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STRAŠNÁ SMRT
PROSTÌJOVANA!
zjistili jsme

Hasičům, lékařům i policistům se na
místě tragédie zjevil hrůzný pohled.
Volkswagen byl téměř celý napasován pod kamionem a v něm vyhasl
mladý život Prostějovana.
2x foto: HZS Zlínského kraje

POSTOUPKY, PROSTĚJOV Přestože mu domů
chybělo pár kilometrů, rodina ho už živého nespatřila. Dvaadvacetiletý mladík z Prostějovska
uplynulou sobotu v noci fatálně chyboval za volantem svého Volkswagenu
Golf těsně za hranicemi regionu.
V Postoupkách na Kroměřížsku v plné
rychlosti narazil zezadu do odstaveného kamionu. Jeho smrt byla okamžitá
a drastická...
(mik)
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18050310456
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Více
čtěte na
straně 8
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Pachatel se
nevypátral
Prostějov (mik) - V polovině března vandal rozbil dvě okna na budově
školy Jistota v ulici Tetín v Prostějově.
Jak se nyní Večerník dozvěděl, vymáhat škodu nebude po kom. „Bohužel
po měsíci vyšetřování nám z policie
přišlo vyrozumění, že případ je odložen a pachatel zůstává neznámý. Škodu na dvou rozbitých oknech nám
pojišťovna nahradila jen z poloviny,
dalších pět tisíc korun jsme museli
vytáhnout z vlastního účtu,“ postěžovala si Večerníku ředitelka školy
Marie Turková.

Už rostou!
Prostějov (mik) - Příroda se opravdu zbláznila! Už nyní v polovině
května chodí houbaři z lesa s prvními úlovky. „Rostou hlavně májovky,
ale našel jsem už i několik pýchavek
a také tři nebo čtyři babky,“ svěřil se
Večerníku houbař z Konicka. Ke
šťastné houbařské sezóně ale něco
chybí, a to déšť. Už nyní jsou lesy na
Prostějovsku vyprahlé.

Po pivu se uklízelo
Prostějov (mik) - Hanácké pivní
slavnosti, o jejichž průběhu Večerník informoval ve své reportáži
v minulém čísle, měly pochopitelnou dohru. Pořadatelé totiž museli
po rekordním počtu návštěvníků
uklidit. Nebyla to lehká práce, ale
odvedli ji vzorně. „Posbírali jsme
plný kontejner odpadků, dokonce
na požadavek majitele pozemku
v Plumlovské ulici jsme museli vysbírat i všechny ´špačky´ od cigaret. Úklid zabral několik dní,“ prozradil Večerníku hlavní organizátor
pivních slavností Petr Paníček.

www.vecernikpv.cz
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CO NÁS POTĚŠILO...

PIVO

Vlídnost a vstřícnost sama.
Prostějovský magistrát ve třetím
ročníku soutěže Přívětivý úřad
2018 v kategorii obcí s rozšířenou
působností opět bodoval. V rámci
Olomouckého kraje se stal absolutním vítězem a zároveň si odnesl
třetí místo v rámci celé České republiky. Máme se to ale dobře!

JE LÉK!

CO NÁS UDIVILO…

Martin ZAORAL

Foto: Zdeněk Balcařík

TĚRLICKÁ PŘEHRADA, PROSTĚJOV Na to, že pivo je příčinou i řešením všech problémů, upozornil už Homer Simpson.
O tom, že je zároveň i lék, se však hovoří opatrně. Přitom fakta jsou jasná: pokud vypijete jeden půllitr denně, pak vám
tentzo zlatavý mok zaručeně prodlouží život. O třetinu totiž snižuje riziko infarktu, o pětinu vzniku Alzheimerovy nemoci, čistí ledviny, léčí záněty, chrání před cukrovkou, zpevňuje kosti a je plné vitamínů skupiny B i kyseliny listové. Každá
hospoda by se z tohoto pohledu mohla jevit jako lékárna. Jenže v případech některých z nás restaurace bohužel spíše
připomínají ZOO. Tam se chodí po dvou a domů po čtyřech... Hostinec, který je zároveň i lékárnou, objevil Zdeněk Balcařík
ze Smržic při putování s manželkou kolem Těrlické přehrady nacházející se mezi Havířovem a Českým Těšínem.

Agentura
Megaprojekt na rozšíření zeleně v biokoridoru Hloučela mohou nyní prostějovští konšelé hodit do koše. Žádné
nové stromy se u prostějovského veletoku sázet nebudou. Magistrát totiž
místo toho hodlá investovat do jiné
záležitosti, která ale zcela jistě vzbudí
nejen pozitivní reakce...
„V radě města jsme se dohodli, že
stromů v Prostějově a jeho okolí je
už přehršel, takže jsme schválili návrh opozičních zastupitelů. A můžu

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

•• Pondělí ••
Brodská oslavila padesátiny. Přesně před padesáti lety se Vlastimilu Brodskému a Janě Brejchové narodila dcera Tereza. Rodiče nechtěli, aby se stala herečkou, a tak ji vodili s sebou do divadla, aby dívce hraní znechutili. Ta se však přesto
rozhodla, že herectví vystuduje. Za vedlejší roli ve filmu Má je pomsta získala Zlatého lva. V poslední době byla známá díky nekonečnému seriálu Ulice.
•• Úterý ••
Pýcha předchází pád. Víte, jak zemřel Hitler? Trefil ho prý šlak, když mu přišel účet za plyn... Před třiasedmdesáti lety byla podepsaná úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa. Velikášské představy tehdy již mrtvého vůdce třetí
říše tak definitivně vzaly za své.
•• Středa ••
Tank na náměstí. Zatímco nacistické Německo již podepsalo kapitulaci,
na mnoha místech se u nás stále ještě bojovalo. I v Prostějově byla válka
ukončena až 9. května. Právě v tento den dorazili členové Klubu vojenské
historie Dukla na prostějovské náměstí i s rumunským tančíkem Praga
a další vojenskou technikou.
•• Čtvrtek ••
Problémy s parkováním jsou věčné. S pohodovými ženami je to jako s místy pro parkování. Všechny jsou obsazené a ty, co jsou volné, tak jsou určeny
invalidům... Tíživou situaci s parkováním v centru města vnímá i prostějovská
radnice. Přestože se společnost Manthellan svého času zavázala vybudovat pod
novým obchodním centrem podzemní garáže, jediné, co za uplynulých bezmála deset let zvládla, bylo obsadit stávající parkoviště. Primátorka Rašková to
vzala na svá bedra a i přes jistá rizika, rozhodla o odstranění zátaras.
•• Pátek ••
Školka života. „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce,“ napsal americký spisovatel Robert Fulghum. Trvalejší odchod od
maminky a první zapojení se do širšího kolektivu je nepochybně zásadním
zlomem v životě každého z nás. V Prostějově na konci pracovního týdne probíhaly zápisy právě do mateřských škol.
•• Sobota ••
Běh po stopách malíře. Když se malíř Josef Mánes vydával ze zámku v Čechách pod Kosířem na výlety do okolí, chodil jistě pomalu, aby mu neunikl
žádný z půvabů místních Hanaček. Možnost proběhnout se výrazně rychleji
po jeho stezce vedoucí z vrcholu Kosíře do Slatinic dostali všichni účastníci
běhu Mánesovou stezkou.
•• Neděle ••
Poděkování nejen za život. „Nekritizuj otce, matku, za život jim děkuj, spratku,“
doporučila nám všem spisovatelka a moderátorka Halina Pawlowská. Její slova
ponoukající nás k vděčnosti bychom si měli vzít k srdci, a to nejen na Den matek.

Místo zeleně bude nudapláž
říct, že za uplynulé volební období
je to vůbec první jejich návrh, který
má hlavu a patu. Také má výraznou
naději na úspěch,“ sdělila Agentuře
Hóser Ivana Hemeráková, náměstkyně primátorky Prostějova. Hóseří
redaktoři samozřejmě chtěli okamžitě vědět, o co vůbec jde a co se u Hloučely bude dít nového. „Přišla za námi
paní opozičnice Pajclerová, že prý se
nemá kde v létě opalovat. Tak jsme jí
poslali do aquaparku nebo na opravované vrahovické koupaliště. A ona
že ne, že je zvyklá se opalovat jen tak
naostro a na koupalištích že se stydí.
Do toho se vložili další opoziční zastupitelé a navrhli zřízení nudistické
pláže u Hloučely. Což o to, místa pro

KRIMI
číslo

Pětadvacetiletý rádoby podnikatel z Prostějova má pořádný malér. Mladíka si totiž do
práce vzali detektivové hospodářské kriminálky. Důvod je
nasnadě. Muž vlastnil několik
prodejen v celém Olomouckém
kraji a podle všeho měl docela
slušné tržby a tím i zisky...

700 000
Problém je ovšem v tom, že
podnikatel neplatil vůbec
žádné daně a finanční úřad
mu jen za roky 2014 a 2015
vyměřil neodvedenou daň ve
výši sedmi set tisíc korun. To je
pořádná pálka, kterou kriminalisté vyhodnotili jako přečin
zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Mladému
muži tak hrozí dva roky kriminálu a zákaz činnosti.

PŘEDPLATNÉ
608 960 042

tuto nestydatost je tam více než dost,
ale nevím, zda na podobnou investici obdržíme dotaci z Evropské unie,“
podotkla náměstkyně primátorky.
Opozičníci však brzy našli velkou podporu přímo u primátorky.
„A víte, že je to pravda, že my, nudisté, nemáme v Prostějově svůj stánek
a musíme dojíždět daleko do jiných
měst? Je to ostuda! Dříve bývala nudapláž přímo v našem aquaparku,
museli jsme ji ale zrušit, protože lidé
bydlící v okolních panelácích se na ty
hrůzy nemohli dívat a sepsali petici.
Nudapláž jsme pak chtěli přesunout
na náměstí, proti tomu ale zase byli
památkáři. Prostor v biokoridoru
Hloučela mezi stromy se i mně zdá

být naprosto ideální,“ těší se na novou možnost koupat se i opalovat
v rouše Evině pAlena Rašáková.
Jak posléze Agentura Hóser zjistila,
nová nudapláž by se měla vybudovat
na hranici katastrálního území Prostějova s Mostkovicemi. „Bylo by to
poblíž mostku na Tiché, takže když se
někdo bude stydět, může si vlézt nahý
pod ten most,“ doplnil z technického
hlediska Zdeněk Fišerák, první náměstek primátorky Prostějova.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak
pravdivý a redakce Večerníku
se od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
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.

VLASTIMIL MEDŘÍK
se narodil 9. prosince 1963 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 10. února
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 54 do 55 let, měří okolo 180 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči
a šedé vlnité vlasy. Nosí knír.

Situace na Šárce. Nejstarší prostějovské sídliště bylo nedávno revitalizováno, avšak jako kdyby se na
něco zapomnělo. Jinak by totiž metr
vysoký porost nemohl obrůstat
nově vysazené stromy či dokonce
vybudované parkovací plochy. Není
divu, že místní obyvatelé láteří na
všechny strany a posílají stížnosti...
ZACHYTILI JSME

2005

Počet lidí bez práce klesl v Prostějově na další historické minimum.
Kritická situace na trhu došla až
do takového stádia, že nabízených
volných míst je více než nezaměstnaných. Nejsou lidi, hlásí opět firmy z celého regionu.
ZAUJALA NÁS...

JANA ADÁMKOVÁ

Foto: internet

Fotbalová rozhodčí a rodačka
z Prostějova se dočkala fantastického úspěchu, když byla delegována na finálové utkání ženské
Ligy mistryň mezi Wolfsburgem
a Lyonem, které hostí příští čtvrtek
stadion v ukrajinském Kyjevě. Pro
čtyřicetiletou bývalou hráčku jde
o vrchol kariéry.
ZASLECHLI JSME…

„ŠÉFOVAT VLASTNÍ
MANŽELCE
BYLO DIVNÉ,
ALE KLAPALO
NÁM TO!“
Člen Dvorany slávy prostějovských
pedagogů Milan Soukup velmi rád
vzpomíná na dobu, kdy na škole
devatenáct let řediteloval vlastní ženě.
Exkluzivní rozhovor
čtěte na straně 12
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 20/11 °C
Bonifác

Úterý

18//8 °C
Žofie

Støeda

18/7 °C
Přemysl

DALIBOR HANGURBADŽO
se narodil 9. září 2002 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 24. února 2018.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 16
do 17 let, měří okolo 178 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči a černé
vlasy.

Ètvrtek

17/6 °C
Aneta

Pátek

16/5 °C
Nataša

Sobota

16/7 °C
Ivo

Nedìle

16/6 °C
Zbyšek
Zdroj: meteocentrum.cz
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PARKOVIŠTÌ

po bývalé sodovkárnì

zpravodajství

3

„Je to
nepřijatelné,“
zní z Manthellanu

JE ODBLOKOVÁNO!

PROSTĚJOV
Motoristé
oslavují, primátorka riskuje
a zástupci společnosti Manthellan jsou zlostí bez sebe.
Takto stručně by se dalo charakterizovat nové dění okolo
parkoviště mezi Wolkerovou
a Komenského ulicí v Prostějově. Co přesně se stalo? První
žena radnice uprostřed minulého týdne vydala pokyn odstranit
betonové zábrany u jeho vjezdů,
které tam v listopadu loňského
roku nainstalovala společnost
Manthellan kvůli archeologickému průzkumu
pozemku. Zástupp
p
p
ci developera, který slibuje stavbu
obchodní galerie,
počínání vedení magistrátu
ostře kritizují.

Michal KADLEC

Tak z toho může být pořádný malér!
Ve středu 9. května se primátorka
statutárního města Prostějov Alena
Rašková odhodlala k poměrně riskantnímu činu, když nařídila odstranit
betonové zátarasy a uvolnit prostor
mezi Wolkerovou a Komenského
ulicí pro parkující motoristy. „Jak nám
sdělila Advokátní kancelář Ritter Šťastný, která magistrát zastupuje ve
sporu proti společnosti Manthellan,
podaná žaloba proti zmíněné společnosti je u Okresního soudu v Prostějjově řešena jjako občanskoprávní spor
na vyklizení pozemků. Protože však
potřebuje parkovací
město naléhavě potřeb
odplochy, které firma Manthellan
Ma
mítá dobrovolně předat
předat, dá se, podle
mínění právní kanceláře,
kancelá přistoupit
plochy. Jde sice
k uvolnění parkovací pl

o postup, který má svá rizika, nicméně
dlouhodobě by stávající stav odporoval zájmům města,“ vysvětlila postup
prostějovská primátorka Alena Rašková s tím, že práce na zpřístupnění
plochy začnou ve čtvrtek 10. května.
Tak se i stalo. Dle informací Večerníku
tedy budou moci řidiči zřejmě již od
pondělí 14. května, tj, dnes, znovu parkovat na velké ploše po bývalé sodovkárně. Potud by šlo o velmi dobrou
zprávu. Na druhé straně si ale můžeme být jisti, že společnost Manthellan
to jen tak nenechá a obrátí se na soud.
„Smlouvy ohledně projektu Galerie
Prostějov byly a jsou platné, proto
tedy závazné pro obě strany. Postup
primátorky je jednoznačně v jejich
rozporu a v konečném důsledku
znamená pouze další prodlužování
realizace projektu. Je s podivem, že
město na jedné straně za nájem po-

Na příkaz primátorky Prostějova začali ve čtvrtek ráno dělníci rozebírat betonové zátarasy. Parkování na ploše bude možné
znovu zřejmě již od pondělí.
Foto: Magistrát města Prostějova

zemků inkasuje finanční prostředky a zároveň tvrdí, že smlouva je
neplatná! Jediné logické vysvětlení
postupu primátorky je to, že uvolně-

ní plochy zjevně souvisí s místními
volbami, které se budou konat na
podzim. Tento stav je pro nás nepřijatelný a budeme se proti němu

bránit právní cestou,“ posílá přes
Večerník jasný vzkaz městu Lukáš
Čepelka, manažer projektu výstavby
Galerie Prostějov.

PŘEŽIL VLASTNÍ
SMRT
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 23

Prostějovský magistrát
je v kraji nejpřívětivější

18050910474

PROSTĚJOV Prostějovský
magistrát ve 3. ročníku
soutěže Přívětivý úřad
2018 v kategorii obcí s rozšířenou působností opět
bodoval naplno. V rámci
Olomouckého kraje se stal
absolutním vítězem a zároveň si odnesl třetí místo
v rámci celé České republiky!
Tato nálepka už zdobí vchod do prostějovské radnice. Magistrát opět exceloval v soutěži Ministerstva
vnitra ČR.
Foto: Magistrát města Prostějova

Více
čtěte na
straně
13

GLOBUS

NA NÁDRAŽÍ

NEBUDE

PROSTĚJOV Večerník dlouhodobě sleduje vývoj na hlavním nádraží
v Prostějově, kde již více než rok zejí
prázdnotou prostory po bývalém
hotelu, restauraci a bufetu. Na začátku března svitla naděje, že by se tam
mohl usadit hypermarket Globus.
Všechno je ale bohužel jinak...
Správě železničních dopravních cest se
dlouhodobě nedaří zmíněné prostory pronajmout. A hned tak se na tom
zřejmě nic nezmění. Původní zájem
obchodních řetězců Globus, Hruška
či Coop Centrum se totiž vytratil. „Bohužel ani jedna ze společností nakonec
při konkrétních jednáních o nabídnuté
prostoty neprojevila patřičný zájem,
aby předložila konkrétní nabídku. Momentálně tak vedeme jednání s Policií
ČR, které jsme prostory nabídli jako
služebny pro policisty,“ odpověděl na
dotaz Večerníku Marek Illiaš, tiskový
mluvčí SŽDC v Praze.
Jestli si tedy na hlavním nádraží pronajmou další prostory prostějovští
policisté, zůstává otázkou. Odpověď
z jejich strany Večerníku do uzávěrky
tohoto vydání nepřišla.
(mik)

18051110492

Dnes už Pavel Jakubčík žije spokojeným životem ve
společnosti fenky Tyrušky.
Foto: Michal Kadlec

EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Jeho „nový“ život Večerník už tři
roky pravidelně sleduje. Pavel Jakubčík byl smutným hrdinou okamžiku onoho osudného večera
13. května 2015. Právě tehdy jej na ubytovně v Olomoucké
ulici brutálně napadl Oldřich Fiala. Romský násilník byl
vzápětí odsouzen na šest a půl roku vězení. Pavel Jakubčík
však zůstal doživotně zmrzačen, přežil jen díky okamžité
operaci mozku a další sérii náročných zákroků lékařů. Jak
se nám svěřil, včera vlastně oslavil své třetí narozeniny...

pohled zpátky

PO STOPÁCH STARÉHO

PŘÍPADU

Na KRITICKÉ MÍSTO u Mostkovic
značky stále NEUPOZORŇUJÍ

12. 5. 2008

Zámek ve Ptení - román na pokračování

Pomohou s využitím studenti?

terizovali lidé, kteří jej znali třeba jen
od vidění. Sportovně založený muž
měl život rád. Teplého květnového
dne si podobně jako celá řada dalších
šel zaběhat po cyklostezce vedoucí
kolem říčky Hloučela. Po překonání
„Tiché“ mířil lesem dál ve směru do
Mostkovic. Snad chtěl pokračovat dál
k plumlovské přehradě. Stačilo mu
přitom překonat rušnou silnici vedoucí ve směru na Ohrozim. Tohle místo
se mu však stalo osudným. „V ten den
jsem byla běhat a u silnice se otočila
a běžela zpět. Po chvilce jsem ho potkala, jak k ní běží, podívali jsme se
na sebe, on se usmál a zamával mi.
Druhý den jsem se dozvěděla, co se
stalo. Mám před očima pořád ten
jeho pohled...,“ popsala bezprostřed-

ně po tragédii jedna z Prostějovanek.
Vyšetřování ukázalo, že řidič rychle jedoucí dodávky nemohl střetu
zabránit. „Po této tragické nehodě
proběhla ze strany dopravního inspektorátu bezpečnostní inspekce, která
však žádné opatření ke snížení rizika
v tomto místě nenavrhla,“ konstatoval
šéf prostějovského odboru dopravy
Miroslav Nakládal, kterého se Večerník zeptal, proč ani rok od tragické nehody neupozorňuje běžce, chodce či
cyklisty stejně jako samotné řidiče na
kritické místo žádná dopravní značka.
„Máte pravdu, že tam lidé často přecházejí rušnou silnici, po které řidiči
jezdí rychle. Bereme to od vás jako
podnět a budeme se jím zabývat,“ přislíbil Nakládal.
(mls)

Desítky lidí procházejících okolo
Špalíčku kroutily v pondělí odpoledne udiveně hlavami. Několik
z nich neváhalo a zavolalo policii.
Bodejť by také ne! Kolem starých
židovských domů totiž běžel muž
nesoucí na ramenou sochu Ježíše
Krista!
„Když jsem ho uviděl, nevěřil jsem
vlastním očím. Na první pohled ale
bylo patrné, že jde o zloděje,“ uvedl
Večerníku svědek celé události. Na
místo se nejdříve sjely hlídky městské
policie. A za chvíli byl muž nesoucí
Krista v poutech! „Pět minut před

patnáctou hodinou oznámil občan na
linku 156, že viděl muže nesoucího sochu Ježíše Krista z kostela za Priorem.
Podezřelý se vydal směrem k parkovišti v Hradební ulici. Vyslaná hlídka
po krátkém pátrání muže dostihla i s
odcizenou sochou až v Komenského
ulici. Zde uvedený mluvil se dvěma
muži, kteří ho oslovili, neboť se rovněž jim zdálo jeho počínání podivné.
Byli rozhodnuti, že zavolají na policii.
Strážník muže vyzval k prokázání
totožnosti. Jednalo se o dvaatřicetiletého muže bydlícího v okrese Prostějov,“ sdělila Jana Adámková z Městské

policie Prostějov. Už strážníci zjistili,
že se jedná o sochu ukradenou v kostele Povýšení svatého Kříže. „Spolu
s podezřelým i odcizenou sochou se
hlídka přemístila ke vchodu do kostela na Filipcově náměstí. Uvnitř po
celou dobu zajišťoval strážník místo
trestného činu, aby nebyl poškozen
důkazní materiál. Na zemi ležel dřevěný kříž, z něhož byla socha násilně
sňata. Zde všichni zúčastnění setrvali
do příjezdu Policie ČR,“ dodala Jana
Adámková.
Dvaatřicetiletý muž byl po výslechu
na policii propuštěn a dále bude vyšet-

Poblíž mostu přes říčku Hloučelu silnici směřující z Prostějova do Ohrozimi křižují
stovky cyklistů, běžců i chodců denně. Řidiči tam přitom jezdí dosti rychle. Jedinou
připomínkou rizika, které tu hrozí, je pomníček skrytý v trávě. Foto: 2x Martin Zaoral

Napsáno
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STÍNY MINULOSTI

PTENÍ, PROSTĚJOV Že by konečně náznak nějakého možného
řešení? Situace okolo chátrajícího
zámku ve Ptení, který je v majetku statutárního města Prostějov,
je stále nejasná. Ovšem jeden ze
záblesků možného řešení, jak
v budoucnosti naložit s nemovitostí, byl k vidění na dubnovém
jednání prostějovského zastupitelstva. Večerník v průběhu
posledních let již několikrát informoval o záměru magistrátu
zbavit se nemovitosti výhodným
prodejem. Ovšem zastupitelé za
KDU-ČSL jsou jiného názoru
a svým kolegům nastínili jisté východisko.
Zámek Ptení již delší dobu chátrá.
Během posledních pěti let se ale
magistrátu ozvali rozliční uchazeči,
kteří o polorozbořenou nemovitost
projevili zájem. „Je to tak, potenciálních kupců bylo několik. Ti chtěli
ze zámku udělat turistické centrum,
výstavní galerii, dokonce jeden investor tam plánoval i pivovar. Postupně
ale ze všech investic sešlo,“ shrnul Jiří
Pospíšil, náměstek primátorky statutárního města Prostějova.
Na jednání zastupitelstva města
v pondělí 16. dubna však představili
opoziční zastupitelka Zuzana Bartošová (KDU-ČSL) a její stranický kolega Petr Kousal další možnosti. „Využitím ptenského zámku se zabývaly

Rok po Filipovì smrti
pøipomíná tragédii
jen malý pomníèek...

MOSTKOVICE Podobná tragédie
se tam dala čekat! Na začátku loňského května došlo u Mostkovic
k smrtelné nehodě, když na silnici
ve směru z Prostějova do Ohrozimi srazila dodávka jedoucí velkou rychlostí devětatřicetiletého
Filipa Š. z prostějovského sídliště
Hloučela. Stačila chvilka nepozornosti a dlouholetý plavčík z bazénu
v Olomouci neměl šanci přežít.
Stalo se tak poblíž mostu přes řeku
Hloučelu, kde rušnou silnici denně přechází desítky cyklistů, běžců
i chodců. Ani rok od tragédie však
na možné riziko neupozorňuje jediná dopravní značka!
„Blonďák s dlouhým copem, co se
vždycky usmál.“ Takto Filipa Š. charak-
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dvě studentky Fakulty architektury
Vysokého učení technického v Brně
v rámci své seminární ročníkové
práce. Každá z nich zpracovala projekt samostatně. Návrhy se týkaly
možného zřízení divadelního sálu,
restaurace s možností zajištění vyvařování i pro občany obce Ptení,
rovněž bylo pamatováno na možné
využití formou galerie, workshopů
v případě využití pro studenty či
podnikatelskou klientelu v rámci
různých školení. Bylo pamatováno
i na ubytování, které bylo řešeno
mimo objekt zámku v pomocných
prostorách. Návrhy zachovávaly půdorys a propozice zámku a ze stra-

řován na svobodě. „Důvody k vazbě
v jeho případě nebyly. Přesto pachateli
hrozí až tříletý trest vězení za trestný
čin krádeže,“ řekl Večerníku Zdeněk
Riedinger, ředitel Policie ČR, obvodního oddělení Prostějov.
Jak se Večerník z vlastních zdrojů dozvěděl, muž, který je zřejmě bez práce a také trvalého bydliště, požadoval
v kostele polévku, čímž mu zdejší
personál nemohl vyhovět. Do kostela se tak vrátil odpoledne s cílem se
pomstít. Ze zdi vyrval kříž s Ježíšem
Kristem v hodnotě stovek tisíc korun.
Ježíš byl nakonec díky všímavosti lidí

Zuzana Bartošová předvedla oba projekty studentek na budoucí možné využití
ptenského zámku přímo v obřadní síni radnice.
Foto: Michal Kadlec

Nedali mu najíst, ukradl Ježíše!

jakk šel čas Prostějovem ...

ulice Tetín
Sídlil tam chudobinec. Pojmenovaná byla dne 13. června 1902 podle
Tety, bájné Krokovy dcery. V letech
1940 až 1945 se nazývala německy
Tetin-Gasse. Na adrese Tetín č. 3
sídlil chudobinec, starobinec a sirotčinec (Masarykův sociální dům),
později oddělení okresní nemocnice,
okresní dětský domov a okresní péče
o mládež. V domě č. 12 žili známý
prostějovský historik prof. Vojtěch Janoušek a jeho syn Dušan Janoušek,
výtvarník.
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Kostelecká ulice

18051110489

ny památkářů nebyly připomínky.
Přestože finanční náklady předpokládají podle návrhů obou studentek
zhruba sedmdesát milionů korun na
polovinu objektu, není oprava zámku nereálná,“ přednesla návrh svým
kolegům Zuzana Bartošová.
Oba projekty vytvořené studentkami brněnské Fakulty architektury byly vystaveny během jednání
zastupitelstva v obřadní síni prostějovské radnice. Zastupitelé na
návrh Zuzany Bartošové neřekli ani
ano, ani ne. Hlasováním tuto záležitost vzali pouze na vědomí. Takže
román na druhou stále pokračuje...
(mik)

zachráněn, nicméně zloděj na soše
způsobil škodu za 60 000 korun. Při
nešetrné manipulaci mu ulomil ruku
v paži. Ač se zdá být případ jasný, policie s ním bude mít ještě práci. Zadržený muž totiž tvrdí, že Ježíše koupil
na tržnici za tři stovky...

AKTUÁLNÍ
KOMENTÁŘ
VEČERNÍKU
Za posledních deset let se nejednalo o jediný případ svatokrádeže na Prostějovsku. Sice bychom
je mohli spočítat na prstech obou
rukou, ale během této doby Večerník informoval hned o několika
krádežích sošek, obrazů či dalších
součástí výbavy kostelů. V drtivé
většině případů nešlo o nějaké
organizované skupiny zlodějů,
spíše o zoufalé činy hladových
bezdomovců, kteří si mysleli, že
ukradené věci z kostelů vždy rychle zpeněží. V tom druhém případě
se jednalo o partičku obchodníků, která zboží zhodnocovala ve
starožitnictví. Bohužel i v současnosti nejsou kostely na Prostějovsku kvalitně chráněny proti
nájezdům zlodějů, takže tyto svatostánky se stávají hodně zranitelné, byť v poslední době se zlepšila
jejich bezpečnost. I do těchto míst
už se tak dostala moderní technika v podobě kamer, leckde jsou
vidány i hlídači.
(mik)

18051110490
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Pes z baru do útulku

Ve večerních hodinách v pátek 4. května vyjížděla hlídka na oznámení týkající se volně pobíhajícího psa, který
vběhl do baru v blízkosti centra města.
Strážníci kontaktovali oznamovatele
a psa odchytli. Jednalo se o bígla bílé
barvy s černohnědými skvrnami. Hlídka prověřila okolní ulice, ale majitele se
nepodařilo zjistit. Jelikož zvíře nemělo
čip ani jiné identifikační znamení, vlastníka se nepodařilo dohledat. Pejsek byl
umístěn do útulku v Olomouci.

milujeme vecerník


   

Dopadli ho u milenky
Ve čtvrtek 10. května vpodvečer prověřovali strážníci okrskové služby poznatek o pohybu celostátně hledané
osoby. Muž se měl zdržovat v bytě jedné
nájemnice, a sice nedaleko hlavního nádraží. Při kontrole na uvedené adrese byl
zjištěn sedmačtyřicetiletá osoba, načež
přes operační středisko bylo potvrzeno,
že je v pátrání Policie ČR. Dotyčný byl
předveden na obvodní oddělení Policie
ČR, přičemž nekladl žádný odpor. Na
služebně byl předán službu konajícím
policistům k dalším úkonům.

Šli s ním pro peníze
Předminulou neděli 6. května v pravé
poledne bylo na tísňovou linku 156
přijato oznámení o neplatícím zákazníkovi v baru u centra města. Hlídkou
bylo na místě zjištěno, že host neměl
u sebe finanční hotovost a způsobenou
útratu chtěl zaplatit platební kartou. Na
tuto možnost platby ovšem nebyl bar
přizpůsoben. Strážníci muži poskytli
součinnost a doprovodili ho k bankomatu. Tam si vybral peníze a spolu
s hlídkou se vrátil zpět a účet zaplatil.

Z flámu neodjel
Strážníci si v neděli 6. května večer povšimli muže vycházejícího z baru nedaleko centra města. Dotyčný šel značně
nejistým krokem k zaparkovanému vozidlu. Po nastartování se rozjel směrem
k hlídce. Za pomoci výstražného světelného zařízení byl však zastaven a vyzván
k předložení dokladů i k provedení orientační dechové zkoušky. Doklady potřebné k řízení vozidla ovšem u sebe neměl, a tak na místo byla přivolána hlídka
Policie ČR. Jednatřicetiletý muž byl znovu vyzván k provedení dechové zkoušky.
Přístroj prokázal požití alkoholu, když
naměřil hodnotu 2,57 promile. Policisté
zakázali muži další jízdu a upozornili na
přeparkování i zajištění vozidla. Na to
chlapík vozidlo pouze uzamkl a ponechal ho uprostřed komunikace s tím, že
ho nemá kdo přeparkovat... Tím, že řídil
vozidlo pod vlivem alkoholu, se dopustil
trestného činu. Hlídkou Policie ČR byl
převezen k dalším úkonům na služebnu. Jelikož opuštěné vozidlo tvořilo na
komunikaci překážku, která se stala zcela
neprůjezdnou, nařídili strážníci odtah.

Roztržití řidiči
Během dvou dnů vyjížděli strážníci ke
dvěma nezabezpečeným vozidlům.
První nezajištěné vozidlo bylo nahlášeno v úterý 8. května vpodvečer na parkovišti u supermarketu v Plumlovské ulici.
Jednalo se o fábii se staženým okénkem.
Další případ byl nahlášen ve středu 9.
května ve večerních hodinách. Na Fordu
tentokrát řidič ponechal otevřená zadní
okna. V obou případech byli z evidence
zjištěni provozovatelé, které se strážníkům podařilo kontaktovat. V prvním
případě zapomněla vozidlo zabezpečit
žena a ve druhém muž. Po dostavení se
na místo si svá vozidla zajistili.
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Prostějovem znovu otřásly
další vandalské činy

„Už v sobotu pátého května v dopoledních hodinách bylo na tísňovou linku přijato telefonické oznámení, které se týkalo
poškozeného stromu v blízkosti ulice
Tylova. Strážníci na místě zjistili, že neznámý pachatel odstranil kůru z mladé-

ho stromku, a to po obvodu kmene od
země do výšky přibližně dvou metrů.
V daný moment se na místě nikdo nenacházel a místním šetřením nebylo zjištěno, kdo škodu způsobil. Opakovanými
kontrolami se nepodařilo dohledat žádného svědka, jenž by přispěl k vypátrání
pachatele. V případě jeho dopadení, mu

za poškozování cizího majetku hrozí pokuta do výše padesát tisíc korun,“ uvedla
k prvnímu případu Tereza Greplová,
tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Na chlup stejný případ se pak stal o čtyři dny později. Tentokrát už strážníci
pachatele dopadli! „Ve středu devátého
května přijal totožné oznámení i okrskář.
V lokalitě ve Vrahovicích byly zjištěny
dvě lípy s oloupanou kůrou. Místním
šetřením se okrskáři podařilo stanovit
pachatele, kterým byl čtrnáctiletý hoch.
Ten se podle svých slov nudil a chtěl se
podívat, co je pod kůrou stromu,“ prozradila Greplová s tím, že oba případy byly
postoupeny příslušnému správnímu
orgánu pro podezření z přestupku proti
6CMVQ QVąGUP÷ FQRCFN LGFGP \ RQwMQ\G majetku.
PÚEJUVTQOčX2TQUV÷LQX÷6[XG8TCJQ Policisté nyní zjišťují, zda oba vandalské
XKEÊEJFQUNQXCX[UXNÆMN\MčT[éVTP¾EVKNGVÚ činy spolu nějak souvisejí a jestli je má na
EJNCRGE
   svědomí stejný pachatel.

PROSTĚJOV Chtěl podvádět, ale
neuspěl. Zatím neznámý chlapík se
v prostějovské herně prokazoval cizí
občankou i řidičákem. Pomocí těchto
ukradených dokladů se chtěl u obsluhy registrovat, aby mohl hrát na automatech. Barmanka ovšem na podvod
včas přišla a zavolala strážníky městské policie.
„V neděli šestého května před desátou hodinou vyjížděli strážníci k případu do herny
na okraji Prostějova. Podle sdělení oznamovatelky se zde neznámá osoba prokazoval aosobními doklady jiné osoby. Na místě
bylo zjištěno, že do přijímacího prostoru
herny vstoupil muž, jehož obsluha neznala.
Ten se chtěl registrovat, aby mohl provozovat hry na výherních automatech. Při regis-

traci byla personálem rozeznána neshoda
v podobě dotyčného muže s fotografií na
dokladech. Obsluha muže upozornila na
zjištěný fakt, že doklady, které předložil, mu
nepatří, jelikož osobu na dokladech zná.
Jednalo se o občanský a řidičský průkaz.
Dotyčný vzápětí ihned provozovnu opustil,“ popsala událost Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Podvodník utekl z herny ještě před příjezdem strážníků, kteří ho při následném
hledání už nenašli. „Cizí doklady na
místě ponechal. Jelikož se protiprávního
jednání dopustil neznámý pachatel, byla
událost oznámena na Policii ČR. Po příjezdu jejích příslušníků na místo si celou
věc převzali k dalšímu šetření,“ dodala
Greplová.
(mik)

PROSTĚJOV Z přečinu podvodu
viní prostějovští policisté z oddělení
hospodářské kriminality třiatřicetiletého muže z Olomouce. Vykutálený
podvodník stižený mnohými exekucemi si pronajal luxusní škodovku. Za
nájem však nezaplatil ani korunu...
„Tohoto skutku se měl muž dopustit
tím, že v červnu minulého roku s prostějovskou společností uzavřel smlouvu
o nájmu osobního automobilu typu
Škoda Superb. Smlouvu na období do
sedmého července sjednal, přestože byl
bez příjmu a měl splatné závazky vyplývající z exekucí, soudních poplatků

PROSTĚJOV Před dvěma lety byly podobným způsobem
v Prostějově poničeny zhruba tři desítky stromů. Pachatel je pořád
neznámý. Navlas stejně ale během uplynulých dní došlo k poškození stromů ve dvou prostějovských lokalitách. Ve druhém případě se
strážníkům městské policie podařilo dopadnout čtrnáctiletého lumpa, který z nudy zbavil kmeny dvou lip ve Vrahovicích kůry. Má na
svědomí také podobný čin z Tylovy ulice? A co ty předešlé případy?

Michal KADLEC



krimi

V herně se registroval NA CIZÍ DOKLADY Podvodník v exekuci
se vozil ZADARMO

a předchozích dluhů. Proto musel vědět,
že nebude schopen sjednané nájemné
uhradit. Tohoto jednání se muž dopustil přesto, že byl za stejné v minulosti již
pravomocně odsouzen,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Vozidlo bylo policisty zajištěno a vráceno majiteli v polovině loňského srpna.
„Výši způsobené škody pronajímatel
vyčíslil na sedmašedesát tisíc korun.
V případě prokázání viny a odsouzení
obviněnému muži za přečin podvodu
hrozí trest odnětí svobody na jeden rok
až pět let,“ sdělil dále Kořínek. (mik)

Ad.: „Trapas se záchranou èlovìka“
POLICIE REAGUJE
Dne 30. dubna 2018 byl v týdeníku
PROSTĚJOVSKÝ Večerník publikován článek nazvaný „Trapas se záchranou
člověka“, zabývající se popisem okolností
záchrany motocyklisty, kterého postihl
dne 31. března 2018 v ulici V. B. Plumlovské v Plumlově zdravotní kolaps.
Tento článek obsahoval nepravdivá, zavádějící či zkreslující skutková tvrzení, dle
kterých se měla Policie ČR (dále jen „policie“) nejprve dostavit do místa nehody
se značným prodlením a následně poté
měla veškeré zásluhy na záchraně života
tohoto muže přisvojit výlučně sobě, resp.
konkrétnímu zasahujícímu policistovi,
přestože se tento na záchraně muže nijak
aktivně nepodílel, a naopak měla podíl
ostatních osob na této záchraně zamlčet,
a následně za tento čin ocenit pouze tohoto policistu.

Předně se nezakládá na pravdě tvrzení, že
policie zamlčela podíl dalších osob na záchraně muže, jakož i tvrzení, že se policista
na záchraně muže nijak aktivně nepodílel. Policie aktivní účast dalších osob při
záchraně života muže zmínila již při tiskové konferenci konané dne 27. 4. 2018
a rovněž v následně vydané tiskové zprávě popisující průběh celé události, a to
v rozsahu zjištěných skutečností. V této je
výslovně uvedeno, že v době příjezdu policie byla zraněnému muži poskytována
první pomoc v té době ještě neznámým
mužem a ženou. Policista začal po příjezdu na místo poskytovat muži zevní masáž
srdce, a to právě za asistence této dvojice.

Dále není pravdivé tvrzení, že v době
příjezdu policisty byl již muž při vědomí
a dýchal, neboť zdravotnickou záchrannou službou nám bylo potvrzeno, že
v tomto stavu se nenacházel ještě ani
v době jejího příjezdu.
Také je nezbytné upřesnit tvrzení obsažená v článku ohledně ocenění policisty.
Podnět k tomuto totiž vzešel až na základě děkovného dopisu bratra zraněného
muže, který byl policii doručen následující den po předmětné události, přičemž
v tomto bylo vyjádřeno výslovné poděkování policistovi za záchranu jeho života.
Nepravdivé je rovněž tvrzení, že policie
se dostavila k místu nehody za 17 minut

 

od chvíle, kdy jí byla tato oznámena, a to
až po příjezdu jednotky místních dobrovolných hasičů. Z policejních informačních systémů lze snadno ověřit fakt,
že předmětná nehoda byla oznámena
na tísňovou linku 112 v čase 13:48:30,
přičemž obvodní oddělení Plumlov o ní
bylo vyrozuměno v čase 13:52:51. Policejní hlídka OOP Plumlov vyjížděla
ze služebny v čase 13:55:24 a k místu
události se dostavila v čase 13:56:09,
tedy 4 minuty poté, kdy byla o události
vyrozuměna, resp. 8 minut od oznámení na tísňovou linku 112. Zdravotnická
záchranná služba se dostavila na místo
události v čase 14:00:24 a jednotka Sboru dobrovolných hasičů Plumlov v čase
14:01:51.
Miroslav SPURNÝ,
vedoucí územního odboru Policie
ČR Prostějov

  

JEDNA RÁNA PĚSTÍ HO PŘIJDE NA 105 TISÍC KORUN
David Š. se k činu přiznal, jeho
stíhání bylo podmíněně zastaveno
PROSTĚJOV„Když se u nás chlapi poperou, tak se u soudu zas
sejdou,“ mohli by si na známou melodii kapely Kabát začít zpívat v Otaslavicích. Zatímco začátkem ledna prostějovský soud
řešil rvačku v „Metlích“ z června loňského roku, uplynulý čtvrtek po celkem čtyřech hlavních líčeních konečně padl rozsudek týkající se bitky v téže obci z února 2017. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník byl přitomem i tomuto stání.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
To musela být rána! Urostlý student
David Š. byl obžalovaný z činu, že na
taneční zábavě v otaslavické sokolovně
praštil jednoho z účastníků, a to tak, že
mu zlomil nos a vyrazil dva přední zuby.

Ranou mu navíc způsobil dlouhodobé bolesti hlavy, poškozený nemohl tři
týdny řádně přijímat potravu. Vše bylo
státním zástupcem kvalifikováno jako
přečin ublížení na zdraví a výtržnictví.
Devatenáctiletý mladík svoji vinu nejprve popíral, následné dokazování zabralo
spoustu hodin. Během celkem čtyř
hlavních líčení byla vyslechnuta celá
řada účastníků akce. Klíčová svědectví
se nakonec objevila až v samotném
závěru. Těsně předtím, než měl pad-

nout rozsudek, obžalovaný změnil své
stanovisko, ke všemu se doznal a svého
činu litoval. Jako stěžejní se pak ukázala
náhrada způsobené škody, obě strany
se nakonec dohodly na odškodném
ve výši 105 000 korun. Tyto peníze by
měly být hrazeny v průběhu následujícího půl roku dle schváleného splátkového kalendáře. Tím vším byly splněny
všechny podmínky, aby trestní stíhání
mohlo být podmíněně zastaveno. Rozsudek tak nakonec vůbec nepadl.
„Ve prospěch obžalovaného svědčí fakt,
že dosud vedl řádný život, i to, že se jednalo o jedinou ránu, která měla takto
rozsáhlé následky na zdraví poškozeného. Samozřejmě že vše mohlo skončit i hůře, na druhou stranu se to celé
mohlo obejít i bez zranění,“ odůvodnila
své rozhodnutí soudkyně Adéla Pluskalová.
Dosud netrestaný David Š. se díky tomu
vyhne zápisu v trestním rejstříku. Celé
řízení by mohlo být obnoveno pouze

7TQUVNÚ &CXKF i CMVKXP÷ URQTVWLG
2ąGUVQåGPGPÊDQZGTGORQLGFPÆT¾P÷
UMQPéKNLGJQUQMURąGTCåGPÚOPQUGO
CFX÷OCX[TCåGPÚOK\WD[
    

v případě, že se v průběhu následujícího
roku dopustí nějakého trestného činu.
Proti tomuto usnesení Okresního soudu v Prostějově měly procesní strany
právo podat stížnost, obě se ho však
hned na místě vzdaly.

Okradl stařenku



   

Předminulý pátek 4. května před
patnáctou hodinou šel dvaačtyřicetiletý muž po ulici Šárka.
Když zahlédl projíždějící policejní hlídku, odhodil dámskou
kabelku, kterou nesl u sebe. Tím
v policistech pochopitelně vzbudil podezření, že zde mohlo dojít
k protiprávnímu jednání. Po jeho
rychlém zdržení provedli šetření
v okolí a zjistili, že odhozená kabelka patří devětasedmdesátileté
ženě, která nedaleko odpočívala
na lavičce. Toho měl podezřelý
využít a v nestřeženém okamžiku
se kabelky položené vedle ženy
zmocnit. Dlouho si svého lupu
však neužil. V kabelce měla žena
mobilní telefon a celková výše
způsobené škody byla vyčíslena
na 550 korun.
Muž policistům není neznámý
a ti během prováděných úkonů
zjistili, že přibližně před měsícem se vrátil z výkonu trestu odnětí svobody. Z toho důvodu mu
za přečin krádeže nyní hrozí trest
odnětí svobody na šest měsíců až
tři roky.

Daně neplatil
Z přečinu zkreslování údajů
o stavu hospodaření a jmění viní
prostějovští kriminalisté pětadvacetiletého muže z Prostějova. Obviněný se tohoto skutku
měl dopustit tím, že jako osoba
provozující několik prodejen
v Olomouckém kraji v letech
2014 a 2015 řádně nevedl účetní
záznamy a neplatil daň z příjmu
fyzických osob a daň z přidané
hodnoty. Správcem daně byla
výše neodvedených daní za uvedené období vyčíslena podle
pomůcek na více než 700 000
korun. V případě prokázání viny
a odsouzení obviněnému muži
za toto jednání, kromě povinnosti vyměřené daně doplatit, hrozí také trest odnětí svobody až na
dva roky a zákaz činnosti.

Vyhoštění za krádež
Uplynulé pondělí 7. května
před třináctou hodinou odcizil
osmnáctiletý cizinec v prostějovské prodejně akumulátorový elektrický šroubovák a dvě
kombinovaná elektrická kladiva v celkové hodnotě více než
13 000 korun. Nářadí podezřelý podstrčil pod plotem ohraničujícím areál prodejny. Při tom
byl však přistižen pracovníkem
prodejny, který celou věc oznámil policistům. Ti věc zpracovali ve zkráceném přípravném
řízení a poté spisový materiál
i s podezřelým předali státnímu
zastupitelství. Hned ve středu
9. května pak proběhl soud, který ve zkráceném řízení uložil
mladíkovi trest zákazu pobytu
v České republice.
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děti, pejsci

Vítejte na svìtì

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

Štěpán STUDENÝ
5. 5. 2018 50 cm 3,40 kg
Prostějov

Jan JAVORSKÝ
7. 5. 2018 51 cm 4,30 kg
Račice

Matěj VÁŇA
7. 5. 2018 51 cm 3,75 kg
Srbce

Filip GREGOVSKÝ
8. 5. 2018 51 cm 3,45 kg
Lobotice

9S¿WHNSUREøKO\]¿SLV\GRPDWHĆLQHN

www.vecernikpv.cz

DALŠÍ ÚBYTEK DĚTÍ!
FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

Jakub KRATOCHVÍL
8. 5. 2018 49 cm 3,05 kg
Prostějov

Tomáš KRAJČÍŘ
8. 5. 2018 53 cm 4,10 kg
Prostějov

Michal KADLEC
BYLI JSME
U TOHO

/CVGąUM¾wMQNCPC5ÊFNKwVK5XQDQF[D[NCRNP¾WUO÷XC
XÚEJF÷VÊCTQFKéč/CPåGNÆ9GDGTQXKRąKwNK\CRUCVUXÆ
JQU[PMC4KEJCTFC
2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Bohužel jev doprovázející poslední roky. Také při pátečních zápisech do mateřských škol v Prostějově jsme byli svědkem
dalšího úbytku dětí. Podobně jako k nedávným
zápisům do základních škol, tak i nyní do mateřinek se dostavilo zhruba o padesát ratolestí
méně, než tomu bylo v loňském roce.



 
23

18051010478

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!



     

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.

HEKTOR

LGFGUGVKNGVÚRąGFUVCXKVGNRNGOGPGP÷OGEMÚQXé¾MXGNMÆJQ
X\TčUVW,GVQRUÊF÷FQWwGMMVGTÚD[T¾FFQåKNRQDQMWUXÆ
JQR¾PC8RQXC\GLGVQMNKFPÚCX[TQXPCPÚRGULGXGNOK
FQDTÚ JNÊFCé C DWFG wċCUVPÚ W FQOGéMW PC \CJTCF÷ 0C
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾

MARODEK

LGMQW\GNPÚRąGFUVCXKVGNRNGOGPGNCDTCFQTXGX÷MWFXCTQM[
<RQé¾VMWPGFčX÷ąKXÚCNGRQ\F÷LKLGVQ×åCUPÚOC\GNF¾X¾
RCEGPMW CD[ UK X[PWVKN OC\NGPÊ 5 HGPMQW K RUGO UG RQ
UG\P¾OGPÊDG\RTQDNÆOWUPGUG0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷
PGVCJ¾8JQFPÚMF÷VGO

BRITA

LGFGXÊVKNGV¾MNKFP¾HGPMCDÊINCUVąGFPÊJQX\TčUVWMVGT¾OK
NWLGURQNGéPQUVNKFÊCOC\NGPÊ/¾VQNKMN¾UM[MVGTQWPGO¾
MQOWF¾ViċCUVP¾DWFGMFGMQNKXMFGDWFGLGLÊR¾PGéGM
5HGPMQWKRUGOUGDG\RTQDNÆOWUPGUGPCXQFÊVMWEJQFÊ
R÷MP÷PGVCJ¾

DARIUS

LGRąGFUVCXKVGNRNGOGPGJNCFMQUTUVÚHQZVGTKÆTURTčMC\GORč
XQFW,GVGVQX¾PPCTQ\GP×PQTC8RQXC\GLGVQXGNMÚ
RGUXOCNÆOV÷NGCURQNGéPÊMMPGWVCJ¾PÊ0CXQFÊVMWEJQFÊ
R÷MP÷PGVCJ¾&QUVCNUGMP¾ORQ×OTVÊR¾PGéMCJNGF¾OG
RTQP÷LFQOQXMFGDWFGLGFKPÚORGLUMGO
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Bohatí paraziti mohou
zlikvidovat i vaši vesnici
Martin ZAORAL

Není cikán jako cikán. Zatímco jeden
z romských starousedlíků z Přemyslovic jezdí pravidelně do sousedního
Hluchova, kde dělá pro obecní úřad.
Jeho práci si zaměstnavatel pochvaluje. A na druhou stranu se poslední
dobou do vesnice valí desítky dlouhodobě nezaměstnaných cikánů
s dětmi, které do školy chodit nebudou, protože se jim prostě nechce.
Navíc k místu, kam se přestěhovali,
nemají absolutně žádný vztah a podle
toho se v něm také chovají. Nelze
se divit, že jejich prostá přítomnost
v obci vyvolává čím dál větší napětí.
Negativně přitom zasahuje zejména
do chodu místní školy.
Za příchodem nepřizpůsobivých
do Přemyslovic stojí „obchodníci s chudobou“. Ti skoupili několik
opuštěných domů ve vesnici a na-

stěhovali tam lidi žijící ze sociálních
dávek bez větších pracovních, společenských a často i hygienických
návyků. Zatímco před časem se stát
rozhodl, že dávat dvě miliardy korun
ročně na stavební spoření je moc, tak
na příspěvky na bydlení vydá zhruba miliardu každý měsíc. Přitom je
všeobecně známo, že většina z těchto peněz skončí v kapsách lidí, kteří
vlastní domy, ve kterých by sami nikdy dlouhodobě nežili. Pronajímají
je „sociálně vyloučeným“, pobírají
nájemné často vyšší, než je v místě
obvyklé, a z těchto peněz si sami staví vily na okrajích měst. Pokud se dá
o některých příjemcích sociálních
dávek hovořit jako o parazitech, pak
jsou to nepochybně právě tito „slušní
bílí spoluobčané“. Ukázkovým a mediálně známým příkladem takového

velkotonážního parazita je poslanec
za SPD Lubomír Volný, který tímto
způsobem podniká v ostravské čtvrti
Přívoz. V prostějovském regionu se
v této souvislosti nejčastěji skloňovalo jméno bývalé majitelky ubytoven
v Mostkovicích a ve Stražisku.
Před „aktivitou“ těchto „podnikatelů“ není aktuálně v bezpečí žádná
obec či město. Díky zákonu o sociálně vyloučených lokalitách přestávají
radnice vyplácet příspěvky obyvatelům zavedených ghett. Aby však
tito parazité o svůj výnosný obchod
nepřišli, přesouvají své ovečky jinam,
kde je mohou klidně pást a zároveň
podojit stát o solidní peníze.
Škody, které tito lidé napáchají, jsou
nepochybně vyšší než zmíněná miliarda korun měsíčně. Újma vzniklá
poklesem cen okolních nemovitostí

a všeobecným nárůstem kriminality
i nepořádku je zřejmě nevyčíslitelná.
Obchod s chudobou by se z tohoto
pohledu dal přirovnat k teroristickému činu, který dokáže rozvrátit široké okolí od svého epicentra.
Příchozí cikáni i další nepřizpůsobiví občané jsou nicméně v tomto
ohledu pouhými zbraněmi. Prospěch
z nich však má někdo docela jiný...

OMLUVA

V minulém čísle Večerníku nám
zařádil šotek, který zapříčinil
nesprávněuvedenýtextv komentáři
právě na tomto místě. Za špatný
článek u aktuálního titulku se redakce omlouvá a dnes přinášíme
správnou verzi.

Technika nás obklopuje na každém kroku a ve všech možných formách. Bohužel pro nás s ní pořád neumíme pracovat tak, aby nám jen sloužila a byla pro nás bezpečná. Chci
k tomu dnes uvést pár příkladů a varovat, že špatně použitá
vymoženosti třetího tisíciletí nás může stát nejen peníze,
ale i život...

M

obilní technika je naší součástí zřejmě už čtyřiadvacet
hodin, i když pár jedinců, můžeme
říct skoro hrdinů, stále odolává.
Poslední dobou se často stane,
a to i mnohým Prostějovanům,
že je prozvání číslo, které je na
hony vzdálené tomu českému.
Ti již poučení z nás ho ignorují,
ti ještě nepoučení ho zvednou,
nebo dokonce zavolají zpátky.
Vážení, velká chyba! Jedná se
o čísla, jejichž SIM karty pocházejí
z Afriky, například z Pobřeží slonoviny, Súdánu, Somálska a podobně.
Jediným cílem těchto „prozváněčů“
je dostat z potenciální oběti peníze.
Ne, nechtějí s vámi mluvit, jen chtějí, abyste zavolali zpět. A již jen toto
spojení hovoru stojí peníze, které
se pak dostanou k nim, a vy o ně
přijdete. Byl jsem svědkem toho,
jak v kavárně čtyřem lidem sedícím
u jednoho stolu během pěti minut
volala tato „africká“ čísla, naštěstí
tito lidé již byli poučeni a „nezvedli“
to, ani nevolali zpět. Varování je jas-

né. Nikdy nebrat nebo nevolat zpět
na číslo, které nemá mezinárodní
předvolbu +420, která je platná pro
Českou republiku. Bylo by dobré
toto doporučení předávat především těm nejrizikovějším skupinám
obyvatel, které vlastní mobilní telefon, a to jsou malé děti a senioři.
Tam je totiž ztráta peněz velmi citelná. A ještě poznámka. Lokalizací
těchto prozvánějících čísel se zjistilo, že řada z nich pochází z Evropy,
kde se shromažďují migranti, takže
Itálie, Řecko a podbně.
echnika a sociální sítě. Zcela
nedávno byl šéf té největší
sociální sítě popotahován za to, že
data klientů „modré“ sociální sítě
jsou zneužita a zneužívána. Ano, jde
o Facebook, který na jedné straně
umí moralizovat a mazat příspěvky, na kterých se omylem objeví
odhalené tělo, případně příspěvky,
kde lidé již naštvaní tím, co se ve
světě děje, vyjadřují své svobodné
názory. Sám v podstatě páchá trestný čin. A já jsem zvědavý, kdo mu
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umaže tučnou pokutu za zneužívání citlivých údajů. Na druhé straně je třeba si přiznat, že klienti
Facebooku pomáhají tomu zneužívání sami. Co jsou někdy lidé
ochotni na svých profilech vystavit, je až zarážející... A v době, kdy
se tady připravuje velká ochrana
soukromí GDPR (domnívám se, že
s křížkem po funuse), se lidé chovají jako opravdu nemyslící individua.
A proto varování číslo dvě: Neodhalujte svůj život až tak veřejně,
pomáháte tím jenom někomu na
vás vydělat.
jsem u posledního příběhu.
Tentokrát mi jde o techniku
motoristickou, konkrétně pak motorkářskou. Ano, jaro je tu a s ním
přichází sezóna jednostopých silných strojů, na kterých se prohání
fanoušci v křivácích či kombinézách, a to ať drsní muži, nebo krásné slečny, také jednu takovou znám.
Bohužel už i já jsem byl svědkem
jízdy, pro kterou se těmto jedincům říká „dobrovolní dárci orgánů“... To, co předvedl jeden motorkář nedávno v ulici Vápenice, byla
směs hazardérství, riskování a neúcty k ostatním účastníkům silničního provozu, a pokud byste chtěli
vidět takových hazardérů víc, stačí
občas mrknout v ulici Dolní, také
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DNES O TECHNICE A BEZPEČÍ
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tam lze vidět zážitky, které bych rozhodně nenazval adrenalinové, ale
krutě hazardérské. Co si tím tihle
jedinci chtějí dokázat, netuším, ale
nedivím se, že pak ve zprávách vidíme rozbité motorky a pohřební
vozy. A tak další varování: Lidi, neblbněte a buďte rozumní.
Přeji bezpečné fungování s jakoukoliv technikou.

 !"
K Pirátùm se vetøel
Nemůžu uvěřit tomu, že se Piráti v Prostějově spojili s takovými troskami na politické scéně, jako je TOP 09. Ve volbách do Parlamentu vloni na podzim jsem
Piráty volil, protože jsou mi sympatičtí, stejně jako jejich činy a názory. To samé jsem plánoval i při našich komunálních volbách v Prostějově. Když jsem se ale
dozvěděl, že se spojili s člověkem, jako je pan Matyášek, už o nich během komunálek nechci ani slyšet. Pan Matyášek zřejmě tušil, že by se do prostějovského
zastupitelstva za tu svoji TOP 09 už nedostal, tak hledal spojence, ke kterému by se vetřel. Povedlo se mu to. Mě osobně ale velice mrzí, že těmi „blbci“, co ho
vzali do holportu, jsou právě Piráti, kterým jsem fandil. No, tato koalice je pro mě naprosto ztracena.
Petr Dvořáček, Prostějov
Jak to chodí s „radnièkami“
O tom, že distribuce Radničních listů vázne, není
třeba pochybovat. Já už jsem je nedostal do schránky asi tři měsíce. Jednou jsem potkal pošťačku, která
mi řekla, že se s nimi nechce nikdo tahat, protože ty
balíky jsou hrozně těžké. Na začátku tohoto roku
jsme u nás v paneláku našli Radniční listy svázané
v balíku a pohozené na chodbě pod schránkami.
 
Ani jedna z pošťaček je nikomu do schránky nevloPo přečtení článku, ve kterém se ozvali údajně ti praví zachránci života motorkáře, který zkolaboval žila. Tady máte celý balík, rozbalte ho a vezměte si
v Plumlově, mi naskočila husí kůže. Ať už se chlubí tím, že motorkáře přivedli k životu, policista, nebo „radniček“, kolik chcete. Tak to bohužel chodí...
naopak jiní motorkáři, je to přece v tomto případě úplně jedno, ne? Ten mladý policista by se jistě neměl
Pavel Nadymáček, Prostějov
chlubit tím, co vykonali jiní. Ale podle mého názoru je nejdůležitější, že ten člověk přežil! Podobné spory jsou k ničemu a opravdu velice trapné!
Božena Nakládalová, Prostějov <<< www.vecernikpv.cz

18051010477

18032310332

Není to trochu málo?
Když se v kterémkoliv městě opravuje frekventovaná ulice, vždycky se to zařídí tak, že se na tom
maká od rána do večera, také ovšem během víkendů. To aby silnice byla co nejdříve opravená
a rychle se také otevřena. Co se ale děje v naší Brněnské ulici, nebo spíše neděje, to je skutečně
výsměch! Mám to přímo pod okny, takže neustále sleduji, co se na stavbě dělá. A musím říct, že
dělníci tady makají tak dvě nebo tři hodiny čistého času denně! Není to trochu málo?
Jiří Pazourek, Prostějov

18041310392
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Uplynulou sobotu kolem půl desáté
večer kontrolovali policisté obvodního oddělení Němčice nad Hanou na
komunikaci mezi Brodkem u Prostějova a obcí Kobeřice šedesátoletého
cyklistu, který jel na neosvětleném
jízdním kole. Provedli u něj orientační dechovou zkoušku a naměřili
mu přes 2 promile alkoholu v dechu.
Cyklista s naměřenými hodnotami
souhlasil a k požití alkoholu se přiznal. Policisté mu další jízdu zakázali.
Nyní je podezřelý z přestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu. Téhož dne 12. května, krátce
před třiadvacátou hodinou, kontrolovali policisté obvodního oddělení
Plumlov v Mostkovicích pětadvacetiletého cyklistu. U něj provedli orientační test na omamné a psychotropní
látky, který byl pozitivní na cannabis.
Řidič s výsledky souhlasil a k požití se
přiznal. I on je nyní podezřelý z přestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Opilí cyklisté

Po měsíčním pátrání se policistům
podařilo vyřešit případ ze čtvrtka 5.
dubna tohoto roku. Tehdy v ranních
hodinách v areálu zemědělského družstva v obci na Prostějovsku poškodili
pachatelé kamerový systém monitorující areál. Neoprávněnou manipulací
s rozvody kamerového systému došlo
k poškození šesti kamer. Tím byla
družstvu způsobena škoda, předběžně vyčíslená na sedmnáct tisíc korun.
Provedeným šetřením se policistům
obvodního oddělení Prostějov 2 jako
podezřelé podařilo ustanovit dva zaměstnance družstva ve věku 37 a 42
let. Muži se poté k činu přiznali. Jako
motiv uvedli, že se jim nelíbilo, že kamery snímají prostory chodby u denní
šatny a je tak zaznamenáno, kdo a jak
dlouho pobývá v šatně. Oba se zavázali
způsobenou škodu uhradit. Ve věci
je konáno zkrácené přípravné řízení.
V případě odsouzení podezřelým za
přečin poškození cizí věci hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok.

Pachateli jsou
družstevníci!

Přes noc ze středy 9. na čtvrtek 10.
května se dosud nezjištěný pachatel
vloupal do administrativní budovy
zemědělského družstva v obci na
Němčicku. Pachatel do objektu vnikl po násilném otevření okna v přízemí. Poté v budově vypáčil dveře
několika kanceláří a pokladny,
které prohledal. Ze zásuvky jednoho z psacích stolů odcizil finanční
hotovost 5 256 korun. Z místnosti
pokladny se pokusil odcizit trezor.
To se mu však zřejmě z důvodu jeho
hmotnosti nepodařilo. Nic dalšího
pak neodcizil. Škoda způsobená
poškozením byla předběžně vyčíslena na 6 000 korun. Policisté věc
šetří pro podezření z přečinu poškození cizí věci a přečinu krádeže.
V případě dopadení a prokázání
viny pachateli tohoto jednání hrozí
trest odnětí svobody na jeden rok až
pět let.

Trezor už neunesl
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Nejmladším účastníkem cyklovýletu
byla dvouletá místní rodačka Terezka
Zimová, která se svezla na bicyklu svého tatínka, nejstarším pak osmaosmdesátiletý Jaroslav Punčochář z Kel-

záchranného sboru Zlínského kraje.
Hasiči dále za použití hydraulického
zařízení vyprostili tělo řidiče. „Poté na
místo přijel z Otrokovic vyprošťovací
vůz, kterým hasiči vytáhli zaklíněné
osobní vozidlo. Zasypali sorbentem vyteklé provozní kapaliny a uklidili střepy
skla a úlomky z vozidla,“ dodala mluvčí
zlínských hasičů.
Místo nehody včetně havarovaného
vozu si převzali policisté, kteří šetří
okolnosti a příčinu této tragické nehody. „Dvaadvacetiletý řidič z Prostějovska jel pravděpodobně příliš rychle
a zezadu narazil do odstaveného kamionu s přívěsem. Osobní automobil
byl po nárazu zcela zničen a mladý řidič následkům nehody na místě podlehl. Ve vozidle jel sám a k jinému zranění tedy nedošlo. Zda má na nehodě
svůj podíl i alkohol, je nadále v šetření
kroměřížských dopravních policistů,“
informoval Petr Jaroš, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
(mik)

➢ z titulní strany
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kilometrů,“ svěřil se Večerníku Jaroslav
Punčochář, jehož vitalitu by mu jistě
mohli závidět i muži o několik generací
mladší.
Účastníci cyklovýletu se těsně před
startem vyfotografovali poblíž památníku místního rodáka a hrdiny druhé
světové války Josefa Františka a pak
již nebývale dlouhý peloton vyrazil za
poznáváním okolních obcí. Z Otaslavic
jeho členové zamířili nejprve do Sněhotic
a pokračovali do Ondratic, Brodku u Prostějova, Dobrochova, Hradčan-Kobeřic,
Vřesovic, Kelčic, aby se po celkem 22,5
ujetém kilometru vrátili zpět do Otaslavic.
Mezi cyklisty nechyběl ani starosta Otaslavic, který na cyklovýlet vyrazil celkem
podruhé. „Poprvé to bylo před dvěma lety,
loni mi do toho vlezla svatba,“ uvedl Marek
Hýbl, který za pomoc s organizací poděkoval místním ženám, sokolům i fotbalistům.

Adamova u Blanska a chytlo mě to. Od té
doby jezdím pravidelně, rád se účastním
Smržického vandru či Smržické šlapky.
Pravidelně mě doprovází i mé dvě dcery
s rodinami. Do Smržic a zpět přitom jez-
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v obci, který stejně jako všichni ostatní
dostal výtečný vdolek od kuchařek
z místní základní školy. „Já ale rozhodně nikam nepojedu, v životě jsem na
kole neseděl,“ upozorňoval Jaroslav
poledni. S obavami sledovali tmavé mraky
nad Prostějovem, naštěstí ale nezmokli.
„Déšť se nám nakonec jako zázrakem vyhnul. Vše proběhlo velice pohodově, všichni bez problémů dorazili do cíle. Jednotlivé
obce k celé akci přistoupily odpovědně
a připravily nám báječné občerstvení,“
zhodnotil akci po jejím skončení otaslavický starosta. O žádné prvenství nešlo, primární byl pohyb a společenská zábava. Ta
po zdárném dojezdu pokračovala v místní
sokolovně, kde byl připraven sportovně-kulturní program.
Sportovci nejen z Mikroregionu Předina se po skončení cyklovýletu už mohou těšit na nové biotopové koupaliště,
které se aktuálně buduje na místě staré
plovárny právě v Otaslavicích. Stavba za
celkem patnáct milionů korun by měla
být dokončena do začátku letošních
prázdnin.

STÍNAVA V noci ze čtvrtka 10. na pátek 11. května způsobil zatím neznámý pachatel požár lesa mezi Stínavou
a Oklukami. Oheň v prostoru zhruba
jednoho hektaru likvidovalo hned
osm hasičských jednotek. Policejní
i hasičští vyšetřovatelé si jsou téměř
jistí, že nedávno vysazené stromky
zapálil někdo buď úmyslně, nebo
z nedbalosti.
„Půl hodiny před půlnocí čtvrtku
desátého května byl na operační
středisko oznámen požár lesa nedaleko Čertova hrádku mezi obcemi Stínava a Okluky. Na místo
vyjeli profesionální hasiči z Prostějova a dobrovolní hasiči z Ptení
a Protivanova. Po příjezdu velitel
zásahu zjistil, že požár je daleko od
přístupové cesty hluboko v lese,
proto povolal na místo jednotky z druhého stupně poplachu,
a to dobrovolné hasiče ze Stínavy,
Plumlova, Mostkovic, Kostelce na
Hané a Přemyslovic. Celkem tedy
na místě zasahovalo osm jednotek
hasičů. Ty prováděly likvidaci požáru a dálkovou dopravu vody na
požářiště,“ popsala prvotní horké
chvíle Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
Co přesně se stalo? „Plameny zasáhly
mladé stromky v ohraničené oboře
o rozměrech asi sto třicet krát padesát
metrů. Díky včasnému zásahu jednotek se požár nerozšířil mimo oboru.
Ten však hasičům komplikovaly velmi členitý terén a velká vzdálenost od
přístupových komunikací. Likvidaci
ohně hlásil velitel zásahu o půl třetí
ráno,“ konstatovala s úlevou mluvčí
krajských hasičů Vladimíra Hacsiková.
Do vyšetřování se ihned po uhašení
pustila i Policie ČR. Oheň v lese totiž
zjistili při prováděné autohlídce policisté z obvodního oddělení v Plumlo-

psal celkem kuriózní nehodu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění dalších osob naštěstí nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 20
000 korun. „Alkohol u řidiče autobusu
a předjížděného cyklisty policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami.
U mladšího cyklisty však naměřili 1,47
promile alkoholu v dechu. Muž přiznal
vypití jednoho piva před jízdou. Příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření,“ dodal František Kořínek.
(mik)

)
(# 
*
  
 
#" 

cyklistu a kdy byli oba předjížděni autobusem. Z dosud přesně
nezjištěných příčin mělo dojít
ke kontaktu mezi autobusem
a předjíždějícím cyklistou,
který sse měl od busu odrazit a bočně se střetnout s cyklistou předjížděným. Po střetu
oba upadli mimo komunikaci do travnatého příkopu. Při tom oba utrpěli zranění,
se kterými byli následně transportováni
do Fakultní nemocnice Olomouc,“ po-
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KAPLE Minulé pondělí 7. května
před sedmnáctou hodinou došlo
na komunikaci mezi obcemi Kaple
a Lípy k dopravní nehodě dvou cyklistů a autobusu jedoucích ve stejném
směru jízdy. Bylo zjištěno, že jeden
z mužů jel na kole značně opilý. Oba
cyklisté byli zranění a sanitka je převezla do nemocnice.
„Podle dosavadního šetření k nehodě
mělo dojít v době, kdy třiačtyřicetiletý
cyklista předjížděl čtyřiapadesátiletého
POSTOUPKY, PROSTĚJOV V sobotu 12. května pár minut před půlnocí vyjížděli profesionální hasiči
z Kroměříže k hlášené dopravní nehodě do vesnice Postoupky na Kroměřížsku. Neblahý dopad měla bohužel na Prostějovsko...
„Po příjezdu na místo jsme zjistili, že
zde na účelové komunikaci narazil řidič vozidla tovární značky Volkswagen
Golf do zaparkovaného kamionu.
Náraz byl tak silný, že osobní vozidlo
skončilo téměř celé pod kamionem.
Zároveň s hasiči přijeli na místo záchranáři a policisté. Záchranáři ihned
začali s ošetřováním zraněného řidiče,
který se nacházel uvnitř osobního vozidla. Řidič, který jel ve vozidle sám,
však utrpěl zranění neslučitelná se životem a lékař již jen mohl konstatovat
smrt,“ popsala tragickou událost Lucie
Javoříková, tisková mluvčí Hasičského
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LEŠANY, ZDĚTÍN Uplynulou sobotu
12.květnakrátcepopůlnocidošlokdalší srážce automobilu se zvířetem, která
skončila smrtí. Stalo se tak na komunikaci mezi obcemi Lešany a Zdětín, kde
to odnesl nepozorný srnec.
„Osobnímu vozidlu Ford Mondeo, které
řídila ve směru od obce Lešany dvacetiletá řidička, náhle vběhl do jízdní dráhy
z levé strany srnec. Došlo ke střetu, jehož
následkem zvíře uhynulo,“ prozradila Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Srnce si jel převzít hospodář mysliveckého sdružení dané lokality. „Alkohol byl
u řidičky vyloučen orientační dechovou
zkouškou, ke zranění osob nedošlo. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na
třiapadesát tisíc korun,“ dodala Urbánková.
(pk)

ALOJZOV Předminulý pátek 4. května v odpoledních hodinách došlo
k odcizení televizoru a počítačového
monitoru z rodinného domu v Alojzově. O případu Večerník již stručně
informoval v minulém čísle. Netrvalo
ani týden a policisté překvapivého pachatele odhalili!
„Provedeným šetřením se jako podezřelého podařilo ustanovit třicetiletého
muže, který v tom samém domě na základě dohody s majiteli od ledna letošního
roku bydlel. Protože však řádně neplatil
dohodnutý nájem, tento vztah s majiteli
domu směřoval k ukončení. V pátek čtvrtého května se muž rozhodl z domu sám
odstěhovat. Ke svým věcem však ´přibalil´ také uvedený televizor a počítačový
monitor. Tím majitelům domu způsobil
škodu vyčíslenou na sedm a půl tisíce korun,“ prozradil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.

Provedeným šetřením policisté dále zjistili, že věci muž prodal do jednoho z prostějovských bazarů. „Tam se je podařilo také
zajistit a mohly být vráceny majitelům,
kteří při kontrole domu dále zjistili, že se
jim ztratily i snubní prsteny. I k tomuto
skutku se podezřelý přiznal a uvedl, že je
odcizil již dříve, a to koncem minulého
měsíce. Odcizením prstenů byla majitelům způsobena škoda vyčíslena na devět
tisíc korun. Prsteny se však zajistit dosud
nepodařilo,“ prozradil Kořínek.
Dopadený muž se uvedeného jednání
dopustil přesto, že byl v minulosti pravomocně odsouzen pro přečiny krádeže
a porušování domovní svobody k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební
dobou končící v lednu příštího roku. „Pro
své jednání je nyní podezřelý ze spáchání
přečinu krádeže, za který mu s přihlédnutím k uvedené recidivě hrozí trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři léta,“ doplnil
policejní tiskový mluvčí.
(mik)

vě. „Protože se jednalo o požár trávy
a nedávno vysazených stromků, byla
způsobená škoda předběžně vyčíslena pouze čtyři až pět tisíc korun.
Vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru předběžně jako příčinu
určil buď nedbalostní, nebo úmyslné
jednání. Objasnění přesných příčin
a okolností je předmětem dalšího šetření,“ prozradil František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Oloouckého kraje pro územní odbor Prostějov.
(mik)
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Na startu akce se v areálu otaslavické
sokolovny sešla přesně stovka sportovců skutečně všech věkových kategorií. Jako 101. byl do prezenční listiny dopsán „jakýsi maskot“ všech akcí

OTASLAVICEPředinu prostě nelze přehlédnout. I díky majestátní konstrukci
vysílače je tento kopec skutečnou dominantou krajiny mezi Prostějovem
aVyškovem. Předina, kterou lze považovat za geografický střed Moravy, však
patří mezi skutečně magická místa. Nikoliv náhodou se tam odpradávna konaly výlety a různá shromáždění. Na tuto tradici určitým způsobem navázali -T¾VEGRąGFUVCTVGOE[MNQXÚNGVWX\PKMNCURQNGéP¾HQVQITCHKGXwGEJLGJQ×éCUVPÊMč
Foto: Martin Zaoral
i účastníci cyklovýletu Předinou za poznáním, kteří vyjeli uplynulou sobotu 
z Otaslavic, kde také odpoledne vyvrcholilo kulturně-sportovním progra- Drábek, který na akci dorazil v dresu čic. „Na kole jsem začal jezdit až coby dím z Kelčic rovněž na kole, takže si výlet Cyklisté vyjeli za krásného a slunečného
mem v tamní sokolovně. U toho prostě Večerník nemohl chybět!
pražské Slávie.
důchodce. Ve třiašedesáti jsem vyrazil do vždy protáhnu ještě o dalších šestadvacet počasí v sobotu 12. května dvě hodiny po

Martin ZAORAL

pro Večerník

BYLI JSME
U TOHO

ZA
POZNÁNÍM PŘEDINY SE VYDALA STOVKA CYKLISTŮ OHEŇ U STÍNAVY LIKVIDOVALO
Z Otaslavic vyrazil dlouhý peloton, který prozkoumal střed Moravy
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VŘESOVICE V nedávno osetém
řepném poli našli minulý čtvrtek
zemědělci válečnou munici. K evakuaci obyvatel vzhledem k odlehlosti místa policisté nepřikročili.
Pyrotechnici dělostřeleckou minu
sami odvezli k odbornému zničení.
„Ve čtvrtek desátého května dvě minuty po šestnácté hodině jsme na
lince 158 přijali oznámení o nálezu
vojenské munice při polních pracích
na poli v katastru Vřesovic. Na místo
vyslaní policisté z obvodního oddělení v Němčicích nad Hanou ověřili,
že se jedná o vojenskou munici a na
místo přivolali policejního pyrotechnika. Ten nález klasifikoval jako dělostřeleckou minu ráže 82 milimetrů
z období druhé světové války, kterou
si převzal k odborné likvidaci. Vzhledem k odlehlosti místa nebyla nutná
evakuace osob a při zákroku nedošlo
ke škodám na majetku,“ informoval
o události František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
(mik)
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Konice (mls) - Od pátku 18. do neděle 20. května se v Olomouci celostátní setkání zástupců Kruhů přátel
hudby. Třídenního klání se zúčastní
předsedové a předsedkyně, kteří
vedou hudební spolky v různých
městech naší republiky a mají chuť
si navzájem předat svoje zkušenosti.
Na programu bude celá řada koncertů s prezentací umělců a uměleckých
agentur. „Na toto setkání se již velice
těším a doufám, že obohatí nejen mě,
ale bude mít přínos pro další činnost
Kruhu přátel hudby v Konici,“ uvedla předsedkyně konického Klubu
přátel hudby Ludmila Kopečná.

" #
   

Hamry (mls) - Obyvatelům Hamer
se nelíbí stav tamního dětského hřiště.
Rovněž upozorňují na nedokončenou výsadbu stromů, které měly sloužit coby součást hlukové stěny proti
ranám z vojenské střelnice. „Podali
jsme žádost o dotaci na vybudování
nového hřiště. Co se týče střelnice,
měla by tady být realizována další protihluková opatření,“ reagoval na tyto
podněty plumlovský starosta Adolf
Sušeň.

 


Žárovice (mls) - Na zvýšenou kriminalitu upozorňují někteří z obyvatel Žárovic. V této souvislosti padl
návrh umístit do této místní části
Plumlova bezpečnostní kameru. Starosta v tom nevidí problém. „Můžeme
kamerový systém rozšířit, musí však
být zajištěn stálý přívod elektrické
energie,“ reagoval Adolf Sušeň, podle
něhož se kamery ve městě osvědčily,
díky nim se totiž podařilo několikrát
chytit vandaly.

Rozšíøí
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„Babišovci“ zveøejnili první desítku kandidátkù,
KDU-ÈSL bez pøekvapení
Prostějovští lidovci vstoupí do komunálních voleb s osvědčenou dvojicí lídrů.
KDU-ČSL povede do říjnového boje o hlasy Prostějovanů Petr Kousal (na snímku),
krýt záda mu bude opět Zuzana Bartošová.
Jak Večerníku lídr prozradil, jedním z hlavních cílů lidovců bude v následujícím volebním období zachovat Společenský dům
a vyřešit spor s Manthellanem. „V podstatě
máme kandidátní listinu připravenou, respektive máme zájemce, kterých je více, než
  
kandidátka může pojmout. A ještě s některými jednak členy a jednak osobnostmi bez politické příslušnosti jednáme. Proto budeme
celou kandidátku před oficiálním oznámením ve výboru městské organizace KDU-ČSL
teprve schvalovat,“ objasnil. „Naším cílem v tomto politickém boji je zvítězit a být hybnou
silou dění v našem městě, pozitivně ovlivňovat jeho vývoj, případně být silným koaličním
partnerem. Naše zásadní témata jsou podobná jako v tomto volebním období, a to zachování Společenského domu a jeho revitalizace, tedy ukončení sporu s Manthellanem. Dále
chceme město bez hazardu, průhledné a spravedlivé rozdělování finančních prostředků
na sociální oblast a sport, chceme podporovat iniciativu občanů jako zdroj inspirace pro
rozvoj města včetně investičních záměrů, pokračovat ve vyrovnaném rozpočtu bez zbytečného zadlužování, chceme efektivní dopravu a dostatek parkovacích míst bez ekologické
zátěže, řešit využití areálu bývalého kláštera Milosrdných bratří v centru města ve prospěch občanů a podobně,“ vypočítal priority prostějovské KDU-ČSL její lídr. Na otázku,
zda věří, že v následujícím volebním období zmizí ze zastupitelstva mnohdy až nechutné
hádky a obstrukce, odpověděl bez příkras. „Nemyslím si, že za posledními opravdu někdy až nechutnými obstrukcemi stojí jen opozice. Je to určitý vývoj od počátku volebního
období, kdy koalice nedala možnost opozici se vyjádřit a bohužel i dobré nápady nebo
drobnosti, jaké představují například změna programu jednání zastupitelstva, či jeho doplnění vycházející z řad opozice, byly ihned zašlapány. Věřím, že se situace zklidní. Jednak
se horké hlavy zchladí, vymění se někteří zastupitelé a hned od počátku si budou noví lidé
vážit jeden druhého, ale také si budou vzájemně naslouchat a ctít se,“ doufá v pozitivní
obrat Petr Kousal.

Èelo kandidátky KDU-ÈSL
1. Petr Kousal
    
 

    
 !"#



jasno. Co však nepočká, to je další díl večerníkovského seriálu VOLBY 2018. V předminulém čísle jsme zveřejnili sondu
na úvodní kvarteto jednotlivých politických subjektů, nyní se podrobněji zaměřujeme na druhou část prostějovského
spektra, která taktéž bude usilovat o vaše hlasy. Přestože drtivá většina stran a hnutí ohlásila své lídry pro komunální
volby, potřebnými jmény nemá celou listinu zaplněnou ještě nikdo. Je totiž ještě dost času, politické subjekty mohou
své kandidátky nahlásit do konce srpna.
V dalším díle seriálu se přespříště již podruhé zaměříme na vše podstatné kolem senátních voleb.
Lídrem hnutí ANO 2011 bude Jura
Hnutí ANO 2011 nastupuje ve volbách do Zastupitelstva statuÈelo kandidátky ANO 2011
tárního města Prostějov v roli asi největšího favorita. Podle odborníků by i mělo obhájit pozice jako na celostátní úrovni. Jak se 1. Fra " 
-%  / $
Večerník dozvěděl, lídrem pro komunální volby bude současný
$%  
02 3 4  
náměstek hejtmana Olomouckého kraje a prostějovský zastupitel
5 $ 6 
František Jura. „Naše kandidátka je hnutím ANO 2011 schválena ! &'" 
na úrovni místní, oblastní i krajské organizace. Bližší představení () * + " 
78 9): 
čelních i ostatních kandidátů bude postupně probíhat,“ pousmál
;<!=> 
se novopočený šéf volebního týmu a prozradil Večerníku kom- ! ," "
pletní první desítku. „Hnutí chce zásadním způsobem zlepšit kvalitu života lidí v našem městě. Je důležité, aby se na půdě zastupitelstva vytvořil pracovitý
tým, který bude umět Prostějov posouvat dopředu. Je před námi spousta práce, pro projekty rozvoje potřebujeme v zastupitelstvu výraznou podporu,“ poznamenal k cílům František
Jura a k hlavním tématům přidal: „Společně s kolegy diskutujeme nad prioritami v oblasti
bezpečnosti, dopravy, zdravotní péče i kultury. S naší pomocí mohou počítat mladí lidé
včetně matek samoživitelek a senioři. Připravujeme konkrétní opatření pro děti, sportovce,
cyklisty i milovníky parků a zelených ploch. Prostějovu chceme odlehčit odkloněním tranzitní dopravy a lepší organizací pohybu automobilů po městě. Konkrétní opatření představíme v pravý čas.“
  
O případných partnerech pro vládnoucí koalici však konkrétněji hovořit nechtěl. „Uplynulé
roky práce v zastupitelstvu města ukazují, s kým by se nám spolupracovalo lépe a s kým hůře. Nicméně pomyslné karty v tomto případě
rozdává volič a povinností zastupitelů je nalézt řešení, které bude ku prospěchu našich občanů. Pokud by se hnutí ANO 2011 podařilo
volby vyhrát, přistoupíme k utvoření koalice maximálně zodpovědně a budeme hledat partnery, kteří chtějí společně s námi město doopravdy rozvíjet,“ naznačil Jura. A stal by se on sám primátorem? „Tyto úvahy jsou předčasné, do voleb ještě zbývá dost času. Jak jsem již
říkal, rozhodovat budou voliči. Opravdu nechci vynášet nějaká stanoviska, vše záleží na aktuální situaci po volbách. Zcela jistě bych ale
vykonával pouze jednu uvolněnou veřejnou funkci,“ vzkázal všem spekulantům současný náměstek hejtmana Olomouckého kraje
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Zmìna hlásí pøíchody, lídrem zùstává Navrátil
Změna pro Prostějov na nedávné tiskové konferenci odhalila svého staronového
lídra do dalších komunálních voleb, kterým je stejně jako v roce 2014 Jan Navrátil.
Jak dále oznámil, řady tohoto hnutí rozšířili bývalí zastupitelé za hnutí ANO 2011.
„Kandidátní listinu ještě upřesňujeme, jako lídr našeho hnutí před komunálními
volbami jsem ale rád, že nás posílili Hana Naiclerová a František Švec. Na drtivou
většinu věcí mám stejné názory, které budeme chtít společně prosadit v novém zastupitelstvu. Nezastírám, že pokud bychom jakýmkoliv způsobem uspěli, budeme
hledat koaliční spolupráci právě s nově založenou koalicí Pirátů, TOP 09, STAN
a Zelených,“ uvedl Navrátil s tím, že do popředí kandidátní listiny se zcela jistě dostane i architekt František Fröml.
  
A jakým způsobem bude upravená Změna pro Prostějov cílit na voliče? „V nedávné
minulosti bylo v Prostějově hodně lidí, co vůbec nechodili volit. Byli naštvaní a říkali, že to ani nemá cenu, prý se stejně nic
nezmění. Musíme je přesvědčit, že jejich hlas význam má a aby k volbám přišli,“ přidal František Švec.

17052610560

    

Lídrem SPD Tomio Okamury
je podnikatel Martin Køupka
O křesla v Zastupitelstvu statutárního města Prostějova se v říjnových komunálních volbách budou ucházet
také kandidáti hnutí Svoboda a přímá demokracie
Tomio Okamura. Večerníku se prozatím podařilo
získat jméno pouze lídra kandidátky SPD, kterým je
prostějovský podnikatel Martin Křupka. „Hnutí SPD
bude v Prostějově kandidovat samostatně. Kandidátka je sestavená na základě jednání členů a nyní čeká na
formální schválení regionálním klubem,“ odpověděl
na žádost Večerníku ohledně zveřejnění kompletní
kandidátní listiny lídr SPD Martin Křupka. O cílech

  
před komunálními volbami má prostějovská „jednička“ jasno - navázat na úspěšné volební výsledky v krajských volbách a volbách do Poslanecké sněmovny.
„Chceme v zastupitelstvu Prostějova vytvořit co nejsilnější klub a podílet se na zásadním zlepšení v práci
vedení města. Současná koalice nemá sílu, energii a schopnosti řešit problémy a místní politická kultura na mě místy působí až trapně,“ míní Křupka. Jak prozradil, o kampani má jasno. „Bude především
kontaktní. Hnutí Svoboda přímé demokracie není politickou stranou velkých sponzorů. Chceme především oslovovat lidi a mluvit s nimi. Věci v Prostějově se nyní řeší bez dialogu s lidmi. Prioritou je pro
nás právě potřeba nového stylu práce vedení města. Je nutné začít koncepčně řešit problémy, například
komunální sítě, centrum, investice a podpora sportu, dostupné bydlení pro mladé či spolková činnost.
To vše jsou neřešené, nebo špatně řešené oblasti. Občané musí mít jasné a úplné informace a musí být
dialog s lidmi o záměrech a koncepcích města,“ uvedl pro Večerník Martin Křupka.

18051110484

PROSTĚJOV Podzimní komunální volby v Prostějově se blíží mílovými kroky.
Politické strany a hnutí mocně dotváří
své kandidátní listiny a na Prostějovsku
se očekávají hodně napínavé a atraktivní
Michal
bitvy. Obhájí své posty vládnoucí koalice?
KADLEC
Nebo dojde na rošády a ke slovu se dostane
stínová garnitura? k výrazným změnám, kterým věří nově vytvořené hnutí
z opozice? Nebo se snad síly rozštěpí tak, že bude Prostějov chvíli i bez schváleného vedení? Nechme se překvapit, první víkend v říjnu budeme mít
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník
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18051110494

PROSTĚJOV Radim Fiala je poslanec, předseda
poslaneckého klubu SPD a místopředseda hnutí
SVOBODA PŘÍMÉ DEMOKRACIE - TOMIO OKAMURA.
V posledních volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR zůstal jediným zástupcem Prostějova
zvoleným ve volebním obvodu Olomouckého kraje. Hnutí SPD v těchto volbách skončilo v Prostějově
a v rámci Olomouckého kraje na druhém místě za
vítězným hnutím ANO 2011.
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„ŘEDITELOVAL
JSEM
I
VLASTNÍ
MANŽELCE!“
Člen Dvorany slávy pedagogů Milan Soukup strávil ve školství 40 let
PROSTĚJOV Společně s Janem Krchňavým byl v závěru března uveden
do Dvorany slávy prostějovských
pedagogů. Naprosto právem. Milan
Soukup strávil ve školství nepřetržitě čtyřicet let a vyzkoušel si vlastně
všechno. Vychovával učňovský dorost, mladé nadějné sportovce, staral
se o pohybově nadané děti v různých
zařízeních a vrchol své kantorské kariéry si užil v pozici ředitele Středního odborného učiliště na náměstí E.
Husserla. Ač rodák ze Znojma, spojil
svůj život právě s Prostějovem.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
ƔƔ Jak se stane, že člověk zasvětí
svůj život pedagogické práci?
„V mém případě to bylo naprosto jednoduché. Táta byl kantor a posléze se
stal i ředitelem základní školy prvního
stupně, máma pracovala zase jako družinářka. Takže to bylo jasné. I když...
Ještě na gymnáziu jsem chodil do hudební školy a hrál deset let na klavír.
A docela úspěšně, vždyť jsem vyhrál
i krajské kolo tehdejší soutěže tvořivosti mládeže. Stál jsem tedy před rozhodnutím, zda půjdu na konzervatoř, nebo
mám studovat tělocvik.“
ƔƔ Jaké skutečnosti jste bral v úvahu?
„V tu dobu jsem dělal poměrně úspěšně atletiku, ještě na gymnáziu ve Znojmě jsem byl okresním přeborníkem
ve skoku do výšky a v běhu na 110
metrů překážek. Hrál jsem ale i házenou a lyžoval. Takže jsem se rozhodoval, zda pokračovat ve sportu a brát
ho později i jako zaměstnání, nebo se
skutečněvydat na uměleckou hudební
dráhu. Ještě na gymnáziu jsme totiž se
spolužáky založili studentskou bigbítovou kapelu a tenkrát jsme v Jihomoravském kraji byli po skupině Synkopy
druhou nebo třetí nejúspěšnější kapelou. A já v ní hrál na bicí.“ (úsměv)
ƔƔ Bylo tedy rozhodování hodně
těžké?
„Prostě jsem to naráz jaksi rozsekl.
Konzervatoř nakonec padla a rodiče
prodali můj klavír. Rozhodl jsem se
pro studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, obor tělocvik
a biologie. Odstěhoval jsem se tedy ze
Znojma do Olomouce a získal kvalifikaci pro učitele na středních školách.“
ƔƔ Nelitoval jste nikdy tohoto rozhodnutí?
„Když jsem se na pedagogiku dal, tak
jsem toho litovat nikdy nemohl! Navíc
jsem se k muzice propracoval a vrátil
v pozdějších letech.“

Podívejte na náměstí, do autobusů nebo
vlaků. Všude jsou děti a mají jedno společné,
nemohou se odtrhnout od mobilů, tabletů
či notebooků. To je jejich prioritní zábava.
Sport a pohyb vůbec jdou bohužel stranou!
ƔƔ Zavzpomínejte, jaké byly vaše
pedagogické začátky po studiu vysoké školy?
„V úvodu jsem získával jakési první
zkušenosti. Nejdříve jsem dva měsíce
působil jako kantor na základní škole
v Senici na Hané, další čtyři měsíce
jsem pracoval v tehdejším Domě pionýrů a mládeže v Olomouci. Od 1.
února 1972 jsem nastoupil jako učitel tělocviku na Zemědělské učiliště
v Prostějově. Tady ovšem byly pro
tělesnou výchovu naprosto nulové
podmínky, nejčastěji jsme chodili ven
na škvárové hřiště u hlavního nádraží, do tělocvičny jsme se však museli
přesouvat až na Vápenici do Domu
pionýrů. To byly opravdu zoufalé časy,
takže jsem na tomto učilišti vydržel jen
tři roky do doby, než mě Pepa Šrom
zlákal na školu Sídliště Svobody.“
ƔƔ To ale bylo ještě v době, kdy
jste stále aktivně skákal do výšky a běhal překážky...
„Přesně tak! To jsem ještě závodil
za univerzitu a posléze Lokomotivu Olomouc. Původně jsem
v Olomouci chtěl zůstat, v tomto
městě jsem dostal i jednu z nabídek. Nakonec jsem zvolil možnost
učit tělocvik a biologii na tehdejší
Základní škole Československo-sovětského přátelství na Sídlišti Svobody. K tomuto rozhodnutí přispěl i fakt,
že moje manželka je Prostějovanka,
bývalá mistryně republiky v plavání.
Takže nakonec jsem se ani nevrátil
domů do Znojma, ale zůstal natrvalo
zde.“
ƔƔ Působení na Sídlišti Svobody
bylo ale pro vás jako vyšité, ne?
Vždyť šlo o výuku na sportovní atletické škole.
„Přesně tak, strávil jsem na této škole
nádherných deset let až do roku 1985.
K tomu jsem ještě společně s Milanem
Čečmanem i nadále závodil v atletice
a působil jako trenér v prostějovském
Tréninkovém středisku mládeže. Na
Sídlišti Svobody to byla naprosto skvělá práce, bylo pro mě velkou pýchou
stát u zrodu úspěšných sportovních
kariér mnohých žáků. Práce mě neskutečně bavila, s podmínkami s již
vzpomínaným Zemědělským učilištěm se to nedalo vůbec srovnávat. Navíc jsme na této škole jezdili po letních

i zimních soustředěních,
zabývali jsme se i jinými
sporty než atletikou.
Prostě jedna velká paráda.“
ƔƔ I tato paráda ale
skončila, a vy jste se
po deseti letech posunul zase výše. Kam vedly vaše další kroky?

Foto: Michal Kadlec
„V pětaosmdesátém roce jsem dostal
nabídku stát se ředitelem tehdejšího
Domu pionýrů a mládeže ve Sportcentru. Využil jsem toho a bylo to pro
mě další velmi plodné období. Kromě zajišťování akcí a velkého množství sportovních a jiných zájmových
kroužků jsme tam pořádali i spoustu
koncertů. Ve Sportcentru jsem působil
až do roku 1993, kdy jsem naposledy
změnil svoji práci. Tehdy jsem nastoupil jako ředitel Středního odborného
učiliště na náměstí Husserla a v této
funkci jsem vydržel až do důchodu,
tedy do roku 2012.“
ƔƔ A k této změně vás zlákalo co?
„Říká se, že změna je život, a tak to
bylo i u mě. Chtěl jsem tvůrčím způsobem zviditelnit a zatraktivnit trochu opomíjené účební obory. A také
zohlednit mé dlouholeté kantorské
zkušenosti.“

ƔƔ Takže vy jste devatenáct let řediteloval vlastní paní?
„No, jistě! Je to zvláštní, že? Všichni
chlapi asi správně tuší, že to není přímo ideální.“
ƔƔ Spíše by mě zajímalo, zda tato
skutečnost nějak neovlivnila vaše
společné soukromí...
„Ne, to vůbec ne, ani jsme se doma
pak nijak nepopichovali, nebo že by
mi to z pozice manželky nějak vracela.
I když to bylo pro lidi zvenčí opravdu
zvláštní, že jsem řediteloval vlastní
ženě, nikdy to nemělo na naše soukromí a rodinný život vliv.“
ƔƔ Velkou část profesního života
jste strávil se sportovně nadanými
dětmi. Nemáte pocit, že v současnosti už dětem sport nic neříká?
„Je to prostě holý fakt a otřesný důsledek této doby. Vždyť se podívejte na náměstí, do autobusů nebo vlaků. Všude

jsou děti a mají jedno společné, nemohou se odtrhnout od mobilů, tabletů či
notebooků. To je jejich prioritní zábava!
Tohle je přesně ten problém, a jediný
problém, který je potřeba řešit. Každá
generace je ale jiná, i my jsme byli zcela
rozdílní v přístupu k životu než generace před námi. A že děti dnes neumějí
v tělocviku ani kotrmelec? To je jejich
problém. Pokud rodiče nedbají na to,
že jejich děti nebudou mít potřebnou
vyváženost těla i ducha, pak je to ale
skutečně malér. Současné děti pocítí
nedostatek pohybu mnohem dříve
než my starší, kteří jsme sportovali celý
život. My různé neduhy stáří dokážeme
oddálit, ale lidé, kteří i v mládí seděli jen
u televize nebo u počítače, si s nimi nedokáží poradit už ani ve čtyřiceti nebo
padesáti letech.“
ƔƔ Existuje z toho nějaká cesta ven?
Napadá vás nějaký recept, jak vrátit
děti na hřiště či do tělocvičen?
„Začal bych už na základních školách.
Pouhé dvě hodiny tělesné výchovy týdně, to je naprosto ubohé, to stačí pouze
na to, aby se děti na krátkou chvíli nějak
odreagovaly od učení. Možná by pomohlo více zatraktivnit různé sportovní
kroužky, to je ale věc samotných pedagogů. Velkou úlohu a odpovědnost by
měly mít domy dětí a mládeže. A pak
jsou tu samozřejmě rodiče, kteří by své
děti měli od malička vést k pohybu.
V tomto směru už dnes vidím určité
zlepšení přístupu. Často vidím rodiče
s malými dětmi jezdit na kole, v zimě
pak na hory na běžky či sjezdovky.
Tito rodiče, a je jich zaplaťpánbůh
čím dál tím víc, už konečně pochopili, že jejich ratolesti ve věku tří, čtyř až
deseti let ten pohyb prostě potřebují.
Nestačí jim koupit nějaký chytrý telefon a mít od nich klid. Ne, tudy cesta
nevede. Pohyb je prostě pohyb. Snad
nám tedy alespoň teď vyrůstá další
nová generace sportovců.“

ƔƔ O učitelích se nejvíce tvrdí, že
jsou svojí profesí hodně zdeformovaní. Co vy na to?
“Díky tomu, že jsem byl tělocvikář,
tak si myslím, že ne. I když moje žena
i dnes tvrdí, že jsem pořád velkým
šéfem...“ (úsměv)
ƔƔ Ředitel ZŠ Jana Železného Jan
Krchňavý Večerníku přiznal, že
o své nominaci do Dvorany slávy
prostějovských pedagogů předem
vůbec nevěděl. Vy také ne?
„Já jsem na to byl upozorněn předem,
a právě od kolegy Krchňavého. On je
totiž předsedou školské komise, takže
mi to sdělil, že jsem nominován do
Síně slávy. A moc si toho vážím.“
ƔƔ Na co za těch čtyřicet let pedagogické práce vzpomínáte nejraději?
„Asi na práci ve sportovních třídách na
Sídlišti Svobody. A pak na chvíle, kdy
i po těch čtyřiceti letech potkávám své
dnes již dospělé žáky či studenty, a oni
mi poděkují nebo se prostě jenom se
mnou dají do řeči.“ (pousměje se)
ƔƔ Na začátku rozhovoru jste se
zmínil o tom, že jste se postupem
času vrátil k hudbě a muzicírování.
Jak?
„Jednak jsem hrával na bicí nástroje
všude možně na plesech po prostějovském okrese s Frantou Vítkem. Po dalších pěti letech jsem byl členem country kapely s Miroslavem Srostlíkem,
kde jsem hrál na kytaru. A teď je ze
mě jazzman! Nedávno jsem se dal totiž dohromady s Míťou Zikmundem,
což je jinak vynikající hráč na klavír.
Společně se synem a učitelem na ZUŠ
v Prostějově Jirkou Homolou jsme dali
dohromady jazzový kvartet, se kterým
příležitostně hrajeme v malé kavárně
ve Wolkerově ulici. Takže prostě paráda, k hudbě jsem se nejenže na stará
kolena vrátil, ale dokonce jsem stačil
vystřídat několik žánrů.“

vizitka
MILAN SOUKUP
✓ narodil se 19. listopadu 1947 ve Znojmě
✓ je ženatý, má tři děti a už také čtyři vnoučata
✓ ve Znojmě absolvoval základní školu a gymnázium
✓ v Olomouci vystudoval Přírodovědeckou fakultu
Univerzity Palackého, obor tělesná výchova a biologie
✓ v roce 1972 se jako kantor „zaučoval“ na základní škole v Senici na Hané
a posléze na krátký čas nastoupil do Domu pionýrů a mládeže v Olomouci
✓ ve stejném roce nastoupil jako učitel tělesné výchovy na Střední zemědělské
učiliště Prostějov
✓ roku 1975 zahájil své desetileté působení učitele tělocviku a biologie na
tehdejší ZŠ ČSSP na Sídlišti Svobody v Prostějově, zároveň se stal atletickým
trenérem v Tréninkovém středisku mládeže
✓ v letech 1985 až 1993 byl ředitelem Domu dětí a mládeže Sportcentrum
v dnešní Olympijské ulici v Prostějově
✓ od roku 1993 až do roku 2012 zastával funkci ředitele Středního odborného učiliště obchodního Prostějov, náměstí E. Husserla
✓ mezi jeho koníčky patří pochopitelně sport, a to všeho druhu, rád také jezdí
na kole a je členem jazzové kapely, kdy se tak po vrátil k muzicírování
zajímavost: ve skoku vysokém má osobní rekord 205 centimetrů a 110 metrů překážek dokázal zaběhnout za 14,8 vteřiny

Pernštýnské nám. 176/8,
STU()B   
Tel.: 582 301 711
 \]! 
www.dsp-pv.cz
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RYCHLÝ
NÍK

„Máme za sebou nejteplejší duben v historii,“
dokládá meteoroložka Božena Černohousová
PROSTĚJOV Teploty vzduchu se u prostějovské hvězdárny
v Kolářových sadech měří dvakrát denně v pravidelném harmonogramu již od roku 1984. Právě tehdy nastoupila do astronomického oddělení Božena Černohousová, která tuto meteorologickou tradici zavedla a dodnes velmi pečlivě zaznamenává
v Prostějově denní teploty. Díky tomu se tak mohl Večerník exkluzivně dostat k datům, která jsou velice zajímavá a poukazují
na fakt, že i na Hané se v posledních letech výrazně otepluje.

PŮVODNÍ
zpravodajství

pro Večerník

Michal
KADLEC
V letošním roce jsme v Prostějově zaznamenali naprostý teplotní extrém. Jak
Večerník trochu postrašili meteorologové prostějovské hvězdárny, i v našem
městě si budeme muset v příštích letech
stále více zvykat na to, že zima bude okamžitě přecházet do léta a léto zase hned
do zimy. Klasické jaro i podzim prý budou postupem let mizet, alespoň tedy
co se týká teplot. „Letos jsme zažili něco,

  

co se jen tak nevidí. Vezměme si, že prvního března byla naměřena průměrná
denní teplota mínus čtrnáct a půl stupně Celsia, načež ještě začátkem dubna
jsme se drželi v mrazivých hodnotách.
Najednou během několika málo dní
už bylo plus dvacet stupňů Celsia a víc.
Během dubna jsme pak zaregistrovali
celkem osm letních dnů, kdy průměrná
teplota byla přes pětadvacet stupňů Celsia. To je na duben skutečně zarážející,“
potvrdila Večerníku Božena Černohousová, meteoroložka astronomického oddělení prostějovské hvězdárny.
Nejvyšší teplota v dubnu byla v Prostějově naměřena poslední neděli 29., a to
přesně v 16:49 hodin. Rtuť teploměru

Radní opìt jednají

vystoupala až na hodnotu 27,6 stupně
Celsia! „Taková horka během čtvrtého
měsíce roku jsou naprosto neobvyklá.
Nedivme se tedy, že v přírodě všechno
vykvetlo naráz a velice rychle. Průměrná denní teplota v dubnu v Prostějově
letos činila neuvěřitelných 14,91 stupně Celsia, což je absolutně nejvíc do
roku 1984, kdy tady měříme teplotu
vzduchu. Druhý nejteplejší duben jsme
prožili v roce 2009, to bylo 13,58 stupně
Celsia. Jinak se vždy průměrné teploty
pohybovaly okolo deseti stupňů,“ prozradila Černohousová.
O tom, že i v Prostějově se dlouhodobě
otepluje, svědčí tabulka průměrných
ročních teplot v našem městě. Zatímco průměrná roční teplota v roce 1984
činila 8,03 stupně Celsia, v roce 2015 to
už bylo 11,13 stupně. „To znamená, že
za třicet let se průměrná roční teplota
zvýšila o tři stupně. A to je dost,“ poznamenala meteoroložka prostějovské
hvězdárny.
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Foto: Michal Kadlec

Dalo by se říci, že jestli to tak půjde dál,
může být z Prostějova za pár desetiletí
písečná poušť? „Globální oteplování
podle některých rádoby odborníků
neexistuje, ale ve skutečnosti jsme každoročně jeho svědky. A skutečně hrozí,
že i Česká republika se z mírného pásma přesune během několika desetiletí
do pásma subtropického. A budou se
opravdu střídat jen dvě roční období.
Jak jsme letos zažili, také Prostějov se
vyznačuje extrémními výkyvy teplot.
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A jestliže jsme na začátku dubna i tady
vklouzli z mrazu rovnou do letních
teplot během několika málo dní, je
to už skutečně varující,“ upozorňuje
další člen astronomického oddělení
hvězdárny Martin Tylšar.
Podle meteorologů nyní bude následovat poněkud chladnější konec
května, ale při dlouhodobých předpovědích se dají očekávat horký červen
i červenec. A hlavně suché léto. I v Prostějově a okolí...
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Prostějov (mik) - V úterý 15.
května se uskuteční další jednání
Rady statutárního města Prostějova. Konšelé mají mimo jiného
schválit dotace na zlepšení životního prostředí v Prostějově či i účetní
uzávěrku města za rok 2017, jednat
budou o centrálním nákupu energií. „Diskutovat budeme také o dotaci pro Národní dům na úhradu
provozní ztráty vzniklé v blížícím
se období uzavření celého objektu kvůli rekonstrukci,“ připomněla
prostějovská primátorka Alena
Rašková (ČSSD). Radní budou
taktéž schvalovat i naplánované
investiční akce. „Tou nejdůležitější a nejnákladnější je například
rekonstrukce takzvaného ´parlamentu´ v ulici Šárka. Na přetřes
přijde schválení peněz na projektovou dokumentaci,“ podotkl Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek
primátorky. Na pořad jednání rady
města přijdou také rekonstrukce
tribuny na velodromu, prodeje
městských pozemků, bytové záležitosti a další body programu.





Prostějov (mik) - Doufejme, že
v těchto dnech nedojde k žádnému nebezpečí, na které by vedení
magistrátu mělo upozornit občany.
Nemá totiž jaksi čím... „Upozorňujeme obyvatele na výpadek radiového signálu systému varování městského rozhlasu. Vysílání nebude
možné až do středy 16. května, a to
z důvodu rozsáhlé opravy i údržby,“
uvedla na webových stránkách města Jana Gáborová, tisková mluvčí
prostějovského magistrátu.
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Revitalizovaná Šárka? JAKO V PRALESE!

PROSTĚJOV Rozčílení obyvatelé
sídliště Šárka v těchto dnech sesílají na prostějovský magistrát hromy
a blesky. Jejich oprávněné stížnosti
směřují ke skutečnosti, že vloni
opravené vnitrobloky jsou nyní
zarostlé trávou a všemožným plevelem. Večerník se přímo na místě
přesvědčil, že mají pravdu! Metr vysoký porost dokonce obrůstá čerstvě vysazené stromy i zcela nově vybudované parkovací plochy. Podle
našeho zjištění už vedení magistrátu jedná o rychlé nápravě.

Michal KADLEC
Večerník během uplynulého týdne obdržel e-mail od nespokojených obyvatel
Šárky, kteří v tu dobu stejným způsobem
komunikovali i s představiteli magistrátu. „Na již revitalizovaných plochách na
sídlišti Šárka je dnes tráva téměř do výše

kolenou. Že v ní rostou skládkové plevele a osazené části aby člověk pohledal,
protože jsou stejného ražení jako trávníky, je druhá věc. Hlavně ale jde o to,
aby se ty trávníky posekaly, než začnou kvést, což bude každým dnem...
Opravdu lituji zde bydlící alergiky,
protože jakmile se k pylu ze stromů
přidají i travní pyly, tak to aby ani neopouštěli byty! Tento problém se opakuje již od počátku dokončení sadové
úpravy, a pokud se někdo z obyvatel
neozve, tak se nic neděje. Neviděla jsem
v celém Prostějově takovou džungli,
jakou máme tady na Šárce,“ konstatuje
Táňa Žilková, jedna z obyvatel nejstaršího sídliště v Prostějově. „Pro alergiky se
stalo toto sídliště hrůzou a velice se zde
zhoršily podmínky pro život,“ souhlasně přikyvuje Ivo Pinkava.
Večerník zaznamenal ještě jeden názor na stávající situaci. „Chtěl bych

Přívětivý úřad 2018:
Prostějov je třetí v republice
➢

ze strany 3

PROSTĚJOV Ocenění za krajský
triumf a bronz z celostátního poměřování v soutěži Přívětivý úřad
2018 si uplynulou středu 9. května převzaly v Národním archivu
v Praze prostějovská primátorka
Alena Rašková a tajemnice Magistrátu města Prostějova Blanka Vysloužilová.
Magistrát města Prostějova opět
získal trofej, diplom a především nálepku Přívětivého úřadu. „To jasně
stvrzuje, že náš úřad poskytuje nadstandardně kvalitní služby a otevřeně se snaží vycházet občanům i klientům maximálně vstříc. Smyslem
nálepek určených na vchodové dve-

ře úřadu je, aby občané již při vstupu do budovy úřadu poznali, s jak
přívětivým úřadem můžou počítat,“
usmívá se spokojeně Alena Rašková
(ČSSD), primátorka statutárního
města Prostějov.
Přívětivý úřad je soutěží mapující
stav přívětivosti a otevřenosti obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní
hodnoticí kategorií je poskytování
nadstandardních služeb či běžných
služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí a měst a obecních či
městských úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu. Soutěž mapující služby
městských úřadů pořádá Ministerstvo vnitra ČR.
(red)

Magistrát už řeší kritiku obyvatel nejstaršího sídliště

poděkovat za krásně kvetoucí záhony, upravené kruhové objezdy nebo
posečenou trávu v Prostějově. Má to
však jednu černou kaňku, a tou je Šárka. Protože na tomto sídlišti nebydlí
žádný ´papaláš´, je takovou Popelkou
Prostějova. Nejstarší sídliště se dostalo
až jako poslední v řadě k revitalizaci,
bohužel ne příliš podařený projekt
nepodpořily ani problémy při jeho
realizaci. Skončením revitalizace zřejmě zase končí péče města o tuto část.
Sečení trávy, pokud se zde vysazené
rostliny žijící hlavně na skládkách

NA ROVINU:
3 otázky
pro ...

a v příkopech dají trávou nazvat, je
jen zbožným přáním obyvatel, péče
o zarostlé záhonky pak nesplnitelným
snem. Je opravdu tak velkým problémem zajistit stejné podmínky při péči
o zeleň jako všude ve městě i na tomto
sídlišti?“ ptá se Vojtěch Dokoupil.
Přímo ve vnitroblocích sídliště
Šárka jsme se přesvědčili, že stížnosti tamních starousedlíků jsou
oprávněné. Vloni revitalizované
vnitrobloky ještě v pátek dopoledne skutečně připomínaly spíše
džungli! Obrátili jsme se tedy přímo

na vedení města. „Je pravda, že od
začátku týdne jsme doslova bombardováni stížnostmi občanů ze sídliště
Šárka. Ve středu jsme na místo poslali
kontrolu pracovníků odboru rozvoje
a investic prostějovského magistrátu. Ti zjistili skutečně neudržovanou
zeleň, což jsme začali okamžitě řešit.
Problém je v tom, že firma, která provádí revitalizaci tohoto sídliště má ve
smlouvě s městem jasně dáno, že právě ona musí zajistit minimálně tři seče
trávy ve vnitroblocích. Údržba zeleně
tak letos není v kompetenci společ-

nosti FCC. Ihned jsme firmu na její
závazek upozornili a vyzvali ji, aby si
plnila své závazky. Bylo nám slíbeno,
že hned na začátku dalšího týdne provedou její pracovníci sekání veškeré
vysoké trávy a celkovou úpravu zeleně,“ sdělil Večerníku Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky
statutárního města Prostějov.
Tak uvidíme. V každém případě se
na sídliště Šárka vrátíme, abychom
zjistili, zda ke slíbené nápravě skutečně došlo...
Fotogalerii na www.vecernikpv.cz

„Klaplo všechno, co jsme si přáli,“ pochvaloval si
JAN NAGY po velkolepé akci na velodromu

VHUL¾O
YHéHUQÊNX

PROSTĚJOV Seriál rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název„NA ROVINU“ a v němž se známých osobností ptáme na aktuálně žhavá témata, uzavírá své deváté kolečko. Vše jako v předcházejících dílech odstartovala zpověď člena či členky
Rady statutárního města Prostějov, následovalo vyzpovídání zástupkyně podnikatelské sféry, poté přišla na řadu osobnost z kulturní či
společenské oblasti, a dnes tady pracovník státní či městské správy policie nebo justičních orgánů. Příště pokračujeme desátým dílem.
PROSTĚJOV Byl hlavním organizátorem akce, která nese název Den
se složkami integrovaného záchranného systému, který se v pátek 27.
dubna vydařil po všech stránkách.
Ředitel Městské policie Prostějov na
konci této velkolepé akce neskrýval
jednak uspokojení, ale také fakt, že
mu spadl kámen ze srdce. A co příští
rok? Prý bude akce ještě lepší!

„Jak už bylo mnohými lidmi přede
mnou řečeno, akce se podařila po
všech stránkách. Doslova klaplo všechno, co jsme si přáli. Nemám ani jednu
informaci o tom, že by se něco zadrhlo
nebo že by nastala nějaká komplikace.
Den s IZS začal vlastně už na radnici,
kde ráno proběhlo velice důstojné
předání ocenění všem, kteří se v uplynulém roce zasloužili o bezpečnost
v našem městě. Úžasnou podívanou
EXKLUZIVNÍ
pak návštěvníci mohli sledovat na verozhovor
lodromu. Všechny složky IZS splnily
svůj slib a předvedly se v tom nejleppro Večerník
ším světle, prostě paráda. Chtěl bych
Michal
poděkovat všem, kteří pomohli tuto
skvělou a nadmíru vydařenou akci
KADLEC
uskutečnit, včetně statutárního města
ƔƔ Jak byste zhodnotil právě ukon- Prostějova.“
čený šestnáctý ročník Dne se slož- ƔƔ Co se vám osobně nejvíce líbilo
kami IZS v Prostějově?
na velodromu?

„Úplně všechno, vážně. Ale je pravda, že nejvíce času jsem strávil prohlídkou pojízdné laboratoře, kterou
do Prostějova přivezla Celní správa.
Laboratoř dokáže opravdu rychle
odhalit například ošizený benzín či
naftu, ale také metanol v prodávaných alkoholických nápojích. Zaujalo mě rovněž, že tato pojízdná
laboratoř je nejen jediná v republice,
ale dokonce i v Evropě. I proto jsem
nadšený, že ji celníci předvedli právě
v Prostějově.“
ƔƔ Den s IZS se ve své historii konal nejprve v sídle hasičů, pak na
náměstí a kvůli většími prostoru
se před třemi roky „odstěhoval“ na
velodrom. Nepřemýšlíte teď ještě
o větším místu?
„Já myslím, že velodrom stačí na naše
možnosti, dokonce si myslím, že tu

Foto: Michal Kadlec

jsou ještě malé prostorové rezervy. Ale
máte pravdu, že jestliže příští rok přijde
ještě více než dva tisíce návštěvníků,
jako tomu bylo letos, tak se asi po něčem větším budeme muset poohlédnout. (úsměv) Já jsem teď ale každopádně rád, že jsme diváky, a především
ty nejmenší hosty akce, nezklamali.
Pro příští rok máme laťku nastavenou hodně vysoko, ale určitě budeme
chtít být ještě lepší a posunout se ještě
výše!“

Pondělí 14. května 2018
www.vecernikpv.cz
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Konstelace hvězd Prostějova
Ja
Přichází období jakéhosi podezřelého klidu, Prostějované se budou ploužit ulicemi
naprosto bezmyšlenkovitě. O pořádný nápad nikdo ani nezavadí, takže nemůžeme
čekat žádné změny. Klidová zóna nastane i v zaměstnání. Ticho před bouří?
BERANI - 21. 3. až 20. 4. Spousta lidí
vás utěšuje, že dlouho sami nezůstanete.
Možná mají pravdu, ale vy v této chvíli
nebudete vyvíjet vůbec žádnou snahu
o seznámení, právě naopak. Rádi budete trávit volné chvíle o samotě.
BÝCI - 21. 4. až 21. 5. Blízký člověk
vás uvede do takových rozpaků, jaké
jste už léta nezažili. Budete muset
hodně improvizovat, abyste velmi
trapnou situaci ustáli. Pokud ale nestrčíte hlavu do písku, vaše úsilí padne na
úrodnou půdu.
BLÍŽENCI - 22. 5. až 21. 6. Dostanete se ke spoustě zajímavých informací
a bude záležet pouze a vás, jak s nimi
naložíte. Jedna z nich bude natolik
hodnotná a šokující, že ji klidně můžete prodat bulvárnímu tisku. Za hodně
peněz.
RACI - 22. 6. až 22. 7. Schovávejte si
účtenky z obchodů! Na konci týdne
totiž koupíte drahou věc, která se po
pár hodinách užívání ukáže jako zmetek. Reklamace vás bude stát hodně
nervů, proto buďte hodně ostražití pří
nákupech.

LVI - 22. 7. až 22. 8. Dostanete se
do křížku s kolegou, který nebude
souhlasit s vaším nápadem. A nejen
to. Dokonce vás udá nadřízeným
a vymyslí si na vás hodně neuvěřitelnou historku. Ztratíte kamaráda
a budete mít co vysvětlovat.
PANNY - 23. 8. až 22. 9. Prožijete
pár romantických chvilek s partnerem. Povzbudí vás to do dalšího
období společného vztahu, protože
ještě nedávno to vypadalo na rozchod. Buďte ale opatrní, ať nic nepokazíte nějakou prkotinou.
VÁHY - 23. 9. až 23. 10. Čeká vás výlet, při kterém notně pookřejete. V poslední době jste jako bez života, jen velmi málo jste vyhledávali společnost. To
se tímto týdnem změní. Poznáte, že jen
mezi lidmi je radost fungovat.
ŠTÍŘI - 24. 10. až 22. 11. Dobrý
nápad koupit své drahé polovičce
pěkný dárek je sice v pořádku, vy
byste ale měli přistoupit k usmíření
úplně jinak. Partnera totiž neuplatíte, musíte mu dokázat, že ho pořád
ještě milujete.
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STŘELCI - 23. 11. až 21. 12.
Energie budete míc více než dost.
Musíte ji ale někde vypustit, jinak
s vámi nebude k vydržení. Nejlepším řešením pro vás bude sport.
Kupte si pořádné tenisky a začněte
běhat. Alespoň konečně zhubnete.
KOZOROHOVÉ - 22. 12. až 20.
1. Přepadne vás nostalgie, najednou
budete jenom vzpomínat na staré
časy. Na ty dobré, ale i na špatné.
Moc nových věcí během týdne
neuděláte, budete si žít takový svůj
retro život.
VODNÁŘI - 21. 1. až 20. 2. Máte po
výplatě, takže se klidně můžete vrhnout na vylepšení svého domácího
příbytku. Už dlouho jste do domácnosti neinvestovali, nyní nastává ten
pravý čas. Potěšíte tím svého partnera.
RYBY - 21. 2. až 20. 3. Pro sprostá slova tentokrát nebudete chodit
daleko, i když jste v podstatě slušně
vychovaní lidé. Jenomže vás tentokrát rozčílí naprostá nesvědomitost
jednoho z kolegů, kvůli které se i vy
dostanete do problémů.

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

-

-

111,00

79,90

-

143,00 129,90 (1,5 kg)

69,90 (0,6 kg)

-

-

175,00

-

Češi mají rádi pohodu u grilu, na kterém si udělají kus masa, nebo sýru. K tomu dobré pití
a o zábavu je postaráno. Proto je důležité vědět, že nejlevnější marinovanou krkovici nabízí
Penny market, kuřecí špíz s klobásou a kuřecí prsní řízky vám za nejvýhodnější cenu připravili
v Tesku, vepřový bok v BBQ marinádě pro změnu v Kauflandu, kořeněný kuřecí tácek pak
Přejeme dobrou chuť!
Bille a marinované vepřové medailonky v Albertu.
Průzkum byl proveden ve středu 9. května.
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Hospodářská komora pomohla
dostat do druhého čtení v Poslanecké sněmovně návrh občanských
demokratů zvýšit živnostníkům
limit pro uplatnění procentuálních
výdajových paušálů. Návrh z pera
občanských demokratů dnes projednává Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny.
Aby se iniciativě otevřela cesta,
Hospodářská komora intervenovala u poslanců napříč politickými
stranami. „Obnovení původního
limitu výrazně zlepší podmínky pro
malé podnikání do doby, než se nalezne odborná a politická shoda třeba na zakotvení tzv. jedné paušální
daně,“ říká prezident Hospodářské
komory ČR Vladimír Dlouhý.

Limit pro uplatnění paušálu byl
v závěru minulého volebního období
snížen z 2 na 1 milion korun ročního
příjmu. Tomuto spornému, živnostníky kritizovanému kroku přitom nepředcházela řádná diskuse s odbornou
veřejností ani podnikateli, kterých se ale
toto opatření dotklo nejvíce. „Podpora
zejména malého a středního podnikání
je naší prioritou, a proto považujeme obnovení původních limitů za zásadní pro
rozvoj živnostenského podnikání v České
republice,“ dodává Dlouhý.
Hospodářská komora zároveň děkuje poslancům, kteří posunuli návrh
v legislativním procesu dále a pomohli tak podnikatelskému prostředí
v České republice.
Tisková zpráva HK ČR

Blokové 


 

Také v měsíci květnu pokračují bloková čištění města. Motoristé
sledujte bedlivě dopravní značení, které na čištění upozorní!
úterý 15. května - blok 11 centrum
Komenského - cyklostezka, Komenského, nám. T.G.Masaryka, Dukelská
brána, Křižkovského, Lutinovova, Filipcovo nám., nám. Sv. Čecha, Demelova, Hradební, Kostelní, Úprkova, Koželuhova, Křížkovského, Křížkovského parkoviště, Šerhovní (Školní - Dukelská brána)
čtvrtek 17. května - blok 14
Újezd – komunikace SSOK, Újezd - O2 - okruh, nám. E. Husserla, nám. E.
Husserla – parkoviště, Sušilova, Sádky, Sádky cyklostezka

08=(8035267ö-296.$32
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OD 14. DO 20. 5. 2018
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od
15:00 do 16:00 hodin. Ve fotosféře se nenachází prakticky žádné sluneční
skvrny, ale v chromosféře jsou vidět protuberance, filamenty, erupce a další zajímavé útvary. Vstupné 20 Kč.
Ɣ 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 a naše putování oblohou zakončíme pohledem na
krále planet - Jupiter. Koncem týdne začne večerní oblohu zdobit Měsíc. Od
20. května začíná období večerních přeletů Mezinárodní vesmírné stanice
(ISS). Vstupné 20 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh:
„PRINCEZNA LABUŤ“. Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout na začátku všech akcí.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Konice
fa. Akuma v ul. Kojetínská s přileh- Dne: 31. 5. 2018 od 7:30 do 11:30 hodin. Vypnutá oblast: č. p. 324
Dne: 28. 5. 2018 od 7:30 do 15:30 lými objekty: Haspo, Grand Kor- hodin. Vypnutá oblast: část obce a 325 na ulici Zátiší.
hodin. Vypnutá oblast: ulice poration, Vojtila trans, RS RWE, Kandia: č.p. 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, Obec: Prostějov
Chmelnice od ul. Kostelní po konec Koupelny JaS, Obalia, a.j. a č. 9. v ul. 14, 20, 21, 24, 25, 34, 35, 36, 38, 39, Dne: 6. 6. 2018 od 7:30 do 11:30
obce směr Křemenec. Č.p. 156 až U Spalovny.
44, 46, parc č.682/10 a 688/3.
hodin. Vypnutá oblast: ulice: celá
160 na ul. Kostelní. Celá ulice Pod Dne: 30. 5. 2018 od 7:30 do 15:00 Obec: Prostějov
ul. Italská vč. kotelny, Francouzská
Cihelnou. Č.p. 144, 389 na ul. Staré hodin. Vypnutá oblast: garáže Mo- Dne: 1. 6. 2018 od 12:00 do 14:30 č. 1 a 3, Aktiv Partners s.r.o., HoMěsto.
čidýlka - část.
hodin. Vypnutá oblast: PERFO Li- landská č. 3.
Obec: Prostějov
Dne: 30. 5. 2018 od 12:30 do 14:30 nea a.s., Šlikova 9.
Dne: 6. 6. 2018 od 12:00 do 14:30
Dne: 28. 5. 2018 od 7:30 do 10:30 hodin. Vypnutá oblast: ČEZ LDS Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: celá ul. V.
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: s.r.o. - areál firem v bývalé Vitaně, ul. Dne: 4. 6. 2018 od 7:30 do 11:30 Špály oboustranně, ul. Svolinského
Dolní od č. 3 po č.105 + RS plynu, Janáčkova - celý areál Českých drah. hodin. Vypnutá oblast: ul. Druž- č. 11 vč. garáží, dále garáže na ul. J.
celé ul. Předina, Mojmírova, ul. Ji- Odběratelské trafostanice: VITA- stevní č. 11-17, ul. Mozartova č. 9 - Lady (u nemocnice).
hoslovanská č. 24a - 34, č. 19 - 29, NA (č. 300655), ČD (č. 300652).
29, 40, 42, 43 (MŠ), 44, 46, 48, ul. Obec: Prostějov
Husovo nám. č.2 - 42, Petrské nám. Obec: Lhota u Konice
Okružní č. 169 -173, 179 -183.
Dne: 7. 6. 2018 od 7:30 do 15:30
1 - 10 vč. ČS PHM, Újezd č. 13, 15, Dne: 30. 5. 2018 od 7:30 do 12:00 Dne: 4. 6. 2018 od 12:00 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast: ul. Jablo23, 25, ul. Slezská č. 13.
hodin. Vypnutá oblast: část obce: hodin. Vypnutá oblast: celé ulice B. ňová - od ul. Ovocná po ul. Luční,
Dne: 28. 5. 2018 od 11:00 do 14:30 č.p.82, 84, 85.
Němcové, Raisova, Pod Záhořím, Ovocná č. 426, ul. Luční - pravá
hodin. Vypnutá oblast: ul. Blahosla- Obec: Nezamyslice
Dr. Plajnera, část ulice J. Olivetské- strana s č. 16b, 18, 18c, levá strana
vova č.13 - 19, ul. Fanderlíkova č.8 - Dne: 30. 5. 2018 od 7:30 do 12:00 ho č. 16, 20 + garáže, Určická od č. s č. 422 až 445.
36, 15 - 23, ul. Fl. Nováka č. 3, 5, ul. J.B. hodin. Vypnutá oblast: ulice Neza- 50 po č. 86 a od č. 37 po č. 67, vč. fa. Obec: Olšany u Prostějova
Pecky č. 2 - 10, ul. Kostelecká 2a, 2b myslova od č.29 po č.58 a dále po MPL Trading spol. s r.o., Okružní č. Dne: 8. 6. 2018 od 7:30 do 11:00
- 14, 3, 5, Floriánské nám. č. 1 a PNS. č.54 (vč. č.263 a 157). Oboustranně 201 - 215, oboustranně Drozdovice hodin. Vypnutá oblast: celá lokalita
Obec: Dobromilice
ul. Tjabinova od č.101 a 83 po č.30 od č.9 a 14 po ul. Anenská vč. č. 87, novostaveb RD Trávníky.
Dne: 29. 5. 2018 od 7:30 do 15:00 a 44. Na ulici 30. Dubna č.p.45 a 78. kostela, sběrného dvora, ul. U sv. Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně Jednostranně Nám. Děk. Františka Anny 21, 21a, 23, 5013, V Polích Dne: 8. 6. 2018 od 7:30 do 14:30
(vč. postranních ulic) ulice ve směru Kvapila od č.471 po č.15 (vč. Kos- č.1,3, Krasická č. 6a.
hodin. Vypnutá oblast: garáže na
od Doloplaz po nákupní středisko tela).
Obec: Hluchov
nám. Spojenců, parc. č. 4741/1.
a č. 336. Oboustranně ul. od č. 171 Obec: Prostějov
Dne: 4. 6. 2018 od 7:30 do 15:30 Obec: Mostkovice
a 271 po č. 193 a 279. Ulice od č. 159 Dne: 31. 5. 2018 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: jednostran- Dne: 8. 6. 2018 od 12:30 do 14:00
a 166 po č. 135, 136 (vč. ul. s č. 227). hodin. Vypnutá oblast: Hybešova ně ulice ve směru od PV od č.2 po hodin. Vypnutá oblast: celé ulice
Obec: Prostějov
č. 2 - 12, nám. Odboje č. 7, 8, Bará- č.10 (vč. kapličky).
Akátová, Lísková, Olšová, Šeříková
Dne: 30. 5. 2018 od 7:30 do 11:30 kova č. 51, 53.
Obec: Kralice na Hané
č. 16, 18, 19, R & R Zesta s.r.o.
E.ON Česká republika, s.r.o.
hodin. Vypnutá oblast: celý areál Obec: Laškov - Kandia
Dne: 6. 6. 2018 od 7:30 do 15:00

www.
vecernikpv.cz

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
KOUPÍM chatu, chalupu v okolí 15 km.
605 541 452
Prodám RD v Prostějově –Vrahovicích
(vedle domu služeb směr do Vrahovic).
V zahradě možnost stavby nového RD.
Cena dohodou, po domluvě prohlídka.
Tel.: 737 288 924, volejte po 18. hodině
Prodám družstevní byt 2+1, 78m2, blízko centra Pv. Prodám rod. dům, 12 km
od Pv. Tel.: 737 941 529
Koupím byt i v původním stavu. Mobil
604 608 790
Pronajmu restauraci s bytovou jednotkou, 12 km od Pv. Tel.: 737 941 529
Prodej DB 2+1, klidná lokalita E.Beneše,
Prostějov, 58m2, 3.NP, po rekonstrukci
zděné jádro, nová el., podlahy, klimatizace, cena 1,7 mil Kč. RK nevolat!! Zájemci
volejte 736 501 448
Hledám ke koupi rod. dům v blízkosti
PV. Děkuji 605 913 562
Pronajmu dlouhodobě garáž v Pv,
ul. Krasická. Tel.: 722 728 060
Koupím garáž v Prostějově. Platím hotově. Tel.: 602 537 370
Prodám rodinný domek, jedno patrový,
4+1, dvě koupelny, garáž (příp. dílna), v Pv
– Krasice. Tel.: 606 672 728
Pron. cihl. byt 2+1, 80m2, ul. Máchova,
Pv. Vl. kot. a měř. Náj. 7500 Kč + ink. Tel.:
604 820 358

SEZNÁMENÍ
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
Hledám ženu ke společnému žití
z okolí města Pv. 73/174. Auto mám.
Tel.: 776 210 670

GRATULACE
Ať úsměv a radost na Tvé tváři
neustále září, dnes narozeniny slavíš,
tak ať se hodně bavíš.
Hodně štěstí, zdraví, lásky..
ať nemáš žádné vrásky,
ať se směješ den co den, ať splní se Ti
každý sen, ať máš kolem prima lidi,
co Tě vždy rádi vidí.

Dnes, tj. 14. května 2018
slaví 90. narozeniny
paní Markéta THIELOVÁ
z Prostějova.
Všechno nejlepší přejí vnučka
Zuzana s Jaroslavem a Dobroslav
Thiel s rodinou.

18030970292
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Pondělí 14. května 2018
www.vecernikpv.cz
KOUPÍM
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.

milujeme vecerník

Už je to šestnáct let, maminko,
co jsme se s Tebou rozloučili.
Není dne, hodiny, abychom na Tebe
nemyslili. Tolik jsi nám poradila,
podstatnému naučila... Ale to,
že nám bude tak smutno
a těžko bez Tebe, to jsi nám zatajila.
Maminko naše, chybíš nám...

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
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

Kdo v srdcích žije, neumírá...

Dne 18. května 2018
uplyne rok ode dne,
kdy nás navždy opustil
pan František FIALA.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují dcera
a synové s rodinami.
Dne 15. května 2018
vzpomeneme 16 roků, co nás
opustila moje maminka a babička,
paní Hedva KOUDELKOVÁ.
Zároveň si připomeneme
její nedožité 90. narozeniny.
Za vzpomínku děkuje
dcera Růža s rodinou.

Díky za to,
čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít, smrtí
však láska nekončí, v srdci
ve vzpomínkách ji na Tebe budeme mít.

16011421482

Dne 15. května 2018
uplyne 3. smutné výročí od úmrtí
pana Ing. Evžena MÜLLERA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka
Marta a dcery Edita a Pavla
s rodinami a děkují všem
za tichou vzpomínku.

PRODÁM
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.

Dne 8. května 2018
tomu byly 3 smutné roky,
kdy nás opustil
pan Zdeněk FTAČNÍK.
Stále vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.

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.

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

Dne 18. května 2018
uplyne 20 let, kdy nás náhle opustil
pan Jiří JANEČEK
z Brodku u Konice.
Vzpomínají manžeka Marta
a dcery Marta a Lenka
s rodinami.
V našich srdcích máš své
místo už navždy. Chybíš nám...

Dne 11. května 2018
jsme si připomenuli
smutné 6. výročí úmrtí
naší manželky, maminky a babičky,
paní Boženy VYSTAVĚLOVÉ
z Dobromilic
a dne 18. května 2018
by oslavila 75 let.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. S láskou vzpomíná manžel
a dcery Naďa a Dana
s rodinami.
Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí, vzpomínky
však stále bolí.

Dne 17. května 2018
uplyne 25 let ode dne,
kdy odešel navždy
pan Vojtěch SOLDÁN
z Prostějova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje manželka
a děti s rodinami.
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít. Láska však smrtí
nekončí, v srdcích Tě navždy budeme mít.

a 21. května 2018
vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Vítězslav SOLDÁN,
oba z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku
děkují synové s rodinami.

Ty roky tiše běží,
jak klidné řeky proud, jen vzpomínky
se vrací a nedají na Tebe zapomenout.

SLUŽBY

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

Roky utekly jak voda,
zdá se to být jako dnes, v uších
zní ta bolestivá slova, že jsi odešel
a nevrátíš se zpět.

Dnes, tj. 14. května 2018
vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí
pana Františka BURIÁNKA
z Dřevnovic.
S láskou stále vzpomíná
manželka Marie, dcera Alena
s rodinou a syn Petr
s rodinou.

Stříhání pejsků, Pv. Tel.: 606 166 853

Dne 13. května 2018
jsme vzpomenuli 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan František PROCHÁZKA
z Olšan.
S láskou v srdci stále vzpomínají
manželka Marie, syn Tomáš
a dcera Dita s rodinami.

Dne 15. května 2018
uplyne 5 roků od úmrtí
pana Ladislava NAVRÁTILA.
Za vzpomínku děkují
manželka Ludmila,
dcera Ladislava a syn Pavel
s rodinou.

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Nabízíme rekonstrukce rod. domů, bytů
a bytových jader a sádrokartonářské
práce. Tel.: 739 095 527 - Krebs Rudolf,
775 239 147 - Kopecký David

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování
Dolní 6, Prostějov - pedikúra 180 Kč,
manikúra 150 Kč, gelové nehty 500 Kč.
Tel.: 604 662 609

Jsou lidé, kteří pro nás
v životě znamenají víc než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich.

Dne 18. května 2018
uplyne 12 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Václav BÁŠA
z Plumlova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Jindra a Vlasta s rodinami.
Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Chtěla bych Ti toho
ještě tolik povědět, do Tvých očí
chtěla bych se znovu zahledět.
Držet Tvé ruce aspoň chvilinku,
moc mi chybíš, tatínku.
Dne 19. května 2018
uplyne smutný rok, kdy do
mysliveckého nebe odešel náš
milovaný druh, tatínek a kamarád,
pan Karel MICHL.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Děkuje rodina.
Časem se všechno
změní i pláč ustane, v srdci
však bolest a vzpomínka
na Tebe zůstane.

Dne 19. května 2018
vzpomeneme první smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
můj milovaný tatínek,
pan Karel MICHL,
myslivec MC Cipísek, Prostějov.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera Jana s rodinou.
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Právě tolik
VZPOMÍNEK
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Dne 16. května 2018
vzpomeneme 30. smutné výročí
úmrtí, kdy nás opustil
pan Jaroslav ŽUPKA
z Prostějova + Plumlova.
S úctou a láskou stále vzpomíná
manželka Marie, bratr Leopold
se synem Jaroslavem, švagr
Jaroslav Pácl s rodinou.
Všem, kteří jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Dne 19. května 2018
jsme vzpomenuli na 10. výročí úmrtí
pana Pavla ZNOJILA
ze Smržic.
S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka,
synové Pavel a Jiří s rodinami,
syn Tomáš a vnoučata Filip,
Ema a Pavlík.

Dne 15. května 2018
vzpomeneme 26 let od úmrtí
pana Miroslava KUČERY
z Vícova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

Dne 18. května 2018
uplyne 27. výročí úmrtí
pana Josefa ŽILINČÍKA

a dne 22. května 2018
vzpomeneme 21. výročí úmrtí
paní Anny ŽILINČÍKOVÉ,
která by se dne 26. května 2018
dožila 90 roků.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomenňte s námi.
Děkují děti s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Dne 17. května 2018
uplynou 3 smutné roky co nás
navždy opustil náš drahý a milovaný
syn a bratr,
pan Kamil KRUTOVSKÝ.
S láskou vzpomíná maminka
a bratři Miroslav a Svatoslav

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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

Dnes, tj. 14. května 2018
vzpomínáme dlouhých 24 let,
kdy nás navždy opustil
pan František BUGIR.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka a dcery
s rodinami.

15

Dne 13. května 2018
by se dožila 85 let
paní Anička SOLDÁNOVÁ

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

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

Čas ubíhá a nevrcí, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

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

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
Prodám invalidní elektrický skútr Luna
pro seniory. Použitý 1 rok, funkční, vč.
nabíječky, návodu. Nové baterie. Cena
dohodou. Bližší info na tel.: 608 383 408

Kdo v srdci žije, neumírá...

řádková inzerce / vzpomínky

Pohřební služba Pavel Makový
$   % &



Libuše Dostálová 1933
Prostějov
František Petržela 1948 Čechovice
Jaroslava Makovcová 1928 Prostějov
Blahoslav Mikeš 1946
Prostějov
Miroslav Moravec 1958
Prostějov
Zdeněk Švec 1964
Prostějov
Stanislav Soldán 1939
Prostějov
Stanislav Růžička 1929
Ptení
Marie Verbická 1926 Kostelec na Hané

Poslední rozlouèení
Pondělí 14. května 2018
Pavel Procházka 1948 Čechovice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Zdenka Mikšíková 1938 Prostějov 14.30 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 18. května 2018
Václav Kočí 1939 Raková u Konice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
$   % &
Pavel Solař 1951



Kralice na Hané

Pohřební služba FCC Prostějov
Poslední rozlouèení
Středa 16. května 2018
Miroslava Všetičková 1935 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

nabídka pracovních míst

Přijmeme pracovníka/-ci na brigádu nebo na HPP. Jednoduchá práce, zaškolíme. Mzda v hodinovce až
Přijmu pracovnici/pracovníka do 23.900 Kč/měsíc. Více informací na
potravinářské výroby. Info v době 7:00 – tel.: 606 031 220, pan Novák.
9:00 hodin PO-PÁ na tel.: 777 140 103 Pro čerpací stanici Shell v centru Prostějova hledáme posilu. Jedná se o práci na
Hledáme brigádníky na sezónu na proobchodě a za pokladnou čerpací stanice
voz pláže a občerstvení na přehradě.
formou dlouhodobé brigády. Nástup
Tel.: 777 571 219
ihned, vhodné pro studenty od 18 let.
Kontakt osobně na ČS Shell, Petrské náRudolfovo pekařství přijme:
městí, Prostějov, Po - Pá od 8:00 do 14:00.
- prodavačku pečiva,
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod.
Hledám brigádníka nebo OSVČ
s praxí (není podmínkou) na dlouPřijmu důchodkyni do sběrny opravy hodobou práci kolem stavby, střechy
oděvů a obuvi v Pv. Více info na tel.: a pokrývačství. Nástup ihned. Kon702 870 751
takt: MIHO 603 967 591

PRÁCI NABÍZÍ

Hledáme chemika/-čku (laboranta)
pro rozbory provozních lázní – brigáda,
VPP nebo dle domluvy. Více informací
na tel.: 606 031 220, pan Novák

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru invalidního
důchodce na pracovní pozici vrátný.
Zkrácený pracovní úvazek, noční služby,
Oxalis Prostějov přijme od 1.7.2018 bri- místo výkonu Prostějov. Informace na
gádnici. Pokud vás zajímá sortiment sy- tel.č.: 602 786 692.
paného čaje a kávy, baví vás zdravý životní
styl a jste pozitivně naladěná, doručte svůj Hledám výpomoc na elektro práce,
životopis s fotografií do prodejny Zlaté nejlépe důchodce. Platba hotově.
Tel.: 775 363 086
Brány Prostějov.
Úklidová firma přijme pracovnici na úklid
obchodního centra v Držovicích. Úvazek
6 hod. Pondělí až neděle, další týden volno.
Úklid strojové a ruční čištění. Mzda 6800,Kč. Dále přijme pracovnice na zkrácené
Přijmu malíře/natěrače. Telefon: úvazky a zástupy. Kontakt: 775 605 121,
volejte pondělí – pátek, 8 – 15 hodin.
737 941 529
Přijmeme brigádníky na zahradní občerstvení Depo v Kostelci
na Hané, prac. doba od 14:00.
Informace 775 780 045

Pondělí 14. května 2018
www.vecernikpv.cz
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Přijmu zedníky, ŘP sk. B výhodou,
tel.: 704 45 86 07

HLEDÁTE PRÁCI?


    

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

17102621270
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UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE

JE V PÁTEK
18. KVÌTNA
V 10.00 HODIN

Pozice
Dělníci prádelny a čistírny
Kuchař/-ka-číšník/servírka
Malíři, lakýrníci
Pracovníci v potravinářském
průmyslu (obsluha udíren)

Plat (Kè)
Provoz
14 500 Kč
jednosměnný
22 000-25 000 Kč dvousměnný
20 000 Kč
jednosměnný

Kvalifikace
Firma
střední odborné VÍT SPÁČIL prádelny a čistírny, Pv
střední odborné Agrodružstvo Tištín
střední odborné Pavel Piňos, Myslejovice

15 000-27 000 Kč dvousměnný

střední odborné MAKOVEC, Držovice

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Uklízeč/-ka

Plat (Kè)

80 Kč/hod.

Provoz

jednosměnný

Kvalifikace

střední odborné

Firma

Alfa street company, Pv

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.

EXKLUSIVNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

18050410459

18051110483

18042510430

GRATULACE

1H]DPøVWQDQRVWQDGDOxËPUHNRUGQËPGQø

V Prostějově je bez práce už jen
' &         ()    *+  /3)6)739:  ;

%&'$ ()

OLOMOUCKÝ KRAJ Během dubna
tohoto roku celkový počet uchazečů
o zaměstnání v Olomouckém kraji klesl
o 10,7 procenta na 15 727 osob, počet
hlášených volných pracovních míst se
zvýšil o 8 procent na 10 707 a podíl neza-

městnaných osob klesl na 3,6 procenta.
To jsou aktuální čísla ze statistik nezaměstnanosti, která jasně dokazují další
výrazný pokles počtu lidí bez práce.
K 30. dubnu tohoto roku evidoval Úřad
práce ČR, krajská pobočka v Olomouci

celkem 15 727 uchazečů o zaměstnání.
„Jejich počet byl o 1 891 nižší než na
konci předchozího měsíce, ve srovnání
se stejným obdobím minulého roku byl
nižší o 6 768 osob. Jedná se o nejnižší
nezaměstnanost od vzniku krajského

2 005 osob
uspořádání. Z tohoto počtu bylo 14
586 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od patnácti do čtyřiašedesáti let. Bylo to o 1 832 méně než na
konci předchozího měsíce,“ prozradil
Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce Úřadu práce ČR, krajské pobočky
v Olomouci s tím, že ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich
počet nižší o 6 044 osob. „V průběhu
dubna bylo nově zaevidováno 2 447
lidí. Ve srovnání s minulým měsícem
to bylo o 425 osob více a v porovnání
se stejným obdobím předchozího roku
méně o 40 osob. Z evidence odešlo celkem 4 338 uchazečů, což bylo 762 osob
více než v předchozím měsíci a o 500
osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve

sledovaném měsíci nastoupilo 3 139,
což je o 744 více než v předchozím měsíci a o 567 méně než ve stejném měsíci
minulého roku. Celkem 787 uchazečů
o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, to je o 255 více
než v předchozím měsíci a o 150 méně
než ve stejném období minulého roku,
1 199 uchazečů pak bylo vyřazeno bez
umístění,“ spletí statistických čísel Mikšaník.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých
regionech Olomouckého kraje byl podobný, ve všech okresech došlo k poklesu počtu nezaměstnaných. Procentuálně nejvíce na Jesenicku - o 13,7 %,
naopak nejméně na Prostějovsku - o 7,8
%. „Co se týká konkrétně Prostějova, tady
je v současnosti na Úřadu práce evidováno

2 005 lidí bez práce, z toho 1 126 žen. Volných pracovních míst je zde už hlášeno 2
048, což je již více než počet registrovaných
klientů hledajících nové zaměstnání. Podíl
nezaměstnaných osob činí 2,6 procenta,“
uvedl analytik trhu práce.
Na konci dubna bylo v Olomouckém
kraji evidováno 577 absolventů škol všech
stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet se ve srovnání s předchozím měsícem
snížil o pětapadesát osob a ve srovnání se
stejným měsícem minulého roku byl nižší
o 253 osob. Na celkové nezaměstnanosti
se podíleli čtyřmi procenty. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 638 uchazečů
o zaměstnání, což je 29 % všech uchazečů
vedených v evidenci. Podíl nezaměstnaných osob v kraji meziměsíčně klesl o 0,4
procentního bodu na 3,6 procenta. (red)

Pondělí 14.května 2018
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Rovněž dvacáté 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 17. 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.

        & #  9<=739:>

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE


#'  4B

C DE

Baráková 11 Zdeňka PŘECECHTĚLOVÁ, Nerudova 458, Bedihošť
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 #'  4B
C DE
Jan Krchňavý
Pavel BEDNÁŘ, Česká 7, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 580 Kč na akci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA
 #'  4B
C DE
SKOROLETNÍ
Michal ZUBRZYCKI, Čelčice 107
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na akci.

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

SUDOKU
 #'  4B
C DE
5,5,2,3
Hana ANDREJCOVÁ, Vřesovice 1
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na akci.
SU
DO
KU

17091361036

KŘÍŽOVKA
 #'  4B
C DE
Poradí s výběrem a k nákupu někdy přidá i malý dárek
Zdeňka NAVRÁTILOVÁ, E.Valenty 23, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

Výherce získá 'È5.29é328.$=
 
 

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

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získává 'È5.29é328.$=
 
 

CHMÚRA, DESKY, PRAKY, YSATY, ČMELÁK, ÚKOLY, NAIVA, SPORY, TRÝLE,
FLIRT, SOSNA, SISAL, MOULA, TLAMA, NÁKYP, SLÁMA, ANION, DRYÁK,
ELUCE, VOLVO, STOKY, OMAMY, SMYSL, PRYŽE, ENZYM

18041960415

18042560431

ŠIROKÁ NABÍDKA ZA ...... CENY

Výherce získává -('1896783(1.8
 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

16093063154

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce první posilu prostějovských hokejistů
pro novou sezónu, která už za Jestřáby nastupovala
v minulém ročníku...

18042060420

Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
 
 

Výherce získá'È5.29é%$/Ëý(.
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zveme vás...

TIPku

v pátek 18.5. 2018 od 17:30 hodin

EMPÍROVÝ DEN

akce
v regionu...

KDY: SOBOTA 19. KVÌTNA, 9:30 HODIN
KDE: ZÁMEK ÈECHY POD KOSÍØEM

 DIVADEL
 

  STAVY

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 14. května
14:00 Maxinožka
animovaný francouzský film
17:30 Gauguin
životopisný film Francie
20:00 Pomsta
francouzský thriller
úterý 15. května
14:00 Maxinožka
17:30 Psí ostrov
animovaná komedie USA
20:00 Půlnoční láska
americké romantické drama
středa 16. května
17:00 Normální autistický film
český dokument
20:00 Deadpool hip-hop večírek
premiéra spojená s hip-hopovou párty,
vystoupením Outclass Rockers a jejich
Youngblood, 3 DJ sety ve stylu (boom
bap, hyphy, G-funk, Trap) freestyle session, jedinečný video mapping
čtvrtek 17. května
00:00 Deadpool 2
sci-fi americká komedie
- PŮLNOČNÍ PREMIÉRA
17:30 Dvě nevěsty a jedna svatba
česká komedie
20:00 Deadpool 2
pátek 18. května
15:30 Hledá se princezna
animovaný film Ukrajina
17:30 Dvě nevěsty a jedna svatba
20:00 Deadpool 2
sobota 19. května
15:30 Hledá se princezna
17:30 Deadpool 2
20:00 Bohu žel
český dokument
neděle 20. května
10:30 Hledá se princezna
15:30 Planeta Česko
český dokument
17:30 Deadpool 2
20:00 Psí ostrov

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
pondělí 14. května
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
MĚSTA PROSTĚJOVA
do 31. května
IDUL DULCINEA
fotografická výstava studentských
prací Střední škola Art Econ
ATELIER TVŮRČÍ FOTOGRAFIE
výstava fotografického atelieru
Fakulty umění Ostravské univerzity
NOAH ŽYLA - POLAROID
výstava konceptuálních fotografií
pořízených polaroidovým fotoaparátem

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
středa 16. května
19:00 VZKŘÍŠENÍ
Namísto anotace: … je to špičková inscenace; nejlepší, s jakou Dejvičtí přišli od (rovněž
Vajdičkova) Racka. Virtuózně napsaná hra
s paradoxy, ve které se vše a všechno několikrát převrátí ve svůj opak, okázale bizarní zápletky, nenápadně přesná režie, virtuózní herectví. Mimořádně zábavné rozdávání karet
v první polovině, nenásilné naťukávání vážnějších témat po přestávce. Hraje se o Lásce
i o existenci Boha, v závěru už vlastně docela
vážně, a vůbec to nebolí. Jako bonus spousta
odkazů na Čechova i Woody Allena, kteří tu
plní roli jakýchsi kmotrů.
Hrají: J. Holcová, M. Issová, Z. Žádníková,
H. Čermák, M. Hádek/V. Polívka, V. Neužil,
P. Šimčík, I. Trojan. Režie: Michal Vajdička
Dejvické divadlo Praha
pátek 18. května
19:00 ŠAŠEK A SYN
Životem protřelý král šašků je pověřen převýchovou mladého šlechtice v šaška. Novic je
pod jeho vedením - a za asistence jeho kumpánů - podroben lekcím, při kterých postupně nachází své šaškovské já. Postupně dojdou
Kino klub
k rituálu, při kterém se zrodí nový šašek.
Hrají: V. Polívka, B. Polívka, M. Chovanec,
|
J. Barin Tichý, O. Klíč, J. Fretti Pfeifer/P. ZaŠkolní 4, Prostějov
tloukal, D. Rotter
středa 16. května
Divadlo Bolka Polívky Brno
14:00 ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR neděle 20. května
česká komedie
15:00 ŠPALÍČEK VERŠŮ
sobota 19. května
A POHÁDEK
17:30 FERDINAMD
Verše Františka Hrubína přijímají děti
rodinný film USA
lehce a samozřejmě, tak jako písničky.
20:00 VŠECHNO NEJHORŠÍ
Špalíček veršů a pohádek byl nejednou
americký horor
zdrojem scénářů pro jevištní zpracování.
Autorka scénáře pro Slovácké divadlo a záMuzeum a galerie roveň režisérka inscenace Zoja Mikotová
zvolila tentokrát pohádkovou kompozici
v Prostìjovì
O Květušce a její zahrádce. Hrají: B. NeHlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 svadbová, J. Kubáník, P. Čagánek, M.
Horká, P. Hromádka, P. Majkus ad. Redo 3. června
žie: Zoja Mikotová
ROZTOMILOSTI ZUZANY
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
HONSOVÉ
idylické a nesmírně milé obrázky pražské
malířky, která se malování věnuje od rána Galerie Umìní
do noci a je to pro ni radost i velké štěstí
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov
POETICKÉ TÓNY JARA
výstava skupiny, kterou tvoří dva výtvarné do 31. května
kruhy pod vedením Květy Snášelové, člen- MALÍŘI NAŠEHO KRAJE
výstava Viléma Topinky
ky UVUO Olomouc

DUHA

Klub českých turistů Smržice
pořádá pro příznivce turistiky a cykloturistiky
14. ročník akce Smržické vandr. Akce se bude
konat v sobotu 19. května. Start je plánován od
7:00 hodin do 10:00 hodin ve sportovním areálu Smržice. Každý účastník dostane program
vandru s plánkem trasy a razítko do startovní
karty. Připraveny budou pěší trasy dlouhé 11,
20, 28 a 50 kilometrů, dále pak cyklotrasy
pro horská kola na 8, 35, 48 a 62 kilometrů
a také cyklotrasy pro silniční kola 26, 33, 52
a 90 kilometrů. Trasy jsou letos orientovány
do oblasti Drahanské vrchoviny a Velkého
Kosíře. Na všech kontrolách budou zdarma
minerální voda a na některých také malá svačinka. Za úspěšné absolvování trasy, potvrzené
razítky ze všech kontrol, dostane každý účastník cílové razítko a barevný diplom. Kdo si
připlatí, dostane i medaili. Vyhodnocen bude
též nejmladší a nejstarší účastník vandru. Připraveny budou i svozy z Prostějova, které budou z hlavního nádraží vyjíždět v 7:45, 8:45
a 9:30 hodin.

návštěvníci případně mohou zakoupit přímo zde drobné občerstvení,“ prozradil kastelán zámku Martin Váňa.
Od 16:30 do 18:30 hodin bude poté probíhat dramatický
program v prostorách zámku, kde vystoupí postavy, které
účastníkům odhalí nejedno historické tajemství. „V osmnáct hodin bude připravena večeře, budete si moci vybrat
z několika teplých jídel. Rezervovat si je můžete pouze do
úterý patnáctého května a zaplatíte je v rámci své vstupenky,“
vzkazuje Váňa s tím, že vše zakončí od 20:00 hodin slavnostní
empírový ples.
Vstupenky na akci si musíte rezervovat, a to na webových
stránkách www.empirovyden.cz, či můžete zakoupit osobně
přímo na pokladně zámku v Čechách pod Kosířem. Vybrat
si přitom můžete mezi celodenní vstupenkou, VIP vstupenkou a také lístkem na ples.

aneb, co se
kde děje…
Knihovna

LUKOSTØELBA:

Vápenice 9, Skálovo nám. 6, Prostějov
středa 16. května
17:00 AUSTRÁLIE A TASMÁNIE
promítání fotografií a povídání Jiřího
a Aleny Márových
čtvrtek 17. května
15:00 PORADNA SOS
do 31. května
JAK VYPADÁ KOČKOPES
výstava obrázků

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
i výtvarná díla, jenž se inspirovala básněmi Slezských písní nebo samotným
jejich tvůrcem.

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 6, Prostějov
do 23. května
ŽIVOT V PROSTĚJOVĚ
výstava fotografií

Zámek Konice
úterý 15. května
17:00 JINDŘICH A MARTIN
BURGETOVI
absolventský koncert
do 3. června
VÝSTAVA OBRAZŮ
KONICKÝCH MALÍŘŮ

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 31. května
DAVID BARTOŠ
výstava - absolventi ZUŠ se představují…
(Galerie Linka)
POD VODOU, NAD VODOU
výstava výtvarné soutěže malých umělců



18050470464

Již tuto sobotu nás čeká čtvrtý ročník oblíbeného Empírového dne. I tentokrát se všichni přeneseme zpět do historie a budeme dělat právě to, co dělali lidé před dvěma
stoletími. Těšit se tak můžete na dobově oblíbený piknik,
taneční lekce, empírový ples a mnoho dalšího. Přijďte
a užijte si program v autentickém prostředí zámeckého
areálu v Čechách pod Kosířem .
Tento rok si připomínáme 200. výročí od vydání románu Anna
Elliotová od Jane Austenové, a proto bude v souladu s příběhem vše vyladěno do námořní tematiky. Od 9:30 hodin začnou
taneční lekce v zámecké oranžerii, kde se účastníci v neformálním prostředí seznámí se základy anglických kontratanců, které
pak využijí večer na plese. „Půl hodiny po poledni uspořádáme
v zámeckém parku piknik z vlastních donesených zásob nebo
z předem objednaných balíčků k vyzvednutí na místě. Nebo si

Smržické vandr už v sobotu!



Komenského 6, Prostějov
sobota 19. května
16:00 ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
písničkový pořad určený pro celou rodinu

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

ECHO
sobota 19. května
20:00 WRECKING PARTY NO. 16

sobota 19. května:
9:40 Pohár ČLS - Cena Prostějova (soutěž
dospělých i mládežníků, lukostřelnice u zimního stadionu).

NOHEJBAL:
sobota 19. května:
14:00 TJ Sokol I Prostějov - SK Start Praha
(9. kolo I. ligy mužů, dvorec u sokolovny na
Skálově náměstí).

Rallye Hamry 2018

KDE
SE CO
DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY,
POZVÁNKY
NA AKCE
NÁM VOLEJTE,
PIŠTE
582 333 433 ,
608 960 042,
VECERNIK@PV.CZ

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje a Česká asociace hasičských důstojníků
pořádají XV. ročník soutěže jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí v záchranářských
disciplínách Rallye Hamry 2018. Účastníci
se sejdou ve skladu HZS Olomouckého kraje
v Plumlově – Hamrách v sobotu 19. května.
Předpokládané zahájení je v 10:00 hod., předpokládané ukončení v 18:00 hod.

Beseda pro zdraví a dobrou náladu
Městská knihovna a Klub důchodců Kostelec
na Hané pořádají ve čtvrtek 17. května od 15:00
hod. v knihovně besedu se spisovatelkou Jarmilou Mandžukovou. Tématem budou otázky:
jak efektivně využívat mozek, zlepšit si paměť
a koncentraci a jak využít vlastní léčivou sílu ke
zmírnění nemoci a zlepšení vitality.

Domov ve Víceměřicích
otevře své dveře

Domov u rybníka Víceměřice zve na den otevřených dveří, který se bude konat v rámci Mezinárodního dne rodiny, jenž připadá na úterý
15. května. Od 13:00 do 17:00 hodin budou
připraveny prohlídky domova, zároveň se v parku bude konat kulturní a společenský program,
ve kterém postupně vystoupí hudební skupina
Kluci, divadlo Kluci, děti z místní mateřinky,
pěvecký soubor Sedmikráska z Němčic nad
Hanou a Hanácký sóbor Hruška. Během celého
odpoledne bude probíhat ukázka pletení košů
a tkaní spojená s prodejem výrobků.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
MC Cipísek
Raisova 1159, Prostějov
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* v úterý 15. května od 17:00 hodin se koná * v úterý 15. května od 18:00 hodin
interaktivní seminář „ZÁKLADY PRV- se koná beseda pro rodiče na téma
NÍ POMOCI“
„VÝCHOVA SYNŮ“
* ve čtvrtek 17. května od 17:00 hodin je na
Ekocentrum Iris
programu tvůrčí dílna, kde si budete moci
Husovo nám.67, Prostějov
vyrobit vlastní ORIGINÁLNÍ PŘÁNÍ
* v pondělí 14. května od 16:00 hodin se
SONS PROSTÌJOV
koná tvůrčí dílna KERAMIKA
* v pondělí 14. května od 14:00 do
ICM
15:00 hodin se koná posezení s kytarou
informační centrum pro mládež, Prostějov
Pavla Žvátory
* ve středu 16. května se uskuteční výlet * v pondělí 14. května od 14:00 hodin se
do Konice s prohlídkou zámku a návště- uskuteční kreativní dílna NÁUŠNICE
vou mateřského centra Srdíčka. Oběd A DÁRKOVÉ KRABIČKY
bude zajištěn v restauraci a můžete si
RÙZNÉ...
posedět v cukrárně na zahrádce, pokud
bude pěkné počasí. Odjezd z Prostějova Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zav 9:30 ze stanoviště č. 1
* ve čtvrtek 17. května od 9:00 do 12:00 půjčení kompenzační pomůcky, např.
hodin se koná pletení z pedigu v klubovně polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
CENTRUM PRO RODINU
rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší innám. J.V.Sládka 2, Prostějov
formace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin 588 008 095, 724 706 773
se uskuteční první školička - dopolední kroužek typu miniškolky a od 17:00 Klub aktivních seniorů při Svazu tělesně
do 19:30 hodin přednáškové večery postižených v ČR, o.s. v Prostějově, Kosdle aktuální nabídky, příprava snou- telecká 17, pořádá ve čtvrtek 14. června
benců
2018 zájezd na zámek Raduň, vycházku
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je Opavou a návštěvu arboreta Nový dvůr.
na programu první školička - dopolední Tel.: 588 008 095, 724 706 773
kroužek typu miniškolky a od 16:30 do
17:30 hodin kroužek „Aby malé bylo vel- Regionální pracoviště TyfloCentra Oloké“ zaměřený na základní etické hodnoty mouc v Prostějově nadále poskytuje služa předávání víry pro děti od 3 do 6 let
by nevidomým a slabozrakým občanům
* MÁMA A JÁ – víkendový pobyt pro na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
mámy a jejich dcery ve věku 7-13 let pro- LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov pořádá
běhne od pátku 18. do neděle 20. května. v úterý 15. května od 14:00 hodin akci
Více info na cprpv@seznam.cz
„TRÉNUJEME PAMĚŤ“

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 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.
V zámku, v Gallery Dvořák, proběhne
pravidelné měření i poradenství spolu
s konzultacemi a ochutnávkou zdravé
výživy
Klub historický a státovědný v Prostějově pořádá v úterý 15. května od
17:00 hodin přednášku na téma „POD
ŘÍŠSKÝM VYSÍLAČEM DONAU“
ve Státním okresním archívu Prostějov,
Třebízského 1.



navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Kadlec

ƔƔ Fotografie ze života v Prostějově
jsoukviděnívRegionálníminformačnímcentru
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JEDNOU

ƔƔ Mezinarodni turnaj Tennis Europe do 14 let WILSON Cup 2018
v Rakovníku přinesl úspěchy prostějovskému tenisovému mládí. Hynek Bartoň se probojoval do finále
dvouhry a spolu s O. Vejšickým vyhráli čtyřhru. O rok mladší Kristýna
Tomajková se dostala ve dvouhře
mezi čtyři nejlepší.
ƔƔ Zastupitelstvo města Prostějova udělilo pět Cen města Prostějova, které budou předány dnes, tj.
v pondělí 14. května 2018 ve 13.00
hodin v Obřadní síni radnice a
slavností ceremoniál bude poprvé
přenášen živě prostřednictvím live.
publicstream.cz/prostejov.
ƔƔ Prostějovští Jestřábi na svých
internetových stránkách oznámili,
že v jejich klubu zůstává pro další
sezónu dvojice obránců Radek
Prokeš - Alex Rašner.
ƔƔ Ve dnech 14. května, tj. dnes, až
30. června bude uzavřena část ulice
Průmyslová. Důvodem jsou stavební práce.

WWW.
VECERNIKPV.CZ

CHYTILOVO
OHLÉDNUTÍ

ƔƔ Exkluzivní rozhovor se šéfem prostějovskéhovolejbalunejenouplynulé
desetiletce
strana 32

2x foto: internet

PROSTĚJOV Skvělý týden má za sebou duo prostějovského TK Agrofert a dvojice bývalých partnerů Petra Kvitová a Adam Pavlásek. Ten vyvrcholil uplynulou sobotu, kdy ve stejný den poslouchali na antukových kurtech potlesk diváků po vítězném finálovém zápase. Kvitová získala čtvrtý
letošní titul v Madridu, Pavlásek dosáhl na velký úspěch v Římě. Oba se vydali se ze všech sil.„Jsem
úplně vyřízená,“ hlásila po posledním míči Kvitová.„Vyždímal jsem ze sebe úplně všechno,“ přitakával Pavlásek. Odměnou jim je jisté zlepšení v dnes vydaných světových žebříčcích ATP a WTA.
Také další české stopy byly na oranžové antuce velice výrazné. Karolína Plíšková hrála semifinále,
její sestra čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičku se na turnaji v Itálii dostal i Václav Šafránek.
(lv)

TENISOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANĚ 21
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PROSTĚJOV Stejně jako
FOTOGALERIE
v loňském roce i letos si
klikni na
lidé mohli připomenout www.vecernikpv.cz
konec II. světové války.
Ve středu 9. května dorazila do centra Prostějova
dobová vojenská technika a lidé se tak mohli
podívat na rumunský
tančík Praga AH IV R,
který v armádě nesl
označení R-1, nákladní
automobil americké
výroby a lehký nákladní
Foto: Martin Mokroš
automobil s kanónem.
„Mimo Rumunské královské armády se veřejnosti představili i vojáci 1. čs. armádního sboru, Rudé armády
a armády USA, která sice s osvobozením Moravy nemá nic společného, ale považujeme za správné, aby je
lidé viděli,“ uvedl facebookový profil Klubu vojenské historie Dukla, o.s. v Prostějově. Po pietním aktu následovala přednáška v podkrovním sále Městské knihovny Prostějov na téma prvního boje československých
vojáků na východní frontě - boj o Sokolovo.
(red)

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

➢

NAPSALI
TEČKU

ƔƔ Házenkářské týmy Kostelce na
Hané a Prostějova zakončily druholigovou sezónu
strana 35

ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL

V pátek šlágr s Líšní

PROSTĚJOV Na dobrý fotbal mohou
zajít fotbaloví fanoušci už v pátek 18.
května od 17:30 hodin na stadion SCM
Za Místním nádražím. V rámci 26. kola
MSFL se zde utkají první se čtvrtým
týmem tabulky. Duel s Líšní bude mít
i několik dalších specifik. Prostějovské
eskáčko do něj půjde po nepříliš
vydařeném týdnu, kdy po porážce v
Otrokovicích utekl v Hodoníně takřka
hrobníkovi z lopaty. Získávat body doma je přitom pro
Machalovy svěřence imperativ. Podobný týden má za sebou i Líšeň, jež
má ve svém středu dva hráče, kteří oblékali dres 1.SK. A aby Machálků
nebylo málo, tým trénuje Miloslav Machálek, a ten jako prostějovský
rodák zdejší prostředí zná více než dobře.
Charakter zápasu asi nejlépe vystihl kapitán eskáčka Karel Kroupa.
„Líšeň nám pomohla vítězstvím nad Velkým Meziříčím, k nám si přijede
zahrát fotbal bez nervů. Oni mohou, my musíme, nečeká nás nic lehkého,“ pozval fanoušky na kvalitní třetiligový fotbal Kroupa.
(tok)

FOTBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z PROSTŘEDÍ
ESÁČKA NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 30-31

➢

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 22. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 22. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 22. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 22. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 22. KOLO

TJ SOKOL URČICE
TJ SOKOL PLUMLOV
SOBOTA 19.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

FK NĚMČICE NAD HANOU
SK LIPOVÁ
NEDĚLE 20.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
HANÁ PROSTĚJOV
NEDĚLE 20.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL TOVAČOV
NEDĚLE 20.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

SK JESENEC-DZBEL
FK NOVÉ SADY „B“
NEDĚLE 20.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbelu
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MALÁ KOPANÁ

VE DRUHÉ LIZE HOŘÍ
DRAMATICKÝ BOJ
Šesté kolo 2. okresní ligy mužů v malé kopané ČUS Prostějovska 2017/2018
ještě víc zamotalo situaci v horní polovině tabulky, která je klíčová pro posun
do nejvyšší soutěže. Na dvě postupové příčky jsou po uplynulém víkendu čtyři
kandidáti svádějící naprosto vyrovnanou bitvu.
Klíčový byl především zápasový šlágr, jenž v sobotu na čehovickém hřišti svedli
vedoucí TJ Smržice a čtvrtí SK Dřeváci Čehovice/Hluchov. Domácí tým totiž vyhrál těsně 2:1 a v součtu s ostatními výsledky v Dřevnovicích umožnil sobě i dalším
dvěma rivalům Mexiku Víceměřice a SK Dřevnovice, aby snížili náskok smržického
celku v čele pořadí. Kompletní kvarteto favoritů jinak pouze vítězilo a momentálně
je na prvních čtyřech pozicích dělí pouhé tři body.
Které dva kolektivy se nakonec budou radovat z průniku do první ligy? O tom rozhodnou poslední dvě dějství 26. května a 9. června.
(kopa,son)
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Dohrávané 14. kolo:
Kralice na Hané - Medlov
1:1 (0:1) pk 4:2
více rozhledna strana 35
Další výsledky 14. kola: HFK Olomouc –
. ' 6 9 Q9 :R S  2= ' C
(C3#0    & $]A$9 >Q9 6R,
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 ^  &! %E =Dolany – Všechovice
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Kralice na Hané - Rapotín
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Sestava Kralic:S3 #<70 " &
 &#N" F;*M8>G' $ "F
J& G0 "<%#F.@, G
Hrající trenér:?,0 "

„Jsem spokojen s výsledkem,
kluci utkání zvládli a odbojovali.“
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výsledkový servis

Zemanùv memoriál
ovládl Sehnal se Šilhánkem

PROSTĚJOV Už pátý ročník Memoriálu Jiřího
Zemana v tenisových deblech proběhl na kurtech
NTC MORAVA Za Kosteleckou ulicí v Prostějově.
O nasazení ve vyřazovací části turnaje bojovalo
v základních skupinách celkem sedmnáct dvojic.
Vítězové jednotlivých grup se prosadili i v play-off,
když všechny čtyři páry postoupily do semifinále.
Z celkového vítězství se nakonec radovala dvojice
Sehnal - Šilhánek, která ve finále těsně přehrála pár
Husařík - Kvapil mladší v tie-breaku 7:6. Ze třetího
místa se radovali Jeřábek se Srostlíkem, kteří v souboji poražených semifinalistů přetlačili také ve
zkrácené hře Kraváčka s Kůrkou.
(lv)
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dìkujeme partnerùm turnaje:

Třetí triumf v Madridu aneb
Kvitová přepisovala historii

MADRID, PROSTĚJOV Žádné
tenistce se nepodařilo třikrát vyhrát elitní turnaj v Madridu. Od
letošního roku to neplatí zásluhou
Petry Kvitové. Česká hráčka vyRELAX CENTRUM GÓL
C0 PZO\) ))
hrála i letošní čtvrté finále, celkově
69,* #*] 6 9Q6 9R , získala čtyřiadvacátou trofej v kari/"J>& & # =  & ] éře a ve světovém žebříčku WTA se
.'"\-6 >Q6 6R   ,'=-
& #' /"0 E=  , &  posunula na osmé místo. „Finálové
E ,%- &=4'])*5; :Q> :R  zápasy miluji. Kvůli titulům hraji
 , S   /" E = (C3 / tenis,“ prohlásila tenistka.
/ !=&H, &73 /  2 Šternberk –
D9 @Q: 9R0 >>!" #*\ (C3 Kvitová byla sice nasazenou desítkou,
=  /!]G*> 6Q6 :R, přesto měla těžký los. Už ve druhém
\ '&&  E =     # *\ J&  kole ale narazila na olympijskou ví 3&7  G%$ ] 8S  )*%$ "\- 9 >
Q9 6R   &  #   M <) tězku Puigovou z Portorika, v dalších
0  , / M)  !=  ] .*! zápasech musela porazit několik dalA > : Q6 :R $,   / 'Z  3&7  ších špičkových tenistek a absolvovat
0 % "  % & 
už psychicky nesmírně náročný duel
# W ,"\-]9;, )A)
s krajankou Karolínou Plíškovou. Ve
;< =$*> 1:9 (1:4) finále ve třech setech přetlačila nena\   S ^ , D ; A ;   sazenou Nizozemku Bertensovou, to
0 > , @  @ < , , ;9   už ale bojovala i s velkou únavou, pro = , ; $ ,   N  #
tože absolvovala jedenácté střetnutí
?^%  U 28.
 H  !) , # 0 % , ve dvanácti dnech. „Já už nemůžu,“
/& , S ^ , 0 %& , # <  ,
( , g ,   , # 2" & , F.*
? & , ,G  , Trenér:E =/&
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stěžovala si v průběhu finále trenérovi
Jiřímu Vaňkovi po ztrátě druhé sady.
Opět ale ukázala jaká je bojovnice
a v rozhodující set ukončila vítězným
mečbolem. Finále trvalo dvě hodiny
a 52 minut.
Semifinále si zahrála Karolína Plíšková, která v průběhu turnaje dokázala
porazit i světovou jedničku Simonu
Halepovou. Rumunku porazila poprvé v kariéře po šesti porážkách a její
cestu turnajem zastavila až Kvitová.
„Umím hrát o hodně lépe. Nepředvedla jsem nic extra. Nevyužila jsem
svoje šance. Možná jsem byla trochu
přemotivovaná,“ přiznala zklamání
z porážky Plíšková.
Její sestra Kristýna postoupila mezi
nejlepší osmičku, nad její síly byla
Halepová. Ovšem cenný skalp Američanky Stephensové ve 3. kole má
svoji cenu. „Nebyl to špatný turnaj,
příště třeba nějaké kolo přidám,“
uvedla Kristýna Plíšková.
(lv)
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„Jsem na sebe pyšná,“ pochválila se tenistka
MADRID V historii turnaje v Madridu dokázal získat tři tituly pou- takže i v Paříži něco umím zahrát. Jinak
ze Rafael Nadal. Hrající legendu napodobila až Petra Kvitová, když se ale snažím o něčem podobném nepřemýšlet. Grandslam je něco jiného
dosáhla na třicáté vítězství v rozehrané sezóně.
 Máte za sebou vražednou porci
jedenácti zápasů ve dvanácti dnech.
Jak jste to zvládla?
(úsměv) „Snažila jsem se jíst hodně banánů. Je to taková klasika, dodávají tělu
potřebné látky. Ale přesto jsem si mysle-

la, že na kurtu zkolabuji. Vůbec netuším,
jak jsem to celé zvládla. Tělo je opravdu
hodně vyčerpané.“
 Na antuce se vám letos daří. Uvědomujete si, že budete patřit mezi
favoritky grandslamové Paříže?
„Jednou jsem tam byla v semifinále,

než běžný turnaj. Vítězství na Roland
Garros visí hodně vysoko.“
 Dáte si před startem největšího
antukového turnaje pauzu?
„Odhlásila jsem se z Říma. Po Madridu opravdu potřebuji aspoň chvilku
přestávku. Alespoň pár dnů. Pak už
začne příprava na Paříž.“

ŘÍM, PROSTĚJOV Prodloužení
výsledkové mizérie v Římě razantně
odmítl prostějovský tenista Adam
Pavlásek. Na kvalitně obsazeném
podniku dokázal vyhrát všech pět
zápasů a získal čtvrtý challengerový
titul. Z celkového vítězství se radoval
po dlouhých dvaceti měsících. „Je to
nejcennější vítězství. Čekal jsem na
něj dlouho,“ radoval se po nečekaném
triumfu Pavlásek.

Hráč TK Agrofert naposledy v Ostravě
vypadl už ve druhém kole a zvažoval, zda
do Říma vůbec poletí. Nakonec přijal
další výzvu a bylo to dobré rozhodnutí.
Od prvního zápasu se zlepšoval a jeho
jízdu nezastavil ani Srb Laslo Djere ve
finále. „Bylo to hodně náročné. Zápas
trval téměř tři hodiny. Po utkání jsem byl
úplně vyšťavený,“ uvedl Pavlásek, podle
něhož byly v Římě těžké podmínky. „Počastí nebylo úplně špatné. Hrálo se ale na

pomalé antuce, i míče byly pomalé. Kvůli
tomu byly všechny zápasy docela dlouhé,“ poznamenal tenista, který v žebříčku
ATP poskočil o 68 míst na 177. příčku.
O patnáct příček se posunul také Václav
Šafránek, který postoupil do čtvrtfinále.
V něm smolně prohrál s Němcem Krawietzem ve dvou zkrácených hrách. Zdeněk Kolář v Římě vypadl hned v úvodu,
když nestačil na Brkiče z Bosny a Hercegoviny.
(lv)

Ladislav VALNÝ

Pavlásek slaví titul po dvaceti měsících
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PADNE LETOS NA ZÁMKU
+;+$?@B+CFGB+G;I
ČECHY POD KOSÍŘEM Zámek Čechy pod Kosířem se znovu otevřel
veřejnosti. Jak prozradili jeho představitelé na čtvrteční tiskové konferenci, i na letošek plánuje řadu novinek a atraktivních akcí. Zároveň
však neustále probíhá jeho rozsáhlá rekonstrukce a musí se potýkat
s řadou problémů, mezi které patří například dramaticky ubývající
voda v obou rybnících nacházejících se v unikátním parku.
Vedení zámku dostalo za úkol dosáhnout návštěvnosti minimálně 19 tisíc lidí za rok. Tuto
hranici se již v první sezóně po znovuotevření
podařilo výrazně překonat, když přilákal více
než třicet tisíc návštěvníků. Loňská sezóna
v tomto ohledu byla ještě úspěšnější. „Prohlídkové okruhy vykázaly návštěvnost dvaatřicet
tisíc osob a akce konané zámkem nebo ve
spolupráci s dalšími partnery navštívilo patnáct
tisíc osob. Tím se dostáváme na celkové číslo
sedmačtyřiceti tisíc, což je pro Olomoucký kraj
vynikající vizitka,“ vyčíslil František Jura, ná-

" I NII L ? JII L N´´ Û

saaa

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL

 6C6 D!#D4 /DE/E4B /$) * 4 @46)E +

městek hejtmana Olomouckého kraje. Právě álu, který povede od nového obecního parten je vlastníkem zámku a financuje jeho stále koviště. Až do května příštího roku pak bude
pokračovat oprava střechy všech křídel zámku.
postupující rekonstrukci.
Palčivým problémem je i nutná revitalizace zámeckých rybníků, které v současnosti vysychaNovým vchodem
jí. Na tento nákladný projekt bude třeba sehnat


peníze,“ vyjádřil se Břetislav Holásek, ředitel
  Vlastivědného muzea v Olomouci, které je záV současnosti na zámku probíhají další práce, roveň i správcem zámeckého areálu.
které vedou k pokračujícímu zvelebování zá- To ale není vše. V současnosti se chystá již
meckého areálu. „Začátkem prázdnin bychom šestá etapa rekonstrukce zámku. „Zahrnovat
rádi dokončili nový vstup do zámeckého are- by měla rekonstrukci dvou podlaží východ-

jak see chystáá zámekk v čecchááchh....

2x foto: Martin Zaoral
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Foto: Martin Zaoral

ního křídla zámku, úpravu vnější fasády
   ! 
a rozšíření Muzea filmů Zdeňka a Jana Svě"! 
rákových. S její realizací se počítá od června
příštího roku do listopadu 2021, samozřej- Změna nastala také v umístění zámecké kavárny,
mě pokud se podaří sehnat peníze,“ doplnil která se z prostor oranžerie přesouvá do přízemí
jižního křídla zámku. „Po domluvě s Honzou
Holásek.
 
 Svěrákem bychom ji rádi udělali ve filmovém
   stylu,“ nastínil zajímavý nápad Břetislav Holásek.
Mimo jiné se zámek připojil k programu Národ  ního památkového ústavu Klíč k památkám. Po
Během letošní sezóny nabídne zámek opět dokončení revitalizace zámeckých rybníků si
množství novinek. Tou hlavní je vybudo- budou moci návštěvníci parku také půjčit loďku
vání expozice vztahující se k osobě Josefa nebo si vyzkoušet retro rybaření.
Mánesa, která bude mít dvě části. „První Zámek v Čechách pod Kosířem připravil
se bude nacházet v takzvaném Mánesově opět celou řadu akcí pro veřejnost. V této
altánu v zámeckém parku a zaměří se na sezoně zaujme jistě repríza úspěšného Emumělcovy kresby i grafiky, na nichž zachytil pírového dne, který se uskuteční již tuto
své proslulé Hanačky či další prostý lid. Tato sobotu 19. května. „Dále se chystá červnový
výstava bude otevřena při příležitosti Velké- open-air koncert Lenky Filipové, open-air předho setkání Hanáků, které se uskuteční osma- stavení Světáků, které patnáctého srpna sehraje
dvacátého září. Druhá část pak bude přímo Divadelní společnost Háta. Hitem pak bude zásoučástí zámeckých prostor a představí Má- mecký ples ve stylu první republiky o deset dnů
nesovy kresby vytvořené pro jeho šlechtické později a především koncert skupiny Olympic
mecenáše,“ prozradil kastelán Martin Váňa sedmého září,“ prozradil z harmonogramu kass tím, že už nyní lze na zámku vidět celkem telán Váňa s tím, že chystá se i řada dalších akcí
čtrnáct velkých Mánesových obrazů. Tato nejen pro rodiny s dětmi, o nichž vás na stránsbírka nemá jinde v České republice konku- kách Večerníku, který zůstává mediálním partrenci.
nerem, budeme průběžně informovat.

PROSTĚJOVSKÉ DNY
18051010475

HUDBY pokračovaly koncerty

Večírek v kině METRO 70

PROSTĚJOV V prostějovském kině Metro 70 to ve středu 16. května pořádně rozjedou. Od 20:00 hodin se zde bude konat Deadpool hip-hop
večírek spojený s půlnoční premiérou filmu Deadpool 2. Chybět nebudou pořádná muzika a občerstvení na baru. Vstup na večírek je přitom
zdarma a na premiéru se dostanete za pouhých 130 korun. No, neberte
to!
Na úspěšnou americkou akční komedii Deadpool z roku 2016 navazuje snímek Deadpool 2, který máte nyní možnost vidět ještě o den dříve než lidé ve
světě. Datum světové premiéry je totiž stanoveno na pátek 18. května a vy jej
uvidíte již 17. května. Ještě předtím, než odbije půlnoc a začne se promítat Deadpool 2, si pro vás v kině však připravili hip-hop večírek. A na co se na něm
můžete těšit? Budou tam tři DJ sety ve stylech 90’s boom bap, hyphy, G-funk
a Trap. Dále vystoupí taneční skupina Outclass Rockers zaměřená na taneční
odvětví hip-hopové kultury B-boying neboli breakdance a spolu s nimi vystoupí i jejich Youngblood. Chybět nebude ani videomaping nebo Prostor na
baru a těšit se můžete i na Freestyle Session. „Bez předsudků skočte na chvíli
do světa afroamerické hudby a nechte se unášet,“ vzkazuje Barbora Prágerová,
ředitelka kino Metro 70. Na tento bohatý hip-hopový program máte vstup
zcela zdarma.
Jakmile odbije půlnoc, začne se promítat komedie Deadpool 2. V ní se opět
setkáte s Wadem Wilsonem alias Deadpoolem.
(tem)
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PROSTĚJOV Šestadvacátý ročník
Prostějovských dnů hudby je v plném proudu. V uplynulém týdnu se
nejprve ve čtvrtek představili v kostele sv. Petra a Pavla žáci a učitelé
Základní umělecké školy Vladimíra
Ambrose, aby kulturní fajnšmekry
potěšil sobotní KOMORNÍ KONCERT uspořádaný v přednáškovém sálu Národního domu.

Jakub ČERMÁK
Akce přilákala v sobotu 12. května
večer do hlediště nespočet příznivců
hudby. Byl to večer plný klavírních
tónů, hry na klarinet, ale i zpěvu v podání dvou skvělých hostů. Pozvání
na koncert přijali sopranistka Pavlína Přikrylová a zpěvák i dramaturg
Městského divadla Brno Miroslav

ŽIVOT V PROSTĚJOVĚ, která
je od uplynulého čtvrtka k vidění
v Regionálním informačním centru na zámku.

Kromě zpěvu diváci mohli slyšet
klarinet v podání Edity Müllerové
a čerstvého absolventa ZUŠ Radovana Mládka, který se návštěvníkům
dnů hudby předvedl už na absolventském koncertě. Celým večerem
pak provázela hrou na klavír Milena
Buriánková. K poslechu zazněly například maďarské tance od skladatele Rezsö Kókaie, několik skladeb
od klarinetového komponisty Béla
Kovácse a na závěr celého koncertu
slavný duet Brindisi z opery La Traviata od Giuseppe Verdiho. „I přes
to obrovské teplo se vyplatilo přijít.
Fascinuje mě, jaké možnosti ukrývá
lidský hlas. Oba dva zpívali fantasticky,“ užil si koncert Josef s manželkou.
V tomto týdnu se můžete těšit na Jarní koncert pěveckých sborů Vlastimila a Orlice, jenž proběhne už zítra, tj.
v úterý 15. května od 19:00 hodin
v přednáškovém sále Národního
domu. Více na www.vecernikpv.cz

Z VÝSTAVY
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PROSTĚJOV Chcete vidět, co
je ve městě nového? Zajímá vás,
co se zde opravilo či zvelebilo?
Chcete zavzpomínat na Prostějovské kulturní léto, Prostějovskou zimu a na celou řadu dalších
úspěšných akcí, které pravidelně
plní naše hlavní náměstí? Pak
vás určitě nezklame výstava

Ondra, kteří předvedli několik výborných duetů.
Oba dva mají silné vazby na Prostějov. Miroslav Ondra zde vyrostl a studoval, Pavlína Přikrylová se věnovala
pedagogické činnosti právě na ZUŠ
Vladimíra Ambrose, kde vyučovala
zpěv. Proto bez váhání přijali nabídku vystoupit na sobotním koncertu.
„Jsem moc rád, že se vidíme po dlouhé době tady v Prostějově. Je velké
štěstí, že se koncert koná v den, kdy
zrovna náš hokejový tým nehraje na
mistrovství světa, tudíž si s klidem
můžeme, my i vy, užít dnešní večer
a netrápit se, že nepodpoříme náš národní tým. To se pořadatelům bravurně povedlo,“ vzal si slovo před svým
vystoupením Miroslav Ondra. „Teď
vám zazpívám árii z jedné krásné španělské operety, které tedy, musím říct,
většinou končí špatně. Je to o trápení
muže, jehož opustila dívka, což řada
z nás mužů zde poznala,“ nastínil.

Jiří Andrýsek či Jana Gáborová. Většina fotek slouží zejména pro popis
dané situace, několik z nich v sobě
obsahuje i zajímavý nápad či emoci.
„Fotky jsou prima, jen mě občas zaMartin ZAORAL
razily ty obecně psané popisky pod
Na výstavě jsou k vidění zejména každou z jednotlivých sérií. Díky
reportážní snímky, které pro prostě- tomu, že jeden popisek patří hned
jovskou radnici zachytili fotografové k několika fotkám, se například pod

snímkem z koncertu prostějovské
metalové kapely From Beyond objevila poznámka Vážná hudba ruku
v ruce s Prostějovským létem, “ zmínil
se jeden z návštěvníků výstavy, která
bude v zámku k vidění do 23. května.
Navštívit ji lze každý všední den od
9:00 do 17:00 hodin a o víkendu od
9:00 do 12:00 hodin.

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Martin Zaoral

Pondělí 14. května 2018
www.vecernikpv.cz
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Vůně cibule a masa se linula Kolářovými sady

PROSTĚJOV Po prvomájové veselici Kolářovy sady ožily znovu
uplynulou sobotu. Okrašlovací spolek města Prostějova společně s majitelem Maďarských specialit Jiřím Petriciusem a pod
záštitou Zdravého města Prostějova zde uspořádal v pořadí již
čtvrtý ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů. Letošního klání se zúčastnilo jedenáct družstev, která od ranních hodin pilně
přikládala pod kotlíky a snažila se uvařit co nejchutnější typicky
českou specialitu. Celý den byla navíc doprovázen bohatým kulturním programem a nechyběly ani atrakce pro děti i dospělé.
Kdo nepřišel, mohl jen litovat! PROSTĚJOVSKÝ Večerník u toho
jako mediální partner nemohl chybět.
původní reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
V sobotu 12. května si v Kolářových
sadech přišli na své nejen labužníci, ale
i ostatní, kteří se přišli čistě jen pobavit.
Večerník se u prostějovské hvězdárny
objevil už těsně po deváté hodině ráno,
kdy smíšená a všelijak poskládaná
družstva teprve krájela cibuli a připravovala hovězí či vepřové maso. Někteří
jej měli i předem naložené, což má
chuť hotového guláše zvýraznit. „My
chystáme hovězí guláš z kližky. Během
vaření jej samozřejmě ještě ochutíme,
ale čím, to se ještě uvidí. Je to tajné
a svůj recept bych neprozradil ani
manželce,“ smál se při dotazu Večerníku Petr Matula z družstva Vodáků SQ.
V tu chvíli ještě netušil, že se právě oni
stanou celkovými vítězi!
Hned vedle připravoval svůj guláš
syn předchozího respondenta. „Vařím ho poprvé v životě, ale doufám,
že vyhraju! Zatím jsem dal do kotle
cibuli a dál se uvidí. Sice soutěžím za
jiné družstvo, ale můj táta tuší, že fakt
asi zvítězím a porazím ho,“ netajil se
sebevědomím Tomáš Matula. Vzápětí

Večerník nakoukl i do další „kuchyně“,
ve které tentokrát vládla žena. „Já vám
prozradím jenom to, že náš hovězí
guláš bude na černém pivu. Bude mít
takovou hořkou, ale velice příjemnou
a pikantní chuť,“ nechala se slyšet Jana
Vázlerová.
Zatímco mistři kuchaři vařili, příchozí návštěvníci se bavili u připravených atrakcí. Opět přijeli motorkáři, kteří tam vystavovali své stroje, děti
se zabavily spoustou soutěží, připraven
byl pro ně aquazorbing, chovatelé
z Plumlova přivezli na výstavu i pro
pobavení králíky, nechyběly řetízkový
kolotoč nebo skákací hrad. Dospělí
pak samozřejmě stáli fronty u stánků
s pivem a přihlíželi vystoupením kapel
na pódiu u hvězdárny.
Hodinu po poledni bylo víceméně
hotovo, sestavená porota začala odebírat vzorky jedenácti uvařených gulášů a hodnotila jejich vzhled, vůni
a hlavně chuť. Prvenství si nakonec
vybojovali zmínění Vodáci SQ v čele
s Petrem Matulou. Vítězné družstvo si
odvezlo první cenu v podobě živého selete. Druzí v pořadí PVFREE.net získali
pobyt pro dva v Jeseníkách a třetí Bambule obdržela bečku piva Dudák. Na
nepopulárním čtvrtém místě nakonec
zůstal Ende tým.

Celá akce byla rovněž pojata charitativně, vždyť výtěžek putoval na konto Zdeničky Kotyzové, která při autonehodě v roce 2015 utrpěla vážná
zranění a dodnes má vážné zdravotní
následky. Penízky se v sobotu sbíraly
také pro Davídka Vítka ze Ptení.
„Akce byla hojně navštívena, a to již od
dopoledních hodin, což mě těší. Jsem
také ráda, že lidem není osud dětí, pro
které byl den zorganizován, lhostejný
a myslím, že se vybralo více peněz než
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loni. Ale nebudu předjímat, v pondělí kasičky rozpečetíme na magistrátu
města,“ sdělila Večerníku hlavní pořadatelka soutěže ve vaření kotlíkových
gulášů Milada Sokolová, předsedkyně
Okrašlovacího spolku města Prostějova. Nebylo tajemstvím, že soutěže se
účastnilo také rodinné družstvo Modrých Sokolů. „Bohužel jsme se opět
neumístili na prvních čtyřech místech,
takže snad příště,“ usmála se nakonec
aktivní žena.

jakk se vařilyy guulášše u hvvězddárnny
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„SLAVÍM TŘETÍ NAROZENINY,“ V parku u knihovny proběhla
hlásí oběť brutálního napadení
➢

ze strany 3

PROSTĚJOV Pavel Jakubčík po různých peripetiích,
které prožil po svém propuštění z nemocnice, bydlí
v současnosti znovu na ubytovně, tentokrát však městské. „Za ty tři roky mi pomohlo tolik lidí, že vyjmenovat je všechny, to by bylo tak na půl hodiny. Bez nich
bych jednak nepřežil a jednak bych dneska skončil asi
na ulici a bez jakýchkoliv prostředků,“ konstatuje s dojetím ve tváři Pavel Jakubčík.
Připomeňme si, že odsouzený Rom povalil tohoto muže na
chodbě ubytovny v Olomoucké ulici na zem, opakovaně jej
kopal do hlavy, břicha, žeber a poté ještě několikrát uhodil
nohou od židličky do čela. Nebýt rychlé pomoci jiných nájemníků tohoto zařízení, zřejmě by ho ubil k smrti. Pavel Jakubčík následně strávil tři měsíce v nemocnici, když utrpěl
krvácení do mozku, vnitřní zranění břicha a několik žeber
měl zlomených. „Teď už je mi ale hej, díky dobrým lidem
v čele s radní Halvadžievovou bydlím v městské ubytovně.
Hodně často mě navštěvuje Milada Sokolová, to je asi můj
největší anděl strážný. Já osobně žiji pouze ze sociálních
dávek, protože invalidní důchod pobírat nemohu. Dlužím
totiž sociální správě z dřívějška třicet tisíc korun, takže na
důchod nemám nárok. Ale nestěžuji si, zaplatím za byt a peníze mi na jídlo i cigarety vždycky nějaké zbydou,“ usmívá se
dnes už evidentně šťastnější muž.
Jak se sám Večerníku pochlubil, v současnosti mu dělá „partnerku“ čtyřletá fenka, bez níž neudělá ani krok. „Tyruška je
teď mým nejvěrnějším přítelem, rád se o ni starám a ona zase

o mě. Dokonce známí lidé mi ji pomáhají vycvičit,“ prozradil
nám Jakubčík, který žije také poměrně velmi aktivním životem. „Důvěru a pomoc lidí se snažím alespoň trochu splácet.
Vždycky hrozně rád přijmu například výzvy paní Sokolové,
pomáhám ji s rozdáváním polévek bezdomovcům, účastním
se úklidů přírody nebo i jiných akcí. Tady na ubytovně chodím na procházky s jednou stařenkou, která by se jinak sama
bála po venku chodit. Těším se prostě z každé maličkosti.“
Uplynulou neděli oslavil pomyslné třetí narozeniny.
O napadení z 13. května 2015 však už dnes Pavel Jakubčík příliš hovořit nechce. „Když si na to vzpomenu, celý
se roztřesu. Tomu člověku jsem sice svým srdcem už
částečně odpustil, ale mozek si přeje, aby po svém propuštění strávil zbytek života v kamenolomu a dřel až
do úmoru,“ říká v nadsázce muž, který před třemi lety
přežil vlastní smrt.
Stejně jako Večerník sleduje život Pavla Jakubčíka také zmíněná Milada Sokolová. „Jsme v kontaktu každý týden, byl
přítomný i s pejskem při úklidu Hloučely, je znát, že je to
člověk, který si velmi rád povídá, má přehled, a co mě nejvíce těší, pomáhá i ve svém zhoršeném zdravotním stavu
lidem ve svém okolí. Občas mu nakoupím, občas povzbudím a jsem nesmírně ráda, že na život nezanevřel a bojuje
každým dnem,“ potvrdila prostějovská zastupitelka a předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova. „Lidé
nám do života vchází a zase odchází, u pana Jakubčíka jsem
si ovšem jistá, že v kontaktu budeme stále a budu-li moci,
budu tu pro něj vždy, když bude potřebovat,“ uzavírá s jistotou a příslibem další pomoci Sokolová.
(mik)

Zájem o školky převyšuje kapacitu
➢ ze strany 6

PROSTĚJOV Skutečnost menšího počtu dětí ovšem při zápisech
nic neubrala na sváteční a pohodové atmosféře. Uplynulý pátek
11. května od osmi hodin ráno až
do sedmnácté hodiny odpolední
proudily do prostějovských „mateřinek“ davy mladých rodičů s tříletými dětmi.
Večerník navštívil Mateřskou školu
Jana Železného na Sídlišti Svobody. Tam se u dveří třídy, kde zápisy
probíhaly, stály dopoledne dokonce
fronty. „Můj syn bude mít zanedlouho tři roky, takže jsme ho sem přišli
s manželkou zapsat do příštího roční-

ku. Malý Ríša se už strašně moc těšil,
nedávno zde byl na Dni otevřených
dveří, takže šel vlastně už do známého prostředí. Žádnou nervozitu jsme
u něj nezaznamenali, vůbec se nestyděl. Sedl si na lavičku, hned sobě
i druhým rozvazoval boty a byl zde
jako doma,“ usmíval se mladý tatínek
Tomáš Weber.
Po sedmnácté hodině pak kompetentní pracovníci odboru školství
prostějovského magistrátu začali
vyhodnocovat výsledky pátečních
zápisů do mateřských škol. O nich
v sobotu ráno Večerník exkluzivně
informoval Petr Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu statutárního města Prostějov.

„Celkem bylo evidováno 557 žádostí
o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
přičemž v loňském roce to bylo celkem 609 podaných žádostí. Šestašedesát zákonných zástupců dětí pak
podalo žádost o přijetí na více mateřských školách, což ve skutečnosti znamená 471 zapsaných dětí. Z tohoto
počtu je 125 dětí narozených v roce
2016, tedy dětí, které dosáhnou věku
tří let nejdříve v lednu 2019,“ sdělil
Petr Ivánek s tím, že v současné době
je pro školní rok 2018/2019 v mateřských školách zřizovaných městem
Prostějov volná kapacita 403 míst.
„Ale probíhá rekonstrukce objektu
v Čechovicích, která navýší kapacitu
o jednu třídu,“ dodal Ivánek. (mik)

FÉROVÁ SNÍDANĚ

PROSTĚJOV Posnídat na netradičním místě se svými nejbližšími, přáteli ale i s ostatními lidmi
mohli účastníci Férové snídaně,
kterou v Prostějově už tradičně ve
spolupráci s dobrovolníky a nadšenci pořádá Městská knihovna.
Druhá květnová sobota, která
vyšla na 12. května, je po celém
světě zasvěcena podpoře FAIR
TRADE. Piknikový happening
na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů se konal v přilehlém
parčíku Skálova náměstí. Prostějov se tak i letos přidal k více než
stovce míst po celé republice, kde
se ve stejný čas scházejí tisíce lidí,
aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele a pěstitelky, jejichž plodiny se
dostávají na náš stůl.

Koordinátor prostějovské snídaně a ře- fair trade, či něco z vlastní zahrádky
ditel Městské knihovny Aleš Procház- jako například ovoce a zeleninu vypěska jako každoročně zmínil, že princip tovanou od místních farmářů, domácí
snídaně je jednoduchý. Účastníci si vajíčka a podobně. Snídani v prostěpřinesou vlastní dobroty, ať už fairtra- jovském parčíku tentokrát přálo počadové nebo lokální. Může to být salát sí. „Na známém prostranství se i letos
z fairtradové quinoi, fairtradový čaj či sešlo hned několik desítek lidí, potěšil
káva, bábovka s fairtradovým cukrem nás zájem ze strany rodin s dětmi,“ poa kakaem či fairtradové banány. To vše znamenala organizátorka akce Pavlína
mohou doplnit lokálními produkty, Havránková.
jako jsou vajíčka, mléko, sýry či zele- „Počasí vyšlo opravdu na jedničku,
nina od místního farmáře či farmářky. ochutnala jsem zde makový cheeseSpolečným piknikem na veřejném cake a úplně mě to dostalo. Je super,
místě tak vyjadřují podporu nejen že máme přístup k lokálním surovimístním pěstitelům a pěstitelkám, ale nám od menších obchodníků a pěsi producentům a producentkám ze titelů, protože tyto výrobky mají zazemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky ručenou kvalitu,“ svěřila se Večerníku
zapojených do systému fair trade. Ti slečna Nikola, jedna z účastnic.
pak mohou pěstovat s ohledem na ži- „Je potřeba říct, že některé velkoobvotní prostředí, jejich děti mohou cho- chody i řetězce se snaží neustále zlepdit do školy a za svoji práci dostávají šovat a přizpůsobit se požadavkům
spravedlivě zaplaceno.
zákazníků, ale dvojí kvalita výrobků
PŮVODNÍ
V Prostějově měli lidé šanci podpo- je dosud velkým problémem. Proto
reportáž
řit
fair
trade
v
podobě
hromadné
je lepší a pro domácí trh důležitější,
pro Večerník
piknikové snídaně, jejíhož uspořá- aby lidé ještě více podporovali místní
Jakub
dání se již posedmé ujala Městská suroviny jejich koupí. Tyto výrobky
knihovna. Akci podpořilo tradičně jsou určitě kvalitnější a všichni přesně
ČERMÁK
několik místních podniků, které do- ví, odkud se vzaly nebo kde se vypěsFair trade, česky spravedlivý či férový daly raw tyčinky, čokoládu, kozí mléko, tovaly,“ přidal se její partner Milan.
obchod, je tržní přístup pomáhající nebo rakytníkový sirup. Každý si mohl Oba měli před sebou košík plný vitamenším pěstitelům nebo řemeslní- přinést své jídlo, nejlépe právě v duchu mínů, ale také káva a kakao.
kům z rozvojových zemí. Tato iniciativa vznikla po druhé světové válce
a první fair trade obchod byl založen
BYLI JSME
v roce 1959 v Holandsku. Šest nej- U T O H O
větších fairtradových komodit představují banány, kakao, káva, bavlna,
cukr a čaj. Česká republika se zatím
nedá srovnávat například s Nizozemskem nebo Švýcarskem, které jsou na
prvních příčkách, ale situace na trhu
je pro tuto formu obchodu stále lepší.
Při koupi fair trade výrobku máte jistotu, že za ním nestojí například zneuFOTOGALERIE
žívání dětské práce, nelidské pracovní
klikni na
podmínky či devastace životního
www.vecernikpv.cz
prostředí. Loňský rok oslavilo tento
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svátek dohromady 7 800 lidí na 164

 
místech republiky.

naše soutěž
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Tři nejlepší třídy obdrží od redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku zajímavé a hodnotné ceny:
 výlet pro celou třídu na HRAD ŠTERNBERK
včetně dopravy tam i zpět
 VSTUPENKY na revivalový festival„Legendy se vrací“
od agentury HIT TRADE
 elektronika od společnosti MOBIL4YOU
 KARTON VÍNA z prodejny Svět vína v prostějovském OC Arkáda
 celoroční PŘEDPLATNÉ nejčtenějšího regionálního periodika
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
 DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY od marketingové společnosti TK PLUS
 poukaz pro DVĚ VOLNÉ HODINY na šesti dráhách
v BOWLING PALACE
 DÁRKOVÉ POUKAZY našich partnerů
 dárkový koš z prodejny PROSTĚJOVSKÝ PRAMEN

$%&'()*)+-/01*2

Velké finále odstartuje v pondělí 28. května a hlasovat v něm budete moci celých čtrnáct dní. Konečné
výsledky budou tedy známy v pondělí 11. června!

=/E6 4 B#46)C)/$CD #?
) 4))E )C  6 )  7K ' ) /
4))G4DK))43 +O# #; ?
)/EB436)BC6 4,"  DD ?
$46 B) 4-+

04. @- 
  
9D@*

4

03. B   -

3

7 )4 ! 6   )  D ,CG4E6  E-
4#)#& CG6/)# E)43 
8@* @ 4*6 $ &&G D #/ 4?
@ C/ 6 4 C6 B#) 8
 $ D D) ?D6)     
4+.++6E +

06. +77=> =

" GD@ 8 ! )   E! 4
# 46 + 0B #E 6 !  364 36?
) ) 3 ) C + I )4) )@4)4 6
C E 6)#) E I( #6&  4N#E 
$) $ C)/  "8)$6 @4
4B6)+

=&)=*&6))/>6 +.  46)6C6 G3 $ ) E/ 6)#)
)#E +.DI7("7)/  7K' )/+0#  6)6) @ #B
/ @ +

0 # B$ 9  E6)   6 @ *)&*
)# + I)# D# ) 8  E+ :3 )/  3
 #B  $ DCC) L 4B6)
.++6E + ' C )4 !  6)#) E 
3#6)#) 4))+

01. 34  5 

1

2

PRVNÍ FINÁLOVÝ PÙLTUCET...
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Výsledky prvního semifinálového kola zveřejníme v příštím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
kde také najdete půltucet druhého dějství. 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 čtrnáct dní. Konečné výsledky budou tedy známy v pondělí 11. června!

1. prostřednictvím banneru na www.vecernikpv.cz
(z každé IP adresy lze hlasovat jednou za dvě hodiny)
2. e-mailem na adrese editor@vecernikpv.cz
3. na telefonním čísle 582 333 433
4. SMS zprávou na 608 960 042

Poprvé hlasovat budete moci od pondělí 14. května, 8.00 hodin až do pátku 18. května 2018, 12.00 hodin, a to těmito
čtyřmi způsoby:
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Které dílo je dle vás nejpovedenější?
Vyhrajte výlet na hrad, lístky na koncert,
elektroniku, pivo či
bednu šampaňského

Pondělí 14. května 2018
www.vecernikpv.cz

Po roce jsme zpátky! Jak jsme již podvakrát avizovali, také v letošním roce nebudete
ochuzeni o oblíbené klání nejen pro studenty s příznačným názvem „O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku 2018“. Tradiční soutěž tak napíše již své osmé
pokračování, které startuje právě dnešním dnem, tj. pondělí 14. května. Hlasování je
právě spuštěno, a to formou jak přes tištěné vydání, tak i internetové stránky.
V celkem dvou díle se vám postupně představí dle redakčního názoru dvanáct nejpovedenějších tabel, které
jsme objevili ve vitrínách prostějovských prodejen.
První půltucet zveřejňujeme právě v tomto čísle, na ten druhý dojde v příštím vydání, které bude v prodeji
od 21. května. Nyní už je jen na vás, abyste z nich zvolili to nejzajímavější, přičemž do finále postoupí z každé
rundy trio nejlepších.
Hlásit se jednotlivé maturitní třídy mohou ještě teď. Stačí zaslat fotografii vašeho tabla doplněnou
o lokaci, kde je k vidění, na e-mailovou adresu editor@vecernikpv.cz a vše ostatní již nechte na nás.
I letos můžete vyhrát spoustu zajímavých cen jako například tradiční výlet na hrad, lístky pro celou třídu na
revivalovou událost léta u plumlovské přehrady, moderní sluchátka pro kvalitní poslech, regionální pivo,
karton vína, bednu šampaňského či předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. V rukávu pak ještě držíme
jedno tajné překvapení...
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BYLI JSME
U TOHO

1:3

Píchal vstøelil
 56

cí! Čtvrt hodiny před koncem začínalo
velké představení Šteigla. Ten nejprve
po přihrávce Kroupy přesprintoval
Novotného, jenže mířil nad branku.
Sedm minut před koncem převzal míč
od Machynka, namířil si to s ním k bráně, na hranici šestnáctky přesně zamířil
k bližší tyči a byla z toho vítězná branka
- 0:2. Záhy poté poslal zleva do vápna
pěkný centr Langer a Šteigl hlavou překonal Petráše potřetí - 0:3.
Heskova přesná hlavička po rohovém
kopu v samotném závěru na 1:3 už byla
pro domácí jen slabou náplastí za statečný, leč neproduktivní výkon.
Statistiky utkání a výsledkový servis
Fortuna MSFL najdete na straně 20

Hodonín (tok) - Nestává se často, aby
v třetí lize běhali po trávníku hned dva
mistři světa. V Hodoníně se na protilehlých stranách sešli Jan Koudelka
a Ondřej Paděra, kteří spolu už nějakou
dobu válí v reprezentaci v malé kopané
a pyšní se zlatou medailí z posledního
šampionátu v Tunisku.

Dva svìtoví
 7#6 # 8

Prostějov (tok) - Vzhledem k opakujícím se zdravotním potížím se David
Píchal rozehrává s týmem starších
dorostenců do 19 let. V Hlučíně dal
v sobotu deset minut před koncem vítěznou branku, čímž Prostějov posunul
do horní poloviny tabulky.

Tomáš POLÁCH - FK Hodonín:
„Zápas byl příjemný pro Prostějov a my jsme samozřejmě
zklamaní. Předvedli jsme dobrý výkon, za něj musím hráče
pochválit. Dostali jsme ovšem tři góly, které rozhodly. Utkání se lámalo za stavu 0:0, kdy jsme měli sérii rohových
kopů, která vyvrcholila nastřeleným břevnem. Ale už
předtím, i v prvním poločase, jsme měli náznaky šancí, které
mohou skončit gólem, jenže pak jsme dostali víceméně
náhodný gól, který rozhodl utkání. Pak jsme dostali další
dva, ale utkání se zlomilo dávno předtím v případě břevna
a dalších našich neproměněných šancí. Kdybychom šli do
vedení my, asi bychom bodovali.“

už byl připravený nastoupit do zápasu?
„Trénoval jsem ještě se sádrou na ruce,
o to by ani tak nešlo. Kádr je samozřejmě nabitý, kluci hráli dobře, takže nebyl
zásadní prostor pro střídání. Ale jinak
jsem byl vlastně týden připraven na lavičce k případnému naskočení do hry.“
 Šance tedy přišla až v Hodoníně?
„Až tento týden jsme trochu zaškobrtli v Otrokovicích a v Hodoníně trenér
usoudil, že by bylo vhodné poslat čerstvé hráče. Dostal jsem šanci a jsem
rád, že jsem ji takto využil a dal hned
dva góly. Doufám, že jsem tím aspoň
Tomáš Kaláb
trochu nahradil svou absenci.“
 Vaše pauza kvůli zranění ruky  Věřil jste si při nástupu na hřiště?
se trochu protáhla, jak dlouho jste „Šel jsem do hry s velkou chutí, protože

HODONÍN V okamžiku, kdy se
mu dařilo a kdy hrál v základní
sestavě, si záložník Jan Šteigl (na
snímku) zranil ruku, která putovala do sádry. S ní se samozřejmě dá docela dobře trénovat,
ale nikoli hrát. Nucenou absenci
ukončil až v Hodoníně, kde přišel
na závěrečnou půlhodinu a stihl
v ní dát dva důležité góly. Proč
byly tak zásadní a jak vlastně
padly, popsal hbitý záložník v exkluzivním rozhovoru.

jsem nemohl dlouho hrát. Bylo to za
stavu, který bylo třeba nějakým způsobem pojistit, takže bylo mým cílem
vstřelit nějakou tu branku. Je dobře, že
se to povedlo zrovna v tomto důležitém
zápase, v němž bylo potřeba vyhrát.“
 Jak padly oba góly?
„V prvním případě jsem dostal míč někde za středem hřiště od Luboše Machynka, udělal jsem jednoho hráče,
Karel Kroupa na mě zavolal, že mám
jít sám, tak jsem přešel přes dalšího
a to už jsem byl v dobré vzdálenosti
od branky, tak jsem vystřelil levačkou
k tyči, což bylo v dané chvíli nejlepší,
co jsem mohl udělat. Při druhé brance
viděl Tomáš Langer, jak nabíhám do
vápna, tak mi poslal krásný balón. Nej-

absenci na hřišti“
sem sice hlavičkář, ale vyšlo to. Mám
z toho radost.“
 Toto vítězství bylo asi hodně
důležité?
„Nikdo nechtěl prohrát, protože soutěž
není zdaleka rozhodnutá. Velké Meziříčí je pořád kousek za námi. Každý zápas
je jiný a do každého je potřeba jít na sto
procent. Hodonín neprožívá nejlepší
výsledkové období a přitom s námi hrál
víc než vyrovnanou partii. Zúročily se
ale pracovitost a větší vůle po vítězství,
které jsme do toho dali.“

jsem splatil svoji
"#$%&

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„Musím přiznat, že jsme vyhráli šťastně. Soupeř byl výborný,
my jsme ubránili snad patnáct rohů, jenže chyb jsme vyprodukovali tolik, až jsem z toho byl špatný. Neodkopneme balón,
míče propadávaly, bylo znát, že jsme nebyli v pohodě. Tížila nás
nutnost v Hodoníně vyhrát. Domácí nás zatlačili důrazem, ne
fotbalovostí. Přežili jsme břevno, což byl rozhodující moment.
Musím říci, že střídající Šteigl vstoupil do utkání výborně, od
začátku měl průniky, které zaváněly gólem. Byla šťastná ruka,
že jsme jej střídali a že zápas rozhodl dvěma brankami. Hodně
nám pomohl i Rus s Langerem, všechna střídání nám hodně
pomohla. Vítězství je nesmírně cenné, pozoroval jsem na
hráčích určitou nervozitu. Hodně jsme si oddechli.“ (úsměv)

Pozápasové hodnocení trenérù

v pozici sedícího střelce těsně minul
Jíchovu branku!
Přehlídku domácích nevyužitých příležitostí po přestávce načal nepřesnou
střelou Paděra, přesnější nebyl ani na
druhé straně Machynek. Když se lámala hodina hry, měli domácí k dispozici sérii rohových kopů, při nichž gól
doslova visel ve vzduchu. Branková
konstrukce se opravdu zachvěla, když
jeden z domácích stoperů hlavičkoval
do břevna. Vzápětí zleva centroval do
té doby nejlepší hráč eskáčka Koudelka, brankář tečoval míč k dobíhajícímu Kroupovi, který nejprve trefil tyč,
napodruhé ale míč do brány dopravil
- 0:1. Opravdu krutá sprcha pro domá-

zejí oba Machálkové. Milan je veden
jako obránce, Tomáš coby útočník.
Druhé Velké Meziříčí naposledy udolali zásluhou tref Demeter a dvou Kršky.
Nastávající soupeř nastoupil v sestavě A.
Smrčka - Hlavica, Bednář (56. Fall), Minařík, Krška, M. Machálek, T. Machálek,
Fila (78. Mychajlovskij), Reteno Elekana
(67. Zezula), Hanuš, P. Demeter.
„Vítězstvím v Hodoníně jsme se uklidnili, navíc máme opět pětibodový náskok
na čele. Utkání s Líšní bude opět dost
vyhecované, jako ostatně každé. Bude
to těžký zápas, respektuji Líšeň, má totiž
kvalitní mužstvo. Jenže my se musíme
nachystat tak, abychom zápas zvládli,“
načrtl kontury pátečního zápasu trenér
1.SK Prostějov Oldřich Machala. Ten by
měl mít k dispozici opět i Žykola, který
stál jedno utkání kvůli vyloučení v zápase v Otrokovicích.
(tok)

RYCHLÝ


Jan Šteigl: „Dvěma góly

Už v první desetiminutovce zahrozili
domácí Šturmou po individuální akci
Suchého, jenže jeho střela mířila nad
branku. Spousta nadějně vyhlížejících

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

HODONÍN Nepoměrně kvalitnější trávník než ve středu čekal na
prostějovské fotbalisty uplynulou
sobotu v Hodoníně, kam zajížděli
k utkání 25. kola třetiligové soutěže. Dostatečně prostorné hřiště
pokropil liják na konci rozcvičení,
podmračené nebe ovšem ještě celý
první poločas shlíželo na nijak vydařený výkon hostujícího týmu. Teprve na druhou půli vysvitlo sluníčko
a poslalo na svých paprscích dolů
fotbalovou štěstěnu. Domácím dopřála pouze břevno, eskáčku naopak
poněkud kuriózní branku Kroupy
a dva výstavní zásahy Šteigla.

FK HOD
1.SK PV

akcí končila na obou stranách buď
do ztracena, nebo zblokovanou střelou. Výjimkou nebyl ani po dvaceti
minutách hry Koudelkův souputník
z malé kopané Paděra. Právě Koudelka prověřil zleva gólmana Petráše,
ten míč vyrazil na roh. Po půlhodině
hry se rodila pěkná kombinační akce,
když Pančochář vybídl ke sprintu po
pravé straně Machynka, jenže jeho
centr Kroupa nezpracoval. Tentýž
hráč hlavičkoval po Koudelkově nabídce mimo branku. Na druhé straně
jej napodobil po rohovém kopu Sasín.
Těsně před přestávkou to v prostějovské šestnáctce „hořelo“. Paděra střelou
zboku vybojoval roh, po němž Suchý

PROSTĚJOV Pod vedením prostějovského trenéra Miloslava Machálka prožívá Líšeň jednu z nejlepších
sezón za poslední roky. Tým, jenž
měl ještě poměrně nedávno sestupové starosti, se drží dlouhodobě na
špici soutěže a čtvrté místo je projevem vyrovnaných výsledků týmu
z brněnského předměstí.
Na jaře má tým SK Líšeň poměrně
jednoduchou bilanci. Zatímco na domácím trávníku je bodově stoprocentní
a ještě nenašla přemožitele, venku se jí
naopak vůbec nedaří. Jedinou výjimkou
je zápas v Kroměříži, který počátkem
května Líšeň vyhrála trochu divokým
skóre 4:3.
V Líšni se objevilo několik hráčů obou
posledních soupeřů. Zatímco z Velkého
Meziříčí přišli brankář Kotnour nebo
záložník Demeter, z Prostějova pochá-

V pátek na Líšeň
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a ve čtvrtek

Pondělí 14. května 2018
www.vecernikpv.cz

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 už zítra 15.
a ve čtvrtek 17. května uskuteční
třetí. Hrát se bude na hřišti s umělým povrchem v areálu SCM Za
Místním nádražím v Prostějově.
„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 pěkné 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 měs-

ta 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)

Hra: průměrná. Výsledek: vynikající! Turnaj škol již zítra

Kouzelníkem tahajícím zlatého králíka z klobouku si musel připadat trenér
Machala, který necelou půlhodinu před
koncem poslal na trávník rychlíka Šteigla. Ten po delší pauze zaviněné zraněním
ruky hýřil elánem a aktivitou, tak kontrastními s fyzicky lehce umdlévajícími
spoluhráči. Jeho dva slepené góly rozhodly o důležitém vítězství, psychickém
osvěžení před domácím duelem se čtvrtou Líšní a v neposlední řadě o obnovení pětibodového náskoku před Velkým
Meziříčím, které padlo právě v Líšni.
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PODLE

Dvě minuty stačily Janu Šteiglovi, aby dvěma brankami pojistil vítězství v Hodoníně.

2

6,/1
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Do Otrokovic jsme nepřijeli zrovna koncentrovaní, dvacet minut
jsme se nepotkali s balónem. Hráli
jsme s mužstvem snad ani ne divizní úrovně, jenže jsme se jim
přizpůsobili a prakticky vůbec nehráli. Pak jsme sice měli tři šance, jenže
platí, že jak se do zápasu vstoupí, tak
se k týmu fotbalový pánbůh chová.
Takže šance jsme neproměnili,
v druhém poločase se nám výsledek přesto podařilo otočit, ale zase
jsme přestali hrát a trest přišel. Věřil
jsem, že si to tým v Hodoníně vezme
k srdci. Dvakrát prohrát po sobě by
byl problém. Byly vidět bojovnost,
nasazení, ale je potřeba přiznat, že
onen fotbalový bůh při nás dnes
stál. Přestáli jsme nastřelené břevno,
kdybychom dostali gól, tak nevím...
Neřekl bych úplně zasloužené
vítězství, ale tím, že jsme chtěli hrát,
se k nám štěstí přiklonilo. Velké
Meziříčí v sobotu naštěstí prohrálo,
takže máme po středeční ztrátě
zpátky pětibodový náskok, tak
to snad dotáhneme do konce.

Ze zápisníku
pøedsedy
FRANTIŠKA JURY

Trenér Oldřich Machala musel pro
sobotní utkání v Hodoníně poněkud zamíchat sestavou, i proto že
nemohl počítat ani se zraněným
Sečkářem, ani distancovaným Žykolem. Trochu překvapivě posunul
na levého beka obvyklého stopera
Pernackého, na pravém kraji zálohy
se od začátku objevil Hirsch a Hapal hrál podhrotového útočníka.
Ani v Hodoníně nebyl herní projev
eskáčka kdovíjak oslnivý, o aktivitě
domácích nejlépe hovoří statistika
rohových kopů. A právě po jednom
z nich domácí za bezbrankového stavu nastřelili břevno. Všichni aktéři se
shodli, že šlo o klíčový moment utkání, protože o chvíli později z nenápadného a nijak nebezpečného útoku se
štěstím skóroval Kroupa.

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

PROSTĚJOV Docela „divoký“
týden mají za sebou fotbalisté 1.SK Prostějov. Dvě venkovní utkání přinesla dva různé
výkony a dva odlišné výsledky.
V Otrokovicích ochutnalo
prostějovské eskáčko poprvé
na jaře hořkost porážky, kterou si ovšem do značné míry
způsobilo samo. V sobotu byla
na pořadu kardinální otázka,
jestli Machalovi svěřenci utkání
v Hodoníně zvládnou a zůstane
pouze u ojedinělého výsledkového nezdaru. Naštěstí se tak
stalo. A pomohly i okolnosti...

se prostě stává, nesmí se ale prohrát dvakrát po sobě. Pak se totiž obvykle prohraje i potřetí a pověstná „deka“ je tady.
Středeční předehrávané 30. kolo nevěstilo pro eskáčko nic jednoduchého.
Rozhodně nešlo spoléhat na podzimní
čtyřbrankové domácí vítězství, prostředí v Otrokovicích je úplně jiné a hřiště,
trávník i atmosféra nebývají pro hosty
zrovna příznivé. Přestože tohle všechno jedenáctka Prostějova věděla, první
poločas prohospodařila, i když v jeho
druhé části byly k vidění náznaky šancí.
Vše mohla zhatit chyba v samotném
úvodu druhé půle, po níž se domácí
snadno dostali do vedení, jenže eskáčko
dostalo ještě šanci. Dvěma góly otočilo
skóre a vše mělo ve svých rukou. Každý
si ovšem vybere v určitém zápase slabší
TOmáš KALÁB
chvilky a Otrokovice rozhodně brankáři
Každý, kdo se trochu vyzná v zákonitos- Jíchovi nesvědčily. Podruhé přišly vcelti dlouhodobých soutěží, ví, že jednou ku lacino k brance, a když už vyrovnaly,
prohrát není žádný zásadní problém, to šly cílevědomě za třemi body.

i přes středeční zaváhání pětibodový náskok
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1.SK Prostějov drží na čele tabulky MSFL

navštivte stále více oblíbenější inter

3:2

vlevo dopředu Koudelku, ten našel
v druhé vlně nabíhajícího Žykola,
který zakončil na bližší tyč - 1:1. Po
hodině hry hledal Hapal centrem
před brankou Kroupu, ten byl faulován a z nařízené penalty poslal svůj
tým do vedení - 1:2. Čtvrt hodiny
před koncem měl šanci rozhodnout
Sus, jenže střela nedošla místa určení.
A tak zaúřadoval Jasenský, který trefil
z přímého kopu parádně pod břevno, ovšem z úctyhodné vzdálenosti
- 2:2. Šest minut před koncem mohl
strhnout vítězství na prostějovskou
stranu Pančochář, Semanko ale střelu
opět vyrazil na roh. Za minutu přišel

FC OTR
1.SK PV

„Výsledky samy nepřijdou...,“

trest a rozhodnutí. Oopět Jasenský se Otrokovice předvedly větší vůli po
rozehrál zleva nepřímý kop, na nějž si vítězství a tři body braly zaslouženě.
vyskočil Chwaszcz a rozesmutněl své
Statistiky z utkání
najdete na straně 20
bývalé spoluhráče - 3:2! Zachraňující

„Říkali jsme, že zápas bude bolet, což se také ukázalo. Prohrávali jsme ovšem osobní
souboje. Když jsme otočili výsledek z 0:1 na 2:1, tak zkušené mužstvo, které máme,
by zápas už mělo v klidu dohrát. Pokud si necháme dát takový druhý gól, je to těžké.
Domácí pak bojovali, třetí branku jsme dali ze standardní situace, kterou jsme měli
vyřešit určitě lépe. Jsem zklamaný a nespokojený z toho, jak jsme zápas odehráli.
S dvěma hrubými chybami se těžko zápas dovede do vítězného konce. Tohle si prostě
takové mužstvo, jako my, nemůžeme dovolit.“

Oldøich MACHALA - - trenér 1.SK Prostìjov:

„Vítězství nad prvním Prostějovem znamená pro nás absolutní spokojenost. Na
soupeře jsme se připravili, v úvodu utkání jsme jej zaskočili aktivitou i rozestavením,
myslím, že s tím měl velké problémy. Zhruba od pětadvacáté minuty se projevila herní
kvalita soupeře, v těchto fázích zápasu nás podržel brankář. V druhém poločase se
hosté dostali do zápasu spornou penaltou, ale skóre jsme díky standardním situacím
a přístupu hráčů otočili. S Prostějovem se musí hrát jedině tak, že hráči mají nadstandardní přístup, to tam bylo.“

Marek SEDLÁK - - FC Viktoria Otrokovice:

POHLEDEM TRENÉRÙ

Tomáš
KALÁB

OTROKOVICE Sympatický vytáhlý blonďák se vítal s bývalými
spoluhráči i členy realizačního
týmu hned před zápasem. Šimon
Chwaszcz (na snímku) odehrál
na podzim 2016 v prostějovském
dresu zhruba čtyři stovky minut
ve druhé lize a rád na ono období
vzpomíná. Teď se ovšem bývalému
klubu dokonale „pomstil“. Jeho
hlavička obrala favorita o všechny
body.

„Zakotvil jsem na místě stopera, protože jsme hrávali v rozestavení 5-3-2.
I v tomto utkání jsem hrál vlastně stopera, ale spíš ze strany. Michal Malý
hrál středního stopera, má obranu
jakožto nejzkušenější řídit. Proto to
možná vypadalo, že jsem hrál na kraji. Já mohu hrát v podstatě kdekoli.
Budu hrát tam, kam mě trenér postaví, a budu se snažit, abych podal dobré
výkony.“
 Čím to, že jste do zápasu s Prostějovem tak obměnili sestavu?
EXKLUZIVNÍ
„Předešlé zápasy doma, zvlášť s Valašrozhovor
ským Meziříčím, byly hodně špatné,
pro Večerník
takže trenér promíchal sestavu. Zkusili jsme Prostějov překvapit, což se
povedlo. Soupeře jsme zmátli a dobrá
příprava přinesla tři body.“
Rozhodla větší vůle po vítězství?
 Na podzim jste zaujal v Otroko- „Motivace byla velká, protože jsme to
vicích místo stopera, tentokrát jste chtěli divákům vrátit, jak jsem říkal,
hrál spíše pravého beka. Jak je to předchozí výsledky nebyly oslnivé.
s vaším stěhováním v sestavě?
Jsme rádi, že se to podařilo.“

 Váš příspěvek k vítězství byl asi
jen třešnička na dortu?
„V poslední době jsem mnoho gólů
nedával, je to teprve druhý, a zrovna
vítězný. Spoluhráč mi odblokoval
soupeře a vyplaval jsem na zadní tyči
sám, takže stačilo míč do brány jen
uklidit.“

Foto: internet

OTROKOVICE Po středečním zápase se trousily hloučky zklamaných
fotbalistů do autobusu a málokomu
bylo vyloženě do řeči. Do anonymity kapuce od mikiny se třeba schovával Josef Pančochář, který toho jako
obvykle ve středu hřiště odpracoval
více než hodně. Utkání exkluzivně
"#$%&
pro Večerník nakonec rozebral Martin Hirsch, který o poločase vystří- vicím vyšla standardka a bylo to tak těsdal zraněného Sečkáře.
ně před koncem, že už se s výsledkem
nedalo nic udělat.“
Tomáš Kaláb
 V čem spatřujete příčiny překva Naskočil jste do druhé půle, v níž pivé porážky?
nebyla o události nouze...
„Už to prostředí tady není dvakrát pří„Přestože jsme druhý poločas zača- jemné... Malé stadionky, malá hřiště,
li vlastní chybou, otočili jsme skóre soupeř nakopávající balóny. Hra je
a vypadalo to nadějně. Pak jsme měli samý souboj, hraje se tak velmi těžko.
vyloženou šanci nebo dokonce dvě, Přesto si myslím, že jsme hráli kombikdybychom dali třetí gól, už bychom nační fotbal, v prvním poločase jsme
zápas v pohodě dohráli. Jenže zase naší měli hodně šancí, už o poločase jsme
hrubkou jsme soupeře dostali do hry, měli vést a zápas mít rozhodnutý. Zkunemůžeme se divit, že takové chyby šenosti na to máme. Jenže jsme neprosoupeři potrestají. Pak už to byl vabank, měňovali šanci a to považuji za hlavní
kdo vstřelí rozhodující branku. Otroko- důvod našeho neúspěchu.“

„Moc gólů nedávám,“ přiznal Šimon Chwaszcz upozorňuje záložník Martin Hirsch
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Tomáš
KALÁB

OTROKOVICE Předehrávané 30. kolo třetiligové soutěže se uplynulou
středu prostějovským fotbalistům vůbec nepovedlo. Obvyklý vlažný
výkon z úvodní fáze zápasu se v průběhu prvního poločasu sice zlepšil,
ovšem bez gólového efektu. A ve druhé půli se pak začaly vršit chyby.
Tentokrát nepomohlo ani otočení skóre na 2:1 díky brankám Žykola
a Kroupy z penalty. Prvně jmenovaný byl však v závěru po druhé žluté
kartě vyloučen a domácí převrátili výsledek na svoji stranu.
manko. Podobně se vedlo i Hapalovi,
EXKLUZIVNÍ
který se objevil za domácí obranou.
reportáž
Fládr z přímého kopu přestřelil. Po
pro Večerník
půlhodině hry našel Hapal Kroupu,
jenže Semanko opět míč vytěsnil na
roh. Střelecky se nevedlo ani Pančochářovi, ani dvakrát Koudelkovi, na
druhé straně Jícha zneškodnil přímý
První minuty patřily domácím, ale kop Jasenského.
byli to Hanáci, kteří zahrozili v ofen- Věci se děly po obrátce. Po dvou mizivní činnosti. Koudelka našel dob- nutách Jícha rozehrál na Fládra, který
ře rozjetého Kroupu, jenže na něj si mu v tísni míč vrátil tak nešťastně, že
počíhal brankář Semanko. Poté si měl Jurča snadnou práci poslat podél
Koudelka poradil sám, jenže střelu po gólmana míč do branky - 1:0. Odpojeho individuální akci opět vyřešil Se- věď favorita přišla brzy. Hirsch vyslal

Příliš mnoho chyb = ztráta v Otrokovicích

„Zápas v Otrokovicích byl takovým odstrašujícím příkladem. Měli jsme asi pět výher
v řadě, a přestože nás trenéři varovali, už jsme to v hlavách trochu měli. Možná takovou
facku bylo potřeba dostat, každopádně jsme ji dostali. V sobotu to bylo o dost lepší, ale Hodonín ještě není zachráněný, takže nás tento zápas stál hodně sil. Když jsme zápas s Otrokovicemi dokázali otočit, měli bychom si to už pohlídat. Dostali jsme hloupý gól, kdy nás
v tu chvíli Jícha nepodržel, jenže to se může stát každému. Minimálně bod jsme měli uhrát,
jenže pak přišla standardní situace, nepohlídali jsme si hráče, to mě mrzí daleko víc. Neřekl
bych, že bychom byli před sobotním zápasem nějak nervózní. Bylo nám jasné, že v sobotu
půjde o diametrálně odlišný zápas. Mají tam velké hřiště, úplně jinou trávu, podmínky
naprosto rozdílné. Utkání na malých hřištích nám nesedí, samý nákop a souboj. Navíc
jsme věděli, že Hodonín bude chtít hrát fotbal, takže aspoň za mě mohu říci, že nervózní
jsem nebyl a myslím, že ani ostatní. Po hodině hry jsme se dostali pod tlak sérií rohů, některé
situace bychom měli řešit konstruktivněji. Byl to důležitý moment, pokud by domácí místo
břevna dali gól, byl by zbytek zápasu o dost obtížnější. Při mém gólu mi brankář míč vyrazil na tělo, od lýtka se míč odrazil do tyče, já to tam pak „hokejkou“ nějak dorazil. Taková
šmudla, ale důležitá. Většina hráčů tahala třetí utkání v osmi dnech, střídající kluci přinesli
kvalitu, rychlost, dravost, zejména Šteigl nám v závěru hodně pomohl.“
Karel KROUPA, útočník 1.SK Prostějov

aneb pohledem karla kroupy

OKÉNKO
KAPITÁNA

Jedna z hlavních postav týmu, zvlášť když
se nedaří. Světový šampion z malého fotbalu byl o poločase v Hodoníně jmenován
jako jediný hráč s tahem na branku, tak je to
ovšem v každém utkání. Koudelka je rozdílový hráč, který táhne ofenzivu po levé straně,
umí zasprintovat a odcentrovat, nebojí se
vystřelit. V uplynulém týdnu znovu dokázal,
že jeho návrat do Prostějova byl jedním
z důležitých faktorů jarních výsledků tohoto
týmu.

Jan KOUDELKA

VEČERNÍKU

HRÁČ
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KRALICE NA HANÉ Od ošklivého zranění kralického kapitána
a asistenta trenéra účastníka krajského přeboru to už budou dva týdny. Ještě teď se však přímí účastníci
při vzpomínce na nepěkné chvilky
otřesou... Co přesně se stalo a jak je
na tom Martin Neoral aktuálně, Večerník zjišťoval v uplynulých dnech.
A máme dobré zprávy. Přestože Neorala čeká dlouhý proces zotavování
a rehabilitace, v každém případě se
chce vrátit na zelené trávníky! Do té
doby chce pomáhat klubu v zákulisí.
Na Prvního máje probíhala desátá minuta utkání krajského přeboru mezi Kralicemi a Medlovem, když se na polovině
domácích srazili dva hráči - domácí Martin Neoral a medlovský Pavel Pospíšil.
Zpočátku to vypadalo jako běžný tvrdší
střet, ale po chvíli bylo jasné, že něco je
špatně. Hráč Medlova zvládl odejít po
svých, ale kralický kapitán okamžitě signalizoval, že to bude vážnější. V tu chvíli
nikdo nevěděl, jak moc. Když se ostatní
hráči přiblížili a uvědomili si, co se děje,
ihned dávali pokyn k zavolání rychlé záchranné služby. Situace nesla naléhavost
číslo jedna. Doktor domácího týmu se
do příjezdu lékařské pomoci snažil dělat
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Jestřábí sestava pro nový ročník získává stále
konkrétnější obrysy, v tuto chvíli se již podepsáno šestnáct jmen a další by měla být oznámena v nejbližších dnech. Až dosud se ve všech
případech jednalo o hokejisty, kteří už na Hané
strávili alespoň část uplynulého ročníku, někdo
vyloženě cizí dosud nedorazil. Naopak mezi
odchody musí zaujmout jména jako Marek
Drtina, Dušan Žovinec, Jan Rudovský. Jedná
se o trio, které táhlo v uplynulé sezóně mužstvo k vydařenému vystoupení korunovanému vyrovnanou bitvou s téměř extraligovým
Kladnem, svědčí o tom nejen pětadevadesát
kanadských bodů, které společně nastřádali.
S o to větším očekáváním je nyní sledováno
odtajňování jmen pro nadcházející sezónu,
aby i ona byla minimálně stejně úspěšná. Jenže
žádná podobně věhlasná tvář zatím nedorazila.
Možná si ji vedení oddílu šetří až pro nadcházející týdny, možná počítá s tím, že uvolněných
postů v elitních formacích využije někdo ze stávajících členů a udělá další krok ve své kariéře.
Pozitivní ale je, že se nekoná takové zemětřesení jako v Motoru.
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Je to jasné, Ondřej Vitásek bude pokračovat
v zahraničí. Po sezóně strávené v Chanty Mansijsku se i nadále může těšit na nejkvalitnější
a nejprestižnější evropskou soutěž v podobě
KHL, jen bude místo Sibiře doma v Říši středu. Novým působištěm sedmadvacetiletého
zadáka, jenž kvůli zranění přišel o šanci nominovat se na letošní světový šampionát, se stala Rudá hvězda Kunlun. V čínském hlavním
městě se tak může mimo jiné podílet na další
popularizaci tohoto sportu v nejlidnatější zemi
světa. Číňané zatím vládnou jiným odvětvím
a v ledním hokeji patří mezi exotické destinace, po loňském postupu z divize II.B stále hrají
mistrovství teprve čtvrté nejvyšší kategorie,
kde se v dubnu potkali s Nizozemskem, Austrálií, Srbskem, Belgií a Islandem. A odpovídají
tomu i návštěvy, v Šanghaji chodilo v průměru
pouze zhruba jedenáct stovek fanoušků, teprve
po přesunu do Pekingu se divácký zájem přeci
jen o trošku zvýšil a překročil i pětitisícovou
hranici. I tak se ale musí prostějovský vyslanec
připravit, že bouřlivé prostředí zažije pouze
venku. Někdy...
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Petra Kvitová letos dělá sobě a také velkému
zástupu svých fanoušků pořádnou radost. Je
potěšení koukat se na její hru, kochat se jejími
výsledky a pozorovat, jak přidává na své konto další turnajové triumfy, zvyšuje své bodové
konto a postupuje i žebříčkem WTA. Není to
zase až tak dávno, co to s jejím návratem do
absolutní světové špičky nevypadalo příliš růžově, osmadvacetiletá členka prostějovského
tenisového oddílu se ale do letošního kalendářního roku pustila s ohromnou chutí a ta nevyprchala ani s příchodem jara. Nejprve si pohrála s Němkami v semifinále Fed Cupu, poté
naplnila roli favoritky a ovládla pražský turnaj
nižší kategorie, aby se následně přesunula do
Madridu a slavila titul také na španělské půdě.
O další prodloužení své skvostné bilance se
bude snažit v tomto týdnu na římské antuce, to již coby světová osmička, v uplynulých
dnech se dostala před Sloane Stephensovou
i Venus Williamsovou. A jelikož až tolik bodů
neobhajuje, rýsuje se, že by ještě letos mohla
proniknout zpět do elitní pětky a třeba i do
první trojice.

vše, co bylo v jeho silách. Nebo spíše do
příletu, jelikož po pár minutách se ozval
zvuk rotorů a přímo na hřiště se snesl vrtulník z Fakultní nemocnice Olomouc.
Po zafixovaní končetiny a stabilizaci
zraněného přenesli záchranáři a hráči
svého kapitána do vrtulníku. Vše za velkého potlesku od domácích fanoušků
i hostů. Ještě během zápasu přišly informace z nemocnice o vážnosti zranění
a operaci, kterou Martin Neoral musel
neprodleně podstoupit.
„Je to jeden z nás, kapitán a kamarád.
Myslím hlavně na to, ať se uzdraví a dá
se co nejdříve do kupy. Hned, jak se teď
převléknu, jedu do nemocnice,“ soukal
ze sebe slova trenér David Kobylík. Se
svým zraněním z předchozího zápasu
nakonec skončili na nemocničním pokoji vedle sebe. Oba už jsou však v domácí péči a připraveni rozrhat se pro
Kralice. A to i Martin Neoral. „Řeším
spoustu jiných záležitostí pro klub.
V přípravách už jsou také otázky týkající se příští sezóny, takže takové různé
organizační věci po telefonu nebo na
počítači, to můžu dělat pořád,“ popisuje svoji náplň v exkluzivním rozhovoru, který najdete v dnešním vydání,
pokud otočíte list na stranu 26. (jč)
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už chce zpátky na hřiště

zel Petr Svěcený a hudební kulisu
zajistila bývalá volejbalová reprezentantka Eva Emingerová se
svoji kapelou. Nelepším volejbalistou České republiky za sezónu
2017-2018 se stal Jan Hadrava,
mezi volejbalistkami získala
trofej podruhé v řadě Michaela Mlejnková.
Ohlasy oceněných reprezentantů VK Prostějov
vám přineseme v příštím
vydání Večerníku.

SENZACE!

V sále multifunkčního centra
Dlabačov se sešli vedle představitelů ČVS, zástupci UNIQA
Pojišťovny - generálního partnera ČVS, současní i bývalí reprezentanti, zástupci beachvolejbalu
a další významní hosté ČVS.
Nechyběli ani reprezentantky
a reprezentanti, kteří se těsně
před galavečerem vrátili ze svých
prvních letošních přípravných
zápasů v Polsku a na Slovensku.
Slavnostním galavečerem prová-

Dobrá zpráva: Neoral

PRAHA, PROSTĚJOV Uplynulou sobotu 12. května
se v hotelu Pyramida na pražském Břevnově sešla
volejbalová ekipa, aby předala ocenění za nedávno
skončenou sezónu 2017/18 všem nejlepším hráčům,
hráčkám, trenérům i týmů všech kategorií. A prostějovský VK z hlavního města neodjel s prázdnou.
Helena Horká byla vyhlášena nejlepší hráčkou extraligy, Miroslav Čada převzal cenu pro nejlepšího trenéra ženského kolektivu.

Nejlepší volejbalisté byli vyhlášeni na Galavečeru ČVS

ČADA VLÁDNE KOUČŮM

HORKÁ NEJLEPŠÍ V EXTRALIZE,

milujeme vecerník
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Pondělí 14. května 2018
www.vecernikpv.cz
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Nelze jinak! Podruhé za sebou
ukazujeme
na
hráčku prostějovského TK Agrofert, protože to, co Foto: internet
předvedla uplynulý týden v Madridu,
bylo za hranicemi sportovních megavýkonů. Po Praze dechberoucím
způsobem ovládla i španělské klání,
na kontě má jedenáct výher v řadě za
dvanáct dnů.

PETRA KVITOVÁ

+BFW:

Trenér kosteleckých házenkářů
DAVID ŠEVČÍK popisoval náročné
podmínky, které panovaly
ve včerejším utkání v Brně-Juliánově,
kde se hrálo v nafukovací hale.
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Konečně to přišlo! Dlouhodobě jsou
do něj vkládány velké naděje, které
však prostějovský tenista Adam Pavlásek potvrzuje jen nárazově. Challengerový titul z Říma to může změnit.
Aktuálně si v žebříčku ATP polepšil na
177. příčku právě o osmašedesát míst.
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Direkt na rozloučenou. Jinak se ani
nedá nazvat vystoupení prostějovských
házenkářů, kteří ve včerejším duelu na
půdě Velkého Meziříčí museli hned
dvaačtyřicetkrát vytahovat míč ze své
sítě. Nakonec si tak z Vysočiny odvezli
těžkou porážku o sedmnáct gólů, která
už naštěstí neměla vliv na jistou záchranu ve třetí nejvyšší soutěži.

DEBAKL:

Skvělou partii odehráli na Den osvobození nohejbalisté Prostějova, kteří si na
svém kurtu u sokolovny hladce poradili
s rivalem ze spodních pater prvoligové
tabulky. Zruč-Senec odjela s výpraskem 1:6, což svěřence kouče Beneše
mělo uklidnit. Bohužel o víkendu přišla
další porážka, a vzestup se stále nedaří.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku
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´
´
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fotbal

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
26. kolo: 1.SK Prostějov – Líšeň
(pátek 18.5., 17.30, rozhodčí: Denev – Machač, Páral).
CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR:
22. kolo, sobota 19. května, 17.00
hodin: 1.FC Viktorie Přerov – Kralice na Hané (Kylar – Bartuněk, Habermann).
FGP STUDIO
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
22. kolo, sobota 19. května, 17.00
hodin: Maletín – Konice.
ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
22. kolo, neděle 20. května, 17.00
hodin: Určice – Plumlov (sobota
19.5., 17.00), Opatovice – Mostkovice (10.00), Kostelec na Hané – Dub
nad Moravou, Němčice nad Hanou
– Lipová, Čechovice – Brodek u Přerova, Beňov – Protivanov.
SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
22. kolo, neděle 20. května, 17.00
hodin: Újezdec – Klenovice na Hané
(sobota 19.5., 17.00), Vrchoslavice –
Haná Prostějov, Pivín – Tovačov, Kojetín „B“ – Smržice.
LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
22. kolo, neděle 20. května, 17.00
hodin: Jesenec – Nové Sady „B“.
PØEBOR OFS
PROSTÌJOV – II. TØÍDA:
22. kolo, neděle 20. května, 17.00
hodin: Vrahovice – Tištín (sobota
19.5., 17.00), Čechovice „B“ – Nezamyslice (sobota 19.5., 17.00), Brodek
u Prostějova – Vícov (sobota 19.5.,
17.00), Hvozd – Otaslavice (10.15),
Horní Štěpánov – Ptení, Brodek
u Konice – Dobromilice, Výšovice –
Určice „B“.
III. TØÍDA OFS
PROSTÌJOV, SK. „A“:
14. kolo, neděle 20. května, 17.00
hodin: Němčice nad Hanou „B“ –
Pavlovice u Kojetína (sobota 19.5.,
17.00, hřiště Tvorovice), Nezamyslice „B“ – Skalka (14.00), Biskupice – Otaslavice „B“, Želeč – Brodek
u Prostějova „B“, Kralice na Hané
„B“ – Bedihošť.
III. TØÍDA OFS
PROSTÌJOV, SK. „B“:
14. kolo, sobota 19. května, 17.00
hodin: Kostelec na Hané „B“ – Přemyslovice, Držovice – Čechy pod
Kosířem, Protivanov „B“ – Plumlov
„B“, Kladky – Olšany (neděle 20.5.,
17.00), Zdětín – Mostkovice „B“ (neděle 20.5., 17.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ
QXX+)()[\/0]^_`f
17. kolo, sobota 19. května: Nové
Sady – Mostkovice (15.30, Svoboda),
Držovice volno.
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – STARŠÍ:
26. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc „B“ (sobota 19.5., 10.15, Ehrenberger – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – MLADŠÍ:
26. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc „B“ (sobota 19.5., 12.30, Ol KFS
– Ehrenberger, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
26. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Bílovec
(neděle 20.5., 10.15, Běhal – Ol KFS,
Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
26. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Bílovec
(neděle 20.5., 12.30, Ol KFS – Běhal,
Ol KFS).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
22. kolo, neděle 20. května: Olšany
– Chomoutov (sobota 19.5., 14.45),
Určice – Nové Sady (10.00), Konice –
Čechovice (17.00).

26

3:1

„Chyběli nám hned čtyři hráči ze základu,
tak teď nastoupil na hrotu, odvedl poctivý výkon a odměnou mu byly dva góly.
Dává do toho maximum a vrací se mu to
takto pozitivně,“ chválil svého svěřence
mistr Evropy do jednadvaceti let.
Samotný zápas ale nebyl až tak jednoduchý, jak napovídá pozice obou týmů
v tabulce i samotné skóre. Hosté se v
první půli drželi a zle kousali, přestože
jen o pár dní dříve utrpěli v předehrávce
posledního kola debakl 0:7 na trávníku
Přerova. „Rapotín má neúspěšnou sérii
a vnitřní problémy, také přijel jen v jedenácti lidech. Viděl jsem jej v týdnu a hlavním úkolem bylo nepodcenit tento duel,

povinnost nám totiž velela vyhrát. Od
začátku jsme si za tím šli, máme ale problém dávat góly do plné obrany,“ povšiml
si Kobylík.
Po dvou vydařených brejcích se domácím nicméně podařilo ujmout dvougólového náskoku, nedlouho nato však
střelou zpoza vápna snížil hostující Kocourek. „Nemohli jsme si dovolit hrát laxně, naštěstí jsme ale brzy přidali třetí gól a
o vítězi pak už bylo rozhodnuto, utkání se
už bez stresu dohrávalo. Máme kvalitnější
kádr a takové týmy bychom měli porážet,
zvládli jsme to,“ oddychl si.
Právě takovéto souboje proti slabším týmům nemá moc rád, jsou totiž náročné
na soustředění a nepolevení. „Chvílemi
všichni útočili a pak nám chyběly síly
dozadu. O přestávce jsem tak musel zvýšit hlas. Bylo tam hodně chyb a víme, že
musíme pracovat na spoustě věcí, jako je
držení míče, postupný útok, koncentrace,
kluci to ale zvládli, odbojovali a jsem spokojen s výsledkem,“ mohl se po závěrečném hvizdu usmívat.
Největší radost mu ale udělala úplně jiná
věc. „Znovu po dvou třech týdnech jsme
měli kolektivní sezení po zápase, to bylo
nejdůležitější. Jsem rád, že jsme si takto
sedli jako celé mužstvo,“ liboval si někdejší záložník Olomouce, Štrasburku nebo
Bielefeldu.

Nyní se Kralice utkají v přímé bitvě
o „bednu“, v sobotu od 17:00 hodin
se totiž začne jejich další souboj se
čtvrtou Viktorií Přerov. Domácí zatím
ztrácejí přesně jeden bod, podzimní mač
pro sebe po bezbrankové remíze zvládli
na penalty Kraličtí. „Rádi bychom uhráli
právě třetí místo a toto bude klíčový zápas, víc nás zřejmě nebude, doplní nás
ale dorostenci. Potřebují sice ještě trochu
času a musejí na sobě dále pracovat, jsou
ale šikovní a snaživí,“ poznamenal Kobylík na adresu hlavního zdroje čerstvých sil
při současné marodce.
(jim)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
krajského přeboru najdete na straně 21

S RAPOTÍNEM A DRŽÍ BRONZ

KRALICE SI PORADILY

tak bude dohrávat v termínu, který určí
STK. Bude to velice těžké pro oba týmy,
Maletín vedl 2:1, bude ale muset jet ještě
jednou,“ upozornil na neobvyklou situaci
a nekompletní tabulku konický kouč.
S výkonem svého mužstva nebyl přes výhru až tak spokojen, trápila ho především
hra z prvních pětačtyřiceti minut. Přestože
se totiž domácí ujali vedení, soupeř výrazně zahrozil. „Nemohli jsme se dostat do
tempa, kazili jsme spoustu jednoduchých
míčů. Hned ve třetí minutě jsme měli štěstí,
když při brejku přehodil jejich hráč brankáře i branku. Hosté hráli jednoduše a pozorně bránili, my jsme jen nakopávali a po zemi
nám to nešlo,“ přibližoval úvodní dějství.
I tak se domácí dostali do několika šan-

cí a vysvobodil je krátce před vítanou
pauzou povedenou střelou na zadní tyč
Filip Drešr, teprve pak předvedla Konice
svou obvyklou tvář. „O přestávce jsme si
vše vyříkali, kluky jsem uklidňoval a také
jsem udělal jednu změnu v sestavě, druhou půli už kluci zvládli perfektně. Dali
jsme míč na zem, kombinovali jsme, kluci
spolu mluvili. Druhý gól visel dlouho ve
vzduchu, Kamený trefil břevno a zahodili
jsme i další možnosti, utkání mohlo klidně skončit 6:0,“ upozornil Ullmann.
Pojistky se tak domácí dočkali až po hodině hry a vlastním gólu osmnáctiletého
mladíka Karima Al Kuhalyho, definitivní
podobu výsledku dal krátce po něm Roman Kamený. „Rozhodl jsem se pak šet-

řit některé hráče, vystřídal jsem, pak se už
utkání jen dohrávalo. Hosté už neměli nic
a my jsme zahazovali. Vévoda tak v klidu
vychytal čisté konto a mohl jsem pošetřit
již uzdraveného Adama Širůčka,“ liboval si.
V tomto týdnu čeká na jeho hráče hned
dvojnásobná porce minut, nejprve se
ve středu utká v Hustopečích o postup
do finále krajského poháru, v sobotu
taktéž od 17:00 hodin se pak Koničtí
představí na půdě silného Maletína,
jenž rovněž usiluje o druhou i první
pozici. „Chceme se porvat o postup, příležitost dostanou i kluci z lavičky. V bráně
bude Zapletal a naskočí i Jurník, Cetkovský
či Křesala. Ve středu odjíždíme autobusem
už ve dvě hodiny, kluci dostali ve škole vol-

Sokol
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Branky: 42. Drešr, 63. Al Kuhaly vlastní,
67. Kamený. Rozhodčí: Lepka – Straka,
Habermann. Sestava Konice: Vévoda –
Blaha (71. Jurník), Rus, Oščádal, L. Bílý
– Kořenek (46. Paš), Tichý (87. Ryp),
Kořenovský, Drešr (83. Křesala) – Bross
(75. Cetkovský), Kamený. Trenér: Petr
Ullmann.
(jim)

3:0
(1:0)

no. V sobotu na půdě Maletína to bude
také těžké, prý mají strašně špatný stav hrací plochy – malé a hrbolaté hřiště,“ podotkl
lodivod konického Sokola.

Chci se dát co nejdříve dohromady.“
 Vy jste okamžitě po transportu do
nemocnice šel na operaci. Jak dopadla a co vám poté doktoři řekli ohledně
rekonvalescence?
„V podstatě dobře. Dva dny po operaci
tam byl nějaký otok, ale to je asi normální. Teď ještě necelých pět týdnů budu
fungovat o berlích a potom už můžu
nohu zatěžovat chůzí a tak podobně. Do
té doby budou určitě rehabilitace, aby
mi neochably svaly v té noze, a po půl
roce mi vyndají šrouby, které mám dva
nad kotníkem, jeden pod kolenem a jeden je přímo v holenní kosti.“

5
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1
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DRŽOVICE Osmigólovým rozdílem skončilo nedělní měření sil fotbalistek Držovic a Nových Sadů
v 16. kole skupiny „B“ Moravskoslezské divize žen.
Hostující fotbalistky, které byly považovány za papírového favorita, nedopustily žádné překvapení
a odvážejí si tři body v honbě za prvním Vsetínem.
Že Držovice nebudou tak efektivní, jako v minulých kolech, bylo jasné už před zápasem. V minulém kole se totiž
v Mostkovicích zranila nejlepší střelkyně mužstva Tereza
Dorotovičová a pro trenéra Tomáše Jetela, který kanonýrku přivedl v zimní přestávce právě na zlepšení ofenzivy, nebylo lehké najít jinou alternativu. „Po minulém
kole nám chyběly tři zraněné hráčky. Za to vítězství jsme
zaplatili vysokou cenu, takže sestava byla proti Sadům
dost provizorní. Výsledek je krutý, ale očekávaný. Já z toho
nevyvozuji žádné závěry. Hlavní je, aby se holky uzdravily.

S DRŽ
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Ani druhý poločas nezačal pro Mostkovice
příznivě. Sedm minut po začátku se trefila
Dohnálková a v 54. minutě znovu Novosadová. Domácí hráčky měly zápas pevně v rukou
a držením míče nepouštěly hosty do žádných
akcí. V sedmdesáté první minutě se povedlo Mostkovicím dát alespoň čestný gól. „Po
krásné kombinaci ve středu hřiště utekla Mája
Domesová, poradila si s vybíhající brankářkou
a krásnou střelou k tyči uklidila míč do sítě,“
popsal gól trenér. Vlkoš už ale zápas nepustil,
naopak svůj čtvrtý gól v zápase přidala Novosadová, která tak upravila skóre na konečných
5:1 pro domácí.
Příští kolo čeká Mostkovice zápas v Nových Sadech a znovu to nebude lehký zápas. Celkově
druhý tým divize stále pomýšlí na první příčku,
takže bude chtít rozhodně vyhrát.
(jč)
Statistiky z utkání a výsledkový servis MSDŽ
najdete na straně 20

více informací
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VLKOŠ, PROSTĚJOV V šestnáctém kole
skupiny „B“ MSDŽ hostil Vlkoš tým z Mostkovic. Už před zápasem hostující hráčky
věděly, že to nebude lehký zápas. Třetí tým
tabulky hraje dobrý, kombinační fotbal a
Mostkovičanky potřebovaly znovu najít recept na skórování. Bohužel do poločasu prohrávaly o dvě branky a druhý poločas nebyl o
nic lepší. Nakonec si domů odvezly pětigólový příděl.
„Soupeř byl pohyblivější, technicky lepší a fotbalově vyspělejší. Po chvilce vedl dva nula, a tak
skončil i poločas,“ zhodnotil první půli trenér
hostujícího výběru Robert Karafiát. Za domácí
celek se dvakrát trefila Novosadová a už ve 13.
minutě domácí hráčky vedly o dva góly.

VLK
MOS

počítači, to můžu dělat pořád. Chystám
se podívat i na trénink, takže se těším.
V nejbližší době chci být schopen sedět
s kluky na lavičce, abych mohl aspoň nasávat atmosféru zápasů a nějakým způsobem pomáhat. Nebo třeba i jen jako
podpora.“
 Teď máte spoustu volna, ale omezený pohyb. Jak tedy trávíte čas?
„Skoro veškerý čas ležím. Zatím si to trochu užívám, protože dlouhou dobu jsem
neměl tolik času na odpočinek a tak podobně. Každopádně jsem připraven, až
odezní ty základní bolesti, naskočit do
rehabilitace a začít makat.“ (úsměv)
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Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:
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PROSTĚJOVSKO Jednadvacáté kolo I.B třídy skupiny A přineslo o víkendu zajímavé výsledky. Smržice si
doma neporadily v regionálním derby s Pivínem, který na jaře předvádí dobrý fotbal, a dál tápou ve spodu
tabulky. Haná Prostějov nestačila naTroubky, ty se tak v tabulce dostaly na čtvrté místo a Hané se tím vzdálily vrchní příčky.Třetí Klenovice naopak potěšily domácí publikum, když nasázely pět gólů Radslavicím. Na
čelo tabulky ovšem ztrácejí propastných jedenáct bodů. Vrchoslavice padly po lítém boji v Lipníku.

„Jeli jsme ke druhému týmu a bod bychom
brali, takto jsme ale bod ztratili. V první půli
jsme byli lepší, nepodařilo se nám ale dát gól
ani z vyložených šancí. Po přestávce nás soupeř na dvacet minut trochu zatlačil a vytvořil
si i jednu gólovku, my jsme se ale z brejku
dostali do vedení a opět jsme měli navrch,
v pětadevadesáté minutě ale soupeř po
naší hrubé chybě srovnal, když jsme ztratili
balon u jejich rohového praporku. Domácí
mě herně zklamali, my jsme drželi balon
a kombinovali po zemi, zdálo se, že jsme na
tom v tabulce opačně. S výkonem jsem maximálně spokojen, kluci odehráli perfektní
utkání – herně, takticky i nasazením. Celý
zápas odehráli na hranici fyzičky.“ (jim)

Hodnocení trenéra Čechovic
Evžena Kučery:
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„Po dvaceti minutách jsme vedli o tři
branky a o vítězi utkání bylo rozhodnuto.
Nicméně naše nebyla ideální, ztráceli jsme
zbytečně míč a nehráli s klidem. To se po
přestávce změnilo, na hřišti bylo pouze
jedno mužstvo. Gólový rozdíl mohl být

ještě výraznější, ale bylo vidět, že kluci k za5:0
&' 
 +  
(3:0)
končení ke konci přistupovali lehkovážně,

jelikož to bylo o pět branek. Každopádně
4:2
* 
(3:0)
Branky: 11., 13., 18. a 74. Štěpánek, 79. jsme rádi, že se podařilo vyhrát na domá1946
Pokorný Rozhodčí: Aberle – Čampišová, cím hřišti. Naše minulé zápasy doma nebyBranky: 7., 9. a 53. Kovařík L., 24. Ko- Keluc.
ly dobré, tak jsme si to, doufám, u fanoušků
vařík M. – 70. Machálek, 77. Hradil. Sestava Klenovic: Klimeš – Spálovský vyžehlili.“
(jč)

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

(57. Popelka), Cetkovský, Pospíšil, Cézar
– Dreksler (64. Šlézar), Dadák, Prášil (31.
Liška) – Rozehnal, Štěpánek (75. Pokorný), Grepl (46. Všianský). Trenér: Vladimír Horák.

ŠTERNBERK, PROSTĚJOV Nevyužívání gólových šancí. To byl největší problém Jesence ve 21. kole skupiny„B“ I.B třídy Olomouckého
KFS. Na půdě Šternberku byl tým trenéra Petra Tichého od začátku
zápasu aktivnější a vytvořil si několik dobrých šancí. Bohužel pro
hosty ani jedna z nich neskončila v síti, což soupeř následně potrestal
první brankou utkání. Nakonec tak Jesenec odjel domů s prázdnou.
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Branky: 15. Hlaváček, 60. Koryťák,
72. Lošťák – 23. Tichý. Rozhodčí:
Vláčil – Petr, Čampišová. Sestava Jesence: Kýr – Laštůvka, Burian, Gottwald (75. Žouželka), Horák – Knoll,
Čížek, Poles, Svoboda (60. Burget) –
Tichý, Navrátil. Trenér: Petr Tichý st.

3:1
(1:1)

„Nevím moc, co k tomu říct... Na
šance to bylo čtyři ku deseti v náš
prospěch. Je pravda, že domácí
byli efektivní v zakončení, protože z těch čtyř střel na branku dali
tři góly. My z deseti šancí máme
jeden. Zase se na nás podepsalo
to špatné zakončení. Ale my jsme
byli lepším týmem. Kluci hráli

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

dobře, tak jak jsme si řekli. Využívali během zápasu celou šířku
hřiště. V tomto směru jim nemohu nic vytknout. Ale pokud chcete
vyhrát zápas, musíte proměňovat.
Osm minut před koncem nám rozhodčí neuznal kontaktní gól, který
nás mohl vrátit do zápasu, ale to
neřeším, protože jsme měli vést
v té době minimálně o dvě branky.
Stačilo proměnit šance.“
(jč)

Jesenec neproměňoval šance, Šternberk byl efektivnější
I.B třída skupina B

Rozhodčí: Valouch – Dokoupil, Bartl.
Sestava Vrchoslavic: Loučka T. – Trávníček, Holub, Hradil M., Coufalík (46.
Přecechtěl) - Machálek, Horák P., Panáček
(88. Horák P.), Zatloukal (70. Loučka J.)
– Jurčík, T. Hradil. Trenér: Miroslav Panáček.

„Přijeli jsme do Smržic poněkud oslabeni,
když nám chyběli dva důležití hráči, Švéda Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:
a Pospíšil. Navíc Svozila jsem dal na lavičku
ze zdravotních důvodů, ale mohl nastoupit S trenérem se bohužel nepodařilo telefonicky
v roli žolíka. Zápas nám vyšel hlavně ve spojit.
druhém poločase, kdy jsme dali tři góly
 
a soupeř už poté jen v závěru snížil.“

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

Hodnocení trenéra Smržic
nuto už v poločase. Druhý poločas jsme
Petra Gottwalda:
chtěli dohrát se ctí, podařilo se nám skórovat, nicméně poslední slovo měl opět S trenérem se bohužel nepodařilo telefonicky
spojit.
soupeř.“
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I.B třída skupina A
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Hodnocení předsedy Mostkovic
Ladislava Krátkého:

Branka: 65. Kazda.  Drápal
      Sestava Mostkovic:
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Branky: 27. Kaprál, 53. Strouhal - 9. a 39.
TJ
Němčák, 37. a 38. Stískal, 87. Mlčoch.
%
Rozhodčí: Vrána – Lasovský, Zatloukal.
2:4
Sokol
(1:1)
Sestava Hané: Marák – Trnavský, Ohlí  
Klíčový zápas nás teprve čeká. Dobrá zpráva je, že Tereza dal, Čermák, Vyskočil – Jančiar, Krupička,
Dorotovičová nastoupila na pár minut, proběhla se a vy- Kaprál, Novák (50. Holomek) – Strouhal Branky: 5. Studený, 80. Dostál - 44. Frý(60. Ociepka), Zatloukal. Trenér: Daniel bort, 57. a 76. Trajer, 66. Svozil. Rozhodčí:
padá to dobře,“ popisuje situaci trenér Tomáš Jetel.
Nové Sady od prvních minut tlačily a byly rychlejší Kolář.
Jelen – Šrejma, Němec.
v přechodu do útoku. Byly to ale domácí fotbalistky,
Sestava Smržic: Volf – Zbožínek, Tomiga
Hodnocení trenéra Hané
kdo udeřil první. Ve 3. minutě se trefila Frömmlová.
(46. Bajer), Klus, Pírek – Kalandřík, KišDaniela
Koláře:
Po čtvrt hodině hry se během tří minut dvakrát trefila
ka, Vařeka, Studený M. – Studený A. (63.
Kopečková a vrátila hostům klid na kopačky. Další gól „Zasloužené vítězství hostů, většinu zá- Dostál), Kotlár (73. Jamrich). Trenér: Petr
přidala Nováková a deset minut před koncem poloča- pasu byli lepším týmem. Na první gól Gottwald.
jsme ještě dokázali zareagovat, ale poté Sestava Pivína: Fürst – Bartoník, Vrba T.,
su zvládla hattrik Kopečková.
Ve druhém poločase si Nové Sady hlídaly výsledek a hráči úplně ztratili koncentraci a soupeř Sedlák, Šišma – Frýbort, Svozil, Valtr, Vrba
po chybách Držovic přidávaly další góly. Trefila se po- nám vstřelil během tří minut tři branky. S. (58. Svozil) – Tydlačka (88. Vrba A.),
druhé Nováková, dvakrát také zakončila Morkušová, Myslím, že o zisku bodů bylo rozhod- Trajer. Trenér: Jaroslav Svozil.
Šimková přidala jednu branku a čtvrtý gól v jednom
utkání si připsala Kopečková. I přesto mohou po příštím zápase Držovice poskočit o příčku výš. Stačí jim k
tomu zaváhání Mostkovic a výhra proti Mutěnicím.
(jč)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
MSDŽ najdete na straně 21

 To vypadá na dlouhou pauzu od
fotbalu.
„Bohužel... Ale určitě neplánuji skončit,
chci se vrátit. Je to dlouhá doba, ale není
to neřešitelná situace. Já za tím půjdu
a budu se snažit pro to udělat maximum.“
 Jako kapitánovi a hrajícímu asistentovi trenéra vám ale určitě povinnosti neskončily. Pomáháte klubu
i mimo hřiště?
„Přesně tak, teď řeším spoustu jiných
věcí pro klub. V přípravách už jsou také
věci na příští sezónu, takže takovéto
organizační věci po telefonu nebo na

Mostkovičanky nestačily na Vlkoš Q8  \ 

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

 Jaký je váš zpětný pohled na nešťastnou situaci?
„Stalo se to, že jsem absolvoval souboj
s protihráčem na naší půlce. On tam byl
Jakub
dřív, měl lepší stabilitu a oba dva jsme se
ČERMÁK
srazili nohama. A dopadlo to tak, že to
 Nejdříve asi to nejdůležitější. Jak moje noha nevydržela a zbytek už znáse cítíte?
te... Myslím, že to je klasický sportovní
„Už je to dobrý.
úraz, takže z toho nedělám žádnou vědu.

KRALICE NA HANÉ Necelé dva týdny uplynuly od dohrávky 14. kola krajského přeboru v Kralicích a od zranění kapitána tamního celku
Martina Neorala. Po úspěšné operaci má naordinován domácí klid
a rozhodně nezamýšlí s fotbalem skončit. Zatím musí týmu pomáhat z lavičky, ale už se vidí na trávníku.

Y]ND]XMH]UDQøQÛNDSLW¿Q.UDOLF0DUWLQ1HRUDO
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I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Hned tři okresní derby nabídlo jednadvacáté kolo„B“ skupiny I.A třídy. Dvě z nich rozhodoval až penaltový rozstřel, v němž si Lipová poradila s Určicemi, a Kostelec uspěl v Protivanově, hned po
devadesáti minutách se radovaly Mostkovice proti Němčicím. Penalty si vyzkoušeli i hráči Čechovic v Bělotíně
a na půdě druhého týmu soutěže byli rovněž úspěšnější, za tři body se podařilo zvítězit Plumlovu doma proti
Kojetínu, přestože do brány musel už po pár minutách obránce Petr Kutný.
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DOROSTU, SK. „A“:
18. kolo, sobota 19. května, 10.00
hodin: Hvozd – Kralice na Hané, Protivanov – Dub nad Moravou, Zábřeh
„B“ – Plumlov (13.30).
0q1w/0x/%{*|(
DOROSTU, SK. „B“:
18. kolo, sobota 19. května: Němčice nad Hanou – Horní Moštěnice
(10.00), Otaslavice – Bělotín (12.30),
Pivín – Ústí (14.30), Brodek u Prostějova volno.
MORAVSKOSLEZSKÁ
(x0%/0x}X~1{f
33. kolo: Karviná – 1.SK Prostějov
(středa 16.5., 16.00, hřiště Bažantnice,
Bureš – Farník, Svoboda).
28. kolo: Hlučín – 1.SK Prostějov
(neděle 20.5., 10.30, hřiště Ludgeřovice, Kaloč – MS KFS, MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
(x0%/0x}X~1{f
33. kolo: Karviná – 1.SK Prostějov
(středa 16.5., 17.45, hřiště Bažantnice,
Farník – Bureš, Svoboda).
28. kolo: Hlučín – 1.SK Prostějov
(neděle 20.5., 12.15, hřiště Ludgeřovice, MS KFS – Kaloč, MS KFS).
SpSM – U13 JIH:
22. kolo: Kroměříž – 1.SK Prostějov
(sobota 19.5., 15.00).
SpSM – U12 JIH:
22. kolo: Kroměříž – 1.SK Prostějov
(sobota 19.5., 15.00).
FLY UNITED KRAJSKÝ
)_%q/*1q-$"(x0'f
22. kolo, sobota 19. května: Jeseník
– Konice (10.00), Olšany – Čechovice (10.30), Mohelnice –Němčice nad
Hanou (neděle 20.5., 9.00).
FLY UNITED KRAJSKÝ
)_%q&}1Q-$"(x0'f
22. kolo, sobota 19. května: Olšany
– Čechovice (9.00), Jeseník – Konice
(12.00), Mohelnice –Němčice nad
Hanou (neděle 20.5., 10.45).
OKRESNÍ PØEBOR
/*1q-$"(x0'f
14. kolo, neděle 20. května, 10.00
hodin: Brodek u Prostějova – Klenovice na Hané (sobota 19.5., 14.30),
Brodek u Konice – Protivanov, Mostkovice – Hvozd, Držovice – Určice
(10.30), Pivín – Plumlov (14.30).
OKRESNÍ PØEBOR
&}1Q-$"(x0'f
22. kolo, neděle 20. května: Horní Štěpánov – Lipová (pátek 18.5.,
17.00), Otaslavice – Určice (sobota
19.5., 10.00), Olšany „B“ – Mostkovice (sobota 19.5., 12.30), Plumlov
– Ptení (9.00), Pivín – Nezamyslice
(10.00), Výšovice – Smržice (14.30),
Kralice na Hané volno.
KRAJSKÝ PØEBOR
PØÍPRAVEK:
12. kolo, neděle 20. května, 9.00 hodin: 1.SK Prostějov – Kojetín.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)
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KONICE, PROSTĚJOV Už jen bod
chybí v tuto chvíli fotbalistům Konice
na vedoucí tým „A“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS Litovel. Tým
Petra Ullmanna zvítězil i v sedmém
jarním střetnutí, když si na domácí
půdě poradil tříbrankovým rozdílem
se Slavonínem, a dostává pod tlak lídra
pořadí. Jeho zápas s aktuálně čtvrtým
Maletínem zůstal zásahem počasí zatím nedohrán, zhruba půl hodiny před
koncem mají mírně navrch hosté.
„Je to takový optický klam. V Litovli se
nedohrálo, v šestapadesáté minutě bylo
po bouřce utkání ukončeno. Létaly blesky, hřiště bylo pod vodou a šlo o zdraví
hráčů, zbývajících čtyřiatřicet minut se

08# /    } 

KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV
Potřetí v řadě se dočkali fotbalisté Kralic vítězství na domácím hřišti. V sobotu odpoledne si mužstvo hrajícího
kouče Davida Kobylíka, jenž tentokrát
zvládl uprostřed sestavy plnou porci
devadesáti minut, poradilo s posledním Rapotínem. A střelecky se činil
zejména Daniel Halenka, teprve osmnáctiletý mladík potvrdil svou jarní
fazónu a přidal další dva přesné zásahy.

KRA
RAP

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PŘEBOR:

letos slavíme jubileum...
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

JAKO U VERDUNU! V „METLÍCH“ PADLO TŘINÁCT GÓLŮ Å7HQRIVDMGYLGĚOLYäLFKQL
Otaslavice v přímém souboji
o druhé místo rozstřílely Horní Štěpánov

klikni na

OTASLAVICE Sobotní šlágr jedenadvacátého kola Okresního
přeboru PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku-II. třídy OFS Prostějov
přinesl v Otaslavicích doslova gólové hody. Ačkoliv to zprvu
vypadalo, že v jarní části skvěle hrající Horní Štěpánov potvrdí roli menšího favorita, opak byl nakonec pravdou. Domácí
„Metle“ vedly už v poločase o tři branky a po přestávce si ze
zápasu udělaly exhibici. Dojem trochu pokazil počet obdržených gólů, ale tři body jsou v tomto případě nejdůležitější.
Závěr nejvyšší okresní soutěže tak nabírá zajímavé obrátky
a mezi první trojící lze ještě čekat tuhý boj.
střel nemířila mezi tři tyče. Až z první rány to přišlo a od té doby hra
pro Večerník
Horního Štěpánova začala být pěkný zmatek. Záložní řada často vůbec
Jakub
nefungovala, a tak mezi obrannou
ČERMÁK
linií a útokem vznikala velká díra.
Otaslavice si tak otevřely střelnici,
# ! !$  
při které si diváci přišli na své. Horní Štěpánov se snažil zdramatizovat
Vrahovice stále drží první místo, nej- zápas až v samém závěru, kdy ale delepší tým Horní Štěpánov se držel bakl zkorigovali jen symbolicky.
v závěsu druhý a Otaslavice toužily
ztracenou stříbrnou příčku zpátky.
   &
„Metle“ měly zpočátku jarní části
problémy se střílením branek, což ale
v posledním zápase neplatilo, když V 11. minutě se trefil štěpánovský
Brodku u Konice nastřílely sedm Gryc, když si dobře naběhl na cenbranek. Na sobotní zápas navíc byly tr z pravé strany. Obránce, který
nažhaveny a chtěly smazat čtyřbodo- ho hlídal, netrefil při odkopu míč
vý náskok druhého Štěpánova. Jak a ten propadl právě k nabíhajícímu
bylo zmíněno, týmu z Konické vr- útočníkovi - 0:1. Za tři minuty stáli
choviny se ve druhé polovině sezóny při brankáři domácích všichni svatí.
daří. Vynikajícími výsledky se dostal Ten totiž vyběhl proti útočníkovi
již na druhé místo a případnou další a ostrým zákrokem ho poslal k zemi
výhrou si chtěl nejen vytvořit náskok před pokutovým územím. Rozhodna svého přímého soka v boji o dru- čí tento zákrok ocenil pouze žlutou
hé místo, ale současně i vytvořit tlak kartou, přestože mohla a asi i měla
padnou červená... Po půl hodině hry
na lídra z Vrahovic.
utekl otaslavický forvard Nejedlý
svému strážci a srovnal skóre - 1:1.
$!% 
O tři minuty později se rozhodl
k driblinku do pokutového území
Hosté do zápasu vlétli od první Chvojka. Obránci soupeře stáli na
minuty a byli výrazně aktivnější. patách a posloužili útočníkovi jako
Otaslavičtí hráči nechytili hned zpo- kužely. Ani jeden z nich nešel proti
čátku tempo zápasu, což se jim vy- míči a nechali ho pohodlně zakonmstilo v podobě obdrženého gólu. čit - 2:1. Na 3:1 zvyšoval Smékal po
Po probuzení se ale začali přece jen nádherném centru přes celou šířku
dostávat do šancí, avšak žádná ze hřiště. V poslední minutě prvního

EXKLUZIVNÍ reportáž
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BYLI JSME
U TOHO

NDSLWiQ2WDVODYLF0DUWLQ9RJO
OTASLAVICE Byl to rozhodně
střelecky povedený zápas. Otaslavice sice prohrávaly, ale ještě do
poločasu skóre zvrátily a nakonec
nasázely soupeři devět gólů. Jeden z nich dal i kapitán Otaslavic
Martin Vogl, když těsně před poločasovou přestávkou proměnil
pokutový kop.

7)6   $<4 ')   C BC 6@ 4/D E833!Q+.
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poločasu dorazila hosty odpískaná
penalta, kterou kapitán domácích
Vogl bez problému proměnil.
I ve druhém poločase byla obrana
Horního Štěpánova jako opařená.
V 57. minutě šli tři hráči domácího
celku úplně sami na brankáře, což
nemohlo skončit jinak než druhou
trefou Nejedlého - 5:1. O tři minuty později předvedl ještě hezčí únik
Zatloukal, který v náběhu převzal
míč na půlce a až k brankáři ho
nedokázal nikdo zastavit - 6:1. Na
propastných 7:1 zvyšoval Drmola,
když si spolu se Zatloukalem kombinačně pohráli s celou obranou.
Hosté dokázali vstřelit branku v 66.
minutě po krásném lobu Žilky - 6:2.
Od té doby byl vývoj zápasu jako na
houpačce. Dvaasedmdesátá minuta a Kaláb zvyšuje na 8:2, za dvě
minuty snížil horněštěpánovský
Gryc - 8:3, ale za další dvě minuty
Chvojka dává na 9:3. Nakonec to
byl hostující Červinka, kdo sedm
minut před koncem upravil na konečných 9:4.

'" 

Domácí se zvedli nejen herně, ale
i gastronomicky. V příjemné hospůdce u hřiště pod pergolou voněly z udírny ty nejlepší klobásky této sezóny.
Otaslavice tak předběhly Vrahovice,
které do tohoto víkendu byly první.
Uvidíme, jak souboj těchto týmů dopadne i na hřišti ve čtyřiadvacátém
kole Okresního přeboru.

(    
Počet diváků byl překvapivě malý na
to, že domácí předvádějí atraktivní
fotbal plný branek, což se potvrdilo
i tentokrát. Žádného silného fandění
se hráči Otaslavic od svých fanoušků
nedočkali a celá tribuna na protější
straně zela prázdnotou. Domácí tým
by si určitě zasloužil větší podporu
v závěru sezóny. Možná se až příliš
velkou konkurencí stala souběžně
probíhající cyklistická akce „Mikroregion Předina do sedla“.



Smutným hrdinou se stal hostující
brankář Josef Šmíd, který musel devětkrát lovit míč ze své sítě. Přesto
své hráče v poli celý zápas povzbuzoval, nabádal k útočení a nevzdal
jediný souboj s domácími útočníky.
Za jeho bojovnost a podporu spoluhráčů si zaslouží pochvalu.

 Jaké je vaše hodnocení zápasu?
„Začátek jsme prospali, nebyl to dobrý start a soupeř se hned dostal do
vedení. Každopádně jsem si jistý, že
to byl ofsajd. To viděli všichni, kromě
čárového... Po půl hodině se nám ale
podařilo skóre otočit a zbytek poločasu byl od nás super. Ve druhé půli
jsme se okamžitě chytili a bylo to jen
o tom, kolik dáme gólů.“ (úsměv)
 Jak moc to bylo důležité vítězství? Na bod jste se dotáhli právě
na druhý Horní Štěpánov.
„Určitě to bylo důležité vítězství. Teď
se nám daří a ještě nás čeká zápas ve
Vrahovicích, které jsou první. V případě výhry u nich bychom se ještě
mohli přiblížit i prvnímu místu...“
 Závěr sezóny tedy bude ještě
zajímavý.
„Určitě. Tři týmy na čele tabulky jsou
od sebe v těsném bodovém rozestupu. My chceme hrát pořád stejně
jako tento zápas. Útočný, kombinační fotbal po zemi, ten nás baví.“
 Útočná fáze byla skutečně na
jedničku, ale na druhou stranu



')*+# ' !,
„Myslím si, že jsme zápas odehráli ve velké pohodě. Před
zápasem jsme měli trochu strach, protože Štěpánovu se
na jaře velmi daří a hraje dobrý fotbal. Proto nás překvapilo, že tentokrát nepodal takový výkon, jaký jsme od něj
očekávali. Nevím přesně, s jakou taktikou hráči nastupovali, ale moc fotbalovosti z jejich strany v utkání nebylo.

Každopádně v tuhle chvíli se musíme soustředit, abychom dobře dohráli sezónu. Nikam se netlačíme, a pokud postoupíme, budeme mít určitě radost. Pokud se tak
nestane, pojedeme prostě dál a budeme hrát náš fotbal.
(-()./01+2 3 !
Z rozhodnutí klubového výboru nemůže trenér utkání hodnotit.

TJ Horní Štěpánov

21. kolo Okresního přeboru PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku-II. třída OFS Prostějov
Zatloukal

Jiří

Sígl

Koudela

Adolf

Fojt

HON

LANGER
Kaplánek
Smékal
Orálek

Nejedlý

Rohové kopy:

Gryc
Žilka

Svoboda

Frehar

Branka: 33. a 57. Nejedlý, 36. a 76. Chvojka, 44. Smékal,
45. Vogl, 59. Zatloukal, 63. Drmola, 72. Kaláb
Střely na branku:
13

4

Šmíd

Drmola

Ruszó

Střely mimo branku:

Janíček

Němec

Bašný

Chvojka

Vogl

OTASLAVICE

9 :4

H. ŠTĚPÁNOV

( 4 :1)

4

Rozhodčí: : Svozil - Duda, Motal



jste také dostali dost gólů. To by
v případě, kdy byste tolikrát neskórovali, nebylo určitě na výhru...
„To je pravda, dostali jsme čtyři góly.
Já ale myslím, že dva z toho byly
z ofsajdu... Rozhodně jsme v té fázi
hry nebyli dost koncentrovaní a to
bude také jeden z důvodů. Celý tým
chtěl jen útočit a dát co nejvíce gólů.“
 Některá rozhodnutí čárových
rozhodčích byla dost diskutabilní. Jak jste viděl sporné situace?
„Jsem si jistý, že minimálně jeden
gól byl stoprocentně z ofsajdu. Při té
přihrávce stál útočník soupeře metr
za mnou a já jsem byl náš poslední
bránící hráč.“

4 !5 

9 :4

Sokol Otaslavice

Jakub ČERMÁK

%! 

Ščudla

Rychnovský

Branka: 11. a 74. Gryc, 66. Žilka, 83. Červinka
Střely na branku:

Diváků: 60

Žluté karty: 14. Orálek, 74. Vogl, 74. Koudela

Žluté karty: 89. Rychnovský

Střídání: 60. Rušil za Zatloukala, 70. Kaláb za Frehara, 75. Liška za Kaplánka

Střídání: 75. Červinka za Gryce

Rohové kopy:

6
2

Střely mimo branku:

5
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ŠAMPI N

servis připravil Petr Kozák

TJ SOKOL VÍCOV
Porazit lídra tabulky, to se pokaždé cení. Vícovští se celý ročník potácí na
spodních příčkách tabulky, ale tentokrát se pořádně vytáhli, když na svém
hřišti porazili vedoucí tým z Vrahovic. Lví podíl na tom měl dvougólový
střelec Vávra a jelikož se hosté nesrovnali s fyzickým stylem Sokola, mohli
ve Vícově včera slavit.

KOLA

SM
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LÍK

TJ HORNÍ ŠTÌPÁNOV
Jednoujsidole,jednounahoře.Zatímcovminulémčíslejsmehornoštěpanovský
výběr chválili, tentokrát je tomu přesně opačně. Po jarní cestě vzhůru se totiž
jízda jaksi zadrhla a během dvou zápasů v uplynulém týdnu inkasoval druhý
tým tabulky hned dvanáct branek a prohraný penaltový rozstřel k tomu!
Obzvlášť zdrcující byl sobotní debakl u konkurenta v Otaslavicích.

PROGNÓZA NA 21. KOLO
BOFC9FèFSOÉLQĄFEQPWÉE½

TJ Sokol Vrahovice

VS.

Sokol Tištín

Tip

Domácí celek má co napravovat. Jarní část sezony lídrovi Veèerníku:
moc nevychází a poslední porážka ve Vícově to jen potvr5:0
dila. Štěstím bylo, že ztrácel i největší konkurent. V každém
případě nic jiného než tříbodový zisk nepřichází v úvahu. Hosté jsou sice
povzbuzeni osmibrankovou kanonádou, ale Vrahovice nejsou Hvozd.
TJ Sokol Èechovice „B“ VS.TJ Haná Nezamyslice

Rezerva účastníka I.A třídy střídá lepší okamžiky s horšími,
Tip
trenéři dost bojují se složením základní jedenáctky, což má Veèerníku:
na hru největší vliv. Nezamyslická Haná však už šest zápasů
3:1
nevyhrála v normální hrací době, když naposledy její defenzíva vyhořela v Brodku u Prostějova. Domácí by měli vyhrát
TJ Sokol Brodek u Prostìjova

VS. TJ Sokol Vícov

Hosté, namlsaní vítězstvím nad lídrem tabulky, přijedou
Tip
do Brodku v oslabeném složení a proti lépe postavenému Veèerníku:
celku to budou mít hodně těžké. Domácí jsou sice jako
4:3
proměnliví jako jarní počasí, ale tentokrát by měli prokázat
vyšší kvalitu. Hrají však podruhé v řadě doma za sebou a to není jednoduché.
FC Hvozd

VS. Sokol Otaslavice

Tady asi není o čem... Domácí jdou v jarní části od porážky
Tip
k porážce, navíc inkasují vždy více jak pět gólů. Tentokrát to Veèerníku:
asi nebude jiné, neboť Otaslavičtí už asi po slabším rozjedu
0:8
chytili slinu, když v posledních dvou odehraných zápasech
skórovali šestnáctkrát. Tady by z toho mohla být pořádná střelnice.
TJ Horní Štìpánov VS.FC Ptení

Jarní jízda domácích se zadrhla. V uplynulém týdnu ze
Tip
šesti možných bodů získali Horněštěpanovští pouhý Veèerníku:
bodík. Pokud chtějí atakovat lídra z Vrahovic, musí
5:1
bezpodmínečně vyhrát. Ptení se sice odpoutalo od samého
dna tabulky, ale teď to stačit nebude.
TJ Jiskra Brodek u Konice

VS. FC Dobromilice

Vyrovnaný souboj. Oba celky střídají lepší chvíle s horšími.
Tip
Když se čeká, že uspějí, zklamou, když jedou k utkání Veèerníku:
v pozici outsidera, povětšinou překvapí. Duel dvou týmů
1:1
z horní poloviny tabulky by měl přinést kvalitní fotbal na
úrovni, místy až taktickou bitvu. Rozhodnou penalty.
08/
VS. {!8^_`

Výšovičtí mají za sebou vydařený týden, v němž získali
Tip
hned pět ze šesti možných bodů. Na tuto minisérii by Veèerníku:
chtěli navázat i v dalším domácím vystoupení proti určické
2:1
rezervě, která má někdy problém se sestavou. To by mohl
být i tento případ, čehož domácí využijí k zisku tří bodů.

POØADÍ KANONÝRÙ
1. Jan STUDENÝ (Vrahovice)
2. Pavel FARNÝ (Vrahovice)
3. Jakub KRATOCHVÍL (Dobromilice)
4. Jakub ŠPAČEK (Dobromilice)
4. Libor NĚMEC (Horní Štěpánov)
4. Karel GRYC (Horní Štěpánov)
4. Petr VODÁK (Určice B)
4. Jan TYPNER (Brodek u Pv)
9. Patrik RICHTER (Dobromilice)
10. Dominik DRMOLA (Otaslavice)
11. Vojtěch VÁVRA (Vícov)
11. Svatopluk BUKOVEC (Vrahovice)
11. Jakub CHVOJKA (Otaslavice)
11. Leopold ZATLOUKAL (Brodek u Pv)

25 branek
19 branek
15 branek
14 branek
14 branek
14 branek
14 branek
14 branek
12 branek
11 branek
10 branek
10 branek
10 branek
10 branek

15. Martin HON (Otaslavice), Aleš BURGET (Brodek u K.) oba 9
branek, 17. Roman BAŠNÝ, Libor KLIMEŠ (oba H. Štěpánov), Daniel JODL (Čechovice), Martin VOGL (Otaslavice), Miroslav MUSIL
(Haná Nezamyslice), Petr ŠENKYŘÍK (Dobromilice), Jan DVOŘÁK
(Vrahovice) všichni 8 branek, 24. Jiří FOJT (H. Štěpánov), Richard
SCHVARZ (Vrahovice), Jaromír KRÁSA ml. (Hvozd), Lubomír
SMÉKAL (Otaslavice) všichni 7 branek, 28. Kristián KOUKAL
(Výšovice) šest branek, 29. Ondřej ŠČUDLA (H. Štěpánov), Hubert
BURGET (Brodek u K.), Jaromír MATOUŠEK (Brodek u Pv) všichni
5 branek.

PTENÍ
MÁ FORMU JAKO HROM!
Po bezgólové remíze rozhodl penaltový rozstřel
VIDEO+FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

PTENÍ Uplynulý čtvrtek bylo na hřišti ve Ptení odehráno odložené
utkání 15. kola Okresního přeboru PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku-II. třídy mezi místní jedenáctkou a rezervou Určic. Poslední vzájemný zápas
skončil v srpnu vysokou výhrou „béčka“ určického Sokolu 5:1, ale od
té doby Ptení ušlo dlouhou cestu. V jarní části se poslední tým tabulky
hodně zvedl a v posledních dvou zápasech se dokonce přiblížil na dostřel třináctému celku. Dala se tak čekat mnohem vyrovnanější bitva.

0:0

FC PTEN
J$#L

exkluzivní reportáž
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
Všední den trochu zamíchal sestavami obou celků, na zajímavosti duelu
to ale nic nesebralo. První poločas
byli lehce lepším týmem papírově
favorizovanější hosté. Dařila se jim
kombinace po zemi a díky roztažené
hře po celé šířce hřiště měli mírnou
převahu v držení míče. Ptení spoléhalo na brejky a nakopávané balóny,
pár takových brejků skončilo střelou,
žádná však nebyla umístěna do sítě,
ale nad branku. Oba týmy povětšinou
neměly míč delší dobu na kopačkách
a hráči tvořili až příliš velkou spoustu nevynucených chyb, které hlavně
ve středu hřiště vedly ke ztrátě míče.
Největší šanci měli tři minuty před
koncem poločasu domácí, když se
sám před gólmanem objevil Horák,
ale situaci nevyřešil dobře, střela tak
neskončila mezi třemi tyčemi. Do kabin se tak šlo za bezbrankového stavu.
Ve druhém poločase byla k vidění
obdobná hra jako v tom prvním. Obě

BYLI JSME
U TOHO

PK 4:3

mužstva útočila v rychlém tempu, ale
kombinace většinou skončily nepřesnou přihrávkou a darováním míče
soupeři. Když to nešlo kombinačně,
zkusil hostující Pospíšil vystřelit z
dvaceti metrů. Jeho pokus byl však
velmi přesný a gólman domácích
vyškrábl střelu na břevno. Ani druhá
pětačtyřicetiminutovka nepřinesla
moc šancí a hra se spíše odehrávala
ve středu hřiště, kde byla k vidění
spousta soubojů a hlavně nepřesností. Pokud chtěl jeden z týmů pomýšlet

<4 8   66!D ))C $)4C#6C4+")68C 
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na výhru, musel se zlepšit ve finální
přihrávce. Pět minut před koncem
zápasu dokázali hosté vstřelit branku, ale čárový rozhodčí zamával dost
sporý ofsajd. Skóre tak nadále zůstalo
vyrovnané, na čemž už se do závěrečného hvizdu nic nezměnilo.
O vítězi utkání a majiteli dvou bodů
tak musel rozhodnout penaltový rozstřel. Ptení jej poslední dobou zahrá-

vá často, a domácí ukázali, že na jaře
prahnou po každém bodu. Zatímco
za určickou rezervu proměnili pouze
tři hráči, domácí byli stoprocentní a z
konečného vítězství se mohli radovat
už po čtvrté proměněné penaltě.
Statistiky z utkání, výsledkový servis
a aktuální tabulku Okresního přeboru PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku-II. třídy najdete na straně 27

Pozápasové hodnocení trenérù
Martin Musil mladší - FC Ptení:
„Myslím, že to byl vyrovnaný zápas, výsledek odpovídá
tomu průběhu. Soupeř byl více na míči a dostal se do
několika šancí. My jsme měli více šancí na vstřelení gólu,
ale nevyužili jsme dva úniky, kdy šli hráči sami na brankáře.
Zápas došel až do penalt a tam je to buď a nebo. Hodně nás
podržel brankář, který zlikvidoval jednu penaltu. Pro nás je
teď nejdůležitější udržet soutěž.“

Karel VLACH - Sokol Urèice „B“:
„V prvním poločase jsme byli lepším týmem, dokázali
jsme dobře kombinovat a roztahovat hru, ale v těch finálních přihrávkách chyběla přesnost. Soupeř se snažil hrát
na brejky, ale kluci ty nakopávané míče v obraně sbírali a
do ničeho je nepustili. Rozhodčí nám pak neuznal gól, ale
i tak jsme měli proměnit naše šance a nenechat to dojít do
penalt.“

21. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
dohrávka 15. kola

TJ Sokol Čechovice B
TJ Horní Štěpánov

3:3

(2:3) na PK 4:2

Branky: 1. Jančík, 18. Foret, 68. Muzikant
- 6. Gryc, 31. Rychnovský, 44. Tyl. Rozhodčí: Svozil – Procházka, Protivánek.
ŽK: 82. Hanák - 59. Bašný. Diváků: 65.
Čechovice „B“: Zelinka - Kupka (78.
Wolker), Jano, Začal, Hanák - Foret (58.
Bilík), Muzikant, Klváček (72. Jahl), Jansa,
Jančík - Veselý (58. Nakládal).
Trenér: Rudolf Valný
Horní Štěpánov: Šmíd – Sígl, Janíček,
Ščudla, Červinka - Tyl, Němec, Kamený,
Rychnovský – Gryc, Bašný.
Trenér: Oldřich Lízna
Pohledem trenérů
Rudolf Valný: „Tentokrát jsme do zápasu vstoupili solidním způsobem a hned
v první minutě jsme dali gól. Hráli jsme
dobrý fotbal, dařilo se nám kombinačně,
ale dostali jsme dvě smolné branky. Kluci
odmakali celých devadesát minut, chtěli
všechny body a soupeř musel skóre stále
dotahovat. Je škoda, že se nám nepodařilo
urvat všechny tři body, protože jsme spálili několik jasných šancí. Ale i tak musím
všechny hráče pochválit, odehráli parádní
zápas.“
Trenér Horního Štěpánova utkání na
základě rozhodnutí klubového výboru
nemůže hodnotit.

sami soupeři nahráli na tři góly a to byl zlom
celého zápasu. Byly to laciné branky, které
nás stály. Hra se sice poté srovnala, ale pak
jsme dostali čtvrtou branku a naše snížení
na tom nic nezměnilo. Před druhou půlí
jsme si řekli, že nechceme odjet s ostudou,
což se podařilo. Herní projev jsme výrazně
zlepšili, vytvořili si i několik velkých šancí,
ale zradila nás koncovka. Kdybychom proměnili alespoň jednu z příležitostí, mohli
jsme utkání zdramatizovat. Za tuto část ale
klukům náleží pochvala.“
Karel Vlach:
Kouč nebyl utkání přítomen, vedoucího
mužstva se nepodařilo zastihnout.

TJ Sokol Brodek u Prostějova
Haná Nezamyslice

4:2
(2:1)

Branky: 40. a 82. Typner, 45. a 80. Zatloukal – 57. Moravec, 67. Musil. Rozhodčí:
Novák . Mašek, Klusal. Žluté karty: 25.
Plucnar, 56. Král, 61. Pavelka – 8. Smékal.
Diváků: 100.
Brodek u Prostějova: Dorschner – Hudeček, Hanák, Smékal, Zatloukal – Sochor
(79. Matoušek), Piňos, Hochman, Soldán,
Typner – Ličman (86. Ličman).
Trenér: Tomáš Bureš.
Pohledem trenérů
Přemysl Slouka: „S výsledkem panuje
spokojenost, horší už je to s výkonem,
který nebyl dle našich představ. Hlavně
začátek nám vůbec nevyšel, asi tam bylo
podcenění, což zapůsobilo, že hosté šli do
Pak jsme se vyrovnali NezamysliTJ Sokol Otaslavice
9:4 vedení.
cím alespoň v nasazení a ještě do přestávky
(4:1)
TJ Horní Štěpánov
stihli výsledek otočit. Ve druhé půli jsme se
Více najdete v rozhledně na straně 27! snažili o vítěznou branku, a přestože dlouho nepřicházela, věřil jsem, že se dočkáme.
to nemuselo být pod takovým tlaSokol Určice „B“
4:1 Akorát
kem až ke konci...“
(1:1)
TJ Sokol Čechovice „B“
Drahomír Crhan
Branky: 7. a 9. Vodák, 8. Ježek, 27. Kouřil Kouče se nepodařilo po utkání zastih– 35. Jano. Rozhodčí: Mlčoch – Procház- nout.
ka, Nakládal. Žluté karty: 45. Jančík (Č).
FC Dobromilice
Diváků: 50.
1:5
(0:4)
Čechovice „B“: Zapletal - Wolker, Jano, FK Výšovice
Klváček, Hanák – Foret (21. Vybíral),
Šťastný (46. Prášil, 62. Zacpal), Jančík, Me- Branky: 77. Šenkyřík – 18. Obručník,
22. Křivinka, 24., 62. z penalty Olbert,
ixner, Jansa - Drešr. Trenér: Rudolf Valný.
Určice „B“: Pokorný - Krajíček (76. 38. Smička. Rozhodčí: Mlčoch – Milar,
Rotschedl), Paul (57. Drábek), Bureš, Klusal. Žlutá karta: 64. Špaček (D). DiGrulich - Ježek, Vodák, Hanzelka (81. Ha- váků: 70.
louzka), Pavlů (56. Hudský) – Kouřil (71. Dobromilice: Drnovský – Bako (30. Kubíček), Ryška, Rochla (60. Žondra), VácSosík), Žáček. Trenér: Karel Vlach.
lavík – Selucký, Richter, Fialka, Šenkyřík
Pohledem trenérů
Rudolf Valný: „Chtěli jsme uhrát dobrý – Kratochvíl (70. Obruča), Špaček. Hrající
výsledek, ale už vstup do zápasu nám - sluš- trenér: Michal Rochla.
ně řečeno - nevyšel. Zprvu to přitom bylo Výšovice: Pychora – Krajíček, M. Škop,
vyrovnané, ale pak jsme během tří minut Křivinka, Krčmář – Obručník, J. Škop,

Olbert (82. Dudík), Baterdene – Koukal,
Smička. Vedoucí týmu: Michal Dudík.
Pohledem trenérů:
Michal Rochla: „Soupeři musím pouze
poblahopřát, byl důraznější, efektivnější,
fotbalovější. Propadli jsme po všech stránkách, nešlo pouze o jednotlivce, ale bohužel o celý tým. Převaze soupeře odpovídal
i výsledek.
Michal Dudík: „Duel s Dobromilicemi
má charakter derby, je to hodně o soubojích, domácí mají typy silových hráčů. Na
zápas jsme se dobře připravili, důležité bylo
dostupovat hráče a nezbavovat se balónů,
což se nám dařilo. V prvních patnácti minutách jsme jim fotbal zprotivili a proměnili šance. Do poločasu bylo rozhodnuto.
Kluky musím pochválit, dnešní zápas poctivě odpracovali.“

TJ Tištín
FC Hvozd

8:0
(3:0)

Branky: 17., 74. Cetkovský, 31., 66. Stančík, 34., 60. Kyselák, 63. Bosák, 88. Lakomý. Rozhodčí: Spurný – Zatloukal, Přecechtěl. Bez žlutých karet. Diváků: 150.
Tištín: Koutský - Hýsek, Lakomý, Slavík
(55. Rehák), Kyselák – Cetkovský, Ru.
Návrat, Ro. Návrat, Mojtek (50. Bosák) –
Stančík, Sipěna. Trenér: Zdeněk Oulehla
st.
Hvozd: Hlavinka- Vyroubal, Koutný, Procházka, Fiala (85. Brach ml.) – Procházka,
Brach st. (35. Vítek), Slováček (85. Dostál), Spíchal (56. Škurek) – Kaláb (60.
Hartl), Poles. Trenér: Karel Procházka.
Pohledem trenérů:
Zdeněk Oulehla st.: „Z utkání jsme
měli trochu obavy, protože jsme neměli v
poslední době nejlepší výsledky. Soupeř
byl poměrně odevzdaný, nejtěžší bylo
dát první branku, což nám Hvozd poněkud usnadnil, když brankář podběhl míč.
Do poločasu jsme si vytvořili dostatečný
náskok a zápas se pak dohrával.“
Karel Procházka: „Soupeř byl lepší ve
všech herních činnostech, hráli jsme odevzdaně, zakřiknutě. Hráči se bojí osobních
soubojů, technicky potřebnou kvalitu nemáme, protože máme v kádru mladé hráče
nebo naopak ty, kteří dlouho fotbal nehráli.“

TJ Sokol Vícov
TJ Sokol Vrahovice

3:1
(2:0)

Branky: 21., 67. Vávra, 33. Studený - 52. Pořízka. Rozhodčí: Štusák – Vodák, Lochman.
Červená karta: 55. Baránek (V). Žluté karty: 14. Humpolíček, 28., 55. Baránek – 61.
Studený, 76. Bukovec. Diváků: 120.

Pohledem trenérů:
Vícov: Brabec – Světlík (89. Štuler), Humpolíček, Tesařík, Chytil – Šobr, Vávra,
Rozsíval (70. Trnečka), Baránek – Ježek
(30. Bartoš, 87. Pliska), Studený. Trenér:
Miroslav Krutovský.
Vrahovice: Pokorný – Kratochvíl, Šmíd,
Pořízka, Michalec – Prucek, Dvořák,
Schvarz, Kučera – Farný, Studený (80.
Marek). Hrající vedoucí týmu: David Kratochvíl.
Pohledem trenérů:
Miroslav Krutovský: „Velice cenné vítězství nad vedoucím týmem tabulky. Utkání
otevřel krásným gólem Vávra, vzápětí jsme
přidali druhý. Brejky soupeře se nám dařilo
eliminovat, na kontaktní gól jsme naštěstí
odpověděli druhou brankou Vávry. Trochu
nás mrzí vyloučení, budeme mít problémy
se sestavou, ale výhra je velmi důležitá.“
David Kratochvíl: „Tohle utkání nám
vůbec nesedlo, fotbal neměl potřebnou
úroveň. Domácí hráli chytře, odkopávali
balóny, my si nebyli schopni poradit ani s
oslabeným soupeřem. První branku jsme
dostali od půlky hřiště, i ostatní padly po
našich chybách. Chtěli jsme odskočit Štěpánovu, jenže nám to nevyšlo.“

FC Ptení
TJ Jiskra Brodek u Konice

0:4
(0:2)

Branky: 4., 16. K. R. Grepl, 64. J. Koudelka z
penalty, 67. Kolář. Rozhodčí: Peřina – Duda,
Svozil. Bez žlutých karet. Diváků: 80.
Pohledem trenérů:
Ptení: Grulich – Kohout, Hrabal, Vyroubal (85. Hrazdil), S. Doležel – Šmída, Látal,
Nevrla, Steiner (46. Horák) – Holinka, Sekanina (60. Lang). Trenér: Martin Musil
mladší
Brodek u Konice: Vičar – Možný, Hloušek,
L. Koudelka (25. Adámek), Müller (85. M.
Grepl) – K. R. Grepl, Z. Koudelka, P. Koudelka, Kolář – P. Grepl, J. Koudelka. Hrající
trenér: Patrik Müller.
Martin Musil mladší: „Zápas nám vůbec
nevyšel, kluci byli podle svých slov unavení, tahali nohy. Jakoby na trávník vyběhl
úplně jiný tým než proti Určicím. Soupeř
hrál jednoduše, vstřelil dvě rychlé branky,
my v podstatě nevystřelili na bránu. Byl to
jeden z našich nejhorších výkonů, které
jsem viděl.“
Patrik Müller: „Nebezpečí podcenění soupeře jsme si v pátek striktně vyříkali v kabině, snažili jsme se hrát kombinační fotbal,
ale prioritou byla účelnost. To se nám podařilo uplatnit, čtyři branky jsou výsledkem
poctivého přístupu hráčů k utkání, za což je
potřeba jim poděkovat.“
(jč, pk, tok)
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„JSME HRDÍ, ŽE SE VK PROSTĚJOV ZAPSAL DO HISTORIE“
Šéf veleúspěšného volejbalového oddílu Petr Chytil se ohlíží
za parádní dekádou s nepřetržitým sběrem mistrovských titulů

PROSTĚJOV Říká se tomu sportovní dynastie. Když někdo vytvoří
v kolektivním sportu na klubové
či reprezentační úrovni tým, který
dlouhá léta kraluje bez přerušení
nad veškerou konkurencí v daném
odvětví. Volejbalovému klubu Prostějov se podařilo takovou super
dominanci nastolit v českém ženském volejbalu během uplynulých
deseti roků, kdy bez výjimky platilo: co sezóna, to zisk mistrovského
titulu. Hanačky k téhle unikátní
bilanci přidaly i stejně vysoký počet
Českých pohárů a také mezinárodní úspěchy, čímž dohromady vytvořily těžko překonatelné tuzemské
rekordy. „Myslím, že jsme vstoupili
do dějin a zanechali v nich opravdu nesmazatelnou stopu. A to je asi
nejvíc, čeho lze v dlouhodobějším
horizontu dosáhnout,“ zdůraznil
předseda správní rady vékáčka Petr
Chytil. Jeho bilancování celého
krásného období shrnujeme v následujícím rozhovoru.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
 Můžete nejprve zavzpomínat na
úplné začátky VK Prostějov?
„Tehdy v době vzniku klubu patřila do
portfolia marketingové agentury TK
PLUS celá řada úspěšných projektů,
ale žádný se netýkal vyloženě kolektivního sportu v dlouhodobých soutěžích. Přitom jsme něco takového chtěli
zkusit a vznikla myšlenka pozvednout
na špičkovou úroveň prostějovský
mužský basketbal i ženský volejbal.
Volejbalový klub jsme založili roku
2007 s jasnou vizí: stejně jako ve všech
jiných našich projektech jít cestou
maximálního profesionalismu a vystoupat v rámci daných možností na
úplný vrchol. U volejbalu to konkrétně
znamenalo cíl dostat se mezi absolutní
špičku ČR a být v ní co nejvíc úspěšní.“
 Nejprve jste však museli získat
právo startu v nejvyšší národní soutěži, že?
„Ano. A neboť jsme nechtěli na vstup
do extraligy čekat iks let, hledali jsme
nějakou vhodnou rychlejší cestu.
Nakonec jsme se rozhodli významně
podpořit ženské družstvo TJ OP Prostějov, aby udrželo první ligu, a následně odkoupili práva extraligové účasti
od postupující Moravské Slávie Brno,
která tím pádem zůstala o soutěž níž.
Stejně jako ópéčko, jehož vedení vlastně vděčíme za umožnění zrychleného
vstupu na vrcholnou českou scénu.
A za tehdejší vstřícnost i pomoc samozřejmě ještě jednou moc děkujeme.“
 Nastala premiérová sezóna
2007/2008, která skončila jedním
velkým úspěchem i nezdarem.
Proč?
„Je potřeba si uvědomit, že jsme začínali tak trochu na zelené louce, když
použiji určitou nadsázku. Byť se podařilo dát dohromady dobrý realizační
tým i poměrně silný hráčský kádr, je
logické, že úplně nově složený kolektiv v úplně nově založeném klubu se
neubrání určitým problémům absolutního nováčka. My jsme se větším
komplikacím dlouho zdárně vyhýbali,
z čehož pramenilo prvenství po dlouhodobé části extraligy a především
triumf v Českém poháru, což byl hned
na první pokus výborný počin. Bohužel úplný závěr ročníku nám vůbec
nevyšel a bylo z toho ‚až‘ čtvrté ligové
místo po infarktovém vyřazení Olo-

moucí v semifinálové sérii, na kterou
dodnes nejde zapomenout. Vzhledem
k okolnostem jsme poté dospěli k závěru, že je nezbytné provést personální
změny v čele realizačního týmu.“
 Dá se říct, že volba nového hlavního kouče Miroslava Čady byla až
osudová?
„Možná by to šlo takhle vyjádřit, byť
nechci jeho osobu až příliš glorifikovat. Vše totiž vždycky je zejména
o společné kolektivní práci. Každopádně jsme tenkrát na konci jara 2008
hledali úspěšného zkušeného trenéra,
jenž by měl svými schopnostmi i silou
osobnosti potenciál zvládnout vysoké
nároky na vůdčího člověka favorizovaného mančaftu. Chtěli jsme totiž na
základě nabytých poznatků celý klub
posunout do ještě vyšší kvalitativní
sféry a věřili jsme, že právě s Mirkem
Čadou se to podaří.“
 Vyšlo to dokonale. Co bylo z vašeho pohledu klíčové?
„Pro všechny projekty TK PLUS
obecně platí, že k jejich co nejúspěšnějšímu fungování vybíráme a zaměstnáváme opravdu špičkové profesionály
daného oboru. Miroslav Čada takovým profesionálem už tehdy stoprocentně byl, na kontě měl několik titulů
s Brnem i působení u reprezentace.
A navíc si myslím, že se v Prostějově
také on sám posunul na ještě vyšší level
tím, že mohl začít pracovat ve skutečně
špičkových podmínkách pravého profesionalismu.“
 V čem spočíval jeho největší přínos?
„Obklopil se pracovně výkonným
i lidsky soudržným realizačním týmem, který až na drobné změny skvěle
fungoval celých deset let. Na každou
sezónu sestavil v rámci možností velmi
kvalitní kádr schopný opakovaně naplňovat oddílové cíle, to znamená dominovat českým soutěžím a být konkurenceschopný v evropské Champions
League. A hlavně dokázal svým trenérským umem pokaždé vytáhnout
z daného družstva maximum, aby
předvádělo výborný volejbal vedoucí
k odpovídajícím výsledkům. Za tohle
všechno zaslouží absolutorium i naše
velké poděkování. Je potřeba říct, že
pokud někdo jmenovitě nejvíc stál za
klubovými úspěchy, byl to právě Mirek Čada. Samozřejmě podporován
hráčkami, svými kolegy z realizačního
týmu i lidmi z vedení oddílu, například
stabilním sportovně-technickým manažerem Peterem Gogou.“
 Které faktory vynikajícího tažení VK mezi lety 2008 až 2018 dál
považujete za stěžejní?
„Rozhodně a v první řadě podporu
všech obchodních partnerů i sponzorů, kteří s prostějovským volejbalem za
celou poslední více než dekádu spolupracovali. Těmi nejvýznamnějšími, jejichž pomoc byla, je a věřím i bude jak
výrazná, tak dlouhodobá, samozřejmě
jsou statutární město Prostějov a Olomoucký kraj. Roli absolutního top
partnera VK, který díky významnému
objemu své podpory na dlouhá léta
figuroval přímo v názvu našeho klubu,
pak plnila společnost AGEL pana Tomáše Chrenka.“
 Zkraje roku 2012 se právě AGEL
stal - jak zmiňujete - titulárním partnerem vékáčka. Jednalo se o klíčový
moment v existenci oddílu?
„Přesně tak. Tenkrát jsme se kvůli
problémům tehdejšího titulárního
sponzora ocitli v poměrně nepříjemné
situaci, kterou vyřešilo zintenzivnění
spolupráce se společností AGEL. Pan
Chrenek neváhal prostřednictvím své
firmy uvolnit do prostějovského volejbalu takové finanční prostředky, že
jsme mohli pro hráčský kádr angažovat některé skutečné hvězdy světového

V sobotu 28. dubna 2018 se nám desátým extraligovým
triumfem bez jediného přerušení povedlo přepsat historii
české nejvyšší soutěže. A troufám si tvrdit, že bude asi trvat
znovu hodně dlouho, než tohle nové maximum někdo pokoří.
Jestli se to vůbec někdy někomu podaří...
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volejbalu a v následujících letech předváděli fanouškům absolutně nejlepší
výkony v celé jedenáctileté historii
našeho klubu.“
 Je tedy všechno jen o penězích?
„To v žádném případě, neboť i kdybychom disponovali sebevětšími
prostředky a přitom pracovali špatně,
úspěchy by se nedostavily. Z mého
pohledu se nám vždy dařilo vhodně
skloubit ekonomickou stránku se
sportovní natolik, že jsme z toho dokázali těžit herně a také výsledkově.
V každém případě však platí, že bez
ohromné podpory veškerých partnerů v čele se společností AGEL bychom
naše sny nemohli uskutečňovat. Proto
i touhle cestou moc a moc děkujeme.“
 Čeho si na prostějovském volejbalu ceníte nejvíc?
„Z historického hlediska určitě stojí
nejvýš to, čímž jsme jako VK Prostějov vstoupili do dějin tuzemského
volejbalu. Kdo podrobně zná jeho
historii, ten ví, že nejvíc mistrovských
titulů v řadě za sebou získala v ženské kategorii ještě v první polovině
dvacátého století Plzeň. Bylo jich devět a pro nás se postupem času stalo
velkou motivací tenhle letitý rekord
překonat. V sobotu 28. dubna 2018
se nám to desátým extraligovým triumfem bez jediného přerušení definitivně povedlo. A troufám si tvrdit,
že bude asi trvat znovu hodně dlouho, než tohle nové maximum někdo
pokoří. Jestli se to vůbec někdy někomu podaří...“ (úsměv)

C%%> , 0 %&73 , 6EM:4E5!
>H% "&-,3> %&Z73=% &7Z!%& L
 Těší vás i fakt, že jste tuzemské
scéně většinou panovali suverénním způsobem?
„Ano, to je další silný motiv. Pochopitelně jsme díky ekonomickému
zajištění i kvalitě hráčského kádru
byli pokaždé favority, ale z řady jiných
sportů známe spousty případů, kdy
ani ten papírově sebesilnější celek
neuspěl. My jsme naopak od sezóny
2009/2010 kromě jediné výjimky
v případě loňského Českého poháru
vždy zvládli svou roli naplnit, v drtivé
většině dominantní cestou. Svědčí
o tom výše zmíněných deseti titulů, stejný počet vyhraných Českých
pohárů i vynikající zápasová bilance
v součtu kompletních jedenácti ročníků mezi národní elitou. Nechci nikoho
unavovat příliš mnoha statistickými
čísly, ale stačí jeden krátký souhrn:
v UNIQA extralize a Českém poháru
jsme od podzimu 2007 až dosud absolvovali celkem 397 utkání s bilancí
plných 376 vítězství a pouhých 21
porážek při skóre setů 1159:167! Což
hovoří za všechny další komentáře.“
 Co prosazení na mezinárodní
scéně?
„Na naše počiny v evropském měřítku
samozřejmě nesmíme rovněž zapomenout. Kompletních deset let jsme
patřili mezi vyvolené kluby starého
kontinentu startující v nejprestižnějším poháru Champions League, který
současně je nejkvalitnější oddílovou
soutěží na světě. Dokázali jsme při
těchto nádherných konfrontacích

zdolat mnoho renomovaných gigantů,
například italskou Villu Cortese, francouzské RC Cannes, hned dvakrát ruské Dynamo Kazaň či ázerbájdžánskou
Rabitu Baku, jednou i polské Bielsko-Bialu nebo Chemik Police. Také zásluhou těchto nesmírně cenných skalpů jsme hned čtyřikrát postoupili do
play-off Ligy mistryň a myslím, že my
všichni i naši fandové jsme si z těchto
památných bitev odnesli fantastické
zážitky. Podobně nezapomenutelné
a napořád, jako historický triumf ve
Středoevropské lize či čtyřnásobné
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ovládnutí Česko-slovenského poháru.
Navíc jsem přesvědčen, že jsme svým
všestranně profesionálním přístupem
nezvratně ovlivnili fungování tuzemského volejbalu, jeho celkovou tvář.
A zapomenout nechci ani na četné
mládežnické úspěchy, neboť kvalitní
péče o talenty vždy byla jednou z našich hlavních priorit. Pokud se za uplynulými lety globálně ohlédnu, jsem
přesvědčen, že můžeme být šťastní
za všechno dosažené. A hrdí na to, co
jsme jako VK Prostějov historicky dokázali.“
 Ve vedení vékáčka teď intenzivně řeší, jakou cestou nadále pokračovat. Můžete již být konkrétnější?
„Ještě ne. Momentálně probíhají intenzivní jednání na všech úrovních,
řeší se ekonomická, provozní i sportovní stránka. Přesné podrobnosti
směrem k příští sezóně 2018/2019
zveřejníme až v nejbližších týdnech.

vizitka
PETR CHYTIL
✓ narodil se 26. května 1966 v Prostějově
✓ vystudoval Gymnázium J. Wolkera v Prostějově, poté
absolvoval vysokoškolské studium na Fakultě tělesné
výchovy sportu UK v Praze v oboru Fyzioterapie
✓ po studiích pracoval v Praze ve vedoucí funkci
ve Fitness centru Hotelu Atrium (dříve Hilton),
následně dělal šéfa zdravotně-regeneračního
střediska v pětihvězdičkovém Hotelu Penta Rennaisance
✓ v roce 1995 se vrátil pracovně do Prostějova a nastoupil do společnosti
TenisKomerc jako manažer PR, později mu k tomu přibyla funkce
obchodního manažera a v roce 2000 se stal obchodním ředitelem
✓ na konci roku 2003 přešel do funkce jednatele a generálního manažera
marketingové společnosti TK PLUS, současně je jednatelem společnosti
a předsedou správní rady VK AGEL Prostějov
✓během jedenácti let dovedl klub k 10 mistrovským titulům
a stejnému počtu triumfů v Českém poháru
✓ aktivně hrál basketbal, v dorostenecké lize oblékal dres Prostějova,
při studiu v Praze pak působil ve Vyšehradu a týmu ZPA Košíře
✓ je ženatý - manželka Monika, má čtyři děti - Jakub, Lucie, Sára a Agatha
zajímavost: mezi jeho osobní zájmy patří zejména rodina a všeobecně sport,
velice rád také cestuje, dodnes aktivně hraje rekreačně tenis i basketbal

Pondělí 14. května 2018
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Uplynulý týden, ten právě začínající a možná ještě i příští mají být klíčové směrem
k personálnímu složení „A“-družstva volejbalistek VK Prostějov pro další sezónu 2018/2019. Jak
v případě hráčského kádru, tak co se týče realizačního týmu.Vedení prostějovského volejbalového oddílu v minulých dnech zatím nechtělo prozrazovat konkrétní jména změn, u dvou
plejerek to však za něj udělal úhlavní klubový konkurent UP Olomouc. Poražený finalista na
svých internetových stránkách oznámil, že právě z VK Prostějov angažoval dvojici českých
opor - libero Julii Kovářovou a blokařku Veroniku Trnkovou!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Chtěli bychom po řadě stříbrných
medailí konečně oslavit i nějaké to
prvenství, ať už v české lize, poháru
nebo MEVZE. Proto přivádíme reprezentační blokařku Veroniku Trnkovou i zkušené libero Julii Kovářovou, která určitě pomůže v organizaci
naší obranné hry. Cílem tohoto posílení samozřejmě je celkové zkvalitnění výkonnosti družstva,“ řekl hlavní
trenér úpéčka Jiří Teplý.
V olomouckém týmu naopak skončily obě chorvatské akvizice, blokařka
Bernarda Čutuk i libero Rene Sain.
„Oběma skončily smlouvy a velmi
jim děkujeme za odvedené služby.
Nyní se však chceme více soustředit
na české volejbalistky, přičemž nejdůležitější pro nás i fanoušky pochopitelně je úroveň produkované hry,“
zdůraznil Teplý.
„Vnímáme dění v prostějovském táboře, přestože to není úplně naše věc.
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Prostějov každopádně uvolnil dvě
výše zmíněné hráčky jako naše nové
posily a víme, že odcházejí také Weiss
a Emonts. My uvažujeme ještě o jedné opravdu kvalitní smečařce, ale spíš
až v srpnu,“ doplnil Teplý.
Z Hané se tedy přesuňme na jih
Moravy, kde také došlo k jedné významné změně. Týká se KP Brno,
v němž po dvou letech skončil ve
funkci kouče i generálního manažera Marek Rojko. Ten odešel do své
rodné země dělat sportovního ředitele SVF. „S Markem jsme se na jeho
vlastní žádost vzájemně domluvili
na vyvázání ze smlouvy. Chtěli jsme
tím vyjít vstříc Slovenské volejbalové
federaci a zohlednit i osobní důvody,
které k takovému rozhodnutí Marka
vedly. Moc mu děkujeme za jeho přínos pro náš klub a zároveň přejeme
hodně úspěchů jak v nové práci, tak
v osobním životě,“ shrnul prezident
Králova Pole Richard Wiesner s tím,
že Rojkův nástupce se momentálně
hledá.
Pokud se vrátíme do hanácké oblasti, tak u ženského výběru Volejbal Přerov bude v trenérské práci pokračovat Radim Vlček. Ke
korekturámovšemdojdenasoupisce.

aneb pohled
Andrey Kossányiové

„V ligovém finále s Olomoucí to bylo hodně tvrdé. A asi ještě těžší, než jsme dopředu samy myslely. Náročné jsme to měly hned v prvním utkání série, ale to
jsme doma zvládly docela jistě. Naopak druhý zápas venku dlouho vypadal dost
špatně. Olomoučtí fanoušci vytvořili skvělou atmosféru, my jsme ztratily dobře
rozjetý úvodní set a ve druhém prohrávaly už 10:15. Rozhodl následný obrat
koncovky, ze stavu 0:2 na sady bychom to otáčely mnohem složitěji. Každopádně jsme pak vedly 2:0 na utkání a titul chtěly strašně moc oslavovat ve vlastní
hale, na domácím hřišti. Bohužel jsme si to zkomplikovaly vyloženě špatným
výkonem v prvním i třetím setu, tím soupeřky dostaly šanci. Jakmile se nám ale
podařilo začít hrát svůj kvalitní volejbal, byly jsme jasně lepší. A po vydřeném
vítězství 3:2 chutnaly zlaté oslavy tím lépe. Myslím, že česká sezóna dopadla
parádně: bez jediné porážky jsme získaly mistrovský titul i národní pohár, což
je výborná bilance. Škoda samých proher v Champions League, jenže tam nám
špičkoví protivníci víc nedovolili.“

Andrea KOSSÁNYIOVÁ, smečařka VK Prostějov
Po celé léto jsme na
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POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
Marek
Sonnevend

VŠE ŠPATNÉ JE
K NÌÈEMU DOBRÉ

Bez ohledu na to, jak přesně silný či slabší tým budou mít ženy VK Prostějov
na příští sezónu k dispozici, jedna věc je už dopředu skoro jistá. Jejich tuzemská hegemonie s pravidelně suverénním ziskem mistrovského titulu (kromě
vyrovnaného loňska) trvající plných deset let skončí.
Že by nečekaně a nejspíš po obrovském boji extraligové zlato znovu získaly,
to samozřejmě nelze úplně vyloučit, neboť překvapení jsou kořením sportu.
Nicméně dá se předpokládat pokles pořadím soutěže dolů. A otázkou bude
spíš než jestli, tak nakolik hluboko.
Už tahle samotná skutečnost - byť zatím jen prognózovaná - přivede většinu
fanoušků vékáčka ke smutku, že se od „svého“ mančaftu již nedočkají špičkového volejbalu mezinárodní úrovně. Což je pravda, leč i zde platí otřepané rčení z titulku tohoto zamyšlení: že všechno špatné je zároveň i k něčemu dobré.
V tomhle konkrétním případě mám na mysli především mladé odchovankyně
prostějovského klubu, před nimiž se otevírá reálná šance pořádně si zahrát za
svůj mateřský oddíl v nejvyšší soutěži ČR i mezi dospělými. Dosud totiž platilo, že juniorky po opuštění věkové kategorie U19 naskakovaly za ženský výběr
VK jen sporadicky, případně ve větší míře pouze do ne tolik důležitých utkání.
Teď evidentně přichází doba, kdy talenty z vlastní líhně nebudou jen takhle
sbírat zápasové drobky, nýbrž se konečně dočkají plnohodnotnějšího vytížení. Hráčský kádr desetinásobných šampiónek republiky sice zaplatí daň tím,
že v něm přestanou figurovat opravdové top plejerky, ale efekt do dalších let
může být tím hodnotnější.
Nově nastolená filozofie navíc otevírá dveře oživení poněkud skomírající mládežnické složky volejbalového Prostějova, která šla v posledních dvou letech
viditelně dolů. Nyní pro holky přichází šance výrazně se prosadit ve svém
domovském klubu i po opuštění juniorských tenisek. Využijí této možnosti
dobře?

„Ze tří zámořských děvčat zůstane
pouze Megan Vander Meer, naopak
Makena Schoene i Michelle Gauthier zamíří jinam. Dál počítáme s Evou
Svobodovou, Magdou Jehlářovou,
Lenkou Kohoutovou, Luckou
Zatloukalovou i Viky Gogovou.
O příchodu dalších hráček jednáme
a jednu už máme podepsanou: běloruskou blokařku Shapovalovou.
Je hodně vysoká, 195 centimetrů.
A věřím, že ona i jiné případné posily
nám pomůžou v tabulce výš než na
letošní osmé místo,“ uvedl přerovský
kormidelník Vlček.
Podobně jako v Brně skončil první
lodivod rovněž v TJ Sokol Šternberk,
kde svou pozici po vzájemné dohodě
s oddílovým vedením opustil Martin
Hroch. „Po skončení neúspěšné sezóny jsme si sedli a usoudili, že nastala
pro obě strany vhodná chvíle mé angažmá uzavřít. Po čtyřletém působení
se rozcházíme v dobrém a svému nástupci přeji hodně trpělivosti i úspěchů,“ rozloučil se Hroch se šternberskou štací.
Ohledně soupisky VK Prostějov
platí, o čemž jsme informovali již v minulém vydání - ochází
všechny členky základní sestavy!
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Vedle Kovářové s Trnkovou se
rozloučila nahrávačka a kapitánka Kathleen Weiss, smečařka Laura Emonts (obě se podle
informací Večerníku vracejí do
Německa - pozn.red.), blokařka
Nina Herelová a smečařka Andrea Kossányiová, která má být
podle zákulisních spekulací třetí
lanařenou plejerkou VK UP Olomouc! Vedení prostějovského
klubu ovšem nehodlá pro tuto
chvíli žádné přestupové zprávy
jakkoliv komentovat.
Pouze u univerzálky Heleny Horké
ještě zůstává s ohledem na její setrvání otazník, kontrakt má totiž platný
ještě na jeden ročník (viz. rubrika
Žhavá novinka - pozn.red.). A vět-

šina z pětice dalších plejerek, jimiž
jsou nahrávačka Michaela Zatloukalová, smečařky Lucie Nová a Aneta
Weidenthalerová, blokařka Gabriela
Kozmík a libero Tereza Slavíková, by
měla ve vékáčku pravděpodobně zůstat určitě.
A co realizační tým? Jak už jsme také
informovali minule, je připravena
následující varianta: hlavní kouč
Lubomír Petráš, jeho asistent Lukáš
Miček, kondiční trenérka Solange
Soares a poradce či supervizor Miroslav Čada, dosavadní lodivod číslo jedna. Tohle řešení však podléhá
schválení vedením klubu na základě
právě probíhajících jednání, jejichž
oficiální výsledky by měly být známy
v nejbližší době.

Kadetky VK navzdory třem závěrečným prohrám

poskočily v konečném pořadí na osmou příčku

PŘEROV, PROSTĚJOV Posledním třetím kolem nadstavbové
části uzavřely mladé volejbalistky VK Prostějov U17 své účinkování v extralize kadetek ČR
2017/2018. A byť s improvizovanou sestavou nevyhrály ani
jeden ze tří svých duelů skupiny
3B v Přerově, posunuly se v konečném pořadí soutěže na osmou
pozici.
%"4!184 3%!
3:0 (16, 19, 22)

V sobotu odpoledne svedl proti
družstvu ze severu Moravy naprosto
rovnocennou bitvu, kterou rozsekla
až úplná koncovka rozhodujícího
tiebreaku. I přes porážku pochvala
za dobrý výkon.
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Na závěr sezóny si výběr VK naopak
schoval jedno slabší představení.
Poměrně silné Západočešky byly viditelně lepší od začátku až do konce
a nedaly kolektivu ze srdce Moravy
žádnou šanci, zrodil se tudíž jednoznačný výsledek.
Sestava VK v Přerově: Nečasová,
Jurčíková, Švalbová, Dvořáčková,
Sedláčková, Krejčiříková, libera Přecechtělová a Stavinohová. Střídaly:
Hůsková Komínková.

Bez tří smečařek i stejného počtu
blokařek musel trenér Matěj nasadit sedmičku plejerek v hodně
nezvyklém složení. Úvod prvního
sobotního zápasu tomu odpovídal,
byl špatný. Postupně se však vékáčko hanáckému rivalovi vyrovnávalo
a ve třetí sadě už měl domácí celek
spoustu starostí, aby potvrdil hladké Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje:
vítězství.
„Vinou převážně zdravotních problémů jsme měli k dispozici velmi
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omezený kádr, kde nahrávačka Klára
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Dvořáčková dokonce musela hrát
Nejlepší utkání prostějovského většinu času na univerzálu. Chuť
týmu během přerovského víkendu. holkám přesto nechyběla a chtěli

jsme aspoň něco vyhrát, k čemuž
proti Frýdku chyběl kousek. Celkově jsme za dané situace asi udělali
maximum, vzhledem k okolnostem
šlo jen těžko dosáhnout na víc. Některé hráčky odvedly dobré výkony,
jiné limitovala menší trénovanost.
Každopádně nejlepší určitě byla
Adriana Jurčíková a kladem se stal
též rychlý návrat z marodky Anety
Hůskové. Konečné osmé místo je
po špatném vývoji sezóny ještě pěkné, i když mančaft měl při lepší tréninkové docházce a maximální práci
v přípravě na víc.“
(son)
Extraliga kadetek ČR 2017/2018
- pořadí nadstavbové skupiny 3B
v Přerově: 1. Plzeň 8, 2. Přerov 6, 3.
Frýdek-Místek 3, 4. VK Prostějov 1.

Extraliga kadetek ČR 2017/18
- konečné pořadí nadstavbové části po 3. kole: 1. Olymp Praha 34, 2.
Brno 33, 3. Šternberk 32, 4. Plzeň 23,
5. Frýdek-Místek 23, 6. Ostrava 21, 7.
Přerov 21, 8. VK Prostějov 12, 9. České Budějovice 12, 10. Chodov 11, 11.
Španielka 7, 12. Střešovice 5.

Zùstane Horká?!
Jakékoliv oficiální informace o složení hráčského kádru prostějovských volejbalistek pro příští sezónu
2018/¨2019 zatím chybí, nicméně
jeden důležitý fakt je obecně znám.
Jaký? Ze sedmičky největších opor
VK v uplynulém ročníku má s klubem dál platnou smlouvu jediná Helena Horká, a to do léta 2019. Nyní
půjde o to, jestli svůj kontrakt dodrží, či se s oddílovým vedením dohodne na jeho předčasném ukončení. V jednom nedávném rozhovoru
prý zkušená univerzálka prohlásila,
že ji zmáhá (téměř) každodenní dojíždění z rodného Brna do Prostějova a zpět. Což jejímu pokračování na
Hané moc nenahrává, zvlášť když
všechny ostatní tahounky družstvo
s jistotou opustí. Přesto existuje varianta, že Horká i po nadcházejícím
oslabení týmu setrvá a nadále bude
stěžejní jedničkou, ba přímo vůdkyní omlazeného vékáčka. Definitivně
rozhodnou jednání v tomto a příštím týdnu.

RYCHLÝ


V Lize mistryò
obhájil Vakifbank
Prostějov (son) - Závěrečným
turnajem Final Four v Bukurešti
vyvrcholila volejbalová Champions League žen 2017/2018. Z konečného triumfu se stejně jako loni
radoval největší favorit a turecký
gigant Vakifbank Istanbul, který
tím obhájil loňský primát. A medaili z nejvyššího klubového poháru Evropy bral už pošesté v řadě za
sebou! Tentokrát to měl Vakifbank
hodně těžké již v semifinále (repríze finále z minulého roku), kde
málem ztroskotal na italských přemožitelkách VK Prostějov, týmu
Imoco Conegliano. Ten setově
vyrovnal z 0:2 na 2:2 a sahal i po
zisku rozhodujícího tiebreaku, leč
nedosáhl nejtěsnějším poměrem
14:16. Druhý semifinálový duel
zvládla domácí Alba Blaj poměrem 3:1 nad Galatasaray Istanbul.
Conegliano si následně spravilo
chuť alespoň ziskem bronzu po
hladkém smetení Galatasaray 3:0.
A ještě jednoznačnější bylo finále,
v němž rumunská senzace tohoto
ročníku soutěže (na lavičce s bývalou hráčkou vékáčka Tijanou Malesevic) neměla proti suverénnímu
kolosu žádnou šanci. Istanbulský
hegemon dominoval 3:0, na míče
75:45. Což hovoří za všechny další
komentáře.
Champions League žen
2017/18, Final Four (Bukurešť)
Výsledky – semifinále: Alba Blaj
(Rumunsko) - Galatasaray Istanbul
(Turecko) 3:1 (-23, 17, 22, 22), Vakifbank Istanbul (Turecko) - Imoco Conegliano (Itálie) 3:2 (22, 21, -17, -15,
14). O 3. místo: Imoco Conegliano
- Galatasaray Istanbul 3:0 (17, 18, 20).
Finále: Vakifbank Istanbul - Alba Blaj
3:0 (17, 11, 17).

Mladší žákyně VK Prostějov
skončily na MČR šestnácté
PROSTĚJOV Nad síly volejbalistek
VK Prostějov U13 byly všechny soupeřky na závěrečném turnaji mistrovství republiky mladších žákyň
2018. Z vrcholného podniku v Praze
si tak odvezly šestnácté místo, ale
rozhodně nemusí smutnit. Aspoň si
zahrály proti nejlepším českým celkům své věkové kategorie.
Hanačky nejprve podlehly třikrát
0:2 v základní skupině C, následně

dvakrát stejným poměrem v nadstavbové grupě H. Poté získaly jediný set
během šampionátu v duelu o 13. až
16. příčku, načež akci zakončily další
porážkou 0:2 ve střetnutí o 15. pozici.
„Objektivně je třeba říct, že soupeři
byli lepší. V základní skupině jsme
k prvnímu utkání nastoupili odhodlaně, úvodní tři výměny holky odehrály s velkým nasazením. Ale pak
nás pozdější vítěz Olymp A rozstřílel

servisem, děvčata ztratila počáteční
nadšení a v dalších zápasech jsme se
už nezvedli,“ hodnotil MČR trenér
prostějovských mladších žákyň Jindřich Němeček.
„Hratelní byli protivníci v soubojích
o konečné umístění, jenže i tady klíčové opory z kvalifikační fáze mistrovství zahrály pod své možnosti.
Subjektivně chci navíc říct, že týmům,
které používají při podání skákanou

plachtu přesně nad clonou, nemůžeme a ani nechceme konkurovat.
Celou tréninkovou skupinu mladších
žákyň VK naopak chci pochválit za
celoroční práci, která vyústila v letošní úspěch už samotným postupem
do finálového turnaje republikového
šampionátu,“ zdůraznil Němeček.
(son)
Výsledkový servis
najdete na straně 20
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BK OLOMOUCKO USILOVNĚ
SHÁNÍ POSILY V TUZEMSKÝCH VODÁCH
PROSTĚJOV Všechny tuzemské basketbalové kluby bezprostředně po sezóně řeší shodný problém - získat do kádru co
největší počet českých hráčů. Těch kvalitních je na trhu nedostatek, řada z nich má navíc uzavřené víceleté kontrakty. Týmy
Kooperativa NBL si je tak střeží, protože nejvyšší domácí soutěž se bez nich prostě nedá hrát. Pohyby o přesunech proto
kluboví manažeři tají a jména posil obvykle oznámí až po definitivním uzavření jednání a podpisu smlouvy.

Ladislav Valný
„Jednání stále probíhají. Všichni věříme, že dobře dopadnou, ale jména
zveřejníme, až bude všechno uzavřeno,“ opakují často šéfové klubů.
Podobně tajemný je také sportovní
manažer BK Olomoucko Michal Pekárek. „Na posilách pracujeme každý
den. Toto období je hodně hektické.
Všechny strany musí být spokojené
a chce to trpělivost. Každopádně se
snažíme získat alespoň dva špičkové
české hráče. Snad se nám to podaří,“
přeje si Pekárek, podle něhož je zdr-
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ženlivost při zveřejňování jmen oslovených hráčů namístě. „Pak se může
stát, že ho přetáhnou jinam. Chce to
trochu taktiky,“ pousmál se.
Získat kvalitního basketbalistu není
snadné. Většina má své agenty, i ti
z přestupu profitují, jednání s agenturami bývají obtížná. Kluby v Česku
zase nemají na rozhazování. A hráči
potřebují mít, kromě zajímavé smlouvy v kapse, víru, že dostanou v novém
působišti důležitou roli. V některých
případech dochází k tomu, že mají
dopředu dohodnuté minuty v zápasech. „To bych ale nikdy neudělal!
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O minutáži se přece rozhoduje na tréninku. Na tom, jak hráč pracuje, jakou
má formu. Minuty se nedají garantovat,“ odmítá tuto možnost Predrag
Benáček, kouč BK Olomoucko.
Při skládání týmu je angažování Čechů
priorita. Až pak kluby hledají posily
v zahraničí. „Má to svoji logiku. Cizinců je dostatek, často jsou i levnější
než domácí hráči. Dokonce se sami
nabízejí. Musíte se pouze trefit do toho
pravého,“ tvrdí sportovní manažer
Olomoucka.

Mladí Orli dostanou prostor

v přípravě elitního výběru
PROSTĚJOV O mládežnickou basketbalovou základnu se v Prostějově starají trenéři a funkcionáři
BCM Orli Prostějov. Jeho hráči nastupují prakticky
ve všech kategoriích v nejvyšších soutěžích, obsazené jsou všechny ročníky od benjamínků až po výběr
do 23 let, který hraje první ligu. Z této líhně můžou
basketbalisté postoupit až mezi elitu, do kooperujícího BK Olomoucko. V týmu Kooperativa NBL
počítají i letos s tím, že některé nadějné mladíky
zařadí do letní přípravy, aby mohli poprvé ochutnat
opravdový seniorský basketbal.
„Oba spolky, tedy BCM Orli Prostějov a BK Olomoucko, existují legislativně, účetně a finančně paralelně vedle sebe. Vzájemně ovšem spolupracují po sportovní stránce s cílem vyprofilování špičkových juniorů
a jejich zařazení do mužského týmu BK Olomoucko,“

říká předseda spolku BKC Orli Prostějov Michal Müller, který připomíná, že díky kooperaci byl Prostějovu
přiznán statut Vrcholového sportovního centra mládeže od vedení České basketbalové federace.
Díky tomu absolvují minimálně část letní přípravy s týmem Kooperativa NBL nadějní basketbalisté, kteří na
sebe upozornili v průběhu sezóny. „Vždy někdo vyskočí, což je dobře. Všichni bychom si přáli, aby se do nejvyšší soutěže prosadil co největší počet prostějovských
odchovanců. Ve výběru do devatenácti let se nám líbili
Juraj Páleník nebo Lukáš Sychra. Budeme s vedením
Orlů přemýšlet, jak klukům v budování další kariéry
pomoci. Naším společným cílem by měla být vždy výchova hráčů od mládežnických kategorií až na vrchol,“
míní sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.
(lv)

Starší žáci i dospělé „béčko“ SK RG
zůstali těsně pod nejvyšším vrcholem

PROSTĚJOV Po mladších
žácích útočili na triumf ve
svých republikových soutěžích 2017/2018 další dva týmy
korfbalového oddílu SK RG
Prostějov. Oba však v rozhodujícím střetnutí při Finálovém
dnu v Brně neuspěly a zůstaly
tak kousek od celkového vítězství, shodně na stříbrné pozici.

1. LIGA
DOSPÌLÝCH
Seniorská rezerva ergéčka postoupila
do finále druhé nejvyšší soutěže ČR
už potřetí za sebou. V minulých dvou
letech ale pokaždé těsně podlehla
a tím víc toužila uspět tentokrát. Což
měla v soudném duelu proti Kolínu
doslova na dosah.
Hanáci totiž drtivou většinu napínavé
bitvy vedli, byť se jim nikdy nepodařilo utéct na větší rozdíl. Tím pádem
soupeř zůstával pořád v kontaktu
a pouhých šest sekund před koncem
vyrovnal na 18:18. Následně se odehrál jeden zásadní, velmi kontroverzní a dá se říct až fatální moment.
Prostějovské družstvo ještě stihlo
bleskově zaútočit a v úplném závěru
vybojovat volný hod, z nějž Havlová skórovala! Obrovskou radost
z rozhodující trefy však nemilosrdně
utnuli rozhodčí, kteří normální hrací
dobu hvizdem ukončili dřív, než míč
prošel obroučkou…
Vítězný zásah tedy neplatil a šlo se
do prodloužení. „S tím nesouhlasím, protože sudí mají podle pravidel nechat volný hod dokončit. Za
to cítím křivdu a štve mě to nejvíc,“
řekla za celý rozčilený kolektiv SK
autorka (ne)zlatého koše Renata
Havlová.
Navzdory emotivním protestům poškozeného celku vzápětí odstartoval
nastavený čas, v němž se ani jednomu
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z protivníků hodně dlouho nedařilo rozhodnout. Až ve 46. minutě se
ujal dalekonosný pokus Středočechů
a šťastnou výhru 19:18 tudíž urvala
kolínská ekipa. „V prodloužení jsem
měla několik vyložených šancí a mohla rozhodnout, ale bohužel to nevyšlo.
Podle mě však zápas vůbec neměl do
nastavení dojít,“ zopakovala zklamaná
Havlová důrazně. Do třetice získané
stříbrné medaile byly pro béčko korfbalistů Prostějova jen chabou útěchou.

LIGA
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Na rozdíl od svých zkušenějších kolegů z klubu nešli starší žáci RG do finálového souboje v roli favoritů. Těmi
byli suverénní vládci dlouhodobé
části z Brna, kteří navíc měli výhodu

domácího prostředí. A tu vcelku spolehlivě využili.
Od začátku šli do vedení, jež trvale
udržovali a postupně zvyšovali. Po
přestávce se sice hanácká parta zvedla, aby snížila na 9:7. Jenže od té chvíle
znovu převzali iniciativu Jihomoravané a posléze dospěli k bezpečnému
výsledku 13:8.
„Samozřejmě jsme teď trochu zklamaní, ale je to asi spravedlivé. Brňané nás
předčili, byli lepší a musíme jim pogratulovat. Na začátku sezóny bychom
druhé místo zřejmě brali, zvlášť po
dvou porážkách v úvodních dvou kolech. Moc valně to tehdy s námi nevypadalo, nakonec máme stříbro. A jsme
rádi,“ zhodnotil kouč prostějovského
výběru U16 Martin Šnévajs. (son)
Statistiky utkání a výsledkový
servis najdete na straně 20

Vedení klubu plánuje národní kvalifikaci YOG 2018,

Začal beach: Svobodová vyhrála

řadu novinek pro fanoušky Kozmík bude hrát
PROSTĚJOV O ještě větší zpříjemnění basketbalových zážitků
fanoušků se bude v příští sezóně
snažit vedení BK Olomoucko.
Přemýšlí o možnostech rozšíření
doprovodných akcí, plánuje větší
počet losování o ceny, přičemž
současné soutěže budou pochopitelně i v novém ročníku Kooperativa NBL zachovány.
„Jsme rádi, že se nám podařilo vrátit diváky do hlediště, chceme se
ale pokusit návštěvy ještě zvednout.
Hlavní podmínkou jsou pochopitel-

ně výkony týmu, fandy budeme ale
nalákat i atraktivním doprovodným
programem. Ten stávající chceme
vylepšit,“ plánuje sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.
I nadále se budou házet trestné hody
o drobné dárky, zůstane i „Zlatý
hod“ z poloviny hřiště o sportovní
horské kolo. „V minulé sezóně jsme
viděli několik nadějných pokusů.
Věřím, že v té příští nějaký fanoušek
z haly na kole odjede,“ poznamenal
Pekárek.
Novinkou bude losování o ceny pro
majitele permanentek. V každém
domácím zápase budou mít možnost
získat od klubu dárek, vrcholem bude
velké losování o hlavní výhru. A pokud
vše dobře dopadne, bude se mít vítěz
na co těšit. „Ještě ladíme detaily. Můžu

prozradit, že půjde o cenu, která bude
současně velkým basketbalovým zážitkem. Možná i pro dvě osoby,“ naznačil
s úsměvem sportovní manažer Olomoucka.
Ceny permanentních vstupenek
ještě nebyly stanoveny. Čeká se na
jednání Asociace ligových klubů,
které rozhodne o herním systému
Kooperativa NBL. „Musíme vědět,
kolik zápasů doma reálně odehrajeme. Pak už půjde vše rychle,“ poznamenal Pekárek.
Klub vylepší také nabídku fanshopu. V prodeji budou nově šály BK
Olomoucko nebo minidresy do
automobilů. „Snažíme se dohnat
loňský rok, kdy na takové věci nebyl
dostatečný časový prostor,“ dodal
manažer.
(lv)

ve dvojici s Balákovou

PROSTĚJOV Mladá volejbalistka
VK Prostějov Šarlota Svobodová
odstartovala beachvolejbalovou
sezónu 2018 - a hned pěkným
úspěchem. Ve dvojici s parťačkou Karin Žolnerčíkovou totiž
vyhrály národní kvalifikaci České
republiky o postup do mezinárodního kvalifikačního turnaje
o účast na Letních olympijských
hrách mládeže 2018.
Letošní Youth Olympic Games se
uskuteční na podzim v Argentině
(6. až 18. října, Buenos Aires). To
výše zmíněné nominační klání zahrnující evropské páry přijde na

řadu mnohem dříve, od 8. do 10.
června v rakouském Badenu. Aby
se tam Svobodobá s Žolnerčíkovou
probojovaly, musely ovládnout akci
v Praze-Záběhlicích. To se jim díky
vítězné výsledkové jízdě podařilo a staly se tak jednou z šestnácti
dvojic starého kontinentu mezi
dívkami, jež změří síly v Rakousku.
A pět nejlepších projde na letošní
mládežnické LOH. Splní si holky
tenhle sen?
Z dalších prostějovských hráček kromě Svobodové se plážovému volejbalu budou během nadcházejících
týdnů i měsíců věnovat slovenská

blokařka šestkového áčka VK Gabriela Kozmík a talentovaná smečařka
z juniorského družstva vékáčka Tereza Baláková. Navíc ve společném
duu, ačkoliv obě dělí téměř dvacet
let věkového rozdílu. Tohle prý nebude vůbec na škodu, spíš právě naopak. Ostřílená matadorka Gabika
vloží do hry své zkušenosti a jistotu,
mladá Terka zase dravost a mrštnost.
Tréninkový azyl našly v areálu beachových kurtů TJ Sokol Mostkovice
pod hrází plumlovské přehrady, do
jejich přípravy se často zapojuje rovněž šestkové libero Prostějova Tereza Slavíková.
(son)

Kluby se ještě nedohodly na herním systému ligy
PRAHA, PROSTĚJOV Ani poslední
jednání Asociace ligových klubů nerozhodlo o systému, jakým se bude hrát
příští ročník Kooperativa NBL. Ve hře
je stále více variant. Klubům to komplikuje sestavení plánu přípravy nové
sezóny, komplikace mají i kvůli zatím
neznámému počtu povolených cizinců
v týmu.

„Je to docela nepříjemné. Nevíme, kolik
zahraničních hráčů můžeme získat. Je
možné, že zůstane kvóta pěti povolených
cizinců, možná to budou jenom čtyři. Je to
pro nás komplikace při jednání s agenty,“
uznává potíže při skládání nového kádru
sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.
Volných českých a současně kvalitních

hráčů je na basketbalovém trhu nedostatek. Většina má platné smlouvy, další
zase často až přemrštěné finanční nároky.
„Z tohoto pohledu je skvělé, že v minulé
sezóně dostávali šanci naši mladí kluci. Zlepšili se, v dalším ligovém ročníku
s nimi můžeme počítat. Předpokládám,
že ještě výkonnostně porostou a dostanou
ještě větší prostor,“ kvituje Pekárek.

Nejistý je i herní systém. Část klubů preferuje zachování dvoukolového s nadstavbovými skupinami. Druhá skupina
se přiklání ke čtyřkolovému systému,
po kterém by následovalo play-off. „Tato
záležitost je hodně důležitá. Doufám, že
se rozhodne brzy. Potřebujeme vědět, jak
se bude hrát. Jestli jednou týdně, nebo
dvakrát. Fyzické náročnosti čtyřkolového

systému by se musela přizpůsobit i příprava. Nemůžeme se přece dozvědět systém
týden před začátkem ligy. Je třeba rozhodnout. Tak, nebo tak,“ nabádá členy asociace
sportovní manažer BK Olomoucko.
Příští jednání Asociace ligových klubů je naplánováno na tento čtvrtek 17.
května. Po tomto jednání snad bude
o všem podstatném rozhodnuto. (lv)

Pondělí 14. května 2018
www.vecernikpv.cz
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NOHEJBALISTÉ PARÁDNĚ OTOČILI BITVU PROTI ZRUČI
momentálně nevěří, a tuhle důvěru splatil na jedničku,“ chválil Beneš.
Víra domácích rostla. Pádný důkaz
přinesl suprově zvládnutý tiebreak
trojice Matkulčík - Příhoda - Deutsch
(4:3) i to, nakolik hladce dominovali
dalším trojkám Klaudy s Valentou
a Robou. Prostějov tak rázem vedl 5:3
a věděl, že už neprohraje. Samozřejmě

PROSTĚJOV Státní svátek 8. května zvaný Den vítězství měl
pro nohejbalisty TJ Sokol I Prostějov nakonec symbolický
význam tím, že jej skutečně oslavili výhrou. Ve vloženém sedmém kole 1. ligy mužů ČR 2018 se však hodně nadřeli, než
špatně rozjetý úterní mač proti AC Zruč-Senec 2004 přetavili
v kýženou výsledkovou euforii těsným poměrem 6:4.

SO PV
ZR SE

6
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EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Vstupy do zápasů, to je v případě Hanáků a jejich letošní sezóny samostatná kapitola. Stručně řečeno je nezvládají, což bohužel platilo i pro sváteční
duel. Sotva začal, už museli dohánět
nepříjemné manko nabrané v obou
zahajovacích dvojkách, jež po vcelku
vyrovnaném průběhu nezvládli ani
Valenta s Matkulčíkem, ani Klaudy
s Robou - 0:2.
Vzápětí sice trojice Matkulčík - Příhoda - Deutsch vydřela první bod, ovšem

následovala další porážka trojky Klaudy - Valenta - Roba, navíc bolestně těsná. A za stavu 1:3 se plánovaný triumf
– tolik potřebný ke zlepšení průběžného postavení v tabulce - nepříjemně
rozplýval. „Začátky máme v tomto
soutěžním ročníku prostě strašné.
Klukům sice pokaždé zdůrazňuju, ať
si dají v úvodu dvojnásob pozor, jenže
ani opakované domlouvání nepomáhá. Ztrácíme koncovky, kde děláme
spoustu chyb,“ kroutil hlavou trenér
Sokola I Richard Beneš.
Naštěstí se povedlo udržet pozitivní
atmosféru. Jak mezi samotnými prostějovskými hráči, tak v řadách přítomných fanoušků. Všechny burcoval
zejména emotivní nováček „jedničky“
Tomáš Jorda, který sice nezasáhl z pozice náhradníka do žádného střetnutí, ale
tím víc povzbuzoval své parťáky. Čehož
se chytili i výše zmínění příznivci a ve
výborné kulise se vydařil skvělý obrat.
Klíčem k němu byl precizní úspěch plonkové dvojice Příhoda – Deutsch (2:3),

4 !5 
BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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stejně pronikavý dopad pak přinesl výtečně odehraný singl Tomáše Roby. Ten
v něm nahradil letos nevýrazného Jakuba
Klaudyho a přesvědčivě srovnal na 3:3.

„Pokud jsme aspoň v trochu kompletní
sestavě, tak máme plonky zpravidla silnější než soupeři. A Tom Roba v singlu?
Dostal šanci místo Kuby, který si v něm

#57]  7
díky za super atmosféru“
Marek SONNEVEND
 Vstup do zápasu jste však měli
špatný. Proč?
„Možná tam bylo trochu podcenění soupeře, fakt nevím. Každopádně se nám
ten začátek opravdu nepovedl, hlavně
jsme rychle ztratili obě úvodní dvojky.
A hned to bylo 0:2, po následných trojkách ještě 1:3. Teprve potom jsme se
zvetili a naštěstí výsledek otočili. Až do
úplně posledního míče to však byl hodně vyrovnaný boj, než jsme mohli oslavit
těsné vítězství.“
 Kde se utkání lámalo?
„Určitě v plonkových dvojkách, které kluci zvládli výborně a snížili na 2:3. Hodně
důležitý pak byl i singl.“
 Ten většinou hrává Jakub Klaudy,

ale tentokrát jste dostal přednost vy.
Jak se to seběhlo?
„Kubovi letos singl moc nejde, i naposledy v Přerově ho jasně prohrál. A společně
s ním i trenérem jsme se domluvili, že
proti Zruči to zkusím já. Singl taky hrávám a nyní jsem do něj nastupoval s tím,
že udělám všechno pro výhru, kterou
bychom vyrovnali na 3:3. Což se zaslouženě podařilo.“
 Vzápětí jste otočili na 5:3, aby nakonec rozhodoval závěrečný souboj
dvojic. Nebyli jste před ním s Kubou
Klaudym nervózní?
„Já letos nervy už vůbec nemám. Minulou sezónu ještě někdy jo, ale teď dokážu
zůstat víc v klidu a soustředit se na co nejlepší výkon. Myslím, že tentokrát se mi
opravdu dařilo a ze své dnešní hry mám

Richard BENEŠ - TJ Sokol I Prostìjov:
„Před zápasem jsem pevně věřil, že budeme naplno bodovat. Po tom mizerném
začátku sice člověk trochu zapochyboval, ale přesto jsem i za nepříznivého stavu
1:3 pořád věřil v obrat. A opravdu se povedl díky několika klíčovým věcem: perfektní atmosféře, bojovnosti kluků, postupně zlepšovanému výkonu. Třeba Kuba
Klaudy ve druhé polovině dnešního utkání i přes svou menší postavu neskutečně
blokoval, fantastický výkon celkově předvedl Tom Roba. Tím pádem jsme
Zruč udolali a v půlce základní části se dostali na pět získaných bodů, což je po
nevydařeném startu soutěže velmi solidní.“
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Tomáš Roba: „Se Zruèí to byl MÙJ NEJLEPŠÍ ZÁPAS

PROSTĚJOV Tak trochu nečekaného hrdinu měl úterní duel nohejbalistů Sokola I s výběrem Zruč-Senec. Všechny své parťáky skvělým
výkonem převýšil Tomáš Roba, který prostějovskému týmu lví měrou
pomohl k vítěznému obratu na 6:4. „Tom je takový nenápadný, ale tentokrát hrál opravdu fantasticky,“ ocenil přínos tohoto hráče i trenér
Hanáků Richard Beneš. Samotný Roba byl z vybojovaného triumfu
doslova nadšený a Večerníku ochotně odpověděl na několik otázek.

chtěl ještě víc, avšak radost oddálily
předposlední dvojky, v nichž nestačili
Valenta – Matkulčík a bylo to 5:4. Tři
dny po remízovém derby v Přerově tudíž znovu přišel na řadu závěrečný mač
dvojic, jímž tentokrát Klaudy s Robou
rozhodli o slastném vítězství. 6:4 za
skandovaného potlesku všech nadšených fandů!

dobrý pocit. Asi šlo o můj vůbec nejlepší
zápas první lize mužů, zvládnutý s velkým přehledem. Snad budu dál takhle
pokračovat. Hlavní přitom samozřejmě
je vítězství týmu, z toho máme všichni
největší radost.“
 Pomohla bouřlivější atmosféra?
„Rozhodně moc, kulisa byla výborná.
Chci hodně poděkovat fanouškům za
podporu, perfektně to vyhecoval hlavně
Džordy. (spoluhráč z lavičky Tomáš Jorda - pozn.red.) Všem patří velké díky.“
 Berete pět získaných bodů v polovině základní části soutěže?
„Určitě jo, po tom špatném začátku sezóny jsme se dokázali zvednout. A je vidět,
jak se postupně zlepšujeme, jdeme herně
nahoru zápas od zápasu. Teď je potřeba
nepolevit a jet podobně dál.“
 Jaký cíl máte před sebou?
„Posunout se aspoň do středu tabulky.
A hlavně postoupit do play-off, jehož
předkolo si zajistí mužstva na třetím až
šestém místě. Pevně věřím, že tohle je
v našich silách, vyřazovací boje si stejně
jako v minulých letech moc chceme zahrát.“

Kostelečtí borci vydřeli

výhru a skončili pátí
SO JUL
SO KNH
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 Co bude klíčovou podmínkou?
„Jak říká náš trenér: scházet se na utkání
v co nejvíc kompletní sestavě. Hlavně
kvůli práci to není jednoduché, třeba na
tréninky nás nechodí zrovna hodně. Zápasy bychom ale pokud možno neměli
vynechávat, zvlášť když oproti loňsku
citelně chybí Kuba Ftačnik s Lukášem
Wiesnerem. Pokud pak nenastoupí ještě
někteří další kluci ze současného kádru, je
to dost složité. Já věřím, že se se vším nějak
popereme a budeme v dalším průběhu
sezóny předvádět dobrý nohejbal. Takový, abychom postoupili do toho play-off.“
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BRNO, PROSTĚJOV Výtečnou
sérií pěti výher za sebou zakončili házenkáři Sokola Kostelec na Hané 2.
ligu mužů ČR 2017/2018. Poslední
korálek na tuhle vítěznou šňůru navlékli včera večer na hřišti Sokola Juliánov, který jim podlehl těsně 27:29
(11:16). A perně vybojovaným triumfem v závěrečném 22. kole si tým
HK zajistil v konečném pořadí skupiny Jižní Morava velmi lichotivou
pátou pozici.
Úspěch na brněnské půdě papírově
slabšího celku z jedenácté příčky tabulky
přitom Hanáci vybudovali povedeným
prvním poločasem. „Ten jsme odehráli
výborně jak směrem dozadu, tak i dopředu. Kluci od začátku dobře bránili,
k tomu přidali kvalitní útočnou činnost
včetně poměrně přesné střelby. A díky
tomu všemu jsme dost brzy vedli výrazným rozdílem až šesti nebo sedmi gólů,“
chválil svěřence hlavní trenér kostelecké
družiny David Ševčík.
Po přestávce však přišlo polevení doprovázené obavami o výsledek. „Chlapci si
pod dojmem úvodní půlky asi mysleli,
že už to půjde samo, a výkon celého
mančaftu šel hodně dolů. Nakupili jsme
víc chyb, domácí toho využili, skóre se

začalo vyrovnávat. V jednu chvíli to dokonce bylo o jedinou branku, naštěstí
nás v době téhle nejhorší krize podržel
gólman Pavel Navrátil několika skvělými
zákroky. Za důležité taky považuju, že
i když jim to nešlo, tak hráči nezpanikařili.
Dál bojovali a nakonec vítězství udrželi,“
oddechl si Ševčík.
Celému mužstvu po utkání poděkoval
i vzhledem k extrémně náročným podmínkám. „Juliánov hraje v nafukovačce,
kde panovalo strašné horko a dusno. Dost
jsem se potil i já na lavičce, natož kluci na
hřišti. Proto mám radost, že ztíženou situaci zvládli. Nejvíc branek tradičně nastřílel
Honza Smékal, přidali se Rosťa Podhrázký s Martinem Švecem a zkušený Milan
Varhalík pomohl jak rozehrávkou ze
střední spojky, tak klíčovými trefami v závěru,“ vyzdvihl kouč Sokola HK.
Konečný pátý post ho těší. „Přesné umístění tolik neřeším, ale je pravda, že z postavení v horní polovině tabulky máme
všichni radost. Zvlášť, když po sedmnáctém kole a porážce doma od Napajedel
jsme na tom nebyli moc dobře. Mužstvo
však navzdory omlazení prokázalo charakter, ve zbytku soutěže zabralo a dokázalo se vrátit nahoru, současně naši mladí
sbírali cenné zkušenosti. Všechny kluky
můžu jedině pochválit,“ uzavřel spokojený Ševčík.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
2. ligy JM mužů najdete na straně 20

Derniéra s debaklem V Modřicích muži Sokola I výsledkově nestačili
SO VM
SO PV II
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PROSTĚJOV Posledním kolem
skončila o víkendu druhá házenkářská liga. Prostějovská házená měla už
od minulého víkendu záchranu soutěže zajištěnou, protože na jedenáctý
Juliánov měli Hanáci nedostižný
tříbodový náskok. Do Velkého Meziříčí odjela devítičlenná výprava,
ovšem bez brankáře Hrubého.
„Nebylo zbytí, do branky jsme museli
postavit hráče z pole, nakonec jím byl
Svatopluk Ordelt,“ vysvětlil netradiční
obsazení postu gólmana trenér Anatolij Vasylijev. Předsedovi klubu a vedoucímu mužstva v jedné osobě se v brance nečekaně dařilo. Dokonce do té
míry, že se prostějovští Sokoli během
prvního poločasu dostali do vedení.
„Svatopluk v brance čaroval, ovšem do

té doby, než soupeřův trenér upozornil
hráče, že v brance nestojí brankář. Pak
zvýšili střelbu a zkoušeli to ze všech pozic,“ ocenil svého druha z realizačního
týmu trenér.
Prostějovu se dařilo a nikdo nebral
v potaz, že výsledek utkání už o ničem
nerozhoduje. Poločas skončil s pouze tříbrankovým mankem, jenže ve druhém
poločase se přece jen projevila herní kvalita domácích.
„Náš handicap v brance se přece jen
projevil a v průběhu druhého poločasu
brankový rozdíl narůstal. Přesto musíme před Svaťou Ordeltem smeknout,“
uzavřel své hodnocení Vasilijev. Sezóna
skončila v uvolněné atmosféře, o čemž
svědčí i douška, že až v tomto utkání dávno po skončení aktivní hráčské kariéry
poznal Svatopluk Ordelt, který post byl
pro něj jako stvořený...
(tok)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
2. ligy JM mužů najdete na straně 20

V sobotu přivítají v prvoligovém šlágru Start Praha
MOD „B“
SO I PV
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BRNO, PROSTĚJOV Dvě vítězství
za sebou, to nohejbalisté TJ Sokol
I Prostějov v letošní sezóně ještě
nezažili. A tahle neradostná zákonitost platí i nadále, neboť po úterním
skolení celku Zruč-Senec padli Hanáci v sobotním střetnutí 8. kola 1.
ligy mužů ČR 2018 na půdě MNK
Silnice Group Modřice B. Navíc jasným poměrem 6:1, což je přikovalo
k předposlednímu sedmému místu
v průběžném pořadí druhé nejvyšší
tuzemské soutěže.
Víkendový debakl se přitom vůbec nemusel konat, ačkoliv Sokolům oproti

předchozímu duelu chyběl absentující
Příhoda. Přesto dvojice Valenta, Matkulčík dokázala vyrovnat na 1:1 a trojici Valenta, Roba, Matkulčík chyběl jen kousek
k dalšímu srovnání stavu na 2:2. Místo
toho domácí odskočili na 3:1. A jakmile
favorizovaný Hanus zvládl další vyrovnaný mač v singlu proti srdnatě bojujícímu
Robovi (opět 2:1 na sady), posunulo se
skóre už na 5:1. Načež přišla ze strany
hostů naprosto nevydařená trojka –
a bylo výsledkově vymalováno až příliš
krutým debaklem.
„Citelně nám scházel Marián Příhoda.
Bez něho jsme aspoň jednu trojici pořádně nabili, ale ani to nám nepomohlo.
Zejména Honza Matkulčík měl totiž
vysokou kazivost v útoku a pokud soupeři sami doslova darujeme v jednom
setu sedm míčů, nemůžeme ani proti

průměrnému družstvu pomýšlet na vítězství. Za stavu 5:1 jsme navíc poslední
trojku úplně odevzdali, takhle nelze
k utkání přistupovat. Ani za téměř rozhodnuté situace,“ nelíbilo se trenérovi
prostějovských nohejbalistů Richardu
Benešovi.
„Za možná jediné pozitivum považuji
singl v podání Tomáše Roby, který dokázal nad juniorským mistrem světa
Hanusem hrajícím singla i za extraligové
áčko Modřic získat set, načež ve třetí sadě
rozhodly až závěrečné dva nechytatelné
míče silného protivníka. Nechtěl bych
to zakřiknout, ale zdá se, že do dalších
kol můžeme i v singlu pomýšlet na body.
V každém případě byl Tom Roba v sobotu naším nejlepším hráčem, Honza
Valenta odvedl svůj velmi solidní standard. Naopak se oproti zápasu se Zručí

příliš nedařilo Honzovi Matkulčíkovi vinou vysokého počtu útočných chyb, jak
už jsem zmínil,“ sesumíroval Beneš.
Sokol I po další hladké porážce zůstal
sedmý, leč na šestou příčku znamenající ještě postup do play-off neztrácí
žádný bodík. A v dalším prvoligovém dějství přivítá největšího favorita, průběžně druhý SK Start Praha
(sobota 19. května od 14:00 hodin,
kurt u sokolovny na Skálově náměstí). „Bude to šlágr se soupeřem, jenž má
zvuk a kterého jsme loni dost potrápili
v dramatickém semifinále. Snad přijde
hodně fanoušků a znovu vytvoří dobrou
atmosféru, jako proti Zruči. My budeme
chtít dokázat, že v plné sestavě můžeme
svést rovnocennou partii s každým,“ burcuje Beneš.
(son)
Statistiky z utkání najdete na straně 20
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PROSTĚJOV Volejbalový pro- PŮVODNÍ
jekt VK Prostějov nastartovaný zpravodajství
marketingovou společností pro Večerník
TK PLUS před dvanácti lety
zajistil ženskému týmu toho- Marek
to oddílu celou jednu deká- SONNEVEND
du (téměř) neomezené vlády
nad tuzemskými soutěžemi. Souběžně s tím se však podařilo
výrazně pozvednout i všechny mládežnické kategorie, které
hlavně mezi lety 2011 až 2016 také zažívaly éru medailové hojnosti. Bohužel poslední dvě sezóny ukázaly především u juniorek, kadetek i starších žákyň výkonnostní sešup dolů, cenné
kovy se hodně vzdálily. Natrvalo, nebo jen přechodně?
Prùnik mezi
národní špièku
V době razantního nástupu dospělého vékáčka na (mezi)národní scénu
nepatřily oddílové naděje v žádné
věkové kategorii mezi českou elitu
ani náhodou. Jejich úroveň byla při
vší úctě spíš jen (pod)průměrná, což
vedení ambiciózního klubu chtělo
změnit. A bylo více než zřejmé, že
k tomu potřebuje zejména erudovaného odborníka do čela celého mládežnického systému, aby silou svých
schopností i osobnosti dokázal co
nejrychleji nastolit dobře fungující
výchovu vysoké úrovně napříč všemi kategoriemi.
Takového člověka se podařilo roku
2008 najít v Přerově a stal se jím
Jaroslav Matěj. Špičkové teoretické
vědomosti plus dlouholeté praktické zkušenosti okamžitě vrhl plně
do prostějovských služeb a se svým
rozhodujícím vlivem začal bleskově
zvyšovat kvalitu od přípravky až po
juniorky. Využil celkového volejbalového boomu ve městě i okolí,
díky čemuž byl k dispozici dostatek
malých nadějí z náborů. A klíčový

dopad mělo rovněž vytvoření dostatečně kvalitního štábu trenérů, kteří
začali nastolený systém hned převádět do praxe. Tím vším se povedla
jedna věc: progres měl skutečně
bleskový průběh. A špička ČR pod
vysokou sítí musela mezi dívkami
uvítat do svého středu novou dravou
šelmu lačnící po medailích.
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A aby toho nebylo málo, v následující sezóně se jim podařilo mistrovský titul zopakovat. Prostě fantazie!
Za těmito historickými zápisy stále
velmi mladého klubu přitom vězela
výborná práce koučů s výjimečně
silnou generací hráček, která svůj
um i potenciál navíc prodávala také
po přechodech do vyšších kategorií.
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Tím pádem procházel postupným
progresem též kolektiv kadetek vékáčka. Už od ročníku 2010/11 vtrhl do extraligy U15, kde hned na
úvodní pokus skončil šestý, načež se
do jeho kádru přesouvalo s přibývajícím věkem pořád víc a víc plejerek
z veleúspěšného žákovského souboru. A kadetky Prostějova vcelku
logicky vzaly národní smetánku rovněž mohutným útokem.
V roce 2012 ještě zůstaly těsně pod
bednou čtvrté, leč poté to již šlo ráz
na ráz. 2013 = stříbro. 2014 = druhé stříbro. A 2015 = famózní zlato,
navíc získané v domácím prostředí!
Byl to nejen pomyslný, ale i skutečný vrchol v dosavadních dějinách
prostějovské volejbalové mládeže.
Všechno vypadalo nádherně a idylicky, možný strop představoval snad
jen vesmír.

Senzační přitom bylo, jak brzy prostějovská děvčata na hodnotné
„placky“ úspěšně zaútočila. O prudký atak se postaraly starší žákyně,
jež pod vedením trenérské dvojice
Lenka Koblerová - Aleš Dočkal postoupily na jaře 2011 premiérově na
mistrovství republiky a tam způsobily výsledkový šok, když hned napoprvé v konkurenci všech top soupeřů dosáhly na bronz za třetí místo.
Už tohle se dalo považovat za značný úspěch, ovšem ve skutečnosti
šlo pouze o předzvěst dalších, ještě
Øada pøichází
mnohem větších zářezů v následu 
jících dvou letech. Rok 2012 totiž
vynesl tým VK U15 na absolutní Podobně, jako vyrůstající super
vrchol coby tuzemské šampiónky. generace žákyň VK vynesla na vr-
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Foto: Marek Sonnevend

chol kadetky, pomohla o dva tři
roky později takřka až úplně nahoru i oddílovým juniorkám. Ty
poměrně logicky pronikly do extraligy později, „teprve“ od sezóny
2012/2013. A neustále se zlepšovaly. Ze třinácté pozice na desátou,
pak na osmou. A počínaje ročníkem
2014/2015 již měly na to usilovat
o mistrovský trůn. Na rozdíl od parťaček z nižších věkových kategorií
však na něj nikdy nedosáhly.
Dvakrát přitom chyběl malý kousek. V prvním případě roku 2015
dva poslední kroky, což znamenalo
bronz za třetí post. A v případě druhém roku 2016 scházel jediný závěrečný krůček, čímž Hanačky U19
zaknihovaly stříbro za druhou příčku. Ještě loni pak šance na absolutní
piedestal dlouho trvala, nicméně
čtvrté místo přineslo určité zklamání. A zároveň nemilé poznání, že
nejlepší éra nezadržitelně končí.

 #
sešup dolù
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Ukázalo se totiž, že vychovat novou
top generaci výtečných mladých
hráček není vůbec snadné, ač se
klubové vedení v Prostějově nadále snažilo zachovat špičkové podmínky pro výchovu. Přesto ústup
z vydobytých pozic byl a nadále je
podle výsledků (byť neznamenají
vše) jasně patrný.
Například starší žákyně po výše
probíraném zlatu 2013 obsadily v rámci ČR sedmé, sedmnácté
a dvanácté místo, což ještě docela

Foto: Marek Sonnevend
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šlo. Loni však spadly na dvaatřicátou příčku, letos jsou třicáté.
A z toho jednoznačně vyplývá, že
udržet nejvyšší republikovou kvalitu se ani po herní stránce nedaří.
Totéž v uplynulých letech potkává
i starší kategorie. Kadetky vékáčka
po úžasném titulu navázaly stále
výborným bronzem, načež před
rokem spadly na desátou pozici
a nyní dopadnou dost podobně,
nejspíš deváté. Na cenné kovy navíc musejí aktuálně zapomenout už
také juniorky, viz současný desátý
post v nedávno skončeném extraligovém ročníku 2017/2018.

)  
na zlepšení?
Odpověď na otázku z podtitulku zní:
bohužel asi ne. Vedení VK Prostějov
to sice zatím oficiálně nepotvrdilo,
ale je v podstatě veřejným tajemstvím, že celý volejbalový oddíl půjde od příští sezóny pronikavě dolů
s celým finančním rozpočtem. Včetně péče o talenty, čehož důkazem
pravděpodobně je i čerstvě oznámený odchod dlouholetého šéftrenéra
mládeže Jaroslava Matěje.
I když by klubová činnost měla dál
pokračovat - byť za mnohem méně
peněz - nepůjdou nejspíš očekávat
žádné zázraky. Samozřejmě bude záležet na složení celého trenérského
štábu, velice důležitou roli každoročně hraje úspěšnost náboru. A skutečně dobrou prací napříč věkovými
kategoriemi se navzdory ekonomickému utahování opasků dá dokázat

mnohé. Nicméně je to tím těžší, prokazatelně komplikovanější.
Pomyslným světélkem v nejistotě
hrozící tmy budiž rostoucí úroveň
mladších žákyň vékáčka (postoupily na závěrečný turnaj MČR pro
šestnáct nejlepších týmů země).
A taky ještě jedna nezanedbatelná
věc. Pokud budou v dalších letech
dostávat v prostějovském „A“-družstvu žen podstatně víc příležitostí
vlastní odchovankyně klubu, mohlo by to u mladých nadějí přinést
zvýšenou motivaci, že se do něj
jednou reálně dostanou. Což až do
letoška platilo naprosto minimálně.
Tak si přejme, ať všechny zdejší
holky volejbal stále maximálně baví a navzdory jakýmkoliv
okolnostem v něm dál nacházejí
smysluplnou náplň svého volného
času. Čím víc se tohle podaří, tím
spokojenější mohou být. A třeba
i úspěšnější.
MEDAILOVÉ ÚSPÌCHY
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Vysvětlivky: JU = juniorky, KA = kadetky, SŽ = starší žákyně, MŽ = mladší žákyně. Mladší žákyně mají celostátní
soutěž až od roku 2014. * Přesné konečné umístění bude známo až v květnu.

