:00 HODIN
KDE: KOLÁØOVY SADY, PROSTÌJOV

    STAVY

Školní 1, Prostějov
pondělí 7. května
15:30 Avengers: Infinity War
akční sci-fi USA
18:30 Věčně tvá nevěrná
české romantické drama
20:15 Plážoví povaleči
americké drama
úterý 8. května
15:30 Planeta Česko
český dokument
17:30 Ženou z boží vůle
švýcarské drama
20:00 Hastrman
romantický thriller ČR
středa 9. května
17:30 Nic jako dřív
český dokument
20:00 Pomsta
akční thriller Francie
čtvrtek 10. května
17:30 Půlnoční láska
romantické drama USA
20:00 Jak napálit banku
německá krimi komedie
pátek 11. května
15:30 Králíček Petr
animovaná komedie USA
17:30 Jak napálit banku
20:00 Taxi 5
krimi komedie Francie
sobota 12. května
15:30 V husí kůži
americká animovaná komedie
17:30 Psí ostrov
animovaná komedie USA
20:00 Taxi 5
neděle 13. května
10:30 Králíček Petr
15:30 Avengers: Infinity War
18:30 Neznámý voják
válečné drama Belgie
21:00 Kluci z hor
české drama
do 13. května
RE-REINKARNACE WOLKER
výstava autorských plakátů Luďka Bárty
tématizujících aproximativní osobnostní
rozvoj klasika české poezie uvede za osobní
účasti autora kurátor Robert. O. Schmack,
za doprovodu Samsara Music Orchestra

Kino klub

|
DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 12. května
17:30 ČERTOVINY
česká pohádka
20:00 BAJKEŘI
česká komedie

Galerie Umìní
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov
do 31. května
MALÍŘI NAŠEHO KRAJE
výstava Viléma Topinky

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
pátek 11. května
18:00 TANEČNÍ VEČER
NEJEN PRO SENIORY
do 31. května
IDUL DULCINEA
fotografická výstava studentských
prací Střední školy Art Econ
ATELIER TVŮRČÍ FOTOGRAFIE
výstava fotografického atelieru
Fakulty umění Ostravské univerzity
NOAH ŽYLA - POLAROID
výstava konceptuálních fotografií
pořízených polaroidovým fotoaparátem

Knihovna
Vápenice 9, Skálovo nám. 6, Prostějov
středa 9. května
17:00 SOKOLOVO ZE VŠECH STRAN
přednáška Jaromíra Vykoukala
sobota 12. května
10:00 FÉROVÁ SNÍDANĚ
Prostějované budou snídat s celým světem
na podporu fair trade v parčíku u knihovny, kam si každý může přinést piknikovou
deku a nějakou fair trade nebo regionální
dobrotu, upéct férovou buchtu, domácí
chleba, přijďte se pochlubit se svojí marmeládou a ochutnat dobroty někoho jiného
do 31. května
JAK VYPADÁ KOČKOPES
výstava obrázků

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 3. června
ROZTOMILOSTI
ZUZANY HONSOVÉ
výstavní sály budou hostit idylické a nesmírně milé obrázky pražské malířky Zuzany
Honsové, která se malování věnuje od rána
do noci a je to pro ni radost i velké štěstí, což
je z obrázků poznat, načež je úžasné přenést
se do světa, kde nechybí laskavý humor, láska ke zvířátkům i hezké mezilidské vztahy
POETICKÉ TÓNY JARA
výstava skupiny, kterou tvoří dva výtvarné
kruhy pod vedením Květy Snášelové, členky UVUO Olomouc, přičemž kolekce kreseb, pastelů a akvarelů představí ilustrativní
i abstraktní tvorbu výtvarníků, která vzniká
při poslechu meditativní hudby

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
pátek 11. května
17:00 BESÍDKA KE DNI MATEK
do 31. května
DAVID BARTOŠ
výstava - absolventi ZUŠ se představují…
(Galerie Linka)
POD VODOU, NAD VODOU
výstava výtvarné soutěže malých umělců

TJ Sokol I
Prostějov

vs.

AC
Zruč-Senec
2004

Úterý 8. května 2018 14:00 hodin

7. kolo

dvorec u sokolovny na Skálově náměstí
BASKETBAL:
sobota 12. května:
12:00 BCM Orli Prostějov – BK Loko
Plzeň (5. kolo play out extraligy kadetů,
hala Sportcentra DDM Pv).
neděle 13. května:
12:00 BCM Orli Prostějov – SAM Brno
(6. kolo play out extraligy kadetů, hala
Sportcentra DDM Pv).

REDAKCE JE
V ÚTERÝ
8. KVÌTNA
UZAVØENA

akce
v regionu...
Mikroregion Předina do sedla
Tuto sobotu 12. května se koná oblíbený cyklovýlet „Předinou za poznáním“, který odstartuje od sokolovny v Otaslavicích ve
14:00 hodin (prezentace o 30 minut
dříve). Peloton bude projíždět všemi
obcemi Mikroregionu Předina, když
postupně navštíví Sněhotice, Ondratice, Brodek u Prostějova, Dobrochov,
Kobeřice, Hradčany, Vřesovice, Kelčice, aby se vrátil opět do Otaslavic, kde
je v sokolovně od 18:00 na programu
kulturně-sportovní program a slosování cyklopasů o věcné ceny.

Pochod na konec války

18050470464

Již tuto sobotu budete mít v Kolářových sadech opět tele,“ zve všechny generace Milada Sokolová, předsedkyně
možnost ochutnat guláše z kotlíku. A nejen to. Součás- Okrašlovacího spolku města Prostějova.
tí programu bude i bohatý hudební doprovod, různá Kromě vaření chutných gulášů dojde i vystoupení kapel
taneční vystoupení, výstavy, ukázky, atrakce a mnoho Calibos, Hecrock, Starý WeMenA nebo KII, k vidění bude
dalšího. Celá akce je přitom nekomerční a veškerý vý- zumba s Veronikou, taneční vystoupení Pirouette nebo
dělek poputuje na dobročinné účely. Takže si přijďte také The Cheers, bungee jumping, aquazorbing či příběh
„nacpat panděra“, dobře se pobavit a ještě udělat něco z Divokého západu a letos bude nově i zajímavá tombola.
„Na výherce čekají zajímavé ceny, třeba poukázky do Zlapro dobrou věc! Startuje se už v devět hodin.
Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci s maji- té farmy, do zámku Plumlov, kadeřnictví, letních zahrádek
telem Maďarských specialit Jiřím Petriciusem pod záštitou a předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,“ prozradila
Zdravého města Prostějov pořádají už 4. ročník oblíbené Sokolová.
soutěže ve vaření kotlíkových gulášů. Program akce je jako Pokud zvažujete, že byste také zkusili nějaký gulášek
vždy velmi nabitý. „Děti si užijí zábavu nejen na skákacím ukuchtit, můžete se stále přihlásit na e-mailové adrese:
hradu, ale na různých atrakcích, malováním obrázků na ob- j.petricius@seznam.cz. Výsledky soutěže budou vyhláličej či při aktivitách městské policie. Teddy od Princezny šeny ve 13:00 hodin, pak bude následovat volná zábava.
představí králíčky, které si děti budou moci pohladit. Do- Veškerý výtěžek z akce přitom poputuje na transparentSOUTĚŽ
O VSTUPENKY
NAJDETE
NAkteré
DVOUSTRA
NĚspolek
30-31
založil Okrašlovací
města Prostějospělí
návštěvníci mohou
na akci zase zhlédnout
naleštěné ní účty,
stroje motorkářů či ukázku sebeobrany i zadržení pacha- va pro Zdeňku Kotyzovou a Davídka Vítka.

 DIVADEL

{$ ^  x 

ku

KOTLÍKOVÉ GULÁŠE

Kino METRO 70

Pondělí 7. května 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


zveme vás...

aneb, co se
kde děje…

Běh Mánesovou stezkou na Kosíř

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 27. května
BÁSNÍKOVY STOPY A ZASTAVENÍ
Výstava k loňskému 150. výročí narození básníka Petra Bezruče a letošnímu
60. výročí jeho úmrtí představuje život
a dílo dnes poněkud opomíjeného tvůrce Slezských písní. Ukazuje mimo jiné
jeho osobní potřeby a zařízení z místa
jeho pobytu v Červeném domku v Kostelci na Hané, kde strávil dvacet let svého
života. Prezentuje také zajímavosti, které
shromáždili jeho obdivovatelé a sběratelé, i výtvarná díla, jenž se inspirovala básněmi Slezských písní nebo samotným
jejich tvůrcem.

Odemykání studánek na Kosíři

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 6, Prostějov
čtvrtek 10. května
ŽIVOT V PROSTĚJOVĚ
výstava fotografií
do 13. května
PROJEKT WOLKER
výstava bronzových plastik a paralelních
artefaktu autora Miloše Karáska, jež volně
dokumentuje vznik sochy Jiřího Wolkera
(Gallery Dvořák)

Zámek Konice
středa 9. května
19:00 KLAVÍRNÍ RECITÁL
koncert v podání Juliána Orlického
pátek 11. května
19:00 DUO PAPILIO
koncertní vystoupení
do 3. června
VÝSTAVA OBRAZŮ
KONICKÝCH MALÍŘŮ

Galerie Cyril
Věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská, Prostějov
do 14. května
NEBÁT SE TOTEMU
výstava Vítězslava Špalka

Osvěžit si vědomosti o osvobozovacích bojích, a k tomu udělat něco pro
svou kondici mohou účastníci prvního
ročníku pochodu „Po stopách osvobození“, který proběhne zítra, tj. v úterý 8.
května. Sraz účastníků bude v 9:00 hodin ve Skalce u pomníku Rudé armády.
Zhruba třináctikilometrová trasa povede přes Pivín, Klenovice na Hané (Větřák) a Čelčice zpět do Skalky.
Tuto sobotu 12. května přesně v 9:00
hodin vystartuje ze stadionu v Lutíně
42. ročník Běhu Mánesovou stezkou.
Trať 22 kilometrů dlouhého závodu
účastníky zavede přes Slatinice a Čechy pod Kosířem až na vrchol Hanáckého Mont Blancu a povede jak po
asfaltu, tak i po lesních cestách.

18050470464
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V sobotu 12. května se v 8:35 hodin na
vlakové zastávce ve Slatinicích sejdou
milovníci přírody, kteří se vydají odemknout studánky na hanáckém Mont
Blancu. Čeká na ně putování kolem léčivých pramenů, studánek i údolím potoka. Společně si projdou nejen prameny,
ale navštíví také přírodní rezervaci Malý
Kosíř a možná uvidí i orchideje. Pro děti
budou připraveny aktivity nejen o vodě
a jarních rostlinách. Svoji cestu zakončí
ve vyhlášené cukrárně ve Slatinicích.
Zpět do Prostějova zamíří vlakem
v 15:18 hodin, příjezd do Prostějova je
naplánován na 15:46. Délka trasy cca 7
km. Akci pořádá Ekocentrum Iris

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v úterý 8. května se koná EXKURZE ZA LÉČIVÝMI BYLINKAMI.
Během vycházky se projdou přírodovědně cenné lokality mezi Plumlovem, Ohrozimí a Vícovem, naučí se
poznávat nespočetné množství léčivých rostlin a u každé z nich se všichni
dozví i její léčivé vlastnosti. Odjezd
v 8:25 hodin z autobusového nádraží
v Prostějově.
* BOTANICKÁ ZAHRADA - stezka
pro rodiče s dětmi. Nachystaná budou stanoviště zaměřená na praktické poznávání
rostlin, během nichž proběhne ochutnávka
bylinkových sirupů, připravena bude také
aktivita sportovní a výtvarná. Na stanoviště se můžete vypravit kdykoli mezi 16:00
a 17:30 hodin.
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* individuální právní poradenství s Mgr. A.
Hálkovou dle objednání, korespondenční
poradenství zdarma
* individuální poradenství v péči o dítě
s Mgr. I. Halouzkovou dle objednání
* individuální poradenství v oblasti zdravého pohybu pro dospělé a děti - zdravý
pohyb, správný vývoj dětí, odstranění
bolesti a špatného držení těla cvičením,
aromaterapie, podpora zdraví přírodními
prostředky apod. s Mgr. H. Peterkovou dle
objednání

SONS PROSTÌJOV
* ve čtvrtek 10. května od 8:30 do 12:00
hodin se koná výroba z keramické hlíny.
* v pátek 11. května je na programu exkurze do zahradnictví Marciánová v
Kostelci na Hané. Odjezd z Prostějova
v 8:35 hodin.
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
se koná dopolední program pro maminky s dětmi a od 16:30 do 18:00 hodin
- příprava dětí na školu
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin se
uskuteční první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky a od 17:00 do
19:30 hodin přednáškové večery dle
aktuální nabídky, příprava snoubenců
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je
na programu první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky a od 16:30 do
17:30 hodin kroužek „Aby malé bylo velké“ zaměřený na základní etické hodnoty
a předávání víry pro děti od 3 do 6 let
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

Akademie seniorů pořádá v pondělí
7. května v 9:00 hodin TURNAJ V KUŽELKÁCH na kuželně v Drozdovicích.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel.
775 549 777 oznamuje, že poradenské
pracoviště v Prostějově, má provozní dobu: pondělí a středa od 8:30 do
11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen po předchozí domluvě. Můžete
využít služeb našeho zařízení v podobě
odborného sociálního poradenství
a nabídky baterií do sluchadel a drobné
příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
čistící tablety, či ušní tvarovky různých
velikostí).
Klub aktivních seniorů při Svazu tělesně
postižených v ČR, o.s. v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá ve čtvrtek 24. května
2018 zájezd vlakem do zámku Náměšť
na Hané a do Slatinic. Tel.: 588 008 095,
724 706 773

JARNÍ DNY ZDRAVÍ - Aktivity budou probíhat během měsíce května
- 7.,9.,14.,15. a 31. května v prostorách
Nemocnice Prostějov, na náměstí T. G.
Masaryka u muzea a v kavárně Dvořák
v prostějovském zámku. Akci podpoří
i Nemocnice Prostějov přímo na náměstí, kde budou prezentovat nejnovější poznatky v oblasti resuscitace.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo- V zámku, v Gallery Dvořák, proběhne
ICM
pravidelné měření i poradenství spolu
mouc
v
Prostějově
nadále
poskytuje
služinformační centrum pro mládež, Prostějov
* v pondělí 7. května odstartuje tra- by nevidomým a slabozrakým občanům s konzultacemi a ochutnávkou zdravé
výživy.
diční soutěž EVROPSKÁ UNIE na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
V OTÁZKÁCH a potrvá až do 11.
června. Soutěžit mohou žáci ZŠ i SŠ V neděli 13. května v 16:00 hodin se 48. oficiální sraz RENAULT 19 KLUBU
ve věku od 12 do 19 let (včetně). Více koná varhanní koncert Ondřeje Muchy MORÁVIA PÁRTY 2018 se koná
informací k soutěži najdete na webu v Kostele sv. Jana Nepomuckého, Svato- od pátku 11. do neděle 13. května v Campingu Žralok Plumlov.
plukova ul. v Prostějově.
www.icmprostejov.cz.

UŽ SE TO BLÍŽÍ!

23.6.2018 Kostelec na Hané

mediální partner: PV Veerník

na akci
zve... Petr
Švancara
V jednotlivých týmech se pedstaví ada hvzd ze zeleného trávníku a z ledové plochy

1. roník FOTBALOVÉHO TURNAJE OSOBNOSTÍ HOAVA CUP

®

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST

PÌNIVÝ MOK Mistrovská éra VK
témìø jistì skonèí,
nastanou LUZIVNĚ
EXK
mnohem
PROTÉKAL
skromnìjší èasy
HRDLY!

Foto: Michal Kadlec

Hanácké pivní slavnosti
provonìly peèené lahùdky,
zahrála Argema
i náhradník Brichta
strany 30 - 31

JEDNOU
VTOU
 Výstava fotografií zahajuje
10. května na prostějovském zámku
v Regionálním informačním centru.
Otevřena bude do 23. května
 Mezinárodní turnaj Tennis
Europe do 16 let v Budapešti
ovládl člen TK Agrofert Prostějov svěřenec Jiřího Nováka Adam
Jurajda, který vyhrál dvouhru
a s Danielem Siniakovem čtyřhru.
 Ani v úterý 8. května se lidé
nemusí obávat, že je při shánění
lékárenské pohotovosti nechá kraj
na holičkách. I tentokrát hejtmanství zajistí dostupnou lékárenskou
péči. Na Den vítězství bude v každém regionu otevřena jedna prodejna léků. V Prostějově tomu tak
bude na Karlově.
 Starší žákyně VK Prostějov do
finálového turnaje MČR neprošly,
celostátně skončily v letošní sezóně třicáté.

REDAKCE JE
V ÚTERÝ 8. KVÌTNA
UZAVØENA

15012810072

MILUJEM
E
VEERN
ÍK

Číslo 19•Ročník 22
Pondělí 7. května 2018
Naleznete
uvnitř

V NĚMČICÍCH
SKONČIL MÁJ
 Tradiční festival na prknech, co
znamenají svět, opět potěšil duši a poznalisvéhovítěze strany 28-29

KROUPOVO
ODPOLEDNE
 Fotbalisté 1.SK Prostějov nadále
na vítězné vlně, obrat zařídil hattrickem kapitán
strana 25

Marek Sonnevend
PROSTĚJOV Na jednu stranu prostějovské volejbalistky právě získaly jubilejní desátý titul
za vítězství v české extralize, ale souběžně s další zlatou jízdou se už delší dobu vznášela
vzduchem jedna podstatná otázka. Co bude s VK dál? Oficiální odpověď na ni zatím neexistuje, leč ze všech dostupných indicií vyplývá, že nové trofeje hanácký oddíl v nejbližších
letech nepřidá...
Foto: Radek Vá+a

ČTĚTE NA STRANĚ 45

ZEMŘELA NINA ŠKOTTOVÁ
Byla dosud jedinou
zástupkyní regionu
v Evropském parlamentu!

BYLI JSME
U TOHO

BEDIHOŠŤ, PROSTĚJOV
Nejen politickou scénu zarmoutila zpráva z konce
předminulého týdne. V nedožitých dvaasedmdesáti
FOTOGALERIE
letech zemřela ve svém doklikni na
www.vecernikpv.cz
mě v Bedihošti bývalá europoslankyně Nina Škottová.
Ta zastupovala prostějovský
region v Evropském parlamentu v letech 2004 až 2009.
Foto: Michal Kadlec
Poslední rozloučení s akadeBEDIHOŠŤ, PROSTĚJOV Nejen politickou scénu zarmoutila zpráva z konce předmimickou vědkyní proběhlo
nulého týdne. V nedožitých dvaasedmdesáti letech zemřela ve svém domě v Bedihošti
minulý pátek v Olomouci,
bývalá europoslankyně Nina Škottová. Ta zastupovala prostějovský region v Evropském
kam jí přišly vyprovodit deparlamentu v letech 2004 až 2009. Poslední rozloučení s akademickou vědkyní proběhlo
sítky lidí.
(mik) 2x foto: archiv Veerníku a Vra Novotná.
minulý pátek v Olomouci, kam jí přišly vyprovodit desítky lidí.
(mik)

boje na zelených trávnících aneb

tte na
stran
30

KAM ZA F

➢

BOXEŘI
SLAVILI

 Tým BC DTJ Prostějov převzal
mistrovský pohár a uspořádal MČR
školní mládeže strany 42 - 43

ŠLÁGR VEČERNÍKU – NOHEJBAL

Na Den vítězství
doma se Zručí

PROSTĚJOV Zítra oslavíme státní svátek
připomínající konec druhé světové války.
A právě v toto magické datum 8. května sehrají nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov zápas
vloženého 7. kola 1. ligy mužů ČR 2018 proti
celku AC Zruč-Senec 2004. Od 14.00 hodin na
domácím kurtu u sokolovny na Skálově náměstí.
Hanáci přitom potvrdili rostoucí formu sobotní remízou 5:5 z derby v Přerově, kterému se letos hodně daří a je průběžně třetí. To
prostějovský tým se cenným bodovým ziskem posunul z osmé příčky
na sedmou. A pokud úterního soupeře z plzeňského kraje porazí, dotáhne se na něj v tabulce.
„Zruč určitě patří mezi hratelnější protivníky. My se navíc postupně
zlepšujeme, a pokud nastupujeme v silné sestavě bez většího počtu
absencí, jsme schopni zdolat skoro kohokoliv. Tím pádem věřím
v úspěšné zakončení první poloviny základní části soutěže,“ přál si
trenér Sokola I Richard Beneš oslavit Den vítězství stylově. Tedy
výhrou.
(son)

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 21. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 21. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 21. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 21. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 21. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
TJ JISKRA RAPOTÍN
SOBOTA 12.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

SK LIPOVÁ
TJ SOKOL URČICE
NEDĚLE 13.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

TJ SOKOL MOSTKOVICE
FK NĚMČICE NAD HANOU
NEDĚLE 13.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

SK PROTIVANOV
FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 13.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

TJ SMRŽICE
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
SOBOTA 12.5. 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Smržicích
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„Bylo teplo, počasí bralo hodně sil.
Nehrálo se mi úplně dobře, když jsem
ztratila první set. Psychicky jsem na tom
nebyla úplně nejlíp, bylo hodně těžké to
otočit. Naštěstí jsem přestala kazit a postupně si pomohla servisem. Bojovala
jsem, o tom bylo celé finále.“
yy Získala jste letos už třetí titul, od
začátku roku jste vyhrála čtyřiadvacet
zápasů. Jak hodnotíte dosavadní bilanci probíhající sezóny?
yy Finále trvalo přes dvě hodiny. Bylo „Je to důsledek výborné přípravy. Naběhodně náročné?
hala jsem toho a nacvičila hodně, tělo drží,

Ladislav VALNÝ



ta uvedený do Síně slávy mezinárodní
federace ITF. Novotná, která zemřela v
listopadu ve 49 letech na rakovinu, byla
do Síně slávy uvedena v roce 2005. Dalším oceněním je předání prstenu.
„Předává se při zvláštní příležitosti s nejbližšími přáteli. Mně ho předala Chris

) 2$

]d^]ef\g^\gh

K8LJ@ +1!@#( C$O%6)LJ 7:2.
NV.? E!I." L*)%J%O$JHI O*R%3%
.   9*)  A      !
@EC1$'1%( $W+7 X
 H G&1? Y'  .$  
%D I9V.? E
&M D ?.

F(J" 0G*  V" **R"
9   0 J  J
 0W    9 M
 ´  IG  7N'ZD'L[@


PRAHA, PROSTĚJOV Na čtvrtém
místě extraligy skončili hráči prostějovských Orlů do 19 let. Ve finálovém
turnaji nejprve podlehli USK Praha
58:72 a v souboji o bronz pohledli
pražskému GBA 68:85.
Proti nejlepšímu týmu dlouhodobé části
Orli nezačali dobře a do poločasu nabrali
dvacetibodové manko (25:45). Ve třetí periodě se ale zlepšili a na začátku poslední čtvrtiny dokonce Borovka snížil
na rozdíl tří bodů. Domácí ale dokázali
zabrat, čtyři minuty před koncem opět
získali dvouciferný náskok a postup si v
koncovce pohlídali.
„Semifinále jsme prohráli v prvním poločase. Udělali jsme dvanáct ztrát. Tým byl
zakřiknutý. Po pauze to bylo z naší strany
odvážnější, přišlo i střelecké zlepšení, ale
na obrat to bylo málo,“ hodnotil utkání
proti USK Praha kouč Orlů Peter Bálint.
Na vítězství Orli nedosáhli ani v posledním utkání sezóny. Vyrovnaný souboj
rozhodly krátké úseky v průběhu střetnutí. Basketbalisté Prostějova v poločase
ztráceli jediný bod, ve třetí čtvrtině však
nabrali dvoucifernou ztrátu a Pražané
náskok dokázali udržet.
(lv)

což je super. Jsem schopna vydržet i delší
výměny na antuce. To mému tenisu hodně
pomáhá a výsledkově je to vidět. Ale pořád
můžeme vylepšit servis a return.“
yy Podle trenéra Jiřího Vaňka jste
připravená vyhrát další grandslam.
Máte stejný názor?
(smích) „Trenérovi musím věřit. Ale o
tom příliš nepřemýšlím. Vím, jak těžké
je grandslam vyhrát. Takový turnaj má
hodně úskalí. Potřebujete být dva týdny
v pohodě, překonat i krize, pokud přijdou. Třeba se to ještě někdy podaří.“

Novotná dostala 
PRAHA Loni zesnulé wimbledonské
vítězce Janě Novotné se dostalo před
finále pražského turnaje WTA další
pocty. Rodiče bývalé světové dvojky
Libuše a František Novotní obdrželi z
rukou legendy Martiny Navrátilové pamětní prsten, který dostává každý tenis-
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„Grandslam? Trenérovi věřím,“
směje se vítězka z Prahy
PRAHA Po proměněném mečbolu se
mohla začít Petra Kvitová radovat z
dalšího triumfu a mimořádnou chvilku si užila parádně. Užívala si podporu natřískaných tribun. „Když jsem
tady loni seděla na finále, tak jsem asi
nečekala, že tento rok tady budu stát
jako vítězka,“ kroutila nevěřícně hlavou tenistka.




Evertová a je mi velkou ctí ho předat
rodičům a za účasti českého publika.
Vážená paní Libuše a pane Františku,
nepovedlo se to dát Janě, ale teďka to
dávám Vám,“ řekla Navrátilová. Hlas se jí
při tom třásl a oči měla plné slz. „Jsme tu,
abychom si pamatovali výbornou legen-

Foto: Marek Sonnevend
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du Janu Novotnou, která navždy zůstane
v naší paměti,“ uvedla česky prezidentka
WTA Micky Lawlerová.
Fanoušci uctili památku wimbledonské
šampionky z roku 1998, vítězky Fed Cupu
i Turnaje mistryň minutou ticha a dlouhým potleskem.
(lv)
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Čtvrtfinále bylo maximem

tenistů v Ostravě
OSTRAVA, PROSTĚJOV Na žádný velký úspěch hráči prostějovského TK Agrofert na challengeru
v Ostravě nedosáhli. Maximem
byla čtvrtfinálová účast Zdeňka
Koláře ve čtvrtfinále.
„Prohrát zápas o semifinále ve dvou
zkrácených hrách docela zabolí. Ale stává se to. Bylo to o několika míčích, možná rozhodlo několik mých chyb,“ hodnotil klíčový souboj na turnaji Kolář.
Ve druhém kole porazil svého oddílového kolegu Adama Pavláska.

Utkání bylo díky přerušení rozděleno
do dvou dnů a Pavlásek v něm nedokázal proměnit mečbol. „V rozhodujícím
momentu si soupeř pomohl servisem,
ale na to se nemůžu vymlouvat. Měl
jsem i jiné šance. Nedaří se mi, snad to
někde zlomím,“ věří Pavlásek.
Hned v úvodu turnaje vypadli Dominik Kellovský startující na divokou kartu a také Lukáš Rosol, který
přes brzkou porážku stále doufá, že
se po zdravotních problémech vrátí
do světové stovky.
(lv)

Veselý po nemoci
vyhrál dva zápasy

ISTANBUL, PROSTĚJOV Čtyřiadvacetiletý daviscupový reprezentant Jiří Veselý se po nemoci, kvůli níž vynechal dva turnaje, vrátil
do kolotoče ATP Tour v dobré formě. V Istanbulu vyhrál dva zápasy
v řadě a prohrál až ve čtvrtfinále, ve kterém téměř ve dvou hodinách
nestačil na Džazírího. Tuniský hráč v průběhu turnaje vyřadil i nasazenou jedničku Chorvata Marina Čiliče a s Veselým měl v závěru více sil.
„Kondice ještě není úplně v pořádku. Herní a tréninková pauza se na tom
podepsala. Ve třetím setu s Džazírím už mi došly síly. Ale odehrál jsem tři
těžké zápasy, to mi v následujících týdnech pomůže,“ věří Veselý, který doká(.IC . F:´ H # 5?5
zal v Turecku porazit antukové specialisty Gimena ze Španělska a Monteira
+')+!/7Q+!/7 1:3 (1:3) z Brazílie.
(lv)
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České lvice přesun
do Španělska zvládly
MADRID, PROSTĚJOV Tenisová elita začíná pilovat formu
na pařížský grandslam a jednou
z důležitých prověrek je velký
turnaj v Madridu. Několik českých hráček čekal úvodní zápas
bezprostředně po přesunu z pražského podniku WTA. Například
Petra Kvitová nastoupila na kurt
necelých třicet hodin po triumfu
na Spartě a své tkání s Ukrajinkou
Curenkovou zvládla.
„Je to hodně nabité, není čas na
odpočinek. Jako na grandslamu.
Ovšem tam nemusím mezi zápasy
létat. Ale nedá se nic dělat. Třeba
mě to ještě více posílí,“ věří Kvitová,
která ve svém prvním madridském

www.vecernikpv.cz

MALÁ KOPANÁ

DOBROCHOV VYKROČIL

K DALŠÍ OBHAJOBĚ

Tři kola před koncem 1. okresní ligy mužů v malé kopané ČUS Prostějovska 2017/2018 začíná být zřejmé, že největší favorit a úřadující
šampión SK Tomek Dobrochov míří za další zlatou radostí. Veledůležitý krok udělal v sobotním šestém dějství elitní soutěže, kdy se hrálo
v Prostějově a ve Vrbátkách.
Klíčový byl hlavně prestižní souboj s konkurenční Chaloupkou Prostějov,
která se v případě vítězství mohla vrátit do čela tabulky. Místo toho však vzájemný duel ovládl Dobrochov poměrem 5:2. A neboť vzápětí rozebral i FC
Juniors Semos Hluchov hladce 6:0, vytvořil si na první pozici čtyřbodový
náskok. Patrně rozhodující.
Chaloupka zůstala druhá jen o dva bodíky před dotírajícími a skvěle finišujícími Orly Otinoves. Přituhuje v bitvě o dvě sestupová místa, kde si dost
pohoršila poslední Kobra Kobeřice, naopak dílčí zlepšení zaznamenali vedle
šestého Hluchova též sedmí Medvědi Prostějov.
(kopa, son)
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vystoupení ztratila pouze tři hry.
Žádnou velkou práci neměla Karolína
Kvitová s Ruskou Vesninovou a do
druhého kola se dostala i její sestra
Kristýna po úspěchu nad další Ruskou
Vichljancevovou. Barbora Strýcová
naopak nestačila na Španělku Suárezovou a prohrála již sedmé utkání v řadě.
Vypadl také Tomáš Berdych. Čtrnáctý nasazený Čech držel s Francouzem Gasquetem krok pouze do
stavu 4:4 v úvodní sadě. Pak prohrál
čtyři hry za sebou, čímž ztratil první
set a nabral manko dvou gamů v tom
druhém. Za celý zápas se nepropracoval ani k jednomu brejkbolu a po
78 minutách se s Madridem rozloučil.
(lv)
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FESTIVAL HANÁCKÝ MÁJ
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kultura

Karla Jaromíra Erbena Hrnečku, vař.
Do programu Národní přehlídky
venkovských divadelních souborů se
na Krakonošův divadelní podzim ve
Vysoké nad Jizerou dostaly z prvního
místa Rádobydivadlo Klapý s inscenací hry Mariny Carr – U Kočičí
bažiny. Těsně na druhém místě byli
Morkovští ochotníci Morkovice-

s pohnutým osudem. Osamocená ve
svém pokoji, zmožena nemocí na pokraji života a smrti vzpomíná na své dětství,
lásky, ztráty, radosti i smutky. Není to
ale jen dlouhé vyprávění o zpěvaččině
životě. Je to zamyšlení nad tím, že je
potřeba i v těch nejhorších chvílích nezapomenout na naději. Že člověk musí
najít něco dobrého i na tom špatném.
Děj je proložen těmi nejznámějšími
písněmi francouzské zpěvačky. „Celý
můj speciální trénink zpěvu probíhal
v autě vždy, když sem jela do práce,“ prozradila herečka Eva Koukolská. „Inspiraci jsem si brala od samotné Edith. Dívali
jsme se na nejrůznější dokumenty a na
film, kde skvěle zahrála Marion Cotillard,“ popisuje přípravu na roli.
Na jevišti s ní vystupuje Klára Hrachovská ztvárňující postavy sv. Terezy
a zpěvaččiny sestry Simone, které se
Edith zjevují, když má zpěvačka záchvat nebo halucinace. Hynek Helmich
uzavírá herecké trio postavami Thea,
manžela Edith, Jeana Cocteau a Paula
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LUMPÁCI A VAGABUDNI

užili potlesk ve stoje, a proto se
porota rozhodla udělit hlavní
představitelce Evě Koukolské cenu
odborné poroty za hlavní roli.
Dále byla udělena cena za režii hry
Andree Helmichové a do třetice hra
vyhrála i diváckou anketu o nejlepší
představení. Tak to by byly konečné
výsledky letošního ročníku Hanáckého divadelního máje. A pro mnohé
dosti překvapivé.
V rámci festivalu byla také již dříve
v letošním roce vyhlášena výt-

Z VERNISÁŽE
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NĚMČICE NAD HANOU Šestým
dnem pokračoval ve čtvrtek festival
Hanácký divadelní máj. Němčické
kino Oko hostilo nespočet divadelních souborů z celého kraje a na své
si přišli jak dospělí milovníci divadel,
tak dětské publikum. Fraška Lumpáci
a vagabundi od Johanna Nepomuka
Nestroye v podání herců ze souboru
Zdeňka Štěpánka z Napajedel rozesmála nejednou celé publikum. Večerník vše sledoval pěkně zblízka.

umělec o znovuzrození originálního
Polaroidu. Další záludnost tohoto
neobvyklého koníčku se ukrývá v samotných přístrojích. Většina z nich je
desítky let stará a s tím se pojí spousta problémů. „Polaroid potřebuje
teplo, minimálně třináct stupňů, takže
na podzim nebo v zimě se s ním fotí
těžko. Musíte ho nějakým složitým
způsobem neustále zahřívat,“ směje
se tvůrce výstavy Noah Žyla, který
v tutéž dobu vystavuje ještě v New
Yorku a chystá další výstavu ve Francii.
Do klubu Duha se můžete na polaroidovou instalaci přijít podívat do
31. května.

jak bylo na diivadeln
ním
m májii....

to moje primární povolání, hledal
jsem něco, u čeho bych si odpočinul,“
popisuje sám sebe Noah Žyla. Na
slavnostní vernisáží se sešla spousta
lidí a všichni zaujatě poslouchali zajímavé vyprávění o vlastní cestě k fotografování. Na nejdelší zdi v místnosti
visí nedbale uspořádané fotografie.
Celá výstava je pojatá vcelku minimalisticky, ale při bližším pohledu si nelze
nevšimnout, že uvnitř toho snímky
N $%   2902;  5
spoustu ukrývají. V tomto je Polaroid 102Y`0 Y   > ;%(
$1 -"
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výjimečný, zachytí neopakovatelné 
Jakub ČERMÁK
kouzlo okamžiku. Bohužel firma jako lidí koupit poslední továrnu v Nizo- patentů už nebyla k dispozici a použité vyvíjet všechno znovu. Ty začátky
„Já sám se považuji za amatérského taková zkrachovala před deseti lety. zemsku a zachránila několik strojů chemikálie by dnes neodpovídaly nor- byly šílené, buď na fotkách nic nebylo,
fotografa, i když už fotím pár let. Není „Naštěstí se rozhodla jedna skupina na výrobu filmů. Jelikož část těch mám o životním prostředí, tak museli nebo to za pět minut zmizelo,“ vypráví

PROSTĚJOV Ve čtvrtek 3. května
měla kultura v Prostějově své žně.
Další vernisáž proběhla v kulturním klubu Duha k nezvyklé
fotografické výstavě. Vystavované
snímky totiž nelze upravit, smazat
ani vyfotit znovu. Na svědomí je
má fotograf Noah Žyla, jenž svá díla
pořizuje dnes legendárním Polaroidem SX-70. Proto jsou všechny
exponáty, které na výstavě uvidíte,
doslova jedinečné.
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„Už dopředu jsme věděly, že to nebude vůbec jednoduché, protože Olomouc má dobré družstvo. Na druhou
stranu jsme byly pevně přesvědčené
o našich schopnostech a věděly, že
když budeme hrát svůj kvalitní volejbal, tak bychom měly zvítězit. Což
se nakonec povedlo ve všech třech
vzájemných zápasech, tedy i v celém finále. Ale tím, jak protihráčky
maximálně bojovaly a měly skvělou
obranu v poli, jsme se my na každou
jednotlivou výhru moc nadřely.“

 Katy, co říkáte na finálovou sérii UNIQA extraligy s Olomoucí?

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

 Mohlo to být celkově hladší,
kdybyste jako tým odvedly lepší
výkony?
„Je pravda, že naše hra nebyla hlavně
v prvních polovinách utkání příliš
dobrá a dělaly jsme spoustu chyb, kdy
za část jsme si mohly samy a neměly
nic společného se špičkovým výkonem Olomouce. Na druhou stranu
se složitě drží top volejbal celou dobu
bez dílčích výpadků, zvlášť pokud
hrajete se silným soupeřem. A my
jsme navíc musely zvládnout všechny
zápasy skoro bez střídání, což je v úplném závěru sezóny docela náročné.“
 Komplikovaný průběh série
o zlato vás tedy netrápí?
„Přesně tak, s tím bych si hlavu nelámala. Samozřejmě by asi působilo
pro nás příznivěji, kdybychom Olomouc smetly díky super výkonům
třikrát 3:0 a dokráčely až na trůn

PROSTĚJOV Ne, tohle nemůže být náhoda. Německá nahrávačka Kathleen Weiss strávila v Prostějově tři sezóny - a hned
ve dvou z nich došly volejbalistky VK k extraligovému titulu
i Českému poháru bez jediné tuzemské porážky! V té třetí (chronologicky druhé) navíc prohrály s domácími soupeřkami jedinkrát, což v dlouhodobém součtu jejího hanáckého působení
dává schopnostem zahraniční tvůrkyně hry velmi vysoký kredit.
Po závěrečném duelu čerstvě skončeného ročníku se ochotně
rozpovídala v obsáhlém interview.

pomohla“

Zatímco v minulých letech byl zájem
nových mladých adeptek hry pod
vysokou sítí nadmíru početný (čtyřicet až padesát příchozích), tentokrát
výrazně klesl na pětadvacet začínajících hráček. Na úvod k nim i jejich
rodičům či dalším rodinným příslušníkům promluvil sportovní manažer
vékáčka Peter Goga, který se chopil
hlavní organizace náboru.
Nechyběla samozřejmě trenérka přípravky Barbora Korhoňová, jako obvykle byl přítomen také kouč mladších žákyň Jindřich Němeček. Všichni
tři společně s několika prostějovskými plejerkami věkové kategorie U13
pak dohlíželi na správné plnění zada-

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

PROSTĚJOV Tradičně začátkem
května v tělocvičně ZŠ v ulici Palackého uspořádal volejbalový oddíl VK Prostějov nábor děvčat do
své přípravky. Tentokrát byl určen
pro dívky ročníků narození 2006
až 2008 a uskutečnil se ve čtvrtek
3. května odpoledne.

ných úkolů při testování pohybových
dovedností nových potenciálních
volejbalistek.
Dle osvědčeného modelu z předchozích let vznikla čtyři stanoviště, jimiž
postupně prošly veškeré dívky rozdělené logicky do čtyř skupin. Co vlastně dělaly? Skákaly do dálky z místa,
proběhly slalomovou dráhu doplněnou o kotoul vpřed, ukázaly svou šikovnost při cvičeních s volejbalovým
míčem a rovněž koordinaci pohybů
i sílu odrazu při odskoku z trampolíny.
„Všechny holky teď mohou od čtrnáctého května až do půlky června cho-

dit zdarma na tréninky naší přípravky,
čímž si vyzkouší, jestli je volejbal bude
opravdu bavit a zůstanou u něj trvale.
Tréninky jsou během zmíněného období každé pondělí i středu od 15:30
do 17:00 hodin a každý čtvrtek od
16:00 do 18:00 hodin v tělocvičně ZŠ
Palacká,“ prozradil Peter Goga, načež
odpovídal na otázky rodičů nových
nejmenších členek VK Prostějov.
A jen tak pro zajímavost: jednou
z účastnic náboru byla vnučka známého fotbalového bouřliváka a někdejšího předsedy OFS Prostějov
Jindřicha Skácela staršího.
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BYLI JSME
U TOHO

pětadvacet malých adeptek volejbalu

  

jsme se na maximum, ale úroveň Novary, Conegliana i Fenerbahce byla
prostě o level výš než naše. Kdyby
se v některém utkání sešlo všechno
v náš prospěch, mohly jsme třeba zvítězit, ovšem to se nestalo. Protivníci
nám zkrátka bodovat nedovolili, škoda. Takový je sport. Vlastně jsme si
z opačné strany vyzkoušely přesně to,
co jsme celou sezónu dělaly českým
klubům.“ (smích)
 Uvědomujete si, co Prostějov
ziskem desátého titulu za sebou
dokázal?
„Určitě ano. Ještě před návratem sem
mi trenér Čada zdůrazňoval, že hlavními dvěma cíly této sezóny je vyhrát
Český pohár i ligu, čímž by VK dosáhl na jejich jubilejní desáté získání.
A že obzvláště důležité je dobýt mistrovský titul, neboť by se tím podařilo
ho vybojovat desetkrát v řadě. Všechny jsme tedy s holkama věděly, jak
důležité tohle pro celý prostějovský
klub je. A máme velkou radost, že se
to opravdu povedlo. Sezónu můžeme
tím pádem hodnotit jako úspěšnou.
Já osobně z ní mám výborný pocit.“

PROSTĚJOV Po skončení uplynulé sezóny se nejen volejbalovými kuloáry šíří nejrůznější spekulace o budoucnosti VK Prostějov.
Jak Večerník již několikrát
deklaroval, přestože oficiální zpráva ještě nespatřila světlo světa, dojde ke změně klubové koncepce.
Nejzásadnější bude úprava rozpočtu, od čehož se logicky bude
odvíjet vše ostatní.
„Teď se radujeme z historického
zápisu a řekl bych, že na oznámení
toho, jakým směrem půjdeme dál,
je dostatek času. Volejbal bude
v Prostějově každopádně pokračovat.
A na jaké úrovni, s jakými hráčkami
i realizačním týmem, to prozradíme
v nejbližší vhodné době. Až bude
všechno definitivně dořešeno,“
tradičně odkázal na trpělivost volejbalové rodiny Petr Chytil, předseda
správní rady prostějovského vékáčka.

➢ ze strany 25

Mnohem sdílnější byl hlavní kouč
ženského áčka, který vlastně už před rokem
avizoval, že půjde o jeho poslední sezónu
na lavičce. A svá slova víceméně potvrdil
bezprostředně po skončení posledního
zápasu. „Cítím, že družstvo potřebuje
novou energii. Přece jen deset let je deset
let a sám na sobě cítím určitou únavu. Je
potřeba nový pohled, změnit některé věci
a kolektiv hodně okysličit. Ekonomické
podmínky půjdou dolů a trenéra zde čeká
moc práce s převážně mladšími hráčkami,
k čemuž se víc bude hodit mladší kouč,“
řekl mimo jiné Miroslav Čada.
Pokud nepohrdnete sice nezaručenými, ovšem pravděpodobně
přesnými informacemi Večerníku,
pak vězte, že novým lodivodem
prostějovských volejbalistek se
stane Lubomír Petráš, dlouholetý
Čadův pobočník. Jeho asistentem
bude dosavadní statistik Lukáš
Miček, jenž současně převezme po
Jaroslavu Matějovi roli šéftrenéra
mládeže. A Solange Soares zůstane
kondiční specialistkou.

 )&)

Prostějov (son) - Mladé volejbalistky
České republiky věkové kategorie U19
absolvovaly důležitou reprezentační
akci - první část kvalifikace o postup
na Mistrovství Evropy juniorek 2018
v italské Monze se jim hrubě nepovedla
a z členek VK Prostějov u tohoto neúspěchu osobně byla nahrávačka Klára
Dvořáčková. Juniorské Češky měly
v základní skupině skončit dle papírových předpokladů druhé za jasně favorizovanými Italkami, čímž by prošly
alespoň do druhé kvalifikační fáze. Leč
dopadly mnohem hůř. Hned na úvod
totiž nečekaně podlehly Rakousku 2:3,
načež měly obrovské starosti i s podceňovaným Norskem při těsném vítězství
3:2. Na závěr pak nestačily domácímu
družstvu 1:3, čímž skončily v grupě C
třetí a snaha probojovat se na kontinentální šampionát pro ně skončila hned
v zárodku.
Kvalifikace ME juniorek 2018, základní skupina C (Monza, Itálie) –
výsledky: Česko – Rakousko 2:3 (13,
-17, -20, 3, -13), Klára Dvořáčková střídala (5 bodů = 1 útok + 4 esa), Česko
– Norsko 3:2 (19, 15, -23, -18, 7), Klára
Dvořáčková v základní sestavě (1 bod =
1 blok), Itálie – Česko 3:1 (16, 15, -23,
14), Klára Dvořáčková v základní sestavě (1 bod = 1 útok). Konečné pořadí:
1. Itálie 9, 2. Norsko 4, 3. Česko 3, 4.
Rakousko 2.
Co se týče hráčského kádru, odejdou všechny stěžejní opory právě
skončeného ročníku. To znamená
Kathleen Weiss, Helena Horká, Julie
Kovářová, Laura Emonts, Andrea
Kossányiová, Nina Herelová i Veronika Trnková. Zůstanou jen některé
další, spíše mladé plejerky. A kolektiv pro sezónu 2018/2019 bude
složen převážně nově, s výrazně
nižšími ambicemi. Přesto by měly
přijít i některé kvalitní bojovnice, ve
hře opětovně jsou například posily
z Kuby.
Takže pokles do středu extraligové
tabulky? Nebo „pouze“ někam na
hranu bronzové až bramborové medaile? Zatím těžko říct, teprve se
uvidí...
(son)

 f
juniorek Dvoøáèková

Prostějov (son) - Hned tři prostějovské volejbalistky byly reprezentačním
trenérem Zdeňkem Pommerem zařazeny do širší nominace národního
týmu žen České republiky pro nejbližší blok přípravy. Jsou jimi blokařka
Veronika Trnková a smečařky Andrea
Kossányiová s Lucií Novou.
Momentálně už mají za sebou úvodní tréninkový kemp, který proběhl od
středy 2. do soboty 5. května v Brně.
Tamtéž bude současný kolektiv ČR
čítající devatenáct plejerek makat i nadále s tím, že 9. května vyjede do Polska
k přátelským duelům s tamním nároďákem. Vše přitom je součástí chystání se
na novou mezinárodní soutěž Golden
European League 2018, v níž se Češky
během druhé poloviny května a první
půlky června postupně střetnou ve své
skupině se Španělskem, Slovenskem
a Běloruskem. Celkem půjde o šest
utkání (tři doma a tři venku) s možností
postupu do závěrečné fáze.
Současná nominace
volejbalové reprezentace žen ČR
Nahrávačky: Kateřina Valková (TJ
Ostrava), Šárka Šloufová (KP Brno),
Tiziana Baumruková (Miami College).
Blokařky: Veronika Trnková (VK
Prostějov), Veronika Strušková (UP
Olomouc), Barbora Purchartová (Dabrowa Górnicza), Kateřina Holásková
(Kanti Schaffhausen), Klára Vyklická
(KP Brno). Smečařky: Andrea Kossányiová (VK Prostějov), Eva Hodanová
(SC Drážďany), Michaela Mlejnková
(Allianz Stuttgart), Pavla Meidlová (KP
Brno), Lucie Nová (VK Prostějov).
Univerzálky: Gabriela Orvošová (UP
Olomouc), Gabriela Kopáčová (KP
Brno), Marie Toufarová (VB Chamalieres). Libera: Adéla Chevalierová (TJ
Ostrava), Veronika Dostálová (Dukla
Liberec), Nikola Vaňková (KP Brno)
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impozantně. Nicméně my jsme to
zvládly i tak, když bylo potřeba překonat problémy, což se nám v každém ze tří finálových utkání podařilo.
Stálo to hodně sil, všechno jsme musely tvrdě vybojovat - a tím je pak odměna sladší. Kromě toho si myslím,
že i naši fanoušci si takhle dramatické
bitvy víc užili.“ (úsměv)
 Jak tedy hodnotíte celý uplynulý ročník 2017/18?
„Jsem velice spokojená. Většinu času
jsme s holkama předváděly dobrý
volejbal, rozuměly si na hřišti i mimo
něj a společně dokázaly překonávat
těžké momenty. Z mančaftu jsem
cítila takovou sílu, že i když jsme
prohrávaly 0:1 nebo 1:2 na sety,
nikdy jsem nepřestávala věřit ve vítězný obrat. A vnitřně jsem byla bez
ohledu na nepříznivý průběh pokaždé pevně přesvědčená, že to prostě
zvládneme. Což v českých soutěžích
vyšlo stoprocentně bez jediné porážky a toho je potřeba si vážit. Něco
jiného pochopitelně byla evropská
Champions League, kde jsme narazily na samé vynikající týmy. Snažily

“



„V Lize mistryň jsme si
z opačné strany vyzkoušely
přesně to, co jsme celou sezónu
dělaly českým klubům...

   

Moc mì tìší,

„Desátý titul byl pro
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Nábor do přípravky VK absolvovalo

www.vecernikpv.cz

tí uspěl 3:2 i na KP Brno, zanedlouho
v dalším derby na olomouckém hřišti.
$1 -" A v součtu se všemi ostatními výhrami
(většinou 3:0) uzavřel dlouhodobou
varná soutěž pro mateřinky na téma soutěž se stoprocentní bilancí 28-0.
O Smolíčkovi pacholíčkovi. Do soutěže
Zlatá teèka
se zapojilo deset mateřských škol. O
"
vítězi letošního ročníku soutěže rozhodli členové zúčastněných soutěžních Do vyřazovacích bojů tak prostějovdivadelních souborů. Vítězem se stala ský mančaft vyrážel v pohodě, vědom
Mateřská škola Němčice nad Hanou - si svých schopností, bez přehnaných
Včeličky, na druhém místě se umístila nervů z nutnosti naplnit svou roli
Mateřská škola Dřínov a třetí pozici hegemona. Čtvrtfinále s Přerovem
obsadila Mateřská škola Mořice. Do přitom představovalo víceméně příNěmčic pro Včeličky poputují krásná jemný rozjezd bez ztraceného setu
panenka pro děvčátka a velká tatro- a třikrát 3:0 dokázal tým zvítězit rovněž v semifinále nad Brnem, přestovka pro kluky.
že Královo Pole logicky vzdorovalo
mnohem víc. Ale rozjetá mašina ji
stejně přejela dominantním poměrem
a vše směřovalo k bezpečné obhajobě.
Ta se na jednu stranu skutečně dostavila, neboť ekipa VK ve finále
UNIQA extraligy porazila konkurenční Olomouc 3:0 na utkání. Na
stranu druhou však ani v jednom duelu rozhodující série nešlo o jasnou
záležitost, spíš právě naopak. Především úvodní poloviny střetnutí měly
hanácké protivnice lepší a favoritky
Vůbec netuší, že se stali obětí sázky musely hned dvakrát těžce otáčet
mezi bohyní Fortunou a zloduchem nepříznivý vývoj. Ve Sportovní hale
Univerzity Palackého z 0:1 na 3:1,
jménem Lumpacivagabundus.
Hra je veselá, živá a zazní v ní spousta naposledy ve své hale Sportocentlidových písní. „Je to představení spí- ra DDM pak dokonce z 1:2 na 3:2.
še pro děti, ale nám se to líbilo. Máme Ovšem zvládly to, jak jinak. A díky
rády představení, v jejichž průběhu perfektnímu překonání všech krizose zpívá a tančí,“ prozradila Večerní- vých momentů dobyly pro Prostějov
ku Zdena, která přišla do hlediště se vysněnou i zaslouženou odměnu: desvojí kamarádkou. Že je představení sátý mistrovský titul v řadě za sebou
zaměřené na děti, bylo zřejmé z brz- jakožto nový rekord v české i českokého odpoledního času, kdy se hrá- slovenské historii.
GRATULUJEME!
lo, sál se zaplnil především třídami
z místní školy. Ale našlo si i své dospělé diváky.
najdete nás také na

BYLI JSME
U TOHO

ve Vídni, je plná radostného povykování, zpěvu a tance. Tři vandráci
se dají dohromady, když zjistí, že se
žebrá lépe v partě. Potulují se krajem
a s vyžebranými penězi má každý jiné
plány. Jeden chce získat nevěstu, druhý chce skočit do nejbližší hospody
na pivo a třetí nadzdvihnout každou
sukni ve vesnici. Svojí zbrklostí se
dostávají do humorných a nebezpečných situací, ze kterých vyvázN0 A0     (
nou vždy o vlásek a se štěstím. Až do
$1 -"

doby, než se jim všem zdá stejný sen
Jakub ČERMÁK
o čísle v loterii. Když vyhrají, každý
Meurisse. „Na zkoušení bylo krásné to,
že všichni tři si skvěle nahrávali, že na Hra, která svého času slavila také úspěch z nich naloží s bohatstvím po svém.
sebe slyšeli. Evě by se to samotné strašně
špatně táhlo, kdyby neměla kolem sebe
tak výborné lidi, co ji zvládnou v těžkých
$1 -"
scénách podržet. Skvěle si na pódiu sedli,“ líčí režisérka.
Dílo v divákovi probudí silné emoce
a umožní mu vžít se do pocitů zpěvačky
společně s herci. Bude se smát, když
se bude Edith smát, bude plakat, když
bude Edith plakat a to je vlastně na divadle to nejdůležitější. Vnímat emoce
a pocity, které vám herci ve svých rolích
předávají, a přijímat je v tu chvíli za svoje I  $        w     9 %     U  ;%  (((
vlastní. Edith od souboru Blic byla určitě   (
$% f0 (
jedna z nejvýraznějších stop letošního
ročníku.

publikum v kině Oko

Slížany s inscenací hry Marie Tesař
– Tajný život 2. Poslední nominace si
vysloužily Spojené divadelní soubory
Dostavník Přerov a Stodola Jiříkovice
s inscenací hry Zdeňka Hilberta Inferno aneb Konec legrace.
Velkým vítězem i bez nominace je
také bezesporu představení Edith
v podání Divadla Blic - Ostrožská
Nová Ves. Toto představení bylo
na programu jako úplně poslední
a vzbudilo v divácích i v porotcích
velké emoce. Herci si zaslouženě
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klikni na

FOTOGALERIE

    

navštivte stále více oblíbenější inter vecerník


Ikonický POLAROID přivábil nespočet lidí

„Já už tu hru od pana Feldeka znám
strašně dlouhou dobu. My jsme spolu
kdysi i chvilku spolupracovali, když
předělával představení pro Slovácké
divadlo. Četla jsem toho od něj spoustu a on Edith původně napsal jako
Smrt v růžovém. Mně se ta hra zdála
jako úžasná příležitost pro nějakou
herečku, a tak jsem počkala, až moje sestra doroste do takového věku, aby si to
mohla zahrát,“ usmála se Andrea Helmichová, předsedkyně souboru, herečka
a režisérka v jedné osobě.
V hlavní roli zazářila herečka Eva Koukolská, která projev, výrazy a pohyby
nejvýraznější šansoniérky dvacátého
století Edith Piaf ztvárnila dokonale.
Sama Edith ve hře vypráví svůj příběh

Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

NĚMČICE NAD HANOU Uplynulý
pátek večer finišoval Hanácký divadelní máj posledními představeními
a dá se říct, že si festival nechal to
nejlepší nakonec. Divadelní soubor
Blic (blázni lovící ideje cedníkem)
zpracoval hru od slovenského dramatika, prozaika a básníka Ľubomíra
Feldeka s názvem Smrt v růžovém.
Soubor po zpracování hru/muzikál
nazval jednoduše Edith a uchvátil s ní
všechny přítomné v sále. I tentokrát
Večerník v hledišti nechyběl.

Edith Piaf si podmanila

Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

Po dlouhém a pečlivém rozhodování
odborná porota doporučila do programu Národní přehlídky amatérského divadla Popelka Rakovník
2018 spojené divadelní soubory
Dostavník Přerov a Stodola Jiříkovice
s inscenací hry Zdeňka Hilberta - Inferno aneb Konec legrace, dále pak
Divadlo Strom Brno s inscenací hry

NĚMČICE NAD HANOU Osm dnů plných divadla. To byl letošní ročník Hanáckého máje, který napsal svoji tečku za dvaatřicátým ročníkem uplynulou sobotu. V podvečer proběhlo vyhlášení vítězů, které vybírala odborná porota. Z představení pro děti doporučila soubor nebo i více souborů na
Národní přehlídku amatérského divadla Popelka Rakovník 2018 a pro dospělé pak ukázala jeden
soubor přímo a doporučila jeden nebo více souborů do programu Národní přehlídky venkovských
divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou 2018.
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volejbal

aneb pohled
Kathleen Weiss

?  ;
608 960 042

VÝHODNÉ

S takovou procentní úspěšností
útočily volejbalistky VK Prostějov v UNIQA extralize žen ČR
2017/2018. Jde o nejzajímavější číslo ze zápasových statistik, neboť právě zakončením
vékáčko výrazně převyšovalo
všechny ostatní celky v outěži
a založilo na něm svůj týmový
úspěch v podobě přesvědčivého
zisku mistrovského titulu.
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Ještě před půldruhým rokem byl Miroslav Čada extrenérem na vejminku. Viditelně spokojeným, ještě víc usměvavým než předtím během kariéry. A nic nenasvědčovalo tomu, že by se měl ještě někdy vrátit do své mnohaleté role, neboť
prostějovským volejbalistkám úvodní část sezóny 2016/2017 docela vycházela.
Postupně se však křehké soukolí týmu začalo rozpadat, až vše vyvrcholilo ztrátou Českého poháru, několika ligovými porážkami a návratem žijící legendy na
scénu. Sám Čada se nikam nehrnul, ale byl požádán o pomoc svému osudovému klubu, což vyslyšel. A opravdu pomohl, zraněními decimovaný mančaft
doslova dovlekl k infarktově získanému titulu.
Hned měl jasno, že si ještě přidá jeden definitivně poslední ročník. Následně
však stál před dilematem, jak za omezené kvantum financí seskládat takový
kádr, aby dokázal přesvědčivě prodloužit tuzemskou hegemonii a byl konkurenceschopný i na mezinárodní scéně.
Bylo zřejmé, že se sníženým obnosem peněz po odchodu titulárního partnera
AGEL nebude mít prostředky na hodně kvalitní a přitom i dostatečně široký
kolektiv hráček. Proto se rozhodl jít do určitého risku, vzhledem k délce trvání
celé sezóny v řádu sedmi měsíců (bez přípravy) dost velkého.
V čem spočíval? Za většinu love angažovat špičkových sedm plejerek pro základní sestavu včetně libera, jež nutně protáhnou družstvo všemi nejtěžšími zápasy. Zbytek soupisky pak doplnit mnohem levnějšími ženami či dívkami, které
při vší úctě k nim budou jen nezbytným doplňkem silné osy týmu.
Oním rizikem byla nikterak nereálná možnost dlouhodobějšího zranění jedné
klíčové opory či dokonce většího počtu stěžejních tahounek, čímž by číhající
Olomouc trůn VK Prostějov dost pravděpodobně ohrožovala. Teď už víme, že
vcelku nevyhnutelné řešení krále Miroslava vyšlo. Holky zůstaly zdravé, historické zlato se podařilo získat. A přepisovaly se národní dějiny, byť „pouze“ volejbalové.

Marek
Sonnevend

 *  ;*

„Extraligové finále s Olomoucí bylo hrozně těžké, i když skončilo 3:0 na zápasy. Připadalo mi, že s každým dalším utkáním se náročnost zvedala až k tomu
třetímu, kde jsme rozhodly teprve obratem z 1:2 na 3:2. Což bylo vlastně takové
lepší a emotivnější, než kdybychom vyhrály suše 3:0 na sety. Takhle mohla radost
propuknout naplno a spoustu chyb v první půlce střetnutí nám snad lidi odpustí,
když je titul náš. Výkony sice kvůli rostoucí únavě asi nebyly ideální, ale na to se
historie neptá. Teď Prostějov má deset prvenství v lize za sebou, což je unikát. A mě
strašně těší, že na polovině z nich jsem se podílela. Stejně jako přede mnou tady
Markéta Chlumská. Teď už to bude na někom jiném, protože není žádným tajemstvím, že z VK odcházím jinam. Kam, to zatím nemůžu prozradit. Každopádně
prostějovský klub půjde trochu jiným směrem než dosud a já mu přeju pouze to
nejlepší. Odnáším si jen samé pozitivní zážitky, celých těch pět let zde bylo opravdu
Julie KOVÁŘOVÁ, libero VK Prostějov
krásných. Moc díky za ně!“

Jak to vidí
>@&;W%>@

Sezóna českých volejbalových soutěží 2017/2018 sice ještě není úplně
uzavřena, neboť o medaile budou
v nejbližších dvou týdnech bojovat
starší žákyně, mladší žáci a kadetky.
Závěrečné turnaje těchto věkových
kategorií se však prostějovského oddílu netýkají a platí tudíž, že neděle
6. května byla pro celé vékáčko posledním soutěžním dnem aktuálního
ročníku. Týden před tímto datem definitivně dohrály ženy Prostějova, jež
tradičně získaly mistrovský titul. Už
mnohem dříve absolvovaly svou derniéru juniorky, přičemž ty obsadily
v extralize desáté místo. Starší žákyně
skončily dva týdny zpátky z celostátního hlediska třicáté, kadetky zaknihovaly včera devátou extraligovou
příčku a mladší žákyně dokončily
taktéž uplynulou neděli mistrovství
republiky pro šestnáct nejlepších
družstev země. Nyní už budou mládežnice VK do závěru června jen
trénovat, případně absolvují některé
přátelské turnaje.
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Z VÉKÁČKA 

ŽHAVÁ NOVINKA

Dnes oceňujeme nejlepší prostějovskou volejbalistku za extraligové play-off. A tou podle
našeho názoru byla německá smečařka. Už ve
čtvrtfinále s Přerovem bodově o dost předčila
největší útočnou hvězdu týmu Helenu Horkou,
i když je potřeba vidět, že ta převážně odpočívala na lavičce. Během semifinálové série proti
KP Brno byl příspěvek obou hráček srovnatelný a totéž se dá říct o finále s Olomoucí kromě
prvního vzájemného utkání, v němž excelovala ostřílená harcovnice. Pokud však sečteme všechny duely
vyřazovací části, tak ve většině předvedla trochu lepší
výkon včetně větší stability během jednotlivých střetnutí Emonts. Její přínos navíc neležel pouze v úderném
zakončení, nýbrž i v dobré přihrávce, účinném servisu
či solidních blocích. Tedy komplexní Laura.

@@:*)%;=

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

44

Večerník se ohlíží za vývojem soutěžního
ročníku 2017/2018 v chronologickém sledu

znamenalo jedno: úvodní dva měsíce
sezóny se mohly v klidu věnovat jen
extraligovým bojům (plus čtvrtfinálovému dvojzápasu Českého poháru).
A tenhle pozvolnější rozjezd jim svědčil, zvlášť při zohlednění výše zmíněné
podařené přípravy.
Solidně fungující mančaft hned ve
2. kole elitní tuzemské soutěže zvládl třaskavé derby v Olomouci, když na půdě
největšího rivala zvítězil 3:1. Vzápětí
i přes problémy přemohl nebezpečnou
Ostravu též 3:1 a jinak dlouho dominoval nad všemi soupeři vcelku suverénně
3:0, včetně těch dvou duelů v ČP proti
outsiderovi z Fénixu Brno. První opravdu krizová chvíle přišla až v 8. dějství na
palubovce Liberce, kde tamní ambiciózní
nováček vedl nad favoritem 2:1 na sety.
Nicméně holky bitvu drtivě otočily, což
předznamenalo vlastně celý další průběh
na národní scéně.
Zatímco na evropské scéně hanácká
družina narazila, první tuzemský vrchol si podmanila vynikajícím způsobem. Šlo o medailové boje v Českém
poháru, jenž premiérově v novodobé
historii ženské kategorie končil závěrečným turnajem Final Four v Brně.
První krok - semifinále s Ostravou tam sice vypadal zpočátku utrápeně,
nicméně soubor okolo kapitánky
Kathleen Weiss přesto postoupil dál
hladce 3:0.
No a ve finále samozřejmě již čekal
starý známý z Olomouce. Ošidnost jediného souboje rozhodujícího o zisku
trofeje sváděla k obavám, že by to favorizované Prostějovanky třeba nemusely
zvládnout. Přesný opak byl však prav-

Perfektnì
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koliv případné vítězství by se rovnalo
malému sportovnímu zázraku. Přesně
podle tohoto očekávání to pak na hřišti následně vypadalo.
Ačkoliv české mistryně dělaly, co
mohly a nedala se jim upřít maximální
snaha, na alespoň jedno zdolání některého z tria top klubů nedosáhly. Přitom
v částech vzájemných střetnutí dokázaly držet vyrovnaně krok a první tři
duely vždy dotáhly k čestné prohře 1:3
s tím, že nechybělo moc k tiebreakům.
Totéž platilo i v závěrečném mači na Fenerbahce, aby konečný účet přesto zněl
řečí čísel krajně neradostně: 6 utkání,
6 porážek, 0 získaných bodů, skóre
4:18. Tedy hodně tvrdá a krutá realita,
která jinak kvalitní kolektiv VK odsoudila do role statisty. Opravdová kontinentální (potažmo světová) extratřída
totiž visí ještě o level či dva výše.

Samozřejmě však až po slavnostním
ceremoniálu, během kterého prezident
Českého volejbalového svazu Marek Pakosta společně s náměstkyní primátorky
statutárního města Prostějov Ivanou
Hemerkovou předali stříbrné medaile
UP Olomouc a posléze i nejcennější
kovy vékáčku.
Už předtím bouchlo několik láhví šampaňského, o což se nejaktivněji staraly
Nina Herelová, Julie Kovářová či Laura
Emonts. Zdatně si přihýbat sektu však
zvládala zase jiná plejerka, ta ze všech
nejzkušenější: Helena Horká. Potom
byla konečně předána i hlavní trofej
v podobě velkého poháru, načež se rozjelo tradiční kolečko fotografování všech
se všemi.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Stejně jako loni získaly
prostějovské volejbalistky mistrovský titul za triumf v UNIQA extralize
žen ČR na domácí palubovce. Tím
pádem mohli jejich nejvěrnější fandové oslavit jubilejní dobytí zlatého
grálu společně s hráčkami i členy realizačního týmu přímo na hrací ploše.

Každopádně intenzita, bujarost i spontánnost slavení viditelně zaostala za
loňskem, kdy Prostějovanky udolaly
olomoucké rivalky sice také 3:2 v posledním utkání, ale tenkrát šlo o soudný
zápas číslo pět, zatímco teď série dopadla jasně 3:0. Tím pádem se křepčilo tak
nějak umírněně, ačkoliv kulatým ziskem
desátého titulu v řadě za sebou hanácký
oddíl rekordně přepsal národní dějiny
sportu pod vysokou sítí.
Hodinu po rozhodující bitvě už nezůstala v hale Sportcentra DDM kromě pana
vrátného už ani noha. Všechny hráčky
VK společně s členy realizačního týmu
se přitom nejprve přesunuli do Hotelu Tennis Club na tradiční slavnostní
večeři. A odtamtud většina osazenstva
putovala taxíky do lákavého Baru Monte Cristo na Skálově náměstí nesoucího
v podtitulu všeříkající Havana Club De
Luxe... Tam se zábava dostala do pořádných obrátek a je jasné, že alkohol tekl
proudem. Neboť žádné tresty za porušení životosprávy už nikomu ani náhodou
nehrozily. „Všechno ale zůstávalo v normálních mezích slušnosti,“ ujistil se smíchem kouč Miroslav Čada, který podle
vlastních slov zamířil po půlnoci domů.
„Kvůli nedávné nemoci jsem byl úplně
vyřízený, únava se projevila,“ vysvětlil
nestárnoucí lodivod.
Ti nejvytrvalejší vydrželi v Monte Cristu
o něco déle a protože ještě neměli sladkého juchání dost, následoval další přesun. Tentokrát do Disco Clubu Morava
v Olomoucké ulici, kde to především

v pátky a soboty pravidelně žije dost divoce až do ranních hodin. „Tam už však
byla jen hrstka vytrvalců, kteří to hodně
roztočili. Co přesně se dělo? To neprozradím,“ smál se trenérský asistent VK
Lubomír Petráš.
Každopádně bylo prostějovské volejbalové zlato číslo 10 zalito, jak se sluší
a patří!
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a zapařit na diskotéku do Moravy

hráčky pak vyrazily do baru Monte Cristo

Oslavy titulu: s fandy přímo na ploše,

  ^' >&#

V předchozích letech měly Hanačky
opakovaně trochu problémy se sehraností vždy zkraje nového ročníku.
Spousta hráček totiž pravidelně plnila
letní a raně podzimní povinnosti v reprezentačních výběrech různých zemí,
kvůli čemuž logicky chyběla v drtivé
většině letní přípravy. A tým vékáčka se
pak dával v kompletním složení dohromady často až do zimy, než byl schopen
optimálních výkonů.
Loni tahle komplikace odpadla, neboť
členkou nároďáku byla v prostějovském kádru jediná Andrea Kossányiová a omezenou dobu i Lucie Nová
v univerzitním výběru. Všechny ostatní
Čadovy svěřenkyně byly kromě menších zdravotních výpadků celé tréninkové období od začátku srpna až do
půlky října, kdy startovala UNIQA ex; ^`
traliga, pospolu. Mohly se tedy sehrát,
 ` "
vyladit veškeré potřebné věci a vytvořit
Mnohem hůře dopadly Helena Hornadstandardně soudržnou partu.
ká a spol. v Champions League. Už
& 
dopředu se vědělo, že při konfronta#
cích s extrémně silnými favority FeSkupinová fáze evropské Champi- nerbahce Istanbul, Imoco Conegliano
ons League zahajovala teprve před i Gorgonzola Novara bude úspěch
polovinou prosince, což pro ženy VK znamenat každá získaná sada a jaké-

Dobrá
pøíprava pospolu

PROSTĚ JOV Ús p ě š n á .
Vydařená. Kvalitní. Takhle Původní zpravodajství
stručně třemi slovy se dá pro Večerník
zhodnotit uplynulá sezóna Marek
volejbalistek VK Prostějov, SONNEVEND
která skončila teprve před
devíti dny. Večerník se však samozřejmě nespokojil pouze
s tímto strohým konstatováním a za posledními měsíci se
v následujících odstavcích ohlížíme podrobněji.

„Jsem moc ráda, že jste přišli, dokonce
bych řekla, že je to větší účast než na
vernisáži nějakého renomovaného
umělce. To je ale v pořádku, protože
tato výstava je umělců místních. Jejich
díla jsou vyjádřením sebe samých, jejich cítěním a to je, myslím, velmi zajímavé,“ zahájila vernisáž zástupkyně
ředitele a kurátorka výstav Kamila
Husaříková.
Květoslava Snášelová vytvořila se svými studenty výstavu, která znázorňuje
krásy přírody na jaře v její nejryzejší
podobě a divokosti. V obrazech
můžeme najít různé nenápadné nuance, které nám napoví, jaký člověka
je namaloval. „Naše jarní motivy by
měly naznačovat, že jsme se skutečně
zabývali přírodou. Příroda je obrovská
léčitelka a my z ní čerpáme neustále. Snažíme se obrazy poetizovat,
pouštíme si meditační hudbu, prostě

Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Od čtvrtka
3. května probíhá v prostějovském muzeu výstava, ze které
na vás dýchne jaro. Motivy tohoto období zachytili pod taktovkou Květoslavy Snášelové
její studenti. Výstavu plnou kreseb, pastelů a akvarelů můžete
navštívit až do začátku června.
Nebo se můžete přihlásit k doktorce Snášelové a stát se jejím
studentem. „Nikdy není pozdě,
tady jsou přihlášky a kdokoliv,
kdo má zájem, může začít,“ láká zájemce přes Večerník, který
byl čtvrteční vernisáži hostem.

29

Z VERNISÁŽE

Dechové kvinteto neodmyslitelně
patří k Moravské filharmonii od jejího založení v roce 1945. Za ta léta se
v něm vystřídalo mnoho skvělých hudebníků. Od roku 2014 hraje soubor
v aktuálním složení: Petr Hladík – flétna, Jan Kučera – hoboj, Lukáš Broda
– klarinet, Jan Dvořák – fagot, Milan
Křeháček – lesní roh. Od té doby zača-

Jakub ČERMÁK

PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek
3. května si v Národním domě
mohli posluchači vychutnat pětici
hudebníku z Olomouce. Ti měli
v repertoáru připravené skladby od
velikánů jako Haydn, Bach nebo
Ibert. Komorní koncert přilákal
v rámci pokračujícího festivalu
PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY
2018 i přes nesnesitelné horko
spoustu příznivců vážné hudby.
U toho Večerník nemohl chybět.

FOTOGALERIE

klikni na

tak, aby nám bylo dobře,“ popisuje
výstavu sama autorka.
Jak jsme zmínili, jJejím studentem se
může stát kdokoliv, kdo má sebemenší
zájem o umění a touhu se vyjadřovat
pomocí malby. Do takzvaných kruhů
je možné se u doktorky Snášelové
zapsat kdykoliv. „První kruh je pro
začátečníky. V něm se seznamujeme
s přírodou, snažíme se sledovat, jak
vypadá na plátně obraz. Sledujeme
světlo a stíny, což je při výuce to
nejdůležitější. Vše pak směřuje do
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poetizace, kde nic není pevné, nic
není řečené, každý v sobě má ten cit,“
zakončila malířka svoje povídání.
Poté se už předmětem zájmu hostů
staly jednotlivé obrazy. Některé
z nich zobrazují konkrétnosti a jasně
znázorněnou přírodu, jiné zabíhají do
abstrakce a nechávají na divákovi, aby
hledal, co v nich spatřuje.
Výstavu se v prostějovském muzeu
rozhodně vyplatí navštívit a nechat na sebe působit blízkost jara
v podobě poetických obrazů.
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skladatelů, Christian Bach už se řadí
do klasického období. Mimo jiné byl
u samých začátků Amadea Mozarta,
kterého učil v Londýně, a výrazně to
ovlivnilo jeho tvorbu. Příští kvintet, co
uslyšíte, se jmenuje vojenský,“ popisoval další pasáž flétnista Petr Hladík.
Po přestávce přišli na řadu další tři
skladatelé, mezi nimiž byla výrazná
česká stopa. Taneční suita op. 10 od
hudebníka a skladatele Ladislava Odstrčila obsahovala slowfox, foxtrot,
waltz a boogie, což přineslo příjemné
odlehčení. Jako poslední si kvintet vybral skladbu Tico Tico od brazilského
skladatele Zequinha de Abreu. Tato
skladba ve velmi rychlém tempu zakončila výtečný hudební zážitek.
Prostějovské dny hudby pokračují
10. května v kostele sv. Petra a Pavla, kde budou k vidění a poslechu
účinkovat žáci a učitelé prostějovské ZUŠ.
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li také používat název Moravia Quintet a v současné chvíli patří mezi špičku v České republice ve svém oboru.
I přes vysoké horko byla divácká účast
na koncertu velmi slušná. Je vidět, že
klasická hudba nepostrádá své fanoušky v Prostějově. „Prostějovské dny
hudby máme velmi rádi, kvintet už
jsme viděli s manželem několikrát. Je
to vášnivý posluchač klasické hudby,“
vylíčila Marie.
Koncert začal líbeznými tóny z pera
Josepha Haydna. Jeho Divertimento
B dur se příjemně linulo sálem a dokreslovalo náladu blížícího se večera. Zajímavým zpestřením byla jeho
druhá část, kdy kvintet zahrál sérii
starých maďarských tanců od Ference Farkase. Třetí fáze patřila Johannu
Christianu Bachovi. „Příští skladba
je od potomka Johanna Sebastiana
Bacha, byl to velice plodný skladatel,
a i když se jeho otec řadí do barokních
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z olomoucké filharmonie
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PROSTĚJOV Uplynulou středu
2. května pokračovaly Prostějovské
dny hudby absolventským koncertem. Přehlídka žáků prostějovské
ZUŠ V. Ambrose byla pestrou
škálou talentů, kteří si osvojili
umění hudebních nástrojů nebo
zpěvu. Jedenáct žáků předvedlo, co
jim léta strávená na umělecké škole
všechno dala.
Přítomné publikum si užilo hru na
klavír, jediný zpěv v podání Sáry
Klemešové nebo třeba klarinet v rukou
Radovana Mládka. „Já sama jsem na
´zušku´ taky chodila několik dlouhých

let, hraji na klavír. Takže vím, že za tím
je spousta práce a odříkání, ale kdo se
chce naplno věnovat hudbě, tak to rád
podstoupí,“ svěřila se Večerníku slečna
Tereza, která se jako bývalá absolventka přišla podívat.
V komorním sále byli převážně
příbuzní absolventů jako morální podpora a několik žáků základní umělecké
školy. „Já bych vám všem chtěl popřát
mnoho hudebních úspěchů a štěstí
v životě. Mnoho z vás bude pokračovat
dál na další stupeň, tak těm přeji hodně
sil a inspirace,“ popřál absolventům
zástupce ředitele ZUŠ V. Ambrose.
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Národní dům rozehřál kvintet Absolventi ZUŠ dojali

BARVY A TÓNY JARA ZAPLAVILY MUZEUM

REDAKCE JE
V ÚTERÝ
8. KVÌTNA
UZAVØENA

„Na přípravě celé akce se podílím již
od roku 2011, načež v letošním roce
jsem byla pověřena funkcí ředitelky
festivalu. Chtěla bych však poděkovat
celému organizačnímu týmu, který
připravoval tuto přehlídku již od
zimních měsíců. Poděkování patří
samozřejmě i všem těm, kteří přiložili
ruku k dílu v průběhu této akce,
a sice jevištním technikům, dámám
biletářkám, barmanům, hosteskám,
fotografům, moderátorům jednotU>   <NI0; livých představení, ale i zástupcům
(U  L 00 ;\
města Němčice nad Hanou. Všichni
dou. Skvělý výkon celé sestavy od sa- tito lidé tvoří takové pevné soukolí,
motného úvodu nedal sokyním dlou- které bezchybně funguje,“ vzkázala
ho žádnou šanci, a byť ve třetím dějství ve své děkovné řeči ředitelka Hana
trochu zazlobily, zasloužený triumf pa- Vojancová. „Letošní ročník Hanáckpírově silnějšího ansámblu 3:1 se neo- ého divadelního máje byl poněkud
citl ve větším ohrožení. A úpéčkem loni výjimečný. Byl totiž extrémně bohatý
vyrvaný pohárový grál putoval zpět do a časově náročný. Na divadelních
rukou jeho častých držitelek – podesá- prknech vystoupilo celkem patnáct
té za posledních jedenáct let.
souborů se svými inscenacemi pro děti
a dospělé, denně byla sehrána až tři
Mistrné
představení. To bylo náročné i pro od 
bornou porotu a členy Klubu dětského
Souběžně s Champions League mu- diváka. Děkuji jim všem za jejich práci,
sely volejbalistky vékáčka absolvovat jejich názory, přívětivá i poučná slova.
rychleji se rozjíždějící extraligový pro- Věřím, že si každý odnesl něco nového
gram. Což při kvalitativně užším hráč- do své další divadelní práce,“ zhodnoském kádru nebyl zvláště v nabitém ka- tila Vojancová průběh festivalu.
lendáři nadstavbové části žádný med.
Přesto dotáhly celou dlouhodobou fázi
bez jediné porážky, ač měly opakovaně
namále.
Největší trable nastaly mezi 15. únorem
a 3. březnem, kdy zvýšená náročnost
až tří zápasů týdně snoubená s maximální motivací soupeřek dovedla Čadovy ovečky do tří tiebreakových bitev.
A hned v té první doma proti Olomouci
je od premiérového národního klopýtnutí v ročníku dělil jen kousíček, neboť
celek UP měl za stavu 12:14 dva mečboly. Leč neproměnil je, vedoucí mančaft
tabulky vystřihl působivý obrat. Vzápě-

Pondělí 7. května 2018
www.vecernikpv.cz
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zářili i další návštěvníci, dobrá nálada byla vidět u každého ze tří desítek
stánků s méně známými značkami piv.
Stovky lidí se ale skvěle bavily i u stolů,
které byly obsazeny doslova k prasknutí. „Já jsem už ochutnala čtyři značky
piv a chystám se na další. Vím, že bych
je neměla takto míchat, ale co, je to jednou za rok, ať je mi špatně,“ smála se
Jana Nadymáčková, která do Prostějova dorazila až z Konicka.
Letošní Hanácké pivní slavnosti
proběhly bez vážnějšího incidentu
a také při organizaci klaplo vše. Spokojen tak musel být i hlavní pořadatel celé akce Petr Paníček. „Letošní
ročník pivních slavností v Prostějově
byl skutečně rekordní, a to v ohledu
na pět dosavadních let života této akce.
A to nejenom co se týká návštěvnosti,
ale i organizačně i rozpočtově. Chtěl
bych moc poděkovat všem, kteří se
došli podívat, ochutnat dobroty nebo
otestovat nová či známá piva. Takto se
přímo podíleli na rozvoji kultury a zábavy v našem městě. Co do hudební
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jak si pocchutnaalii neejeen piivaři...

Hanácké pivní slavnosti se konaly již po
páté, přičemž stejně jako loni se uskutečnily vedle OC Albert v Plumlovské
ulici. Už po poledni se na toto místo
předsedkyně Okrašlovacího spolku začaly trousit první davy lidí. Slavnostní
města Prostějova, která před lety tuto zahájení s originální soutěží v pití piva na
dávnou nedělní tradici v našem městě
obnovila.
saaa
 0'
Uplynulou si přišla zatančit se svým
manželem Petrem. „Jsem ráda, že
se podobná akce může v Prostějově
konat. Vždyť naše město je plné
tancechtivých lidí. A když se k tomu
přidá i krásné počasí a je kde tančit,
tak není přece co řešit. Taneční čaje
byly i letos hojně navštěvované.
V drtivé většině vždy přišly taneční
páry seniorského věku, to jistě, ale
pokud se objevila omladina, kapela
Romantica vždy upravila repertoár,“
usmála se Sokolová. Právě ona včera
U  A 2        9  <00\1$0I ; $% <0  $%%  %10` 90
na žádost přítomných návštěvníků
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zazpívala píseň Ewy Farne ´Mám
boky jako skříň´. A že jí to šlo!

Michal
KADLEC

pro Večerník

čas bylo naplánováno na sedmnáctou
hodinu. Aktu se zúčastnila také hlavní
patronka akce Milada Sokolová, prostějovská zastupitelka. „Vloni jsem soutěžila jen s pořadatelem pivních slavností
Petrem Paníčkem, tenkrát jsem ho zcela
jasně porazila. V sobotu jsem musela
sklonit hlavu před Davidem Kopeckým, který ostatně zcela zahanbil nás
ostatní. Půllitr piva do sebe vyklopil asi
za sedm vteřin, přičemž stál na hlavě!
Dva kamarádi ho jen drželi za nohy
a on to do sebe vyklopil, jakoby nic.

Vůbec netuším, jak to pivo do něj v této
pozici vůbec nateklo,“ smála se Milada
Sokolová, která tentokrát v soutěži skončila druhá. „Ale například Petr Paníček
své pivo ani nedopil,“ práskla hlavního
organizátora Hanáckých pivních slavností prostějovská zastupitelka.
Po tomto zahájení se už zábava během
pivních slavností rozběhla naplno. Na
pódiu se střídala jedna kapela za druhou, postupně vystoupili prostějovští
Kontakti, dále skupiny Minami, Stracené Ráj, Aleš Brichta a s fanoušky se
na závěr o půlnoci rozloučila dnes už
legendární kapela Argema. Exkluzivní
rozhovor s jejím spoluzakladatelem
Josefem Pavkou najdete na straně 14
dnešního vydání.
„Já na tyto akce chodím strašně rád, je
tady naprostá pohoda a volnost. Sedět
u piva, k tomu si dát pečené koleno
nebo žebírka, to je vždy můj sen. Škoda
jen, že takových akcí není v Prostějově
víc,“ svěřil se Večerníku Ivan Dvořák,
který na Hanácké pivní slavnosti dorazil s kamarády z práce. Spokojeností
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PROSTĚJOV Jedním slovem - báječné! Jeden nemusí být ani
pivař, ale z návštěvy Hanáckých pivních slavností musel být nadšen úplně každý. Do prostoru vedle Obchodního centra Albert
v Plumlovské ulici si během sobotního odpoledne a hlavně večera našly cestu snad na dva tisíce návštěvníků. Bohatá nabídka až
třiceti pivovarů byla tím hlavním lákadlem, nikoliv však jediným.
Výborně složený kulturní program z vystoupení rockových kapel
v čele s Argemou či„náhradníkem“ za Alkehol Alešem Brichtou dostal fanoušky do transu. A když si k tomu všemu mohl každý kromě piva pošmáknout také na pečínce ze selete na rožni a dalších
pochutinách, nebylo v leckterých případech až do rána co řešit....

PŮVODNÍ
zpravodajství

klikni na
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Prostějov (son) - Značný význam
obou akcí - tedy duelu extraligy
mužů spojeného s mistrovskou korunovací + národního šampionátu
školní mládeže - přilákal do prostějovského „Kaska“ mnoho zajímavých
osobností. Ceny v sobotu 5. i v neděli
6. května předávali zejména regionální politici: první náměstek primátorky statutárního města Prostějov
Zdeněk Fišer, první náměstek hejtmana Olomouckého kraje František
Jura, další prostějovský náměstek
Pavel Smetana a dva velcí milovníci
boxu Alois Mačák (bývalý náměstek
krajského hejtmana) s Miroslavem
Pišťákem (někdejší primátor Prostějova). Chybět samozřejmě nemohla
ani spousta rohovnických legend nedávné či dávnější minulosti ať už přímo z Prostějova, nebo z celé České
republiky. „Máme radost, že sváteční
extraligové utkání i národní šampionát mladých sem přivedly tolik
významných lidí a všichni společně
jsme mohli chvíli pobýt v naší boxerské komunitě. Každému jednotlivě
i touto cestou moc děkujeme za podporu,“ zdůraznil předseda pořádajícího oddílu BC DTJ Petr Novotný.

Pøítomny osobnosti

RYCHLÝ


BYLI JSME
U TOHO

Hanáci sice měli prvenství jisté už téměř dva měsíce, ale přesto chtěli soutěž
uzavřít na co nejvyšší úrovni. Proto dali
opět dohromady nejsilnější možnou
sestavu a čekali, s čím vyrukují Severočeši. Ti ještě bojovali o stříbro či bronz,
tudíž k zápasu dorazili také v silném
složení. A takřka plném, když neobsadili „pouze“ jednu váhovou kategorii.
Duel tedy sliboval hodnotný sportovní
zážitek, jenž skutečně přišel.
Zejména první polovina celého střetnutí měla pořádný říz, neboť úvodní
čtyři mače pokaždé přinesly hodně
vyrovnaný boj. Nejprve Viliam Tanko
těžce udolal Andreje Kramarenka, vzápětí Filip Barák těsně podlehl Arturovi
Šachbazjanovi. Poté si o něco lepší Lukáš Dekýš poradil s Petrem Novákem,
načež Patrik Baláž v oboustranně tvrdém vrcholu večera přepral Michala
Chludila. Ve všech těchto řežbách se
přitom představili republikoví šampióni v jednotlivcích (i mnohonásobní)
a vydrželi se naplno rvát kompletních
devět minut, verdikt tedy zněl opakovaně na body.
Jistí držitelé mistrovského titulu každopádně vedli 6:2. A neboť Erik Tlkanec ve váze do 91 kg vyhrál bez boje
(neměl soupeře), činil jejich náskok
vlastně už 8:2. Tím pádem drželi minimálně remízu, leč chtěli samozřejmě
víc. Vítězství DTJ však ještě na chvíli
oddálil David Kotrč vybodováním nováčka v prostějovských barvách Milana
Ganošky. Hned potom ale Jan Mužík
doslova vletěl na Martina Kubáta a nekompromisně ho převálcoval tak, že
ringový sudí jednoznačné utkání již ve
druhém kole předčasně ukončil. Načež
domácí odchovanec Pavel Ján v supru
přesvědčivě porazil Filipa Dumonta
a výsledková převaha BC nabobtnala

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

původní
reportáž

Špičková bitva, velmi kvalitní a vyrovnaná. Aktivita se přelévala ze strany na
stranu, začátek i konec měl údernější
hostující borec. Což rozhodlo. Filip se
snažil zatlačit na přelomu 2. a 3. kola,
ale na obrat to už nestačilo.
Hodnocení trenéra Petra Novotného:
„Hodně pohledné a oboustranně kvalitní utkání, mělo velkou vyrovnanost.
Šachbazjan asi byl přesnější v závěru

váhová kategorie do 60 kg:
Filip Barák
Artur Šachbazjan
0:2 (na body 1:2)

Nebyla to úplně jednoznačná záležitost. Tanečník ringu Vili byl několikrát
zasažen a viditelně se necítil ve své kůži,
přesto ale dokázal soupeře pohybem
i přesnějšími zásahy utahat. Vydržel
čerstvější až do konce a vítězství vydřel.
Hodnocení trenéra Petra Novotného:
„Vili boxoval s Kramarenkem už poněkolikáté a dřív ho porážel před limitem.
Soupeř se však od té doby zlepšil, nedal
nic zadarmo a místy Viliho dost potrápil. Ten byl přesto o něco lepší, i když
musel zabojovat.“

váhová kategorie do 56kg:
Viliam Tanko
Andrej Kramarenko
2:0 (na body 3:0)

do konečné výše 12:4!
Příznivý rezultát dokonale zapadl
do rámce slavnostně pojaté události.
„Chtěli jsme, aby úroveň zápasu, jeho
atmosféra i celkové vyznění odpovídalo významu. Proto jsme jej zasadili do
průběhu mistrovství republiky školní mládeže, udělali to večer a spojili
s převzetím poháru i zlatých medailí
za zisk mistrovského titulu. Myslím, že
se všechno povedlo moc pěkně a společně s našimi fanoušky jsme si slávu
užili. Navíc se závěrečným vítězstvím
12:4 podařilo potvrdit, že jsme v letošní extraligové sezóně opravdu nejlepší,
z čehož máme taky radost,“ konstatoval
spokojený Novotný.
Statistiku utkání
a tabulku najdete na straně 26

Lukáš Dekýš
Petr Novák
2:0 (na body 3:0)

12
4

váhová kategorie do 75 kg:
Milan Ganoška

0:2 (na body 0:3)

V úvodu Baláž spíš čekal, co udělá
soupeř, a to mu nesvědčilo. Pak se začal víc tlačit dopředu a sám startovat
výměny, aby postupně získával navrch.
Nesmlouvavý boj nejvíc strhnul publikum, šlo o líbivou tvrdou konfrontaci.
Úderová přesnost rozhodla. A koncovka byla strhující, rivalové skončili v přátelském objetí.
Hodnocení trenéra Petra Novotného:
„Maximálně bojovný zápas, oba borci do toho tvrdě šli a nic si nedarovali.
Což fanoušci ocenili, zde panovala
určitě nejbouřlivější atmosféra. Patrik
přitom byl techničtější i úderově přesnější, o váhu výš prodal své rostoucí
zkušenosti udoláním odolného soupeře. Mělo to šťávu.“

váhová kategorie do 69 kg:
 
Michal Chludil
2:0 (na body 2:1)

Pohled Večerníku: Další rovnocenný
a úrovní výborný souboj. Lukášovi vycházely kontry, kdy opakovaně počkal
na promáchnutí protivníka a vzápětí
ho trefil. Díky lepšímu pohybu se nenechal často zasahovat, zvládl i oboustranně tvrdý finiš ke spravedlivé výhře.
Hodnocení trenéra Petra Novotného:
„První kolo patřilo spíš Novákovi, ale
potom Lukáš víc zabral a zvýšenou
aktivitou vývoj otočil. Byla to náročná
kvalitní bitva, kterou urval srdcem, zvítězit chtěl hrozně moc. A to se nakonec
projevilo.“

DTJ PV
S ÚS NL

PROSTĚJOV Parádní tečku za úspěšnou sezónou napsali boxeři BC DTJ Prostějov. V závěrečném 6. kole extraligy
mužských družstev ČR 2017/2018 hostili SKP Sever Ústí nad
Labem, přičemž si tradičního rivala pozvali do Společenského
domu ke slavnostnímu zápasu s přebíráním zlatých medailí
i vítězné trofeje za svůj celkový triumf v soutěži. Mač se navíc posledního kola a tím rozhodl, Filipa
konal uprostřed rozjetého Mistrovství republiky školní mládeže však porazil jen těsně. Ten se za svůj výv kouzelném sobotním večeru. A vydařil se skvěle: byla to kvalit- kon nemusel absolutně stydět.“
ní bitva se zaslouženým vítězstvím domácích poměrem 12:4,
váhová kategorie do 64 kg:
čímž potvrdili svou národní nadvládu v uplynulém ročníku.

Pořadatelům různých akcí poslední dobou přeje i počasí
a nejinak tomu bylo také v Držovicích. „Společně s držovickými sokoly jsme uspořádali tuto výstavu, ostatně jako
každým rokem během hodů v naší obci. Máme zde vystaveny nejen králíky, ale také holuby, slepice, kohouty a pochlubit se můžeme i ukázkou chovu ovcí. Ve spolupráci
s dalším držovickým spolkem Sluníčko jsme pak připravili pro ty nejmenší návštěvníky spoustu her a soutěží
o drobné ceny. A samozřejmě jako u každé podobné akce
nechybí bohatá tombola. Mezi cenami jsou i malá zakrslá
zvířátka,“ prozradil Večerníku přímo na místě Karel Karkan, zástupce Českého svazu chovatelů v Držovicích.

Michal KADLEC

DRŽOVICE Během uplynulého víkendu mířily davy
návštěvníků směrem k fotbalovému hřišti v Držovicích. Tamější Český svaz chovatelů uspořádal velkolepou výstavu drobného zvířectva. Té vévodila klubová expozice „nejslavnějšího“ králíka moravského
bílého hnědookého. K vidění ovšem byly i drůbež
a ukázka chovu ovcí, což si prostě Večerník nemohl
nechat ujít.

Michal KADLEC

BEDIHOŠŤ, OLOMOUC Uplynulý
FOTOGALERIE
pátek 4. května se do olomoucké obBYLI JSME
klikni na
U TOHO
řadní síně přišlo s docentkou Ninou
www.vecernikpv.cz
U> 2 % 0    92   % Škottovou rozloučit několik desítek
lidí. Mezi smutečními hosty tvořili
$%%   >  %(  0'
výraznou skupinu zástupci vedení Lékařské fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, kde dlouhá léta působila,
a také pracovníci Ústavu farmakologie. Na pohřeb prostějovské rodačky
přijela také řada jejích spoluobčanů
z Bedihoště a dalších zástupců Prostějovska. Spatřit bylo možné tváře
mnoha zástupců občanských demokratů, včetně náměstka olomouckého
primátora Martina Majora nebo šéfa
ODS na Prostějovsku Petra Sokola.
Na výstavě se svými zvířaty chlubili nejenom místní Kytici zaslal také předseda ODS a míschovatelé, ale přijeli rovněž hosté z Olomoucka, Kromě- topředseda Poslanecké sněmovny
řížska či Přerovska. „Hlavně se nyní všem chlubíme krá- profesor Petr Fiala.
líkem moravským bílým hnědookým, jehož druh patří
k těm nejvzácnějším vůbec. Je potřeba připomenout, že
tento králík byl zhruba před čtyřiceti lety vyšlechtěn na Ve smutečním proslovu byla zdůrazněna
její kariéra vysokoškolské učitelky
Prostějovsku,“ upozornil v neděli na závěr zdařilé akce
a zejména špičkové vědkyně
Karel Karkan.

výrazné generaci českých poslanců
v Evropském parlamentu, kde v letech
2004 až 2009 pracovala ve výboru pro
vzdělávání i v klíčovém rozpočtovém
výboru. I tam dosáhla výrazných úspěchů, když byla například zpravodajkou
nařízení o vzniku Evropského technologického institutu.
„Měl jsem tu čest pracovat s paní docentkou pět let jako její asistent. Byla
to pro mne opravdu velká škola půso-

Bývalá česká europoslankyně Nina Škottová se narodila 6. října 1946
v Prostějově. Po vystudování Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě pokračovala v postgraduálním vzdělávání a zároveň
působila jako akademický vědecký pracovník. V letech 1972 až 1982 byla
zaměstnancem Ústavu experimentální endokrinologie Slovenské akademie
věd. Od roku 1982 byla pracovníkem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Působila tam jako odborný asistent, později docent lékařské biochemie a od roku 1999 jako přednosta Ústavu farmakologie UP.
Od roku 1994 byla členkou ODS v Bedihošti. Od roku 1998 zasedala v Oblastní radě ODS Prostějov, jejíž byla do roku 2002 místopředsedkyní. V roce
2004 byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu. V rámci EP pracovala mimo jiné v rozpočtovém a kulturním výboru. V poslaneckém klubu
ODS zastávala funkci rezortní mluvčí pro oblasti kultury a vzdělávání,
práv žen a rovnost pohlaví. Zemřela 28. dubna 2018.

Kdo byla Doc. RNDr. Nina Škottová, CSc.?

v oboru farmakologie. V tomto oboru
byla docentka Škottová aktivní ve výzkumu například ve Slovenské akademii
věd, na olomoucké univerzitě, ale také na
švédské univerzitě v Umea. Vyzdvižen
byl například i její výzkum na poli medicínského využití látek obsažených v rostlině ostropestřec mariánský, který je dnes
často využívanou léčivou bylinou.
Připomenuto bylo také to, že Nina
Škottová patřila k první, a to velmi

„Z Bruselu měla nejvíce ráda čokoládu,“
zavzpomínal její bývalý asistent Petr Sokol
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 Čím to, že jste nebyl dominantní jako obvykle?
„Necítil jsem se moc dobře... Dvě hodiny před zápasem máme vážení a musel jsem shodit pět kilo,
což je pro tělo dost náročné. Tentokrát se mi nepovedlo doplnit živiny i energii dostatečně dobře
a tomu odpovídal jak můj pocit během utkání,
tak odvedený výkon. Vůbec jsem s ním nebyl
spokojený. Prostě jsem se necítil ve své kůži, naštěstí i tak to stačilo na výhru.“
 Kramarenko vás však hodně potrápil, že?

Marek SONNEVEND

„Ano. Ovšem platilo, že souboj to byl natolik vyrovnaný, jak jsem já sám dovolil. V minulosti už
jsme se střetli a tehdy se mi povedlo ho porazit
před limitem, zatímco teď jsem se trápil. A tím
pádem on zvládl vzdorovat až do konce. Člověk
prostě není vždy schopný odvést úplný top toho,
nač má. Což byl teď můj případ.“
 Musel jste hodně zabojovat?
„Částečně jo, ale i tak si myslím, že jsem měl zápas
pořád pod kontrolou. Bral jsem ho trochu s rezervou podle toho, jak jsem se cítil. A snažil si jej
i přes problémy užít. Hlavní samozřejmě byly dva
body získané pro mužstvo.“

PROSTĚJOV Největší současnou hvězdou boxerského družstva BC DTJ Prostějov
jednoznačně je Viliam Tanko. Dvaadvacetiletý Slovák už dokázal získat medaile
na kontinentálních mistrovstvích mládežnických kategorií i na Evropských hrách
mezi dospělými, do budoucna rozhodně má potenciál olympijského startu. Za
hanácký tým tři roky sbírá jedině vítězství a nezklamal ani v sobotu proti Ústí, byť
se tentokrát na svou výhru dost nadřel. Se zlatou medailí na krku pak v dobrém
rozpoložení odpovídal na otázky Večerníku v exkluzivním rozhovoru.

 Proč vlastně nastupujete za Prostějov?
„Je tu dobrý kolektiv i trenéři, fajn lidi okolo, fanoušci
už mě znají. Je to skoro tři roky, co mě vedení zdejšího oddílu oslovilo s nabídkou, jestli bych za ně
nechtěl boxovat českou extraligu. Podepsali jsme
smlouvu a po té delší době, co již od té chvíle uplynula, jezdím do Prostějova jako domů.“
 Díky čemu se DTJ povedlo hladce získat
mistrovský titul?
„Obecně je v České republice i na Slovensku
málo boxerů, kteří by se tomuto sportu věnovali
na opravdu vysoké úrovni. A hlavním problémem je ekonomika. Tím pádem ubývá družstev
v extralize, což je hrozná škoda, protože šlo o výbornou soutěž s dobrými zápasy, během sezóny
jednou až dvakrát měsíčně. A je pozitivní mít
před sebou pravidelné dílčí cíle. Za poslední rok
dva šla úroveň dolů, většina soupeřů má potíže
dát dohromady kompletní sestavu. Často jim
chybí některé váhy a neboť Prostějov je momentálně jako jediný schopen opakovaně nastupovat

Odchovanec hanáckého klubu na nic
nečekal a od počátku se snažil jít do
mladíka ze severu Čech. Párkrát ho
dobře trefil, držel trvalý tlak. A platilo
to úplně celou dobu, tudíž o výhře zástupce DTJ nemohlo být nejmenších
pochyb.
Hodnocení trenéra Petra Novotného:
„Pavel do nejtěžší váhy dopíjel, normálně boxuje o kategorii níž. Tím
víc se chtěl doma ukázat, byl aktivní
a dobrým výkonem mladého soupeře jednoznačně předčil. Prodal svou
fyzickou i taktickou připravenost, zatímco Dumontovi ještě chybějí zkušenosti.“

váhová kategorie nad 91 kg:
Pavel Ján
Filip Dumont
2:0 (na body 3:0)
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Foto: Marek Sonnevend

Mužík vycházel z pevného krytu a čekal, aby rychlými výpady zasadil pořádné mordy. To se mu postupně dařilo,
po jedné takové ráně byl sok ještě na
sklonku 1. kola počítán. Totéž následovalo uprostřed 2. dějství a zanedlouho
sudí mač předčasně ukončil výrokem
r.s.c. Převaha domácího rohovníka byla
naprosto zřejmá.
Hodnocení trenéra Petra Novotného:
„Po pomalejším úvodu se Honza rozjížděl, soupeře tvrdě zasahoval a jeho
převaha neustále rostla. Zůstávalo jen
otázkou času, kdy rozhodčí nejjasnější
utkání večera ukončí před limitem. Stalo se ještě během druhého kola, rozdíl
v kvalitě panoval u tohoto duelu docela
velký.“

 
Martin Kubát
2:0 (r.s.c. ve 2. kole)

Petr NOVOTNÝ – BC DTJ Prostìjov
„Mám radost z toho, jak se tenhle zápas povedl. Jak svou celkovou úrovní, tak
naším zaslouženým vítězstvím se dost podobal březnovému střetu taky doma
s Děčínem, možná ho ještě předčil. Tentokrát jsme viděli sedm kvalitních utkání,
protože Ústí přijelo v dost dobré sestavě, měli slušnou sílu. Skoro všechny jednotlivé duely tak byly velice vyrovnané a bojovné, divákům se musely líbit. Mě těší, že
naši kluci bez výjimky předvedli výkony odpovídající jejich možnostem, někteří
zaboxovali fakt výborně. Díky tomu jsme dokázali vzdorujícího soupeře udolat.“
částečně. Na vítězství to v duelu dvou
váhová kategorie do 91 kg:
mužů s podobnými styly nestačilo.
Erik Tlkanec
Hodnocení trenéra Petra Novotného:
„Milan teprve pořádně začíná, přesto
2:0 bez boje
má potenciál a tak jsme ho poprvé nechali naskočit do extraligy. Rozhodně Domácí boxer neměl soupeře, hosté
nezklamal, naopak bojoval a odvedl své. tuto váhovou kategorii neobsadili.
Reprezentant Kotrč si to ale zkušeně Hodnocení trenéra Petra Novotného:
pohlídal, jeho vítězství bylo zasloužené.“ „Erik je třída a velmi pravděpodobně
by vyhrál, i kdyby Ústí nějakého borce
váhová kategorie do 81 kg:
nasadilo.“

2é,0$75(1§5č

do utkání s plnou soupiskou kvalitních borců, má
oproti ostatním navrch. Proto jsme na zlato dosáhli docela suverénně.“
 Jak jste si s klukama užili slavnostní přebírání trofeje i medailí?
„Pochopitelně to bylo příjemné, zvlášť v domácím prostředí před našimi fanoušky. Klubové vedení ten slavnostní ceremoniál hezky připravilo
a člověk bude mít pěknou vzpomínku.“
 Je vaším stěžejním cílem dostat se na
olympijské hry?
„Přesně tak. Je to už víc než dvacet let, co slovenský boxer naposledy startoval na olympiádě.
A velmi náročné je už samotné probojování se
k účasti, protože v našem sportu bohužel někdy
nestačí soupeře normálně porazit. Box je totiž
hodně i politika a co se v něm občas děje, to je
dost smutné. Já se s tím musím zkrátka poprat,
všechno překonat. A věřím, že si svůj olympijský
sen jednou splním. Třeba už pro Tokio 2020.“
(úsměv)

Opatrnější střetnutí, které se trochu
rozjelo až zkraje 2. kola. V něm byl
Kotrč ošetřován s malou rankou na
čele, jeho větší boxerskou vyspělost to
však nijak neovlivnilo. Nováček v prostějovském dresu se snažil vystupňovat tempo ve 3. dějství, leč vydržel jen
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-3  4 ; Pøátelé se s Ninou Škottovou
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v Viliam Tanko: „V Prostějově jsou dobrý kolektiv a trenéři,
 ;
fajn lidi okolo i fanoušci. Už sem jezdím jako domů.“

Oproti předchozím třem akcím
se tentokrát rozlučka s letošními
Tanečními čaji uskutečnila na zahrádce Národního domu. „Jsem tomu
ráda, ředitel Národního domu akci
přestěhoval ven správně. Vždyť je
krásné počasí a venku se stejně tančí
mnohem líp,“ uvedla Večerníku
přímo na akci Milada Sokolová,

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Nedělní
odpoledne 6. května
byla zahrádka Národního domu
v Prostějově vyhrazena pro poslední ze čtyř dílů nedělních Tanečních
čajů. Zatancovat si přišly zhruba dvě desítky lidí, převážně
seniorů. Okrašlovací spolek města
Prostějova tuto akci pořádá ve
spolupráci se Zdravým městem
Prostějov a Národním domem.
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   MEDAILE Vítìzná korunovace: prostìjovští rohovníci
TRIUMF na závìr extraligového roèníku zdolali Ústí

navštivte stále více oblíbenější inter vecerník


Muziku pak tvrdili Aleš Brichta, legendární

>  ;  
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box

jiné ve svém děkovném proslovu.
Poté pozval Křížka přímo do ringu
a dodal: „Nejsilnějším chlapským
poděkováním je potřesení pravicí.
Radku, moc díky,“ pravil Martin Klíč
dojatě a vzápětí svého někdejšího
mentora dlouze sevřel v náručí. Totéž
pak udělali i všichni ostatní pánové,
kteří se v současnosti starají o místní
boxerský klub. „Zdeněk Plíva s dalšími kluky přišli s nápadem, že by chtěli
Radkovi nějak důstojně poděkovat za
jeho práci pro BC DTJ. Původně to
mělo proběhnout už při utkání proti
Děčínu, ale ze zdravotních důvodů
se vše odložilo na dnešek. Což bylo
nakonec i lepší, pan Křížek se dočkal
zasloužených ovací od lidí ve výborné
atmosféře,“ okomentoval sympatické
gesto šéf prostějovských boxerů Petr
Novotný.
(son)

PROSTĚJOV Velkolepé dekorování svého zaslouženého vítězství v extralize družstev mužů ČR 2017/2018 připravili boxeři BC
DTJ Prostějov. Ti získali mistrovský titul s předstihem už skoro
před dvěma měsíci po čtvrtém kole soutěže. A ještě než začal
v sobotu večer duel posledního šestého dějství doma proti Ústí
nad Labem, užili si za ovací fanoušků ve Společenském domě
očekávaného slavnostního aktu.

Za pozornost stojí už samotný fakt, že
se na šampionát přihlásila i jej skutečně absolvovala více než stovka talentů
obou pohlaví ročníků narození 2004
až 2007, což byl suverénní účastnický
rekord v několikaleté historii tohoto
poměrně nového turnaje. Nakonec
bylo obsazeno dvaadvacet váhových
kategorií (sedmnáct chlapeckých + pět
dívčích) a třídenní program se tudíž
změnil v pořádný zápasový maratón.
„Našlapaný pořad utkání kladl tím
větší nároky na všechny, kteří se starali o zdárný chod mistrovství. Naštěstí
jsme se všude mohli opřít o skutečné
odborníky na svých pozicích, díky
čemuž veškeré dění perfektně odsýpalo. Po všechny tři dny jsme nemuseli řešit žádné větší problémy a já
chci strašně moc poděkovat úplně

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

klikni na

FOTOGALERIE

každému, kdo se na pořádání MČR
jakkoliv podílel. Zásluhou společné
práce to myslím klapalo na jedničku,“
těšilo prezidenta šampionátu Petra
Novotného.
Vše odstartovalo už v pátečním dopoledni vážením, následně přišly odpoledne na řadu první čtvrtfinálové
duely. Sobota patřila semifinále a nedělní náplní samozřejmě byly finálové boje o tituly, ale až po slavnostním
nástupu všech nejlepších rohovníků
a rohovnic do čtrnácti let. Už tak nabi-

www.vecernikpv.cz
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Argema a další
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jaký byl vííkeend v riinggu....

nec pak uchopil pohár za letošní extraligové prvenství a s největší gratulací jej svěřil do rukou hlavnímu
trenérovi DTJ Petrovi Novotnému,
který trofej zvedl nad hlavu, následně se s ní potěšili všichni členové
úspěšného kolektivu. A radostné
chvilky uzavřelo společné fotografování se zlatým grálem.
„Bylo to hezky nachystané i moc příjemné. Krásné razítko na zasloužený
titul,“ shodli se všichni rohovníci BC.
Za odměnu jim ještě zatančila v moderním rytmu děvčata z Taneční školy
Pirouette. A poté se Hanáci již vydali
potvrdit svou současnou dominanci
nad nejvyšší tuzemskou soutěží přemožením Severočechů...

tý program zpestřilo působivé vystoupení tanečnic z TŠ Pirouette, v rámci
slavnostních vyhlášení veškerých vah
se medailisté mohli těšit kromě cenného kovu také na další ceny včetně
originálního výrobku od uměleckého
kováře.
„Dali jsme si záležet, aby letošní republikové mistrovství školní mládeže
proběhlo pokud možno na co nejvyšší úrovni ze všech hledisek. Například
moderování se parádně ujal z České
televize známý Marek Šimák, preciz-

ně svou roli zvládli rozhodčí i všichni
další, jež se pohybovali okolo ringu.
Zapomenout nechci na nikoho včetně obětavých dobrovolníků, každý
z početného organizačního týmu
zaslouží absolutorium,“ zdůraznil
Novotný.
Mezi tuzemským mládežnickým výkvětem se navíc neztratili ani domácí
zástupci BC DTJ. Do bitev šla čtveřice – a kompletní kvarteto postoupilo
až do finále! V něm sice uspěl jediný
Markus Šandor, ale stejně jako jeho
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nými slovy a poděkováním za vydařené mistrovství s pečlivě nachystaným
zázemím včetně například ubytování,
stravy či občerstvení. „Z toho soudím,
že se nám to asi opravdu povedlo. Což
je také zásluha podpory ze strany partnerů v čele se dvěma největšími – městem Prostějov a Olomouckým krajem.
Ještě jednou moc díky. A věřím, že
v budoucnu se nějaké významné akce
znovu chopíme,“ uzavřel Petr Novotný.
Výsledkový servis
najdete na straně 26

„Mistrovství republiky školní mládeže 2018 se zúčastnili čtyři zástupci našeho
oddílu, a všichni postoupili do finále, s čímž jsme samozřejmě moc spokojení.
Jediný Adam Uhlík totiž má odboxovaných už víc utkání, ostatní tři teprve sbírají zkušenosti. A přesto dokázali uspět, což je cenné. Když to vezmu postupně,
tak Barbora Mahrová je úplně na začátku, teprve nedávno si odbyla premiéru
na turnaji oblastního přeboru a až dva týdny před šampionátem jsme rozhodli
o jejím startu zde. Výborně zvládla semifinále, naopak vítězka byla zatím nad
její síly. Ale přesto velice příjemně překvapila. Adam Uhlík prodal své zkušenosti jasně vyhranými zápasy čtvrtfinálovým i semifinálovým, načež mu k titulu
chyběl kousek. Ve finále to chtělo víc přesných úderů, které rozhodly ve prospěch soupeře, ovšem rval se statečně. Markus Šandor si na šampionátu počínal
znamenitě vzhledem k tomu, že zatím odboxoval poměrně málo střetnutí. Je
to však velký bojovník, což ukázal ve všech třech kolech včetně finálového duelu. Ten rozhodl ohromným závěrem a zajistil našemu klubu aspoň jeden titul,
nejen proto zaslouží velikánskou pochvalu. Totéž platí pro Filipa Jílka, který jistě přešel semifinále a následně ve finále vyrovnaně vzdoroval favoritovi, který
v kariéře zatím absolvoval o pětadvacet zápasů víc. Přesto s ním svedl takticky
vyspělý souboj vysoké úrovně a nescházelo mnoho, aby se postaral o překvapení. Super výkon. Jinak myslím, že i organizačně se MČR vydařilo na jedničku,
z jeho zvládnutí máme se všemi parťáky z pořadatelského týmu dobrý pocit.
Určitě nebudu přehánět tvrzením, že skončilo úspěchem.“
Martin KLÍČ,
hlavní trenér mladých prostějovských boxerů

f

zlato jsou i stříbra Barbory Mahrové,
Adama Uhlíka a Filipa Jílka v součtu
výrazným úspěchem. „Stoprocentní
úspěšnost finálových účastí je super,
všechny čtyři děti odvedly výborné
výkony. Zúročila se jejich velká chuť
a samozřejmě i kvalitní vedení našimi
mládežnickými trenéry v čele s Martinem Klíčem,“ zmínil Novotný.
Největší odměnou prostějovským
pořadatelům byla spokojenost drtivé
většiny zúčastněných výprav, jejichž
členové se zpravidla loučili pochval-
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bit vedle tak zkušené osobnosti. Hodně jsem se naučil například při tom,
když jsme spolu připravovali několik
knih o našem členství v Evropské unii,
a paní docentka k celé věci přistupovala s opravdovou vědeckou precizností.
Moc si také vážím její práce pro ODS,
které zůstala vždy věrná i v časech, kdy
se naší straně nedařilo nejlépe. Až do
své náhlé smrti byla součástí vedení
ODS na Prostějovsku a nikdy neváhala usměrnit nás mladší svou autoritou,
když jí připadalo, že někam ‚ujíždíme‘.
Navždy budu vzpomínat i na to, jak
jsem ji měl po jejím odchodu z Evropského parlamentu za úkol zásobovat
jedním konkrétním druhem bruselské
čokolády, kterou měla velmi ráda,“ zavzpomínal exkluzivně pro Večerník na
Ninu Škottovou Petr Sokol.
Urna s ostatky docentky Niny Škottové
byla uložena na hřbitově v Bedihošti.
„Prostějovsko v ní ztratilo nejen výraznou akademickou a vědeckou osobnost,
ale také historicky dosud jediného zástupce našeho okresu v Evropském
parlamentu,“ povzdechl si Sokol.

Olomouci

louèili

„Děti mnohdy nevědí, jak to v přírodě chodí. Když se jich zeptám, kde se
berou brambory, odpoví, že v supermarketu. A proto, aby zjistily, jak je to
ve skutečnosti, nacvičily vystoupení
s tematikou jara a s tím spjatých tradic
a zvyků,“ prozradila Jančíková.
Následující třičtvrtěhodinku tak děti
za živé hudby tančily a předváděly
různorodé scénky. „Jsem nesmírně
spokojená. Celý rok se na s Floriánské
slavnosti vždy těším, a proto doufám,
že jejich tradice bude i nadále pokračovat. Podle mě je velice důležité
podobné akce pořádat. Při této příležitosti totiž uctíme památku již zemřelých hasičů a padlých za druhé světové války, připomeneme si důležitost
místních hasičů a současně prostřednictvím folklóru vychováváme novou
generaci,“ konstatovala pro Večerník
Gabriela Jančíková.

, 6  "

abychom tak všichni bojovali za pravdu, spravedlnost a mír,“ komentovala
pietní akt Gabriela Jančíková.
Další program již pokračoval v kempu
Žralok. Daleko po celém regionu se
linula vůně dobrot místních hasičů.
Bramboráky, guláš, grilované maso
a mnoho dalšího, na tom všem jste
si mohli ‚pošmáknout‘. K vidění byla
také historická i novodobá hasičská
technika. Krátce před šestnáctou
hodinou pod vedením plumlovské
místostarostky zahájila svá vystoupení místní ZUŠ. Představení tří skupin
dětí se neslo v duchu jara.
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PROSTĚJOV Den s integrovaným
záchranným systémem začal
v pátek slavnostně přímo v obřadní
síni prostějovské radnice. Vedení magistrátu v čele s primátorkou Alenou Raškovou, prvním
náměstkem Zdeňkem Fišerem a zastupitelem Miroslavem Pišťákem
předalo vyznamenání a pamětní
medaile lidem, kteří se během roku
zasloužili o bezpečnost a veřejný
pořádek v Prostějově.
Radní konkrétně předávali Čestný
odznak Městské policie Prostějov
Za věrnost 1. stupně, a to za 25 let
služby, dále Čestný odznak Městské
policie Prostějov za zásluhy, Čestnou
plaketu Městské policie Prostějov
a Poděkování vedoucího Územního
odboru Policie ČR Prostějov. „Jsem
ráda, že jsem i já osobně mohla
poděkovat lidem, kteří si toto
ocenění zcela jistě zaslouží za práci

pro bezpečnost, prevenci a udržování
veřejného pořádku,“ řekla Večerníku
Alena Rašková, primátorka Prostějova.
Čestná ocenění si z jejích rukou
převzali strážníci Petr Borovička,
Oldřich Kovařík, Jiří Navrátil, Jan
Svozil a Jiří Tannert, Vítězslav Marcián, Jan Svozil, Jiří Pulter a Gabriela Petrželová, dále zástupce vedoucího Územního odboru Policie
ČR Prostějov Tomáš Adam, vedoucí
Obvodního oddělení Policie ČR
Prostějov 2 Petr Kočíř, preventista
a tiskový mluvčí prostějovské policie
František Kořínek, ředitel Celního
úřadu Prostějov Richard Keclík, hasiči
Pavel Tuček a Zdeněk Vysloužil.
Čestnou plaketu Městské policie
Prostějov pak obdrželi první náměstek
primátorky Prostějova Zdeněk Fišer,
radní Jana Halvadžievová a ředitel
Základní školy Jana Železného a zastupitel Jan Krchňavý.
(mik)
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Letošní ročník, pořádaný Lenkou
Černochovou a Editou Lachmanovou se Zdravým městem Prostějov,
nesl podtitul „S VŮNÍ BENZÍNU“.
Důvodem byla prezentace originálních šál s potiskem aut - Aero a Felicie podle obrazů Kamila Oulehly,
jejichž autorkou byla právě Lenka
Černochová. Za rytmu stylových
písniček se mohli přítomní pokochat
pohledem i na vycházkové oblečení,
společenské oděvy či sportovně rockerskou módu.
Módní přehlídka byla proložena
ukázkou líčení v duchu rock + moto
Petry Jílkové nebo mistrovským
ovládáním jojo Dominikem Hanzlíkem. Bezesporu nejzajímavější

Tomáš KALÁB

Večerník se o možnosti zmrtvýchvstání Relaxu dozvěděl již dříve, původní
„drby“ pak Jiří Večeř označil při osobním setkání za pravdivé zvěsti. Na
přímý dotaz pak odpověděl okamžitě.
„Říká se, že na každém šprochu je pravdy trochu, ale právě v tomto případě je
to ta výjimka, kde je té pravdy opravdu
málo. Jsou lidé, kteří spojují dřívější
Relax s mým jménem, ale současné
spojení s podnikem je pojítkem pouze
ve smyslu, že ho otevírá můj kamarád

Michal KADLEC

máme pronajaty, a pokud se lidé

a přítel Petr Hrůza. Chci podotknout,
že přítel v tomto případě je opravdu
přítel, protože jsme oba heterosexuálové! Podotýkám to proto, že prostějovská fantazie je nepřekonatelná,“
prozradil s lehce ironickým úsměvem
Jiří Večeř. Jaký je tedy přímo jeho podíl
na obnově provozu discobaru? „Takřka
nulový a můj vztah k Petrovi plně vystihuje odpověď na tuto otázku...“
Další dotazy Večerníku již směřovaly
na Petra Hrůzu, který Jiřího Večeře do
Prostějova doprovodil.
„Tento podnikatelský nápad není výkřikem do tmy, podobný podnik jsem
měl v úmyslu otevřít v Olomouci
a po určitých informacích, jak si stojí město Prostějov, jsem se rozhodl
pro tuto lokalitu. Těchto zábavních
podniků tady není mnoho,“ prozradil
Petr Hrůza. „Kdy otevřeme? Prostory

usilovné práci se dá mluvit o termínu
v řádech týdnů. Tento podnik bude
fungovat jako denní a noční bar, přes
den restaurace a o večerech během
středy, pátku a soboty si lidé mohou
přijít zatančit. Jeden z večerů v každém týdnu bude vyhrazen hudbě devadesátých let, se kterou byl původní
Relax spojen,“ prozradil exkluzivně
Večerníku Hrůza.
Pánové se neobávají nepřejících ani
závistivých lidí. „Závist je vlastnost
přirozeně lidská, takže se dá očekávat,“
odtušil Jiří Večeř, kterého teprve vloni
soud zbavil obvinění za další dvě vraždy z roku 1995 „Tento podnik bude
koncipován pro pobavení lidí, je proto
pochopitelné, že si ho někdo oblíbí
a někdo ho bude hanit. Co se týká konkurence, nechceme nikomu konkurovat, Relax je prostě něco, co v Prostějově chybí,“ usmál se Petr Hrůza.

, projdou po Komenského ulici,
pøirozená zjistí, že úpravy a rekonstruk„Závist je
ce se již provádí. Jak se bude
“
t,
a
v
á
k
budoucnost vyvíjet dál, bych
dá se oèe
ø
zatím nechtěl předjímat. Termín
èe
e
V
á Jiøí
otevření proto ještě není pevně stapøedpovíd
noven, ale myslím si, že při dosavadní
PROSTĚJOV Devadesátá léta
se vrací do Prostějova! Tedy
alespoň co se týká kdysi vyhlášeného discobaru Relax
v Komenského ulici. Ten totiž bude obnoven. Tuto zprávu
přijel Večerníku přímo do redakce
potvrdit Jiří Večeř, který podnik na
konci minulého století vlastnil. Muž
odsouzený za zorganizování vraždy
obchodníka s LTO představil nového provozovatele Petra Hrůzu. Sám
pak odmítl spekulace, že by diskotéku provozoval přímo on sám.
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ovšem bylo sledovat radní Janu
Halvadžievovou nebo náměstka
primátorky Pavla Smetanu v roli
modelů, pro kterou jakoby se
skoro přímo narodili. Konečně
i samotná primátorka Alena Rašková
mohla v obecenstvu přemýšlet, jestli
kvůli modelingu nepřijde o své spolupracovníky na radnici.
„Jako modelka se cítím jako
ryba ve vodě,“ usmívala se Jana
Halvadžievová a dodala proč: „Na
těchto přehlídkách se účastním od
samého počátku, takže zkušeností
mám za ty roky dostatek.“ Poněkud
méně praxe má Pavel Smetana.
„Záleží na skladbě předváděných
oděvů, pokud byla součástí i pánská
móda, taky jsem se této přehlídky
aktivně zúčastnil,“ uvedl náměstek
primátorky.

PROSTĚJOV Jedinečnou příležitost měli návštěvníci 6. ročníku
potkávání se s módou, pohybem, krásou a mluveným slovem
s názvem TVOŘÍM, TEDY JSEM v pátek 6. března na půdě přednáškového sálu Národního domu. Při zajímavé módní přehlídce
měli možnost rozpoznat v roli předvádějících i některé z radních města Prostějova. Ti se své role se zhostili s nenucenou přirozeností, u čehož nemohl chybět ani Večerník.
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„Nedávno jsem jela do Lidic, které byly
právě 5. května 1945 vypáleny. Muži
byli zastřeleni, děti odvlečeny pryč. Je
smutné, že si podobné věci připomínáme, ale my si je musíme připomínat,
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BYLI JSME
U TOHO
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klikni na

FOTOGALERIE

)ORUL¿QVNÇVODYQRVWLVHY\GDĆLO\QDMHGQLêNX

PLUMLOV Uplynulou sobotu uspořádaly město Plumlov a 9. okrsek
SDH Floriánské slavnosti. Součástí
Ve tmě velkého sálu, kde byl působiakce bylo slavnostní kladení květin
vě nasvícen pouze samotný ring, odk soše svatého Floriána a k pomníku
startovala sláva působivým nástupem
padlých za druhé světové války, dále
obou mančaftů. Nejprve hostujícího,
se program přesunul do kempu Žrapak domácího. Známý moderátor
lok, kde vystoupily děti z místní ZUŠ.
Marek Šimák pak představil jednotHasiči samozřejmě neopomněli
livé dvojice soupeřů pro vzájemný
příchozí pohostit chutnými speciazápas, realizační týmy i rozhodčí. Nalitami, a tak ve „Žraloku“ nechyběly
čež mezi šestnácti provazy zůstali jen
stránky, milým překvapením letošního bramboráky, grilované maso nebo
prostějovští borci.
ročníku byly kapela Stracené Ráj a i ne- nejlepší guláš v historii SDH. U toho
Těm následně předal zlaté medaile
plánovaná náhrada za Alkehol v podo- prostě Večerník nemohl chybět!
Zdeněk Fišer, první náměstek pribě koncertu Aleše Brichty se vydařila Tereza MACHOVÁ
w2 ; Y $0!  ?w+ I05 na jedničku, tedy soudě podle reakcí
mátorky statutárního města ProsFOTOGALERIE
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tějov. Pěkně jednomu po druhém
publika,“ uvedl pro Večerník Petr Pa- Letos již čtvrtý ročník Floriánských
0 Y   ; 0  0  "@
klikni na
potřásl pravicí a pověsil nejcennější
&7)^&7)6( Foto: Marek Sonnevend níček. Důležité pro organizátory samo- slavností zahájila dvě hodiny po poledwww.vecernikpv.cz
kov na krk, jak se sluší a patří. Nakozřejmě bylo, že v sobotu vyšlo počasí ni slavnostní mše svatá v plumlovském
a nedošlo pivo... „Chtěl bych prostřed- kostele Nejsvětější Trojice, kde se nejen
nictvím Večerníku poděkovat i za vzpomínalo na zemřelé hasiče, ale ve+[/0+Y&(%'&7b +'F8+!
zúčastněné pivovary a prodejce, kteří dle toho byli vyzdvihováni i současní
si po minulém ročníku akci pochva- hasiči, kteří chrání životy tamních obylovali. Jejich ústy bych chtěl sdělit, že vatel. Následoval hromadný průvod,
vyšší ceny některých piv či jídla nejsou jenž započal s prvními tóny hudby kaobrazem nějaké hamižnosti, ale stále pely Krumsíňanka. Přes dvě stvoky lidí
rostoucích nákladů a nároků na ob- pochodovalo od kostela kolem školy až
sluhu. Neméně si zaslouží poděkování na Tyršovo náměstí. Tam za zvučnésaaa
všichni partneři akce, jako jsou společ- ho hlasu místostarostky Plumlova
3x foto: Marek Sonnevend
nosti SIDA, FTL, Makovec, Pohřeb- Gabriely Jančíkové, která zazpívala
ní služba Makový, Pojišťovna Jaro, národní hymnu, položil starosta 9.
Žaluzie Augusta, dík patří i hlavním okrsku SDH Plumlov Josef Pálka
partnerům akce Kuchyňskému studiu květiny k soše svatého Floriána, naLENDR z Olomouce a mateřské spo- čež náměstek hejtmana Olomouclečnosti FINSYS solutions a pochopi- kého kraje Ladislav Hynek pak
telně i mediálnímu partnerovi, který je přinesl květiny k pomníku padlých.
již stabilně PROSTĚJOVSKÝ Večerník,“ vzkázal Paníček. „Závěrem snad
ještě poděkování Davidu Kopeckému
a Miladce Sokolové, že mě opět porazili v pití piva, ale není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se a … o tu účast přece
šlo! A úplně, ale úplně na závěr poděkování Petře J. za osobní nasazení při
I       q  0%    ; N  % 2$%%0  % ;5 _  2  $%$     nelehké organizaci této akce,“ usmál se
hlavní organizátor.
 %(
 %(
 0  (
Sečteno a podtrženo, letos to byla
nejen podle organizátorů nejúspěšnější akce od počátku Hanáckých
pivních slavností v Prostějově.
„Jako pořadatelé toto bereme spíše
jako výzvu, jelikož se již další týden
rozběhnou jednání na téma kapel pro
rok 2019, kdy se půjde zase o level výše,“přislíbil Petr Paníček.

Marek SONNEVEND

NADĚJE DTJ ZÍSKALY ZLATO A TŘI STŘÍBRA

PROSTĚJOV Jednu z největších
akcí ve své novodobé historii uspořádal boxerský oddíl BC DTJ Prostějov. Od pátku 4. do neděle 6. května jí v Kulturním a společenském
centru bylo Mistrovství republiky
školní mládeže 2018, které skončilo velkým organizačním úspěchem.

netové stránky www.vecernikpv.cz

Radní se v roli
BOXEŘI PŘEVZALI TROFEJ A ZLATÉ 
<#  modelů a modelek
ZA EXTRALIGOVÝ
#!=>($
#!-?@,

milujeme
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PROSTĚJOV Součástí extraligového zápasu mezi prostějovskými
a ústeckými rohovníky byl i jeden
dojemný, mimořádně emotivní
moment. To když si mikrofon vzal
šéftrenér mládeže BC DTJ Prostějov Martin Klíč, aby si svými
souputníki vzdal hold bývalému
oddílovému kouči a prvnímu muži
klubu Radoslavu Křížkovi.
„Právě on byl jedním z hlavních
strůjců toho, že se zdejší box povedlo
znovu nastartovat k nové úspěšné éře
a navázat na skvělou historii podobně
kvalitní současností. Společně s dalšími kolegy vychoval mladé naděje,
které získaly mnoho mistrovských titulů v různých věkových kategoriích
a mužskému týmu DTJ pak pomohly
k řadě medailí včetně zlatých z české
extraligy družstev,“ řekl Klíč mimo
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Foto: Marek Sonnevend

Radoslavu


POCTA

42

32

Pondělí 7. května 2018
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Konstelace hvězd Prostějova
e

Tento týden nebude pro Prostějovany nijak mimořádně úspěšný, proto
bude muset být každý spokojený s pouhým málem. A je třeba si uvědomit,
že i pár šťastných chvilek stojí za to a že život není pouze o financích.
BERANI - 21. 3. až 20. 4. Bude
zajímavé, že v domácím prostředí
vám nebudou chybět ani energie, ani
nápady. Jakmile ale opustíte domov,
stanou se z vás takřka trosky. Proto
v zaměstnání nemachrujte a držte se
v těchto dnech zpátky.
BÝCI - 21. 4. až 21. 5. Nespoléhejte
se jenom na sebe, už brzy vás čeká řešení problémů, se kterými prostě sólově nehnete. O pomoc ale vždycky
požádejte jen toho, koho máte prověřeného a kdo se na vás nevykašle
po prvních potížích.
BLÍŽENCI - 22. 5. až 21. 6. S jídlem to tentokrát nepřehánějte, vždyť
brzy se už budete muset obléct do
plavek. A co na vaše špeky řeknou
lidé na koupališti? Následujících
nejen sedm dní věnujte dietám
a hlavně sportování.
RACI - 22. 6. až 22. 7. Dávejte si pozor na maličkosti, které by vám mohly pokazit jinak velice úspěšný týden.
Pokud ale půjdete vždy tvrdě a bezohledně za svými cíli, neměla by vás
žádná prkotina zviklat, natož ohrozit.

LVI - 22. 7. až 22. 8. Smysl pro humor
vás neopustí ani ve chvíli, kdy vám cestu
zkříží pár omezených jedinců. Ti se budou snažit otrávit vám život, vy se ale nesmíte dát. Uprostřed týdne navíc získáte
významnou podporu od kamaráda.
PANNY - 23. 8. až 22. 9. Zbytečně
se budete zabývat prkotinami, zatímco důležité věci vám budou unikat.
Proto se nedivte, že nyní k žádným
kloudným výsledkům při své práci
nedojdete. Přesto si o víkendu odpočiňte, budete to potřebovat.
VÁHY - 23. 9. až 23. 10. Měli byste více dbát o svůj zevnějšek, doteď
jste se zbytečně ošizovali o požitky
z kosmetického salonu. Navštívit
byste měli i posilovnu, vaše fyzická
kondice je totiž taktéž prachmizerná.
Dělejte něco pro sebe.
ŠTÍŘI - 24. 10. až 22. 11. Trošičku
vás potrápí zdraví, kvůli kterému budete muset přeložit několik obchodních nebo společenských schůzek. Co
se dá dělat, ale zdraví máte jen jedno.
Marodění litovat nemusíte, alespoň si
„spočinete“.

STŘELCI - 23. 11. až 21. 12. V práci
může dojít ke sporům s nadřízenými.
Držte se ale zkrátka, nemůžete si teď
dovolit přijít o flek. Než něco řeknete,
napočítejte do deseti, pak teprve konejte. S horkou hlavou nic nepořídíte.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Nezapomeňte na narozeniny
nebo svátek svého blízkého příbuzného, přece nechcete zažít trapné
chvíle. Dárek ale vyberte jen skromný, ten dotyčný si vůbec nepotrpí na
okázalosti.
VODNÁŘI - 21. 1. až 20. 2. Je více
než pravděpodobné, že se dostanete
do křížku se zákonem. Každopádně
budete předvoláni na policii, kde
musíte vysvětlit spoustu věcí. Dobrý
právník vám ale pomůže, takže buďte v klidu.
RYBY - 21. 2. až 20. 3. Máte sice
dostatečné finanční úspory, to však
neznamená, že nemůžete přijít na
mizinu. Potkáte totiž člověka, který
na první pohled touží po vašich penězích a udělá všechno pro to, aby je
vás o ně připravil.
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Horká vedra udeřila a proto je důležité doplňovat pravidelně pitný režim. A to v potřebném
množství. Proto je dobré vědět, že nejlevnější ochucenou mattonku nabízí aktuálně Penny
market, pro Dobrou vodu se vyplatí navštívit Albert, Hanáckou kyselkou seženete nejvýhodněji v Kauflandu a Tesku, kde určitě přidejte do košíku také cenově nejpříznivější ochucenou
Poděbradku a také privátní značku, kterou nabízí za nejnižší cenu také Lidl. Půldruhého litra
vody Magnesia je na všech šesti místech za stejnou cenu.
Na zdraví!
Průzkum byl proveden ve středu 2. května.

MUZEUM PROSTJOVSKA, P. O.
ASTRONOMICKÉ ODDLENÍ - LIDOVÁ HVZDÁRNA
OD 7. DO 13.5. 2018
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Slunce je v minimu své aktivity, nejsou na něm prakticky žádné skvrny, je však možné spatřit zajímavé jevy v chromosféře
(erupce, protuberance, filamenty…) Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne na hvězdárně v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 21:30 do 22:30 hodin. Po
západu Slunce si dalekohledem prohlédneme Venuši, naši cestu oblohou zakončíme pohledem na Jupiter. Mezi tím
podnikneme cestu přes dvojhvězdy a hvězdokupy až ke vzdáleným galaxiím. V případě špatného počasí nabízíme
náhradní program. Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „PRINCEZNA LABUŤ“. Vstupné 20 Kč.
 Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout na
začátku všech akcí.

Z

NEMOCNICE

SVÁESKÉ ŠKOLY NA „ŠVEHLOVCE“

Ve dnech 23. až 25. dubna se žáci
druhého ročníku oboru Opravář
zemědělských strojů a Instalatér
zúčastnili 22. ročníku mezinárodní soutěže studentů svářečských škol Zlatý pohár Linde.
Soutěž se konala pod záštitou
generálního
partnera
Linde
Gas a. s., největšího dodavatele
technických plynů v ČR. Mezinárodní části soutěže se zúčastnily mimo domácích soutěžících také soutěžní týmy
z Německa, Ukrajiny a Slovenska.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách:
Metoda 111 – svařování elektrickým
obloukem obalenou elektrodou
Metoda 135 – svařování elektrický obloukem tavící se elektrodou
Metoda 141 – svařování elektrickým
obloukem netavící se elektrodou
Metoda 311 – svařování plamenem
Švehlovu střední školu polytechnickou Prostějov reprezentovali žáci
Filip Brauner z 2. O – Opravář ze-

mědělských strojů a Petr Novák ze
třídy 2. I Tr – Instalatér.
Z celkového počtu téměř sta soutěžících se ve svařování plamenem
umístil Petr Novák na 2. místě
v národní části a na 3. místě v mezinárodní části soutěže. Krásného
umístění ve svařování elektrickým
obloukem tavící se elektrodou dosáhl i Filip Brauner, který se umístil
na 2. místě v národní části. Další
ocenění převzal Filip Brauner jako
nejmladšího účastníka soutěže.

Hodnotné ceny soutěžícím předával premiér České republiky
Andrej Babiš a ministr školství
pan Robert Plaga.
Vedení školy děkuje žákům za reprezentaci Švehlovy střední školy
polytechnické Prostějov. Poděkování si zaslouží i vedoucí učitel odborného výcviku Jiří Peška a instruktor
svářečské školy Tomáš Hrdlička,
kteří připravovali žáky na soutěž.
Zdroj: Švehlova střední škola
polytechnická Prostějov

Více informací a fotografií zde:
www.facebook.com/soutezzlatypoharlinde
Pozvánky na školení
9. 5. Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi /přednáší Mgr. Ing.
Miloš Kačírek, Ph.D./
10. 5. GDPR – prakticky /přednáší Luděk Mandok-AutoCont CZ, a.s./
6. 6. Klub personalistů
Další pøipravované semináøe na témata:

Zákoník práce z pohledu inspektorátu práce /přednáší Mgr. Radek
Havran – OIP pro OK a MSK/

dodávky elektrické energie

... tentokrát ze sortimentu: MINERÁLKY...

Magnesia 1,5 l

PREMIÉR BABIŠ OCENIL KVALITU

Oznámení o přerušení

nákupní servis
pro vás

Hanácká kyselka 1,5 l

INFORMUJE

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Konice
Dne: 30. 5. 2018 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá obDne: 28. 5. 2018 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá last: garáže Močidýlka - část.
oblast: Ulice Chmelnice od ul. Kostelní po konec obce Dne: 30. 5. 2018 od 12:30 do 14:30 hodin. Vypnutá
směr Křemenec. č.p. 156 až 160 na ul. Kostelní. Celá oblast: ČEZ LDS s.r.o. - areál firem v bývalé Vitaně, ul.
ulice Pod Cihelnou. č.p. 144, 389 na ul. Staré Město.
Janáčkova - celý areál Českých drah. Odběratelské trafostanice: VITANA (č. 300655), ČD (č. 300652).
Obec: Prostějov
Dne: 28. 5. 2018 od 7:30 do 10:30 hodin. Vypnutá ob- Obec: Lhota u Konice
last: celé ulice: Dolní od č. 3 po č. 105 + RS plynu, celé Dne: 30. 5. 2018 od 7:30 do 12:00 hodin. Vypnutá obul. Předina, Mojmírova, ul. Jihoslovanská č. 24a - 34, č. last: část obce: č.p. 82, 84, 85.
19 - 29, Husovo nám. č.2 - 42, Petrské nám. 1 - 10 vč. ČS Obec: Nezamyslice
Dne: 30. 5. 2018 od 7:30 do 12:00 hodin. Vypnutá obPHM, Újezd č. 13, 15, 23, 25, ul. Slezská č. 13.
Dne: 28. 5. 2018 od 11:00 do 14:30 hodin. Vypnutá last: Ulice Nezamyslova od č. 29 po č.58 a dále po č.54
oblast: ul. Blahoslavova č. 13 - 19, ul. Fanderlíkova č. (vč. č.263 a 157). Oboustranně ul. Tjabinova od č. 101
8 - 36 a 15 - 23, ul. Fl. Nováka č. 3, 5, ul. J.B. Pecky č. a 83 po č. 30 a 44. Na ulici 30. Dubna č.p.45 a 78.
2 - 10, ul. Kostelecká 2a, 2b - 14, 3, 5, Floriánské nám. Obec: Prostějov
Dne: 31. 5. 2018 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá obč. 1 a PNS.
last: Hybešova č. 2 - 12, nám. Odboje č. 7, 8, Barákova
Obec: Dobromilice
Dne: 29. 5. 2018 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá ob- č. 51, 53.
last: oboustranně (vč. postranních ulic) ulice ve směru Obec: Laškov - Kandia
od Doloplaz po nákupní středisko a č. 336. Oboustran- Dne: 31. 5. 2018 od 7:30 do 11:30 hodin. Vypnutá obně ul. od č. 171 a 271 po č. 193 a 279. Ulice od č. 159 a last: část obce Kandia: č.p. 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14,
20, 21, 24, 25, 34, 35, 36, 38, 39, 44, 46, parc č.682/10
166 po č. 135, 136 (vč. ul. s č. 227).
a 688/3.
Obec: Prostějov
Dne: 30. 5. 2018 od 7:30 do 11:30 hodin. Vypnutá ob- Obec: Prostějov
last: celý areál fa. Akuma v ul. Kojetínská s přilehlými Dne: 1. 6. 2018 od 12:00 do 14:30 hodin. Vypnutá obobjekty: Haspo, Grand Korporation, Vojtila trans, RS last: PERFO Linea a.s., Šlikova 9.
RWE, Koupelny JaS, Obalia, aj. a č. 9. v ul. U Spalovny.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Blokové
ištní

msta v roce 2018

Také v měsíci květnu pokračují bloková čištění města. Motoristé
sledujte bedlivě dopravní značení, které na čištění upozorní!
čtvrtek 10. května - blok 10 centrum
Poděbradovo nám. komunikace SSOK, Wolkerova komunikace SSOK,
Wolkerova obslužná + parkoviště, Na Spojce, Netušilova, Hlaváčkovo
nám., vnitroblok Vojáčkovo nám. - nám. E.Husserla, Vojáčkovo nám. +
parkoviště, Hlaváčkovo nám. parkoviště Národní dům

...

Pbijte ve ctvrtek na DEN ZDRAVÍ plný bezplatných vyšetbení
PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková
mluvčí společnosti Agel) Kontrola pigmentových znamének, nácvik správné hygieny
rukou, konzultace se specialisty na rehabilitaci či na karcinom prsu - to je jen zlomek
aktivit, které chystá na čtvrtek 10. května
Nemocnice Prostějov, člen skupiny AGEL.
V rámci akce Den prevence zdraví nabídne
nemocnice zájemcům zdarma možnost vyšetření i konzultací, a to navíc i bez žádanek
či předchozích objednávek.
„Pro zachování dobrého zdraví je prevence zcela zásadní. Drtivou většinu zdravotních obtíží
dnes umíme efektivně léčit, ve většině případů
je to ale právě včasný záchyt, který rozhod-

ne o úspěšnosti léčby. Lidé bohužel občas na
prevenci zapomínají, podceňují ji, nebo raději
opomíjejí kvůli nutným finančním výdajům. To
chceme naší preventivní akcí změnit,“ vysvětluje hlavní sestra Nemocnice Prostějov Marie
Jouklová. „Akce je určena jak lidem, kteří jsou
jen zvědaví na svůj zdravotní stav, tak i všem, které trápí jakékoliv obtíže a návštěvu lékaře zatím
odkládali,“ přidává.
Den prevence zdraví v prostějovské nemocnici se letos zaměří na tematiku melanomu,
karcinomuprsu,hygienyrukouirehabilitace.
„Zájemci si budou moci nechat vyšetřit svá
znaménka, poradit se ohledně ochrany před
sluncem, vyzkoušet si správnou hygienu rukou,

vyzkoušet si některé rehabilitační procedury,
seznámit se s robotickou rehabilitací nebo si natrénovat samovyšetření prsu na modelu,“ prozrazuje Jouklová s tím, že součástí akce budou
také prohlídka části prostor rehabilitace.
Den prevence zdraví proběhne ve čtvrtek
10. května ve vstupní hale Nemocnice Prostějov,
a to v čase od 13:00 do 18:00 hodin. Zájemci
mohou přicházet bez předchozího objednání.
„Tematicky jsme celou akci pojali pestře tak, aby
si každý přišel na své, a navíc čas přizpůsobili i pracujícím zájemcům. Věříme, že účast bude velká
a především přesvědčíme ke konzultacím a vyšetřením ty, kteří mají pochybnosti o svém zdravotním stavu,“ uzavírá Marie Jouklová.
(red)

Foto: archív Nemocnice Prostjov
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TREFA D
Foto: internet

JIŘÍ MOŽNÝ

DOMÁCÍ HRÁČI

pokračují v tréninku
Foto: www.bkolomoucko.cz

zjistili jsme

ERNÉHO

JANEEK SE LOUÍ S EXTRALIGOU,
UPSAL SE DRUHOLIGOVÉ OPAV

OPAVA, PROSTĚJOV Po premiérové štaci v nejvyšší tuzemské soutěži se
Martin Janeček vrací z pozice asistenta trenéra HC Sparta Praha zpět k roli
hlavního kouče. Čtyřiačtyřicetiletý prostějovský odchovanec již nebude
pokračovat v pražské Spartě a jeho novým působištěm se stává HC Slezan
Opava. „Nabídek k mládeži jsem dostal víc než dost, chtěl jsem ale zůstat
u dospělých. Vypadalo to, že bych mohl v extralize i dál působit, ale nevyšlo to nakonec a v první lize už bylo plno. Pak přišla Opava, její vize se mi líbí
a nabídli mi velice slušné podmínky,“ osvětlil svůj přesun z hlavního města
zpět do Moravskoslezského kraje.

PROSTĚJOV Až do poloviny června budou v tréninkovém módu
pokračovat tuzemští basketbalisté
BK Olomoucko. Po krátké pauze se
sešli na tréninku 2. května a v následujících týdnech hodlají pracovat
především na zlepšení svých individuálních schopností.
„Náplň tréninků je přizpůsobená počtu hráčů. Na programu nebude nacvičování herních systémů nebo kombinací. Spíše jde o to, aby kluci dostali
prostor k pilování individuálních činností, ve kterých se potřebují zlepšit,“
prozradil Večerníku Michal Pekárek,
sportovní manažer BK Olomoucko.
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Po sezóně je čas na vylepšení střelby, část tréninků patří hře jeden na
jednoho. V kabině jsou mladí basketbalisté pod kontraktem i hráči,
kterým ty stávající vyprší v polovině června, a jedná se o jejich dalším
působení.
S novou dvouletou smlouvou
v kapse se připravuje Marek Sehnal. Obě strany se bez problémů
dohodly a velký bojovník a skvělý
obranář zůstává v BK Olomoucko.
„Takového hráče potřebuje každý
klub. Fyzicky je výborně disponovaný. Je to poctivý kluk. Jsem přesvědčený, že pokud v létě dobije baterky
a následně absolvuje kompletní přípravu, bude ještě lepší než v předchozích sezonách,“ tvrdí Pekárek. (lv)

„Vím, že je to druhá národní liga a že
nemají za sebou nejlepší sezónu, neberu to ale jako krok zpátky. Velikostí
klubu ani úrovní soutěže to nelze se
Spartou srovnávat, mohu si ale podobně jako v Havířově tvořit podle svého a
budu si jako sportovní manažer skládat
tým,“ věří, že se rozhodl správně a učinil další pokrok ve své dráze.

V Praze se vedení rozhodlo angažovat německého odborníka a někdejšího úspěšného hráče Uweho Kruppa, jenž si sestaví vlastní realizační
tým, své představy tak bude někdejší dlouholetý kapitán HC a později
Jestřábů realizovat o dvě patra níže.
„Sparta se po neúspěšné sezóně
vydala jinou cestou. Přivedla nové-

ho trenéra a kromě Jardu Nedvěda
s námi ostatními ukončila spolupráci. Opava je pro mě obrovskou
výzvou, a přestože hráči chodí do
práce, chtěl bych to tu zprofesionalizovat. Už týden trénujeme a kluci
se zatím statečně perou s náročnou
přípravou,“ pochvaluje si Martin
Janeček.

V nominacích O nejlepší volejbalisty ČR 2017/18

ANKETY se to jen hemží zástupci VK Prostějov

PROSTĚJOV Po roce je tu opět prestižní anketa O
nejlepší volejbalisty České republiky, tentokrát za
sezónu 2017/2018. Slavnostní vyhlášení se uskuteční již tuto sobotu 12. května od 19:00 hodin v MC
Dlabačov na pražském Břevnově a je možné, že hned
několikrát vystoupí na pódium převzít si ocenění
členové VK Prostějov.
Mezi nominované se totiž dostala hned pětice zástupců
prostějovského oddílu ve čtyřech různých kategoriích.

Nejlepší volejbalistkou ČR se může stát univerzálka Helena Horká, která aspiruje na vítězství i coby potenciální Nejlepší hráčka české extraligy, kde v trojici adeptek
nechybí také její klubová kolegyně, smečařka Andrea
Kossányiová. Trenérem družstva žen se může stát Miroslav Čada, kouč „A“-týmu vékáčka. A v kategorii Beachvolejbalový pár dívek útočí na cenu mladá naděje VK
Šarlota Svobodová ve dvojici se svou parťačkou Karin
Žolnerčíkovou.
(son)

PØEHLED NOMINOVANÝCH

Nejlepší volejbalista:
Donovan Džavoronok, Jan Hadrava,
Filip Rejlek
Nejlepší volejbalistka:
Helena Havelková, Helena Horká
(VK Prostjov), Michaela Mlejnková
Nejlepší hrá eské extraligy:
Tomáš Hýský, Filip Rejlek, Jan Štokr
Nejlepší hráka eské extraligy:
Helena Horká, Andrea Kossányiová
(ob VK Prostjov), Jana Napolitano.
Trenér družstva muž&:
Milan Fortuník, Michal Nekola, Jií
Novák.
Trenér družstva žen:
Miroslav "ada (VK Prostjov), Zdenk Pommer, Jií Teplý.

Beachvolejbalový pár muž&:
Ondej Peruši - David Schweiner,
Martin Pihera – Marcel Mysliveek,
Jindich Weiss – Martin Tichý.
Beachvolejbalový pár žen:
Martina Bonnerová - Šárka Nakládalová, Kristýna Kolocová - Michala
Kvapilová, Markéta Sluková - Barbora Hermannová
Beachvolejbalový pár chlapc&:
Jií Sedlák - Patrik Maas, Daniel
Sedlák – David Pavlovský, František
Knobloch – Adam Štoek.
Rozhodí:
Tomáš Fink, Martin Hudík, Jan Krtika
Beachvolejbalový pár dívek:

Tereza Kotlasová - Daniela Resová, Martina Maixnerová – Sára
Štochlová, Karin Žolneríková
– Šarlota Svobodová (VK Prostjov).
Trenér družstva chlapc&:
Dan Rosenbaum, Jan Svoboda, Jií
Zach.
Trenér družstva dívek:
Erik Nezhoda, Aleš Novák, Stanislav
Václavík.
Mládežnický oddíl chlapc&:
Dukla Liberec, "ZU Praha, EuroSitex Píbram.
Mládežnický oddíl dívek:
KP Brno, Lokomotiva Plze, Olymp
Praha.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Boxeři Prostějova jsou zlatí! V sobotním večeru tým BC DTJ už jen pouze potvrdil svoji současnou nadvládu
v extralize družstev. Naplánovanou
parádou však po celý víkend ukázal,
že i box může být atraktivní sportovní
podívanou, a ne pouze jasným představením, leckdy o výsledku rozhodujícím
až u zeleného stolu...
DEBAKL:
Běžela desátá minuta sváteční dohrávky mezi fotbalisty Kralic na
Hané a Medlova, když dvěma stovkám divákům i všem aktérům pořádně zatrnulo. Po souboji s hostujícím
Pospíšilem se totiž ošklivě zranil
kralický kapitán Martin Neoral, pro
kterého musel na trávník přiletět vrtulník.
<ÍSLO:
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Už tři hráči opustili úspěšný kádr prostějovských hokejistů. Po útočníkovi
Rudovském se rozhodl nevzít nabízenou smlouvu ani obránce Žovinec.
Blíže k domovu se rozhodla působit gólmanská dvojka Groh. Nové
smlouvy naopak s Jestřáby uzavřeli
zadáci Ladislav Havlík a Ondřej Mikliš.
Čtětenastraně41!
VÝROK:

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

P?IJDE DRUHÝ POKUS?

OLOMOUC SE DO<KÁ

HOKEJOVÁ ŠKATULATA

Předloni fotbalisté 1.SK Prostějov slavně postoupili do Fotbalové národní ligy – a pak si
v ní uřízli výsledkovou ostudu. Šli od porážky
k porážce, nasbírali krutě nízký počet bodů a
obsadili beznadějně poslední místo tabulky, logicky sestupové.
I po tomto propadáku jsem však patřil k těm,
kdo věřili v úspěšné pokračování eskáčka během aktuální sezóny i dál do budoucna. A mám
upřímnou radost, že realita taková opravdu je
a tým zažívá další výborný ročník o patro níž
v MSFL.
Na jaře částečně zaváhal v jediném utkání doma
s Uherským Brodem (1:1), jinak opakovaně
vítězí. Navíc většinou výraznějším než jednogólovým rozdílem. Díky tomu momentálně drží
průběžné vedení se slibným náskokem pěti bodů
a směřuje zpět do druhé nejvyšší soutěže ČR.
Sice ještě není stoprocentní, že v případě konečného triumfu využije svého postupového práva,
ale dosavadní indicie naznačují, že ano. V takovém případě jsem přesvědčen, že druhý pokus ve
druhé lize bude díky poučení z nedávné minulosti mnohem lepší.

Jak už jsme psali několikrát v uplynulých týdnech a rozebíráme i jinde v dnešním vydání,
zlatá éra prostějovských volejbalistek v tuzemských soutěžích končí. Zázraky se sice
i ve sportu dějí, ovšem další zisk mistrovského
titulu nebo Českého poháru je v příští sezóně
po plánovaných změnách nadcházejícího léta
reálně vyloučen.
Oddíl VK prostě půjde jinou cestou než během
posledních jedenácti let, finančně mnohem
skromnější. Z národního hegemona se tudíž
rázem stane družstvo středu tabulky (nejpravděpodobnější varianta), pro něž asi bude velkým
úspěchem už případné atakování bronzové medaile. Všichni si prostě budou muset zvyknout
na nové časy bez pravidelného sběru trofejí.
Kdo na kvalitativním ústupu vékáčka vydělá?
Samozřejmě jeho čeští soupeři v čele s největším rivalem UP Olomouc. Krajský konkurent
se hlavně v posledních dvou ročnících rval
s papírovým favoritem skutečně velmi dravým
i statečným způsobem, tudíž si vysněný výstup
na vrchol v podstatě zaslouží. A pokud se nestane nic nečekaného, měl by se jej za rok dočkat.

Jakmile přijde 1. květen coby každoroční termín
oficiálně uvolňující hokejové přestupy v České republice, roztrhne se vždy se změnami dresů napříč
(skoro) všemi kluby doslova pytel. Prostějovští
Jestřábi pochopitelně nejsou žádnou výjimkou,
také v jejich případě se hráčská škatulata dala pořádně do pohybu.
A tak z různých důvodů odešli Marek Drtina, Jan
Rudovský, Dušan Žovinec či Dominik Groh, naopak smlouvy prodloužili Jan Starý, Ondřej Mikliš
a Ladislav Havlík. To vše jen zatím, neboť každý
následující den může přinést další personální
změny. Včetně úplně nových posil, které vedení
LHK slibuje.
Přiznávám, že dříve v minulosti jsem byl k dlouhodobému fungování zdejšího hokeje pod taktovkou šéfa Jaroslava Luňáka hodně skeptický.
Leč přes některé kontroverzní momenty oddíl
dál funguje na vysoké prvoligové úrovni a to, co
mužské áčko předvedlo v uplynulé sezóně, bylo
jednoduše skvělé.
Současně tím však byla nastavena dost složitě překonatelná laťka pro příští ročník 2018/19. Ptačím
dravcům přeji, ať se jim let nahoru opět daří.

„NA TOM PRVNÍM
SETU S TIEBREAKEM
JSEM NEBYL...“
Trenér fotbalistů Brodku
u Prostějova TOMÁŠ BUREŠ
s humorem a nadsázkou okomentoval svoji absenci a výsledek svěřenců
na půdě určické rezervy v okresním
přeboru.
KOMETA:

PETRA KVITOVÁ

Kdo jiný? Přestože se tento sportovní
příběh odehrál v hlavním městě, Prostějov mu byl blíž, než kdokoliv jiný.
V hlavní roli totiž byla
tenistka, která svoji
kariéru navždy spojila s místním klubem.
A také žena, která si
právě v Prostějově
prožila svůj nejhorší
Foto: internet
zážitek v životě...

fotbal

PODLE
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Tři branky hráče s číslem tři
na zádech zařídily tři body.



 

Do utkání jsme v žádném
případě nevstoupili dobře.
Soupeř byl aktivní, nebál se hrát,
prvních dvacet minut nás totálně
zaskočil. My jsme začátek zápasu
vůbec nezachytili, hráli jsme bez
pohybu, bez důrazu. Gól jsme asi
všichni čekali a on samozřejmě
přišel. Naštěstí se ve druhé půlce
hra úplně otočila, chtěli jsme hrát
o výsledek, o body. Bylo vidět, že
jsme o to bojovali, a zápas otočili.
Karel Kroupa dal tři góly, to je
paráda, třetí branka byla přitom
krásná třešnička na dortu. Tým
ve druhém poločase ukázal, že
na to má, opět se ukázalo, že to
je v našich hlavách. Jenže začátek
zápasu je potřeba uhrát lépe, pak
je to zbytečné drama. Shodou
okolností se vyměnili stopeři,
Sus odehrál po dlouhém výpadku dobré utkání, zařídil penaltu, Schuster nám ale přece jen
chyběl do rozehrávky. Nyní nás
čeká nepříjemné utkání v Otrokovicích na malém hřišti, před
hodně nepřejícími diváky, s tím
bude třeba se vyrovnat. Nejlépe
dát brzy první gól. V sobotu
bude Hodonín spíše chtít
hrát fotbal a to nám může
vyhovovat.

Ze zápisníku pøedsedy
FRANTIŠKA JURY

Pondělí 7. května 2018
www.vecernikpv.cz

To byla také jediná změna v sestavě,
jinak domácí vyběhli na trávník v obvyklém složení.
Jenže v prvním poločase z jejich strany
chybělo vše fotbalové. Pohyb, vyhrané
souboje, agresivní přístup k protihráčům,
hlad po gólu. Tímto přístupem si o pohromu přímo koledovali a ta zákonitě
přišla. Hloupé bylo, že po rohovém kopu,
neubráněná standardní situace mrzí dvojnásob. Proto také měli trenéři o přestávce
svým svěřencům od plic co říci...
„Dva dny jsme do hráčů vtloukali,
jak nepříjemným, tvrdým a houževnatým soupeřem Petřkovice budou. A viděli jste...,“ kroutil nevěřícně hlavou trenér Oldřich Machala
po prvním poločase. Ještě emotivnější projev v kabině měl asistent
trenéra Petar Aleksijević, který hráčům s typicky balkánským důrazem
připomněl, že takto se o první místo
v třetí lize fakt nehraje. A druhý poločas byl opravdu o něčem jiném.
www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

Určitě to nebyl hrách hozený jen tak na
stěnu. Byl to právě navrátilec do sestavy Martin Sus, který zavelel k mohutnému obratu. Ani ne po hodině hry
mu prostě přišlo, že by se mohl vydat
na výlet, narážečkou se jako pověstný
mastodont dostal do šestnáctky a vykoledoval si faul. „Na to, že nehrál tři
měsíce, vyhrál spoustu soubojů. Navíc
udělal penaltu, když vletěl do pokutového území a zápas tím zlomil,“ vysekl po zápase Susovi poklonu trenér
Machala. Nebývá totiž zrovna obvyklé, aby se kopala penalta po faulu na
stopera. Když si míč na „tečku“ stavěl
Karel Kroupa, rozhodčí už si mohl do
poznámek psát vyrovnávající gól.
To však nebylo ze strany kapitána
prostějovských fotbalistů zdaleka
všechno. Kroupa se rozehrál k famóznímu výkonu a hattrickem soupeře z předměstí Ostravy vymazal
ze hřiště. „Karel dal tři góly?“ divil se
po zápase Machala a vzápětí dodal:
„Byl opět rozdílový hráč, je to profík
každým coulem a vždy chce mužstvu
pomoci.“
Nebyl v tom ale sám. Zdatně mu
v ofenzivě sekundoval Koudelka,
který odehrál výborné utkání, s Hapalem, dobře se po střídání uvedl
Sečkář.
Favorita soutěže, a nejen jeho, čeká
těžký týden. MSFL má totiž na programu vložené kolo, eskáčko se
navíc v obou případech představí
na půdě soupeře - ve středu v Otrokovicích a v sobotu v Hodoníně.
Zvládnutí tohoto dvojsouboje by
mohl být klíčový krok k celkovému
triumfu a návratu do FNL. Napomohlo tomu i další zaváhání Kroměříže, tentokrát v domácím derby
s Vyškovem. Krok s eskáčkem tak drží
pouze Velké Meziříčí, před nímž drží
Prostějov pětibodový náskok. Nad
Hanáckou Slávií již mají desetibodový polštář.
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BYLI JSME
U TOHO

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

Jestliže mohl Machala po návratu
dlouhodobě nemocného Martina
Suse pomýšlet na standardní stoperskou dvojici, fotbalový osud tomu
chtěl zase jinak. „Ten první gól jsem asi
nerozchodil,“ uculovala se hvězda minulého zápasu ve Valašském Meziříčí
Aleš Schuster. „Už včera po tréninku
to nebylo ono a dnes jsem málem nevstal ani nevystoupil z auta,“ vysvětloval svůj opatrný pohyb v útrobách
stadionu pilíř zadních řad eskáčka.
Uskřinutý nerv či ploténka zkrátka
„Šusťovi“ vystavila stopku, takže se
na hřišti představila zbrusu nová
stoperská dvojice Sus-Pernackij.

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Jeden z klasických zápasů dvou rozdílných poločasů viděli diváci, kteří zavítali v netradičním pátečním termínu, jenž
se ovšem na příští dva domácí duely zopakuje, na utkání 24. kola
Fortuna MSFL. Možná po první půli mnozí uvažovali o lepším využití volného času, ale pokud zůstali, dobře udělali. Prostějovský
výběr trenéra Oldřicha Machaly totiž prokázal opět vnitřní sílu
a dostatečnou kvalitu na to, aby zvrátil nejen výsledek, ale především vlastní neduživý výkon.

Náskok v tabulce zůstává, Kroměříž pomalu odpadává

*<*2 ? 

milujeme vecerník


3:1

ještě narážečkou vylepšil pozici a už byl
v šestnáctce. Tam jej složil Sporysz a rozhodčí tentokrát neváhal. Godula zkoušel Kroupu rozhodit, ale na přesnou
střelu k levé tyči nedosáhl - 1:1. Domácím narostla křídla, Kroupa zpracoval
míč pro Hapala, ten však vyslal míč těsně nad břevno. Koudelka to neúnavně
zkoušel po levé straně, nenašel ovšem
spřízněnou duši před gólmanem. Vlevo
se však často nabízel i bek Sečkář, který
dvacet minut před koncem odcentroval
před branku a Kroupa ve výskoku nachytal Godulu při nesprávném odhadu
situace - 2:1. Čtvrt hodiny před koncem
si Koudelka poradil s protihráčem,
jenže jeho střelu z úhlu Godula kryl.
Zaskvěl se i Jícha, který vykopl dobrou
Latochovu střelu. Dobrou šanci na vyrovnání měl čtyři minuty před koncem

1.SK PV
FC PET
POHLEDEM TRENÉRÙ
Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:

Szotkowski, který se prosadil po pravé
straně, jenže pálil už z velkého úhlu do
tyče. Poslední slovo měl tak opět Kroupa. Po chybném odkopu Petřkovic mu
Hapal nabídl míč, kapitán Prostějova
měl dostatek času a prostoru navést si
míč na pravačku a technicky zakončil
k levé tyči - 3:1. Zkompletoval tak nejen
svůj hattrick, ale také konečné skóre
utkání.
Statistiky z utkání
a výsledkový servis
Fortuna MSFL najdete na straně 26

„S výkonem hráčů jsem maximálně spokojen. Čekali jsme těžký zápas, těžké prostředí,
poločas jsme nakonec odehráli perfektně a ještě neproměnili gólové šance. Můžeme si
stěžovat, ale jen sami na sebe, kdybychom proměnili aspoň polovinu šancí, mohlo být
vedení o poločase výraznější. Ale to je fotbal. Soupeř má kvalitu, má sílu, musíme jej
respektovat. To se právě projevilo v druhém poločase, my musíme na sobě ještě více
pracovat, máme co zlepšovat. Máme za sebou těžké soupeře, je to samozřejmě hodně
o tom, jak se na ně připravíme. Pokud zopakujeme stejný výkon s týmy ze spodní
poloviny tabulky, budeme mít asi větší šanci uspět než tady.“

Ondøej SMETANA - trenér FC ODRA Petøkovice:

„Byla to těžká dřina. Počítal jsem s tím, Petřkovice jsem viděl dvakrát a vím, že to je
kvalitní mužstvo. Wozniak, který sice nehrál, má ligové zkušenosti, Lokša je velmi
dobrý směrem dopředu. Zkomplikovali jsme si ale situaci naším výkonem v prvním
poločase, vůbec nevím, proč jsme takhle hráli. Chtěl bych se za to divákům omluvit.
Byli jsme všude pozdě, nebyli jsme na míči, odkopávali jsme balóny. Zaslouženě jsme
prohrávali. O přestávce jsme udělali jednu změnu a druhá půle byla úplně jiná. Fotbalová, agresivní, byli jsme blízko k soupeři, bojovali jsme, zápas jsme chtěli otočit a naše
morálka se ukázala.“

 Nastoupil jste v jarní sezóně vůbec poprvé. Jaké byly vaše zdravotní
problémy?
„Po podzimní části, kdy jsem odehrál
vše, jsem pociťoval první potíže už
před prvním jarním kolem, skoro jsem

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

nemohl mluvit. Hodně jsem to podcenil, normálně jsem při tom trénoval.
To se samozřejmě vymstilo, protože
jsem se z toho úplně sesypal, využíval
jsem dvoje antibiotika. Opravdu mi
bylo hodně zle, jsem rád, že jsem se
z toho dostal. A konečně taky můžu
hrát.“
 Jak moc je těžké po dlouhém výpadku odehrát celý zápas?
„Zpočátku jsem i po herní stránce
pociťoval, že moc rozehraný nejsem.
Naštěstí mě při špatné malé domů
podržel Filip Jícha, to jsem předvedl

PROSTĚJOV V jarní části třetiligové soutěže si odbyl soutěžní
premiéru a hned se ocitl u zásadního okamžiku utkání. Stoper
1.SK Prostějov Martin Sus s humorem sobě vlastním popsal
v interview svoje útočné snažení, ale i problémy, s nimiž se po
několik týdnů potýkal.

fakt paskvil. Asi mě to bude něco stát.
“ (smích)
 Kromě práce v obraně jste měl
evidentně čas i na ofenzivu, když
jste zařídil důležitou penaltu. Jak
k tomu došlo?
„Ani přesně nevím, jak jsem se tam
ocitl, vyšla mně narážečka a pak už
jsem běžel jak klasický tank, jak mi tady
všichni říkají. No a prý mě skolil nějaký hráč snad s metrem třicet. (smích)
Prostě kontakt tam byl, já už nemohl
s dechem, tak jsem spadl.“
 První poločas se vám vůbec nevyvedl, jak si to vysvětlujete?
„Petřkovice předvedly v prvním poločase kvalitní výkon, to bylo znát od
prvních minut. Dlouho tady tak nikdo
nepředvedl. To nás zaskočilo, chyběl
nám pohyb, neměli jsme odražené
balóny, prostě nic. O poločase vedli zaslouženě. V přestávce jsme si k zápasu
něco řekli a je dobře, že se poměrně
brzy pískla penalta, která nám hodně
pomohla. Pak se z toho stal zápas Karla
Kroupy.“ (úsměv)
 Hrál jste s novým parťákem na
stoperu, jak jste si rozuměli, přece
jen se Schustrem jste sehraná dvojka?
„Petřkovice měly vpředu dva nepříjemné útočníky, takže jsme to úplně
lehké neměli. Až na tu moji jednu chybu jsme to vzadu odehráli dobře, Alex
je kvalitní stoper, který nás dokáže plnohodnotně zastoupit.“
 Čeká vás nabitý týden - dva venkovní zápasy, ale soupeři budou
zřejmě každý trochu jiný?
„Teď se opět potvrdilo, že Petřkovice

jsou sice někde dole, moc se od nich
neočekává, a my byli první poločas
úplně mimo. V Otrokovicích je podle
mě takové divné hřiště, bude to asi
dost o soubojích, čemuž se budeme
muset přizpůsobit. Hodonín by nám
měl herně vyhovovat lépe, máme hráče spíš do kombinace, když na nás někdo zadupe, máme naopak problém.“
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PROSTĚJOV Po prvním poločase pátečního utkání čtyřiadvacátého kola Fortuna MSFL snad mohli snaživí Ostravané myslet
na dobrý výsledek. Domácí jim to hodně usnadnili, jenže hubený
náskok jim o přestávce nestačil. Druhou půli rozjeli hráči 1.SK Prostějov v úplně jiném stylu a byl to kapitán Karel Kroupa, kdo třemi
brankami zachránil tři body pro lídra soutěže.
zaváhání soupeřova útočníka a situaci
zachránil. První, spíše propagační střela
Petřkovice byly od úvodního výkopu domácích na Godulu přišla až po čtymožná překvapivě lepší. Měly míč na ko- řiadvaceti minutách. Deset minut před
pačkách a brzy začaly ohrožovat domácí přestávkou bylo v hledišti hodně vzrušesvatyni, byť zpočátku poměrně nepřes- ní, když se terči sporných zákroků v šestně. Vážně zdvižený prst po deseti minu- náctce stali Kroupa i Hapal, jenže sudí
tách hry nevzali Hanáci příliš vážně. To zůstal v klidu. Další chvíle vzrušení přišly
totiž Holiš načechral míč zleva do vápna těsně před přestávkou. Nejprve Rubý naa „koníčka“ jednoho z hostů vyhlavič- šel přesně Szotkowského, ten však jeho
koval z brankové čáry stoper Pernackij! přesně cíleným centrem pohrdl. Na druKoudelka si na druhé straně rovnal míč hé straně po nepřímém kopu hlavičkoval
ke střele, jenže obrana hostí moc dobře Pernackij těsně vedle tyče, tamtéž skončil
věděla, že může jít o smrtící pokus. Po i pokus Hapala zpoza šestnáctky.
náznaku kombinační akce Petřkovice O přestávce sáhl kouč Machala k jedné
získaly roh a po jeho rozehrání usměrnil změně, když Ruse nahradil na levém
míč za Jíchova záda Holiš - 0:1. A mohlo kraji obrany Sečkář. Jako první se po
být s domácími ještě hůř, po chybě dostal obrátce osmělil zprava obránce MachyLokša možnost samostatného nájezdu nek, jenže netrefil bránu. Po tuctu mizprava na Jíchu, který využil malého nut se otevřel prostor před Susem, ten si

Za své to vzal kapitán. Kroupa nastřílel hattrick

najdete nás také na
www.vecernikpv.cz

„Petřkovice byly těžkým soupeřem, z naší strany jsme je určitě nepodcenili. Trenéři
nás upozorňovali, že Petřkovice mají výsledky, což konečně potvrdily, protože už nějakou dobu tady takový soupeř nehrál. První poločas jsme tahali nohy a taky tahali
za kratší konec. Začali jsme se zvedat už na konci prvního poločasu, gól ovšem do
poločasu nepřišel. V kabině si k tomu trenéři řekli svoje, chyběly nám agresivita a nasazení, což se po přestávce určitě zvedlo. Tím jsme opanovali hru a za druhý poločas
jsme si vítězství zasloužili. Podařil se mi hattrick, nejvíc jsem rád za poslední gól,
takové střely se mi až tak nedaří, moje hra je postavená spíše na centrech. Stopeři se
rozestoupili, asi čekali, že budu nahrávat, tak jsem zkusil vystřelit a vyšlo to. Vůbec
nevadí, že hrajeme teď dva zápasy venku, hraje se nám tam přece jen poněkud lehčeji, doma nechceme zklamat diváky. Je to ale hlavně o nás, máme náskok pěti bodů
a ten by se nám mělo podařit dotáhnout až do konce. Otrokovice nám nedají nic
zadarmo, navíc je tam nepříjemné hřiště, pokud si pamatuji. Pokud se jim vyrovnáme nasazením, naše kvalita se musí projevit.“
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

pohledem karla kroupy

aneb

OKÉNKO
KAPITÁNA

Kapitánův hattrick v zápase s Petřkovicemi byl
zaslouženou odměnou za dlouhodobé kvalitní výkony.
Zajímavostí je, že každý gól byl úplně jiný. První
z penalty, což je Kroupova specialita, druhý hlavou
po centru, což je opět parketa odchovance brněnské
Zbrojovky, kdy umí jít ve vápně do centrovaných
míčů a využít své vysoké postavy. Hodně
netradiční byla však třetí branka, bezesporu
nejhezčí. Syn slavného otce měl dostatek času si
míč pořádně srovnat a trefil parádně.

Karel KROUPA

VEČERNÍKU

HRÁČ
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TJ Haná Nezamyslice VS. TJ Sokol Brodek u Prostìjova

Tip

VS.Sokol Èechovice „B“

Tip

 >

VS.

VS. TJ Sokol Vrahovice

VS. TJ Jiskra Brodek u Konice

Poslední celek tabulky už se zvedá, ale jestli to bude stačit na záchranu,
Tip
těžko říct. V každém případě druhé utkání doma v jednom týdnu již Veèerníku:
dokázalo zaskočit nejednoho favorita. Brodečtí naopak mají co napra1:3
vovat a teď zaberou.

FC Ptení

Hosté jsou na ručník. Během zimní přípravy se týmu z Konicka zcela
Tip
rozpadl kádr. Hráči nechodí, a když ano, nemají patřičnou kvalitu.
Domácí na tom sice nejsou také nikterak valně, ale pokud by zaváhali Veèerníku:
i tentokrát, nemají v okresním přeboru co pohledávat.
3:1

=; (
`
VS.

Tip
Vícov získal v uplynulém týdnu plný počet šesti bodů a nyní hostí
lídra tabulky, na který se dotahuje Horní Štěpánov. Vrahovičtí si tak Veèerníku:
žádnou ztrátu dovolit nemohou, což se nestane. Kvalita se projeví
1:5
a hosté potvrdí roli favorita.

Sokol Vícov

Tip
Jednou jsi nahoře, jednou dole. Tento známý hit si mohou zpívat
v kabině dobromilického celku, který jednou zazáří, podruhé zklame. Veèerníku:
Hosté jsou nevýrazní tak nějak celkově, proto se nedá očekávat, že by
4:2
na půdě svého nedělního protivníka loupili jako Ptení.

(

Šlágr kola. Hosté sebrali domácím druhou příčku, a pokud uspějí
i v zítřejší dohrávce, utečou Otaslavicím na šest bodů. Pro „Metle“ to Veèerníku:
tak bude poslední šance udržet sena dostřel. Včera se dobře navnadili
4:1
v Brodku u Konice a střeleckou pohodu by si rádi přenesli. Tentokrát
už jim to doma vyjde!

Sokol Otaslavice VS. TJ Horní Štìpánov

Tip
Oba týmy budou mít v nohách už páté utkání v průběhu dvou týdnů,
což se musí na jejich hře projevit. Záležet tak bude, v jakých sestavách se Veèerníku:
představí, kdo je doplní z elitního výběru. V tomto mají vždy výhodu
3:2
domácí, tentokrát tomu nebude jinak.

Sokol Urèice „B“

Domácí Haná ztrácí na jaře body. V uplynulém týdnu zkolabovala Veèerníku:
hned dvakrát proti týmům ze spodku tabulky, a to i přesto, že Vícov hrál
1:1
dlouho v deseti. Dá se tak mluvit o krizi. Ani hosté nejsou v ideálním
rozpoložení, když promrhali čtyřbrankový náskok v Určicích. Rozhodnou penalty.

(0:4)

0:7

Branka: 7., 28. a 76. Typner, 19. a 68.
Ličman, 17. Piňos – 62. a 65. Žáček, 83. a
85. Pavlů, 47. Šnajdr, 89. Vodák. Rozhodčí:
Sommer – Kopecký, Klusal. Žluté karty: 30.
Nakládal. Diváků: 69.
Brodek u Prostějova: Dorschner –
Hudeček, Krejčí (74. Smejkal), Smékal,
Zatloukal – Sochor, Piňos, Soldán, Typner
(85. Vlachynský) – Hanák, Ličman (74.
Matoušek). Trenér: Tomáš Bureš.
Určice „B“: Pokorný – Kadlec, Paul (80.
Drábek), Nakládal, Muzikář (21. Berčák)
– Ježek, Vodák, Hanzelka, Pospíšil (46.
Šnajdr) – Kouřil (58. Žáček), Střebský (72.
Pavlů). Trenér: Karel Vlach.
Pohledem trenérů
Přemysl Slouka: „Velká divočina...
Odehráli jsme výbornou první půli, hosté
měli pouze jedinou šanci. S vedením o
čtyři branky jsme šli do druhé půle s tím,
že se nám nemůže nci stát a jen to dohrajeme, což se nám vymstilo. Přesto jsme
vedli 6:3 a zdálo se, že utkání dovedeme do
vítězného konce. Během posledních sedmi minut jsme ale totálně zkolabovali a ne-

TJSokolBrodekuProstějova
6:6
(4:0), PK: 4:3
TJSokolUrčice„B”

Branky: 24. a 56. Chvojka, 6. Gerneš,
20. Barták, 32. Drmola, 50. Zatloukal, 77.
Rušil. Rozhodčí: Grulich – Heger, Roháč.
Bez ŽK. Diváků: 50.
Brodek u Konice: Vičar – Grepl P., Barták, Možný, Blatner – Procházka (Müller),
Koudelka Zd., Koudelka P., Grepl K. R.,
- Kolář, Koudelka J. Trenér: Patrik Müller.
Otaslavice: Orálek – Ruszó, Vogl, Tkáč,
Liška (46. Koudela) – Germeš, Drmola,
Smékal, Zatloukal (70. Rušil), Chvojka –
Nejedlý (67. Kaplánek). Trenér: Jiří Hon.
Pohledem trenérů
Zdeněk
Müller: „K zápasu jsme
přistoupili laxně, bez vůle po vítězství a
inak to nemohlo dopadnout. Hosté hráli
dobře, potvrdili kvalitu a trestali naši pasivitu. Chtěl bych vzkázat našim divákům,
aby s námi měli trpělivost.“
Jiří Hon: „Soupeř nás od začátku překvapil
svou oddaností. Čekali jsme po podzimním
souboji tvrdou hru, ale opak byl pravdou.
Na hřišti spousta místa a času, takže jsme se
dostávali do šancí. A dokázali je proměnit.
Na hráčích bylo vidět od samého začátku,
že se chtějí fotbalem bavit. Jednoznačné tři
body pro nás.“

TJ Jiskra Brodek u Konice
TJ Sokol Otaslavice

minut po jejím začátku jsme inkasovali a
od té doby bylo o výsledku rozhodnuto.
Navrch jsme dostali dvě slepené branky.
Body jsme neodvezli, což je zklamání, ale
edeme dál.“

2:2

(2:0) PK: 5:4)

TJ Sokol Vrahovice
FC Hvozd

(4:0)

8:0

Müller (B). Diváků: 50.
Tištín: Koutský – Hýsek, Lakomý, Slavík,
Kyselák (82. Hanák) – Mojtek, Ru.
Návrat, Ro. Návrat (82. Rehák), Bosák
(67. Cetkovský) – Štvrtecký, Stančík (86.
Sipěna). Trenér: Zdeněk Oulehla st.
Brodek u Konice: Vičar – Blatner, Barták,
H. Burget, P. Grepl (44. Müller) – K. R.
Grepl, Z. Koudelka, P. Koudelka, Kolář
(90. M. Grepl) – Hloušek, J. Koudelka.
Hrající trenér: Patrik Müller.
Pohledem trenérů
Zdeněk Oulehla st.: „Těžko hledat slova pro
hodnocení zápasu. Po celou dobu jsme byli
lepším týmem, drželi jsme míč a soupeře
přehrávali. Určitě jsme zápas nevypustili,
chtěli jsme doma bodovat. Zradila nás ale
koncovka, bez níž se těžko vyhrává. Naopak
v závěru jsme inkasovali v podstatě náhodný gól, který rozhodl o výsledku utkání.“
Patrik Müller: „Byli jsme jednoznačně
šťastnějším týmem. Do Tištína jsme jeli
pro bod, výsledek předčil očekávání. Na
malém hřišti v Tištíně bylo k vidění bojovné utkání, první poločas se odehrával
převážně před naší brankou, míče skákaly
v šestnáctce i kolem brankové čáry, ale
čisté konto jsme uhájili. Druhý poločas
byl už přece jen vyrovnanější. Když už to
vypadalo na remízu, podařila se nám pět
minut před koncem pěkná fotbalová akce,
která rozhodla o osudu zápasu.“

Pohledem trenérů
Milan Dudík: „Dě a hrůza... Podali
jsme špatný výkon a výhra za dva body
s posledním je určitě ztrátou. Obzvlášť
když jsme vedli o dvě branky a měli
utkání v moci. Bohužel pak jsme chybovali a ze dvou standardních situací
dovolili hostům srovnat. Z naší strany
to bylo herní trápení. Soupeř vytěžil
z minima maximum.“
Martin Musil mladší: „Je to vybojovaný bod, kterého si vážíme. Ze zápasu
jsem měl obavy, chyběl nám klíčový
stoper i vykartovaný útočník. Kluci
to ale i přes nepříznivý průběh nezabalili, a přestože jsme zpočátku dělali
chyby a ty góly jim de facto nabídli,
o přestávce jsme si řekli, že zkusíme
dát kontaktní branku. Hráli jsme to na
standardní situace a ze dvou hlaviček
se nám podařilo srovnat. Škoda penaltového rozstřelu, mohli jsme mít body
dva.“

Branky: 34. a 40. Pořízka, 57. a 80. Studený, 48. a 65. Kratochvíl, 16. Dvořák,
24. Farný. Rozhodčí: Milar – Přecechtěl,
Klusal. Bez ŽK. Diváků: 68.
Vrahovice: Pokorný – Michalec (66.
Alexy), Kratochvíl, Prucek, Klíč – Šmíd
(46. Procházka), Dvořák, Šatný, Pořízka
(60. Bukovec) – Studený, Farný (74. Kratochvíl). Trenér: Martin Kratochvíl.
Hvozd: Hlavinka – Koutný, Procházka,
Dostál T., Dostál V. - Béňa, Spíchal, Brach
(75. Krejčí), Krejčí (84. Čačka) – Kment,
Enkhbaatar (77. Kováč). Trenér: Karel
Procházka.
Pohledem trenérů
Miloslav Schwarz: „Naše vítězství se
dalo očekávat. Soupeř přijel v oslabeném
složení, hráli za něj dorostenci a zápas byl
jen otázkou skóre. Hvozd se prakticky nedostal za půlku. Je to tým na sestup, trenér
to tam má těžké... S naším výkonem jsem
spokojen, kluci si to užívali. Hosté nám dovolili opravdu hodně, dalších deset šancí
jsme zahodili.“
Karel Procházka: „Vyhrál jednoznačně
TJ Tištín
lepší tým, víc k tomu není co dodat. Jsme
0:1
smířeni s tím, že spadneme a chystáme
TJ Jiskra Brodek u Konice (0:0)
mužstvo na nový ročník ve třetí třídě. Je
Branka: 85. Koudelka. Rozhodčí: Som- tady ale dobrý kolektiv, kluci chodí na trémer – Horák, Otáhal. Žluté karty: 61. ninky, jen musí zesílit.“

Branky: 12. Baterdene, 32. Okleštěk – 81. a
86. Nevrla. Rozhodčí: Dömisch – Mašek,
Milar. Žluté karty: 75. Šmída. Diváků: 50.
Výšovice: Hýbl – Škop M., Škop J.,
Krajíček, Křížek (64. Ryšánek) – Smička,
Křivinka, Suchomel (57. Obručník), Baterdene – Koukal, Okleštěk (46. Olbert).
Trenér: Michal Dudík.
Ptení: Grulich – Šmída, Doležel, Vyroubal, Kohout – Látal, Nevrla, Holinka,
Steiner (86. Hrazdil) – Jergl, Lang (61.
Porteš). Trenér: Martin Musil.

FK Výšovice
FC Ptení

chali i dát tři góly. V penaltovém rozstřelu
nedaly oba týmy šest sedm kopů... Možná
atraktivní pro diváky, ale pro nás trenéry
na infarkt. Je to ale okresní přebor, a kluci
se fotbalem baví. Nemělo by se to stávat,
ale děje se to.
Karel Vlach: „Bláznivý zápas, jaký jsem
ještě nezažil... Pro nás to bylo důležité utkání, soupeř byl těsně před námi, chtěli
jsme bodovat. Chyběli nám ale tři hráči,
což se projevilo. O to větší bylo rozčarování,
když jsme brzy prohrávali o tři branky.
V šatně proběhla bouřka a druhou půli
jsme odehráli úplně jinak. Prospěla nám
dvě střídání a postupně jsme náskok stahovali. Nakonec se nám díky drtivému závěru
podařilo vyrovnat a přestože jsme po
rozstřelu prohráli, bod za těchto okolností
musíme brát.“

- II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE

sloužené vítězství domácích. Chtěli, bojovali,
deseti, uměli si nahrát do pohybu, naproti
staticky. Za celý zápas jsme jednou pořádně
ho byl sice gól, ale po chybě domácích. S taod nás pochválit nikoho. Nepomohl ani gól
jsme opět nastoupili vlažně, což na domácí
dalších zápasů musíme podstatně zlepšit

HAN - TJ Haná Nezamyslice:

ní trenérù

DESETI
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Prognóza na 20. kolo

servis připravil Petr Kozák

SRGOXSRX9HêHUQËNX


vecerník

39

né zážitky z tohoto turnaje by je mohly
přivést k pravidelnému pohybu. Ať už
fotbalovému, nebo u jakéhokoliv jiného
sportu. Chceme rozvíjet zdravou aktivitu mládeže,“ vysvětlil stěžejní záměr akce
její duchovní otec Jiří Kremla.
Organizátory jsou Komise sportovní
a Komise školská Magistrátu města Prostějova, oddíl 1.SK Prostějov a Střední
odborná škola podnikání a obchodu.
Turnaj je přitom tradičně rozdělen na
dva hrací dny: úterý 15. 5. bude vyhrazeno kategorii I (žáci 1. + 2. tříd ZŠ), ve
čtvrtek 17. 5. se pak střetnou přihlášená
družstva kategorie II (žáci 3. + 4. tříd
ZŠ). Každý tým může být maximálně

desetičlenný, na pohlaví nezáleží. Podmínkou však je, aby součástí kolektivů
nebyli oficiálně registrovaní hráči.
Pro všechny účastníky pořadatelé připraví pitný režim, nehradí se žádné
startovné. Naopak si každý bez ohledu
na výsledky odnese medaile a týmová
trička, nejlepší celky pak vyhrají hodnotné ceny v čele s vyhlídkovým letem
nad Prostějovem či permanentkami
do aquaparku. Záštitu nad akcí převzali
předseda Komise sportovní Pavel Smetana, předseda Komise školské Jan Krchňavý, předseda 1.SK Prostějov František Jura a ředitel SOŠPO Prostějov
Marek Moudrý.
(son)

body za bezbrankovou remízu s Kroměříží. Venku se zato týmu z jižní Moravy vůbec nedaří, všechny zápasy zatím
prohrál. Naposledy ve Velkém Meziříčí
2:4 v sestavě Petráš – Suchý, Křivánek,
Paděra, Žák, Novotný, Šturma, Dekleva,
Opina, Cvijovič, Sasín.
„První utkání hrajeme v Otrokovicích
a víme, co nás tam čeká. Víme, jaké je
tam hřiště, s tím se musíme srovnat.
Musíme se srovnat s bojovným soupeřem a musíme podat výkon, který jsme
předvedli s Petřkovicemi ve druhém
poločase. Když k tomu přistoupíme
tak zodpovědně, věřím, že zápas zvládneme,“ komentoval nadcházející zápas
trenér Oldřich Machala.
(tok)

Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil,
souhlasil předseda STK Roman Minx.

ukládá oddílu TJ Sokol Mostkovice pokutu dle čl. 28/2 RS ve výši
100 Kč. Utkání 21. kola TJ Smržice – TJ Sokol v Pivíně. Původní termín
neděle 13. 5. 2018 od 14:00 hodin. Nový termín neděle 13. 5. 2018 od
10:00 hodin. Dohoda oddílů. STK schvaluje.
6. Mladší přípravky:
Skupina JIH:
Turnaj 29. 4. 2018, pořadatel TJ Haná Nezamyslice – bez závad.
Turnaj 29. 4. 2018, pořadatel TJ Sokol Čechovice – bez závad, až na
utkání Haná Prostějov – TJ Sokol Otaslavice, TJ Sokol Otaslavice –
TJ Sokol Určice. Družstvo TJ Sokol Otaslavice se z účasti na turnaji
omluvilo. Zástupce TJ Sokol Otaslavice dodá STK náhradní termíny
neodehraných zápasů.
Skupina SEVER:
Turnaj 28. 4. 2018, pořadatel FKM Konice – bez závad.
Turnaj 29. 4. 2018, pořadatel TJ Sokol Olšany – bez závad.
STK schvaluje.
7. Změna soupisky:
Oddíl TJ Sokol Otaslavice žádá o změnu soupisky. Odebrat hráče
Tkáč Martin ID 88120339 a nahradit hráčem Drmola Dominik ID
95100912. STK schvaluje.
8. Lékařské prohlídky:
STK upozorňuje oddíly na povinnost „Lékařských prohlídek“ ve
smyslu čl. 36 RS. STK provede kontrolu u oddílů.
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Disciplinární komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 3. kvìtna 2018 rozhodla:
nárním přečinem. Trestá se zastavením závodní činnosti
1. Nepodmíněně:
Jan Havlíček (TJ Horní Štěpánov). Utkání FC Hvozd – TJ nepodmíněně na 5 SU od 2. 5. 2018 dle § 45/1 DŘ.
Horní Štěpánov 28. 4. 2018. Přestupek: Červená karta bě- Poplatek 150 Kč bude načten na sběrný účet. Proti rozhodhem utkání. Vinen disciplinárním přečinem. Trestá se za- nutí je možno podat odvolání k VV OFS do sedmi dnů ode
stavením závodní činnosti nepodmíněně na 1 SU od 29. 4. dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.
2. Pokuty za opakované napomínání v soutěžním ročníku:
2018 dle § 43/1 DŘ.
Bohumil Kejnar (TJ Pavlovice u Kojetína). Utkání FC Kra- Josef Slavík, Rudolf Návrat, Jakub Kratochvíl (všichni TJ
lice na Hané „B“ – TJ Pavlovice u Kojetína 29. 4. 2018. Pře- Tištín), Petr Fialka, Petr Soldán (oba TJ Sokol Brodek u Prostupek: Červená karta během utkání. Vinen disciplinárním stějova), Aleš Burget (TJ Jiskra Brodek u Konice), Zdeněk
přečinem. Trestá se zastavením závodní činnosti nepodmí- Fildán, Kristián Koukal (oba FK Výšovice), Michal Kohout
(FC Ptení), Lukáš Rychnovský (TJ Horní Štěpánov), Pavel
něně na 3 SU od 30. 4. 2018 dle § 42/1 DŘ.
Jan Sekanina (FC Ptení). Utkání FC Dobromilice – FC Pte- Farný, Richard Schvarz (oba TJ Sokol Vrahovice), Jan Vácní 1. 5. 2018. Přestupek: Červená karta po druhém napome- lavík, Zdeněk Blumenstein (oba FC Dobromilice), Martin
nutí. Vinen disciplinárním přečinem. Trestá se zastavením Hon (TJ Sokol Otaslavice), Radek Jano (TJ Sokol Čechovizávodní činnosti nepodmíněně na 1 SU od 2. 5. 2018 dle § ce „B“), Michal Přecechtěl (TJ Pavlovice u Kojetína), Vojtěch Vávra (TJ Sokol Vícov) – vinen disciplinárním přeči46/1 DŘ.
Adam Matoušek (FC Dobromilice). Utkání FC Dobromili- nem, trestá se finanční pokutou 200 Kč.
ce – FC Ptení 1. 5. 2018. Přestupek: Červená karta během Poplatek 150 Kč bude načten na sběrný účet. Proti rozhodutkání. Vinen disciplinárním přečinem. Trestá se zastave- nutí je možno podat odvolání k VV OFS do sedmi dnů ode
ním závodní činnosti nepodmíněně na 3 SU od 2. 5. 2018 dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.
dle § 42/1 DŘ.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil,
Petr Zbořil (TJ Sokol Brodek u Prostějova). Utkání TJ Sosouhlasil předseda DK Ing. Jaroslav Čížek.
kol Brodek u Prostějova – TJ Horní Štěpánov 1. 5. 2018.
Přestupek: Červená karta během utkání. Vinen disciplinárVeškeré úřední zprávy a další aktuality mohou
ním přečinem. Trestá se zastavením závodní činnosti nezástupci jednotlivých oddílů i jejich příznivci
podmíněně na 5 SU od 2. 5. 2018 dle § 45/1 DŘ.
nacházet na internetových stránkách
Hubert Burget (TJ Jiskra Brodek u Konice). Utkání TJ Sokol Čechovice „B“ – TJ Jiskra Brodek u Konice 1. 5. 2018.
Přestupek: Červená karta během utkání. Vinen discipli-

1. II. třída: 19. kolo bez závad, až na utkání TJ Haná Nezamyslice – TJ
Sokol Vrahovice. Vedoucí hostů nepotvrdil zápis o utkání. STK uděluje
oddílu TJ Sokol Vrahovice finanční pokutu ve výši 500 Kč dle RS
čl. 28 ř. 12. 14. kolo bez závad. STK schvaluje.
2. III. třída, sk. „A“: 11. kolo bez závad. STK schvaluje.
3. III. třída, sk. „B“: 11. kolo bez závad. Změna termínu: Utkání
12. kola FC Kostelec na Hané „B“ – TJ Sokol Olšany. Původní termín
sobota 5. 5. 2018 od 16:30 hodin. Nový termín sobota 5. 5. 2018 od
11:30 hodin. Dohoda oddílů. STK ukládá oddílu FC Kostelec na
Hané pokutu dle čl. 28/2 RS ve výši 200 Kč. STK schvaluje.
4. Starší žáci: 11. kolo bez závad, až na utkání SK Protivanov – TJ
Sokol Určice, odloženo na 18. 5. 2018. Změna termínu: Utkání 11.
kola SK Protivanov – TJ Sokol Určice. Původní termín sobota 28. 4.
2018 od 9:00 hodin. Nový termín pátek 18. 5. 2018 od 17:00 hodin.
Dohoda oddílů. STK ukládá oddílu TJ Sokol Určice pokutu dle čl.
28/2 RS ve výši 100 Kč. STK schvaluje.
5. Mladší žáci: 18. a 19. kolo bez závad. Změna termínu: Utkání 20.
kola TJ Sokol Otaslavice – SK Lipová. Původní termín sobota 5. 5. 2018
od 9:00 hodin. Nový termín pátek 4. 5. 2018 od 17:30 hodin. Dohoda
oddílů. STK ukládá oddílu SK Lipová pokutu dle čl. 28/2 RS ve výši
100 Kč. Utkání 20. kola TJ Sokol Olšany „B“ – TJ Smržice. Původní termín sobota 5. 5. 2018 od 9:00 hodin. Nový termín sobota 26. 5. 2018 od
12:30 hodin. Dohoda oddílů. Utkání 20. kola TJ Sokol Mostkovice – TJ
Haná Nezamyslice. Původní termín sobota 5. 5. 2018 od 10:00 hodin.
Nový termín čtvrtek 17. 5. 2018 od 17:00 hodin. Dohoda oddílů. STK

Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 3. kvìtna 2018 rozhodla:

zprávy od zeleného stolu...

PROSTĚJOV Před dvěma lety se
povedlo uvést v praxi myšlenku na
uspořádání fotbalového turnaje neregistrovaných hráčů prvního stupně
základních škol Prostějovska. Projekt
dál naplno žije a po dvou úspěšných
ročnících se tak zanedlouho uskuteční už třetí: v úterý 15. a ve čtvrtek 17.
května na hřišti s umělým povrchem
v areálu SCM Za místním nádražím.
„Hlavním záměrem bylo, je i bude, aby
si celé dopoledne parádně zasportovalo
– v tomto konkrétním případě zahrálo
fotbálek – co nejvíc dětí od šesti do deseti let věku. A především takových, které
nehrávají žádné soutěžní zápasy, ale pěk-

ze Sigmy Kiška, ze sousedního Zlína
Vašulka.
Viktoria se na jaře přece jen zvedla, porazila jednoznačně venku Uničov i Uherský Brod, doma si poradila s Mohelnicí, s Hlučínem, Hulínem a Vyškovem
remizovala. Naposled doma podlehla
Valašskému Meziříčí 1:2 v sestavě Semanko – Malý, Zábojník, Byrtus, Fiala,
Jasenský, Chwaszcz, Bojda, Nzembi, Vašulka, Jurča.
Tým Hodonína převzala po podzimu
po trenérské legendě Františku Komňackém hráčská legenda Tomáš Polách.
Má rozhodně na co navazovat a předvádí to především v domácím prostředí,
kde Hodonín ztratil na jaře pouhé dva

#    4 ` E 
f  g

PROSTĚJOV Dva nepříjemní soupeři čekají na prostějovské fotbalisty
v tomto týdnu. Obě utkání se hrají na
hřištích soupeřů, nejprve ve středu
na Den vítězství zajíždí eskáčko do
Otrokovic na předehrávané závěrečné 30. kolo, v sobotu pak na svěřence
trenéra Oldřicha Machaly čeká Hodonín.
Otrokovice byly jedním z nejslabších
soupeřů, který se na podzim představil na stadionu Za Místním nádražím.
Svědčila o tom nejen přesvědčivá výhra
domácích 4:0, ale také statistiky zápasu.
Přes zimu se v kabině vyměnilo šest hráčů, z Valašského Meziříčí přišli Repáň,
Malý a Jurča, z Baníku Ostrava Byrtus,

Venkovní dvojboj ESKÁÈKA

Pondělí 7. května 2018
www.vecernikpv.cz

fotbal

VS. TJ Horní Štìpánov

Tip

VS. Sokol Urèice „B“

Tip

0:0

(4:2) PK

TJ Sokol Vícov
FC Hvozd

(2:0)

4:0

Branky: 9. Tesařík, 26. Vávra z penalty, 64.
Šobr, 83. Zapletal. Rozhodčí: Peřina – Procházka, Hubený. Žluté karty: 63. Ježek, 74.
Vávra. Diváků: 80.
Vícov: Drčka - Světlík (46. Rozsíval),
Humpolíček, Tesařík (78. Zapletal), Chytil
– Šobr, Vávra, Bartoš (64. Štuler), Baránek
– Ježek, Pliska (75. Trnečka). Trenér: Miroslav Krutovský.
Hvozd: Koutný - P. Tichý, O. Procházka,
Fiala (64. Enkhbaatar), Vyroubal - Tichý,T.
Dostál, Vánský (36. Čačka, Krejčí), Koutný,
Brach (64. Kováč) – Z. Tichý. Trenér: Karel Procházka.
Pohledem trenérů
Miroslav Krutovský: „S výsledkem jsem
samozřejmě spokojen, chytli jsme se střelecky, i když jsem předpokládal, že budeme
dominantnější na míči. Dobře nám pracuje
defenziva, doma góly nedostáváme, což byl
i tento případ. Nezbývá než věřit, že se tímto vítězstvím odrazíme k lepším výsledkům
a bude se nám takto dařit i střelecky.“
Karel Procházka: „Soupeř byl jednoznačTJ Sokol Určice „B“
ně lepší a také po všech stránkách připrave4:1
nější. A to myslím skutečně po všech strán(0:0) PK
TJ Sokol Otaslavice
kách... První gól jsme si dali de facto sami,
Branky: 47., 50., 55. Halouzka, 72. Vodák druhý jsme inkasovali z penalty, která podle
- 65. M. Kaláb. Rozhodčí: Milar – Svozil, kluků ze hřiště nebyla, neboť zákrok se odehrál půl metru před šestnáctkou. Sudí ale
Bašný. Bez ŽK. Diváků: 50.
Určice: Pokorný - Kadlec, Mlčoch, Bureš, neváhal. Pak už to bylo rozhodnuté.“
Grulich - Pospíšil (79. Pavlů), Ježek (80.
Muzikář), Vodák, Berčák (46. Halouzka) TJ Sokol Vrahovice
3:1
- Žáček (46. Hanzelka), Střebský (66. Kou- FK Výšovice
(2:0)
řil). Trenér: Karel Vlach.
Otaslavice: Orálek – Hrazdíra, Vogl, Ska- Branky: 16. Studený, 36. Farný z penalty,
lický, Ruszó – Gerneš, Valenta (64. L. Ka- 87. Bukovec - 85. Smička. Rozhodčí: Holáb), Drmola, Hrazdíra (59. Frehar) – Hon rák – Protivánek, Keluc. Žluté karty: 81.
(70. Chvojka), M. Kaláb. Trenér: Jiří Hon. Šatný – 90. Koukal. Diváků: 80.
Pohledem trenérů
Vrahovice: Pokorný – Kratochvíl, Šmíd,
Karel Vlach: „Herně to nebylo tak pře- Pořízka (83. Bukovec), Michalec – Prucek,
svědčivé, jak napovídá výsledek. V prvním Dvořák, Alexy (55. Marek), Kučera – Farný
poločase jsme měli štěstí, že to skončilo bez (70. Procházka), Studený (46. Šatný). Hrabranek. Otaslavice mohly klidně vyhrávat jící vedoucí týmu: David Kratochvíl.
tři, čtyři nula... V poločasové přestávce byla Výšovice: Hýbl - Ryšánek, Krajíček, J.
v šatně bouřka. Chlapci pochopili, že musí Škop, M. Škop - Obručník (46. Křížek),
podstupovat a vyhrávat osobní souboje. Křivinka, Krčmář, Smička - Olbert (62.
Vyšel nám vstup do druhé půle, kdy jsme Okleštěk), Koukal. Trenér: Michal Dudík.
během deseti minut hned třikrát skórovali.
Pohledem trenérů
Pak už se utkání jen dohrávalo. Úkol jsme David Kratochvíl: „Přestože nám chybí
splnili, body máme doma.“
a do konce sezóny patrně chybět budou
Jiří Hon: „Zápas se mi hodnotí opravdu dva klíčoví hráči, dali jsme dohromady
těžko, protože v poločase mělo být jedno- početnou sestavu, s níž jsme ovšem měli
značně z naší strany rozhodnuto, měli jsme jednoznačně rozhodnout už v prvním posnad jedenáct střel na branku, polovina ločase. Kromě penalty měl jen Farný tutobyla jasné gólové šance, ale koncovka nás vou šanci, bohužel netrefil prázdnou bránu.
opět zradila. Soupeř nasadil do druhého Soupeř z ojedinělé střely, která byla před

Rozhodčí: Dömisch – Vachutka, Halenka.
Bez ŽK. Diváků: 200.
Nezamyslice: Buriánek – Pavelka (80. Machálek), Moravec (46. Majer), Fialka (46.
Hradil), Lakomý – Král, Matoušek A. (81.
Fiala), Hájek, Plucnar – Musil, Oulehla.
Trenér: Drahomír Crhan.
Tištín: Koutský – Hýsek (66. Sipěna), Lakomý, Slavík, Kyselák – Cetkovský, Ru. Návrat, Ro. Návrat, Bosák – Štvrtecký (46. Rehák), Hanák. Trenér: Zdeněk Oulehla st.
Pohledem trenérů
Drahomír Crhan: „Zápas s Tištínem nevykazoval z naší strany potřebné parametry.
Hráli jsme bez bojovnosti, bez myšlenky,
bez nápadu. Naše štěstí bylo, že přece jen
Tištín nemá takovou kvalitu. Za celý zápas
jsme neviděli významné ohrožení brankářů a o vítězi šťastně rozhodl penaltový
rozstřel.“
Zdeněk Oulehla st.: „Šlo o typický remízový zápas. Hrálo se před slušnou diváckou
návštěvou, fotbalová kulisa byla dobrá. Žádné vyložené brankové příležitosti k vidění
nebyly, šlo spíše o střely z dálky neoplývající
přesností. Potřebovali jsme bodovat, což se
nám venku podařilo.“

TJ Haná Nezamyslice
TJ Tištín

poločasu Halouzku, který nám třikrát utekl,
čímž si Určice získaly rozhodující náskok.
Přes naše snížení nám soupeř opět odskočil
a bylo po zápase.“

milujeme v

Pondělí 7. května 2018
www.vecernikpv.cz
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milujeme vecerník

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

fotbal
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Vícov byl jednoznačně lepší od samého
počátku a jeho aktivita byla vyjádřena
ohrožením soupeřovy branky. Gólmana
Fialku prověřil Vávra, zprava se do dobré
šance dostal Ježek, gólman střelu vyrazil na
roh. Do třetice mířil zleva těsně mimo Pliska. Snaha se dočkala zasloužené odměny.
Po Vávrou rozehraném rohu se do souboje
s obranou pustil Humpolíček a Hradil byl
poslední, kdo se dotkl míče při cestě za
vlastního gólmana - 1:0. Humpolíček měl
i další šanci, kterou Fialka likvidoval s problémy. Branková konstrukce zachránila
hosty po brejku Studeného, když po křížné
střele zazvonila pravá tyč. Chvíli před pře-

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

(1:1)

2:1

stávkou napřáhl ke střele Musil, Drčka míč
jen vyrazil a Oulehla jej pohodlně dopravil
do sítě - 1:1.
Po přestávce pokračoval Vícov v aktivitě
a branka byla jen otázkou času. Po dvanácti
minutách druhé půle Tesařík vyslal průnikovou přihrávkou na brankáře Studeného,
který tváří v tvář Fialkovi nezaváhal - 2:1.
Vícov si vedení už nenechal vzít, v závěrečných fázích zápasu vyhlížel tříbodový zisk
mnohem taktičtěji než před časem třetiligový Prostějov proti Uherskému Brodu.
Po dvaceti odehraných zápasech jsou domácí jedenáctí s třiadvaceti body.
Statistiky z utkání, výsledky obou odehraných kol z uplynulého týdne i průběžnou tabulku najdete n straně 27

S VIC
H NEZ

VÍCOV Povedený fotbalový týden mají za sebou fotbalisté Vícova. Máj je
sice lásky čas, jenže doVícova přivál vítr hned šest bodů, což znamená pozvolnýposunsměremkestředutabulky.ProtrenéradomácíchKrutovského
je povzbuzením především přístup hráčů k utkání, který byl v neděli dokumentován úspěchem i v oslabení. Vícovští šli do vedení po rohovém
kopu, vzápětí byl však za oplácení vyloučen Pliska a Nezamyslice gólem
do šatny srovnaly. Vítěznou branku oslabeného týmu dal deset minut po
přestávceStudený.Vrámcivíkendovéhošlágru20.kolaOkresníhopřeboru
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku-II. třídy OFS se diváci rozhodně nenudili.

4:7

(1:3) PK

(1:1)

3:2

Branky: 32. Matula, 54. Muzikant z penalty, 70. Jansa – 24. Müller, 87. P. Koudelka.
Rozhodčí: Krátký – Majer, Winkler. Bez
ŽK. Červená karta: 53. Burget (BuK).
Diváků: 73.
Čechovice „B“: Zapletal – Kupka (27. Klváček), Jano, Začal, Hanák – Frys, Matula,
Muzikant, Chmelík - Jansa (87. Zelinka),
Jahl (84. Meixner). Trenér: Rudolf Valný.
Brodek u Konice: Vičar – Blatner, Barták,
H. Burget, Müller – K. R. Grepl, Z. Koudel-

TJ Sokol Čechovice „B“
TJ Jiskra Brodek u Konice

Branky: 40. Piňos z penalty, 69. Zatloukal,
74. Hanák, 76. Typner - 6., 68. 90. Tyl, 18.,
37., 59. Němec, 65. Gryc. Rozhodčí: Pitner
– Spurný, Petrásek. Žluté karty: 22. Gryc,
85. Veverka. Červená karta: 60. Zbořil
(BuPv). Diváků: 97.
Brodek u Prostějova: Dorschner – Hudeček (57. Kořínek), Krejčí, Zbořil, Zatloukal
– Typner, Piňos, Soldán, Hochman – Ličman (33. Sochor), Hanák. Trenér: Tomáš
Bureš.
Horní Štěpánov: Žilka – Sígl, Janiček,
Ščudla, Fojt – Tyl, Němec, Klimeš, Rychnovský – Gryc (84. Červinka), Bašný (67.
Veverka). Trenér: Oldřich Lizna.
Pohledem trenérů
Tomáš Bureš: „Kluků mně bylo po zápase docela líto, protože jsme odehráli herně
kvalitní utkání s příležitostmi a gólovými
šancemi, které jsme bohužel neproměňovali, jak by bylo třeba. Druhý zápas se
potýkáme s absencí klíčových stoperů,
ale naše hra dopředu se mi líbila. Porazil
nás především Němec, v soupeřově dresu
nadstandardní hráč. Kaňkou na utkání
bylo posledních deset minut, které byly po
uznání šesté branky soupeře z naší strany
plné emocí.“
Trenér Horního Štěpánova utkání na základě rozhodnutí klubového výboru nemůže hodnotit.

TJ Sokol Brodek u Prostějova
TJ Horní Štěpánov

brankářem tečovaná, snížil a najednou jsme
se báli o výsledek. Naštěstí jsme rychle přidali pojistkový gól.“
Michal Dudík: „Domácí byli v prvním
poločase výrazně lepší, zatlačili nás a také
šli zaslouženě brzy do vedení. Nás srážely
vlastní chyby, a to především v rozehrávce.
Za jednu takovou jsme zaplatili druhou
brankou, kdy z naší nedůslednosti vyplynul faul v pokutovém území a proměněná
penalta. Druhá půle už byla vyrovnanější.
Kluci se více snažili hrát dopředu a nakonec
i snížili, ale branka měla přijít o chvilku dřív.
Vrahovice nás takřka vzápětí rozhodly.“

(1:1)

1:2

Branky: 29. Kratochvíl – 44. Sekanina, 77.
Holinka. Rozhodčí: Němec – Sommer,
Mlčoch. Červená karta: 73. Matoušek –
70. Sekanina. Žlutá karta: 59. Fialka – 56.,
70 Sekanina, 80. Šmída. Diváků: 69.
Dobromilice: Drnovský - Bako, Ryška,
Rochla (80. Žondra), Václavík – Selucký,
Richter, Fialka, Matoušek - Kratochvíl, Špaček. Hrající trenér: Michal Rochla.
Ptení: Grulich - Kohout, Hrabal, Vyroubal,
Šmída - S. Doležel, Nevrla, Holinka, Látal Jergl (82. Lang), Sekanina. Trenér: Martin
Musil mladší
Pohledem trenérů
Michal Rochla: „Opravdu nepovedené
utkání. Soupeř využil maximum možného,
my se sice dostali do vedení, ale nebyli jsme
schopni přidat další branku, možná v tom
bylo i podvědomé podcenění soupeře.
Proti soupeřům z nižších příček tabulky se
nám obtížně hraje a tento zápas byl jenom
potvrzením. Dvě červené karty do průběhu
zápasu příliš nezasáhly, zřejmě bychom neuspěli ani proti oslabenému soupeři.“
Martin Musil mladší: „Dobromilice byly
favorit, vytvořily si také více šancí a musím
přiznat, že jsme někdy měli až obrovské
štěstí. Sice jsme prohrávali, ale brankou do
šatny po standardní situaci se nám podařilo
srovnat a ve druhé půli využít jeden brejk,
který jsme sehráli perfektně. Konečně se
nám podařilo prolomit tu kletbu, jsou to
hodně cenné tři body. Naše situace ještě
není beznadějná, s oběma konkurenty
v boji o záchranu teprve budeme hrát. Cítíme šanci.“
(tok, pk)

FC Dobromilice
FC Ptení

ka, P. Koudelka, Kolář – Procházka (55. M.
Grepl), J. Koudelka (73. Vlk). Hrající trenér: Patrik Müller.
Pohledem trenérů
Rudolf Valný: „Měli jsme problém dát
vůbec dohromady jedenáct hráčů, nakonec se nás sešlo čtrnáct, za což bych chtěl
všem zúčastněným poděkovat. Narozdíl od
ostatních nedali přednost výletům, oslavám
a podobně. Do utkání jsme dobře vstoupili,
vytvořili si několik šancí a ještě v prvních
dvaceti minutách to mohlo být tři čtyři
nula. Nedali jsme a naopak hosté se dostali
do vedení. Naštěstí Matula brzy srovnal a na
začátku druhého poločasu jsme využili pokutový kop v obrat. Pak už jsme měli vývoj
ve své moci, jsem určitě spokojen.“
Patrik Müller: „Dali jsme čtyři góly a prohráli jsme. Poté, co jsme se dostali do vedení, jsme totiž domácím hrubou individuální
chybou darovali vyrovnání, po přestávce
opět po naší hrubce kopal soupeř penaltu.
Navíc jsme šli do deseti, čehož soupeř využil, kontaktní branka přišla z našeho pohledu už příliš pozdě.“

WWW.
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1. Jan STUDENÝ
(Vrahovice)
25 branek
2. Pavel FARNÝ
(Vrahovice)
19 branek
3. Jakub KRATOCHVÍL
(Dobromilice)
15 branek
4. Jakub ŠPAČEK
(Dobromilice)
14 branek
4. Libor NĚMEC
(Horní Štěpánov)
14 branek
6. Patrik RICHTER
(Dobromilice)
12 branek
6. Petr VODÁK
(Učice B)
12 branek
6. Karel GRYC
(H. Štěpánov)
12 branek
6. Jan TYPNER
(Brodek u Pv)
12 branek
10. Vojtěch VÁVRA
(Vícov)
10 branek
10. Dominik DRMOLA
(Otaslavice)
10 branek
10. Svatopluk BUKOVEC
(Vrahovice)
10 branek
13. Martin HON
(Otaslavice)
9 branek
13. Aleš BURGET
(Brodek u K.)
9 branek
15. Roman BAŠNÝ, Libor KLIMEŠ
(oba H. Štěpánov), Daniel JODL
(Čechovice), Leopold ZATLOUKAL 8 (Brodek u Pv), Jan DVOŘÁK
(Vrahovice), Jakub CHVOJKA
(Otaslavice) všichni 8 branek, 21.
Jiří FOJT (H. Štěpánov), Richard
SCHVARZ (Sokol Vrahovice), Petr
ŠENKYŘÍK (Dobromilice), Martin VOGL (Otaslavice), Jaromír
KRÁSA ml. (Hvozd), Miroslav
MUSIL (Haná Nezamyslice) všichni
7 branek, 27. Lubomír SMÉKAL
(Otaslavice), Kristián KOUKAL
(Výšovice) všichni 6 branek, 29.
Ondřej ŠČUDLA (Horní Štěpánov),
Hubert BURGET (Brodek u Konice)
Jaromír MATOUŠEK (Brodek
u Prostějova) všichni 5 branek.

POØADÍ
KANONÝRÙ

Drahomír CRH
„Viděli jsme naprosto zas
hráli osmdesát minut v
tomu my hrajeme příliš s
vystřelili na branku, z toh
kovým přístupem nelze
do šatny, do druhé půle
rozhodně nestačilo. Do
přístup ke hře.“

TJ Sokol Čechovice „B“
FC Dobromilice

(0:1)

1:2
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Branky: 82. Jano – 41. Kratochvíl, 77. j
Richter. Rozhodčí: Peřina – Duda,
Mašek. Žluté karty: 65. Frys – 55. Ryška.
Diváků: 100.
Čechovice „B“: Zapletal – Wolker (46.
Frys), Jano, Šťastný, Hanák (55. Veselý) B
– Matula (65. Foret), Klaváček, Jansa 2
(70. Nakládal), Jančík – Zacpal, Jahl (55. R
Němeček). Trenér: Rudolf Valný.
B
Dobromilice: Drnovský – Kubíček, B
Rochla, Ryška, Václavík – Richter, Fialka, t
Maňák, Selucký (60. Svozílek) – Špaček K
(89. Žondra), Kratochvíl (70. Obruča). Trenér: Michal Rochla.
O
Pohledem trenérů
L
Rudolf Valný: „Je to zklamání... Měli S
jsme hodně špatný vstup do zápasu, N
svými chybami jsme soupeři umožnili, P
aby se dostal do tlaku a nemohli se Z
z toho vzpamatovat. Mohlo to být po p
poločase klidně nula pět... Naštěstí ji
jsme prohrávali jen o jednu branku a d
ve druhé půli již hru vyrovnali. Místy s
jsme dokonce byli lepší a soupeře a
přehrávali. Jenže jsme inkasovali J
podruhé a pak už stačili jen snížit. s
Kluci hráli lajdácky a prohrát jsme si s
zasloužili.“
N
Michal Rochla: „Je to cenné vítězství. d
Dali jsme dva góly po standardních N
situacích a převedli výkon v rámci ž
našich možností. Dle mého názoru to b
bylo vyrovnané utkání, možná jsme
byli lepším týmem, ale myslím, že
jsme hlavně více chtěli. Vyhovuje nám
více hrát proti mužstvům, co chtějí
hrát fotbal.“
B
L
TJ Horní Štěpánov
8
3:0
S
(0:0)
TJ Tištín
N
Branka: 55. Gryc, 80. Fojt, 81. Němec. B
Rozhodčí: Zatloukal – Hubený, Langer. H
Žluté karty: 88. Svoboda. Červená karta: Z
(
83. Klimeš (HŠ). Diváků: 44.
Horní Štěpánov: Šmíd - Sígl, Janiček, M
Ščudla, Fojt – Tyl, Němec, Klimeš, Rych- U
novský – Gryc (73. Svoboda), Bašný (84. D
–
Červinka). Trenér: Oldřich Lizna.
Tištín: Koutský – Kyselák, Lakomý, Cet- Š
kovský, Sipěna – Slavík, Rehák, Návrat, P
Bosák – Stančík, Hanák. Trenér: Radim
P
Havlíček.
O
Pohledem trenérů
Trenér Horního Štěpánova utkání na m
základě rozhodnutí klubového výboru č
ž
nemůže hodnotit.
Zdeněk Oulehla st.: „Po bezbrankovém r
prvním poločase, který byl herně remí- v
zový, jsme ve druhé půli odešli fyzicky v
a domácí nás už jasně přehráli. Deset m

20. KOLO

Miroslav KRUTOVSKÝ - Sokol Vícov:
„Utkání musím hodnotit pozitivně, jsem spokojen. Do zápasu jsme
vstoupili dobře, hráli kombinačně a docela drželi balón. I v oslabení
jsme si byli schopni vypracovat šance, myslím, že jsme byli lepším
týmem. Škoda fatální chyby v závěru prvního poločasu, po níž jsme
inkasovali, poté měl soupeř ještě jednu šanci. Čekal jsem, že po
přestávce nám budou docházet síly, přesto jsme to zvládli, vypracovali
si další šance a byli jednoznačně lepší, šli jsme za vítězstvím. Možná
jsme si zasloužili vyhrát i vyšším rozdílem.“

Pozápasové hodnocen
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Diváků: 200

MEDLOV

Pospíšil

F. Novák

$1 -"

 Člověk by řekl, že po té události
bude hra opatrnější, ale i tak se hrálo
až do konce hodně tvrdě.
„My hrajeme vždycky naplno, to jinak
nejde. V týmu jsou samí srdcaři a musím jim poděkovat, jak k tomu přistoupili a že nakonec vyhráli. Ale utkání bylo
hodně nervózní.“
 Za celý zápas jste měli pouze
tři střely na branku, z toho jedna
byla penalta, která zápas posunula
do rozstřelu o bod navíc. Kde byla
chyba?
„Byly tam nějaké chyby, finální fáze se
nám nedařila. Ke konci jsme hru nějakým způsobem kontrolovali, hráli
dobře pozičně po zemi, ale nedokázali
jsme to dotáhnout do konce hlavně
před šestnáctkou. Neprospěla tomu
ani hodně rozkouskovaná hra zaviněná
spoustou faulů, což nám znemožňovalo
plynulý přechod do útoku.“

Bartoněk

Rohové kopy:

Střely na branku:

Branka: 53. Srdýnko

Kasal

Srdýnko

Klabačka

6
1

Střely mimo branku:

Kux

Zmund

2

POSPÍŠIL

Květoslav

> # &)=&<[* 
„Souhlasím, že průběh utkání určitě ovlivnil moment na konci
první desetiminutovky. Bylo to hodně nešťastné, ale nebyl v tom
od nikoho žádný úmysl. Ve druhé půli jsme se ujali vedení, nastřelili
dvakrát břevno a v téhle fázi hry jsme byli lepším týmem. O osudu
utkání rozhodla velmi přísná penalta, do té chvíle soupeř nepředvedl dopředu nic. Popravdě tentokrát jsem byl hrou Kralic zklamán.“

Střídání: 11. Holouš za Pospíšila, 46. Miklánek za Pěrušku, 66. Ryba za Klabačku

Žluté karty: 30. Novák

1 :1

P. Novák

Pěruška

Siegl

TJ Medlov

 >)<>> 
„Jsme určitě spokojeni s dvěma body. Samozřejmě náš herní
projev ovlivnily situace z desáté minuty a zranění Martina
Neorala. Je to jeden z nás, kapitán a kamarád. I proto jsem
teď po zápase bez emocí, bez myšlenek. Myslím hlavně na
něj, ať se uzdraví a dá se co nejdříve do kupy. Hned, jak se teď
převléknu, jedu do nemocnice...“

Rozhodčí: Slota – Konečný, Motal

KRALICE

Nečas

Cibulka

Střídání: 11. Škrabal za Neorala,

1

Skalník

Brhel

Neoral

Halenka

Jakub ČERMÁK

&`^ x

dohrávané 14. kolo Clean4you krajský přebor

FC Kralice na Hané

Vnegativnímsmysluslovasejímtentokrát
stal rozhodčí Marek Slota. Byl to totiž muž
s píšťalkou, který zápas nejvíce ovlivnil,
když během devadesáti minut nechával až
příliš často plynout dost tvrdou hru. Tudíž
i po vážném zranění v prvním poločase
tak docházelo k nepříjemným soubojům
mezi hráči, které má rozhodčí za úkol
chránit.

)^

toho oba týmy dopředu nic moc nepředvedly.
Do druhé půle vlétli hosté jako uragán a
hned ve 48. minutě po krásném úniku z
levé strany trefili z kopačky Filipa Nováka
břevno. O pět minut později už se pak
radovali z gólu. Po standartní situaci přišel
ostrý centr do vápna a v závaru před brankářem Flajzarem se nejlépe zorientoval
Srdýnko – 0:1. Krátce poté se znovu rozzvonila branková konstrukce, když břevno tentokrát trefil z přímého kopu Patrik
Siegl. Poté se konečně probraly Kralice.
Z několika slibně se rozvíjejících příležitostí ovšem nevytěžili žádnou vyloženou
šanci. Přesto se z územní převahy zrodila
vyrovnávající branka. Deset minut před
koncem totiž přišel faul hostujícího hráče
v pokutovém území a sudí nařídil penaltu.
K její exekuci se postavil Josef Cibulka a
srovnáním vykřesal naději na výhru – 1:1.
Do závěrečného hvizdu už se ale skóre
nezměnilo a tak přišel na řadu rozstřel,
který měl rozhodnout o majiteli druhého
bodu navíc. Zatímco domácí se mýlili jen
jednou Brhelem a ostatní snajpři (Krobot,
Cibulka, Hlačík, Kobylík), hosté hned
dvakrát zkolabovali, když jednou nastřelili břevno a podruhé jim i branková konstrukce byla malá. Vítězství 4:2 přineslo
Kralicím potvrzení třetí příčky.

34. Kobylík za Nečase, 66. Gábor za Skalníka, 82. Němčík za Prokopa, 87. Répal za Martinka

Žluté karty: 58. Brhel, 90. Kobylík

Rohové kopy:

Střely na branku:

Střely mimo branku:

Prokop

Krobot

Flajzar

Hlačík

Martinka

Jako první zahrozili domácí po přímém kopu. Střela Nečase byla přesná,
ale postrádala větší razanci, tudíž nepředstavovala pro brankáře Zmundu

^  "

načež bylo hned zřejmé, že je něco
špatně. Realizační tým domácích
okamžitě signalizoval, aby se volala
rychlá záchranná služba, ani jeden z
hráčů se pak dlouho nezvedal z trávníku. Zápas se přerušil na dobrých
dvacet minut a oba trenéři tak museli
sáhnout do svých sestav dříve, nežli
sami chtěli. Kdo by čekal, že s pak
zápas bude hrát opatrněji, tak to se
velice zmýlil. Hra se odehrávala především ve středu hřiště a každou chvíli
hráči absolvovali tvrdé souboje. V prvním poločase se tudíž ani před jednou
z branek nic významného nedělo a tak
ani nebylo divu, že do kabin zamířily
týmy za bezgólového stavu.
Ve druhé pětačtyřicetiminutovce byli nebezpečnější hosté, kteří několikrát ohrozili branku domácích a také se dostali do
vedení. Kralice jejich branka nastartovala,
odhodlaly se k útočnějšímu představení,
načež z tlaku předvedly několik pohledných kombinací. Jejich snaha ovšem nevedla k žádné přímé střele. Hra se nadále
hodně kouskovala častými fauly. Po jednom takovém nedovoleném zákroku v
pokutovém území se domácím podařilo deset minut před koncem srovnat.
V penaltovém rozstřelu, který při nerozhodném výsledku rozhoduje o zisku jednoho bodu navíc, pak zachovali
Kobylíkovi svěřenci chladnější hlavu a
stali s v úterním nešťastném podvečeru
šťastnější družinou.

Branka: 80. Cibulka z penalty)

KOBYLÍK

David

Samotný zápas se podle očekávání
rozjel ve velkém tempu. Medlov hrál
hodně do široka a plně využíval svoje
krajní záložníky. Kralice se tak musely zpočátku utkání nečekaně bránit,
z čehož ale mohly vyrážet do rychlých brejků. V 10. minutě však všem
přítomným zatrnulo. V souboji před
hostujícím pokutovým územím se
srazili Martin Neoral a Pavel Pospíšil,

 `^

Oba týmy se nacházely před zápasem
velmi těsně za sebou a v tabulce je dělily
pouhé tři body. Medlov přijel v dobrém
rozpoložení po předcházejícím kole, kdy
doma roznesl Přerov 4:0, navíc chtěl vrátit domácím podzimní porážku z vlastního hřiště. V případě výhry by se navíc
Kralicím bodově dorovnal, což ale v jarní
části výtečně bodující výběr hrajícího
kouče Davida Kobylíka, který ztratil jen
jednou s 1.HFK Olomouc, nechtěl připustit. V kralické brance po jednozápasové pauze objevil Flajzar, změny proběhly
i na krajích hřiště. V obranné linii dostali
namísto Němčíka se Škrabalem šanci
Prokop s Martinkou, pravého záložníka
Gábora nahradil v základní jedenáctce
Skalník. Hosté dorazili jen celkově se
čtrnácti hráči a jedním brankářem, což se
jim nakonec nevymstilo.
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Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ reportáž

KRALICE NA HANÉ Jako hrající
trenér má nespočet povinností.
Musí dirigovat hru svého týmu
a zároveň se soustředit i na svoji
samotnou. Pro někoho to může
být vyčerpávající, ale někdejší
mistr Evropy do 21 let David Kobylík (na snímku) si dvojí užívá.
Po úterním mači s Medlovem
potřeboval chvíli času než se
rozpovídal, zprvu totiž mířil za
Takový zápas odehrajete jednou za spoluhráčem a kamarádem do nerok. Tedy alespoň v to doufáte... Do- mocnice...
mácí nejenže přišli už po deseti minutách o ošklivě zraněného kapitána
Neorala, ale ještě před koncem prvního poločasu musel trenér David Ko-  Vrátím se k situaci v 10. minutě
bylík sáhnout do sestavy znovu, když svátečního zápasu. Vznikla situace
kvůli svalovému zranění nemohl dále jeden na jednoho, vypadalo to, že
pokračovat tvůrce hry Jan Nečas. Martin Naoral hráče obejde, nebo že
Toho musel nahradit sám kouč, který si míč postrčí, ale nakonec došlo ke
měl přitom z předcházejícího zápasu srážce...
zlomenou ruku. Hrdinně ale sundal „Bylo to hodně nešťastné, podle mě chtěl
sádru, a když tým potřeboval po- střílet a v tom momentě se srazili nohamoct, šel jako správný voják do zbra- ma. On do toho pokaždé dává všechno,
ně! Před středeční operací by jej ale do všeho vletí... A tentokrát se mu obě
lékaři za takovýto risk nepochválili...
kosti nepříjemně zlomily. Já věřím, že se
@ ' dá brzy dohromady a ještě nám pomůže.
Pro fotbal v Kralicích je to důležitý čláVzhledem k tomu, že hrály týmy, nek, jako hráč a jako můj asistent. Moc
které vzájemně bojují o třetí místo v mu přeju, aby se co nejdřív uzdravil.“
tabulce, byla atmosféra po celých de-  Medlov byl v tabulce za vámi o tři
vadesát minut velmi napjatá. Ve svá- body, jak důležité bylo vyhrát?
teční den dorazily do krásného areálu „Tak před zápasem to bylo pro nás
na dvě stovky příznivců, mezi nimiž hodně důležité, ale po tom incidentu
byla i slušná enkláva, která přijela z jsem ztratil zájem o skóre a musel mysMedlova. Především jedna skupinka let pouze na Martina. Bylo složité se
byla slyšet při každém výroku sudího,
který se hostům nelíbil. Domácí se ale koncentrovat a vžít se do toho zápasu
v tomto směru nenechali zahanbit, zpátky. Na závěr pak ještě vyplavaly na
povrch emoce...“
takže o vzruch nebyla nouze.

KRALICE NA HANÉ Na Prvního máje přišel ten pravý čas pro dohrávané 14. kolo Clean4you Krajského přeboru, načež v Kralicích
se utkala mužstva z popředí tabulky, což vzbudilo zájem Večerníku.
);)@::
Domácí totiž ve svátečním šlágru přivítali v přímém souboji o třetí
BYLI JSME
klikni na
www.vecernikpv.cz
U TOHO
flek nedaleký Medlov. Bylo jasné, že se bude bojovat o každý balón,
bohužel údělem byla i cena nejvyšší – zdraví... Jeden ze soubojů @%;L% 00 $%%  0%0 ;  %>> 5
90$%  N0   A ;(
$1 -"
naneštěstí odnesl těžkým zraněním kralický kapitán, pro kterého
musel na hrací plochu přiletět dokonce vrtulník. Podle prvotních sebemenší problém. Nejzásadnějším
  
zpráv z klubu utrpěl zlomeninu bérce a v olomoucké nemocnici šel okamžikem v prvním poločase bylo ono
okamžitě na operaci
(více čtěte v příštím vydání) osudové zranění Martina Neorala. Jinak

Domácí i bez těžce zraněného
kapitána vyhráli na penalty

„Ztratil jsem zájem o skóre
V
KRALICÍCH
SE
HRÁLO
AŽ
NA
KREV!
a musel myslet pouze na Martina,“
VÍCOV
PŘEJEL NEZAMYSLICE I V
posteskl si hrající trenér D. Kobylík
Domácí po další výhře stoupají tabulkou

2.5(61«3ą(%25

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

Poslední celek tabulky se chytá stébla, když dokázal senzačně Veèerníku:
bodovat hned dvakrát na půdě soupeře. Zisk čtyř bodů přiblížil
2:1
Ptení na dostřel předposlednímu Hvozdu a do žil svěřenců Martina Musila mladšího vlil potřebnou energii. Určická rezerva je však nevyzpytatelným protivníkem, tudíž ve čtvrteční dohrávce se dá čekat vyrovnaná partie. Je to
všední den, hostům se chtít nebude a tak tušíme překvapení.

FC Ptení

Čechovické „béčko“ přivítá na Den osvobození nejlepší celek Veèerníku:
jarní části. Hosté z Horního Štěpánova prochází druhou polovi1:3
nou jako nůž máslem a pomalu, ale jistě se přiblížili lídrovi z Vrahovic. Pokud zítra uspějí, bodově se na něj dokonce dotáhnou! A to je motivace
jako hrom, proti níž i případné posílení z „áčka“ stačit nebude.

Sokol Èechovice „B“

BOFC9FèFSOÉLQĄFEQPWÉE½

Prognóza na dohrávky 15. kola

Podruhé za sebou míří palec dolů do prostějovské destinace Brodku.
Inkasovat totiž během jednoho týdne celkem jedenadvacet branek, to
se někomu nepodaří ani za půl roku. Obrana výběru kouče Bureše ale
kolabuje pravidelně. V uplynulém týdnu je sedmi kousky znemožnil
Horní Štěpánov, aby v Určicích týmu nestačil ani čtyřbrankový náskok
po poločase a byla z toho tenisová plichta.

SOKOL BRODEK U PROSTÌJOVA

SM LÍK

týdne

Jednoznačně jarní fantom. Tým Horního Štěpánova ve druhé polovině
sezóny válí, což potvrdil i v uplynulém týdnu, kdy znovu bodoval naplno. Nejdříve nastřílel sedm kousků na trávníku Brodku u Prostějova,
na své půdě pak v neděli Tištín šetřil a spokojil se s výhrou rozdílem
třídy. Vrahovice, třeste se!

TJ HORNÍ ŠTÌPÁNOV

ŠAMPI N

týdne
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fotbal

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
Předehrávané 30. kolo: Otrokovice
– 1.SK Prostějov (středa 9.5., 17.00,
rozhodčí: Kulička – Páral, Grečmal).
25. kolo: Hodonín – 1.SK Prostějov
(sobota 12.5., 16.30, Žurovec – Mikeska,
Bureš).
CLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR:
21. kolo, sobota 12. dubna, 16.30
hodin: Kralice na Hané – Rapotín
(Sedláček – Kološ, Petrásek).
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
21. kolo, neděle 13. května, 16.30
hodin: Konice – Slavonín (Lepka –
Straka, Opravil).
ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
21. kolo, neděle 13. května, 16.30
hodin: Bělotín – Čechovice (sobota
12.5., 16.30, Kašpar – Vedral, Frais),
Plumlov – Kojetín (sobota 12.5.,
16.30, Chládek – Kylar, Bašný),
Protivanov – Kostelec na Hané (Motal – Lizna, Halenka), Mostkovice
– Němčice nad Hanou (Drápal – Boháč, Kološ), Lipová – Určice (Kučera
– Januš, Stloukal).
SMOOS 1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
21. kolo, sobota 12. května, 16.30 hodin: Lipník nad Bečvou – Vrchoslavice
(Valouch – Dokoupil, OFS), Haná Prostějov – Troubky (Vrána – Lasovský,
OFS), Smržice – Pivín (Jelen – Šrejma,
OFS), Klenovice na Hané – Radslavice
(Aberle – Zdeněk, OFS).
LION SPORT
1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
21. kolo, neděle 13. května, 16.30
hodin: Šternberk „B“ – Jesenec (Vláčil – Petr, Čampišová).
PØEBOR OFS
PROSTÌJOV – II. TØÍDA:
Dohrávky 15. kola: Čechovice „B“ –
Horní Štěpánov (úterý 8.5., 16.30), Ptení – Určice „B“ (čtvrtek 10.5., 17.00).
neděle 13. května, 16.30 hodin:
Nezamyslice – Brodek u Prostějova
(sobota 12.5., 16.30), Určice „B“ –
Čechovice „B“ (sobota 12.5., 16.30),
Otaslavice – Horní Štěpánov (sobota
12.5., 16.30), Dobromilice – Výšovice, Ptení – Brodek u Konice, Vícov –
Vrahovice, Tištín – Hvozd.
III. TØÍDA OFS
PROSTÌJOV, SK. „A“:
13. kolo, neděle 13. května, 16.30
hodin: Brodek u Prostějova „B“ – Bedihošť, Kralice na Hané „B“ – Biskupice, Otaslavice „B“ – Němčice nad
Hanou „B“, Pavlovice u Kojetína – Nezamyslice „B“, Skalka – Želeč (hřiště
Klenovice na Hané).
III. TØÍDA OFS
PROSTÌJOV, SK. „B“:
13. kolo, neděle 13. května, 16.30 hodin: Olšany – Zdětín, Mostkovice „B“
– Kostelec na Hané „B“ (sobota 12.5.,
16.30), Přemyslovice – Držovice, Čechy
pod Kosířem – Protivanov „B“, Plumlov
„B“ – Kladky (hřiště Krumsín).
MORAVSKOSLEZSKÁ
 :-:% =>$]_
16. kolo, neděle 13. května: Vlkoš –
Mostkovice (10.00, Tomanec), Držovice – Nové Sady (16.30, Grečmal).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – STARŠÍ:
Dohrávka 24. kola: 1.SK Prostějov –
Kroměříž (úterý 8.5., 12.30).
25. kolo: Hlučín – 1.SK Prostějov
(sobota 12.5., 12.45, Glomb – Mojžíš, Fanc).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:
Dohrávka 24. kola: 1.SK Prostějov –
Kroměříž (úterý 8.5., 10.15).
25. kolo: Hlučín – 1.SK Prostějov (sobota 12.5., 10.30, Mojžíš – Glomb, Fanc).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
Dohrávka 24. kola: 1.SK Prostějov –
Kroměříž „B“ (úterý 8.5., 14.15, Podhajský – Horák, Čampišová).
25. kolo: Jeseník – 1.SK Prostějov „B“
(sobota 12.5., 12.30, Ol KFS – Vojáček, Ol KFS).
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střední záložníci. Další hráči se omluvili z osobních nebo pracovních důvodů, takže jsme do zápasu nastoupili
bez čtyř hráčů základní sestavy s tím,
že nemáme co ztratit,“ popisuje situaci
před zápasem trenér Konice Petr Ullmann.
Aktivnější Konice se ujala vedení ve
37. minutě po krásné střele pod břevno z kopačky Drešra – 0:1. o poločasu
mohli vidět diváci ještě dvě šance Konice, ale jednou nepřelstil gólmana hostující útočník, podruhé jejich střela z těsné
blízkosti skončila mimo tři tyče.

Po přestávce začali aktivněji domácí a po
krásné kombinaci se dostali až do malého vápna. Bohužel nadějný pokus nedokázali přetavit v gól a míč skončil vysoko
nad brankou, a tak hosté přežili největší
šanci domácího týmu. Trenér Řetězárny
pak změnil sestavu, kdy vepředu hráli tři
útočníci, kteří se snažili ukořistit nakopávané míče ze své poloviny. Tato taktika
umožňovala soupeři hrát z dobře zajištěné obrany a dostávat se do brejků. Jeden
takový únik předvedl v 80. minutě Petr
Bross, který se výborným driblinkem
se dostal až před brankáře a umístěnou



Branky: 37. Drešr, 80. Bross. Rozhodčí: Molík – Kučera, Šafařík. Sestava
Konice: Vévoda – Bláha, Rus, Osčádal,
Bílý – Drešr (85. Křesala), Paš, Kořenovský, Cetkovský (76. Jurník) – Bross (88.
Ryp), Kamený. Trenér: Petr Ullmann.

Bross sám na brankáře a přestřelil, líbilo se
mi to ale. Soupeř byl velice kvalitní a utkání bylo o jedné dvou šancích,“ vysledoval
kouč vítězů.
Tu domácí příležitost zužitkoval v pětadvacáté minutě Roman Kamený, když
se dostal za obranu a o tyč skóroval. „Do
dvacáté minuty jsme byli zakřiknutí
a Litovel nás přehrávala. Nepodařilo se
nám vstoupit do utkání, bránili jsme se,
ale hned z první možnosti jsme udeřili,“
uznal.
Tímto momentem se ale domácí nastartovali a přispěli k oboustranně kvalitnímu
utkání, které přilákalo i více než dvě stov-

ky diváků. „Byl to velký svátek fotbalu.
My jsme měli na kontě pět výher a jen
pět bodů na Litovel, kdybychom zvýšili,
tak si myslím, že bychom brali všechny
tři body. Oni pak z ojedinělé šance a skrumáže srovnali, samotný závěr byl hektický
a útok střídal útok,“ popisoval.
Penalty už ale patřily domácím a po výhře
4:2 zůstal bonusový bod v Konici. „Jara
Vévoda první dva kopy chytil a my jsme
všechno dali. S pokorou teď půjdeme zápas od zápasu, věřím ale ve stupně vítězů,“
netají se Ullmann svým přáním.
Nejbližším soupeřem v cestě bude v neděli
od půl páté Slavonín. „Na podzim jsme

5:1
(3:1)
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Branky: 4., 30. a 51. Poles, 15. Navrátil,
86. Knoll – 31. Guskovič. Žluté karty: 34.
Poles, 53. Čížek, 73. Knoll – 41. Boháček,
55. Thomas. Rozhodčí: Aberle – Kreif, Ša-

PROSTĚJOVSKO Výhru potřebovali jako sůl. Po předchozích
matných výkonech vyšlo víkendové utkání I.B. třídy skupiny
„B“ Olomouckého KFS Jesenci na jedničku. Po půlhodině vedli
domácí fotbalisté už o tři góly a měli otěže zápasu pevně ve
svých rukou. Kožušany se pokusily ještě zápas zdramatizovat,
když do konce poločasu snížily o jednu branku, ale domácí
nedopustili žádnou pohromu. Po přestávce přidali ještě dva
góly a dokráčeli si pro vysoké vítězství 5:1, což je dobrý impuls
ke konci sezóny k tomu, aby posbírali ještě co nejvíce bodů.

I.B třída skupina B

„My jsme si od začátku uvědomovali
důležitost utkání, protože jsme de facto hráli o šest bodů. První poločas byl
takový hektický, podle mě jsme nehráli moc dobře, ale do šaten jsme šli
za stavu 3:1. Po přestávce byla taktika
jasná, hrát z uzavřené obrany a na brejky, protože Kožušany musely otevřít
hru a obranu měly poněkud slabší. My
jsme dokázali pojistit výsledek ještě
dvěma góly a pak jsme si užívali fotbal.
Za mě určitě zasloužené vítězství a konečně kluci proměňovali šance.“

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

fařík. Diváků: 85 Sestava Jesence: Burget
R. – Horák, Burian, Gottwald, Žouželka –
Burget J. (64. Laštůvka), Poles (85. Svoboda), Čížek, Knoll – Tichý, Navrátil. Trenér:
Petr Tichý

Jesenec si spravil chuť a pořádně
si zastřílel, odnesly to Kožušany

KONICE, PROSTĚJOV Šesté jarní
střetnutí, šesté vítězství. Konický výběr se druhou polovinou „A“ skupiny
I.A třídy prodírá velice úspěšně a první bod ztratil až ve víkendovém dvacátém pokračování soutěže, tým Petra
Ullmanna v neděli odpoledne vyzrál
na litovelský Tatran „až“ při penaltovém rozstřelu. Šest kol před koncem
mu tak patří již druhá pozice a právě
na svého posledního soupeře ztrácí už
jen čtyři body.
„Jsem spokojen, máme dva body. Je pravdou, že jsme ještě v první půli za stavu 1:0
měli hned další stoprocentní šanci, kdy šel
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Branky: 34. Plajner – 11. M. Dostál.
Rozhodčí: Kreif – Heger, Foral. Sestava
Lipové: Holásek – Žilka, Takáč, Moštěk,
Štěrba (59. Růžička) – Výmola, Drexler,
Abrahám, Novák – Liška (67. R. Vybíhal),
M. Dostál. Hrající trenér: Pavel Růžička.

PK (1:1)

2:1

„Poslední dvě utkání jsme sice nezvládli
výsledkově, herně to ale bylo dobré. Podařilo se nám navázat a začali jsme dobře,
zhruba třicet minut jsme byli lepší. Hosté
spoléhali na Zbožu a jeho nákopy na rychlé útočníky, ty se nám podařilo eliminovat
a snažili jsme se o kombinační hru po zemi.
Bohužel jsme se dopustili individuálních
chyb a ve druhé půli nás soupeř začal přehrávat. Soupeř změnil styl a v obranné fázi
jsme nestačili, kdybychom ale dokázali
využít našeho nadějného úvodu, mohlo se
utkání vyvíjet jinak, měli jsme dvě tutovky.
Situace je hodně špatná, nevzdáme se ale
až do konce.“

Hodnocení předsedy Mostkovic
Ladislava Krátkého:

nám ale z brejků dařilo atakovat bránu soupeře. Sice jsme nedali penaltu, po prvním
gólu se ale mužstvo zklidnilo a přidali jsme
druhou branku. Bylo to derby, jak má být,
a jsem rád, že jsme potvrdili naši neporazitelnost. Ve druhé půli jsme měli další šance
a nedali jsme je, naopak jsme si utkání sami
zkomplikovali lacinou brankou. Přebudováváme mužstvo a v letní pauze nebyl čas
na konsolidaci, hráči ale získali zkušenosti,
pomohla nám dlouhá zima a stále vidím
potenciál pro zlepšení. Stejně tak i mě opět
chytlo hraní, jakmile jsem vstoupil na trávník, a pokud bude sloužit zdraví, chtěl bych
hrát i dál.“
Hodnocení asistenta
Protivanova Josefa Pospíšila:

Milar, Dvořák, M. Pospíšil – D. Sedlák,
Kropáč, F. Pospíšil, Sekanina (70. Liška),
Musil (34. V. Nejedlý) – Grmela (83. R.
Sedlák). Hrající trenér: Milan Piták.

„Poslední zápasy jsme prohrávali velice
těsně a zcela upřímně jsme se soustředili
na obranu. Vsadili jsme na zpevněnou defenzivu, i když jsme hráli doma. Divákům
se to možná nelíbilo, dopadlo to ale dobře. Potýkáme se s problémy se sestavou,
  
už minulý zápas jsme z devatenácti hráčů
na Hané
měli jen čtrnáct a ztratili jsme stopera, to
0:4
TJ
Sokol
(0:1)
nejsilnější jsme tak postavili do obrany
 
a vyplatilo se. Nastala tedy dvojnásobná
Branky: 12. a 88. Hostaša, 47. a 54. Klva- úleva, vypořádali jsme se i s těmito přeňa. Rozhodčí: Habermann – Janáček, kážkami a konečně jsme po dlouhé době
Svoboda. ČK: 86. Lužný (K). Sestava získali nějaký bod.“
Kostelce na Hané: Vítek – Synek (78.
FK
Jurník), Chytil, Vinklárek, Holoubek –
"# 
 $
Lužný, Hruban, M. Klimeš, Žídek (42.
1:3
TJ Sokol
(1:2)
Zatloukal) – Navrátil, Preisler. Trenér:
DubnadMoravou
Jaroslav Klimeš.
Branky: 22. Kolečkář – 2. Hronek, 42.
Hodnocení trenéra Kostelce
Grečmal, 50. Šálek. Rozhodčí: Lizna –
na Hané Jaroslava Klimeše:
Chládek, Winkler. Sestava Němčic: No„Nacházíme se ve stavu, kdy nám to nejde. sek – Řezáč, M. Navrátil, Spiller, Vévoda
Prohrát se může, ale 4:0 doma je hodně. – Jordán (77. Chlud), J. Navrátil, Hamala,
Věděli jsme, že k nám přijede první tým Dorňák – Horák, Kolečkář. Trenér: Ratabulky, a připravovali jsme se, trápí nás dovan Novotný.
ale marodka, kdy stále někdo odpadá.
Hodnocení trenéra Němčic
Rozhodla první půlka. Neproměnili jsme
Radovana Novotného:
stoprocentní šance, z brejku jsme dostali
gól a hned po změně stran další. Opatovice „Klukům nelze nic vytknout. Nehráli
mají kvalitní tým a už nás k ničemu nepus- špatně, hned ve druhé minutě jsme ale
tily. Nejvíce mě mrzí vyloučení, ztratili jsme dostali gól ze standardky. Dokázali jsme
dalšího hráče. Jdeme z extrému do extré- vyrovnat a za stavu 1:1 jsme měli další tři
mu, na podzim jsme získali spoustu bodů tutovky, nedali jsme ale ani jednu, poté
a nastalo uspokojení. Nevyšel nám úvod jsme si opět nepohlídali standardku. Kluci
jara a nevěříme si. Návraty do sestavy navíc bojovali, hra měla hlavu a patu, inkasovali
jsme ale hloupé góly. Dub měl čtyři střely
nejsou v dohledu a čekají nás horké dny.“
a trefil se třikrát, my z osmi pokusů jednou.
SK
Již z Opatovic to mohly být tři body, když
Protivanov
jsme podali velice dobrý výkon. Kluci ma1:0
FK
PK (0:0)
kali, dřeli, nevzdávají se a hrají se vztyčenou
 !  
hlavou. Nevidím to nijak dramaticky, jsou
Rozhodčí: Straka – Kašpar, Šrejma. Se- to další zkušenosti a důležité je, že se drží
stava Protivanova: M. Piták – M. Sedlák, partie.“
(jim, jč)

Nedali jsme ale zhruba ve dvacáté minutě
jasnou šanci a zápas se začal obracet. Do
přestávky domácí vyrovnali a druhá půle
už byla hodně vyrovnaná. Oba týmy chtěly zvítězit a tlačily se dopředu, vítězný gól
se nám ale bohužel dát nepodařilo a opět
jsme prohráli na penalty. Na podzim nám
vycházely a stejně tak i první jarní rozstřel
jsme vyhráli, nyní jsme ale už potřetí v řadě
prohráli. Po třiceti minutách by bod byl
určitě ztrátou, nakonec je ale remíza asi
spravedlivá.“
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Branky: 32. a 54. Štimpl. Rozhodčí:
Lasovský – Vedral, Kopecký. Sestava
Klenovic: Klimeš – Frys (71. Popelka), Cetkovský, Pospíšil, Dreksler (67.
Šlézar) – Rozehnal, Liška (74. Spálovský), Dadák, Prášil (46. Grepl) – Štěpánek (84. Pokorný), César. Trenér
Klenovic: Vladimír Horák
Hodnocení trenéra Klenovic Vladimíra Horáka
S trenérem se bohužel nepodařilo telefonicky spojit

0:2
(0:1)

Branky: 24. a 28. Fabián, 74. Kocfelda, 86. Zbožínek – 33. Klus. Rozhodčí: Hrbáček – Slota, Konečný.
Sestava Smržic: Volf – Zbožínek,
Martinák, Doseděl, Klus – Kalandřík, Pírek, Dostál, Studený A., Studený T. – Studený M. Trenér: Petr
Gottwald
Hodnocení trenéra Smržic Petra
Gottwalda
S trenérem se bohužel nepodařilo telefonicky spojit.

 více informací
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Branky: 10. Kocfelda, 63. Fabián, 89.
Fabián. Rozhodčí: Sedláček – Kaňok,
Kundrát. Sestava Vrchoslavic: Jurčík
– Coufalík, Fialka, Horák, Loučka
J. – Holub, Trávníček, Machálek, Zatloukal – Loučka T., Jurčík. Trenér:
Miroslav Panáček
Hodnocení trenéra Vrchoslavic Miroslava Panáčka:
„Hráli jsme dobře. Ale chyběla nám
spousta hráčů, kteří museli buď do
práce, nebo nemohli hrát z jiných důvodů. Neměli jsme nikoho na střídání.
Chyběl nám náš střelec a podle toho
to taky vypadalo. Dostali jsme rychlý
gól už v desáté minutě, ale i tak jsme
podle mého názoru hráli dobře. Ke
konci zápasu už jsme to museli otevřít
a zkusit něco, ale gól jsme nedali. Zato
dva dostali.“

3:0
(1:0) '
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Hodnocení trenéra
Jaroslava Svozila st.
„Věděli jsme, že mají běhavé hráče. Upravil jsem sestavu přímo na
tento zápas. Vinou zranění jsem ale
nemohl nasadit všechny, co bych
chtěl. Museli jsme zápas otáčet a
dokázali vést o dvě branky. Poté
přišlo asi nějaké uspokojení, protože soupeř dokázal ještě do poločasu
srovnat. Ve druhém poločase jsme
se dostali do vedení po standartní
situaci a do konce zápasu udrželi
výsledek.“

Branky: 19. Vrba, 32. Svozil, 35.
Tydlačka, 58. Frýbort – 16. Vlček,
42. Bernhauer, 44. Herman. Rozhodčí: Brázdil – Machala, Vláčil.
Sestava Pivína: Fürst – Frýbort,
Pospíšil, Sedlák, Švéda – Vrba T.
(90. Bartoník), Valtr, Svozil, Šišma (72. Vrba S.) – Tydlačka (46.
Bartoník), Trajer. Trenér: Jaroslav
Svozil st.

4:3
(3:3)
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Hodnocení trenéra
Miroslava
Panáčka
„To skóre hovoří za všechno a
ještě jsme neproměnili spoustu
jasných šancí. První poločas se
ukázal jako dobrý, dostali jsme
se do vedení dva nula. Já sem
rád, že jsem konečně mohl využít našeho útočníka Michala
Hradila, takže jsem měl sestavu
podle svých představ. Soupeř
se celý zápas k ničemu nedostal.“

Branky: 31. Jurčík, 42. Hradil
M., 72. a 87. Hradil T., 77. Machálek. Rozhodčí: Kryl – Dorušák, Vojtek. Sestava Vrchoslavic: Loučka J.– Trávníček,
Holub, Hradil M., Coufalík
– Machálek (86. Loučka T.),
Horák, Fialka, Přecechtěl (71.
Panáček)– Jurčík, Hradil T.
Trenér: Miroslav Panáček

5:0
(2:0) $=
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Hodnocení trenéra Hané
Daniela Koláře
„V prvním poločase domácí více
drželi míč. My jsme se snažili
hrozit z brejků, což se povedlo,
do kabin jsme šli ve vedení 1:0.
Hned na začátku druhého poločasu jsme dostali během dvou minut
dva góly. Měli pak šanci ještě zvýšit, ale to se naštěstí nestalo. Poté
jsme do konce zápasu byli lepším
týmem a zaslouženě se nám podařilo vyrovnat. Poté na penalty jsme
snad poprvé v sezóně prohráli, ale
bereme i bod.“

Branky: 48. a 50. Kravar – 42.
Novák, 86. Petržela. Rozhodčí:
Dokoupil – Horák, Čampišová.
Sestava Hané: Marák – Jančiar,
Trnovský, Světlý, Ondráček –
Strouhal (71. Ociepka), Kaprál,
Holomek, Novák – Zatloukal,
Petržela. Trenér Hané: Daniel
Kolář

(0:1)PK4:1./$9
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Smržice a Klenovice padly, Pivín a Vrchoslavice nadělovaly

PROSTĚJOVSKO Dvacátým kolem pokračovala Smoos I.B. třída skupina A Olomouckého KFS, a o víkendu napadala spousta
krásných gólů. Vrchoslavice doma nadělily doma Moštěnici pět branek a domácí fanoušci mohli být spokojeni. Přestřelka se
udála v Pivíně, kde dohromady padlo sedm gólů. Šťastnější byl nakonec domácí tým a vyhrál 4:3. Naopak Smržice si odvezly zpět
čtyři branky a padly 4:1 s Újezdcem. Klenovice nestačily na Tovačov a Haná prohrála na penalty s Kojetínem. Tým z Vrchoslavic v
dohrávce 14. kola I.B. třídy skupiny A dostal od Újezdce tři góly. Na vině byla i hojná neúčast některých klíčových hráčů.

Hodnocení hrajícího trenéra
„Na jaře jsme ještě neprohráli, máme pět
Lipové Pavla Růžičky:
výher a jednu remízu! Parádní vstup nám
dodal sebevědomí, užíváme si to a je to „Měli jsme na tři body. Začali jsme velice
současně závazek do budoucna. Mostko- dobře a Martin Dostál nás poslal do vedevice začaly aktivně, po patnácté minutě se ní, náskok jsme navíc mohli ještě navýšit.

Hodnocení trenéra Určic
Pavla Zbožínka:

Branky: 38. Holčák, 41. T. Menšík, 90.
Mohelník – 49. P. Zapletal. Rozhodčí:
Sedláček – Perutka, Dokoupil. Sestava
Určic: Števula – Slezák, Zbožínek, Frehar, Hejduk – O. Halouzka (71. Šnajdr),
Adamec, T. Menšík (75. Mohelník), Krajíček (34. Bureš, 82. Žáček) – P. Halouzka
(53. Paul), Holčák. Hrající trenér: Pavel
Zbožínek. Sestava Mostkovic: Lukáš –
Milar, V. Vojtíšek (67. R. Hanák), Šlambor,
M. Vojtíšek, P. Zapletal, Dadák, Doseděl,
Sedláček, Kazda, Frýbort (84. L. Zapletal).
Trenér: Ladislav Krátký.

3:1
(2:0)

I.B třída skupina A

Branky: 6. Zapletal, 41. Hatle – 25. Fabiánek z penalty, 38. Trajer. Rozhodčí: Januš
– Sedláček, Molík. ČK: 82. Lakomý (Č).
Sestava Čechovic: Polák – Š. Hanák, Walter, Lakomý, Koláček – Novák (77. Němeček), Kolečkář (73. Pospíšil), Muzikant
(68. Skoumal), Chmelík – Zapletal, Hatle.
Trenér: Evžen Kučera. Sestava Plumlova: Simandl – Vysloužil, Ševcůj, Fabiánek,
Kutný – Hrstka, Spáčil (86. Bureš), Zau něj absolutně propadli a prohráli 1:5, na programu ve středu 16. května. Koni- bloudil, Klváček – Hladký, Trajer. Trenér:
zdvihám tedy varovně prst a poctivě se ci tak v brzké době čeká další „anglický Pavel Voráč.
připravíme. Je to nevyzpytatelný soupeř týden“.
Hodnocení trenéra Čechovic
s kvalitními fotbalisty,“ uvědomuje si.
Evžena Kučery:
Sokol
A také dále čekají na Konici obtížní pro
„Plumlov
hrál velice dobře, tento půlrok
tivníci, po týmech z dolní části pořadí
2:1 TJ Tatran
se mu daří a pohybuje se v popředí tabulteď přicházejí ti papírově silnější. „Máme PK (1:0)
> 
ky. Odehráli velice kvalitní utkání a v jeho
Maletín, Chválkovice i Bohuňovice venku, s Pasekou a Bohdíkovem se utkáme Branky: 25. Kamený – 67. Kohout. Roz- dvou třetinách byli lepší. Nám se povedlo
doma, teď se ukáže, jak na tom jsme. Za hodčí: Kundrát – Vrána, Frais. Sestava prvních patnáct minut a dostali jsme se do
týden navíc hrajeme semifinále poháru Konice: Vévoda – Blaha (66. Kořenek), vedení, poté jsme na dvacet minut vyklidili
v Hustopečích a jedeme si tam pro po- Rus, Oščádal, L. Bílý – F. Bílý (52. Paš), pole a soupeř otočil. Následně se hra opět
stup. Nečeká nás ale nic jednoduchého, Tichý, Kořenovský, Drešr – Bross (86. Cet- vyrovnala a podařilo se nám srovnat na 2:2,
je to sice okresní tým, ale jedoucí na po- kovský), Kamený. Trenér: Petr Ullmann. ve druhé půli ale opět byli hosté o kousek
(jim)
stup,“ upozornil ještě na souboj, který je

přízemní střelou k tyči pojistil pro Konici úspěšný výsledek - 0:2. Hráči obou
týmů svedli mezi sebou spoustu osobních soubojů a hrálo se až do úplného
vyčerpání.
„Ten zbytek utkání se mi ze strany domácích vůbec nelíbil. Po tom druhém
gólu byli hodně frustrovaní, a to jak
hráči, trenéři, tak i diváci. Hodně jsme
si vyslechli a nakonec to vygradovalo
i červenou kartou pro domácí za urážky na adresu rozhodčího,“ okomentoval konec zápasu konický lodivod
Ullmann. „Kluci hráli výborně i přes ty

(  ^   ? 

ČESKÁ VES, PROSTĚJOV Prvomájová dohrávka 15. kola I.A. třídy skupiny „A“ Olomouckého KFS přijela
Konice na horkou půdu Řetězárny
do České Vsi. Při honbě za prvním
místem potřebovali hosté vyhrát.
Zároveň by tím udrželi odstup Maletína, který se jim lepí na paty. Konice měla větší problémy se složením
sestavy, i tak si odvezla domů tři body.
„Jeli jsme tam v dost okleštěné sestavě,
do základní sestavy tak museli nastoupit tři hráči z našeho dorostu. Od zápasu s Hlubočkami nám vypadli oba

Sportovní klub
Lipová
TJ Sokol
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I.A třída skupina B
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MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
Dohrávka 24. kola: 1.SK Prostějov –
Kroměříž „B“ (úterý 8.5., 16.30, Horák
– Podhajský, Čampišová).
25. kolo: Jeseník – 1.SK Prostějov
„B“ (sobota 12.5., 10.15, Vojáček – Ol
KFS, Ol KFS).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
Dohrávka 14. kola, úterý 8. května:
Chomoutov – Konice (16.30, Petr).
21. kolo, sobota 12. května, 10.00
hodin: Mohelnice – Konice (OFS),
Čechovice – 1.FC Viktorie Přerov „B“
(Majer), Zábřeh – Olšany (Kreif),
Šternberk – Určice (Dokoupil).
>@¡=>W=);\DOROSTU, SK. „A“:
Předehrávka 22. kola, úterý 8. května: Zábřeh „B“ – Hvozd (13.00, Kryl).
17. kolo, neděle 13. května: Plumlov
– Hvozd (10.00, P. Brázdil st.), Kralice
na Hané – Mikulovice (14.15, Perutka),
Haňovice – Protivanov (14.15, Vojtek).
>@¡=>W=);\-
DOROSTU, SK. „B“:
17. kolo, sobota 12. května: Želatovice – Otaslavice (14.00, Kouřílek), Ústí
– Němčice nad Hanou (16.30, hřiště
Opatovice, OFS), Brodek u Prostějova
– Pivín (neděle 13.5., 14.00, Hubený).
MORAVSKOSLEZSKÁ
-W>)=>W@{¢
Předehrávané 32. kolo: 1.SK Prostějov – Zbrojovka Brno (úterý 8.5.,
12.15, Běhal – Petrásek, Šmíd).
25. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc (neděle 13.5., 12.15, Přikryl –
Matulík, Labaš).
MORAVSKOSLEZSKÁ
-W>)=>W@{£
Předehrávané 32. kolo: 1.SK Prostějov – Zbrojovka Brno (úterý 8.5.,
10.30, Petrásek – Běhal, Šmíd).
25. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc (neděle 13.5., 10.30, Matulík –
Přikryl, Labaš).
SpSM – U13 JIH:
Předehrávané 26. kolo: 1.SK Prostějov – Zbrojovka Brno (čtvrtek 10.5.,
17.00, Šarnaj – Ol KFS, Ol KFS).
21. kolo: 1.SK Prostějov – Hodonín
(sobota 12.5., 10.00, Podhajský).
SpSM – U12 JIH:
Předehrávané 26. kolo: 1.SK Prostějov – Zbrojovka Brno (čtvrtek 10.5.,
17.00, Dömisch).
21. kolo: 1.SK Prostějov – Hodonín
(sobota 12.5., 10.00).
FLY UNITED KRAJSKÝ
&¤:)=;@[<(-W>+
Dohrávky 15. kola, úterý 8. května: Olšany – Jeseník (11.30, Šteier),
Čechovice – Němčice nad Hanou
(17.15, Kryl).
21. kolo, neděle 13. května: Němčice nad Hanou – Jeseník (sobota 12.5.,
11.45, Lasovský), Čechovice – Zábřeh
(9.00, Spurný), Konice – Šternberk
(10.45, Winkler), Dub nad Moravou
– Olšany (12.15, Zavřel).
FLY UNITED KRAJSKÝ
&¤:)*@[<(-W>+
Dohrávky 15. kola, úterý 8. května: Olšany – Jeseník (10.00, Šteier),
Čechovice – Němčice nad Hanou
(15.30, Kryl).
21. kolo, neděle 13. května: Němčice nad Hanou – Jeseník (sobota 12.5.,
10.00, Lasovský), Konice – Šternberk
(9.00, Winkler), Čechovice – Zábřeh
(10.45, Spurný), Dub nad Moravou –
Olšany (13.45, Zavřel).
OKRESNÍ PØEBOR
=;@[<(-W>+
13. kolo, sobota 12. května, 10.00
hodin: Protivanov – Brodek u Prostějova (9.00), Klenovice na Hané –
Držovice, Hvozd – Brodek u Konice,
Plumlov – Mostkovice (13.00), Určice – Pivín (14.30).
OKRESNÍ PØEBOR
*@[<(-W>+
21. kolo, neděle 13. května, 10.00
hodin: Nezamyslice – Olšany „B“ (sobota 12.5., 10.00), Určice – Výšovice
(sobota 12.5., 13.00), Smržice – Pivín,
Kralice na Hané – Horní Štěpánov,
Lipová – Plumlov, Ptení Otaslavice
(14.00), Mostkovice volno.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

´
menicko

´
´
zapasove

Pondělí 7. května 2018
www.vecernikpv.cz
PROSTĚJOVSKO Hned polovina z osmi regionálních zástupců si ve víkendovém dvacátém kole„B“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS
vyzkoušela penaltový rozstřel. V souboji Čechovic s Plumlovem se radovali domácí, totéž platilo v případě duelu Protivanova s Brodkem
u Přerova a Lipové v Kojetíně. Ve vítězném tažení pokračují Určice, které zdolaly Mostkovice, naopak Kostelec se i dál trápí a musel spolknout hořkou pilulku v podobě čtyřgólového výprasku od vedoucích Opatovic. Bez bodu zůstaly po utkání s Dubem i poslední Němčice.
Ještě předtím ve sváteční dohrávce 15. kola hostila Lipová Bělotín. Po vyrovnaném duelu přišly na řadu penalty.V těch měli více štěstí hosté.

lepší. Kluci ale poctivě odehráli celé derby,
makali, dřeli, dali balon na zem, soupeř byl
ale velmi kvalitní a jsem velice spokojen se
dvěma body, jsou pro nás hodně dobré.
Branky: 40. Jamrich – 6. Novosad. Roz- Musím klukům poděkovat za bojovnost,
hodčí: Machala – Hampl, Janáček. Žluté nasazení, po vyloučení jsme zápas i v deseti
karty: 34. Novák, 39. Liška, 75. Vybíhal, 88. odedřeli až do konce.“
Dostál – 60. Janíček, 65. Bušina, 90. Bočan.
Hodnocení trenéra Plumlova
Sestava Lipové: Holásek – Žilka, Takáč,
Pavla Voráče:
Moštěk, Petržela (64. Abrahám) – Dostál
M., Drexler, Jamrich (85. Výmola), Novák „Asi jsme byli o kousek lepší, remíza je ale
– Liška (46. Vybíhal), Dostál P. Trenér: Pa- asi zasloužená. Šance jsme nedohráli, měli
jsme utkání zlomit na svou stranu, měli
vel Růžička
Hodnocení trenéra Lipové Pavla Růžičky: jsme šanci i v devadesáté minutě. A při
„Hráli jsme s velice kvalitním soupeřem. penaltách jsme gól nedali, proto jsme proZápas byl vcelku vyrovnaný, takže podle hráli. Dostali jsme rychlý gól, pak jsme sice
mého názoru je ta remíza spravedlivým otočili a měli jsme i náznaky na třetí gól,
velké absence, bojovali jeden za druhé- výsledkem. Hosté se ujali vedení hned po ten se nám ale nepovedlo dát a inkasovali
ho, takže já jsem velmi spokojen,“ dodal začátku zápasu a nám se podařilo vyrovnat jsme další laciný gól. Tentokrát po autu na
ze třiceti metrů po krásné střele Jakuba Ja- první tyč prodlouženém na zadní tyčku,
spokojeně.
kde se Hatle trefil pod břevno. Pro diváky
mricha. Penalty jsou už pak loterie.“
SK
to mohlo být atraktivní utkání, panovalo
? &9
TJ Sokol
pěkné počasí, viděli čtyři branky a ještě jako
0:2
 
Sokol
(0:1)
vyvrcholení byly penalty.“
2:2
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OSLABENÉ KRALICE SRAZILY
V HNĚVOTÍNĚ STANDARDKY

Konice uspěla v dohrávce na půdě Řetězárny
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letos slavíme jubileum...
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fotbal

F TBALOVÁ R

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

DRŽOVICE
VYKRADLY
V
DERBY
MOSTKOVICE
"% 4  3^'
„Darovali jsme jim to na stříbrném podnose,“
smutnil trenér domácího celku Karafiát
MOSTKOVICE Patnácté kolo EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
FOTOGALERIE
Solange Soares v souboji s DrMoravskoslezské divize žen pro Večerník
klikni na
$0  
www.vecernikpv.cz

$1 -"
nabídlo uplynulou neděli dopoledne zajímavé místní derby Jakub
fotbalistek. Na hřiště trápících ČERMÁK
BYLI JSME
se Mostkovic zavítaly rozjeté
U TOHO
Držovice. Utkání se hrálo za silného větru a ve vysokém tempu. Vše
podstatné se událo už v prvním poločase, kdy padly všechny čtyři
góly. Držovice si pak výsledek pohlídaly, odvážejí si domů cenné tři
body a dál pokračují ve výborných výsledcích v jarní části sezóny.
V průběžné tabulce tak zvýšily svůj bodový zisk na dvouciferný a na spadla po stažení za dres hostující útoč- Během zápasu se hrálo na dlouhé odkosvého úhlavního soka ztrácí z osmého místa už jen dva body.
nice a rozhodčí neváhal písknout poku- py. Po dvou takových skončily míče da= ' 
Nedělní dopoledne by bylo zcela ideální pro fotbalový zápas, kdyby nefoukal
tak silný vítr. Zatímco domácí už tři kola
nevyhráli a pro jejich potrápené sebevědomí byla výhra rozhodně potřeba,
to Držovice se nesou na vlně a v kapse
měly z posledních dvou zápasů dva nečekané triumfy, které jim zvedly sebevědomí. V jarní části podávají stabilní výkony i díky gólům Terezy Dorotovičové
a dokázaly zvítězit ve většině utkání.

MOSTKOVICE V neděli vstřelila dva góly Mostkovicím a zařídila otočení zápasu ve prospěch Držovic. Pro kapitánku
Soňu Malinkovou (na snímku)
to ale rozhodně nejsou první
střelecké zářezy v sezóně. Svým
aktivním napadáním soupeře
a velkým fyzickým fondem je
pro tým nepostradatelnou součástí, což se potvrdilo i v dalším
nuta přinesla pokutový kop pro hostují- tový kop. Ten se napoprvé nepodařilo leko za zdí hřiště a ztratily se někde v necí tým a Mostkovice tak obdržely i hod- proměnit, domácí brankářka předvedla konečném poli řepky. Hledaly se bez regionálním derby.

výraznějšího úspěchu, takže doufejme,
že tímto stylem neztratí Mostkovice do Jakub ČERMÁK
konce sezóny zbytek balónů... Stínem  Jak zní vaše hodnocení zápasu?
zápasu se pak stalo zranění držovické „Zahrály jsme jako tým a výhru
vybojovaly společně. Fotbal není
kanonýrky Dorotovičové.
$1 -"
o jednotlivcích, na gólech jsme se
@ ' podílely všechny. Bylo to hlavně „Já myslím, že má ráda adrenalin. Uro spolupráci.“
čitě se zapojuje, jak jen může. Možná
I přes brzký čas a velké teplo si cestu  Vaše góly ale hodně pomáhají, by si to chtěla vyzkoušet v útoku.“
na hřiště našlo přes sto diváků. Větši- zvlášť v jarní části. Je to znát na po- (smích)
na z nich byla domácích, což je velice hodě týmu?
 Jak důležité je do konce sezóny
sympatické číslo, a je vidět, že v Most- „Myslím, že jsme se opravdu hodně posbírat co nejvíce bodů?
kovicích se silně podporují týmy obou zvedly. Je z nás kompaktní tým a každý „Tak tahle sezóna se blíží ke konci,
pohlaví. Atmosféra trochu zajiskřila ve gól nás pomáhá víc a víc nahoru. I tato spíše to budeme brát tak, že si mudruhé půli, když se hra přitvrdila a při- výhra nás určitě povznese zase o tro- síme formu z toho povedeného jara
)^
bylo faulů. Domácí fanoušci si neod- chu výš, jsme odhodlání bojovat dál.“ udržet i na podzim a začít stejně tak
pustili výkřiky na rozhodčího za jeho  Vaše brankářka lítá po celém dobře příští sezónu. Pro nás teď výJednoznačně brankářka hostů Vendula výroky, jinak vzhledem k výsledku byla pokutovém území, ráda se takhle hry jsou za tím, že nás to baví a že
Langerová. Ta svojí hrou někdy byla kulisa celkem tichá.
zapojuje do hry?
chceme hlavně hrát.“
dvanáctou hráčkou na hřišti a pomáhala obraně při dlouhých balónech. Nebála se jít do soubojů ve vysoké rychlosti
s běžícími útočnicemi a vrhala se jim
pod nohy. I díky jejímu přínosu se ne>@@W;
; ^¡:;:;¡= 
podařilo soupeřkám vystřelit na bránu
* 
„Podaly jsme super výkon. Bylo to perfektní, holky makaly, nedaly soupeřkám nic zadarmo,
víc jak třikrát, jelikož si pro všechny delší
míče vybíhala daleko z brány a zabraňo- „Prostě jsme darovali Držo- jsem strašně pyšný na tento tým, a co jsme dokázali během tak krátké chvíle. Pokračujeme vesele dál v tom, co jsme si slíbili na začátku jara. Trochu jsem očekával, že by to tak tentokrát mohlo
vala tak chaotickým soubojům vevnitř vicím vítězství. Vedli jsme, dopadnout. Museli jsme otáčet zápas, ale věděl jsem, že na to moje hráčky mají. Byli jsme na tom
ale udělali jsme vzadu něpokutového území, ze kterých by moh- kolik chyb. Potom už hol- lépe kombinačně, hlavně ve druhém poločase. Za mě určitě spokojenost, i když to byl hodně
ly být nebezpečné situace.
ky nedokázaly dát branku bolavý zápas, byla tam spousta tvrdých soubojů a některé holky si odnesly šrámy. Každopádně

ně nepříjemný gól do šatny.
Ve druhém poločase hra z obou stran
hodně přitvrdila, což zapříčinilo vznik
nepříjemných situací, faulů a drobných
zranění. Držovice, které vedly o dvě
branky, pak vynikaly důrazným presingem a nepouštěly pomalejší Mostkovičanky do útočné fáze. K závěru zápasu
přišel tlak domácích, kteří chtěli se zápasem ještě něco udělat, ale ani standartní
situace jim k tomu nepomohly.

skvělé reflexy, ale Tereza Dorotovičová
se zachovala pohotově a dorazila míč za
záda ležící strážkyně brány - 1:3.
Ve druhém poločase bylo šancí poskrovnu a Držovice nikam nepospíchaly. Nejvýraznější šance domácích po
přestávce přišla po krásné samostatné
akci hráčky Solange Soares, která prokličkovala mezi dvěma obránkyněmi,
položila si brankářku na zem, ale bohužel se dostala do velmi velkého úhlu,
nezvládla už zakončit. Na konci zápasu
se nadechli domácí ke tlaku, ale bez výraznější šance na bránu.

^  "
 `^
Hra začala ve velmi vysokém tempu
okamžitě po výkopu a první se vrhly
do útoku hráčky Držovic. Úvodních
pět minut svíraly domácího soka u jejich pokutového území a chtěly rychle
vstřelit vedoucí gól. Paradoxně to ale
byly Mostkovičanky, které udeřily. Po
bleskurychlém brejku po pravé straně
se dostali do vedení a úplně tak šokovali hostující výběr. V následující pasáži
poletoval míč zejména vzduchem, ani
jeden tým moc nevyužíval kombinaci
po zemi. Držovice dokázaly z této neurovnané bitvy srovnat a za deset minut
dokonce otočit zápas ve svůj prospěch.
V obou případech má prsty v gólu také
domácí obrana, která se dopustila hned
několika souvislých chyb. Poslední mi-

   9w  

V 6. minutě se domácí hráčky dostaly
do rychlého brejku po pravé straně,
dokázaly odcentrovat, a když už to
vypadalo, že obránkyně uklidí míč do
bezpečí, nechaly jej trestuhodně propadnout za sebe, kde se nacházela úplně
nepokrytá Barbora Karafiátová, která
neměla sebemenší problém uklidit míč
do sítě - 1:0. Hosté srovnali stav zápasů
na konci 19. minuty, kdy po odrazu
zaspaly obě stoperky Mostkovic, načež
Soňa Malinková se ocitla sama před domácí brankářkou, měla spoustu času si
střelu připravit a uklidila balón do levého dolního rohu branky - 1:1. O deset
minut později využila stejná hráčka nedůrazného bránění v pokutovém území
a poslala Držovice do vedení - 1:2. Minutu před koncem prvního poločasu

&`^ x

  

Sokol Mostkovice

a kombinačně jsme propadli. Nemám, co k tomu víc
říct...“

1 :3

jak už jsem říkal na začátku jara, zvyšování skóre na náš účet už skončilo! Dnešní zápas ale moc
bolel a asi přijdu do konce sezóny o Terezu Dorotovičovou. Bohužel je to daň za tvrdou a zákeřnou hru od protihráček, bohužel to neunesly a asi čekaly, že to dopadne jinak.“

TJ Sokol Držovice

15. kolo Moravskoslezské divize žen, skupina „B“
Štefková

Gottwaldová

Robert

Malinková

Tomáš

Jančíková
Kraváková

KARAFIÁT

JETEL
Frömmlová

Nováčková

Maťová

Ošťádalová
Kostíková

Soares

Langerová
Jetelová

Ptáčníková

Karafiátová
Gnipová
Komárková

Vaverková
Hejcmanová

Dorotovičová

Domesová

Branka: 6. Karafiátová
Střely na branku:
Rohové kopy:

MOSTKOVICE

4
6

Střely mimo branku:

3

1 :3

DRŽOVICE

( 1 :3)

Rozhodčí: Dorušák – Procházka, Pitner

Žluté karty: 54. Domesová

Žluté karty: -

Střídání: -

Střídání: -

Neherová

Branky: 19. a 29. Malinková, 45. Dorotovičová
Střely na branku:

Diváků: 115

Rohové kopy:

5
1

Střely mimo branku:

1
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Víkendová GRAND PRIX pøilákala cyklisty ze 14 státù
PROSTĚJOV Atraktivní a rychlá cyklistika byla o víkendu k vidění na prostějovském velodromu. Na Velké ceně Českého
svazu cyklistiky se předvedl ohromný zástup z řad zahraniční
konkurence a také závodníci domácích týmů se chtěli blýsknout v tom nejlepším světle. K vidění byly napínavé závody,
plné rychlosti, výdrže a technických dovedností všech týmů.
Důležitá byla rovněž taktika v jízdách.
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
Pátečním vítězem mužského omnia
se stal Christos Volikakis. Návrat na
místo činu vyšel řeckému závodníkovi na jedničku a navázal tak na loňské
vítězství. Druhé a třetí místo obsadili
ukrajinští reprezentanti Roman Gladysh a Maksym Vasyliev. Výborným
výkonem v závěrečné bodovačce
se na celkové čtvrté místo vyšvihl
Wojciech Pszczolarski z domácího
týmu PARDUS –TUFO Prostějov.
Ve scratchi žen zvítězila Nikol Plosaj
z Polska, druhé místo obsadila Lucie
Hochmann z Dukly Praha a třetí místo
další polská závodnice Lucja Pietrzak.
V bodovacím závodě žen zvítězila
Anita Yvonne Stenberg z Norska,
před polskými závodnicemi Justynou
Kaczkowskou a Monikou Graczewskou. Vítězkami madisonu žen se
staly Kaczkowska a Pietrzak, druhé
místo obsadily Wiktoria Pikulik a Daria Pikulik z Polska, třetí místo dvojice
Dukly Praha Lucie Hochmann a Jarmila Machačová. V ženském sprintu
zvítězila Olena Starikova z Ukrajiny
před druhou Julitou Jagodzinskou,
třetí místo obsadila další polská závodnice Urszula Loś, která si i v boji o třetí
místo poradila se Sárou Kaňkovskou
z Dukly Brno. Ve velmi atraktivním

finále mužského keirinu zvítězil polský
reprezentant Patryk Rajkowski před
Martinem Čechmanem z Dukly Brno,
třetí místo obsadil Krzystof Maksel
z Polska. V juniorském omniu zvítězil
slovenský závodník Štefan Michalička,
druhé místo obsadil Lukas Viehberger z Rakouska, třetí místo Mateusz
Jakubasz z Polska. V těžké zahraniční
konkurenci se na domácí dráze výborně předvedl René Smékal z PARDUS
– TUFO Prostějov, který vybojoval
čtvrté místo a zároveň tak byl jediným
českým závodníkem v první desítce.
Páteční program provázela velmi přátelská atmosféra mezi jednotlivými
stájemi. Na okruh taktéž dorazilo velké
množství fanoušků cyklistiky.
Další skvělé závodní souboje byly
k vidění v sobotu, kdy celá velká cena
gradovala. Program zahájily rozjížďky
do bodovacího závodu i scratche, ve
finálové jízdě scratche zvítězil Christos Volikakis, který zvítězil před svým
bratrem Zaferisem Volikakisem, třetí
místo obsadil Cesar Martingil z Portugalska. Hodně aktivní byli domácí
závodníci PARDUS – TUFO Prostějov, ale v těžké konkurenci se nejlépe
umístil na pátém místě Daniel Babor.
V bodovacím závodě parádním výkonem zvítězil Matteo Donega z Itálie, druhé místo obsadil Volodymyr
Dzhus z Ukrajiny a třetí místo vybojoval domácí matador Wojciech Pszczolarski z PARDUS – TUFO Prostějov.
Závěrečný madison byl v režii závodníků z Ukrajiny, kteří se v Prostějově po

Na velodromu se neztratili ani členové prostějovského PARDUS-TUFO
oba dny prezentovali vysokou výkonností i aktivitou. Zcela po zásluze zvítězila dvojice Roman Gladysh – Vitaliy
Hryniv, třetí místo vybojovala dvojice
týmu Favorit racing Ondřej Vendolský – Denis Rugovac. Parádní souboje
byly k vidění v mužském sprintu, ve
kterém zvítězil Andriy Vynokurov.
Pětatřicetiletý závodník z Ukrajiny si
ve finále poradil s o generaci mladším
Martinem Čechmanem z Dukly Brno,
který stejně jako v pátečním keirinu
vybojoval výborné druhé místo. „Byl
jsem překvapený, že jsem se do finále
vůbec dostal. Měli jsme měsíční volno po mistrovství světa, takže teď to
pro nás začíná. Na těchto závodech
jsme chtěli hlavně natrénovat a já to
osobně hodnotím velmi pozitivně,
protože takový úspěch jsem nečekal.
V pátek druhé místo v keirinu, dneska
ve sprintu. Zlato tam není, ale i tak je to
super výsledek,“ zhodnotil svůj výkon
na závodech Martin Čechman z týmu
Dukla Brno. Třetí místo obsadil Patryk
Rajkowski z Polska. V keirinu žen na
páteční vítězství ze sprintu navázala
Olena Starikova z Ukrajiny, druhé
místo obsadila Urszula Lós z Polska
a velmi pěkné třetí místo obsadila Sára
Kaňkovská z Dukly Brno. „Jelo se mi
dobře, až na ten silnější vítr. Každopádně jsem neměla tak dlouho čekat
a nastoupit dřív. Mohla jsem to vyřešit lépe,“ uvedla po finálové jízdě Sára
Kaňkovská.
V omniu žen nejstabilnější výkony
předvedla vítězka páteční bodovačky
Anita Yvone Stenberg z Norska, která
si poradila se silnou konkurencí především polských závodnic. Druhé místo
obsadila Daria Pikulik a třetí místo
Lucja Pietrzak. Ve scratchi juniorů
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zvítězil Štefan Michalička ze Slovenska, druhé místo obsadil Jakub Bielak
z Polska, třetí místo zůstalo zásluhou
Reného Smékala v Prostějově. V bodovacím závodě byli závodníci prostějovského týmu ještě více vidět, zvítězil
Mateusz Jakubasz z Polska, druhé místo bral Lukas Viehberger z Rakouska,
ale třetí místo opět vybojoval domácí
René Smékal, který se po oba dny prezentoval velice aktivně. Pěkné sedmé,
potažmo osmé místo vybojovali další
závodníci prostějovského týmu Tomáš Konečný a Lukáš Kolařík. V juniorském madisonu zvítězila rakouská
dvojice Viehberger - Schmidbauer,
druhé místo obsadila ukrajinská dvojice Ganzin – Kanaka, třetí místo
Smékal – Müller z domácího týmu.
„Program byl poslední dobou nároč-

ný, před týdnem byly závody v Srbsku
a Polsku. Dneska už bylo hodně cítit,
že chybí energie a oba dva jsme měli
hodně těžké nohy,“ zhodnotila po závodě dvojice domácích závodníků.
Veskrze pozitivně lze hodnotit teprve
čtvrtý ročník prostějovského mítinku.
„Musím říct, že z pohledu konkurence
i z pohledu organizace se závod velmi
povedl. Věřím, že i my jsme předvedli
nějaké výkony, které potěšily místní diváky. Martin Čechman obsadil
skvělá druhá místa, Sára Kaňkovská
třetí dnes, takže v týmu panuje spokojenost,“ pochvaloval si Petr Klimeš,
trenér Dukly Brno a reprezentace.
Závody druhé kategorie UCI přilákaly
do Prostějova peloton vskutku světové úrovně. Příjemné počasí a rostoucí
zájem veřejnosti pak výsledný dojem
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jen podtrhly. Kvalitu závodů rovněž
povýšilo stále se zlepšující zázemí, poprvé, byť zatím jen provizorně, bylo
otevřeno nově rekonstruované západní křídlo budovy zázemí velodromu.
„Z mého pohledu se závody vydařily
parádně. Panovalo celou dobu pěkné
počasí, což je u takovýchto otevřených
velodromů zásadní. Co se týče našich
závodníků, vypíchl bych výkon našeho juniora Smékala, který je prvním
rokem v této kategorii. Konkurence,
která se tady sešla, je ohromná. Mysleli jsme, že to bude takový domácí
závod plný českých jezdců a doplněný
o ty zahraniční. Nakonec se to v dobrém slova smyslu zvrtlo a přijely týmy
ze čtrnácti států, takže se z toho stal
opravdu prestižní podnik,“ neskrýval
radost ředitel závodu Michal Mráček.

Po Rudovském opouštějí Jestřáby
také brankář Groh a obránce Žovinec
PROSTĚJOV Po jednom hráči na každém postu definitivně
opustilo v uplynulém týdnu prostějovský hokejový soubor.
Na Hané nebudou v ročníku 2018/2019 pokračovat brankář Dominik Groh, obránce Dušan Žovinec ani útočník Jan
Rudovský, jehož přesun do jiného oddílu již byl delší čas na
spadnutí. Nové smlouvy naopak s Jestřáby uzavřeli zadáci
Ladislav Havlík a Ondřej Mikliš. Podepsáni jsou i další hráči, jejich jména však zatím nechtěl sportovní manažer Jiří
Vykoukal odtajnit. A rýsuje se i vyřešení gólmanské dvojky,
tu by měl na střídavé starty obsadit jeden z členů zatím blíže nespecifikovaného extraligového mužstva.

Jiří MOŽNÝ
„Máme za sebou hektické období,
podařilo se nám ale dopodepisovat
smlouvy a nyní už očekáváme jen
kosmetické úpravy. Teprve je ale
povezu na svaz a musíme si počkat
na jejich schválení, dokud to nebudeme mít potvrzené, nechci být
konkrétnější,“ nechává si zatím někdejší mistr světa veškeré podrobnosti pro sebe.
Vykoukal poodhalil pouze situaci v brankovišti, které by i nadále
mělo zůstat především hájemstvím
Jakuba Neužila. „Navážeme spolupráci s jedním extraligovým celkem
a Pardubice to nejsou. Byl nám nabídnut jeden hráč na patnáct zápasů, přesně to bychom potřebovali,
aby si Kuba odpočinul. Trojkou
pak bude teprve devatenáctiletý
Kryštof Rochla, podobný typ jako

Dominik, který je o rok starší. To
by nám mohlo vyhovovat,“ přestavil stavitel týmu a současně hlavní
kouč jestřábího mužstva. Již zmíněný Dominik Groh se rozhodl
upřednostnit nabídku Ústí nad
Labem, někdejší mládežnický reprezentant se s Prostějovem loučí
bilancí deseti odchytaných zápasů,
průměrem nad čtyři góly na zápas
a úspěšností pod osmaosmdesát
procent.
Jisté dále je, že v obraně by i dále
měli patřit k pilířům Ladislav Havlík
s Ondřejem Miklišem. „Znají prostředí a víme, co od sebe očekávat.
Oba jsou důrazní, stále mají ambice,
jsou pracovití, podporují útok. Ondra je sice ročníkem devadesát šest,
má už ale za sebou čtyři pět sezón
v první lize, Laďa má zkušenosti také
z extraligy a na oba budeme hodně
spoléhat,“ potěšilo Vykoukala.

Dvojnásobný světový šampion se
naopak musí obejít bez Dušana
Žovince. Pětadvacetiletý odchovanec Sparty nabízenou smlouvu
neakceptoval a mohl by mít namířeno do Třince, v jehož „áčku“ se
možná objeví i Jan Rudovský. Jeden
z nejproduktivnějších Jestřábů posledního ročníku nově patří farmě
z Frýdku-Místku.
Celkově zatím příprava běží podle
plánu, hráči mají za sebou již dva
týdny suché kondiční fáze a dalších osm před sebou. „Co jsem si
nalajnoval, tak podle toho jedu
a věřím, že hráči se také připravují
podle plánů, přijdou třiadvacátého
července kvalitně nachystání a budou tým posouvat výš a výš. Především oni sami musí chtít. Pak
budeme mít celý měsíc na doladění kondice, taktiky a strategie,“ odtajnil předpokládané datum úvodního společného vstupu na čerstvě
namraženou ledovou plochu. Do
té doby se hodlá Vykoukal věnovat
i absolvování několika seminářů,
stejně tak pečlivě sleduje i právě
probíhající světový šampionát
v Dánsku. „Právě jedu Chválkovicemi, tak asi tušíte, jak to s mým
přáním podívat se na světový šampionát dopadlo. (úsměv) Dívám se
na televizi a dělám si poznámky,
něco z toho možná použijeme,“
podotkl.

>>> dokončení ze strany 3
Jak dále Rašková uvedla, navíc byla
dlužníkem řádně vyúčtována. Dlužník
podle insolven-čního správce smlouvu
oposkytnutídotaceneporušilanemohlo

tak z jeho strany dojít k bezdůvodnému
obohacení. Věřiteli tak nemohla podle
jeho názoru vzniknout žádná škoda,“ objasnila vyjádření insolvenčního správce
LHK Jestřábi spolek.

Podle zjištění Večerníku se tak magistrát nechce pouštět do incidenční
žaloby s nejistým výsledkem. Vznikly
by tak zbytečné náklady v případě jejího
zamítnutí.
(mik)
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„JSEM
ŠŤASTNÝ
ZA
DESET
LET
S
PROSTĚJOVEM!“
Veleúspěšný kouč zlatých volejbalistek Miroslav Čada potvrdil po zisku
desátého titulu svůj konec na lavičce, bilancoval i naznačil, co vékáčko čeká dál
PROSTĚJOV Pravý volejbalový
generál, skutečný trenérský vojevůdce a opravdový kladný hrdina.
Tak bude už navěky vnímán Miroslav Čada, dlouholetý úspěšný kouč
prostějovských volejbalistek. Dovedl je ke spoustě trofejí i skvělých
výsledků a mimo jiné vyhrál každou
národní soutěž, do které s ženstvem
VK zasáhl (desetkrát UNIQA extraliga plus devětkrát Český pohár).
Po vítězném dokonání téhle úžasné
jízdy v podobě třetí finálové výhry
nad Olomoucí předminulou sobotu dlouho odpovídal na spoustu sršících otázek.

v rámci exkluzivního
w
interview
pro Večerník
rník
se ptal

Michal
KADLEC
C

18050210446

 Co byste řekl k poslednímu duelu, jenž nakonec rozhodl o titulu?
„Máme za sebou hrozně těžký zápas,
určitě nejnáročnější v celé sérii. Vstoupili jsme do něj špatně především vinou podání a Olomouc vycítila svou
šanci, úspěšně pokračovala v úporné
obraně. Čímž nás trápila celou sérii.
Tentokrát i využívala našich hrubek,
kterých jsme v úvodní a třetí sadě
nasekali extrémně moc. Potom jsme
museli jít až na krev, abychom nepříznivý stav 1:2 otočili, což se podařilo
zlepšením všech činností v čele s útokem, v němž jsme soupeře v každém
vzájemném souboji trochu převyšovali. Tohle platilo celé finále, neboť
UP nemá tak ofenzivně dominantní
hráčky jako my. Tím větší kvality jsou
však na olomoucké straně při defenzivě v poli, proto byla vzájemné série tak
vyrovnaná. Útok proti obraně.“
 Nemohla být finálová série
v případě větší stability vaší výkonnosti jednoznačnější?
„Je pravda, že jsme během finále nebyli
v optimální formě, hlavně úvody střetnutí nám nevycházely. Ale já si cením,
že v kritických chvílích se vždycky projevily jak zkušenosti našich ostřílených
opor, tak herní i psychická síla tohoto
výborného mančaftu. Tím jsme Olomouc opakovaně zlomili.“
 V právě skončeném ročníku extraligy jste měli stoprocentní úspěšnost tiebreaků. Čím to?
„Ano, pětkrát jsme hráli rozhodující
pátý set a pokaždé jej zvládli vítězně. Projevila se síla našeho kolektivu
a jeho zmíněné zkušenosti, když jsme

se mohli opřít o takové osobnosti,
jakými jsou Hela Horká, Katy Weiss
nebo Julča Kovářová. Ony toho mají
ozně moc a jsou skutečza sebou hrozně
nkami, z čehož celý tým
nými tahounkami,
v klíčových momentech těžil.“
 Jakým protivníkem byl letos
soubor UP??
„Olomouc se od začátku sezóny netajila tím, že nám chce vyrovnaně
konkurovat, rvát se o titul a pokusit se
ho získat proo sebe. Už předloni poskláilné družstvo a dá se říct,
dala velice silné
dní roky se přidala k naší
že dva poslední
dominanci nad dalšími českými kluby.
etošním semifinále značné
Byť měla v letošním
problémy s Ostravou. Šlo ale jen o dílčí
potíže, jinak jsme my spolu s úpéčkem
ení od zbytku soutěže.“
byli odskočení
 Vnímáte
te větší divácký boom
v Olomouci
ci při porovnání se souostějovem?
časným Prostějovem?
„Ano, je to momentálně tak. Většinou platí, že když jde někdo v koportu kvalitativně
lektivním sportu
budí to fanoušky
nahoru, probudí
ejich zájem. Zaa zvýší se jejich
ípadě neustále
tímco v případě
a dlouho see opakujících
triumfů, cožž je náš příere jako sapad, se to bere
mozřejmost.. A nadšení
příznivců postupně
užel je to
opadá. Bohužel
áliích asi
v českých reáliích
konitost.
taková zákonitost.
Projevila se i na diěvnosti
vácké návštěvnosti
tlivýchh
na jednotlivých
afinálových zápasech.“
 Máte tedy
edy de-sátý titul i pohár, ale
v letošní Lize mistryň
hli na žádné vítězjste nedosáhli
o zpětně?
ství. Mrzí to
„Tohle nás mrzí skutečně moc, proěli výborný mančaft a při
tože jsme měli
aspoň trochuu příznivějším losu určitě
šlo některé zápasy vyhrát. Bohužel
povali výhradně proti evjsme nastupovali
ropským topp klubům a projevilo se, že
mezi našimi hráčkami a jejich světovými hvězdamii je kvalitativní rozdíl.“
 Co dál? Končíte na lavičce, jak
jste avizovall už před sezónou, nebo
ce jen pokračovat?
budete přece
„Slíbil jsem majiteli klubu, že uděláme desátý mistrovský titul v řadě za
sebou. A mám samozřejmě radost,
vedlo. Celých těch deset
že se to povedlo.
uplynulých let jsme v Prostějově měli
uper podmínky, pracovavytvořené super
lo se mi tu nádherně. A málokde se
podaří tohlee udržet natolik dlouhou
dobu. Teď už však zdejší podmínky

půjdou o něco dolů, i když místní volejbal pojede dál. Jak přesně všechno
bude, se ukáže v nejbližších dnech
a týdnech.“
 Jaká vlastně celá ta dekáda
byla?
„Rozhodně krásná. V evropské Champions League jsme
hrávali
často
proti extrémně
silným soupeřům a většinou
po jednom výsledkově slabším
roku následoval
jeden úspěšný, kdy
se nám povedlo porážet i velké favority

S největší pravděpodobností nebude mít
klub v příští sezóně tak vysoké ambice,
aby mohl postavit konkurenceschopný tým
pro Ligu mistryň.
mistryň Z evropských pohárů však
měl by se přesunout
VK úplně nevycouvá,
nevyc
Cupu nebo Challenge Cupu...
do CEV Cu

Miroslav "ada s erstvým zlatem na krku, gratuluje mu námstkyn primátorky
msta Prostjov Ivana Hemerková.
Foto: Radek Vá+a

s mezinárodním věhlasem. V českých
soutěžích jsme kompletních deset let
dokázali udržet dominanci nad extraligovou soutěží a kromě loňské výjimky
i nad národním pohárem. Právě toho,
že pod mým vedením jsme v tuzemsku nikdy neklopýtli a pokaždé získali
trofej, si vážím ze všeho nejvíc. V letošní sezóně jsme navíc neprohráli s českými soupeři ani jeden zápas, což je
skvělá vizitka. Obecně platí, že se vždy
povedlo dát v Prostějově dohromady
kvalitní družstvo se silnou morálkou,
které nikdy výrazněji nepolevilo. A totéž platí pro realizační tým. Celé desetiletí jsme tomu dávali na poměry ČR
nejvíc, co šlo, naprosté maximum.“
 Který ročník vnímáte jako nejtěžší?
„Složitě se to hodnotí, ale asi minulý, kdy jsme se potýkali s největšími
problémy včetně ztráty Českého
poháru. A ve finále extraligy proti
Olomouci jsme museli otáčet nepříznivý stav 1:2 na utkání, přičemž v po-

sledním páté
pátém rozhodoval o vítězi
S
až tiebreak. Sezóna
2016-2017 byla
opravdu moc těžká.“
 Co říkáte na fakt, že jste se s patnácti získaný
získanými tituly v roli trenéra
osamostatni v čele historického
osamostatnil
nejús
pořadí nejúspěšnějších
koučů ČR?
„Tohle jsem nijak nesledoval. Ale je
pravda, že zza posledních sedmnáct
let mám pat
patnáct titulů, což asi o něsvědčí (smích) Své úspěšnosti
čem svědčí.
jsem si věd
vědom a nebudu dělat přehnaně skro
skromného, i když chci zdůraznit, že bez samotných hráček
i kolegů z realizačních týmů by se
žádný z tě
těch úspěchů nekonal. Zása
kladem samozřejmě
bylo pět zlatých ještě z Brna, což mi otevřelo
dveře do Prostějova, jinak by si
mě sem nnebrali. (úsměv) Následné tituly zde pak mohly vypadat
s adněj vzhledem ke špičsn
snadněji
ú
kové úrovni
hráček, které za
ka
VK každoročně
nastupovaly.
Zvládn však ženské družZvládnout
stvo nnení úplně jednoduché,
zvlášť sladit cizinky s Češkaas bylo vždy nejsložitější.
mi asi
Ale pokaždé se to nakonec
pod
podařilo,
předváděli jsme
zpra
zpravidla
kvalitní volejbal.
t
A téhle
dlouhodobé stability si velmi cením.“
 Přesvědčilo by vás
něc
něco, abyste ve vékáčku
dál pokračoval jako hlavní llodivod?
„To vážně nevím... (s úsměvem
vem) Teď momentálně
panu
panuje nadšení, že se nám
poved
povedla jubilejní obhajoba,
všichn
všichni jsou spokojení. Až prvotní eu
euforie opadne, začne se
řešit, co a jak dál. Za sebe můžu
říct, že moje
mo působení v Prostějově už není určitě
ur o penězích. Spíš se
musím rozhodnout, na jaké pozici

případně pokračovat anebo jestli se
úplně stáhnout z dění.“
 Proč se přikláníte k variantě
nevést již VK?
„Cítím, že družstvo potřebuje novou
energii. Přece jen deset let je deset let
a sám na sobě cítím určitou únavu. Je
potřeba nový pohled, změnit některé
věci a kolektiv hodně okysličit. Jak
už bylo zmíněno, podmínky půjdou
dolů a trenéra zde čeká moc práce
s převážně mladšími hráčkami. K čemuž se víc bude hodit mladší kouč.“
 Champions League už každopádně Prostějov hrát nebude, že?
„Ano, tohle lze potvrdit. S největší
pravděpodobností nebude mít klub
v příští sezóně tak vysoké ambice, aby
mohl postavit konkurenceschopný
tým pro Ligu mistryň. Z evropských
pohárů však VK úplně nevycouvá,
měl by se přesunout do CEV Cupu
nebo Challenge Cupu. Ještě se přesně uvidí.“
 Dá se říct, že právě končí jedna
volejbalová éra?
„Myslím, že asi jo. Prostějov dlouhých deset let dosahoval obdivuhodných výsledků, zatímco teď tahle éra
reálně skončila a VK bude pokračovat na trochu nižší úrovni.“
 Napadlo by vás po příchodu do
Prostějova v roce 2008, co všechno s ním dokážete?
„To rozhodně ne. Hlavně bych nevěřil, že se v takovém top klubu
na české poměry udržím deset let.
Vést Prostějov bylo snem možná
každého trenéra v republice a kouč
je tady pod permanentně velkým
tlakem přidávat další úspěchy. My
jsme měli štěstí, že se nám podařil
výborný vstup do Champions League a především jsme hned začali
sbírat mistrovské tituly i národní
poháry. Oddílové vedení se mnou
bylo asi spokojené a naše vzájemná
spolupráce vyústila v deset krásných
let. Jsem za ně šťastný.“

vizitka
MIROSLAV ČADA
✓ narodil se 8. května 1953 ve Znojmě
✓ hlavní trenér volejbalistek VK Prostějov
✓ volejbalu se věnoval od mládí a býval
špičkovým hráčem, se Zbrojovkou Brno
získal dva tituly mistra Československa
✓ po skončení hráčské kariéry přešel do
funkce trenéra, v níž dosáhl ještě mnohem většího množství úspěchů
✓ ženy Králova Pole Brno dovedl k pěti extraligovým triumfům, volejbalistky Prostějova k dalším devíti
✓ na kontě má i více než deset trofejí z Českého poháru žen, čtyřikrát
vyhrál Česko-slovenský pohár, jednou Středoevropskou ligu a čtyřikrát dovedl VK do play off evropské Champions League
✓ byl také koučem reprezentačních výběrů ČR i Slovenska, několikrát zvítězil v anketě o nejlepšího trenéra obou těchto zemí
✓ vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně a má titul PaeDr.,
na této vysoké škole byl dlouholetým odborným asistentem
✓ je ženatý a má jednu dceru
zajímavost: je vyhlášený svou bodrou moravskou povahou i lidským
přístupem ke všem, zdatný psycholog - praktik
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www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k


sport

47

HÁZENKÁ{I SOKOLA II. SE DOMA ROZLOU*ILI VÍT\ZSTVÍM
PROSTĚJOV Jarní házenkářská sezóna uběhla velmi
rychle. Jedenadvacáté kolo
druhé ligy bylo zároveň
posledním, které Sokol
II. Prostějov odehrál před
domácím publikem. A loučení bylo vítězné, i když první
poločas to šlo hodně ztuha. Rozhodující náskok získali domácí
po změně stran a Dolní Cerekev nakonec jasně přehráli.
V závěrečném dějství zajíždí svěřenci kouče Vasylieva na
půdu Velkého Meziříčí. V případě včerejší porážky Juliánova
v Telnici (výsledek nebyl do uzávěrky této strany znám - pozn.
red.) už by mohli s předstihem slavit záchranu v soutěži.

S II. PV 34
DCER 28

Domácí Sokoli potřebovali nutně
bodovat, aby si udrželi reálnou
naději na záchranu soutěže. K tomu
se musí umístit do desátého místa,
protože poslední dva týmy by teoreticky měly sestupovat.
První branky ale uhrál soupeř,
domácí ale vyrovnali na 2:2 a do

EXKLUZIVNÍ
IVNÍ
reportáž
pro Večerník
ník

Tomáš
KALÁB

FOTOGALERIE

Pozápasové hodnocení trenér7

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Anatolij VASYLIJEV - Sokol II Prostìjov:
„Vítězství bylo zasloužené, nakonec jsme se stmelili a začaly nám tam padat góly.
V druhém poločase nás hodně podržel náš brankář, skoro by se dalo říci, že si
vyměnili role. Po přestávce Jirka Hrubý zavřel bránu, zatímco v našem podání
začalo skóre narůstat. Jen díky tomu jsme si vytvořili náskok. Správnou volbou
bylo osobní bránění, protože jsme jim tím rozbili útok. Především na pravou spojku, která tvořila hru. Jde nám o záchranu soutěže, důležitý bude pro nás výsledek
Juliánova v Telnici. Čeká nás Velké Meziříčí, což bude těžký zápas. Pokud bychom
tam urvali dva body, budeme zcela určitě třetí od konce, ale dnes jsme dva body
zcela nutně potřebovali, abychom šli do posledního zápasu klidnější.“

desáté minuty se dostali do vedení.
Vypracovaný dvoubrankový náskok
vzal zbrklostí při rychlých kontrech
za své, protože výsledkem byly
pouze ztracené míče. Navíc několik
skvělých zákroků vytáhl brankář
Dolní Cerekve.
V závěru první půle vedli dokonce
hosté 13:10, jenže vydařený brejk
Burgeta znamenal srovnání stavu na
15:15. S vypršením časového limitu

ještě sudí odpískal proti hostům
devítimetrový hod. Šestořád to zkusil napřímo, jenže trefil protihráče
přímo do obličeje a putoval
předčasně pod sprchy. „Stane se. Pavel Šestořád to prý udělal schválně, aby
soupeře rozhodil, což si nemyslím.
Chtěl míč prostřelit mezi rukama,
bohužel trefil soupeře do obličeje,
což je podle pravidel okamžitá
červená karta,“ komentoval situaci

Hostující Dolní Cerekev zpoátku prostjovské házenkáe pehrávala.
Foto: Tomáš Kaláb

po přestávce trenér Anatolij Vasilijev.
Po přestávce sobotního mače se
rozchytal brankář Hrubý, hosté
neproměnili sedmičku a Sokol také
změnil taktiku. Výsledkem všech
těchto faktorů bylo vytvoření rozhodujícího tříbrankového náskoku,

který pět minut před koncem narostl
až na šest branek. Závěr zápasu
připomínal spíše domácí exhibici
a Sokoli si oslav důležitého vítězství
řádně užili.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 2. ligy najdete na straně 26.

„Zpočátku
to
bylo
hlavně
o
kilech,
“
Kostelec se doma

rozlouil vítzn
KOS
VEM

29
25

KOSTELEC NA HANÉ,
PROSTĚJOV Házenkářská sezóna se pomalu chýlí ke svému konci a kostelecký mančaft má již za
sebou poslední domácí střetnutí.
Soupeřem týmu Davida Ševčíka
bylo dosud čtvrté Velké Meziříčí,
proti týmu z Vysočiny se však hanácký oddíl vypjal ke kvalitnímu
výkonu a především díky povedenému druhému poločasu si dokráčel pro čtvrté vítězství v řadě,
které ho může posunout právě
k „bramborové“ medaili.
„Každé vítězství potěší a neděle je
pak celá radostnější,“ usmíval se po
závěrečném klaksonu kostelecký“
lodivod. „Kluci bojovali, předvedli
dobrý výkon v obraně i útoku. Snažili se, dařil se nám rychlý přechod
i nátlak z druhé vlny, jsem spokojen,“
liboval si.
V úvodní čtvrthodině byli hosté
pravidelně o jednu branku vepředu, poté svůj náskok zdvojnásobili
a drželi ho téměř až do poločasové
přestávky, před níž se však Kostelci
podařilo srovnat na 13:13.
Po změně stran se skóre měnilo
dramatičtěji. Nejprve domácí vedli
17:15, poté však opět museli dotahovat, aby se jim následně podařilo

sedmi góly v řadě během deseti minut odskočit ze stavu 19:20 až na
26:20. Luxusní náskok si již vzít nenechali a bez výraznějšího dramatu
zvítězili 29:25.
„Vstup do druhé půle jsme neměli
úplně dobrý, kluci pak ale utkání
otočili a přehráli soupeře bojovností
i obranou. Hosté byli výrazně kvalitnější než před týdnem Dolní Cerekev, v závěru jim ale docházely síly.
Musím poděkovat všem klukům,
bojovali od první chvíle a přineslo
to dvoubodové ovoce. Utkání tak
mohli dohrát mladíci včetně dorostenců,“ liboval si Ševčík.
Do Juliánova tak mohou jet Kostelečtí ve výborném rozpoložení, v neděli
od 17 hodin je v jedné z brněnských
částí utkání o pozici těsně pod druholigovými stupni vítězů. „Bylo by to
pěkné a je to pro nás motivace, umístění pro nás ale není tak zásadní. Prioritou je, aby na hřišti předváděli, co
se od nich očekává, a mladí postupně
přebírali role lídrů,“ podotkl.
Na jaře sice procházelo jeho mužstvo menší krizí, když prohrálo pět
z prvních šesti zápasů, následně se
ale vzchopilo a posunulo opět výš.
„Zvedli jsme se výkonem v Prostějově, od té doby jsme na pozitivní,
vítězné i herní vlně. Úspěšní jsme
tak už teď a vysokou minutáž mají
i mladí kluci,“ upozornil.
(jim)
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

usmívá se prostějovský Filip Mikulka

PROSTĚJOV S uvolněnější náladou a s vírou v lepší házenou
pojede k poslednímu zápasu
sezóny do Velkého Meziříčí také
Filip Mikulka (na snímku). Byl to
právě on, který v prvním poločase
držel prapor prostějovského Sokola, protože se svými fyzickými
parametry se dokázal prosazovat
proti zhuštěné obraně soupeře.

Tomáš KALÁB
 Jak moc důležité bylo toto
vítězství?
„Máme konec sezóny, odehráli
jsme poslední domácí zápas a tohle
vítězství nás pozitivně nasměruje

na další rok. Pevně doufám, že se
v příštím ročníku zvedneme, abychom na tom nebyli stejně jako na
podzim, kdy byly naše výkony přece
jen slabší.“
 V prvním poločase jste si
připsal tři branky, na soupeře jste
hodně platil?
„Na začátku to bylo hodně o kilech.
Ta jsem právě zapojil, aby šlo jejich obranou projít. Pak se obraz
hry změnil, kluci jsou běhavější
a rychlejší než já, takže se prosazovali
oni.“
 Čím to, že jste po přestávce získali rozhodující náskok a změnili
obraz hry?

„V prvním poločase jsme měli problém s tím, že jsme hodně trefovali
gólmana. Tohle jsme potřebovali
změnit. Trvalo to bezmála do poloviny druhého poločasu, ale pak
jsme se hodně zvedli a začali se prosazovat. Získaný náskok jsme udrželi
až do konce.“
 Snažili jste se o rychlé brejky,
nestálo vás to zbytečně moc ztracených balónů?
„Jakmile se hráči začne dařit, nestojí,
nečeká a ihned přepne na agresivní
útok, jenže pak taky třeba útočíme
bezhlavě. Lepší mančafty toto
samozřejmě nedělají, kdybychom to
nedělali ani my, hrajeme vyšší ligu.“

Foto: Tomáš Kaláb

KVITOVÁ ZÁ)Í
Prostjovská tenistka
ovládla i domácí
turnaj v Praze
PRAHA Třetí českou vítězku má
pražský turnaj J&T Banka Prague
Open. Přemožitelku na kurtech
Sparty nenašla Petra Kvitová, která
tak dosáhla na třiadvacátý titul na
okruhu WTA. V posledním duelu přetlačila Rumunku Mihaelu
Buzarnescuovou ve třech setech a
výhrou se odvděčila fanouškům na
zaplněných tribunách.
„Byla to bitva se vším všudy. Rozhodla
bojovnost. Vyhrát turnaj v Praze, v domácím klubu a před českými diváky je

speciální. Jsem moc ráda. Opravdu to
byl pro mě mimořádný týden,“ děkovala příznivcům Kvitová.
Členka TK Agrofert Prostějov,
která má momentálně hostování
v pražské Spartě, v pěti zápasech
ztratila jediný set, a to až ve finálovém střetnutí. Naznačila, že před
sérií hvězdných turnajů v Evropě má
velkou formu. „Petra je nachystaná na
grandslamy. Teď jde jen o to, aby zůstala zdravá,“ těší forma Kvitové trenéra
Jiřího Vaňka.

Dalším tenistkám prostějovského
klubu se ovšem tolik nedařilo. Tereza
Smitková doplatil na los a v prvním
kole vypadla právě s Kvitovou. Ve
stejné fázi se překvapivě rozloučila pátá nasazená Barbora Strýcová.
„Herní situace řeším špatně. Mrzí mě
to, v Praze jsem chtěla v soutěži zůstat
mnohem déle,“ přiznala velké zklamání Strýcová.
Loňská finalistka Kristýna Plíšková
vyhrála ve Stromovce tentokrát pouze dva zápasy, přesto nehodnotila své

Foto: www.jtbopen.cz

vystoupení příliš příkře. „Obhajovala
jsem finále a v prvním kole jsem byla
strašně nervózní. Ale nakonec jsem
odehrála dva skvělé zápasy a dobrý byl
i čtvrtfinálový výkon. Obhajoba nevyšla, přesto je to pro mě pozitivní týden,“ řekla Plíšková, jejíž sestra se z turnaje před jeho startem odhlásila kvůli
velké únavě z předchozího programu.
Výsledkový servis najdete
na straně 27
Rozhovor s Petrou Kvitovou
najdete na www.vecernikpv.cz

Cenná remíza nohejbalistů z derby v Přerově!
SP PŘ
SO PV

5
5

PŘEROV, PROSTĚJOV Ve čtyřhodinové drama, za něž by se
nemusel stydět ani renomovaný
filmový režisér formátu Stevena
Spielberga, se změnilo hanácké
derby mezi nohejbalisty TJ Spartak MSEM Přerov a TJ Sokol
I Prostějov v 6. kole 1. ligy mužů
ČR 2018. Výsledkově probíhalo
jako na houpačce, aby se nakonec
oba rivalové rozešli smírně 5:5.
Hostům, kteří se v aktuální sezóně bodově trápí a kromě zdolání
Českých Budějovic jdou zatím od

porážky k porážce, pomohl vydařený vstup do zápasu v podobě obou
vítězných dvojic Klaudy - Roba
a Valenta - Matkulčík. První uspěla
těsně dramatickým obratem, druhá suverénně. Potom však domácí
v trojicích vyrovnali a po vydřené výhře hostující plonkové dvojky Příhoda - Deutsch razantně otočili vývoj
z 2:3 na 5:3.
„Bylo to skutečně drama. Kuba
Klaudy s Tomášem Robou porazili
předloňské medailisty z mužského
MČR dvojic, skvěle zahráli Honzové Valenta s Matkulčíkem. Naopak
trojky jsme ztratili vždy až v závěru
a soupeře podrželo i štěstí. Pak Marian Příhoda s Martinem Deutschem
neuvěřitelně otočili vstupní set z 3:8
na 10:8, což byl hodně důležitý mo-

ment. V singlu se Kubovi Klaudymu
letos bohužel nedaří a ani tentokrát
jsme nedokázali bodovat v žádné
z otočených trojic,“ rozebíral sobotní
mač trenér Sokola I Richard Beneš.
Favorizovaný protivník sahal po triumfu, leč nedosáhl. „Jsem rád, že
kluky nepříjemný obrat soupeře nepoložil, zvlášť když trojku na 5:3 pro-

hráli až úplně posledním rozhodujícím míčem. Místo rezignace výborně
zabojovali, dokonce podruhé porazili
výtečnou dvojku Pavelka, Miklík,
tentokrát jejich skalp získali Valenta
s Matkulčíkem. A závěrečná dvojice
už byla plně v režii našeho páru Klaudy, Roba, což znamenalo nerozhodný
výsledek,“ popsal Beneš.

Prostějovské mužstvo se tím dostalo na tři získané body a poskočilo
z osmého místa pořadí na předposlední sedmé. „Derby muselo slušnou
diváckou návštěvu plně uspokojit. Hrálo se v nepříjemném větru i teplu dlouhé čtyři hodiny a nabídlo množství vynikajících okamžiků. Opět se potvrdilo,
že naším jediným problémem v tomto

ročníku je, aby hráči neměli v den utkání pracovní povinnosti a byli na zápas
k dispozici. Dokázali jsme, že nohejbal
umíme. A pokud se na nás v dalších
kolech usměje i trocha štěstí, můžeme
se od konce tabulky odlepit ještě výrazněji,“ věřil kouč Beneš.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 1. ligy najdete na straně 26
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drobnohled

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

Lídři, bojovníci, mladí hráči a individuality - to byl tým ligového nováčka

Marek SEHNAL


196 cm
92 kg
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Hodnocení Michala Pekárka:
d7M¾\CNQDTQXUMÚRąGJNGFPCRCNW
DQXEG2CVąKNMNÊFTčOEGNÆJQVÚOW
5RQNWJT¾éčO RTCXKFGNP÷ X[VX¾ąGN
XÚDQTPÆ UVąGNGEMÆ RQ\KEG 8GNMQW
RąGFPQUVÊ LG LGJQ T[EJNQUV 6GPVQ
P¾MWRUGRTQUV÷RQXGFNq

Milan SZABO
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Hodnocení Michala Pekárka:
d&QRNCVKN PC UMWVGéPQUV åG UG VÚO
UMN¾FCN PC RQUNGFPÊ EJXÊNK C UVCN UG
wGUVÚO EK\KPEGO ,CMQ ONCFÚ JT¾é
DG\ \MWwGPQUVÊ RąÊNKw RTQUVQTW PG
FQUVCN LG VQ QXwGO MNWM MVGTÚ O¾
RGTURGMVKXW C O÷N D[ W P¾U RQMTC
éQXCVq

151204111262

PROSTĚJOV Patnáct hráčů
zasáhlo v nedávno skončené
sezóně do ligových zápasů BK
Olomoucko. Čtrnáct z nich ohodnotil PROSTĚJOVSKÝ Večerník
a také sportovní manažer klubu
Michal Pekárek. Pod drobnohled
se nedostal pouze Auston Barnes,
který absolvoval v dresu nového
klubu pouze přípravu a dva mistrovské zápasy, načež s ním ale
klub ukončil smlouvu, protože
americký pivot neprokázal odpovídající výkonnost.

Martin NÁBÌLEK
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Hodnocení Michala Pekárka:
d&QRNCVKN PC XGNMQW MQPMWTGPEK PC
UXÆORQUVW&QUVCNCUKOÆP÷RTQUVQ
TWPGåUK\ąGLO÷U¾ORąGFUVCXQXCN
,GJQ JGTPÊ UKVWCEK RTQ PCFEJ¾\GLÊEÊ
TQéPÊM DWFGOG ąGwKV CD[ D[NC RTQ
UR÷wP¾RTQMNWDKUCOQVPÆJQJT¾éGq

Jiøí DEDEK
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74 kg
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Hodnocení Veèerníku:
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Hodnocení Michala Pekárka:
d,GJQ UG\ÐPC O÷NC FXC TQ\FÊNPÆ
RQNQéCU[8VQORTXPÊOUGJNGFCN
C O÷N K \FTCXQVPÊ RTQDNÆO[ 2Q
UVWRP÷FQUV¾XCNX÷VwÊRTQUVQTCVGP
RCVąKéP÷ X[WåKN 8[TQUVN X FčNGåKVÆ
JQJT¾éGUGUVCX[MVGTÚDG\GURQTW
RąGMXCRKNq

Michal NORWA
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Hodnocení Michala Pekárka:
d5VCDKNPÊ éNGP UGUVCX[ 5XQLK TQNK
URNPKN 8 RTčD÷JW UQWV÷åG UG PC
XÊE WM¾\PKN C PGF÷NCN \D[VGéPÆ
HCWN[2TCEQXKVQUVÊCFčTC\GORQ
VXTFKN åG UV¾NG RCVąÊ FQ -QQRGTC
VKXC0$.

František VÁÒA
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89 kg
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Adam GOGA

 -& 8
196 cm
84 kg

 F
  
  =!=!
# !G
5 7



2

Hodnocení Veèerníku:
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Hodnocení Michala Pekárka:
d7M¾\CN åG OčåG DÚV QRTCXFW
FQDTÚO NKIQXÚO JT¾éGO ,G VQ
VCNGPVQXCPÚ DCUMGVDCNKUVC UVąG
NGE2QVąGDWLG\CRTCEQXCVPCRT¾EK
PQJQW C X[NGRwKV QDTCPW RąK JąG
LGFGP PC LGFPQJQ 8 MCåFÆO RąÊ
RCF÷O¾RQVGPEK¾Nq

Hodnocení Michala Pekárka:
d,GJQ XÚMQP[ wN[ X RTčD÷JW UG
\ÐP[ PCJQTW 0C UXÆ ON¾FÊ WM¾
\CN UNWwPÚ RąGJNGF XG JąG ,G VQ
FQDTÚ QDT¾PEG 2QVąGDWLG XwCM
LGwV÷X[NGRwKV\CMQPéGPÊRCMDWFG
RTQEGPVW¾NP÷×UR÷wP÷LwÊX×VQéPÆ
H¾\Kq

Michal KØEMEN
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96 kg
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Hodnocení Michala Pekárka:
d5XQLK TQNK X VÚOW URNPKN 1RCMQ
XCP÷ JQ XwCM UT¾åGN[ \FTCXQVPÊ
MQORNKMCEG8GEJXÊNKMF[UGFQ
UV¾XCN FQ HQTO[ RąKwNQ XåF[ \TC
P÷PÊ C FÊM[ VQOW PGOQJN WM¾\CV
XwGEJPQEQWOÊ2QVXTFKNUEJQR
PQUVKNÊFTCq

Jon-Christopher FULLER
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Hodnocení Michala Pekárka:
d8ąCF÷WVM¾PÊVÚOWRQOQJNMXÚJąG
UXÚOKDQF[QXwGOLGJQPGFQUVCVM[
X QDTCP÷ D[N[ EKVGNPÆ 0CXÊE PGwNQ
Q ×RNP÷ VÚOQXÆJQ JT¾éG EQå D[N
FCNwÊXGNMÚRTQDNÆO-F[D[XUQD÷
PCwGNVÚOQXÆJQFWEJCTQUVND[XÊEq

Filip ŠEPA
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Hodnocení Michala Pekárka:
d,GJQ XGNMQW FGXK\QW D[N FQD
TÚ P¾LG\F RQF MQw V÷åMQ UG VCMÆ
QDÊTCN Q OÊé 5VąÊFCN QXwGO NGRwÊ
XÚMQP[UJQTwÊOKCVQD[NRTQDNÆO
%GNMQX÷ LUOG QF P÷L LCMQ \CJTC
PKéPÊRQUKN[éGMCNKXÊEGq

Darko ÈOHADAREVIÈ
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Hodnocení Michala Pekárka:
d1FGJT¾N FQDTÆ \¾RCU[ C WM¾\CN
UXQLK MXCNKVW $QJWåGN O÷N QRCMQ
XCPÆRTQDNÆO[UFKUEKRNÊPQWéÊOå
WDNKåQXCNUQD÷KVÚOW1LGJQMCW
\G Wå D[NQ PCRU¾PQ FQUV 8 MCå
FÆO RąÊRCF÷ PC LGJQ RQUVW P¾O
RCMEJ[D÷NCCFGMX¾VPÊP¾JTCFCq

18022070220

Charles MITCHELL
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