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STAŘENKU?
Šokující čin

Michal Kadlec
VÍCEMĚŘICE V Domově u rybníka, sociálním ústavu ve Víceměřicích, mělo 20. dubna
dojít k napadení šestaosmdesátileté stařenky. Podle dvou zdrojů Večerníku měl seniorku dokonce znásilnit mladý muž přímo na chodbě ústavu! Zda šlo o chovance tohoto
sociálního zařízení, se zjistit nepodařilo. Ostatně na případ bylo okamžitě uvaleno embargo nejen z policejních orgánů. Zarážející je také fakt, že ředitel Domova u rybníka
Večerníku případ nejprve popřel, vzápětí poslal druhé vyjádření, ve kterém znásilnění
popírá a napadení stařenky považuje „jen“ za rizikové chování. Skutečně?

➢

V Domově u rybníka
ve Víceměřicích došlo
k otřesnému činu. Ředitel sociálního zařízení
ani policie však nechtějí
uvést žádné podrobnosti. Koláž Večerníku
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Mrtvý je z Ukrajiny
Olomouc (mik) - Jak Večerník informoval před dvěma týdny, krajští policisté pátrali po totožnosti zavražděného muže, jehož bezvládné tělo našli
v úterý 1. května na okraji Olomouce
v těsném sousedství prostějovského regionu. „Existuje možnost, že
muž zbavený života druhou osobou
může pocházet z Prostějova,“ uvedl
tehdy k pátrací relaci Libor Hejtman,
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje. Minulý týden se
kriminalisté konečně dopátrali totožnosti mrtvého. „Jednalo se o jednačtyřicetiletého muže z Ukrajiny. Krajští
kriminalisté na případu intenzivně
pracují,“ prozradil Hejtman.

Potvrdili nabídku
Prostějov (mik) - V minulém vydání
Večerník seznámil prostějovskou veřejnost s krachem při jednání Správy
železniční dopravní cesty s potenciálními nájemci opuštěných prostor
bývalého hotelu a restaurace na hlavním nádraží v Prostějově. Nicméně
mluvčí SŽDC Marek Illiaš Večerníku
prozradil, že místo obchodních řetězců Globus či Hruška by na nádraží
mohli působit v daleko větší míře policisté. „Mohu potvrdit, že SŽDC nám
nabídla uvedené prostory na prostějovském nádraží. Její nabídku konzultujeme, v tuto chvíli je ale předčasné
tvrdit, že projevíme zájem či nikoliv,“
sdělila Večerníku Jitka Dolejšová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Prodlouženo o rok
Prostějov (mik) - Fotbalové kluby
1.SK Prostějov a TJ Haná Prostějov budou moci areál za místním
nádražím využívat dalších dvanáct
měsíců. „Rada města doporučila
oběma klubům prodloužit nájemní smlouvy o další rok,“ uvedl pro
Večerník Jiří Pospíšil, náměstek
primátorky Prostějova.

FOTO
Martin MOKROŠ

V této rubrice si často všímáme místních
občanů a aktuálního dění v prostějovských
ulicích. Občas se nám podaří udělat si kapku legraci z nějakého nešvaru anebo někoho nachytáme takzvaně na švestkách.
Tentokrát jsme zcela náhodně zvěčnili externího spolupracovníka Večerníku s kočárkem, jenž se tak pochopitelně stal terčem
našich vtíravých dotazů kdo, s kým, jak dlouho... Protože jsme, na rozdíl od jiných, seriózní redakce bojující proti dezinformacím,
uvádíme vše na pravou míru. Vyfešákovaný
kolega reprezentoval firmu v rámci jarních
Dnů zdraví a kočárek hlídal kamarádce,
která je ve skutečnosti hodnou tetičkou.
On sám ovšem slíbil, že jako externí strýček
vychová z malého juniora zodpovědného
voliče, slušného občana a hlavně žádného
udavače, jelikož těch již tady máme dost.

VEÈERNÍKU

EXTERNISTA
TAŤKOU?!!
TAŤKOU?

Tak to bude pořádná mela! Připravte se na to, že dva měsíce budete jezdit na kole, ovšem i tohle
bude tolerováno pouze na vyhrazených místech. Jinak budeme všichni
chodit pěšky. Jak se totiž Agentura
Hóser dozvěděla, během července
a srpna bude pro veškerou dopravu uzavřeno celé město! Jak je to
možné?
Jednoduše. Během letních prázdnin totiž kolidují navzájem obrovské investiční akce do dopravní

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

•• Pondělí ••
Prostějovské nebe. Každý z nás je osobností, nikdo z nás ovšem není Bohem.
V dnešní době sice ubývá těch, které považujeme za Bohy, neuvěřitelným způsobem však přibývá těch, kteří považují za Boha sebe samotné... Zástupci prostějovské radnice předali pět Cen města prostějovským osobnostem.
•• Úterý ••
O rodičích a dětech. „Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se
tvé děti chovaly k tobě,“ doporučoval starověký řecký řečník Isokratés. Jak
by ovšem dodal vedoucí autodílny z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje: Je to
marný, je to marný, je to marný! Důkazem je mimo jiné Jiří Smékal, mladík,
který sice nebyl schopný vydělat si ani korunu, přesto mlátil nevlastního
otce i vlastní matku. I díky tomu se opět objevil u prostějovského soudu.
•• Středa ••
Já na sestru, sestra na mě. Není důležité, co pokazíme, ale na koho to svedeme.
Tímto heslem se očividně řídila jednačtyřicetiletá šoférka, kterou u Vrbátek policisté načapali pod vlivem alkoholu. Žena, která již v minulosti přišla o řidičák, se
pokoušela vydávat za vlastní sestru. Takového sourozence, aby člověk pohledal...
•• Čtvrtek ••
(Ne)vhodný dárek. Na narozeniny dostanu asi chlapa. Už jsem ho totiž
viděl u ženy ve skříni... Vhodnější dárky a přáníčka z papíru bylo možné
pro své partnery vyrobit v tvořivé dílně, která probíhala v multikulturním
klubu Mozaika v Raisově ulici.
•• Pátek ••
Z generace na generaci. „Dělat šaška je stejně těžké, odpovědné a poctivé
jako dělat lékaře, architekta, horníka nebo vynálezce,“ upozornil humorista Miroslav Horníček. Bolek Polívka v prostějovském divadle pomyslně
předal svůj červený nos na gumě svému synu Vladimírovi. Stalo se tak
v inscenaci Šašek a syn volně navazující na legendární představení Šašek
a královna.
•• Sobota ••
Vandr životem. Celý lidský život je jen cestou ke smrti. Proto bychom si
měli dobře vybírat, kudy půjdeme... Zvolit si některou z tras plných přírodních zajímavostí mohli účastníci oblíbeného Smržického vandru.
•• Neděle ••
Pohádky pro všechny. Je dobré mít děti. Každý vnímavější člověk bude
někdy dost starý na to, aby s chutí opět četl a sledoval pohádky. A děti jsou
dobrou výmluvou pro to, aby tak mohl bez problémů činit. Ideální příležitostí k takovému vzájemného setkání u pohádky bylo představení O Květušce,
zahrádce a babici Zimici, se kterou přijelo Slovácké divadlo z Uherského
Hradiště.

KRIMI
číslo

Vloupání do bytu je v poslední
době poměrně oblíbenou „disciplínou“ zlodějů. Straka se
minulé úterý dostala také do
bytu ve zvýšeném přízemí panelového domu v Družstevní
ulici v Prostějově. Výše způsobené škody je trošičku kuriózní
a ihned Večerník zaujala.

10 500

Foto: Veronika Indrová

města pro veškerou dopravu i zásobování,“ sdělil Šlehačka.
Otázkou ale je, jak si vedení magistrátu představuje mít celé dva měsíce město uzavřené? „Bude tomu
tak ze všech příjezdových směrů.
Nechceme riskovat, že kvůli deseti
investičním akcím se tady zbytečně
ucpou všechny vedlejší ulice. Prostě
to během prázdnin nějak vydržíme,
doporučovala bych užívání kola,
a kudy cyklisté neprojedou, budou
muset jít prostě po svých. Máme slíbeno od všech firem, že během července a srpna nám stihnou opravit
všechny hlavní komunikace ve městě,“ slibuje si od prázdnin primátorka Prostějova Alena Rašáková.
Nejen Prostějované se ale budou
muset smířit i s tím, že uzavřeny

budou i všechny obchody, protože
je nebude mít kdo a jak zásobovat. „Však nikdo hlady neumře.
Zajistíme několik otevřených obchodů, které budou zásobeny letecky, a to vrtulníky Armády ČR.
Žádný z občanů si tak nemusí dělat nějaké zásoby dopředu, o vše
bude postaráno. A kdo se bude
chtít dostat ven z Prostějova,
musí dojít pěšky třeba na nádraží
do Olomouce,“ nabízí návod primátorka Rašáková.
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.

ROMAN CRHA
Jde o to, že majiteli bytu zloděj ukradl notebook, přičemž
se pro něj vydrápal přes balkón po rozbití okna. Celková
škoda byla spočítána na deset
a půl tisíce korun. A teď se podržte, škoda na rozbitém okně
činí plných deseti tisíc, škoda
na ukradeném postarším notebooku jen pětistovku. Zloděj
tedy více ničil, než kradl...

PŘEDPLATNÉ
608 960 042

CO NÁS POTĚŠILO...
Z Bašty bude kavárna. Konečně
se po dlouhých měsících dalšího
uzavření bývalé galerie v Baště ve
Školní ulici podařilo magistrátu uzavřít nájemní smlouvu s firmou, která
v historických prostorách hodlá otevřít kavárnu a koktejlbar s poslechem
společenské muziky! Ona společnost byla jediným zájemcem.
CO NÁS UDIVILO…
Žádná pěší zóna. V Kravařově
ulici v Prostějově má už mnoho let
fungovat režim pěší zóny. Radní
nedávno prohlásili, že otevírat tuto
ulici pro běžnou dopravu a dokonce obnovit výjezd na křižovatku na
Jiráskovo náměstí v žádném případě
nemíní, jenomže i tak to zde mnohdy vypadá jako na „Václaváku“!

Agentura O prázdninách se uzavře celý Prostějov
infrastruktury. „Jde mi z toho hlava kolem, už několik týdnů mám
z nervozity běhavku a škytavku,“
chytá se za hlavu Pavel Šlehačka,
náměstek primátorky pro dopravu. Jak ale vzápětí přiznal, během
července a srpna se toho do Prostějova valí více než dost. „Bude se
dokončovat rekonstrukce Brněnské ulice, do toho začnou stejné
generální opravy Wolkerovy, Vrahovické a Plumlovské ulice. A ještě ke všemu se bude stavět nový
autobusový terminál u lázní, tunel pod železničním přejezdem ve
Vrahovické a vrcholem všeho bude
rekonstrukce dálniční estakády
Haná. No netrefilo by vás z toho?
Není tedy divu, že paní primátorka rozhodla o uzavření celého

rubriky
Večerníku

se narodil 25. února 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 13. září 2017.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 40
do 42 let, měří mezi 170 až 175 centimetry, má hubenou postavu, modré oči
a hnědé odbarvené vlasy.

ZACHYTILI JSME

128 490 000
Prostějovská radnice je takzvaně
„ve vatě“! Radní zveřejnili sice
jen několik málo strohých údajů
z účetní závěrky roku 2017, ale to
nejdůležitější je, že městská pokladna přetéká za loňský rok o více
než 128 milionů korun. Hlavní zásluhu na obrovském přebytku má
údajně perfektní výběr daní.
ZAUJALA NÁS...

Foto: internet

MARTA ISSOVÁ
Herečka Dejvického divadla byla
jednou z několika hvězd inscenace
Vzkříšení, se kterou minulou středu pražští divadelníci přijeli do
Prostějova. Hra, v níž byli diváci
svědky mnohých obratů v ději,
zaujala. Zaplněný sál Městského
divadla byl jasným důkazem.
ZASLECHLI JSME…

„BLBCI JSME PAK
ZASE JENOM MY
NA RADNICI!“
Náměstek primátorky statutárního
města Prostějova Jiří Pospíšil se takto
obořil nad přístupem firem,
které často rozkopávají nové
chodníky za účelem pokládky kabelů.
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 22/10 °C
Monika

Úterý

22/11 °C
Emil

Støeda

23/12 °C
Vladimír

RICHARD MITRÁŠ
se narodil 13. května 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 14. února
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 23 do 24 let, měří mezi 180 až 185
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné řídké vlasy.

Ètvrtek 23/12 °C
Jana

Pátek

24/12 °C
Viola

Sobota 25/13 °C
Filip

Nedìle 26/13 °C
Valdemar
Zdroj: meteocentrum.cz
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VZPOURA NA „KRAVAØCE“!
„Otevřete ji, jde tady o život,“ vzal tisíce
žádají lidé z ulice PRÁCI
„Je na čase se nad tím zamyslet,“ a
KL...

3

Á
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D
apeluje na radní P. Smetana O
Martin Z. se hájí tím,
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník

že byl napaden synem

Michal
KADLEC

PROSTĚJOV Nejen podnikatelé a obchodníci z Kravařovy
ulice v Prostějově znovu brojí
proti uzavření této lokality
a znemožnění výjezdu všech
vozidel kolem hudební školy
směrem na Jiráskovo náměstí.
Petici za zprůjezdnění podepsalo už 111 lidí bydlících či
podnikajících v této lokalitě.
Opatření magistrátu, který
před dvanácti lety ulici uzavřel
ve snaze zklidnit celý prostor
a vytvořit další výhradně pěší
zónu, se tak již viklá v samotných základech. O potřebné
změně už nahlas uvažuje také
hovořící za vše. A měli by si ho pořádně prohlédnout
náměstek prostějovské pri- Snímek
všichni, kteří budou rozhodovat o Kravařově ulici. Denně tam
mátorky pro dopravu Pavel dochází k několika podobným nebezpečným situacím.
Foto: Michal Kadlec
Smetana!

majitelky
bytu!
Martin ZAORAL
čtěte na
straně
18

Po Martinu Z. zůstala v bytě
paní Marie spoušť. Peníze,
které mu dala, už zřejmě nikdy neuvidí, a to i kvůli tomu,
že se do celé záležitosti nevhodně vložil její agresivní
syn.
Foto: Martin Zaoral

NA VÁŠ NÁMÌT

PROSTĚJOV Hledání řemeslníka se začíná čím dál víc podobat účasti v hazardní hře. Můžete mít štěstí a najít skutečně šikovného člověka, ale také můžete hodně prodělat. Své
by o tom mohla vyprávět paní Marie z Prostějova. Ta si již
loni v srpnu objednala u Martina Z. provedení elektroinstalace ve svém bytě. Dodnes se nedočkala. Samotný řemeslník
se hájí tím, že dokončení prací zkomplikovalo fyzické napadení ze strany jejího syna. >>>pokračování na straně 17

Už fakt chudák Jirka Wolker...

ŽENSKÁ U NÌJ MOÈILA!

Na starší ženu přišla potřeba u sochy Jiřího Wolkera. Neváhala, stáhla kalhoty a vymočila se přímo
pod zraky básníka!
Koláž Večerníku

PROSTĚJOV Doslova očistec na zemi
prožívá básník Jiří Wolker... Jeho nedávno
umístěnou sochu na lavičce před jeho rodným domem na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově takřka denně čistí pracovníci
technických služeb od holubího trusu.
A v živé paměti je řádění dvou opilých mladíků, kdy mu jeden z nich strčil úd do úst.
A teď u prostějovského básníka zase močila nestydatá ženská! Tentokrát ale „zneu-

ctila“ sochu umístěnou vedle Zlaté brány...
Na případ dalšího znečištění sochy Jiřího
Wolkera upozornila minulý týden městská policie. „V úterý patnáctého května
dopoledne bylo na lince 156 přijato telefonické oznámení o močící ženě na lavičce u sochy Jiřího Wolkera na Dukelské
bráně. Podle oznamovatelky si žena po
vykonání potřeby jakoby nic přesedla na
protější lavičku. Nevhodné počínání star-
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ší dámy pohoršovalo nejen oznamovatelku, ale i několik dalších osob. Strážníci
na místě oznámenou událost potvrdili.
Zkontaktována byla osmapadesátiletá
žena, která je svým jednáním důvodně
podezřelá z přestupku proti veřejnému
pořádku. A to tím, že močí znečistila veřejné prostranství a veřejně prospěšné zařízení. Zároveň vzbudila veřejné pohoršení,“ zkonstatovala Tereza Greplová,

tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
O tom, že se bude z močení u Jiřího Wolkera zodpovídat, byla nestydatá žena
strážníky poučena. „Záležitost byla
předána příslušnému správnímu orgánu
k dořešení. Ten má možnost udělit pokutu do dvaceti tisíc korun. Vyčištění lavičky
a asfaltové plochy u sochy Jiřího Wolkera
bylo sjednáno u firmy provádějící úklid
města,“ doplnila Greplová.
(mik)

VYKRADLI

FOTOGALERIE

V Čechovicích

BYLI JSME
U TOHO

2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Famózní! V pořadí již dvaadvacátému setkání veteránistů s historickými vozidly
na náměstí T. G. Masaryka uplynulou neděli přály počasí i obrovská návštěvnost. A nebylo divu.
Všechny vystavené exponáty byly hotovou pastvou pro oči, a to nejen milovníků historie automobilů či motocyklů.
(mik)

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 31

18051810512

PROSTĚJOV Páteční ráno nebylo
pro majitele domu v Čechovicích
zrovna dvakrát příjemné. Přišel totiž na to, že v noci navštívil jeho barák nezvaný host! Neobydlený dům
e stal lákadlem pro dosud neznámého pachatele.
„Nezvaný host dům ´navštívil´ někdy
v blíže nezjištěném čase v noci ze čtvrtka sedmnáctého na pátek osmnáctého května. Z neuzamčeného domu
a přilehlého přístavku odcizil úhlovou
brusku a dvě pánská horská jízdní kola.
Majiteli odcizených věcí způsobil škodu za bezmála pětadvacet tisíc korun,“
informovala Jiřina Vybíhalová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání
přečinu krádeže. Pokud se jim podaří
pachatele zjistit a dopadnout, hrozí mu
až dva roky kriminálu.
(mik)

klikni na
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STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
PŘÍPADU
PO STOPÁCH

„PEDOFIL“ Kluk z děcáku okrádal svou dívku
NEODSOUZEN

dotaz Večerníku František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Proč se tak policisté rozhodli?
Vysvětlení je prosté. Jak se totiž následně ukázalo, mladý muž je těžce
mentálně retardovaný. „Důvodem zastavení byl odborný psychiatrický posudek, který konstatoval, že muž nebyl
schopný ovládat své jednání a rozpoznat jeho možné důsledky,“ potvrdil
dozorující státní zástupce Ivo Černík.
O pedofila se dle znalců navíc
nejednalo. „Žádná sexuální deviace u obviněného nebyla zjištěna.
Přesto byl muž na základě rozhodnutí soudu hospitalizovaný v psychiatrické léčebně. Proti tomuto
usnesení si podal stížnost, která
však byla zamítnuta,“ dodal Černík.
(mls)

PROSTĚJOV Se jménem Tomáše Chodila se
pravidelní čtenáři Večerníku setkali poprvé
již před šesti lety. Po tehdy čtyřiadvacetiletém
mladíkovi pocházejícím z Horního Města na
Bruntálsku pátrali policisté. Důvodem bylo
to, že okrádal svoji o šest let mladší dívku
z Hablova na Prostějovsku. Za to a za další krádeže byl odsouzen Okresním soudem v Prostějově. Trestu se však vyhýbal, proto po něm
bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Nejí žádným
objevem, že mladí recidivisté za sebou táhnou
skutečný STÍN MINULOSTI. Jak se s ním daří
vypořádávat právě Tomášovi Chodilovi?
První lásky obvykle nemívají šťastný konec, nicméně tohle byl skutečně extrém. Sedmnáctiletá dívka
se zamilovala do Tomáše Chodila před letními
prázdninami. Než volno skončilo, jejich přízeň už
byla dávno pryč. Lucčini rodiče na něj navíc podali
trestní oznámení. „Náš vztah skončil, protože mi
Tomáš lhal a okrádal mě. Postupně mi vzal kameru, náušnice, mobil i peníze,“ nechala se slyšet nešťastná dívka. Tomáš Chodil to nepopřel. „Za kameru jsem v zastavárně na prostějovském náměstí
dostal tisícovku, za to jsem pak svoji dívku pozval
na večeři. Celkem jsem za ni zaplatil přes tisíc korun,” vyjádřil se ve své výpovědi na policii. Za tento
skutek a ještě za další krádeže si od prostějovského
soudu vysloužil roční „podmínku“. V době rozsudku se však před policií ukrýval a nebylo jisté, kdy se
jej podaří dopadnout.
Nakonec jej policisté chytili zhruba po půl
roce, konkrétně 7. ledna 2013. Ve vězení následně strávil devět měsíců. „Měl jsem tu dívku

V pondělí 12. května 2008 byla
v zasedací místnosti starosty města
podepsána smlouva mezi městem
Prostějov a společností Czech radar na pronájem dalších dvaceti
radarů. Rozšíření počtu radarů na
měření rychlosti a sankcionování
řidičů se uskuteční v rámci projektu
Bezpečná města.
„Tato zařízení postupně rozmístíme
do rizikových lokalit. Jde o místa
s hustou dopravou, kde hrozí nebezpečí například překračování povolené rychlosti nebo průjezdu na červenou. V první fázi půjde o instalaci

desítky radarů, které budou monitorovat dopravu jak v centru města,
tak v jeho okrajových částech. Víme,
že vnitřní okruh je místem, kudy
denně projdou tisíce občanů a projedou tisíce vozidel. Jde tedy zejména o jejich bezpečnost. Ať bude
měřicích zařízení umístěno v ulicích
Prostějova jakékoliv množství, řidiči
dodržující dopravní nařízení se nemají čeho obávat. Nejvíce odpůrců
očekáváme z řad těch motoristů,
kteří dopravní předpisy nerespektují,“ vysvětlil Vlastimil Uchytil, místostarosta Prostějova.
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Podle tvrzení otce sedmiletého kluka se měl mladý muž
pokusit jeho chlapce znásilpsychiatrù
nit.

Ilustrační foto: internet

PROSTĚJOV Začátkem loňského
květnu došlo v Hrubčicích k činu,
který vyvolal obavy celé řady rodičů. Tehdy třiadvacetiletý muž si na
ulici vyhlédl sedmiletého chlapce,
kterého se měl pokusit znásilnit.
Posléze ujel na kole pryč. Pachatele bezprostředně po činu zadrželi policisté a následně byl vzat
do vazby. Odsouzen však nakonec
nebyl. Proč?
Jak jsme zjistili, vyšetřování případu
pedofila z Hrubčic bylo uzavřeno.
Čtyřiadvacetiletý muž byl původně
obviněn ze zločinu pohlavního zneužití, za což mu hrozilo až osm roků
za mřížemi. „S ohledem na výsledky
znaleckého zkoumání byly podány
návrh na zastavení trestního stíhání
a podnět k podání návrhu na uložení
ochranného opatření,“ reagoval na

Napsáno
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ˇ

Tomáš Chodil v době, kdy po něm pátrala policie, a nyní.

rád, jen jsem jí nemohl dát to, co chtěla, a tak jsem
věci řešil takto. Člověk po zkušenosti v dětském
domově nechce být sám. Když se cítí přijatý a milovaný, udělá vše pro to, aby o to nepřišel. Já však
situaci řešil špatně. Vím, že to není omluva, udělal
jsem spoustu chyb, ale nyní se snažím žít spořádaný život. Chci dokázat hlavně sám sobě, že nejsem
ztracený,“ ohlédl se za svým životem Tomáš
Chodil.
Nyní třicetiletý muž v současnosti pracuje pro
společnost zabývající se vybavením prodejen. Na
předloktí si nechal vytetovat latinský nápis Semper fidelis, což znamená „Vždy věrný“. Ve vztahu

2x foto: archiv Policie ČR a Facebook

s křesťansky orientovanou partnerkou se mu
narodily dvě děti, ve svém životě však neustále
prochází nejrůznějšími kotrmelci a je pouze
na něm, zda je dokáže i ustát. „Neměli bychom
obdivovat někoho, kdo se má dobře. Náš obdiv si
zaslouží ten, kdo něco zažil, přetrpěl a znova má
úsměv na tváři. Smazal jsem svoji minulost a byl
bych rád, pokud by lidé v mém okolí smazali i to
špatné, co jsem jim udělal. Děkuji za pochopení,“
uzavřel Chodil, kterému nezbývá než popřát, aby
svému předsevzetí byl schopný i dostát. Jen tak se
může tento STÍN MINULOSTI definitivně rozplynout...
(mls)

Město bude prošpikováno 20 radary
Deset nových měřicích zařízení by
se v ulicích Prostějova mohlo objevit už do dvou měsíců. „Čekali jsme
na podpis smlouvy, nyní se pustíme
do stavebního řízení. Věříme, že
nové radary přinesou takový efekt
ve zklidnění dopravy jako zařízení
na Přikrylově náměstí, kde už pár
měsíců jeden z radarů funguje. Během prvních tří měsíců po uvedení
do provozu tady došlo k osmdesátiprocentnímu poklesu dopravních
přestupků, což je vynikající výsledek,“ doplnil Milan Bedář, ředitel
společnosti Czech radar.

Měřicí zařízení, která v Prostějově budou fungovat, jsou v naprostém souladu s platnou legislativou České republiky. „Zařízení kompletně provozuje
městská policie, veškerá data o spáchaných přestupcích jdou následně na
odbor občanských záležitostí, který
tento přestupek zpracuje. Kromě
pověřených osob městského úřadu
nemá k údajům přístup žádná další
osoba. Není proto ani v nejmenším
možné srovnávat provoz těchto zařízení s jinými, která provozují například
soukromé firmy,“ zdůraznil místostarosta Prostějova Vlastimil Uchytil.

18051810510

19. 5. 2008

Teď se pokouší o nový život...

jak šel čas Prostějovem ...

Kostelecká ulice

Platilo se tam mýto. Pojmenování se podle směru výpadové trasy ke Kostelci na Hané
používá již od 16. století. Výjimkou bylo pouze období v letech 1881 až 1893, kdy byla ulice
zvána Panská třída (Herren-Strasse). Mezi roky 1940 až 1945 byla pojmenovaná německy
Kosteletzer-Strasse. V domě číslo 4 původně sídlila železářská firma Doležal&Těhník, pozdější základ Hanáckých železáren za Dolní ulicí. V domě číslo 18 byla evangelická modlitebna
a bydlel tam velitel vojenské posádky. Před budovou stála vojenská budka s nepřetržitou stráží. V domě číslo 37 býval v devatenáctém století cukrovar, před domem číslo 40 se v minulosti
platilo mýto při vstupu do města.
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Kojetínská ulice

AKTUÁLNÍ
KOMENTÁŘ
VEČERNÍKU
Nakonec se do ostrého provozu dostalo celkem jedenáct radarů, dalších
devět čekalo na zprovoznění. Ale nedočkalo se. Aféra s těmito měřicími
zařízeními začala už po necelém roce
provozu, kdy desítky Prostějovanů
podaly žalobu na soudy kvůli neoprávněnému zásahu do svých osobních dat a tím nezákonnému vybírání
pokut. Soudy jim daly za pravdu,
přišlo se totiž na to, že k osobním údajům přestupců se může bez problémů
dostat i soukromá firma Czech radar
a také s nimi volně nakládat. Průšvih
byl na světě, radary byly vypnuty a řidiči začali po Prostějově znovu jezdit
jako „čuňata“. Škoda že magistrát
neměl tehdy celou záležitost ošetřenou z hlediska zákona mnohem líp.
Radary na měření rychlosti nebyly
špatnou myšlenkou, ovšem když chcete ctít zákon, musí se tak dít z obou
stran.
(mik)

Otevírací doba
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7.00-11.30

STAVOSPOL, s.r.o.
Kostelecká 39, 796 01
Prostějov
Telefon:
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prostejov@stavospol.cz
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602 719 003
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168

s městskou policií

Močil v obchůdku!

Podnapilý muž zavítal do prodejny,
kde se povaloval a svým chováním
obtěžoval ostatní zákazníky, dokonce se chtěl vymočit i na podlahu.
Celou událost nahlásila v pátek 11.
května na linku 156 prodavačka obchůdku v centru města. Hlídkou byl
dotyčný zastižen na ulici před provozovnou, kde se snažil otvírat kliky
zaparkovaných vozidel. Potácel se
po komunikaci a nedokázal ovládat
své jednání. Muž byl ve stavu značné opilosti. Strážníci mu dechovou
zkouškou změřili 3,45 promile alkoholu. K posouzení zdravotního
stavu opilého byl na místo přivolán
lékař. Ten rozhodl o převozu čtyřicetiletého muže do protialkoholní
záchytné stanice v Olomouci. Přestupek proti veřejnému pořádku
projedná příslušný správní orgán.

Ilustrační foto: internet

Hledaného zadrželi

V podvečerních hodinách předminulého pátku 11. května si strážníci
okrskové služby povšimli v ulici Kralická osoby, o které z místní znalosti
věděli, že se jedná o osobu v pátrání
Policie ČR. Muže strážníci vyzvali
k prokázání totožnosti. Přes operační
středisko bylo potvrzeno, že skutečně jde o devětadvacetiletého muže,
po kterém Policie ČR vyhlásila celostátní pátrání. Strážníci dotyčného
předvedli na obvodní oddělení, kde
byl předán službu konajícím policistům k dalším úkonům.

Drzý majitel psa
Ve Smetanových sadech si strážníci
v pondělí 14. května povšimli středně velkého psa pobíhajícího „na volno“. Ten se přibližoval se štěkotem
směrem k hlídce. Opodál sedící muž
si psa na výzvu strážníků odchytil
a uvázal na vodítko, načež byl upozorněn na platnost vyhlášky, která
zakazuje volný pohyb psů na veřejném prostranství města Prostějova.
Dotyčný tvrdil, že jeho pes je neškodný, dále uvedl, že zvíře nemá čip
a není ani přihlášeno. Jednačtyřicetiletý majitel zvířěte odmítal s hlídkou
své protiprávní jednání jakkoliv řešit.
Druhý den ve večerních hodinách
bylo přijato telefonické oznámení
o pohybu většího bílo-černého psa
na volno, a znovu ve Smetanových
sadech. Oznamovatel uvedl, že společně s kamarádem oslovili majitele
psa, aby si jej uvázal. Na to muž nereagoval a nechal psa na dvojici štěkat a dorážet. Ke zranění a škodě na
majetku naštěstí nedošlo. Strážníci
zkontaktovali i zmíněného majitele
zvířete. Jednalo se opět o jednačtyřicetiletého muže, který byl hlídkou
řešen za stejné protiprávní jednání
předešlý den. Se strážníky opět nehodlal diskutovat. Záležitost byla
postoupena příslušnému správnímu
orgánu. Ten má možnost za pobíhání psa na volno udělit pokutu do výše
50 000 korun.

Mladíci měli metodu

Od pondělí 14. do středy 16. května
vyjížděli strážníci městské policie
celkem sedmkrát k drobným krádežím, které se udály v prostějovských
supermarketech. U třech případů se
jednalo o dospělé osoby. V dalších
čtyřech pak šlo o mladíky ve shodném věku 16 let. Zajímavostí bylo,
že všechny krádeže mladistvých se
odehrály v jednom supermarketu
a tentýž den. Tři z těchto případů
dokonce ve shodný čas. Mladíci
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NA MATKU VZAL NŮŽ
A HROZIL JÍ ZABITÍM!
Mladíkovi hrozí vězení,
z rodinného domu byl vykázán

Ve středu 16. května v odpoledních
hodinách došlo v kuchyni rodinného domu v nejmenované obci na
Kostelecku k incidentu mezi rodinnými příslušníky. Co přesně se událo? „Třiadvacetiletý muž svou matku
nejprve napadl verbálně, když ji počastoval velice vulgárními a urážejícími nadávkami. Během přívalu slov
následně zaútočil také fyzicky, když
ženu několikrát udeřil otevřenou

dlaní do obličeje a pěstí do různých
částí rukou. Poté po domě rozlil několik lahví různých tekutin a rozbil
nástěnné světlo. Když matce začal
vyhrožovat zabitím, dokonce vzal
do ruky nůž, žena v obavě o svůj život na místo přivolala policii,“ popsal
horké chvilky v jedné z domácností
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Po příjezdu policistů byl ale v domě
již klid a mladý muž hlídku dob-

S nožem v ruce se po vlastní matce
sápal třiadvacetiletý mladík. Rovněž jí
hrozil zabitím.
Ilustrační foto

rovolně následoval k provedení
potřebných úkonů na obvodní
oddělení. „Provedenou dechovou
zkouškou na přítomnost alkoholu
a orientačním testem na přítomnost
jiných návykových látek bylo u muže
ovlivnění vyloučeno. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na 1 500 korun. Na obvodním oddělení policisté muže k věci
vyslechli a na základě zjištěných skutečností mu sdělili podezření z pře-

Dluží skoro čtvrt milionu korun

PROSTĚJOV Kvůli finančním potížím
ím
se devětatřicetiletá žena z Prostějova donu
stala do dluhové pasti. Nyní ji z přečinu
du
podvodu a přečinu úvěrového podvodu
dviní kriminalisté prostějovského oddělení hospodářské kriminality. Ženě
reálně hrozí až pětiletý trest vězení.
„Těchto skutků se měla dopustit v období od března do srpna roku 2016 tím, že
mi
si v nejméně jedenácti případech s různými
ůjčspolečnostmi sjednala smlouvy o zápůjčhukách a úvěrech v souhrnné výši přesahující 275 tisíc korun. Půjčky a úvěry si žena
sjednávala, přestože věděla, že je s ohledem
na své stávající závazky a výši příjmů nebude schopna řádně splácet. Narůstající výši
splátek žena řešila sjednáváním dalších úvěrů. Lidově řečeno, klín vytloukala klínem,“
sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého
j.
kraje.

Žeknalaaklín

vytlou
.
klínem..

Nejvyšší vypůjčenou částkou bylo u ženy
obviněné z podvodů 100 000 korun a nejnižší pak 3 500 korun. „Přestože se zpočátku snažila splátky platit, způsobila svým
jednáním společnostem škodu vyčíslenou
na bezmála 236 tisíc korun. Za toto jednání jí v případě odsouzení hrozí trest odnětí
svobody na jeden rok až pět let,“ doplnil
František Kořínek.
(mik)

činu nebezpečného vyhrožování,“
sdělil dále Kořínek s tím, že ve věci
je konáno zkrácené přípravné řízení.
„V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody
až na tři léta. A vzhledem k tomu, že
se nejednalo o první podobný incident tohoto muže, policisté ho navíc
z důvodu ochrany ohrožené osoby
z místa bydliště na dobu deseti dní
vykázali,“ dodal policejní tiskový
mluvčí.

Kolemjdoucí
„napravil“ zloděje

PROSTĚJOV Odcizených mobilních telefonů si dlouho neužil! V parku v centru Prostějova došlo minulý
čtvrtek odpoledne k incidentu, při němž zatím neznámý
zloděj vytrhl muži z rukou dva mobily. Jediné štěstí, že
okolo šel zrovna zachránce...
„Ve čtvrtek sedmnáctého května po šestnácté hodině mělo
ve Smetanových sadech dojít ke krádeži dvou mobilních
telefonů značky Xiaomi. Dosud nezjištěný pachatel měl po
předchozím krátkém incidentu přistoupit k dvacetiletému
muži a z rukou mu vytrhnout dva telefony. Při jeho odchodu z místa se do věci vložil procházející muž, který ho vyzval
ke vrácení přístrojů. Pachatel tuto výzvu uposlechl, telefony
vrátil a z místa odešel. Hodnota odcizených a poté vrácených
telefonů byla vyčíslena na šest tisíc korun,“ popsal zlodějský
incident se zásahem kolemjdoucí osoby František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje. Jak dodal, policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě jeho dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.
(mik)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

OŽRALA PO NÁVRATU Z VAZBY MLÁTIL OTCE DÁL
Jiřího Smékala ovládal démon alkohol,
trest mu byl prodloužen na tři roky
PROSTĚJOV To se dalo čekat! Loni v létě byl z vazby propuštěn
Jiří Smékal. Dvacetiletý mladík se tam dostal poté, co v opilosti
opakovaně napadal vlastní matku i nevlastního otce. Byl kvůli tomu dokonce vzat do vazby. Po mnoha slibech, že si najde
práci a přestane pít, byl propuštěn domů. „Sekat dobrotu“ však
vydržel zhruba tři týdny. Minulé úterý se proto už poněkolikáté
ocitl před prostějovským soudem... Večerník byl u toho!

PŮVODNÍ

zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Něco takového normální člověk nepochopí. Nezaměstnaný Jiří Smékal
opakovaně mlátil svého nevlastního
otce, který na něj pravidelně volal policii. Když byl konečně vzat do vazby,
nasliboval mu, co se dalo, aby dosáhl
svého propuštění. Jeho otčím jej následně opět vzal do svého vlastního
domu. Tímto naprosto nepochopitelným krokem zadělal na problémy
nejen sobě, ale v konečném důsledku
i samotnému Jiřímu Smékalovi. Ten

totiž na své sliby velmi rychle zapomněl.
„Chodil jsem asi měsíc do práce, ale
pak jsem se na to vykašlal. Matka
mi nějaké peníze pořád dávala. Pil
jsem, ale jenom tak do nálady,“ vyjádřil se na policii Smékal, kterého
z místní hospody několikrát museli
vykázat poté, co tam například plival
na zem. Na otázku, proč se od rodičů
neodstěhoval, když s nimi má opakované konflikty, nedokázal odpovědět.
Jisté je, že svého otčíma po propuštění
z vazby v opilosti mlátil do obličeje,
jednou jej vzal i pod krkem, shodil na
zem a surově jej kopal. Měl na muže
dokonce i vzít nůž a vyhrožovat mu,
že ho stejně jednou zabije. „Není mi
absolutně jasné, proč jste po předcho-

ČERNÁ
KRONIKA
Okradený Kladeňák

Ilustrační foto: internet

KOSTELECKO Neuvěřitelný případ domácího násilí řeší prostějovští policisté. Třiadvacetiletý mladík se absolutně neovládal
a v amoku brutálně napadl vlastní matku! Stalo se tak v rodinném domě na Kostelecku. Po hrubých nadávkách, několika fackách a ničení zařízení v bytě vzal na matku dokonce nůž a vyhrožoval jí zabitím! Žena v obavě o život zavolala raději policii...

Michal KADLEC
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zích útocích u sebe svého syna nechal
opět bydlet?“ vyptával se soudce Petr
Vrtěl poškozeného. Tomu se odpověď
hledala složitě. „Sliboval, že se poučil
a naopak začne chodit do práce. Navíc
manželka i můj vlastní syn jsou na něm
v jistém ohledu závislí. Co mi tedy zbývalo?“ reagoval poškozený, který dodal, že dokud jeho nevlastní syn nezačal pít, bylo vše celkem bez problémů.

Přišel i o brýle
Minulé pondělí 14. května v dopoledních hodinách využil dosud
nezjištěný pachatel neopatrnosti
čtyřiasedmdesátiletého muže nakupujícího v obchodním domě
v centru města. Z nákupního košíku
mu v nestřeženém okamžiku odcizil volně odloženou plátěnou tašku
s dioptrickými brýlemi a peněženkou s osobními doklady, platební
kartou a doklady k vozidlu a přívěsnému vozíku. Celková výše způsobené škody byla mužem vyčíslena
na 4 000 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku. Za ten pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na
dva roky.

Víc škodil, než kradl
V dosud přesně nezjištěném čase
v době od pondělního odpoledne
do úterních ranních hodin dne 15.
května se dosud nezjištěný pachatel vloupal do bytu v Družstevní
ulici. Do bytu ve zvýšeném přízemí
domu pachatel vnikl přes balkon
po rozbití okna. Následně jej celý
prohledal a odcizil notebook značky Asus. Výše způsobené škody
byla předběžně vyčíslena na 10 000
korun na poškozeném okně a na
500 korun odcizením notebooku. Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu poškození cizí věci, přečinu porušení domovní svobody
a přečinu krádeže. V případě dopadení hrozí zloději až tři roky vězení.

Po pivu a likéru na kolo

✓ Pije celá rodina
Samotný Jiří Smékal se hájil tím, že
i jeho nevlastní otec se často opíjí, je
chorobně žárlivý a sám jej několikrát
napadl. „Abstinent nejsem, ale do
práce jsem jezdil autem, takže jsem
pít nemohl. A že jsem ho někdy měl
napadnout? A to dokonce s nožem
v ruce? Tak to jsou absolutní nesmysly, nevěřím vlastním uším,“ odvětil
poškozený v reakci na obhajobu svého nevlastního syna.
Co se přesně v Čechách pod Kosířem dělo, vědí pouze samotní aktéři.
Faktem zůstává, že ke skleničce neměl
v této rodině z dospělých daleko nikdo.
Při jednom ze zásahů provedli policisté namátkovou kontrolu. Zatímco
Jiřímu Smékalovi naměřili v krvi

Pouhé tři minuty stačily dosud nezjištěnému pachateli k tomu, aby
z nezajištěného nákladního automobilu bez dozoru odcizil mobilní
telefon značky Lenovo a peněženku
třiapadesátiletého muže z Kladna.
Stalo se tak v neděli 13. května po
poledni na Husově náměstí. S peněženkou muž navíc přišel i o osobní
doklady, platební kartu a finanční
hotovost 1 300 korun. Celkem
poškozený škodu vyčíslil na 7 500
korun. V případě dopadení a odsouzení pachateli tohoto skutku za
přečin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Dvacetiletý Jiří Smékal se kvůli své nepoučitelnosti a zálibě v alkoholu už musel převléknout do vězeňských tepláků.
Foto: Martin Zaoral

2,6 promile alkoholu, jeho otci 2,7
promile a mamince dokonce hodně přes 3 promile. Senát nakonec po
zvážení všech důkazů rozhodl, že Smékal skutečně týral svého otčíma.
K jeho předchozímu dvouletému
trestu soud Smékalovi přidal ještě
rok a zároveň mu nařídil protialkoholní léčbu. Rozsudek dosud není
pravomocný, obžalovaný si ponechal lhůtu pro možnost odvolání.

Uplynulý čtvrtek 17. května hodinu před půlnocí v Plumlovské
ulici s důvodným podezřením
vyvolaným stylem jízdy na kole
kontrolovali šestapadesátiletého
muže z Prostějova. Provedenými
dechovými zkouškami u něj změřili hodnoty 1,95 a 2,1 promile alkoholu v dechu. Cyklista nezapíral
a přiznal vypití dvou dvanáctistupňových piv a dvou odlivek bylinného likéru krátce před jízdou. Muži
policisté další jízdu na kole zakázali. Pro své jednání je podezřelý
z přestupku podle zákona o silničním provozu. Za ten mu příslušný
správní orgán může udělit pokutu
až v řádech desítek tisíc korun.
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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!

Anna HALOUZKOVÁ
15. 5. 2018 52 cm 3,50 kg
Čelechovice na Hané

Klára PROCHÁZKOVÁ
15. 5. 2018 51 cm 4,40 kg
Prostějov

František MACH
14. 5. 2018 50 cm 2,75 kg
Prostějov

Petr SLAVOV
14. 5. 2018 47 cm 2,55 kg
Smržice

strukci. Je tady sice požadavek na rekonstrukci šaten pro prvoligové ´A´-mužstvo,
ovšem pro letošek na tuto investici nebyly
vyčleněny žádné finanční prostředky. Přes
léto se tak vrhneme na běžnou údržbu tak,
abychom po technické stránce plnohodnotně zabezpečili následující sezónu. Led
začneme znovu vyrábět na začátku srpna,“
konstatoval Vladimír Průša.
Statistiky potvrdily ještě jednu významnou skutečnost. A to výzmné finanční
částky, které za posledních pět let šly
směrem do Víceúčelové haly-zimního
stadionu. Nejen jako podíl města na
úhradě provozních nákladů, ale také
jako dotace hokejovým klubům i krasobruslařům pro úhradu pronájmu ledové plochy. „Na nákladech celkového
provozu se magistrát každoročně podílí zhruba padesátiprocentní částkou.
A když to za posledních pět let spočítáme, včetně dotací klubům na možnost
ledovou plochu využívat, dosahuje tato
suma za posleních pět skoro padesáti
milionů korun! Je to vysoká částka, kterou si málokdo uvědomuje,“ uvedl jednatel Domovní správy Prostějov.

miminka@vecernikpv.cz.

Z

Štěpán SEDLÁK
15. 5. 2018 51 cm 3,20 kg
Prostějov

NEMOCNICE

...

Zaměstnanci skupiny AGEL

pomohli rozšířit řady dárců krve
neodhodlala. Společný odběr s kolegy
pro mne byl motivací a ani chvíli jsem
neváhala se přidat,“ uvedla krátce po
akci Petra Kočířová, účetní prostějovské
pobočky společnosti AGEL.
Dobrovolníky přišel pozdravit a podpořit také předseda představenstva
společnosti AGEL Milan Leckéši
a předsedkyně představenstva Středomoravské nemocniční Marie Marsová. „Přestože se jednalo o pilotní
ročník, potěšilo mne, kolik zaměstnanců se aktivně zapojilo. Věřím, že
jsme odstartovali novou tradici a budeme se při podobných příležitostech
setkávat častěji, a to nejen v Prostějově, ale i v jiných koutech České a Slovenské republiky, kde naše skupina
působí,“ podotkl Leckéši.
Ze společné aktivity zaměstnanců
bylo potěšeno také hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice Pro-

najdete nás na
18051870555

PROSTĚJOV (Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel)
Nejen lékaři a zdravotní sestry
mohou zachraňovat lidské životy, ale přispět k dobrému skutku
může každý z nás. Tímto heslem
se minulé pondělí řídilo osmnáct
zástupců administrativních a manažerských profesí zdravotnické
skupiny AGEL, kteří v ranních
hodinách přišli společně darovat
krev na hematologicko-transfuzní
oddělení Nemocnice Prostějov.
Mezi dobrovolnými dárci krve byli
zástupci zaměstnanců prostějovských
poboček společností AGEL, AGEL
Servis, Perfect Distribution a Středomoravská nemocniční, kteří se rekrutovali napříč odděleními, včetně zástupců
vedení. Většina z nich přišla darovat krev
poprvé. „O darování krve jsem uvažovala už dříve, ale jít samotná jsem se nikdy

PROSTĚJOV Prostějovští radní připravují veškeré podklady
pro zastupitele ohledně účetní závěrky města za rok 2017.
Zatímco nechtějí být příliš konkrétní a stav hospodaření za
uplynulý rok chtějí prezentovat
až na červnovém zastupitelstvu,
Večerníku se podařilo zjistit to
hlavní. A nejzajímavější!

Michal Kadlec

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:

Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů
graficky zpracovaný portrét
i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ
Večerník
- Myslíme i na
vaši budoucnost!
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Vítejte na svìtì
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stějov, a to nejen proto, že se blíží letní
období, kdy se snižují zásoby krve.
Dárců o prázdninách ubývá nejen
kvůli čerpání dovolených, ale rovněž
kvůli nutné odmlce v odběrech po
návratu z některých zahraničních
destinací. Například po pobytu v zemích mimo Evropu mohou dárci darovat nejcennější tekutinu nejdříve za
tři měsíce. Měsíční pauza je nutná ale
také například po přisátí klíštětem.

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍČKY!

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.

Tím pro veřejnost bezesporu je zpráva, že
rozpočet statutárního města Prostějova
za rok 2017 skončil nečekaným přebytkem! „Vzhledem k tomu, že o finální podobě rozpočtu uplynulého roku budeme
jednat podrobně až na zastupitelstvu,
mohu vám prozradit zatím pouze jediné.
A to fakt, že skončil v roce 2017 kladným
saldem mezi výdaji a příjmy ve výši 128

PROSTĚJOV A proč ne? O letní
atrakci na náměstí T. G. Masaryka je
postaráno! Jak už Večerník v předchozích vydáních informoval, od
června nejméně do září bude kvůli
rozsáhlé rekonstrukci uzavřen Národní dům v Prostějově. A zatímco prostějovští radní minulé úterý
oběcně prospěšné společnosti odsouhlasili finanční kompenzaci za
ušlý zisk, přijali také rozhodnutí
přestěhovat restauraci s kavárnou
přímo na náměstí k muzeu. Minimálně čtyři měsíce si tak Prostějované mohou dát oběd nebo kávičku
venku pod velkým stanem...
Stavbaři podle primátorky Prostějova
Aleny Raškové nastoupí k rekonstrukci
Národního domu už koncem května.
„Po tuto dobu nebude možné využívat
zahrádku a silně omezený bude také
provoz kuchyně, tedy celé restaurace
a kavárny. Protože ale chceme, aby veškerý personál, který se po léta stabilizoval a pracuje velmi dobře, zůstal v pracovním poměru i nadále a neutekl ke
konkurenci, dohodli jsme se s vedením
Národního domu na zajištění dalšího
provozu, i když trochu jinak. Nemys-
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LUCINKA

je klidná a vyrovnaná fenečka s přátelskou povahou.
Vhodná do domečku, kde bude dělat společnost svému
pánečkovi. Je čistotná a velmi učenlivá. Se psem se bez
problému snese, na vodítku chodí pěkně, netahá. Hodíí ssee
k dětem.

KULÍŠEK

je kouzelný kříženec středního vzrůstu ve věku čtyř až pět
roků. Je milé a přátelské povahy, velký kliďas a pohodář.
Vhodný k domečku se zahrádkou, kde bude moci volně běhat a hlídat. S fenkou se bez problému snese. Na vodítku
chodí pěkně, netahá, vhodný k dětem.

HEKTOR

je desetiletý představitel plemene německý ovčák velkého
vzrůstu. Je to psí dědoušek, který by rád dožil po boku svého pána. V povaze je to klidný a vyrovnaný pes, který je
velmi dobrý hlídač a bude šťastný na zahradě. Na vodítku
chodí pěkně, netahá.

MARODEK

je kouzelný představitel plemene labrador velkého vzrůstu ve
věku zhruba dva roky. Zpočátku je k lidem nedůvěřivý, ale jak
získá důvěru, je to úžasný mazel, dává pacenku, aby si vynutil
íttku
ítku
ku
mazlení. S fenkou i psem se bez problému snese. Na vodítku
chodí pěkně, netahá. Vhodný k dětem.

bude stát

1,7

milionu korun!

2016 byly vybrány ve výši sto sedmi procent. Naopak výdaje oproti plánu byly
v roce 2017 na úrovni pouhých čtyřiadevadesáti procent,“ prozradil náměstek
prostějovské primátorky Jiří Pospíšil
(PéVéčko).
Celý přebytek rozpočtu nyní poputuje do fondu rezerv a o dalším využití více než 128 milionů rozhodne
zřejmě až nové zastupitelstvo vzešlé
z říjnových komunálních voleb.

PROSTĚJOV Už před dvěma měsíci Večerník jako první informoval o rozhodnutí vedení magistrátu
pustit se do náročné a hlavně velmi
nákladné rekonstrukce bytového
domu pro sociálně slabé v ulici
Šárka. Rozsáhlá nemovitost, kterou místní nazývají „parlament“,
se má opravovat na dvě etapy a rekonstrukce bude zřejmě stát až sto
milionů korun. Minulý týden už
radní vyčlenili peníze na vytvoření
projektu.
„Na úterním jednání jsme schválili
rozpočtové opatření ve výši 1,7 milionu korun na pořízení projektové
dokumentace na rekonstrukci bytového domu na Šárce. Ta se projednávala i v komisi pro architekturu, kdy
jeden z prostějovských architektů

navrhoval zapsat tento objekt na listinu památkově chráněných. Všichni
ale věříme, že mu to neprojde a už
příští rok se budeme moci do rekonstrukce tohoto domu pustit,“
konstatoval Zdeněk Fišer (ČSSD),
první náměstek primátorky statutárního města Prostějov.
Rekonstrukce však bude komplikována jedním zásadním problémem... „Dodnes netušíme, kam
nájemníky z devadesáti bytových
jednotek na potřebný čas přestěhujeme! Někteří sice neplatí nájem, s těmi Domovní správa udělá
krátký proces. Pro většinu obyvatel
´parlamentu´ budeme ale muset
najít náhradní ubytování, což nebude jen tak...,“ dodal s obavami Fišer.
(mik)

Národní
dům
se
stěhuje
na
náměstí!
Pod velkým stanem budou kavárna i restaurace...

Na křižovatce
zranil cyklistu
PROSTĚJOV Nedání přednosti v jízdě se s největší pravděpodobností vymstí. Teď už to ví také senior, který na
křižovatce ulic Pražská a Rozhonova
ve čtvrtek autem srazil cyklistu. Toho
se zraněnou nohou odvezla sanitka do
nemocnice.
„Ve čtvrtek sedmnáctého května před
devátou hodinou došlo v křižovatce ulic
Pražská a Rozhonova k dopravní nehodě
osobního automobilu s cyklistou. Sedmdesátiletý řidič Renaultu do křižovatky
vjel v době, kdy tudy po hlavní komunikaci ulicí Pražskou projížděl pětašedesáti-

„PARLAMENT“ V NOVÉM?

korun! Projekt na rekonstrukci
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490 000 korun,“ překvapila příjemně Večerník Alena Rašková (ČSSD), primátorka statutárního města Prostějova.
Na první pohled obrovský přebytek peněz v rozpočtu města je hodně dobrou
zprávou. Jak je možné, že k tak výraznému aktivnímu saldu vůbec došlo?
„Není to tím, že bychom nenaplnili naplánované investice. Podařilo se výrazně
navýšit příjmy města z daní fyzických
i právnických osob, které oproti roku
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letý cyklista. Z dosud přesně nezjištěných
příčin došlo k jejich střetu. Cyklista při
nehodě utrpěl zranění nohy, se kterým
byl převezen do prostějovské nemocnice,“ popsal nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Ke zranění dalších osob naštěstí nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody byla
vyčíslena na tři sta korun. Alkohol u obou
řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem
dalšího šetření,“ doplnil Kořínek. (mik)

líme si totiž, že by zaměstnanci zůstali
doma a pobírali jen 60 procent mzdy.
Hrozilo by, že dají výpověď a půjdou
pracovat jinam. A těžko bychom je pak
po dokončení rekonstrukce lákali zpátky,“ míní Alena Rašková (ČSSD), primátorka statutárního města Prostějov.
Než se dostaneme k náhradnímu řešení činnosti zmíněných provozoven
Národnímu domu, je třeba uvést, že
minulé úterý radní přiklepli Národnímu domu i finanční kompenzaci za
utrpěné ztráty během uvedené celkové rekonstrukce. „Schválili jsme kompenzaci ve výši dva a půl milionu korun, což je odhad ušlého zisku během
čtyřměsíční rekonstrukce. Tato částka
se samozřejmě bude vyúčtovávat podle skutečně potřebných nákladů,“
objasnila primátorka.
A jaké že to náhradní řešení v otázce částečného pokračování provozu Národního domu prostějovští konšelé vymysleli? „Po dohodě s ředitelem jsme schválili
na poměry Prostějova celkem originální
řešení. Na náměstí T. G. Masaryka bude
u muzea od června do září postaven
velký stan společně se třemi menšími.
Restaurace či kavárna Národního domu
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tam tedy budou fungovat přímo pod
stany§ Někdo by tak mohl namítnout,
že v tom případě splečnost nepotřebuje žádnou finanční kompenzaci. To je
ovšem omyl. Těžko totiž v tuto chvíli
odhadnout, jaký provoz pod stany na
náměstí bude. Při tomto náhradním řešení se nedají porovnat tržby s tržbami
ze zahrádky Národního domu při jejím
plném provozu. Ty ztráty tam určitě budou,“ je přesvědčena Alena Rašková.
V každém případě lidé si tak letos
nově budou moci na náměstí před

muzeem dát pod stany kávičku nebo
oběd či večeři. Stany budou zcela jistě patřit k výraznému oživení centra
Prostějova. O nabídku se tedy postarají stávající zaměstnanci kuchyně Národního domu. „Jen s tím rozdílem,
že jídla budou vaři ve školní kuchyni
nedalekého Středního obchodního
učiliště na náměstí Husserla,“ doplnila
primátorka Prostějova.
Toto náhradní řešení ovšem mělo
jedno nemalé úskalí. „Museli jsme
stát požádat o povolení. Jak je jistě

známo, před dvěma lety jsme získali
významnou státní dotaci na rekonstrukci celého náměstí T. G. Masaryka. Ovšem pod tou podmínkou, že se
na náměstí nebudou konat komerční
akce. A působení Národního domu
na náměstí zcela jistě komerční věc
je. Naštěstí nám ministerstvo vyšlo
vstříc a na dobu čtyř měsíců nám
udělilo výjimku,“ prozradil zajímavou skutečnost Jaroslav Šlambor
(KSČM), uvolněný radní města Prostějova.
(mik)

„Sezóna
bude
ještě
částečně
zachráněna,
“
VHUL¾O
NA ROVINU:
říká k rekonstrukci koupaliště YHéHUQÊNX
4 otázky
pro ...
ve Vrahovicích M. Galářová
PROSTĚJOV Seriál rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název„NA ROVINU“ a v němž se známých osobností ptáme na aktuálně
žhavá témata, startuje jubilejní desáté kolo. A jak už je zvykem, jako první se dostává ke slovu vyslanec Rady statutárního města Prostějov. Příště dojde na zástupce
podnikatelské sféry, následovat bude rozhovor s osobností z kulturní či společenské oblasti, na něž naváže pracovník ze státní správy policie či justičních orgánů.
PROSTĚJOV Rekonstrukce koupaliště ve Vrahovicích probíhá zásluhou zdržení při výběrovém řízení na zhotovitele zrychleným tempem. Stavební firma se
snaží dohnat časové manko, aby se podařilo alespoň z části zachránit letošní koupací sezónu. Nejen o této investici si Večerník popovídal s prostějovskou radní
Miladou Galářovou (ČSSD).
bude alespoň částečně zachráněna letošní
EXKLUZIVNÍ
koupací sezóna.“
rozhovor
ƔƔ Na posledním jednání zastupitelpro Večerník
stva se o podobě rekonstruovaného
koupaliště ve Vrahovicích živě debatovalo. Vy jste s celkovým projektem
Michal
spokojena?
„Víceméně kopíruje původní dispozici areKADLEC
álu i účel, kterým je rekreační koupaliště pro
ƔƔ Jak jste jako vrahovická patriotka širokou veřejnost. Samozřejmě při každé
spokojena s probíhající rekonstrukcí obnově zařízení, které má svou historii a trakoupaliště?
dici, se objeví kritické připomínky, zejména
„Probíhá podle plánovaného harmono- z řad pamětníků původní výstavby. Doba
gramu a je reálný předpoklad, že lhůta se posunula, používají se jiné materiály, povýstavby bude zkrácena, přičemž otevření stupy a techniky, neumíme vrátit čas. Přesto
se předpokládá v polovině prázdnin. Tím věřím, že většina uživatelů bude spokojená.“

ƔƔ Nemrzí vás, že kvůli průtahům
ve výběrovém řízení bude letošní sezóna na koupališti zahájena o něco
později?
„Počátek realizace je bohužel pozdější, místo plánovaného listopadu 2017 se začalo až
v tomto roce. Příčinou byly průtahy při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, záležitost řešil Úřad pro hospodářskou soutěž,
a to ve prospěch prostějovského magistrátu. Toto léto bude nicméně první, ne však
poslední sezónou provozu předmětného
zařízení. A tak doufám, že nám zpoždění
občané odpustí.“
ƔƔ Prostějov bude mít tedy dvě moderní koupaliště, aquapark a Vrahovice. Myslíte, že to bude pro město dostačující?
„Na letecké mapě Prostějova se modrá
u domů nespočet malých rodinných bazénů. Znamená to, že vždy budou někteří

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

občané preferovat soukromí své zahrady
před veřejným koupalištěm. Nevím, zda
se vrátí obliba plumlovské přehrady nebo
jaký bude převládající charakter letního
počasí u nás a zda budou cenově dostupné
rekreace v přímořských destinacích. Podle
toho se budou vyvíjet i nároky na letní koupání u nás. Plánované rozšíření aquaparku
bude jedním z řešení případných narůstajících potřeb obyvatel Prostějova.“

K

RYCHLÝ
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PROSTĚJOV Přestože vůle občanů po změně dopravních pravidel
v Kravařově ulici stoupá, někteří
prostějovští radní se nedávno nechali slyšet, že o znovuotevření
komunikace pro motorová vozidla
v této lokalitě směrem na Jiráskovo náměstí nechtějí ani slyšet.
„Děti ze základní umělecké školy
by z budovy vycházely přímo do
silnice, bylo by to nebezpečné,“
uvedla jeden z argumentů náměstkyně primátorky statutárního
města Prostějov Ivana Hemerková
(PéVéčko). Večerník měl během
uplynulého týdne možnost setkat
se jak s mnohými obchodníky

To už nebude náhoda! Potřetí za sebou získal prostějovský magistrát titul Nejpřívětivějšího úřadu Olomouckého kraje, v rámci republiky se pak v tomto hodnocení
ministerské komise umístil na třetím místě. Snad mě nikdo zase nebude podezírat z nadbíhání nebo dokonce
z řiťolezectví. Říct to totiž musím.
Úředníci i komunální politici zodpovědní za chod magistrátu pracují prostě kvalitně, což dokazují nejenom již
výše zmíněná ocenění. Ony totiž nejsou jediná! Pořád
mě tedy zaráží, proč se stále najdou v Prostějově lidé,
a nejčastěji z řad politické opozice, kteří tuto chválu i profesionální ocenění z úřadoven Ministerstva vnitra ČR
absolutně nevnímají, nejsou pyšní a sami se tím nedokáží
chlubit. Místo toho sepisují trestní oznámení a stížnosti
na úředníky či politiky jako na běžícím páse.
Proč se prostě a jednoduše nepřizná fakt, že to v Prostějově klape a i přes viditelné občasné chybičky, které nejde samozřejmě zpochybnit, se mám v našem městě žije
dobře. Není žádný výmysl, že i úředníci jsou k nám běžným smrtelníkům vstřícní a přívětiví. Tak kdy konečně
budeme k těmto lidem vstřícní a přívětiví také my?



z Kravařovy ulice, tak i řadovými
občany. Všichni dotázaní do jednoho však považují uzavření lokality
přinejmenším za přežitek. Ostatní
dokonce za totální nesmysl...
„Uzavřeme Kravařovu ulici a bude
zde klidné posezení u kávičky. Tak
nějak si to před mnoha lety vymyslel tehdejší místostarosta Vlastimil
Uchytil. Jestli s tímto nápadem budou souhlasit místní obchodníci, na
to se jich už nezeptal... Ulice se uzavřela, ale kávičku z obchodníků nikdo
nenabízel a nápad skončil fiaskem.
Aby se ulice Kravařova znovu zprůjezdnila, to by musel místostarosta
přiznat chybu. Tak se musel vymyslet
důvod, proč ulice zůstane nadále uzavřena. První byl, že je nebezpečná na
průjezd. Druhý, převážně současný,

že tam chodí děti do hudební školy.
Je tam zábradlí a že to byla světelně
řízená křižovatka, to dnes nikoho
nezajímá,“ hřímá František Opavský,
jeden z obchodníků, kteří v Kravařově ulici vydrželi přes všechny strasti
podnikat dodnes.
V současnosti je do Kravařovy ulice
povolen vjezd pouze zásobovacím
vozům. Jejich řidiči se ale potýkají
s obrovskými problémy. „Nějakým
způsobem se však řidiči zásobování
s tímto uzavřením vypořádat musí.
Tak to řeší otáčením na místě a couvají k hudební škole, tím ale ohrožují
chodce, mezi nimiž je hodně dětí. Až
se jim podaří otočit nebo vycouvat,
což je ještě nebezpečnější, tak vyjíždějí
ulicí Fügnerovou nebo použijí druhý
výjezd, a to Knihařskou do ulice u Spo-

řitelny, kde v těsné blízkosti projíždějí
auta v obou směrech, kudy chodí děti
z obchodní akademie a ze školy v Palackého ulici. Několikrát jsme byli svědky
toho, že řidič náklaďáku nacouval na
chodník, který byl plný lidí. Asi před
rokem se dokonce ve Fügnerově ulici
vzpříčil kamion, při tom poškodil zeď
domu a přelomil dopravní značku,“
konstatoval další z obyvatel Kravařovy
ulice Lukáš Vařeka. „To se musí stát
opravdu až tragédie, aby se ti na radnici
vzbudili? Kdyby byla Kravařova ulice
otevřena do křižovatky na Jiráskovo náměstí, nemuselo by zde docházet k tak
nebezpečným situacím,“ dodává Marcel Pilka, provozní Plzeňské restaurace.
Současnou kritickou a nebezpečnou
situaci v Kravařově ulici popsali Večerníku také Petr Ejem, Marie Prů-
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něj ale tato záležitost nebude mít žádný vliv
na dodržení harmonogramu. „Pro začátek
rekonstrukce terminálu v Janáčkově ulici
jsme vybrali úvod června, přičemž nejvíce práce se udělá během letních prázdnin,
kdy je i provoz autobusů menší. Dělníci
budou opravovat jedno nástupiště za druhým, do konce října by mělo být hotovo,“
dodal náměstek prostějovské primátorky.
(mik)
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patálie v konkurzu Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky statutárního města
Prostějov. „Když
dám příklad, tak
za velmi důležitou digitální informační tabuli
v obvyklé hodnotě
šesti set tisíc korun chtěla
společnost pouze sto tisíc korun... Členové
výběrové komise se tak zpětně zástupců
firmy dotázali, zda skutečně mohou garantovat částky u jednotlivých položek. Vše se
vysvětlilo. Společnost v ceníku udělala několik výrazných chyb a položky nacenila
mylně. Proto ji komise z výběrového řízení
vyřadila a druhého účastníka konkurzu
oslovila jako vítěze. Tím je pražská společnost Skanska,“ poznamenal Fišer. Podle

S

tejně jako v minulosti prochází
mozek dnešních dospívajících
v jistém období natolik zásadní přestavbou, že by se dala přirovnat snad
pouze k „rekonstrukci“ Lidlu na
Újezdě. Však si na to jistě vzpomínáte:
aby tam mohla vzniknout nová prodejna, musela být ta stará kompletně
srovnána se zemí. Právě období, kdy
v hlavách dospívajících už není „starý
mozek“, ale ještě v nich nefunguje ani
„nový mozek“, se říká puberta.
atímco dříve děti vyrůstaly v lesích, polích či v dílnách, později
pak ve školách, na hřištích či na ulici,
nyní valná většina z nich roste na sítích. Vše zajímavé objevují na počítači
a prostřednictvím Facebooku se svěřují se všemi svými radostmi i strastmi. Naplno tam prožívají také své virtuální lásky. Právě na sociálních sítích
se pak snaží zaujmout protějšek s nejatraktivnější profilovkou. Doufají přitom, že jednou třeba vyzkouší vše, co
už sami tolikrát viděli v pornu... A tak
na sociální sítě vkládají nekonečné
množství příspěvků, na kterých
jezdí nesmyslně rychle autem, špl-



Na terminál u nádraží dojde už v červnu

PROSTĚJOV Už v únoru Večerník
informoval o rozhodnutí rady města,
které následně schválilo zastupitelstvo,
pustit se do rozsáhlé rekonstrukce
autobusového terminálu v Janáčkově
ulici poblíž hlavního vlakového nádraží. Nyní již celá investice dostala reálné
kontury. Jednak po značných problémech byla ve výběrovém řízení zvolena
dodavatelská firma a druhak byl určen
termín zahájení celé akce.
Do výběrového řízení na městskou zakázku za necelých deset milionů korun se
původně přihlásily dvě firmy. Jednu z nich
však radní z konkurzu vyloučili. „Jednalo
se o společnost z Bruntálska. Ta nám sice
nabídla mnohem nižší cenu než druhý
uchazeč, ovšem při bližší kontrole jsme
zjistili, že některé položky její nabídky jsou
až podezřele nízké,“ objasnil Večerníku
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stěžují se obyvatelé

šová, Milan Svoboda a další občané
Prostějova.
To, že současný stav ohledně dopravy
v Kravařově ulici je již neúnosný, si
uvědomuje i náměstek prostějovské
primátorky, který má v gesci dopravu, Pavel Smetana. „Osobně jsem
byl proti uzavření Kravařovy ulice už
v roce 2006, kdy jsem byl předsedou
komise pro podnikání. Už tehdy jsem
společně s jinými podnikateli tušil, že
uzavření ulice přinese komplikace jak
pro zásobování, tak i co se týká bezpečnosti. Tenkrát převážil názor, že
je i v Kravařově ulici potřebné zřídit
pěší zónu a zavřít ji pro běžný provoz.
Bohužel...,“ uvedl pro Večerník asi jediný radní, který by situaci rád změnil. „Kam to dospělo, vidíme dnes.
Obrovské zmatky vyvolávají otáčejí-

cí se nákladní auta, do nebezpečí se
dostávají chodci, kteří si tak klidové
zóny vůbec neužijí. A co je hodně
podstatné, tak z Kravařovy ulice utíká
v posledních letech jeden obchodník
za druhým, mnohé prodejní prostory tam zůstávají prázdné. Je na čase
změnit názor a dvanáct let trvající
uzavření přehodnotit. Navrhnu tedy
dopravní komisi, aby se tímto problémem začala intenzivně zabývat
a předložila radě města doporučení
na znovuotevření Kravařovy ulice.
A to je ostatně nejpádnější argument,
za tři roky by měl na Jiráskově náměstí vzniknout rondel. Tím by se výjezd
z Kravařovy ulice pro veškerou dopravu usnadnil,“ prozradil náměstek
primátorky pro dopravu v Prostějově.
(mik)

pár prstů. Tak s tím vám nepomůžu, krčí domorodec rameny. Ale vezmu vás do servisu, dodává
s pohledem na naše tragické obličeje. Kolega
s nemocným kolem mizí v dáli, já zůstávám
u kulhajícího auta. Tohle už asi moc potřeba nebude, říkám si při demontáži sady, která potvrdila své adjektivum a slepila mi dva prsty k sobě.
Dva stupně nad nulou a pošmourno nečiní čekání v cizím městě obzvlášť přitažlivým. Auto
s kolegou a naším zachráncem je tady, zbrusu
nový plášť kola taky. Na vozidle se vyjímá jako
mana nebeská.
Chlapík bere nádobíčko a má se k odchodu.
„Kolik jsem dlužen?“ zajímá se kolega. „To nechte být, lidi si přece mají pomáhat,“ utrousí náš
dobrodinec. Přemýšlím, co je více šokující. Jestli
odmítnutí spravedlivé odměny nebo ona filantropní věta. Tohle městečko jsem navštívil jednou pracovně tak před dvaceti lety, jako bychom
tedy tady byli v podstatě poprvé. Fakt moc milé.
Navigace nás vede zpět přes přejezd. Na druhé
straně vozovky jsou patrné kousky odkudsi odštíplého kovu. Hlavně opatrně. Tahle pohádka
se už nemusí opakovat...

Květen vždy byl, je a bude měsícem lásky. Jinak se však na světě všechno ostatní neustále
„Moudré“ citáty
mění. A je to pořádný fofr. Když se například prachlapec zamiloval do nějaké pradívky,
odhalují krizi
neměl to vůbec snadné. Pokud s ní chtěl provádět i něco jiného než potajmu nadávat na
radu starších, musel vzít kyj a vyrazit. Samozřejmě že ne na dívku, ale na mamuta. Teprve
okud máme štěstí, pak je zamilovanost oboustranná. Vše
mamutí pečínka otevírala srdce devíti z deseti pradívek. Po všech těch letech to mají dnešní chlapci ještě těžší. Pokud se zamilují do nějaké idívky a nechtějí s ní pouze nadávat na tak může naprosto plynule směřovat
důchodce, jak jim nerozumí, pak už jim kyj lásku nezajistí. Dnes je to složitější. Musí na k prvním hádkám. Ty jsou stejně nevyhnutelné jako zábavné, obzvláště
Facebooku sdílet něco pořádného. Co by to však mělo být, v tom naprosto tápou.
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na místo ještě nedorazil. Nu co, vrátíme se na
náměstí a zapneme navigaci. Dvojité klepnutí
za přejezdem kdesi vzadu v autě jsme sice zaznamenali, ale neřešili, avšak po chvíli už jakési
kvílení nešlo přeslechnout. Člověk nemusí být
automechanik, aby při zběžné prohlídce odhalil
úplně prázdné zadní kolo. No nic, hever, rezerva
a trochu šroubování to spraví. Rezerva není, jen
sada na lepení. Při troše manipulace spolehlivě
zalepí ruce, jenže kolo si pořád sedí na ráfku.
Kompresor se může ztrhat a nám dochází trpělivost. Kolemjdoucí nám dá číslo na jeden ze
servisů a dobrou radu, kde najít druhý. Kolega
volá, nikdo se nehlásí. Šlapu k tomu bližšímu.
Prý před ním stojí traktor. Ten sice nevidím, zato
ceduli hlásící, že je o víkendu zavřeno, vnímám
naprosto zřetelně. Kouknu na hodiny, akce
dávno začala. Mažu zpátky a souputník hlásí,
že nám pomůže vedle v domku bydlící chlapík.
Světlo na konci tunelu.
Evidentní fachman si to přihasí s profi heverem,
kolo je v mžiku dole. Louže bílého lepidla za
ním nevěstí nic dobrého. Podrobná prohlídka
odkrývá mizernou diagnózu: boční průraz na

LÁSKA ZA ČASŮ FACEBOOKU
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Nepatřím ke čtenářům klasické literatury
(na tlusté knihy bohužel není čas), ale trochu
modifikovaný název známého Rollandova románu k mé nedávné zkušenosti pasuje jako klíč
do zámku.
Nedávno mě těsně před víkendem oslovil kamarád, jestli s ním nechci jet na jisté setkání někde
na Vysočině. Bude průšvih, napadlo mě. A to
na několika frontách. Doma, že netrávím víkendový den s rodinou, v redakci, že zmeškám
avizovanou reportáž a nemine mě trest. Jenže
téma bylo zajímavé, sestava přítomných taky.
Jo, pojedu.
Vyrazili jsme s dvouapůlhodinovým předstihem, sobota ráno sice nepatří k nejfrekventovanějším, ale znáte „dé jedničku“. Kupodivu jsme
jí prosvištěli jako nůž máslem a se značnou rezervou jsme byli na místě. Najít v městečku budovu střední školy jistě nebude problém.
Když jsme projeli od tabule označující začátek
obce až k jejímu duplikátu s červeným pruhem, připustili jsme si, že to problém být může.
Nápověda systémem přítele na telefonu se též
ukázala neefektivní, protože oslovený rádce

STO ROKŮ SAMOTY ANEB
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plochy. Plány jsou už na stole, nyní vedení magistrátu zbývá už jen najít dostatek finančních prostředků...“
V posledních letech se po rozpuštění
ledové plochy ve Víceúčelové hale-ZS
vždy něco opravovalo, miliony korun
mířily na rekonstrukce šaten, sociálního zařízení či dalšího vybavení. Tentokrát tomu tak nebude. „Pro letošní rok
nepřipravujeme žádnou výraznější rekon-
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Domovní správa Prostějov má za sebou další „hokejovou a krasobruslařskou“ sezónu. Byla něčím výjimečná,
nebo naopak standardní? „Výjimečná
byla snad pouze tím, že ve Víceúčelové haly-zimním stadionu začal působit
nový subjekt mládežnického hokeje.
SK Prostějov 1913 de facto přebíral
všechno po LHK Jestřábi spolek, tudíž
si vše muselo takzvaně sednout, než se
to zajelo do normálních kolejí. Zjišťovali jsme vzájemné potřeby a také jsme
vedení nového klubu osvětlovali celkové možnosti stadionu. Dá se konstatovat, že právě ukončená sezóna proběhla
v klidu a bez jakýchkoliv komplikací,“
ohlédl se pro Večerník za uplynulým
obdobím Vladimír Průša, jednatel Domovní správy.



Prostějov (mik) - Prostějovští radní se
na svém úterním jednání rozhodli poskytnout další dotaci Mateřskému centru Cipísek v Prostějově. „Finanční podporu už toto potřebné centrum od města
dostalo, nyní jde o jakousi doplňující dotaci. Stát totiž tomuto zařízení razantně
snížil dotace na samotný provoz, což by
se neblaze projevilo na službách mateřského centra. A to my nehodláme dopustit, činnost centra Cipísek je v našem
městě velice potřebná a žádaná. Proto
jsme se rozhodli ještě pomoci částkou sto
padesát tisíc korun, aby celoroční provoz
v něm probíhal bez existenčních potíží,“
uvedl Pavel Smetana (ČSSD), náměstek
primátorky statutárního Prostějova.

Michal
KADLEC



Dotace pro Cipíska

pro Večerník

hlavně existenci mobilního kluziště na
prostějovském náměstí, které funguje
přes zimu a těší se obrovskému zájmu.
V žádném případě nebudu tvrdit, že
jsme nějak naštvaní, vždyť ono mobilní
kluziště provozujeme také my a od začátku jsme věděli, že tato ´konkurence´
sebere návštěvníky zimnímu stadionu.
Já jsem naopak rád, že mobilní kluziště
existuje. Už několik let rodiče vlastně svým dětem vůbec nepořizovali
brusle. Důvodem byl hlavně fakt,
že zimy v Prostějově nebyly nijak
mrazivé a rybníky i přehrada vůbec
nezamrzaly. A kupovat brusle kvůli
pár hodinám na ´zimáku´, do toho
se rodičům investovat nechtělo. Teď
Další věc, která nás zajímala, byl zájem zde ale tři roky funguje mobilní kluo veřejné bruslení, což je mezi Prostě- ziště a děti začaly o tuto volnočasojovany dlouhá léta vyhledávaná zále- vou aktivitu jevit znovu obrovský zážitost na zpestření volného času. „Ani jem. A to je velmi dobře, stejný nárůst
v tomto případě jsme nezaznamenali nových členů pak mohou zaznamenat
nic výjimečného. Na druhé straně mu- mladí hokejisté i krasobruslaři,“ sdělil
sím říci, že taková návštěvnost, jakou Vladimír Průša. Jak vzápětí podotkl,
jsme při veřejném bruslení měli v roce v harmonogramu Víceúčelové haly2015, se už zřejmě opakovat nebu- -zimním stadionu bývá mnohdy velmi
de. Tři roky trvající pokles přičítáme těžké vůbec najít volnou hodinu pro veřejné bruslení. „A bude to ještě složitější, protože v příští sezóně by měli do
náklady na provoz víceúèelové haly-zimního stadionu v prostìjovì mistrovských soutěží opětovně nastoupit i dorostenci a junioři mládežnic,, 
     
kého klubu SK 1913. Pro ředitele Ivo
   
Horáka to tak bude doslova alchymie,
,, 
aby v nabitém programu našel na ledě
volné termíny pro veřejné bruslení,“
míní šéf Domovní správy. „Čím dál více
-,, 
je tak cítit potřebu druhé kryté ledové



Prostějov (mik) - Již před časem přinesl
Večerník zprávu, že místo nevyužívaných garáží ve Středisku mládeže kopané
za místním nádražím nechá město vybudovat šatny pro mládežnická družstva.
Nyní přišel navíc ještě zajímavý „dáreček“ od Olomouckého kraje v podobě
darování malého pozemku, na kterém
nyní město nechá vybudovat chodníček.
„Bezúplatné nabytí části pozemku se
týká plochy o výměře zhruba osmatřicet
metrů čtverečných. Jedná se o pás nevyužívané travnaté plochy, na kterém má být
vybudován přístupový chodník k nově
stavěným šatnám, a to z přilehlého fotbalového hřiště. Obrátili jsme se proto na
Olomoucký kraj se žádostí o bezúplatný
převod tohoto pozemku do vlastnictví
statutárního města Prostějova. Nejprve
bude pro potřeby zahájení akce uzavřena
smlouva o budoucí darovací smlouvě
a po dokončení výstavby a geometrickém zaměření dojde k uzavření finální
darovací smlouvy,“ potvrdil náměstek
prostějovské primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko).

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

FEJETON TOMÁŠE KALÁBA

CI
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přívětivý k nim?

PROSTĚJOV Už po tři týdny je ledová plocha ve Víceúčelové
hale-zimním stadionu v Prostějově rozpuštěná. Skončila další
náročná sezóna a Domovní správa, která místní „zimák“ provozuje, sčítá všechny plusy a mínusy. Jednatel DSP Vladimír Průša
dal Večerníku nahlédnout do statistik, které se v souvislosti s financováním, ale i návštěvností stánku Za Kosteleckou ulicí vedou. Z nich mimo jiné vyplývá, že například zájemců o veřejné
bruslení ubylo, což je ovšem i díky tomu, že na náměstí funguje během zimního období mobilní kluziště. Z údajů Domovní
správy lze také vyčíst, že magistrát za posledních pět let přispěl
na náklady spojené s provozem tohoto zařízení na první pohled
astronomických 47,5 milionu korun včetně dotací hokejistům,
krasobruslařům a nákladů na opravy či rekonstrukce.



„Dáreèek“ od kraje

„Prostějov potřebuje druhou ledovou plochu,“
uvědomuje si jednatel Domovní správy V. Průša



Prostějov (mik) - V předminulém
vydání Večerník informoval o připravované rekonstrukci kotelen v majetku
města. Jednu z nich ale musejí nyní radní
dát opravit okamžitě! Havarijní stav totiž
vedení magistrátu nahlásila ředitelka mateřské školy v Raisově ulici. „Rada města
Prostějova proto z fondu rezerv a rozvoje schválila vyčlenit finance potřebné
na vytvoření projektové dokumentace
pro celkovou rekonstrukci,“ prozradil
Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek
primátorky statutárního města Prostějov.
„Ředitelka mateřské školky nás informovala o havarijním stavu plynové kotelny
na pracovišti v ulici Raisova. Stávající kotle jsou podle jejího sdělení nespolehlivé
a v havarijním stavu. Zařízení protéká,
zhasíná a koroduje. Kotle jsou původní
z roku 1995 a vzhledem k jejich době
používání je problematické shánění náhradních dílů na opravu. Vytápění je tak
neekonomické, účinnost kotlů odpovídá
době jejich pořízení a současnému stavu
opotřebení. Nelze proto zaručit spolehlivost pro vytápění objektu školy,“ vysvětlil
potřebnou investici Dišer. Jenom projekt
bude stát 150 000 korun.

publicistika

milujeme vecerník
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A kdo bude Dobrý člověk stále žije
Michal
KADLEC



Havárie ve školce

Pondělí 21. května 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme

hají ve výškách či se jiným obzvláště kuriózním způsobem pokoušejí
zabít. Podvědomě totiž tuší, že
v dnešní době už upoutá pozornost jedině smrt.
okud to vše přežijí a zároveň se
jim podaří splašit nějaké to rande, tak to celé bohužel nekončí. V tu
ránu se s nimi zatočí svět a oni všem
uživatelům světa zvěstují, že konečně
potkali toho pravého, s nímž se cítí
nekonečně zamilovaně a jehož budou pusinkovat i poté, co mu vypadne jeho poslední zub. Začnou přitom
věřit iluzi, že láska je učiní nadosmrti
šťastnými, tak jak to viděli v pohádkách, slyšeli v písničkách Beatles
a četli ve zpovědi zaláskované Lucie
Bílé. To si ovšem lásku spletli s koňskou dávkou heroinu...
tom, že tvrdě narazí, nelze ani
v nejmenším pochybovat. Obzvláště pokud to jejich protějšek vidí jinak a přemýšlí, jak z rodícího se vztahu
co nejelegantněji vycouvat. V takovém
případě může být společná fotografie
na Facebooku perfektní příležitostí
k okamžitému rozchodu.

P
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pokud se řeší přes sociální síť. Každý,
kdo byl někdy přítomný partnerské hádce, která se ho však bezprostředně netýkala, může potvrdit,
že lidé se hádají kvůli neuvěřitelným blbostem. Dokonale přitom
platí heslo, že když se dva hádají,
třetí se směje. Jenže na Facebooku
se nesměje pouze třetí, ale také třicátý a padesátý...
řežijete-li ve vztahu první
vzájemné hádky, máte na
chvíli vyhráno a už se můžete těšit na pořádnou partnerskou krizi.
Během ní se už se svým partnerem
nebudete chtít ani hádat, natožpak
jej cítit. Stejně jako se veřejně slaví
svatby a nikoliv rozvody, podobně
lidé na Facebooku mnohem častěji sdílí pocity první zamilovanosti
nežli stavy, kdy jim to ve vztahu
řádně drhne. Nicméně úplně si to
nechat pro sebe taky očividně nemohou a tak vkládají na své profily
nejrůznější zaručená moudra. Začíná to například myšlenkou, že:
„Jestli nechceš být za blbce, dělej
pro ostatní jen tolik, kolik jsou oni
ochotni udělat pro tebe.“ Defini-
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MARTYHOO
SLOUPEKK
Ahoj všichni,
dnes budu zase jednou lézt do zelí kolegům ze sportovní sekce, ale chci se
podělit o zážitek z návštěvy dvou fotbalových utkání. Zatím nebudu říkat
jakých, ale šlo o velká derby. Co jste
tam nemohli vidět, tak to byly přeplacené nagelované hvězdy, o kterých se
můžeme dočíst prakticky skoro pořád
i v bulvárních magazínech. Naopak
v tomto případě je skoro jisté, že se nedostanou ani na první stránku odborných fotbalových magazínů. Neviděli
jste simulování, zdržování hry, ani diskuse s rozhodčím, tedy skoro. Co jste
vidět mohli, tak to byly zarputilost,
nadšení, boj na ostří nože, ano, někdy
i s nějakým tím faulem, který občas
volal po kartě. Šlo vidět někdy nádherný pas, střelu, zpracování míče, hlavičkové souboje a někdy také chybku, ze
které vstávaly vlasy na hlavě i nám již
notně plešatým. A samozřejmě dala
se vidět radost po vstřeleném gólu
a také někdy slzy zmaru z toho, že se
třeba nepovedl nějaký obranný zákrok a ten gól padl právě po něm.
Asi už bych měl říct, kde jsem to
vlastně byl. Byla to dvě místní derby ženské fotbalové ligy a tohle
všechno jsem tam opravdu viděl. Je
zvláštní vidět dvaadvacet bojovných
amazonek, které jsou v reálu a v běžném oděvu slečny se vším všudy, co
k tomu patří. Devadesát minut bojují
za svůj klub, jsou plné emocí a hlavně
aktivně sportují. Možná by stálo za to
vyslechnout trenéry, jaké to je ukočírovat takový ženský mančaft, zda to
někdy není na posezení u psychiatra,
jelikož, jak známo, ženy jsou z Venuše a my muži z Marsu. Ale kdyby
nechtěli, tak to jistě nedělají. A tak
se chci na závěr sklonit před tímhle
fotbalovým nadšením. Zkuste někdy zajít také, je to zajímavé a možná i poučné. A skončím pokřikem
jednoho z těchto týmů: „ZELENÁ,
POĎME!“
Marty

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
tivně to končí doporučením: „Buď
s někým, kdo si užije Tvou výjimečnost, ne s idiotem, co Tě nutí být
normální.“
Díky brouzdání po Facebooku alespoň zjistíte jednu zásadní věc. A to,
že jsme na tom všichni stejně. Navzdory sociálním sítím jsme všichni
čím dál více sami, nikdo nám plně
neporozumí a láska to v žádném
případě nezmění. To však neznamená, že bychom se navzdory tomu
neměli pokoušet stále dělat více pro
druhé než pro sebe. Alespoň v tom
květnu...

HLAS LIDU HLAS BOŽÍ
Zùstanu konzervativní
Jako většina Prostějovanů vím, že nás už za pár měsíců čekají komunální volby.
Musím přiznat, že letos jsem se chystal volit někoho jiného než tradičně sociální
demokraty a před čtyřmi lety PéVéčko. Přemýšlel jsem o tom, že dám svůj hlas
někomu ze současné opozice. Podlehl jsem totiž jako mnoho lidí v tomto městě
šířené panice, že je zde všechno špatně, že to nyní všichni na radnici dělají blbě,
většina z nich je zloději, z toho že plyne potřeba je někomu udat a nejlépe hned
zavřít. Přiznávám. Ale teď už toho mám dost. Těch pár křiklounů, a nebudu je ve
svém dopise raději jmenovat, už poslouchat nechci. Nepotřebuji totiž ani velké
zkušenosti z politiky, stačí i ty zkušenosti životní, které ve svých dvaasedmdesáti
letech mám. Nejsou to vhodní lidé, kteří by měli vést toto město. Zůstanu konzervativní a budu znovu volit lidi, kteří pro toto město už něco dokázali udělat.
Jindřich Veselý, Prostějov

<<< www.vecernikpv.cz

Podivná tradice
Nevím, jsem ze staré školy, takže nechápu ten nemístný humbuk mladých lidí při
takzvaném posledním zvonění. Je mi i za ně hanba, jak budoucí maturanti chodí po městě, zastavují všechny lidi a žebrají o nějakou tu korunu. Kolikrát jsou už
zjevně opilí a na další alkohol pak požadují peníze po jiných. A k tomu ten křik,
otřesné převleky a trapné chování. Podivná tradice. Božena Dostálová, Prostějov
Deset dìlníkù v Brnìnské
Nebydlím sice v Brněnské ulici, ale jako řidič z povolání tudy projíždím několikrát denně směrem na Vyškov. Proto mě rovněž zajímá, jak rychle pokračuje
rekonstrukce této ulice. A nestačím se divit. Samozřejmě jsem už četl ve Večerníku kritické články na rychlost oprav, pod které bych se také podepsal. Zajímala by mě ale ještě jedna věc, kterou jsem nikde nenašel zodpovězenou. Jaká
firma rekonstrukci provádí a kolik na ni nasadila dělníků? Minulý týden jsem
v dopoledních hodinách Brněnskou ulicí projížděl na kole po chodníku a všeho
všudy jsem na celém úseku napočítal deset dělníků. Je to vůbec možné? To je
opravdu výkon...
Milan Stránský, Prostějov

18051410497

zpravodajství

18051410499
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JÍME, PIJEME,
ME,,
EXKLUZIVNÍ
E....
HODNOTÍME...
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH 30. díl
RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
Pozor, slavíme! Po kratší pauze se na stránky PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku vrací seriál zaměřující se na regionální nabídku gastronomie, který právě dnes pokračuje jubilejním, třicátým kláním. Již takřka půldruhého
roku se věnujeme kvalitě a servisu, který návštěvníkům nabízí místní restaurace a hostince.
Jak z výše uvedeného vyplývá, celý monitoring je tedy rozdělen na dvě samostatné, leč souběžně probíhající
části. Díváme se„na zoubek“ jak restauracím, tak chceme uspokojit i ty z vás, kteří si raději zajdou spíše na pivo
než na večeři do komfortnějšího podniku. Mezitím pro vás čas od času připravujeme jisté překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánské restaurace a monitoringu Hanáckých slavností či vánočních trhů.
Jelikož historie celého projektu začíná být již pořádně košatá, připravili jsme pro vás další doprovodné bonusy.
Právě dnes startuje avizovaná čtenářskou soutěž a brzy také započne„NÁVRAT ZPÁTKY“ aneb revize
a srovnání míst, která už jsme stačili navštívit. A to bude teprve zajímavé počtení...
Připomeňme si, že vše odstartovaly dvě pilotní části na konci roku 2016, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu
nadcházejícího letopočtu, načež druhý měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly a v březnu jsme se premiérově
vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme v pravidelném rytmu střídání, přičemž příjemným oživením
navíc se staly výše zmíněné prémiové díly.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz a příslušný
banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech devětadvacet doposud zveřejněných dílů.

JAKO TŘICÁTÝ PŘIŠEL NA ŘADU PODNIK S NÁZVEM:

RESTAURACE KOLIBA U TŘÍ KRÁLŮ
Než se rozhodnete
vstoupit...
Vyčerpávající informace naleznete na
slušných internetových stránkách, zjevně ze stejné tvůrčí dílny jako například
U Chmelů, možná i jinde. Vzhledem
k tomu, že Koliba funguje zároveň
jako minipivovar, dočtete se poměrně
podrobně o nabídce vlastních piv, najdete tam jak jídelní lístek s týdenním
menu, tak stálý jídelní i nápojový lístek.
Získáte také informace o bowlingu a telefonní číslo pro rezervace, která však
prostřednictvím e-mailu není možná,
což lze pochopit. Co působí jako virus
nasazený amatérským hackerem, je
neustále vyskakující značně rozmazaná
reklama na minerálku Rájec.
Restaurace je otevřena po celý týden,
a sice vždy od jedenácti hodin. Zavírá ve
všední dny ve 23 hodin, v pátek a v sobotu o hodinu později, v neděli pak
o hodinu dřív.
Koliba, jako jedna z nemnoha restaurací, nemá problém s parkováním pro hosty. Pokud není místo
přímo před restaurací, najdete jej na
velké částečně upravené ploše vpravo od podniku. Při deštivém počasí
se dají louže snadno obejít.

Od exteriéru
k interiéru
Po několika schůdcích a přes krytou
verandu, kde se dobře sedí v teplé letní
dny, vstoupíte dveřmi přímo do lokálu.
Cestou minete tabuli s aktuální nabídkou jak piva, tak jídel z denního menu,
popřípadě upozornění na jídlo z jídelního lístku, které by nemělo podle mínění
provozního uniknout vaší pozornosti.
Pak už jste v restauraci. Trochu vás
překvapí její velikost, odhadujeme, že
se tam najednou vejdou až dvě stovky

hostů. Velikost ale vůbec nepůsobí neútulně. Interiér je vyvedený celý z masivního dřeva, jak už od pravé koliby
můžeme očekávat. Rovněž tak stolové
zařízení, přičemž k většině se vejde až
deset hostů.
Na první pohled vás zaujmou také
velká kachlová kamna uprostřed
sálu, která jsou plně funkční a slouží
v zimě k vytápění restaurace. Druhým výrazným prvkem jsou měděné varny, rovněž plně funkční, v nichž má svůj původ místní pivo.
Součástí restaurace je menší sál vzadu,
kam se však vejde pár desítek hostů,
sloužící pro svatby, školení a abiturientské srazy, a menší salonek pro dvacet
až pětadvacet osob v pravé zadní části
restaurace. Ke dvěma bowlingovým
drahám musíte sestoupit po schodech
do podzemí.

Co restaurace
nabízí...
Začněme u často využívaného týdenního menu. Každý den jsou v nabídce čtyři jídla od 89 do 109 korun, jedna dražší
minutka, polévka a dezert. O jeho
úspěšnosti svědčí i počet vydaných
jídel, který v den naší návštěvy dosáhl
dvou stovek. O víkendu je připraveno
víkendové menu s pěti jídly, polévkou
a dezertem, hlavní jídla jsou dražší a začínají na 159 korunách.
Stálý jídelní lístek je obsáhlý, posuďte
sami: devět předkrmů (od chleba se
sádlem, cibulí a okurkou po tatarák se
šesti topinkami), tři polévky, šest variant
označených jako tradičních regionální
(guláš, kachna, halušky, svíčková, bramborák), šestnáct hlavních jídel v cenách
od 150 do 180 korun, jen steaky z pravé
svíčkové a pečené koleno jsou dražší.
Místní specialitou jsou p
pstruzi z říčo krasu.
ky Punkvy z Moravského

A když se propracujete jídelním lístkem
až na závěr, překvapí vás třináct variant
příloh, a to od vařených brambor po
přílohové kroupové rizoto s kvašeným
zelím. Restaurace inzeruje, že si všechny
druhy knedlíků (houskové, bramborové i špekové), jakož i halušky vyrábí
sami z čerstvých surovin.
Nápojový lístek je taktéž rozsáhlý, že by
se nám nevešel na vymezenou stránku
Večerníku. Zmíníme proto jen zdroj
vína, ten poučeným milovníkům vína
napoví, co mohou očekávat: u jakostních vín jsou jím Habánské sklepy
a Chateau Bzenec (láhev za 199 korun),
u přívlastkových Víno Mikulov, řada
Sommelier Club (od 299 do 399 korun). Dvě deci průměrného, ale pitelného vína pořídíte za 39 korun.
Za zmínku stojí i zdroj kávy, je jím známá rakouská firma Julius Meinl, která
své výrobky nabízí již více než 150 let
a jejíž káva patří k těm lepším, ale pochopitelně i dražším.

Jak nám
chutnalo...
Jeden z naší dvojice usedl ke stolu s pevným názorem na složení svého menu,
druhý si nechal kompletně poradit.
Nebyla to součást testu restaurace, ale
zkrátka to tak vyšlo.
Přistoupili jsme hned k hlavnímu chodu, což se stalo tak trochu omylem,
protože jsme si na naše obvyklé dělení
předkrmu nevzpomněli, vlastně vzpomněli, ale až po jídle...
Jedním objednaným chodem se stala
vepřová panenka na houbách se smetanou a vůní rozmarýnu s kroketami,
druhým tagliatelle s kuřecím masem,
brokolicí a pestem, sypané sýrem Gran
Moravia, což lze označit za česko-italské
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EXCELENTNÍ

Nemělo to jedinou chybu. Jídlo, obsluha,
prostředí i další služby na vysoké úrovni.
Ani při opakované návštěvě se nenašlo
nic, co by nás zarazilo. PROSTĚJOVSKÝ Večerník vřele doporučuje fajnšmekrům.

4 VELMI DOBRÉ
Jen maličko chybí k úplné dokonalosti.
Jídlo i servis na vysoké úrovni. Pokrmy
jsou připraveny s invencí a z kvalitních
surovin. Příjemný interiér, absolutní
čistota všech prostor je samozřejmostí.
Bez obav, že si trhnete ostudu, sem lze
pozvat i nejvzácnější hosty.

3

DOBRÉ

Průměr po všech stránkách. Trochu
invence při přípravě pokrmu by neuškodilo. Na druhou stranu porce zasytí
a nezpůsobí žaludeční újmu. Prostředí
slušné, obsluha se snaží. Je sice na čem
pracovat, ale pozváním do tohoto podniku neurazíte.

2

SNESITELNÉ

Sem doporučujeme zajít jen tehdy,
nemáme-li nic jiného na výběr. Menu
nemělo žádný nápad. Dojem se snažila
vylepšit ochotná obsluha, ale kde nic
není... Stěží zde strávíte příjemný večer

a ve dvou už určitě ne. Jako by se zde již
před lety zastavil čas.

1

VYHNĚTE SE

Na zdejší místo bychom nepozvali ani
svého největšího nepřítele. Jídlo bylo
mdlé, nevábně vypadající a žaludek si
je dlouho pamatoval. Také interiér byl,
stejně jako jídlo, nevábný. Obsluha se
ani nesnažila atmosféru místa zpříjemnit.

MINULÉ DÍLY
NAŠICH NÁVŠTĚV
NAJDETE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ

BEREME
B
EREME
KE S
TOLU
KE
STOLU
LLUPU!!!
UPU!!!

Dnes se podíváme do restaurace, která se u prostějovské veřejnosti těší značné popularitě. Její
název je sice ze záhadných důvodů dlouhý a jakoby složený ze dvou podniků, ale její příznivci se
s ním vyrovnali po svém a podniku ve Finské ulici říkají prostě Koliba. Zkuste se zeptat někoho
na restauraci U Tří králů. Starší generace odpoví, že hotel s restaurací tohoto jména byl přece
před třiceti lety zbourán, mladší generace pokrčí rameny. Ale zeptáte-li se na Kolibu, dostanete
přesnou odpověď od starší i mladší generace.
Restaurace byla postavena na zelené louce mezi velkými sídlišti v západní části města, leží blízko
Plumlovské a provoz zahájila na podzim roku 2011.
ÈTENÁØSKÁ SOUTÌŽ
U příležitosti jubilejního dílu JÍME, PIJEME, HODNOTÍME... s pořadovým číslem TŘICET pro vás
PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil druhou z řady doprovodných soutěží. Tentokrát však po vás nebudeme chtít žádné vědomosti, spíše zapátrání v paměti.
Napište nám svůj NEJORIGINÁLNĚJŠÍ ZÁŽITEK z vaší návštěvy restaurace, hostince či pizzerie,
ať už je pozitivní či negativní. Ty nejzajímavější zveřejníme a současně odměníme honoráři ve výši
od 200 do 1 000 Kč. Autor toho zcela nejlepšího pak navíc obdrží předplatné nejčtenějšího
regionálního periodika a dárkový předmět.
* Máte oblíbený podnik, kam chodíte po hádce s partnerem a vždy vás to uklidní?
* Setkali jste se s obsluhou, která posunula vaši večeři na úroveň čtyřhvězdičkového podniku?
* Ztratili jste nějakou cennost a například jeden ze štamgastů vám ji vrátil?
Určitě jste z prostředí gastronomie plni zážitků, svěřte se!
PIŠTE E-MAIL NA: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s podtitulem „RESTAURACE“
nebo můžete své příběhy donést do redakce v Olomoucké ulici č.p. 10.

jídlo, prostě od každého něco. Vepřová
panenka byla měkká, hodně šťavnatá, s tím bývá u panenky někdy problém, dobře ochucená, inzerované
houby nám vzhledově připomínaly
žampiony, ale chuť byla houbová.
Tagliatelle nebyly rozvařené, jak se
někdy v restauracích stává, ani úplně
al dente, jak je dělají Italové, pro většinu z nás je tato úprava trochu tvrdá.
Dalo by se říci, že byly uvařeny tak
akorát. Jídlo to nebylo nijak mimořádné, ale v žádném případě ne špatné. Asi takové, jaké jsme očekávali.
Když jsme zjistili, že jsme ušetřili kapacitu věnovanou obvykle předkrmu,
doplnili jsme oběd lákavým dezertem
z denního menu. Byla jím menší porce
bramborových knedlíků se švestkami
a sypanými málem. Na každého z nás
vyšel jeden a byla to příjemná, nepřeslazená tečka za celým obědem.
Ještě zbývá zmínit se o chloubě podniku: pivu z domácího pivovaru. Nejprve
jsme - ještě před obědem - ochutnali
Vídeňskou 14° a 12°, ležák plzeňského
typu, později ještě malou pšeničnou
13° a malého Záhořana 11°. Dvanáctka
je velmi povedená s příjemnou a nevtíravou chutí, o níž se někteří hodnotitelé na sociálních sítích vyjadřují jako
o jedné z nejlepších u nás. Podává se ve
sklenicích o obsahu 0,4 litru za docela
příjemných sedmadvacet korun. Vídeňský speciál 14° je tak nazván podle
vídeňského sladu, ze kterého je vyráběn
a vyznačuje se jemně karamelovou vůní
a chutí. Pšeničné pivo má nižší hořkost
a lehkou pšeničnou chuť - a opět se záhadným citronem, nad kterým jsme
vyjádřili podiv při hodnocení Ječmínka. Záhořan je zřejmě vlajkovou lodí
restaurace a pivovaru Koliba, nebyl by
jím, kdyby se nevyznačoval vyváženou
chutí a příjemnou pitelností.
Všechna piva vařená v Kolibě jsou
zásadně nepasterizovaná a nefiltrovaná. Na to, abychom posoudili

Preferujete-li podnik, kde vždy najdete místo, širokou škálu
opravdu dobrého piva a slušné jídlo, kde si posedíte v pěkném neformálním prostředí valašské koliby v srdci Hané,
jde o správnou volbu. Nám se na tomto místě moc líbilo.
p
Restauraci a pivovaru Koliba u Tří králů proto
udělujeme

4

hvězdy

vyrovnanost, popřípadě rozdíly chuti stejně, ne-li více stylově, jako celá restauv jednotlivých várkách, jsme nevypili race. Nápisy „ogaři“ a „dcérky“ jsou sice
dostatečné množství piva...
v jazyku valašském, ale pro nás srozumitelném. Masivní dřevo, keramická dlažKvalita
ba a obklady ladí s interiérem celé stavservisu
by, sanitární doplňky jsou moderní. Nic
Na hodnocení jsme přišli v době, kdy tam nechybí a dokonce z reproduktorů
už polední špička končila a podvečerní zněla ve chvílích našich návštěv reportáž
ještě nezačala, což bylo příjemné jak z fotbalového utkání - už nevíme kterépro nás, tak pro personál. Ujala se nás ho, ale tuzemské nebylo.
velmi sympatická servírka, která nám
Shrnutí
pomohla s nelehkým výběrem, a to od
celkový
dojem
piva po dezert. Byla schopná promluvit
zasvěceně jak o chuti jednotlivých dru- Koliba na nás udělala dobrý dojem. Pro
hů piv, tak o složení jednotlivých chodů účel, pro který byla zřízena, vyhovuna jídelním lístku.
je ideálně. Chcete-li si zajít v partě na
Několikrát se cestou kolem našeho pár piv a nemuset dávat pozor, abyste
stolu zastavila, aby se zeptala, jestli jsme nepolili ubrus nebo někoho nepospokojeni a něco nám nechybí. Rozdě- horšili hlasitějším hovorem - potom
lení dezertu, o který jsme požádali jejím jste v Kolibě na tom pravém místě.
prostřednictvím kuchaře, zařídila k naší Navíc pivo je opravdu dobré a v široké
spokojenosti. Nemyslíme si, že v jejím nabídce si člověk vždy najde to svoje.
příjemném a milém vystupování Jídelní lístek je také bohatý a obsluha
hrálo roli naše osobní kouzlo, spíše hbitá. Někdy se stane, že nestíhá. Není
vlastnosti. Díky za ně.
to ovšem proto, že by posedávala a baPokud by bylo v sále plno a obsluha vila se někde v koutě, ale z důvodu, že
musela kmitat „jako bruslaři na kluzišti“, je plno a všichni chtějí obědvat nebo
jak napsal jeden z hostů na webu, asi by večeřet pokud možno hned. Nám se
nám nemohla věnovat tolik času, ale na to nestalo ani při hodnoticí návštěvě,
příjemném vystupování by se, jak dou- ani při několika předešlých návštěvách.
fáme, nic nezměnilo.
Ale na sociálních sítích si občas někdo
postěžuje. Že to tam někdy hlučí jako
Místo
ve včelím úlu, však svědčí o popularitě
úlevy
tohoto velikého podniku. Hledáte-li inToalety nacházející se z pozice vstupují- timní atmosféru pro posezení ve dvou,
cího v pravém zadním rohu jsou řešeny zvolte raději menší restauraci.

Hlasovali jste o zařízení,
které jsme navštívili v minulém díle...

JAK SE VÁM LÍBÍ
V RESTAURACI LIDOVÝ DŮM?
Je to tam výborné, jídlo i obsluha na úrovni (62)
Vcelku to ujde, ale mohli by vylepšit obsluhu (2)
Průměr, někdy to nestojí za nic, jindy vynikající (5)
Zdroj: www.vecernikpv.cz

Škoda mluvit, tento podnik obcházím obloukem (72)

A JAK VÁM SE LÍBÍ
V RESTAURACI
KOLIBA U TŘÍ KRÁLŮ?
HLASUJTE BUĎ NA
WWW.VECERNIKPV.CZ,
NEBO NÁM
MŮŽETE NAPSAT
SVOJI RECENZI
NA E-MAIL:
VECERNIK@PV.CZ,
ČI NA ADRESU
OLOMOUCKÁ 10,
PROSTĚJOV

Pondělí 21. května 2018
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Graffiti plot u místního BIG BEN SCHOOL

dostal NOVÝ HÁV
S nápadem na vytvoření graffiti přišla
samotná spolumajitelka plotu. „Říkala jsem si, že se na to stejně někdo
časem vrhne, tak ať tam aspoň máme
něco pěkného. Přes společného známého jsem se nakontaktovala s olomouckým výtvarníkem, který si říká
IGA. Ten pozval své známé z celé
Moravy,“ vysvětlila již dříve Pavla
Koutná, která byla s prvotním výsledkem nadmíru spokojená. „Dohodli
jsme se, že každým rokem plot změní
svoji vizáž. V praxi to znamená, že se

přetřou původní malby a nahradí je
nové,“ dodala aktuálně Koutná.
Sprejeři tak díky osvícené majitelce
po roce měli opět možnost ukázat,
co skutečně dovedou. Nemusely
je přitom tížit nedostatek času ani
obavy, že je chytí strážníci. „Byla to
opět nejlepší malovačka roku. Děkujeme,“ vyjádřil se Jiří Procházka,
který na plotě vytvořil velmi podařený nápis, jemuž vévodí maska Darth
Vadera, temného rytíře za světa Star
Wars.
(mls)

PROSTĚJOV V polovině června proběhne další ročník mezinárodních zkoušek z angličtiny
Cambridge University. V letošním
roce je ke zkouškám KET, PET,
FCE a CAE přihlášeno rekordní
množství studentů - přes tři desítky mladých angličtinářů z jazykové
školy BIG BEN!
Díky propracovanému systému jazykové výuky dokáží v Big Benu každoročně připravit desítky třináct až
šestnáctiletých dětí ke složení mezinárodních zkoušek pro dospělé KET,
PET, FCE a CAE (viz. foto). U těchto zkoušek si navíc Big Ben udržuje
100% úspěšnost svých studentů. Jde
o světově nejpopulárnější certifikáty
z angličtiny, vydávané přímo univerzitou v Cambridge v Anglii. Uznávají
je všechny vysoké školy a univerzity
v ČR stejně jako mezinárodní firmy
působící u nás i v zahraničí. Otevírají
dveře k vyššímu vzdělání a jsou zárukou kvalitního pracovního uplatnění.
Chcete-li svým dětem dopřát kvalitní
jazykové vzdělání a výrazný náskok
před ostatními, navštivte jazykovou
školu BIG BEN ve Vodní ulici 17
v týdnu od 28. května, kdy startují zápisy na příští školní rok 2018/2019.
Nezávazně se informujte o možnostech výuky pro svoje děti.
Více informací a aktuální rozpisy
naleznete na www.big-ben.cz. (pr)

Desítky prostìjovských dìtí

Marilyn Monroe, Darth Vader i tito motýli. Na plotě u železniční trati za místním nádražím vznikla velmi působivá
graffiti.
Foto: Martin Zaoral

míøí ke zkouškám!

18051410496

PROSTĚJOV To se povedlo! Je
tomu přesně rok, co desítka sprejerů působivými díly pomalovala
šedivý plot v Tyršově ulici nedaleko dopravního hřiště u místního nádraží. Během uplynulé
doby si plot prošel ledasčím. Neunikl ani pozornosti ostravských
vandalů, kteří jej „zkrášlili“
úměrně své inteligenci i schopnostem. Uplynulou sobotu si jej
vzali opět do parády talentovaní
výtvarníci.

opìt trhá rekordy!
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téma Večerníku

PROSTĚJOV a kam na dovolenou
Jak vybrat dítěti letní tábor,
aby pro něj nebyl„traumatizující“

Jak dítě nadchnout?
Můžete si s vaší ratolestí o táboře popovídat, vytáhnout z krabice fotky
z vašich letních táborů a pěkně nahlas se zasmát tomu, jaké nemožné
tepláky jste to nosili. Můžete synka
nebo dcerku motivovat novými
kamarády a spoustou zážitků, ale

Myslete na zdraví

v žádném případě nerozhodujte za Dalším aspektem je zdraví dítěte.
Mnohdy je nutná zvýšená péče
ně a proti jejich vůli.
a nelze dítě na běžný typ tábora zařadit. Pro tyto jedince existují táboCo s lenochy?
ry zřizované většinou zdravotními
Může se stát, že je dítko lenošivé pojišťovnami, často jedoucí k moři
a nejraději tráví svůj volný čas u te- a se speciální léčebnou kúrou. Velevize nebo na počítači a rozhodně doucí na táborech bývají proškolemu nebude vadit, že je doma samo ní a vědí, jak s dětmi pracovat, které
hry baví děti nejvíce, ale také jaký
je nutný denní režim pro různou
věkovou skupinu. Kdy je nutné nařídit dětem odpočinek, kolik smějí
ujít kilometrů nebo jak dlouho
mohou být na sluníčku, aniž byste
večer řešili úpal.

Příměstský tábor 2018
PRÁZDNINY V POHYBU
Kde: Taneční škola ŠarM
od 4 do 11 let
- taneční sál Gala, Krasická ulice, Prostějov
Kdy: 30. 7. - 3. 8. 2018 od 8 do 16 hodin a 20. 8. - 24. 8. 2018 od 8 do 16 hodin

(cena zahrnuje teplý oběd
v restauraci, pitný režim,
spotřební výtvarný materiál)
Tábor proběhne při
minimální účasti 10 dětí.

www.tanecni-prostejov.cz
telefon: 602 966 222
email: sarkamilarova.tanecniskola@seznam.cz

PŘIHLÁŠKY:

LÉTO 2018
S VEČERNÍKEM

POŘÁD NA

Není příliš vhodné, aby rodiče dětem na tábor telefonovali nebo za
nimi jezdili. I když se dětem na táboře líbí, tak přítomností rodičů často
zjihnou a následně pláčou, že chtějí
domů, že se jim moc stýská a že chtějí být úplně nejvíc ze všeho s vámi.
Proto nechte svým dětem prostor
pro úplnou „samostatnost“ bez
rodičů a i vy využijte tento čas pro
relaxaci bez věčného štěbetání dětí
a pro načerpání nových sil na řešení
životně důležitých nejen dětských
strastí, ale také radování se z úplných
maličkostí.

* FISCHER * ALEXANDRIA * * BLUE STYLE * EXIM * FIRO *

18051810545

WWW.VECERNIKPV.CZ

Ať jsou děti
samostatné

18051810550

Cena: 1 590 Kč

18051610505

tanec
cvičení a hry v přírodě
výlety do okolí
kreativní aktivity
- výtvarná dílna
- hudební dílna

PRODEJ JÍZDENEK

t
t
t
t

Dalším hlediskem jsou finance.
Letní tábory bývají od několika set
korun až po desítky tisíc podle zaměření. Za příměstské tábory, kde
jsou děti pouze přes den a většinou
bez stravy, bývá úhrada do sto korun na den. Mnoho zaměstnavatelů
přispívá svým zaměstnancům na
pobyt dítěte na letním táboře různě vysokou částku, proto se včas
poptejte.

Léto v plném proudu * LAST MINUTE * = omezený výběr

Program:

Může přispět i firma

18051810550

Letní tábory dětem přinesou spoustu zážitků, které si budou pamatovat po zbytek
svého života.
Foto: www.tabory.cz

CESTOVNÍ AGENTURA

a nemá nové kamarády ani zážitky.
K tomu, aby odjelo na tábor, jej prostě
nepřesvědčíte. Ale také můžete dítě
na tábor poslat proti jeho vůli. Ono
tam pak bude tak vyvádět, že si pro
něj po třech dnech pojedete, v lepším
případě se vrátí v řádném termínu, ale
hned na schodech z autobusu vám
pronese větu, že už v životě nikam nepojede. Vesměs ale platí, že dítě si pobyt na táboře ohromně užívá a rádo
se tam po roce vrací.

AMIMA

Blíží se doba letních prázdnin
a mnoho rodičů zvažuje možnost
takzvaně „poslat“ dítě na tábor.
To, kdy kam svoji ratolest poslat
a na jaký typ letního tábora, může
mít několik aspektů. Jsou tábory
pro úplné prcky, pro školáky, turistické tábory, kde děti nachodí
několik kilometrů denně, či vodácké nebo se zaměřením na péči
o zvířata, také například počítačové tábory. A ve výčtu mnohých
jiných by se dalo pokračovat.
V první řadě by dítě mělo být na
tábor zralé. To, jestli je či není, vám
napoví jeho běžné chování. Pokud
nezvládá přechod na kroužek, kam
již dochází několik měsíců, a stále se
objevují slzičky, pláče, že má jít do
družiny, na tréninku chce být pouze
za předpokladu, pokud tam budete
s ním, nejspíš ještě nenastala doba,
kdy se od vás vědomě odpoutá na
několik dnů či týdnů.

Trávnická 2 (stará poliklinika), 796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 655, 776 330 654
mimako1@seznam.cz
www.amima.cz

Všimli jste si toho zvláštního paradoxu? Život
každého z nás utíká
stejným tempem jako
prázdniny. Zprvu se vleče a člověk se domnívá,
že nikdy neskončí. Jenže
postupně začne vše nabírat na obrátkách a než
se nadějete, tak je konec.
Aby vám letošní prázdniny neutekly jako voda
mezi prsty a vy jste využili alespoň některé z možností, jež nám období plné slunce nabízí, přináší
vám PROSTĚJOVSKÝ
Večerník tuto tematickou stranu.

Pondělí 21. května 2018
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zprávy z regionu

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

RYCHLÝ
VEČERNÍK

NA HANÁCKÉ DÁLNICI STOJÍ KOLONY.
Opravy u Olšan si vyžádají čas i pevné nervy
řidičů, skončit mají až v lednu roku 2020

OLŠANY U PROSTĚJOVA A je to tady! Dlouho očekávaná
oprava mostu přes D46 se přiblížila. Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD) se po dlouhých odkladech konečně pustilo do budování nového přivaděče u Olšan. Pro řidiče jedoucí z Prostějova
do Olomouce to aktuálně znamená pořádné komplikace.
Doprava je totiž zúžena pouze do jednoho jízdního pruhu.
Rozsáhlé stavební práce mají trvat minimálně do října, definitivně by měly skončit až v lednu 2020!
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
Úsek dálnice D46 u Olšan je dlouhodobě místem s nejvyšším počtem
nehod na Prostějovsku. Už před
zhruba pěti lety se začalo hodně
nahlas hovořit o demolici stávají-

cího nadjezdu na silnici vedoucí
do Duban. K tomu již brzy dojde.
V souvislosti s rozsáhlými opravami je na D46 do 16. června doprava mezi 29. a 33. kilometrem
v obou směrech svedena doprava do jednoho pruhu. Od půlky
června do září pak přibudou další
omezení. Jednotlivé pruhy budou střídavě uzavřené. „Demolice
nadjezdu bude prováděna za omezeného provozu na jedné polovině

vozovky,“ potvrdil tiskový mluvčí
Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl
s tím, že cena stavby dle smlouvy vychází na 104 877 000 Kč.
Součástí budování nového sjezdu
na dálnici by měla být mimo jiné
demolice nadjezdu nad D46, rozšíření mostu přes Blatu či nová
protihluková stěna, která by lidem
z Olšan u Prostějova měla konečně
zajistit klidnější spaní. Stavba byla
zahájena 9. května, její uvedení do
provozu plánuje ŘSD na leden 2020.
Připojovací pruh na výjezdu z Olšan
ve směru do Olomouce patřil dlouhodobě k velmi kritickým místům.
„Zásadní je, že výjezd na dálnici
bude konečně bezpečnější. Proto je
pro nás snazší dočasná omezení nějak přetrpět,“ nechal se slyšet Milan
Elfmark, starosta Olšan u Prostějo-

HODNĚ DLOUHO...
Výjezd na dálnici u Olšan bude konečně bezpečnější. Nějaký čas to ovšem potrvá.
Foto: Martin Zaoral

va, které nyní musí čelit náporu aut,
jež míří do hanácké metropole „po
staré“ a projíždějí tedy přes vesnici.
S výraznými komplikacemi se rovněž musí potýkat cestující v autobusech.
Pro Olšany to není jediná změna týkající se tamních komunikací. Jak už
Večerník informoval, Správa silnic
Olomouckého kraje se v dohledné
době pustí do rekonstrukce hlavní

silnice v centru obce. V rámci stavebních úprav na ní dojde k zúžení
jízdních pruhů v obou směrech na
tři a půl metru i vybudování podélných parkovacích stání. Dále dojde
ke zřízení dělicích ostrůvků pro pěší,
díky čemuž by mělo být zajištěno
bezpečné přecházení silnice. Celý
projekt v současnosti žádá o stavební
povolení, Správa silnic Olomouckého kraje s ním chce začít ještě letos.

se policistům vydávala

i
letos
na
jedničce
za svoji sestru!
řízení. Ten skončí v březnu příštího
roku,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
„Žena na obhajobu svého jednání
uvedla, že z důvodu zákazu řízení
běžně jezdí autobusem. V tento den
ale prý bohužel zaspala, aby ale nepřišla pozdě do zaměstnání, musela
jet autem. Během předešlého večera pak měla cítit příznaky počínajícího nachlazení, proto požila dvě
malé odlivky slivovice,“ repredukoval vysvětlení opilé dámy mluvčí
prostějovské policie.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
a přečinu poškození cizích práv,
za což ženě hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky. „Pro
jízdu pod vlivem alkoholu je podezřelá z přestupku podle zákona o silničním provozu. Za ten jí
hrozí pokuta až do výše dvaceti
tisíc korun a zákaz řízení od šesti
měsíců do jednoho roku,“ vyjádřil
se k možnému postihu František
Kořínek.
(mik)

oprvé
Hygienici p
itu
měřili kval
rži
vody v nád

První plavci se díky teplému počasí u plumlovské přehrady letos objevili už v druhé
polovině dubna, krajští hygienici tradičně v polovině května. & Foto: Martin Zaoral

MOSTKOVICE Zatím dobrý! Tak
by se dal popsat výsledek pondělního měření množství sinic v plumlovské přehradě. Voda v nádrži obdržela nejlepší možnou známku.
Nezbývá než doufat, že situce takto
vydrží minimálně do konce prázdnin. Věří tomu však jen málokdo.
V uplynulých letech se něco podobného totiž opakovaně nepodařilo...
Hygienici vodě v plumlovské přehradě udělili jedničku. „Jedná se o nezávadnou vodu s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů
při vodní rekreaci a s vyhovujícími
smyslově postižitelnými vlastnostmi,“

Silnice na zámek
se uzavøela
Stařechovice, Služín (mls) - Na
zámek či do muzea v Čechách pod
Kosířem nyní dostanete z Prostějova oklikou přes Hluchov. Kvůli
stále probíhající výstavbě kanalizace se uplynulé úterý uzavřela
silnice ve Stařechovicích. Uzavírka
potrvá až do 17. června.

Kostelec vyrazí
do Kostelce

OPILÁ ŘIDIČKA Přehrada začíná

VRBÁTKY Podle svého názoru
„bezva fintu“ vymyslela na policisty jednačtyřicetiletá řidička,
kterou strážci zákona nachytali
ve Vrbátkách opilou za volantem
vozidla. Jakmile nadýchala zbytkový alkohol, nahlásila hlídce
falešné údaje o své identitě. Posléze vyšlo najevo, že se vydávala
za svoji sestru!
Ve středu 16. května před šestou
hodinou kontrolovali policisté
obvodního oddělení Prostějov 2
u Vrbátek osobní automobil a jeho
jednačtyřicetiletou řidičku z Olomoucka. „Provedenou dechovou
zkouškou policisté u ženy změřili
nejvyšší hodnotu 0,47 promile alkoholu, která s naměřenými
hodnotami souhlasila a požití alkoholu před jízdou přiznala. Při
kontrole nepředložila doklady, ale
policistům uvedla jméno a rodné
číslo. Při důkladném prověření
poskytnutých informací policisté
zjistili podezřelé nesrovnalosti. Při
následném výslechu se žena přiznala, že policistům uvedla totožnost
své sestry, protože na dobu dvou let
má ona sama vysloven platný zákaz
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popsali její vlastnosti na svých internetových stránkách.
Stejné hodnocení dostala voda v přehradě v uplynulých deseti letech při
každém z květnových měření, a to
kromě let 2010 až 2013, kdy byla nádrž vypuštěná. Postupem času se však
kvalita vody každoročně zhoršovala.
Nejhorší to bylo v roce 2009, kdy byla
voda v nádrži plavcům nebezpečná už
v druhé polovině června. Nejlepší naopak pak před třemi lety, kdy pouze
jednou obdržela mírně zhoršenou
známku. Předloni už byly výsledky
méně uspokojivé, v polovině prázdnin se sinice začaly výrazněji množit

a koncem srpna hygienici koupání
v přehradě nedoporučili.
Ještě hůře to dopadlo loni. Přitom až
do konce července byla voda v nádrži
hodnocena nejlepší možnou známkou a během prvního srpnového víkendu zažila rekordní nápor návštěvníků, který po letech dal vzpomenout na
doby dávno minulé. O pár dní později
však přišel šok: hygienici kvůli sinicím
koupání v přehradě zakázali! Situace
se navíc až do konce prázdnin už nezlepšila. I další měření totiž potvrdila,
že množství jedovatých bakterií může
být pro plavce nebezpečné. Tyto výsledky jen potvrdily časté námitky proti důkladnosti provedeného bagrování
nádrže v letech 2010 - 2013, které přišlo na zhruba 130 milionů korun.
Na kvalitu vody v přehradě budou
pracovníci hygieny letos dohlížet
každé dva týdny. O výsledcích jejich
měření vás budeme průběžně infor(mls)
movat.

Kostelec na Hané (mls) - V pořadí již 27. setkání Kostelců proběhne v sobotu 26. května v Kostelci
nad Černými lesy. Autobus z Kostelce na Hané bude vyjíždět již
v 5:00 hodin. Akce bude probíhat
na nádvoří kosteleckého zámku.
Připraveny budou bohatý kulturní
program a sportovní soutěže. Zájemci se mohou hlásit na místním
městském úřadu do středy 23.
května.

Akci zrušil déšť
Víceměřice (mls) - Minulé úterý
15. května se měl konat v Domově u rybníka ve Víceměřicích Den
otevřených dveří. Kvůli nepříznivému počasí se jej organizátoři rozhodli zrušit.

Èekárnu si opraví sami
Soběsuky (mls) - Rekonstruovat
čekárnu autobusu vlastními silami
se rozhodli občané Soběsuk. Ti
požádali pouze Technické služby
města Plumlova, jehož jsou Soběsuky místní částí, o přistavení kontejneru a zajištění odvozu vybouraného zdiva. V dnešní době věc
málokdy vídaná.

Opilá øidièka
Kostelec na Hané (mik) - Mělo
jít o rutinní kontrolu vozidla. Minulý pátek 18. května krátce před
jedenadvacátou hodinou policisté zastavili v Kostelci na Hané
sedmadvacetiletou řidičku osobního vozu. Jakmile však mladá
žena „otevřela pusu“, bylo jasné,
že tady něco nehraje. „Při komunikaci s řidičkou pojali policisté
podezření, že usedla za volant pod
vlivem alkoholu. To, že byl jejich
úsudek správný, potvrdily výsledky dechových zkoušek, kterým
se žena dobrovolně podrobila.
Přístrojem Dräger jí byly opakovaně naměřeny hodnoty lehce
přes jedno promile alkoholu v dechu. Žena přiznala, že před jízdou
pila,“ uvedla Jiřina Vybíhalová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Policisté řidičce zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu. Nyní
je důvodně podezřelá ze spáchání
přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. „Za takové jednání
řidičce v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí podle trestního
zákoníku trest odnětí svobody až
na jeden rok, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti,“ dodala mluvčí
krajské policie.

Ředitel ústavu znásilnění stařenky popírá...
Mluvčí policie ale trestný čin spáchaný na seniorce potvrdil

➢ z titulní strany

VÍCEMĚŘICE V sociálním ústavu Domov u rybníka mělo podle
zdrojů Večerníku dojít ke znásilnění šestaosmdesátileté stařenky.
A to údajně přímo na chodbě tohoto sociálního zařízení sídlícího
v prostorách rekonstruovaného
zámku. Ředitel ústavu i Policie
ČR sice incident nepřímo potvrzují, zároveň ale tvrdí, že všechno
proběhlo jinak než hovoří zprávy
mezi občany Víceměřic a okolí.
Co je však jisté, tak pachatel je
znám, k čemuž přispěly záběry

z bezpečnostní kamery, která je
právě na chodbě Domova u rybníka...
Na otřesný případ upozornil Večerník
obyvatel Víceměřic. „Asi třicetiletý
muž tady v Domově u rybníka znásilnil starou paní, která přišla na návštěvu
jednoho z klientů ústavu. Na chodbě
se na ni vrhl a znásilnil ji,“ prozradil
nám muž pod příslibem zachování
anonymity. „Říká se tady, že to byl chovanec ústavu. Ředitel poskytl policii
záznam z kamery a podle toho chlapa
poznali,“ dodal.
Večerník tedy kontaktoval ředitele Domova u rybníka ve Víceměřicích a žádal

jej o konkrétní informace. „Nic takového, co popisujete, se u nás neodehrálo,
tudíž se nemám k čemu vyjadřovat,“
odepsal zprvu Felipe Sánchez López.
Po opakovaném dotazu a připomínce,
že hodláme o tomto otřesném činu
i přesto veřejnost informovat, však
zhruba za hodinu změnil rétoriku svého vyjádření. „Neřekl jsem, že o ničem
nevím, ale informace, se kterými se na
mě obracíte, se neztotožňují se skutečností, máte mylné informace, doporučil
bych zvážit relevantnost zdrojů,“ opáčil
ředitel Domova u rybníka ve Víceměřicích. „Můžu jenom říci, že žádný pokus o znásilnění se neodehrál, chování

neznámé osoby jsme vyhodnotili jako
rizikové, proto jsme kontaktovali policii.
Vzhledem k průběhu vyšetřování nemůžeme poskytnout bližší informace.
Pro nás je priorita bezpečnost, proto
jsme a nadále budeme policii nápomocní,“ dodal Sánchez López.
Že tedy došlo ke znásilnění šestaosmdesátileté ženy (její totožnost
Večerník zná), ředitel popřel. „A vy
byste se tím chlubili? Tento ústav
bojuje o každého klienta. A myslíte,
že by se sem někdo hrnul, když by
se dozvěděl, že zde znásilňují stařenky? Všichni to chtějí ututlat,“ má
jasno zdroj Večerníku z Víceměřic.

Ani policie do celého případu bohužel nevnesla jasno, případ se však
stal. „Mohu potvrdit, že vyšetřujeme
okolnosti trestné činnosti, při které
měla být poškozenou žena v seniorském věku. Provedeným šetřením
jsme zjistili podezřelého. Ten je
v současnosti umístěn v zařízení, kde
je pokračování v protiprávní činnosti vyloučeno. Žádné bližší informace
s ohledem na citlivost věci a probíhající vyšetřování sdělovat nebudeme,“
zkonstatoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Tajemní jako hrad v Karpatech pak

byli i další občané Víceměřic, které
jsme oslovili. „Nebudu vám k tomu nic
říkat. Moc o tom nevím, jen se povídá,
že to bylo fakt znásilnění,“ řekl nám například bodrý chlapík v montérkách.
Postarší paní, která zrovna seděla na
zahradě jednoho z přilehlých domků
pak s hrůzou v očích poznamenala:
„Ježíšimarja, to mi ani neříkejte! Že by
měl někdo chuť ještě na nás, když už
nám je tolik let? To snad není ani možný. Pokud se to stalo, tak je mi té paní
moc líto.“
Případ budeme nadále sledovat, snad
budeme v příštích dnech moudřejší...
(mik)

region

ČERNÁ
KRONIKA
Pro lup šel do studny
V dosud přesně nezjištěné době
od 5. do 14. května vnikl nezjištěný pachatel na pozemek u rekreační chaty v katastru Ptení. Ze
studny na pozemku poté vytáhl
a odcizil čerpadlo i s třinácti metry gumové hadice. Majitelce chaty
tím způsobil škodu předběžně vyčíslenou na 6 500 korun. Věc pro
podezření z přečinu krádeže šetří
plumlovští policisté. Pachateli
tohoto skutku v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Jel po sedmi pivech
Ve čtvrtek 17. května v nočních
hodinách policisté při provádění
autohlídky zjistili cyklistu, který je
upoutal svým stylem jízdy. O půl
jedenácté v noci v Ohrozimské ulici
v Plumlově kontrolovaný pětadvacetiletý muž z Plumlova policistům
nadýchal 2,26 promile alkoholu.
Se změřenou hodnotou souhlasil
a přiznal vypití sedmi jedenáctistupňových piv během několika
předchozích hodin. Muži policisté
další jízdu zakázali. Pro své jednání
je podezřelý z přestupku podle zákona o silničním provozu. U správního orgánu mu hrozí pokuta až do
dvaceti tisíc korun.

Společně se opili
Uplynulou středu 16. května po
dvaadvacáté hodině kontrolovali policisté ve Vrchoslavicích dva
cyklisty z důvodu jejich nedostatečného osvětlení. Policistům se
také nezdál způsob jejich jízdy.
Provedenými dechovými zkouškami se podezření policistů potvrdilo. U jednapadesátileté ženy
změřili hodnotu 1,59 promile
a u čtyřiapadesátiletého muže
pak 1,07 promile alkoholu v dechu. Oba cyklisté s naměřenými
hodnotami souhlasili a přiznali
vypití čtyř piv u ženy a pěti jedenáctistupňových pak u muže.
Jako cíl své cesty uvedli sousední obec. Tam však po provedení
nezbytných úkonů pokračovali
pěšky, protože jim policisté další
jízdu zakázali. Za přestupek jim
nyní správní orgán může vyměřit
pokutu až do výše dvaceti tisíc
korun.

Nadýchal za volantem

18042410427

Ze spáchání stejného trestného činu
je důvodně podezřelý dvacetiletý
řidič vozu Škoda Felicia, kterého
policisté zastavili v neděli 20. května
krátce po druhé hodině ráno v Němčicích nad Hanou. Jak se ukázalo,
řidič usedl za volant pod vlivem alkoholu. Při dechových zkouškách,
kterým se muž podrobil, mu by byly
naměřeny hodnoty lehce přes 1‰
alkoholu v dechu. Řidičský průkaz
policisté řidiči odebrat nemohli,
žádný totiž nevlastní. S naměřenými
hodnotami řidič souhlasil, lékařskému vyšetření spojenému s odběrem
biologického materiálu se však odmítl podrobit.

milujeme

zprávy z regionu
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Nedal přednost, přišel trest...

aneb jsme
s vámi u toho...
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SMRŽICKÉ
VANDR
ROZPOHYBOVAL
NEJEN
MÍSTNÍ
Na největší turistickou akci široko daleko dorazilo celkem 1 325 účastníků
jdou Dobrochov a Lipová
VIDEO&FOTOGALERIE

klikni na

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

pro Večerník

Martin ZAORAL
SMRŽICE I cesta může být cíl. Proč by jím tedy nemohly být Smržice?!
To si před čtrnácti lety řekli organizátoři z místního Klubu českých
turistů (KČT). Od té doby se předposlední květnovou sobotu každoročně Smržice stávají hlavní turistickou vesnicí České republiky. Díky
tomu se naše cesty asfaltové i polní zaplní houfy poutníků a cyklistů.
Nejinak tomu bylo i tentokrát, u čehož stejně jako v minulých letech
nemohl chybět ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Největší turistická akce v regionu se
postupem času stala příležitostí pro
pravidelné setkání rozvětvených rodin či početných skupin přátel. Zatím
největší účast zaznamenala před dvě-

F o too r e poo r táá ž
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ma lety, kdy se v tamním sportovním
areálu sešlo rekordních 1 738 turistů.
Tentokrát to bylo zhruba o čtyři stovky méně. „Letos na vandr vyrazilo 345
pěších, 408 lidí na silničních a 517

jezdců na horských kolech. Chybět
nemohlo ani 57 pořadatelů, což dohromady dává 1 325 účastníků,“ spočítal předseda KČT Zdeněk Balcařík
s tím, že vzhledem ke slunnému dopoledni čekal lidí o něco více. „Řada
z nich zřejmě již dopředu počítala
s deštěm, který slibovala předpověď,“
zauvažoval.
Pro všechny nebojácné účastníky byly
připraveny 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 kola silniční 26,
33, 52 a 90 kilometrů dlouhé. „Nejoblíbenější trasa měřila 35 kilometrů
a 166 jezdců ji absolvovalo na horských
kolech. Vedla kolem Podhradského
rybníka v Plumlově na Kosíř a zpět do
Smržic,“ upřesnil Balcařík.

llidé
iddé ssmržického
mržiickkého va
vandru...
anddru....
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2× foto: Zdeněk Balcařík, 1x foto: Matin Zaoral

Nejmladší účastník Jan Klimeš z Prostějova se narodil Nejstarší účastník Karel Ošťádal z Kostelce na Hané Majitel úspěšné smržické firmy Laski Zdeněk Zapletal
letos 4. ledna a rodiče jej vezli po jedenáctikilometrové má jedenadevadesát roků. Na snímku se svým ko- je tradičním účastníkem akce. Všichni jeho zaměstnanci
tentokrát vyrazili ve stylových dresech.
lem, na němž po silnici ujel 26 kilometrů.
pěší trase. Od organizátorů dostal plyšáka.

Tvrdá rána do stromu:

Řidič usnul, dva zranění
PŘEMYSLOVICE Na silnici mezi
Přemyslovicemi a Štarnovem se
v neděli 13. května po třinácté hodině stala havárie osobního vozidla
značky Fiat. Z vyšetřování vyplývá,
že totálně selhal stařík za volantem,
který za jízdy usnul.
„Podle dosavadního šetření mělo
k havárii dojít následkem usnutí řidiče. Neovládané vozidlo vyjelo vpravo
mimo komunikaci, kde v příkopu čelně narazilo do listnatého stromu. Při
havárii utrpěli třiaosmdesátiletý řidič
i jeho pětasedmdesátiletá spolujezdkyně zranění, se kterými byli převezeni do prostějovské nemocnice. Výše
způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na šestadvacet tisíc
korun,“ popsal selhání řidiče František

Starší pár v tomto autě utrpěl zranění, ale náraz do stromu po usnutí řidiče naštěstí
přežil.
Foto: Policie ČR

Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Alkohol u řidiče policisté na místě
vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. „Příčiny, okolnosti i míra

zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření. Po prohlídce poškození
automobilu policisté na místě zadrželi osvědčení o jeho registraci,“ dodal
mluvčí prostějovské policie. (mik)

Žádný vandr by neexistoval bez svých
věrných účastníků. Hned sedm z nich
ve Smržicích nocovalo. Kromě dvou
Pražáků a účastníků z Kladna či Kutné Hory mezi nimi byl i Petr Litera,
který i tentokrát do Smržic dorazil
na koloběžce až z Kolína. Díky tomu
urazí navíc celkem 204 kilometrů.
Naopak nejblíže to mají samozřejmě
lidé ze Smržic. Na startu se například
opět objevil majitel zdejší společnosti
Laski, jejíž zaměstnance bylo možné
letos premiérově bezpečně rozeznat dle
stylových dresů.
Nejvěrnější z turistů se zúčastnili vandru již po čtřiadvacáté, přičemž už mají
v nohou předchozích deset ročníků
akce pořádaných nejprve v Prostějově.
„Je jich asi tak pět. Mezi nimi se mi vybaví jméno Miloše Dundálka z Pňovic,
jenž pravidelně ujde padesát kilomet-

Motorkář to „napral“ do škodovky
OTASLAVICE Předminulou neděli 13. května po devatenácté hodině
došlo v křižovatce mezi Otaslavicemi
a Brodkem u Prostějova k dopravní
nehodě osobního automobilu Škoda
Felicia a motocyklu značky Yamaha. Zatím není jasné, kdo za srážku
může, motorkář byl ale zraněn a převezen do nemocnice. Podle všeho
řidič škodovky nedal motocyklistovi
přednost.
„Sedmdesátiletý řidič felicie vjel na hlavní komunikaci směrem k obci Brodek
u Prostějova v době, kdy tudy v protisměru jel pětatřicetiletý motocyklista.
Došlo ke střetu přední části motocyklu
a levého předního boku osobního vozidla. Při dopravní nehodě motocyklista
utrpěl zranění. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na šedesát tisíc korun,“ shrnul nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje

Tvrdá srážka u Otaslavice si vyžádala
zranění motorkáře. Řidič škodovky mu
totiž nedal přednost. Foto: Policie ČR

s tím, že alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. „Příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího
šetření,“ dodal.
(mik)

rů,“ zalovil v paměti Zdeněk Balcařík.
Ve Smržicích každoročně vyhlašují
nejstaršího a nejmladšího účastníka. Letos je dělilo přesně 90 let.
Nejmladším účastníkem byl pětiměsíční Jan Klimeš. Naopak nejstarším
účastníkem byl i letos jednadevadesátiletý Karel Ošťádal.
Předpověď příznivá pro zahrádkáře, ale
již méně pro turisty se nakonec vyplnila. Zatímco všichni účastníci vyráželi
za krásného slunečného počasí, zpět se
necelá třetina z nich vrátila zmáčená od
hlavy až k patě. Někteří po cestě čelili
i kroupám. „V cíli pak vzali za vděk pořadatelským stanem, ale i ten měl namále.
Bouřka nám jej málem odnesla,“ uzavřel
Balcařík, který i se svojí soudržnou partou z KČT Smržice na první zářijovou
sobotu připraví cyklistickou Smržickou
šlapku.

Řidič této škodovky nedal
na křižovatce přednost a na
svoji chybu doplatil nejen on.
Řidička, do které vrazil, byla
se zraněním převezena do
nemocnice. Foto: Policie ČR

URČICE Minulé úterý 15. května
těsně před půl osmou večerní došlo
v křižovatce hlavní komunikace mezi
Určicemi a Výšovicemi s účelovou
komunikací k Dětkovicím k dopravní
nehodě dvou osobních automobilů.
Jeden z jeho řidičů se dopustil fatální
chyby, nezastavil totiž na „stopce“.
Podle prvotního šetření sedmašedesátiletý řidič vozu Škoda Fabia do křižovatky
proti dopravní značce „Stůj, dej přednost
v jízdě!“ vjel v době, kdy tudy po hlavní
komunikaci směrem k obci Určice řídila

čtyřiačtyřicetiletá žena osobní automobil
značky Hyundai. !Došlo ke střetu vozidel,
při kterém řidička vozu Hyundai utrpěla zranění, se kterým byla převezena do
prostějovské nemocnice. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena
na sto padesát tisíc korun. Alkohol u obou
řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje. Jak dodal, příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření.
(mik)

PÁR METRŮ OD SMRTI...

Všichni turisté vyráželi za krásného slunečného počasí, málokdo z nich v tu chvíli tušil, že se zpět vrátí zmáčený od hlavy
až k patě.
Foto: Martin Zaoral

Ani letos na kontrolách a v cíli nechybělo 30 kilogramů vyhlášené pomazánky od firmy Makovec, novinkou byla
i zdarma rozdávaná cherry rajčata vypěstovaná v nedalekém obřím skleníku.
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Dobrochov chce v soutěži prezentovat svoji zeleň i dobře fungující občanské spolky.

PROSTĚJOVSKO Na velkou premiéru v klání o titul Vesnice roku se
chystá Dobrochov. Z Prostějovska jej
v soutěži doplní Lipová, která před
sedmnácti lety získala Zelenou stuhu
za péči o zeleň a životní prostředí.

Martin ZAORAL

V Dobrochově zatím netuší, co od účasti v tradiční soutěži očekávat. „Věřím
ovšem, že máme co ukázat. Obec žije plnohodnotným společenským životem,
spolky u nás fungují tak, jak mají, a panu-

je u nás dobrá pospolitost. Rádi bychom
prezentovali i naši péči o zeleň a životní
prostředí. Na druhou stranu nám to
snad pomůže lépe si uvědomit, v čem
jsou naše slabiny a co bychom ještě v budoucnu měli dodělat a upravit,“ vyjádřil
se pro Večerník starosta Dobrochova
Miloslav Kříž. S dotazy ohledně soutěže
jsme se opakovaně obrátili i na starostu
Lipové, od zaneprázdněného Františka
Šustra jsme se však odpovědi nedočkali.
Klání o Vesnici roku se loni z Prostějovska zúčastnily Němčice nad Ha-

Foto: archiv OÚ Dobrochov

nou, Vrbátky a Čehovice. Ani jedna
z obcí nevyšla na prázdno. Zatímco
Vrbátky zejména díky spolupráci se
zdejší Zlatou farmou získaly Oranžovou stuhu, hodnotitelskou komisi
zaujaly také činnost knihovny v Němčicích nad Hanou a péče o krajinu
a veřejné prostranství v Čehovicích.
Soutěže se v nedávných letech opakovaně účastnily i Mořice, které získaly
například ocenění za květinovou výzdobu či působení knihovny v místním zámku.

PROSTĚJOVSKO Ten
řidič se zřejmě podruhé
narodil! Šofér dodávky vlivem únavy při havárii vyjel
za dálniční svodidla a zastavil těsně před mostním
pilířem. Náraz do betonu
mohl znamenat i smrt...
Muž se však naštěstí z auta
ležícího na boku dostal bez
zranění, od policistů pak Z havarované dodávky se nakonec řidič dostal
dostal pokutu za nevěno- zcela nezraněn, měl tak obrovské štěstí.
Foto: Policie ČR
vání se řízení.
„V úterý patnáctého května před sedmnáctou hodinou došlo na patnáctém
kilometru dálnice D46 ve směru na Prostějov k dopravní nehodě nákladního automobilu značky Fiat. Dvaačtyřicetiletý řidič podle svých slov vlivem
únavy s vozidlem sjel vpravo mimo komunikaci za svodidla, kde pokračoval
v jízdě ještě několik desítek metrů, než vozidlo v poloze na pravém boku
zastavilo. Stalo se tak naštěstí jen pár metrů od mostního pilíře,“ oddechl si
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění osob nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody na vozidle a poškozených svodidlech byla předběžně vyčíslena na sto sedmdesát tisíc korun. Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Jeho přestupek,
nevěnování se dostatečně řízení, vyřešili na místě uložením pokuty v příkazním
řízení,“ doplnil Kořínek.
(mik)

HASIČSKÝ
PLAMEN
ovládly
oba
týmy
ze
Služína
V Protivanově bojovalo o trofeje více než 300 mladých požárníků

PROTIVANOV Tomu se říká uspět na celé
čáře! Mladí hasiči z nevelké vesnice Služín
u Stařechovic mají skutečně důvod k oslavám. V konkurenci třiceti nejlepších týmů
z celého regionu se jim podařilo suverénně
zvítězit v obou věkových kategoriích prestižní hry Plamen, která se konala druhou květnovou sobotu v Protivanově.
V ročníku 2017–2018 hasičské hry Plamen již
v Malém Hradisku proběhla podzimní část určená dorostencům. Jarní se přesunula Protivanova.
Tentokrát se jí z Prostějovska zúčastnilo třináct
nejlepších družstev kategorie mladších žáků (611 let) a sedmnáct týmů v kategorii starších žáků
(12-15 let) plus více než dvacítka dorostenců
v různých kategoriích. V Protivanově tak o trofeje bojovalo více než tři stovky mladých požárníků. Mladí příslušníci všech sborů dobrovolných
hasičů překonávali kladiny, bariéry, tunel, vodní
příkop nebo plnili odborné úkony při používání

ručních stříkaček, přenosu požárního nářadí na
určená místa, vázání uzlů, rozvinování a svinování hadic, spojování požárních soustav, vrcholem
byl samotný požární útok s vodou.
Celé klání pod dohledem rozhodčích trvalo
bezmála dvanáct hodin, velké uznání si přitom
zaslouží všichni, kteří se jej zúčastnili. Na stupně
vítězů však mohli vystoupat pouze ti nejlepší.
Obě kategorie tentokrát suverénně ovládli mladí hasiči ze Služína. „Na protivanovské klání budeme mít
všichni krásné vzpomínky. A věřím, že nejen my,“
nechal se slyšet vedoucí mládeže ze Služína František Vyhlídal, který zároveň poděkoval obci Protivanov, Olomouckému kraji, všem pořadatelům
z SDH Protivanov, SDH Malé Hradisko i z dalších
sborů, kteří se na organizaci podíleli.
Nejlepší dvě družstva mladých hasičů ze starší
kategorie SDH Služín a SDH Domamyslice
budou prostějovský region reprezentovat na
krajském kole, které se uskuteční 8. a 9. června

VÝSLEDKY HRY PLAMEN 2017–2018

kategorie 6 - 11 let:
1. SDH Služín
2. SDH Vrahovice
3. SDH Brodek u Kon.

kategorie 12 - 15 let:
1. SDH Služín
2. SDH Domamyslice
3. SDH Lešany

2018 v Lipníku nad Bečvou a v Přestavlkách.
Dorost bude reprezentovat v neděli 10. června
v Lipníku družstvo dorostenek z Klopotovic.
V kategorii jednotlivců chlapců to budou v kategorii mladší Petr Daška z SDH Vrahovic, střední
Adam Nor z SDH Vrahovice a starší Tadeáš Vymazal z SDH Víceměřice. V kategorii dorostenek
jednotlivkyň do krajského kola postoupily v kategorii mladší Adéla Pospíchalová z SDH Vrahovice, střední Karolína Kyselá z SDH Hrochov, starší
Tereza Přikrylová z SDH Vrahovice. Pohárem
a medailí byla oceněna kronikářka z Bousínova za
skvěle vedenou kroniku mládeže.
(red)

Družstva mladých hasičů ze Služína zvítězila ve složení Václav Holubek, Zuzana Brančíková, Apolena Šťastná, Aneta Šilhánková, Matyáš Šťastný, Václav Vaněk, Eva Urbanová (mladší tým) a Jakub
Holubek, Karel Vaněk, Jan Orálek, Martina Dvořáková, Veronika Tylová, Adéla Chromcová, Vendula
Chromcová, Aneta Veselá, Nikola Bendová (starší tým).
Foto: František Vyhlídal

18050310457
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„KRÁSNÉ ZÁŽITKY JE POTŘEBA STRÁVIT“
Hana Vojancová se stala šéfkou divadelní přehlídky v Němčicích čirou náhodou...
NĚMČICE NAD HANOU Hanácký divadelní máj, který je
přehlídkou ochotnického divadla, má za sebou už svůj dvaatřicátý ročník. Na tak vysoké
číslo by nikdy nedosáhl, kdyby
za spoustou práce nestáli pracovití a poctiví lidé, kteří mají
rádi kulturu a chtějí se o ni podělit s ostatními. Ředitelka festivalu Hana Vojancová je jednou
z nich. Díky ní a jejímu týmu si
mohli kulturní fajnšmekři užít
osm dnů plných divadelních
představení „na prknech, co
znamenají svět“. Co všechno se
skrývá za realizací festivalu, který zahrnuje dvě postupové části:
Moravskou regionální přehlídku činoherního divadla pro děti
s výběrem na národní přehlídku
Popelka Rakovník a Moravskou
regionální přehlídku venkovských souborů s výběrem na
Krakonošův divadelní podzim
ve Vysokém nad Jizerou, nám
prozradila sama šéfka němčického svátku.

v rámci exkluzivního
kluzivního
interview
pro Večern
ník
Večerník
se ptal

Jakub
ČERMÁK
K

●● Jak se podle vás celý osmidenní festival vydařil?
„Myslím, že se to celé velice povedlo. (úsměv) Bylo to samozřejmě nesmírně náročné. Na programu bylo
celkově šestnáct představení, z toho
sedm dětských a devět pro dospělé
diváky. Ale když jsme si to hodnotili mezi sebou v týmu, shodli jsme
se, že vše klapalo, jak mělo. Mám
pocit, že postupem času jednotlivá
představení gradovala až do konce,
vrcholem byla zejména Edith, což
byla úplně poslední hra.“
●● Jak se člověk stane
ředitelkou festivalu?
„Původně měla
být
šéfkou
vedoucí kulturního střediska paní
Šikarová,
která však
bohužel onemocněla. My
jsme se s realizačním týmem
sešli hned, jak
jsme se to dozvěděli, a po společné
domluvě to padlo
na mě. Ostatní měli
spoustu své práce. Takže
i takhle se člověk může
stát ředitelkou festivalu.“ (smích)

Mám pocit, že postupem času
jednotlivá představení gradovala
až do konce, vrcholem byla zejména
Edith, což byla úplně poslední hra...

●● Taková funkce
také určitě obnáší spoustu povinností...
„Rozhodně k tomu patří
kontrola chodu celého festivalu,
aby bylo zajištěno vše, co má být.
Bylo potřeba se sejít každý den s týmem a vše si projít. Zjistit, zda je vše
připraveno na další den, co se týká
občerstvení, techniky a tak dále. Zázemí pro hostující soubory. To jsou
všechno věci, které musí být neustále v pořádku, aby vše bez problému
probíhalo. My v tomhle týmu pracujeme už několik let, takže v podstatě
každý ví, co má dělat a běží to bez
nějakých problémů.“

●● Kolik lidí je potřeba mít v rea●
liz
lizačním týmu, aby takový festival
vz
vznikl?
„Je jich hodně. Na začátku nás bylo asi
še
šest nebo sedm, takový základ. Samozře
zřejmě se v průběhu festivalu přidávají
da
další a další. Ochotníci ze spolku Na
šta
štaci, co zajišťovali bar a občerstvení.
Dů
Důležitá složka jsou technici, kteří
zab
zabezpečují chod všech představení
v sále,
s ať už to je zvuk, světla, dekorace
na jevišti. Potom také podpora ze strany němčické radnice, odkud nám chodí pomáhat pracovnice s prodejem
vst
vstupenek. V neposlední řadě uvaděčky do sálu a uklízečka, která musí kino
uk
uklidit i několikrát denně po každém
př
představení. Snad jsem na nikoho neza
zapomněla, ale oni určitě všichni vědí,
jak moc byli nápomocní.“
●● Podle jakého klíče se vybírají
př
představení, která jsme mohli na
fe
festivalu vidět?
„T
„Termín festivalu se ví hodně dlouho
do
dopředu, a tudíž se mohou přihlásit
vš
všechny ochotnické soubory, co by
m
měly zájem si u nás zahrát. Jsou tam
sa
samozřejmě určité podmínky, co
m
musí splňovat. My pak po nějakém
ro
rozhodování nominujeme ty nejlepší soubory, které bychom chtěli.“
●● Kolik her jste za těch osm dní
vi
viděla?
„Já jsem neviděla pouze dvě předsta
stavení pro děti, protože ta byla
vě
většinou dopoledne, nebo brzo po
po
poledni. A to jsem ve škole, jelikož
pr
pracuji jako učitelka. Jinak mně žádné představení neuteklo. A byly to
ve
velkolepé zážitky. Líbil se mi hrozný
en
entuziasmus a nadšení všech herců,
by
bylo to úžasné!“

●● Oslovila vás nějaká hra víc
než ty ostatní?
„Měla jsem dva favority. První je
samozřejmě již zmíněná Edith od
souboru Blic, která mě teda dojala.
A druhý favorit je od místního spolku Na štaci - Převýchova v díře.“
●● Kdo pro tento rok zasedl
v porotě, která vybírala vítěze?
„Všechno to jsou vlastně divadelní
matadoři. Někteří z nich už přijeli poněkolikáté, ale snažíme se po
nějaké době porotu po částech obměňovat a přinést nějaký nový svěží
pohled na představení.“
●● Jak přijímají lidé z Němčic
náhlý příval návštěvníků a vůbec
celých těch akčních deset dní,
kdy se pořád něco děje?
„Já myslím, že ti, co mají rádi kulturu a tíhnou k ní, každoročně
přijdou. V hledišti je vidět spousta
známých tváří a lidé sem chodí, vybírají si představení svých oblíbených souborů, které znají z předešlých let. Můžu říci, že návštěvnost
byla dobrá. Sice menší než loňský
rok, ale to hodně přičítáme opravdu
krásnému počasí a prodlouženému
víkendu, který na festival tento rok
vyšel. Hodně lidí si v první pracovní den po víkendu brala dovolenou,
měli tak čtyři dny volna a někam
vyrazili.“
●● Jak již bylo zmíněno, hned
sedm představení bylo cíleno na
dětské publikum. Je to snaha, jak
přivést děti k divadlu?
„Je to tak. Snažíme se každý rok zajistit dětská představení. Dokonce
bych řekla, že v některých dnech
nám zvyšovala počet návštěvníků.
Ve volných dnech vzali děti do
divadla rodiče a v normálních pracovních dnech nám zase chodili
žáci základní školy nejen z Němčic.“
●● Je už v přípravě něco na příští
rok, nebo teprve nastane chvíle,
kdy se bude bilancovat letošní
ročník?
„Určitě je potřeba všechny ty zážitky
strávit. Sejít se a popovídat si o tom,
jak to všechno proběhlo. Hlavně si
odpočinout a nabrat síly.“

vizitka
HANA VOJANCOVÁ

151204111262

18051810544

Foto: Jakub Čermák

✓ narodila se v Němčicích nad Hanou
✓ v městě na Prostějovsku bydlí skoro celý život
✓ je vdaná
✓ už osm let je v realizačním týmu
Hanáckého divadelního máje
✓ profesním povoláním je učitelka na základní škole v Němčicích nad Hanou
se zaměřením na matematiku
zajímavost: tento ročník poprvé stanula ve funkci ředitelky festivalu a tuto
roli si dle svých slov užila
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HLASUJTE O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ TABLO
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

Které dílo je dle vás nejpovedenější?
Vyhrajte výlet na hrad, lístky na koncert, elektroniku, pivo či bednu šampaňského
Výsledky 1. semifinálového kola

První kolo je za námi, druhé před námi.Také v letošním roce nejste ochuzeni o oblíbené klání nejen pro studenty s příznačným názvem „O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku 2018“. Tradiční soutěž píše již své osmé pokračování, které odstartovalo minulé
pondělí 14. května. Od dnešního dne můžete vybírat z dalšího půltuctu ve druhém semifinálovém dějství. Hlasování je právě spuštěno, a to formou jak přes tištěné vydání, tak
i internetové stránky. Nyní už je tedy jen na vás, abyste zvolili trojici nejzajímavějších děl,
která postoupí do finále.
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...

1.

V průběhu uplynulého týdne jste mohli hlasovat
v prvním semifinálovém kole soutěže O nejoriginálnější
tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Z půltuctu kandidátů jste nejvíce hlasů nakonec poslali studentům
8.A z Gymnázia Jiřího Wolkera za to, že i po všech těch letech zůstávají stále stejní. Za nimi skončila„zdravka“ a její tablo na paletě. Třetí
místo berou elegantní elektrotechnici. Následující trio postupuje do
velkého finále o zajímavé ceny, které odstartuje už příští pondělí.
Postupují:

2.

Poprvé hlasovat budete moci od pondělí 21. května, 8.00 hodin
až do pátku 25. května 2018, 12.00 hodin, a to těmito čtyřmi způsoby:

● 1. 8.A, GJW, Galerie Atrium, Hlaváčkovo náměstí
312 hlasů
● 2. 4.B, SŠ zdravotní, Wiki papírnictví, T.G.Masaryka
297 hlasů
● 3. Elektrotechnika, SOŠp a SOUš, Makovec, T.G.Masaryka 280 hlasů

Nepostupují:
● 4. SŠ designu a módy, Výtvarné potřeby-Pernštýnské nám. 201 hlasů
● 5. CMG, OC Zlatá brána, Dukelská brána
23 hlasů
● 6. 4. TM SOŠPO, OC Zlatá brána, Dukelská brána
15 hlasů

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

3.

Výsledky druhého semifinálového kola zveřejníme v příštím vydání PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. Do finálového kola postoupí vždy tři tabla s nejvyšším počtem hlasů.

Hlavní partner

Partneři letošníí soutěže o nejoriiginálnějšíí tabllo Prosstějovského Večerníku
VINOTÉKA U ZDENKA
Plumlovská 8, Prostějov

PRVNÍ FINÁLOVÝ PŮLTUCET...

1

3

01 „Reálka“
01.
R álk “
po žebříku
šplhá až
k maturitě

03. Průmyslovka udělá
díry do světa

4
Sportovní
muzikál ze
SOŠPO

Jací skutečně jsou, odhalují studenti třídy 6.N
z Reálného gymnázia ve Studentské ulici na fotografiích, jimiž originálním způsobem vyzdobili
štafle umístěné v OC Zlatá brána.

05. Žili pro SŠA,
zemřeli pro
maturitu

5

2
02. Chrti
z GJW

Všichni se za něčím ženeme. Studenti 4.B z Gymnázia Jiřího Wolkera se
ve výloze Pilsner Urquell
restaurantu na náměstí
T.G. Masaryka představují
jako psi, kteří se ženou za
ohlodanou kostí jménem
maturita.

06. Samé hvězdy z Trivisu

Maturita představuje definitivní konec celé
jedné životní etapy. To si očividně dobře
uvědomují studenti Střední školy automobilní,
kteří v OC Zlatá brána udělali za svým působením na škole skutečně majestátní kříž.

Než se definitivně zvedne opona a předstoupí před maturitní komisi,
předvádí se studenti 4ES z prostějovské SOŠPO coby hrdinové muzikálu. Jejich tablo je k vidění v OC Zlatá brána.
Coby bomby vyhozené z letadla a snášející se pomalu na své cíle si lze snadno představit maturanty ze třídy M4Z
z prostějovské SOŠ Průmyslová, a to
díky tablu ve výloze T-Mobile na náměstí
T.G.Masaryka.
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d tii S
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Š ve
veřejnoprávní na tablu, které je k vidění v pekařství Svoboda - Březík v Dukelské
bráně.

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!

CO MÙŽETE ZÍSKAT?
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
● PŮLTUCET VÍN z prodejny nová VINOTÉKA

infoservis
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Konstelace hvězd Prostějova
Většina Prostějovanů bude přemýšlet o destinacích, ve kterých letos prožije letní dovolenou. Volba to nebude určitě jednoduchá, proto všem už
ani nezbyde čas na jiné věci. Mnozí tak propásnou důležité okamžiky,
kterých by si jinak všimli a řešili je.
BERANI - 21. 3. až 20. 4. Čeká vás
náročný týden plný rozhodování o
důležitých věcech. Nebudete vědět,
kde vám hlava stojí. Pokud ale vždy a
za všech okolností zachováte chladnou
hlavu, rozhodnete se pokaždé správně.
BÝCI - 21. 4. až 21. 5. Píchne vás vosa
nebo včela, což jako alergici odstonáte.
Budete muset nějaký ten den zůstat
doma, to vám na dobré náladě rovněž
nepřidá. Můžete si alespoň dovolit v
klidu popřemýšlet o vlastní budoucnosti.
BLÍŽENCI - 22. 5. až 21. 6. Na ulici
vám hrozí úraz, proto se vyhýbejte větším shromážděním lidí a už vůbec nechoďte okolo domů, které se opravují.
Během víkendu může vaše ostražitost
poklesnout, takže tehdy vám hrozí nejvyšší nebezpečí.
RACI - 22. 6. až 22. 7. Po dlouhém
rozmýšlení si konečně vyberete dovolenou. Většina z vás tak letos poprvé
poletí letadlem, na což se samozřejmě
těší. Do té doby ale všichni musíte vyřešit spoustu problémů, včetně těch
soukromých.

LVI - 22. 7. až 22. 8. Povalí se na vás
jeden malér za druhým. Dokud jim
ale budete uhýbat, neuleví se vám.
Naštěstí máte vedle sebe člověka,
který vás v kaši nenechá a výrazně
vám pomůže. Projevte mu trošku
vděčnosti.
PANNY - 23. 8. až 22. 9. Nedívejte
se pořád do minulosti, i když jste v ní
nebyli zrovna úspěšní a pořád marně
pátráte, proč. Naplánujte si vždy jen
další týden dopředu a splňte každé své
předsevzetí. Úspěchy se dostaví.
VÁHY - 23. 9. až 23. 10. Na sportování nejste moc stavěni, ale zhubnout
každopádně potřebujete. Zkuste nějakou tu dietku, ovšem pod dohledem
buď zkušených lidí, nebo přímo lékaře.
Jinak se do něčeho takového nepouštějte.
ŠTÍŘI - 24. 10. až 22. 11. Hodně se
budete dívat na televizi, ovšem místo
nekonečných seriálů dáte nyní přednost politickým diskusním pořadům.
Pak se ale nedivte, že s nervy budete
úplně na dně! Hoďte tam raději jiný
Večerníček!

STŘELCI - 23. 11. až 21. 12. Brzděte svoje emoce! Čeká vás spousta
jednání s důležitými lidmi. A přestože mnozí z nich vás svými řečmi naštvou, nedejte to na sobě znát. Jenom
s klidnou tváří a úsměvem dosáhnete svých cílů.
KOZOROHOVÉ - 22. 12. až 20.
1. U vás v domě bude tento týden
velmi živo, s nejedním sousedem se
totiž dostanete do křížku. Důvodem
budou už trochu postarší spory, které však nyní znovu vyplují na povrch.
Hádky budou na denním pořádku.
VODNÁŘI - 21. 1. až 20. 2. Než se
vydáte na návštěvu, hodně dlouho
předtím popřemýšlejte o vhodném
dárku pro hostitele. Pokud vymyslíte nějakou trapnou blbost, dotyčný
se může urazit a návštěva skončí
ostudou.
RYBY - 21. 2. až 20. 3. Na pracovišti bude podivný klid, možná před
bouří. Pohody v zaměstnání využijte
bleskově k tomu, abyste si promluvili
s nadřízenými. Možná je ten pravý
čas říci si o vyšší plat. Co tím ztratíte?

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: DO SPRCHY...

Deodorant Rexona pro ženy 150 ml

44,90

-

39,90

49,90

59,90

-

Deodorant Rexona pro muže 150 ml

44,90

74,90

49,90

59,90

-

Deodorant Dove pro ženy 150 ml

89,90

54,90

54,90

49,90

-

Deodorant Dove pro muže 150 ml

89,90

-

-

-

49,90

-

49,90 84,90

54,90

51,90

-

49,90 84,90

54,90

51,90

-

Deodorant Nivea pro ženy 150 ml 91,90
Deodorant Nivea pro muže 150 ml

Naše
RESUMÉ

-

Minule jsme se „ovoňali“, ale ještě předtím je třeba se osprchovat. Proto je užitečné mít
informace, kde je který sprchový gel nejlevnější. Značku Palmolive pro muže jsme objevili za nejnižší cenu v Tescu, ženy mohou navíc za stejnou cenu nakoupit také v Kauflandu či Albertu. Pokud mají obě pohlaví v oblibě „sprcháče“ od Fa, pak by neměla
vynechat Kaufland. Privátní značku nabízí pro ženy nejvýhodněji Albert, muži by měli
navštívit Lidl.
Přejeme příjemnou sprchu!
Průzkum byl proveden ve středu 23. května.

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.
ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 21. DO 27.5. 2018
● PŘEDNÁŠKA: Ing. Tomáš Přibyl „KDYŽ SE RUTINA ZMĚNÍ V DRAMA“; proběhne ve čtvrtek v 18:00
hodin. Vstupné 40 Kč.
● POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu i v neděli od 15:00 do 16:00
hodin. Vstupné 20 Kč.
● VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu od 21:30 do 22:30
hodin. Kromě planet Venuše a Jupitera pozorujeme též povrchové útvary na Měsíci a večerní přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Vstupné 20 Kč.
● POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „PRINCEZNA LABUŤ“. Vstupné 20 Kč.
● SOUTĚŽ PRO DĚTI na téma „SOUHVĚZDÍ - LETNÍ TOBLOHA“ proběhne neděli v 14:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
● Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.
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Blokové
čištění
města
v roce 2018

INFORMUJE

KVŮLI REKORDNÍMU POČTU
NEOBSAZENÝCH PRACOVNÍCH MÍST
DOJDE LETOS K OBROVSKÝM ŠKODÁM
V ČESKÉ EKONOMICE

Kvůli nedostatku pracovní síly na
tuzemském trhu práce Hospodářská komora České republiky
začala od 10. dubna 2018 vyřizovat žádosti firem o doporučení
na zaměstnance z Filipín a Mongolska. Učinila tak ve spolupráci
s ministerstvem průmyslu a obchodu s výrazným předstihem
před plánovaným termínem, vláda totiž chystala spuštění projektu až k 1. květnu.
Ročně budou moci tuzemské firmy
díky tomuto režimu, jehož cílem je
zrychlit přijímání cizinců na pracovní pozice, o které Češi nebo příslušníci států EU nemají zájem, přijmout
až 1000 uchazečů z každé země, tzn.
přibližně 85 uchazečů měsíčně z
Mongolska a 85 pracovníků z Filipín.
O žádostech o zařazení do tohoto
programu bude rozhodovat Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě doporučení od HK ČR. Nový
program označovaný jako Režim
ostatní státy je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v ČR alespoň 2 roky v oblasti výroby, služeb
nebo ve veřejném sektoru, kteří zaměstnávají alespoň 10 zaměstnanců,
nemají žádné závazky vůči státu a nemohou dlouhodobě obsadit volné
pracovní místo z českých zdrojů trhu
práce. Informace, dokumenty a kontakty jsou na internetové stránce:

V rámci projektu budou moci zaměstnavatelé podat také tzv. hromadnou
žádost pro 30 a více uchazečů. Spolu s
ní ale musí zaměstnavatel dodat čestné
prohlášení, že bude spolupracovat s
Centrem na podporu integrace cizinců
v jeho kraji, čestné prohlášení o projednání svého záměru se zaměstnanci
ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
a vyjádření starosty či primátora obce,
kde budou cizinci po příjezdu do ČR
ubytováni.
Hospodářská komora zároveň připravuje službu, která by umožnila žádosti
firem zpracovávat kompletně stejně
jako v režimu pro zaměstnávání pracovní síly z Ukrajiny.
Například o pracovníky z Mongolska
je velký zájem hlavně v masokombinátech. Mongolové jsou zvyklí pracovat
s masem, od přírody jsou pastevci a
práce s nožem jim je blízká. Je to spe-

cializovaná a těžká práce, kvůli čemuž
jednak není o tuto práci mezi současnými uchazeči na úřadech práce zájem,
jednak je kvalifikovaní řezníci neradi
zaučují, protože tito zaměstnanci brzy
utečou. Získat povolení v mongolském
Ulánbátaru pro tuzemské firmy ale
bylo dosud velmi obtížné.
Hospodářská komora upozorňuje, že
pro zaměstnavatele zaměstnávání kvalifikovaných cizinců s alespoň výučním
listem je krizové řešení nedostatku lidí
ve výrobě, zaměstnavatelům takový
krok totiž přináší nemalé dodatečné
náklady – na vyhledání vhodných
uchazečů v zahraničí, jejich dopravu,
ubytování, zaškolení, překlady předpisů a pracovních postupů.
Zaměstnavatelé musí podle nařízení
MPSV nabídnout pracovníkům ze zahraničí stejné pracovní a mzdové podmínky jako u občana ČR.
Zdroj: TZ HK ČR – redakčně upraveno

Pozvánky na školení
6. 6. Klub personalistů
Další pøipravované semináøe na témata:

Zákoník práce z pohledu inspektorátu práce /přednáší Mgr. Radek
Havran – OIP pro OK a MSK/
www.komora.cz/obchod-a-sluzby/zamestnanci-mongolsko-filipiny

Oznámení o přerušení

dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Kralice na Hané
Dne: 4. 6. 2018 od 7:30 do 11:30 ho- Dne: 6. 6. 2018 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: ul. Družstevní č. din. Vypnutá oblast: č.p.324 a 325 na
11-17, ul. Mozartova č. 9 - 29, 40, 42, ulici ZÁTIŠÍ.
43 (MŠ), 44, 46, 48, ul. Okružní č. Obec: Prostějov
169 -173, 179 -183.
Dne: 6. 6. 2018 od 07:30 do 11:30
Dne: 4. 6. 2018 od 12:00 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast: ulice: celá ul.
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice B. Italská vč. kotelny, Francouzská č.1,
Němcové, Raisova, Pod Záhořím, Dr. 3, Aktiv Partners s.r.o., Holandská č.
Plajnera, část ulice J. Olivetského č. 3.
16, 20 + garáže, Určická od č. 50 po č. Dne: 6. 6. 2018 od 12:00 do 14:30
86 a od č. 37 po č. 67, vč. fa. MPL Tra- hodin. Vypnutá oblast: celá ul. V.
ding spol. s r.o., Okružní č. 201 - 215, Špály oboustranně, ul. Svolinského č.
oboustranně Drozdovice od č. 9 a 14 11 vč. garáží, dále garáže na ul. J. Lady
po ul. Anenská vč. č. 87, kostela, sběr- (u nemocnice).
ného dvora, ul. U sv. Anny 21, 21a, 23, Obec: Prostějov
5013, V Polích č.1,3, Krasická č. 6a.
Dne: 7. 6. 2018 od 7:30 do 15:30
Obec: Hluchov
hodin. Vypnutá oblast: ul. Jabloňová
Dne: 4. 6. 2018 od 7:30 do 15:30 - od ul. Ovocná po ul. Luční, Ovochodin. Vypnutá oblast: jednostranně ná č. 426, ul. Luční - pravá strana s č.
ulice ve směru od PV od č. 2 po č.10 16b, 18, 18c, levá strana s č. 422 až
(vč. kapličky).
445.

rekonstrukcí, oprav, údržbových
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 8. 6. 2018 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: celé lokalita
novostaveb RD Trávníky.
Obec: Prostějov
Dne: 8. 6. 2018 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast: garáže na nám.
Spojenců, parc. č. 4741/1.
Obec: Mostkovice
Dne: 8. 6. 2018 od 12:30 do 14:00
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice
Akátová, Lísková, Olšová, Šeříková č.
16, 18, 19, R & R Zesta s.r.o.
Obec: Držovice
Dne: 12. 6. 2018 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: mýtná brána
Držovice.
Obec: Drahany
Dne: 14. 6. 2018 od 9:00 do 13:00
hodin. Vypnutá oblast: Odběratelská
trafostanice VE Drahany (č. 700124)
E.ON Česká republika, s.r.o.

Také v měsíci květnu pokračují bloková čištění města. Motoristé sledujte
bedlivě dopravní značení, které na čištění upozorní!
úterý 22. května - blok 15
Plumlovská - K. Svolinského parkoviště Billa - 3 stání (mimo 2 stání u Penny
a 4 stání u Billy), A. Slavíčka - parkoviště + komunikace (K. Svolinského vjezd k Penny)
čtvrtek 24. května - blok 16
Josefa Lady (severní obslužná), U Stadionu, U Stadionu - parkoviště, Za
Velodromem, Valašská, Polišeňského, Hacarova, Hacarova - 3 parkoviště, U
Stadionu - cyklostezka

18051720508
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UŽ SE PARKUJE! PŘIJDE ODVETA? „PŘERAZILA“
„Není to vyloučené,“ připouští první
náměstek primátorky Zdeněk Fišer

se na chodníku,

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval v minulém čísle, prostějovská primátorka vydala příkaz k odstranění betonových zábran z parkoviště mezi Wolkerovou a Komenského ulicí. Ty tam
nainstalovala v závěru loňského roku společnost Manthellan
kvůli údajnému archeologickému průzkumu. Developer je
totiž stále přesvědčen, že v těch místech bude stavět Galerii
Prostějov. Jak se Večerník přesvědčil v průběhu minulého týdne, řidiči už parkoviště zcela zaplnili. Je tady ovšem jedno„ALE“...

Michal KADLEC
„Poslední zábrany byly odstraněny
během předminulého víkendu a od
pondělí čtrnáctého května zde už
mohou řidiči parkovat svá vozidla,“
potvrdila Alena Rašková, primátorka statutárního města Prostějova. Na
otázku Večerníku, zda na odblokování parkoviště nějakým způsobem
reagovala společnost Manthellan, zareagoval první náměstek primátorky
Zdeněk Fišer. „Potíž je v tom, že na

rozdíl od nás považuje Manthellan
nájemní smlouvu na uvedený pozemek stále za platnou. Po odstranění
betonových zábran a tím znovuotevření parkoviště jsme od vedení této
společnosti obdrželi dopis, že naši
akci považují za protizákonnou, za
porušení dané smlouvy a tudíž zahajují právní kroky. Rada města naopak
přes právní kancelář podala k soudu
žalobu na vyklizení všech pronajatých ploch společností Manthellan,“
sdělil Fišer.

odškodnění žena

„Sranda“ by byla, kdyby Manthellan znovu zablokoval parkoviště plné aut...
Foto: Michal Kadlec

Ovšem zajímavé by bylo, kdyby
developer nyní úplně stejně jako
magistrát, avšak v opačném gardu
přistoupil k tomu, že by parkoviště
znovu zablokoval. „Stát se to může,
vyloučené to není! O to více bychom
si přáli, aby soud o naší žalobě rozhodl co nejrychleji,“ vyjádřil se k této
spekulaci náměstek prostějovské primátorky.

Manažer projektu Galerie Prostějov
Lukáš Čepelka Večerníku bezprostředně po odblokování parkoviště
potvrdil, že společnost zahajuje právní kroky. Zda existuje možnost, že by
Manthellan přikročil k „odvetě“ a na
parkoviště by znovu přivezl betonové
zábrany, prý společnost neuvažuje.
Ale kdo ví, co všechno se v této mnohaleté kauze může ještě stát... (mik)

Radní řešili stížnosti na BINEC

U HVĚZDÁRNY

PROSTĚJOV Jsme holt bordeláři, to je celý
ten problém. Na magistrátu minulý týden řešili stížnosti občanů, kteří poukazují na nepořádek a rozházené odpadky v blízkosti hvězdárny v Kolářových sadech.
„Jen těžko můžeme hlídat každého, kdo dělá
v sadech nepořádek. Lidé by měli mít elementární slušnost a odpadky házet do nádob k tomu
určených,“ posteskl si náměstek prostějovské primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím, že jedinou
cestou k zajištění pořádku je navýšit termíny vyvážení odpadků. „Projednali jsme se společností

Zastupitelka

Naiclerová

FCC Prostějov navýšení četnosti úklidu parků ve
městě po dobu letních měsíců, zvláště vysypávání
košů v době od pátku do neděle. V současnosti,
podle stávající smlouvy, jsou odpadkové koše ve
městě vyváženy v pracovní dny v pondělí až pátek.
Vývoz odpadkových košů v Kolářových sadech,
Smetanových sadech a v centru města v letním
období smluvně navýšíme také na víkend,“ doplnil Pospíšil.
(red)
Lidé v Kolářových sadech odhazují bohužel odpadky všude, kde
je napadne. Nejhorší je situace přímo u budovy hvězdárny.
Foto: Magistrát města Prostějova

NEDOSTANE

„Vůbec nemrzlo,“
zní vysvětlení magistrátu

PROSTĚJOV Zajímavou kauzu řešili Na svém jednání v úterý
15. května prostějovští radní. Na
magistrát totiž dorazil písemný
požadavek E. V. z Prostějova, která po městu žádala odškodnění za
desítky tisíc korun. Žena v průběhu letošní zimy upadla údajně na
namrzlém chodníku v Plumlovské
ulici a utrpěla zranění. V nemocnici
pak strávila několik týdnů. Radní
ovšem rozhodli, že žádné odškodnění nedostane! Ani nemůže...
„Jde o případ z loňského prosince, kdy
paní z Prostějova měla upadnout na
chodníku v Plumlovské ulici. Tvrdí,
že na chodníku byla námraza a nebyl
vůbec upraven. Při zkoumání této
záležitosti vyšlo najevo, že nemůže jít

o chybu magistrátu, protože chodníky
v té době byly upravovány řádně podle
plánu zimní údržby. Přesto si tato žena
při pádu zlomila nohu a utrpěla i další
zranění,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek
primátorky statutárního města Prostějov. „Navíc nám společnost FCC, která
pro město zajišťuje i zimní údržbu komunikací, prokázala, že v dotyčný den
vůbec nemrzlo a chodník byl naprosto
řádně očištěn,“ dodala primátorka Alena Rašková.
Jelikož tedy magistrát odmítá
podíl na zranění ženy z Prostějova, a radní již zaslali odmítavé
stanovisko k požadavku o odškodnění, nelze vylouči, že na
programu bude soudní dohra...
(mik)

ˇ
„UDÁNÍ“ NEZVEREJNILA

PROSTĚJOV Na minulém jednání zastupitelstva ji nejen radní
usvědčili ze lži. Nezařazená zastupitelka Hana Naiclerová totiž
„udala“ město Ministerstvu financí ČR, že veřejnou finanční podporu bývalému mládežnickému
hokejovému klubu LHK Jestřábi
Prostějov spolek ve výši 2,7 milionu neposlalo na účet, ale dotaci
nechalo k dispozici Domovní správě. To byla samozřejmě lež, peníze
zůstaly k dispozici odboru školství
magistrátu, a od této sumy se pak
odečítaly na základě faktur náklady na pronájem ledové plochy. Na
výzvu zastupitelů, aby zveřejnila
text zprávy, však Naiclerová dosud
nezareagovala!
„Na jednání Zastupitelstva města Prostějova dne šestnáctého dubna jsem vás
opakovaně žádala o poskytnutí přesné
formulace vašeho dotazu ohledně dotací pro LHK Jestřábi spolek, kterou
jste zaslala na Ministerstvo financí.
Protože jste tak dosud neučinila, žá-

dám vás znovu, abyste zaslala všem
zastupitelům kopii dotazu. V případě,
že jste posílala v papírové podobě, zašlete sken dopisu, zaměstnavatel vám
jistě v tomto případě použití firemní
techniky umožní,“ napsala nedávno
primátorka statutárního města Prostějova Alena Rašková otevřený dopis
Haně Naiclerové. Odezva? Žádná...
Druhý dopis poslal tedy náměstek
primátorky Pavel Smetana. „Obracím se na vás touto netradiční formou ve věci vašeho podnětu, který
jste zaslala na Ministerstvo financí
ČR a který se zabývá problematikou
údajného špatného vyplácení dotací
pro LHK Jestřábi v uplynulých letech. Již na minulém Zastupitelstvu
města Prostějova jsme vás s kolegy žádali o jeho zaslání. Následně
se na vás obrátila paní primátorka
Rašková otevřeným dopisem, kdy
vás vyzývala k dodání tohoto vašeho podnětu. Doposud jste však
na tyto výzvy nereagovala, a tak se
připojuji k tomuto požadavku jako

předseda Komise sportovní Rady
města Prostějova. Jak je vám jistě
známo, komise v uplynulých letech
projednávala v rámci dotací i dotaci
pro LHK Jestřábi a doporučila tento
postup proplácení dotace. Vzhledem
k tomu, že zpochybňujete tento postup, členové komise by se rádi seznámili s vaším podnětem a závěry
Ministerstva financí, aby si tak ujasnili, v čem je dle vás postup úhrady
dotací pro LHK Jestřábi nesprávný.
Předem vám děkuji za vstřícnost
a věřím, že budete postupovat v rámci transparentnosti a pomůžete nám
tak naplnit vaše heslo s péčí řádného
hospodáře,“ uvedl ve své výzvě Haně
Naiclerové náměstek primátorky Pavel Smetana.
Ani tentokrát však Hana Naiclerová nezveřejnila žádaný text svého
dopisu. Nereagovala ani na dotaz
Večerníku, kdy hodlá tento krok
učinit, aby tak vyhověla žádosti
většiny prostějovských zastupite(mik)
lů. Čeho se bojí?

byt dodnes zkolaudovaný,“ vypověděla exkluzivně pro Večerník Marie W.,
které se prý řemeslník již řadu měsíců
vůbec neozývá. „Od Vánoc se mu nemohu dovolat. Ani mi nebyl schopný
vrátit klíče od bytu. Vše se neúměrně
protahovalo a tak jej syn zmlátil. Teď
s tím sám má velké problémy,“ uzavřela
paní Marie, která dle svých slov chtěla
před tímto nepoctivým řemeslníkem
varovat ostatní seniory.
Právě napadení bylo jediným momentem, na kterém se Martin Z.
s paní Marií shodl. Jinak však viděl
celou věc diametrálně odlišně...

„Letos na Nový rok mě její syn napadl kvůli revizi elektřiny. Skončil jsem
v nemocnici a o celé záležitosti ještě
bude rozhodovat soud. V jeho případě
to nebude první případ, čeká jej tedy
souhrnný trest. Chtěl jsem práci dodělat, ale po této události mi paní Marie
již nebere telefon,“ hájil se Martin Z.,
jehož se Večerník dále zeptal, proč
svoji práci nezvládl dokončit ještě před
samotným napadením? „Natáhl jsem
dráty a pak se vše zdrželo kvůli stavební
činnosti syna paní Marie. Ta se hrozně
protahovala a zabrala prakticky celý
rok,“ zareagoval nepříliš přesvědčivě.

18040310363

Řemeslník vzal tisíce a PRÁCI ODFLÁKL..

>>> pokračování ze strany 3
Paní Marie získala kontakt na Martina
Z. díky svému synovi. „Je to strašná
sprosťárna! Dopředu jsem mu zaplatila čtrnáct tisíc korun, přičemž veškerý
materiál jsem si musela sama koupit.
Za tuto částku mi udělal celkem tři
díry do zdi, z nichž jednu zalepil. Tím
mi zničil novou koupelnu, která mě
stála spoustu peněz. Také u mě hojně
popíjel a dopřával si chlebíčků. Dokonce měl i tu drzost, že si řekl o litr slivovice. Celkově odvedl sotva čtvrtinu
práce, na které jsme byli domluveni.
Kdybych na něj čekala, tak nemám

nabídka realit a nemovitostí / nabídka pracovních míst
REALITY

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz

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
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Rostislavova
8
Rostislavova
8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov

Volejte: 739 322 895
6ORYHQVNi29FLKODSRUHN.þ
7\ORYDDV po rek.
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3RGMH]G 78m2 cihla
.þ
Volejte: 723 335 940
.RVWHOHFNiDV, 35m2
.þ

Prodám družstevní byt 2+1, 78m2, blízko centra Pv. Prodám rod. dům, 12 km
od Pv. Tel.: 737 941 529
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341 705
 582 
341
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 608 805 659, 775 341 705

Koupím byt i v původním stavu. Mobil
604 608 790

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Volejte: 739 322 895
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Volejte: 723 335 940
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.RVWHOHFQD+DQkRNU3URVWÁMRYProdej pozemku na stavbu RD
RYêPČĜHP20RåQRUR]GČOLWQDSDUFHO\LQåVtWČYODVWQt
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Volejte: 739 322 895
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SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYED
Qt]NpFHQ\RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQt
SĜtVWXS9ROHMWH

E–mail: jhreality@jhreality.cz

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
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P2VNOHS]DKUDGD3(1%±)
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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
Pronajmu rekreační zahradní domek
Plumlov-Čubernica. Od 1.6.2018. Tel.:
724 711 106

najdete
nás na

www.
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Kompletní nabídku najdete na:
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Hledám ke koupi rod. dům v blízkosti
PV. Děkuji 605 913 562
Pronajmu dlouhodobě garáž v Pv,
ul. Krasická. Tel.: 722 728 060

Pondělí 21. května 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k
ˇ

18051610501
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UZÁVÌRKA
INZERCE
JE V PÁTEK
25. KVÌTNA
HODIN

18011970105

18030970292

18051820552

V 10.00

Pondělí 21. května 2018
www.vecernikpv.cz

řádková inzerce / vzpomínky

milujeme vecerník
k
ˇ

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.
Dne 22. května 2018
uplyne 10 let od smrti
pana Vlastislava VŠETIČKY.
S láskou vzpomíná
maminka, manželka
a dcera.

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

RŮZNÉ

Kdo nabídne ke koupi či okopírování
dokumenty, fotografie o tanečních kurKOUPÍM
zech z minulého století. Pana Františka
Jirotky, majitele lázní 1900 - 1930, a jeho
synovce Vlastimila Jirotky 1930 – 1970. GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Předem děkuje zájemce, taneční mistr Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Jiří Šindler. Tel.: 728 931 557
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
SEZNÁMENÍ
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
Muž po 50, ml. vzhledu, žijící sám na www.gupv.cz. PO až PÁ 11:00 – 16:00 hod.
vesnici, hledá milou, štíhnou kamarádku na výlet nebo posezení u kávy a vše Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
hezké, která je také sama a chybí jí láska. za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
Samota tíží. Tel.: 775 240 480
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
Hledám ženu ke společnému žití starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
z okolí města Pv. 73/174. Auto mám. a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
Tel.: 776 210 670
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Hledám volného muže od 60-70 let. Zn.
dovolená. Tel. do redakce 582 333 433
Chci Tě pozvat na rande, ale pořád Tě
neznám. 45/168/63. Přítelkyně by měla
být štíhlá, do 45 let a 170 cm. Mám rád
rekreač. sport a pohyb různého druhu.
Tel.: 724 871 132

Dotlouklo jeho dobré srdce,
navždy utichl hlas, dopracovaly
pilné ruce, které tolik všem pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl,
za každý den, který jsi žil.
Dne 24. května 2018
uplyne 10 let od úmrtí
pana Josefa HALÍŘE
z Ludmírova, rodáka z Vojtěchova.
Všem, kteří na něj vzpomenou
děkuje dcera Božena
a vnuci.

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.

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

Dne 23. května 2018
tomu bude 10 let, co nás navždy
opustil manžel a tatínek
pan MUDr. Ivan PAPOUŠEK.
Děkujeme za vzpomínku.

Dne 24. května 2018
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Ladislava MUSILA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Eva
a synové Ladislav a Pavel
s rodinami.

Dne 24. května 2018
vzpomeneme první
smutné výročí, kdy nás opustil
pan Arnošt AUGUSTIN
ze Šternova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje Marie,
Anna, dcery s rodinami
a syn s rodinou.
Čas všechno mění
i pláč ustane, vzpomínka
v našich srdcích na Tebe však zůstane.

Koupím tento typ servisu,ale i podobné. Tel.: 605 138 473

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Dne 24. května 2018
uplyne 6 let od úmrtí
pana Miroslava PÍCHALA.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují manželka Oldřiška,
synové Mirek, Tomáš, Aleš
a sestra Libuše
s rodinou.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Nabízíme rekonstrukce rod. domů, bytů
a bytových jader a sádrokartonářské
práce. Tel.: 739 095 527 - Krebs Rudolf,
775 239 147 - Kopecký David
NOVĚ OTEVŘENO
Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle cukrárny Florida
po - pá 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování

16011421482

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

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.
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

150123020036

15021020132

Prodám dětskou postýlku i s matrací.
Velmi pěkná. Cena 1200 Kč. Telefon:
608 453 025

Dne 26. května 2018
oslaví významné jubileum 70 let
naše maminka, babička a tchýně,
paní Pavla ŠIMKOVÁ
z Prostějova.
Všechno nejlepší a dlouhá léta
plné zdraví a spokojenosti přejí
synové Robert a Pavel s rodinami.

Dne 22. května 2018
by se dožil 76 let
pan Jaroslav KŘUPKA
z Prostějova
a 7. června 2018
si připomeneme 7. výročí úmrtí.
Prosíme, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují manželka, syn Jiří
s rodinou a dcera Renata
s rodinou.

S bolestí v srdci
vzpomínáme, žádná slova nemohou
vyjádřit bolest, jíž cítíme...
Osud je někdy krutý, nevrací,
co právě vzal...Zůstanou jen
vzpomínky a v srdci velký žal.

Dne 24. května 2018
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav PIŇOS
z Plumlova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Letos uplyne 18 let,
co nám osud vzal námi milovanou
paní Věru VOZIHNOJOVOU
VOZIHNOJOVOU..
Dnes, tj. 21. května 2018
by se dožila 70 roků.
Ve vzpomínkách je stále s námi.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte,
prosím, s námi. Děkuje a s láskou
stále vzpomíná manžel
s rodinou.

Dne 23. května 2018
vzpomeneme 30. výročí úmrtí
paní Danuše PAŘENICOVÉ
PAŘENICOV

a dne 24. května 2018
uplyne první smutný rok od úmrtí
pana Jaroslava PAŘENICI.
Kdo jste je znali,
věnujte jim tichou vzpomínku.
Vzpomínají dcery a syn
s rodinami.

Dne 22. května 2018
by se dožila 85 roků
paní Štefánia HÝBLOVÁ
z Držovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera s rodinou.

Vzpomínku na krásná léta,
která nelze zapomenout, na

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

paní Ivonu PAVELKOVOU,
která zemřela
26. května 2015
věnuje manžel a dcera
s rodinou.
Dne 25. května 2018
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana Aloise SEDLÁČKA

Život je poznání,
loučení a vzpomínání.

a dne 11. června 2018
uplyne 4. výročí úmrtí
paní Žofie SEDLÁČKOVÉ,
oba z Držovic.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
děkuje dcera Dana s rodinou.

Dne 23. května 2018
uplyne 5. výročí
co nás navždy opustil
pan Jaroslav KOHOUT
ze Zdětína.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a syn s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o., Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

S největší láskou, co v srdci máme,
stále na Tebe vzpomínáme.

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

GRATULACE
Přejeme Ti, babičko,
ať Ti chutná kafíčko. K tomu kupu štěstíčka,
ať jsi zdravá babička. Abys tady dlouho
byla a s námi se nezlobila.

Dne 24. května 2018
vzpomeneme 9. výročí, kdy nás opustil
pan Stanislav ČERNÍČEK
z Klenovic na Hané,
který by se
5. května 2018
dožil 69 let.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka, dcery a syn
s rodinami.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Život je krásný,
Ty jsi ho měl rád. Proč osud byl
tak krutý a musel Ti ho brát.

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle cukrárny Florida
po - pá 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování

Dne 15. května 2018
uplynulo 10. smutné výročí, kdy
nás opustil
pan Jaroslav ŠTĚPANÍK.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera a vnuk.

Kdo v srdci žije, neumírá...

SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
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Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

Dne 23. května 2018
si připomeneme
8. smutné výročí úmrtí mého
manžela
pana Ladislava VÍTKA
z Ohrozimi.
S úctou a láskou stále vzpomíná
manželka Růžena s rodinou.
Děkuji všem, kdo vzpomenou
s námi.

UZÁVĚRKA
INZERCE
V PÁTEK

25. KVĚTNA
V 10:00 HODIN

Pavel Procházka 1948
Čechovice
Zdenka Mikšíková 1938 Prostějov
Zdeněk Fischer 1932
Prostějov
Václav Kočí 1939 Raková u Konice
Anna Burešová 1938
Plumlov
Miroslav Riedl 1948
Tvorovice
Anna Straková 1950
Vyškov

Poslední rozlouèení
Pondělí 21. května 2018
Jaromír Šmída 1954 Seloutky 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vlastimila Kvapilová 1927 Lešany 14.00 kaple Lešany
Středa 23. května 2018
Anna Burgetová 1925 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi
Eduard Vařeka 1941
Prostějov
Mgr. Jana Kőhlerová 1952 Plumlov
Marie Vaňková 1944
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pátek 25. května 2018
Hana Liedermannová 1953 Prostějov Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný
kruh

Pohřební služba FCC Prostějov
Nejsou již mezi námi
Poslední rozlouèení
Miroslava Všetičková 1935 Plumlov Pondělí 21. května 2018
Zdena Směšná 1944
Vrbátky Jaroslava Kolářová 1945 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 23. května 2018
Františka Nedbalová 1937 Otaslavice 10.00 kostel Otaslavice
Miroslav Zatloukal 1933 Kralice na Hané 14.00 kostel Kralice na Hané
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PRÁCI NABÍZÍ
Přijmeme brigádníky na zahradní občerstvení Depo v Kostelci
na Hané, prac. doba od 14:00.
Informace 775 780 045

HLEDÁTE PRÁCI?

Hledáme přes léto brigádnici/-ka na obsluhu občerstvení na hřišti v Křenůvkách,
v pátek, sobotu a v neděli, nebo dle domluvy. SDH Křenůvky, tel.: 737 204 424

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

Rudolfovo pekařství přijme uklízečku na ranní směnu a pracovnici/ka do potravinářské výroby.
Info PO-PÁ na tel.: 582 342 095
v době 8:00 – 14:00 hodin nebo
777 140 103 v době 7:00 – 9:00
hodin

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru invalidního důchodce na pracovní pozici
vrátný. Zkrácený pracovní úvazek,
noční služby, místo výkonu Prostějov, Nabízím práci v zavedeném pánském kaBrodek u Konice. Informace na tel. č.: deřnictví v Prostějově na Svatoplukově
ulici kadeřnici s ŽL, více info na tel.:
602 786 692.
735 082 419
Úklidová firma přijme pracovnici na Hledám brigádníka nebo OSVČ
úklid obchodního centra v Držovicích. s praxí (není podmínkou) na dlouÚvazek 6 hod. Pondělí až neděle, další tý- hodobou práci kolem stavby, střechy
den volno. Úklid strojové a ruční čištění. a pokrývačství. Nástup ihned. KonMzda 6800,- Kč. Dále přijme pracovnice takt: MIHO 603 967 591
na zkrácené úvazky a zástupy. Kontakt:
775 605 121, volejte pondělí – pátek, Přijmeme barmanku – servírku na
8 – 15 hodin.
ČS OMV, 12 hod pracovní doba,
2xD a 2xN/4 dny volno, čistý příjem
Přijmu malíře/natěrače. Telefon: 20-22tis.KontaktPO-PÁ8-15natelefon:
737 941 529
777 776 470

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Číšník/servírka
19 000 Kč
turnusové služby střední odborné HOTEL TENNIS CLUB, Pv
Dojič/-ka
87 Kč/hod.
dvousměnný
střední odborné ZOD Němčice nad Hanou
Mzdová účetní
24 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou MAKOVEC Prostějov
Personalista/-ka / recepční
21 000 Kč
pružná prac. doba ÚSV
LINAPLAST, Kralice na Hané
Referent/-ka samosprávných agend
pro školství, kulturu, sport
18 810-28 320 Kč pružná prac. doba vyšší odborné Statutární město Prostějov
Skladníci-administrativní pracovníci 15 000 Kč
jednosměnný
střední odborné KITTEC, Vranovice-Kelčice
Svářeč kovů
150-190 Kč/hod. jednosměnný
střední odborné GASL CZ, Prostějov
Účetní, pomocný/-á účetní
15 000 Kč
pružná prac. doba ÚSV
GALA, Prostějov
Vedoucí oddělení veřejných zakázek 20 450-30 750 Kč pružná prac. doba vysokoškolské Statutární město Prostějov
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Administrativní pracovníci
pro výpomoc při sklizni
90 Kč/hod.
pružná prac. doba střední odborné
AGRO Haná, Smržice
Pomocná síla do kuchyně 80 Kč/hod.
turnusové služby základní+praktická MAR-REST, Pv
Řidič/-ka autobusu
110 Kč/hod.
pružná prac. doba střední odborné
Relu servis, Pv
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

Do nové pobočky hledáme aktivní
a spolehlivé kolegy na pozici
Poděbradovo nám.1 (naproti Poště), Prostějov

Pondělí 21. května 2018
www.vecernikpv.cz
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nabídka pracovních míst

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

OBSLUHA OBCHODNÍHO MÍSTA

Hledáte změnu a nové možnosti svého uplatnění? Požadujeme:
SŠ
Baví Vás obchod a přímý kontakt s klientem?  Minimálně
vzdělání s maturitou.
Máte své sny a chcete si na ně vydělat?
 Komunikativní

17102621270

jednání s klientem
výhodou

18051710503

Náplň práce:
Poskytování profesionální servis našim klientům.
Aktivní nabídka a prodej produktů a služeb ČP a dceřiných společnosti.
Spravování přiděleného portfolia klientů – KMEN.

dovednosti
 Uživatelskou znalost
MS Office
 Praxe v přímém
18041720401

18051610501

Pokud jste odpověděli ANO, pošlete nám svůj životopis
na e-mail: lenka.pluskalova@ceskapojistovna.cz

Pondělí 21.května 2018
www.vecernikpv.cz
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
´ hádejte..
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
Také jednadvacáté 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 24. 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.

správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 20/2018:

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

vyhrál/-a

Nám. Spojenců 7
Martin MUSIL, Milíčova 5, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:
vyhrál/-a
JJan Starý
Jan DOLEŽEL, sídl. Svobody 19, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
správně:
vyhrál/-a
NEJLEVNĚJŠÍ
Lucie DAŠKOVÁ, J. Hory 16, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.

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

SUDOKU
správně:
vyhrál/-a
8,3,7,7
Zdenka PŘIBYLOVÁ, Komenského 2, Prostějov
Výherce
ýh získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na akci.

18042060420

SU
DO
KU

Výherce získá DVĚ VSTUPENKY
v hodnotě 580 Kč na akci

KŘÍŽOVKA
správně:
vyhrál/-a
Kvalita péče a bezpečí pacientů je jedním z pilířů společnosti AGEL
Jaroslav VANĚK, Okružní 75, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK
v hodnotě 400 Kč na sortiment.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

SRNKA, REVMA, ZOBÁK, KURZY, SLOUP, PÍCHÁK, BOUDA, KONÍK, ÚKROK,
MOTTO, ÚNIKY, VÝBUCH, ANORAKY, OTAZNÍK, JÁTRA, DÁVKY, KMOTR,
JÍDLO, ALARM, DUBEN, BÍDÁK, SEKTY, ČAHOUNI, PROVOZ, PRKNO, OBVOD

Výherce získává DVĚ VSTUPENKY
v hodnotě 500 Kč na akci

18041960415

18042560431

TRADIČNÍ ... AKCE ZAKONČENÁ OHŇOSTROJEM.

Výherce získává JEDNU VSTUPENKU
v hodnotě 400 Kč na akci

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...
S

18050360452

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili expřítele zpěvačky Dary
Rollins a lídra skupiny, která nedávno zavítala na
plumlovské čarodějnice...

16020561568

Výherce získá JEDNA VSTUPENKA
v hodnotě 400 Kč na akci

Výherce získá POUKAZ na nákup v hodnotě
400 Kč od STAROŽITNICTVÍ KŘÍŽEK
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zveme vás...

ZUŠ OPEN

KULIÈKY:
neděle 27. května:
11:00 Čelčice Open 3 (turnaj juniorů
i dospělých pro širokou veřejnost, sportovní areál Čelčice).

KDY: ÈTVRTEK 24. KVÌTNA, 14:30 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T.G.MASARYKA, ZÁMEK, KAVÁRNY PROSTÌJOV
Prostějovské dny hudby, které pořádá ZUŠ Vladimíra Ambrose pod záštitou primátorky statutárního města Prostějova, běží v plném proudu a už se pomalu blíží do finále. Jedna z posledních akcí proběhne tento čtvrtek. V rámci ZUŠ
Open dojde na představení všech uměleckých oborů školy,
jako jsou taneční, výtvarný, literárně-dramatický či hudebního oboru. K vidění bude také Dechový orchestr a mladí
kumštýři pak prostřednictvím vystoupení potěší své příznivce po celém Prostějově.
ZUŠ Open je celostátní happening Základních uměleckých škol,
které podruhé představí svůj program pro širokou veřejnost po
celé České republice během jednoho společného dne. Základní
umělecká škola Vladimíra Ambrose v Prostějově připravila při
příležitosti tohoto setkání žáků, rodičů, pedagogů a všech, kteří
mají zájem o kultivaci nejmladší generace, pestrý program.

Do kavárny Avatarka ve 14:30 hodin zavítají mladí klavíristé.
Zámecká kavárna Dvořák propůjčí od 15:00 hodin svou noblesnost kytarovému oddělení a literárně-dramatickému oboru. Kavárna Národního domu se bude od 15:00 hodin pyšnit umem
žáků dechového a pěveckého oddělení. Své dovednosti představí
děti z tanečního oboru na náměstí T.G.Masaryka v 15:30 hodin
a už o půl hodiny dříve pak z výtvarného oboru ve venkovních
prostorách zámku na Pernštýnském náměstí. Dechový orchestr
vystoupí se svým nejnovějším programem na náměstí T.G.M.
v 16:00 hodin. A do velkého koncertu na nádvoří zámku od
17:00 hodin se zapojí všechny obory hudebního oddělení.
„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Je třeba je hýčkat, rozvíjet a podporovat! Tak přijďte
a užijte si vystoupení žáků místních ´zušek´,“ vzkazuje Magdalena Kožená, patronka ZUŠ Open.

FILMOVÉ, DIVA
DIVADEL
DELNÍ
NÍ

OKÉNKO A VÝSTA
VÝSTAVY
VY

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 21. května
17:30 Neznámý voják
belgické válečné drama
20:00 Nico, 1988
životopisné hudební drama Irsko/Belgie
úterý 22. května
14:00 Tátova volha
česká komedie
17:30 Bohu žel
český dokument
20:00 Improshow Olivy
improvizační divadelní představení ČR
středa 23. května
17:30 TGM Osvoboditel
dokument ČSSR
20:00 Tovaryšstvo Ježíšovo
drama Chorvatsko
čtvrtek 24. května
17:30 Gangsterdam
francouzská komedie
20:00 Solo: Star Wars Story
americké akční sci-fi
pátek 25. května
15:30 Avengers: Infinity War
akční sci-fi fantasy USA
18:30 Solo: Star Wars Story
21:00 Dámský klub
americká komedie
sobota 26. května
15:00 Hledá se princezna
animovaný ukrajinský film
17:00 Solo: Star Wars Story
19:30 Deadpool 2
americká akční komedie USA
22:00 Tiché místo
psychologický horor USA
neděle 27. května
10:30 Hledá se princezna
15:30 Solo: Star Wars Story
18:30 Solo: Star Wars Story
21:00 Dámský klub

Kulturní klub
b

DUHA

Školní 4, Prostějov
čtvrtek 24. května
8:45, 9:45, 10:45 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
se zápisem do pamětní knihy 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

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
pátek 25. května
17:00 KRÁVA NEBESKÁ
absolventské vystoupení divadelního souboru PV DRAM, přednesy a monology
do 31. května
DAVID BARTOŠ
výstava - absolventi ZUŠ se představují…
(Galerie Linka)
POD VODOU, NAD VODOU
výstava výtvarné soutěže malých umělců

Knihovna
Vápenice 9, Skálovo nám. 6, Prostějov
úterý 22. května
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
technika drátování
středa 23. května
17:00 GORILÍ RODINA
V PRAŽSKÉ ZOO
přednáška studenta veterinární
medicíny Jana Bedřicha
do 31. května
JAK VYPADÁ KOČKOPES
výstava obrázků

Kino klub

|
DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 26. května
17:30, 20:00 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
česká komedie

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 3. června
ROZTOMILOSTI
ZUZANY HONSOVÉ
idylické a nesmírně milé obrázky pražské malířky, která se malování věnuje od
rána do noci a je to pro ni radost i velké
štěstí
POETICKÉ TÓNY JARA
výstava skupiny, kterou tvoří dva výtvarné kruhy pod vedením Květy Snášelové,
členky UVUO Olomouc

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

ŠACHY::
sobota 26. května:
8:00 Chess Prostějov 2018 Open (4.
ročník otevřeného turnaje v rapid šachu,
Gallery Dvořák na zámku).

PODROBNÝ HARMONOGRAM NAJDETE NA

Více čtěte
na straně

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

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

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

Spoleèenský dùm
Komenského 6, Prostějov
středa 23. května
19:00 CIGÁNSKI DIABLI
koncert orchestru známého na koncertních podiích na pěti kontinentech ve 35
zemích světa
neděle 27. května
9:00 SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
přednáška Tomáše Pfeiffera

Zámek Konice
sobota 26. a neděle 27. května
9:00-17:00 VÝSTAVA BONSAJÍ
+ukázky tvarovaných stromů
(nádvoří zámku)
do 3. června
VÝSTAVA OBRAZŮ
KONICKÝCH MALÍŘŮ

akce v regionu...
Startuje lázeňská sezóna
Již tuto sobotu 26. května od 14:30
hodin dojde na slavnostní zahájení
lázeňské sezóny Lázní Skalka. Na programu bude žehnání pramenů farářkou Církve československé husitské
i knězem církve římsko-katolické a svěcení hasičského
praporu SDH, přítomné potěší promenádní koncert
Krumsíňanka, mažoretky z Nezamyslic „Orionky“ či
žonglérské vystoupení včetně ohňové show. Běhemn
celého dne je připraven zábavný doprovodný program
pro děti.

Ve Skalce se poběží pro zdraví
Obec Skalka, Klub biatlonu Prostějov, TJ Liga stovkařů
Olomouc a Olomoucký kraj pořádají již 12. ročník závodu
v přespolním běhu Běh ve Skalce a 9. ročník Memoriálu
Radomila Večeři. Akce se bude konat tento pátek 25. května v Lázních Skalka a je určena zájemcům od předškoláků
až po ty nejstarší. Všem proběhne v krásném malebném
prostředí lázní a jejich okolí. Patronát nad závody převzal
náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro sport a kulturu František Jura. Mediálním partnerem je PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Revival fest v Mořicích
V pátek 25. a v sobotu 26. května se v Mořicích v areálu u koupaliště bude konat 18. ročník akce Revival fest. V pátek vystoupí revivalové skupiny Slayer, Sepultura, Metallica, AC/DC a Ozzyho
Osbourna. V sobotu pak Fever, Jethro Tull, Deep Purple, Iron Maiden, Accept, Judas Priest, Rammstein a Katapult.

Běžci zdolají Čehovskou desetitisícovku
Pátý ročník oblíbeného běžeckého závodu v okolí Čehovic se
bude konat tuto sobotu 26. května. Prezentace bude probíhat od
8:30 do 10:30 hodin, načež v 10:45 odstartují děti, které poběží 300 metrů a také účastníci Běhu starosty na 1 kilometr. Start
hlavního závodu na 10 km je plánovaný na 11:00 hodin. V 11:45
vystoupí klaun, připravena bude i ukázka historického klubu vojenské techniky. Více informací na webu www.bezeckezavody.cz.

Střední Hanou na kole
Svazek obcí mikroregionu Střední Haná zve všechny milovníky
cykloturistiky na II. ročník akce Střední Hanou na kole, která se
bude konat v sobotu 26. května. Odstartuje se v 9:00 hodin z jednotlivých obcí v mikroregionu, kam patří například Němčice na
Hané, Ivaň či Obědkovice. Cílem trasy je zámecký park v Tovačově, kde bude připraven doprovodný program. Vyhodnocení a ocenění vybraných účastníků proběhne v 17:00 hodin.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 22. května od 17:00 hodin
se koná seminář „DOBRÝ TÁTA“
ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* v evropské dobrovolné službě momentálně působí zahraniční dobrovolnice
Maria Hretculesei z Rumunska, které je
přítomná nejen během kreativních dílen,
ale i spousty dalších akcí, přičemž aktuálně
je k přečtení na webu první díl E-VoiceS
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin se koná dopolední program pro
maminky s dětmi a od 16:30 do 18:00
hodin - příprava dětí na školu
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin
se uskuteční první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky a od 17:00 do
19:30 hodin přednáškové večery dle
aktuální nabídky, příprava snoubenců
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin
je na programu první školička - dopolední kroužek typu miniškolky a od
16:30 do 17:30 hodin kroužek „Aby
malé bylo velké“ zaměřený na základní
etické hodnoty a předávání víry pro děti
od 3 do 6 let
SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 21. května od 14:30 do
15:30 hodin se koná relaxační cvičení
s paní Světlanou
* v úterý 22. května od 9:30 hodin se
v podkrovním sále Městské knihovny
promítá další díl ze seriálu Četníci z Luhačovic s audiopopisem
* ve čtvrtek 24. května od 8:30 do
12:00 hodin se koná výroba z keramické hlíny v Lipce.

RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
Žáci ZUŠ Vl. Ambrose se představují
prostějovské veřejnosti v ulicích města
aneb II. ročník celostátního happeningu
základních uměleckých škol se koná ve
čtvrtek 24. května od 14:30 hodin.
V sobotu 26. a v neděli 27. května v časech 13:00, 14:00 a 15:00 hodin se konají PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽE
(nám. T.G.Masaryka v Prostějově).
Kapacita návštěvníků věže je stanovena
maximálně na 13 osob, proto doporučujeme skupinu objednat u pracovnic
informační služby na bezplatné telefonní
lince 800 900 001 v pracovní dny, pondělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00 hod.,
v pátek od 8:00 do 14:00 hod., e-mail:
informace@prostejov.eu, osobně vedle
budovy radnice nám. T. G. Masaryka 12
nebo v Regionálním informačním centru, Pernštýnské nám. 8 - budova zámku,
východní křídlo. Pokud nebude prohlídka věže kapacitně obsazena, mohou se
jí daný den zúčastnit i neobjednaní návštěvníci, kteří se budou v danou hodinu
nacházet před radnicí. Prohlídky jsou
zdarma.
Klub aktivních seniorů při Svazu tělesně
postižených v ČR, o.s. v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá ve čtvrtek 14. června
2018 zájezd na zámek Raduň, vycházku
Opavou a návštěvu arboreta Nový dvůr.
Tel.: 588 008 095, 724 706 773

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).
JARNÍ DNY ZDRAVÍ - Aktivity budou
probíhat ve čtvrtek 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
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov pořádá
v úterý 22. května ve 14:00 hodin v rámci
Akademie seniorů přednášku Dr. Kavičky
„Pěší pouť do Fatimy“.
Tuto sobotu 26. května od 10:00 hodin
se v Zámeckém parku v Čechách pod
Kosířem koná akce pro děti „CESTA
POHÁDKOVÝM PARKEM A DĚTSKOU DISKOTÉKOU“

®

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Spoleèenská akce
Empírový den
nejen na zámku
strana 31

JEDNOU
VĚTOU
●● Páteční představení Šašek a syn
v Městském divadle v Prostějově
muselo být kvůli náhlému onemocnění Vladimíra Polívky. Vedení momentálně jedná s Divadlem Bolka
Polívky intenzivně o náhradním
termínu.
●● Prostějovská vzpěračská naděje Kateřina Šemnická se zúčastnila
Mistrovství České republiky ve
vzpírání juniorek do 20 roků v Boskovicích. Domů se vrátila s medailí
za vynikající druhé místo v kategorii
do 53 kg.
●● V generálce na French Open
ve Štrasburku se vrátí na kurty po
dlouhodobém zranění prostějovská tenistka Lucie Šafářová. Hraje
se také turnaj v Norimberku s Kristýnou Plíškovou, Adam Pavlásek a
Zdeně Kolář zahajují boj o grandslamový podnik v kvalifikaci.
●● Uplynulou sobotu 19. května
se v okolí Plumlova uskutečnil již
15. ročník soutěže Rallye Hamry. Soutěž pořádal Česká asociace
hasičských důstojníků ve spolupráci
s HZS Olomouckého kraje.

WWW.VECERNIKPV.CZ

Koláž Večerníku

PROSTĚJOV Fanoušci se dočkali. Minulé týdny se mezi hokejovými Jestřáby nesly v duchu
prodlužování kontraktů s již současnými hráči prostějovského mužstva, nyní už však nastal
čas na představení nových jmen. Zpět na místo činu se po ročníku stráveném na extraligovém ledě vrací Lukáš Žalčík, jenž v minulosti zažil právě v Prostějově bodově vydařenou štaci.
Společně s ním se na Hanou stěhuje jeho nedávný spoluhráč z Jihlavy Jan Zdráhal, o něhož
trenér a sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal velice dlouho usiloval. Na cestě je navíc
ještě jeden špičkový útočník, jenž by se měl v ideálním případě zařadit mezi nejlepší forvardy
celé WSM ligy. Tak jako již zmíněný Zdráhal v případě zadáků.

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANĚ 43

ŽLUTÉ KVÍTKY
PROSTĚJOV Šestnáctý květen se i v Prostějově tradičně
nesl ve znamení žlutých kvítků.
Uskutečnil se totiž KVĚTINKOVÝ
DEN, tradiční veřejná sbírka, kterou pořádá Liga proti rakovině.
Jak je zvykem, také letos se do
něj zapojila Střední zdravotnická škola. Její studenti a především studentky třetího ročníku
se vydali do ulic, a přestože panovalo nejisté počasí, podařilo
se jim prodat všech 500 kusů
květinek měsíčku lékařského
po dvaceti korunách.„Velmi mě
potěšil zájem občanů chápajících důležitost celého projektu
a podporu boje proti rakovině,“
uvedla školní koordinátorka akce Jolana Uvízlová.
(mm)

KRAJSKÝ PØEBOR – 23. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
TJ SLOVAN ČERNOVÍR
SOBOTA 26.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 23. KOLO

TJ SOKOL PLUMLOV
FK NĚMČICE NAD HANOU
SOBOTA 26.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

●● Další selhání bude nejspíše znamenat konec tolik nadějného nohejbalisty Sokola I Prostějov strana 47

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Foto: Martin Mokroš

opět
rozsvítily Prostějov

boje na zelených trávnících aneb

➢

KLAUDY
NEPŘIŠEL

KAM ZA F
I.A TØÍDA, SK. „B“ – 23. KOLO

SK PROTIVANOV
TJ SOKOL ČECHOVICE
NEDĚLE 27.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL

Ve středu na Rýmařov

PROSTĚJOV Další dvojzápas čeká na
fotbalisty 1.SK Prostějov v nadcházejícím týdnu. Nejprve ve středu 20. května
přivítají na svém hřišti Rýmařov, nováčka, který je v prvním zápase po sestupu
z druhé ligy notně potrápil. V sobotu
pak eskáčko zajíždí na půdu Kroměříže,
která na jaře poněkud ztrácí šťávu.
O houževnaté hře Rýmařova byli trenéři
Prostějova informováni ještě během letní přípravy a úvodní zápas jim dal plně za pravdu. Dvakrát
šel tým z podhůří Jeseníků do vedení, podruhé se vyrovnat favoritovi dlouho nedařilo. Až pět minut před koncem to vzal na sebe Kroupa a Langer
v druhé minutě nastavení obrat dokonal.
Rýmařov ale svým postavením v tabulce dokazuje, že potrápit dokáže každého. Start do jara sice vůbec nevyšel po debaklu 0:5 od Hlučína, jenže pak sérii dobrých výsledků přerušily pouze domácí porážky s Uherským Brodem
a Velkým Meziříčím. Nejlepším střelcem týmu je devítigólový Tomáš Šupák.
>>>dokončení na straně 34
(tok)

FOTBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z PROSTŘEDÍ
ESÁČKA NAJDETE NA STRANĚ 35

➢

TBALEM
I.A TØÍDA, SK. „B“ – 23. KOLO

SK LIPOVÁ
TJ SOKOL OPATOVICE
NEDĚLE 27.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 23. KOLO

KLENOVICE NA HANÉ
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
SOBOTA 26.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích
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Pondělí 21. května 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k
ˇ

výsledkový servis

FORTUNA MSFL – 26. KOLO (25. HRANÉ)

1.SK Prostějov - SK Líšeň

2

(1:2)

6

Rozhodčí: Denev – Machač, Sedláček. Diváci:
500.

ní sumář
v
o
t
r
o
p
S
* výsledky * statistiky * tabulky

1. LIGA MUŽŮ ČR 2018 – 9. KOLO

Branky: 41. Machynek, 68. Šteigl – 5. Reteno Elekana, 13. T. Machálek, 55. Fila, 65. Demeter, 75.
z penalty a 83. Krška. ŽK: 11. Sus, 19. Kroupa, 37. Rus, 39. Machynek, 78. Hapal – 25. Hlavica, 28.
Fall, 48. Krška, 71. Zezula. Statistiky: rohové kopy 9:2, střely na branku 3:9, střely mimo 6:3.
Sestava Prostějova:
Jícha – Machynek, Sus,
Schuster, Rus – Šteigl,
„Vůbec nechápu, jak můžeme
Pančochář (28. Hapal), Žykol
takto přistoupit k utkání...“
(70. Píchal), Langer (58.
kouč eskáčka Oldřich MACHALA Fládr), Koudelka – Kroupa.
Trenér: Oldřich Machala
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Foto: Tomáš Kaláb

Sestava Líšně:
Kotnour – Fall (46. Zezula), Hlavica, Hanuš, M.
Machálek (73. Čampa)
– Reteno Elekana (78.
Smrčka), Minařík, Demeter,
Krška – Fila, T. Machálek.
Trenér: Miloslav Machálek

TJ Sokol I Prostějov - SK Start Praha

1

6

Výsledky jednotlivých utkání:
Valenta, Roba - Mareček, Marek 2:1 (7, -9, 8)
Matkulčík, Příhoda – Tůma, Klabík 1:2 (-7, 9, -7)
Matkulčík, Příhoda, Deutsch – Klabík,
Pokorný, Bálek 1:2 (7, -6, -7)
Valenta, Roba, Jorda – Mareček, Tůma,
Marek 1:2 (5, -9, -8)

Rozhodčí: Hrůza a Mandát. Diváků: 50.
Deutsch, Jorda – Pokorný, Bálek 0:2 (-5, -6)
Roba – Mareček 1:2 (6, -4, -8)
Matkulčík, Příhoda, Deutsch – Mareček,
Tůma, Marek 0:2 (-9, -9)
Trenér Prostějova: Richard Beneš.
Trenér Startu Praha: David Tůma.

KRAJSKÝ POHÁR O KFS - SEMIFINÁLE

TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou - Sokol Konice

0

(0:2)

2

Rozhodčí: Pospíšil – Labaš, Kundrát.
Diváků: 100.

Branky: 15. Cetkovský, 40. Kamený.
ŽK: 72. Dorazil - 70. Sirůček, 82. Drešr. ČK: 81. Dorazil (H).
Sestava Hustopečí:
Kolář - Bezděk, Dorazil,
Hajlman, Heryán - Zlámal, Novotný, Waclav (56.
Bartoň) - Kopřiva, Pavlištík
(76. Kubáč), Štaffa (50.
Horák).
Trenér: Vladislav Frydrych

Sestava Konice:
Zapletal – Blaha, Bílý, Drešr,
Jurník (55. Syrůček) – Cetkovský (55. Křesala), Tichý,
Paš (70. Ryp), Kořenek (55.
Oščádal) – Bross, Kamenný
(55. Kořenovský).
Trenér: Petr Ullmann

Foto: Jakub Čermák

„Kluci to týmově vybojovali“

Foto: Marek Sonnevend

Petr ULLMANN, trenér Konice
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„TOHLE BYL OPRAVDU ZÁPAS BLBEC,
ANI SE MI O NĚM NECHCE MLUVIT.“

FOTBAL

CYKLISTIKA

BEACHVOLEJBAL

RAFT

FORTUNA MSFL

VÝSLEDKY GRAND
PRIX PROSTĚJOV

HALOVÉ MČR ŽEN U22 – PRAHA LÁDVÍ

VÝSLEDKY
TOMI-REMONT PROSTĚJOV

26. kolo:

Prostějov - Líšeň

2:6

více v hlavním kupónu

Další výsledky 26. kola: Velké Meziříčí –
Kroměříž 2:1 (2:0). Branky: 18. Simr, 29. Bouček
– 67. Matoušek. Diváci: 421 * Hlučín – Valašské
Meziříčí 4:0 (2:0). Branky: 24. Kraut (pen.), 41.
Kraut, 60. Carvalho, 78. Foltýn. Diváci: 163 *
Uničov – MFK Vyškov 1:2 (1:0). Branky: 32. Krč
– 60. Přerovský, 79. Toure. Diváci: 185 * Rýmařov
– Petřkovice 1:1 (1:0). Branky: 25. Šupák – 79.
Lokša. Diváci: 240 * 1. HFK Olomouc – Uherský
Brod 1:0 (0:0), Branka: 75. Voleský. Diváci: 86
* Hulín – Mohelnice 5:4 (3:2). Branky: 9. Šrom,
13. Šrom, 24. Ondřejka, 55. Vyskočil (pen.), 63.
Šrom – 8. Hlavsa, 35. Fišara, 51. Knýř, 66. Kuba.
Diváci: 108 * Otrokovice – Hodonín 0:3 (0:2).
Branky: 23. Suchý, 38. Křivánek (pen.), 76. Fojtík.
Diváci: 176.
Průběžná tabulka po 26. kole:
1. Prostějov
25 17 4 4 60:28 55
2. Velké Meziříčí
25 17 2 6 64:39 53
3. Líšeň
25 14 5 6 57:36 47
4. Kroměříž
25 14 4 7 49:34 46
5. Hlučín
25 13 5 7 48:29 44
6. Hulín
25 11 4 10 57:50 37
7. Vyškov
25 10 7 8 42:39 37
8. Uničov
25 9 8 8 51:35 35
9. Rýmařov
25 9 6 10 41:48 33
10. Valašské Meziříčí 25 10 1 14 37:58 31
11. Hodonín
25 8 6 11 41:49 30
12. Uherský Brod
25 8 5 12 25:40 29
13. Otrokovice
25 7 8 10 32:50 29
14. Petřkovice
25 8 3 14 32:44 27
15. HFK Olomouc
25 4 3 18 28:64 15
16. Mohelnice
25 3 5 17 33:54 14
KAM PŘÍŠTĚ...
27. kolo, sobota 26.5., 17.00 hodin: Hodonín Rýmařov, Kroměříž - Prostějov, Líšeň - Otrokovice, Mohelnice - Uherský Brod, Petřkovice Hlučín, Vyškov - Hulín, Valašské Meziříčí - Uničov
(27.5.,10:15), Velké Meziříčí - HFK Olomouc.
FOTBALOVÝ TURNAJ
– KATEGORIE I (1. + 2. TŘÍDY)
Výsledky: ZŠ ul. Dr. Horáka Prostějov – ZŠ ul. E.
Valenty Prostějov 4:4, ZŠ ul. Melantrichova Prostějov
– ZŠ J. Železného Prostějov 3:2, RG a ZŠ města
Prostějova – ZŠ ul. Dr. Horáka 7:5, ZŠ ul. E. Valenty
– ZŠ ul. Melantrichova 1:3, ZŠ J. Železného – RG a
ZŠ 2:3, ZŠ ul. Dr. Horáka – ZŠ ul. Melantrichova 5:2,
ZŠ J. Železného – ZŠ ul. E. Valenty 8:1, RG a ZŠ –
ZŠ ul. Melantrichova 7:1, ZŠ ul. Dr. Horáka – ZŠ J.
Železného 3:5, ZŠ ul. E. Valenty – RG a ZŠ 3:4.
Konečné pořadí: 1. RG a ZŠ města Prostějova
12 bodů (skóre 21:11), 2. ZŠ ul. Melantrichova
Prostějov 6 (9:15), 3. ZŠ J. Železného Prostějov 6
(17:10), 4. ZŠ ul. Dr. Horáka Prostějov 4 (17:18),
5. ZŠ ul. E. Valenty Prostějov 1 (9:19).
Nejlepší hráč: Tobias Švarc (ZŠ J. Železného
Prostějov). Nejlepší brankář: Martin Schönfeld
(RG a ZŠ města Prostějova). Nejlepší střelec:
Vojtěch Mencl (RG a ZŠ města Prostějova).
FOTBALOVÝ TURNAJ
– KATEGORIE II (3. + 4. TŘÍDY)
Odloženo pro nepřízeň počasí na středu
23. května.

MUŽI

omnium: 1. Volikakis (Řecko), 2.
Gladysh (Ukrajina), 3. Vasyliev (Ukrajina)
omnium junior: 1. Štefan Michalička
(ČR), 2. Viehberger (Rakousko), 3.
Jakubasz (Polsko), 4. Smékal (ČR)
… 13. Konečný (ČR), 15. Müller (ČR),
(všichni Pardus – Tufo Prostějov)
keirin: 1. Rajkowski (Polsko), 2.
Čechman (ČR), 3. Maksel (Polsko)
bodovací závod: 1. Donega (Itálie),
2. Dzhus (Ukrajina), 3. Pszczolarski
(Polsko)
bodovací závod junior: 1. Jakubasz
(Polsko), 2. Viehberg (Rakousko), 3.
Smékal (ČR), (Pardus – Tufo Prostějov) … 7. Konečný (ČR), 8. Kolařík (ČR), 12. Müller (ČR), (všichni
Pardus – Tufo Prostějov)
scratch: 1. Volikakis CH. (Řecko),
2. Volikakis Z. (Řecko), 3. Martingis
(Portugalsko)
scratch junior: 1. Michalička (Slovensko), 2. Bielak (Polsko), 3. Smékal (ČR), (Pardus – Tufo Prostějov) …
12. Konečný (ČR), 14. Müller (ČR),
17. Kolařík (ČR), (všichni Pardus –
Tufo Prostějov)
madison: 1. Gladysh, Hryniv (Ukrajina), 2. Vasyliev, Dzhus (Ukrajina), 3.
Rugovac, Vendolský (ČR) … 8. Lichnovský (ČR), Pszczolarski (Ukrajina),
12. Babor (ČR), Bárta (ČR), (všichni
Pardus – Tufo Prostějov)
madisonu junior: 1. Viehberg,
Schmidba (Rakousko), 2. Ganzin,
Kunaka (Ukrajina), 3. Müller, Smékal
(oba ČR), (Pardus – Tufo Prostějov)
… 7. Konečný, Kolařík (oba ČR),
(Parduf – Tufo Prostějov)
sprint elita: 1. Vynokyrov (Ukrajina),
2. Čechman (ČR), 3. Rajkowski (Polsko)

ŽENY

sprint: 1. Starikova (Ukrajina), 2.
Jagodzinska (Polsko), 3. Loś (Polsko)
bodovací závod: 1. Stenberg (Norsko), 2. Kaczkowska (Polsko), 3.
Graczewska (Polsko) … 17. Bohatá
(CZE), (Pardus – Tufo Prostějov)
scratch: 1. Plosaj (Polsko), 2.
Hochmann (ČR), 3. Pietrzak (Polsko)
madison: 1. Kaczkowska, Pietrzak
(Polsko), 2. W. Pikulik, D. Pikulik
(Polsko), 3. Hochmann, Machačová
(ČR)
Keirin: 1. Starikova (Ukrajina), 2.
Loś (Polsko), 3. Kaňkovská (ČR)
omnium: 1. Stenberg (Norsko), 2.
Pikulik (Polsko), 3. Pietrzak (Polsko)
… 14. Bohatá (ČR), (Pardus – Tufo
Prostějov)

LÉTO 2018
S VEČERNÍKEM

POŘÁD NA
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Výsledky – 2. kolo: Baláková, Šotkovská –
Kužílková, Novotná 1:2 (19, -13, -10). Opravy:
Baláková, Šotkovská – Zubková, Břínková
2:0 (8, 18), Baláková, Šotkovská – Křečková,
Jílková 2:0 (8, 4), Baláková, Šotkovská –
Svozilová, Tezzele 2:1 (-22, 13, 15), Baláková,
Šotkovská – Makovcová, Semerádová 2:1 (8,
-22, 11), Baláková, Šotkovská – L. Kroupová,
M. Kroupová 2:1 (23, -17, 13). Semifinále:
Baláková, Šotkovská – Kotlasová, Resová 0:2
(-9, -18). O 3. místo: Baláková, Šotkovská –
Pavlovská, Helanová 1:2 (17, -17, -13).
Konečné pořadí: 1. Kotlasová, Resová,
2. Dunárová, Šikralová, 3. Pavlovská,
Helanová, 4. Baláková, Šotkovská, 5.
Dominiková, Skopová a L. Kroupová, M.
Kroupová, 7. Perušičová, Hynková a Makovcová, Semerádová atd.
HALOVÉ MČR JUNIOREK
U20 – PRAHA PANKRÁC

Výsledky – základní skupina C: Baláková,
Dunárová – Vanek, Janebová 2:0 (14, 11),
Baláková, Dunárová – Olivová, Měšťanová
2:1 (-17, 18, 12), Baláková, Dunárová – Zubková, Břínková 2:0 (16, 15). Osmifinále:
Baláková, Dunárová – Makovcová, Semerádová 2:0 (16, 15). Čtvrtfinále: Baláková,
Dunárová – Harmat, Orban 0:2 (-18, -18).
Konečné pořadí: 1. Maixnerová, Štochlová,
2. Honzovičová, Šulcová, 3. Harmat, Orban, 4. Lorenzová, Šeredová, 5. Baláková,
Dunárová a Kožnárková, Helanová a
Dominiková, Skopová a Havrlantová, Kinská atd.
ČP JUNIOREK – BRNO

Výsledky – základní skupina D: Jurčíková,
Komínková – Taušová, Matoušková 1:1
(-20, 17), Jurčíková, Komínková – Bukvaldová, Kožnárková 0:2 (-6, -12), Jurčíková,
Komínková – Bielčíková, Voldánová 2:0
(11, 7). Čtvrtfinále: Jurčíková, Komínková –
Žůrková, Břínková 0:2 (-15, -11).
Konečné pořadí: 1. Žůrková, Břínková, 2.
Bukvaldová, Kožnárková, 3. Brunclíková,
Harrisová, 4. Selingerová, Šimková, 5.
Jurčíková, Komínková a Kamarádová,
Šňupárková a Orbanová, Hurníková a Sochorková, Poláčková atd.
ČP ŽEN – OPAVA

Výsledky – 1. kolo: Kozmík, Baláková –
Votroubková, Šmejcká 2:1 (12, -21, 3). 2. kolo:
Kozmík, Baláková – Žolnerčíková, Klimešová
2:1 (-15, 14, 12). 3. kolo: Kozmík, Baláková –
Kubíčková, Klimešová 0:2 (-10, -17). Opravy:
Kozmík, Baláková – Hroníčková, Navio 2:0
(14, 18), Kozmík, Baláková – Kolderová,
Šotkovská 1:2 (-17, 10, -8).
Konečné pořadí: 1. Kotlasová, Resová
a Šťastná, Žarnovická, 2. Žolnerčíková,
Klimešová, 3. Komárková, Dostálová, 4. Lojková, Tučková, 5. Kubíčková, Klimešová a
Kolderová, Šotkovská, 7. Kozmík, Baláková
a Kulhánková, Pospíšilová atd.

1. nominační závod o MS 2019
- kategorie R6 (Rakousko, Salza)
Muži: 1. TR HIKO (Daněk, Šťastný, Havlíček,
Svoboda, Rolenc, Vrzáň), 2. TR ZUBR (V. Hric,
M. Hric, Lisický, Uncajtík, Kabrhel, Kristek).
Ženy: 1. TR OMEGA (Procházková, Bauerová, Valtrová, Kratochvílová, Vandasová,
Martínková).
Veteráni: 1. TR MASTERS (Netopil, M. Hric,
Hajský, Šťastný, Bozděch, V. Hric).
Junioři: 1. TR HANACE (Kristek, Jelínek,
Přikryl, Šmoldas, Zapletal, Skořepa).
Juniorky: 1. RK Troja Šelmy + TR Prostějov
(Foltysová, Mrázková, Brožová, A. Hricová,
K. Hricová, Kučerová).
1. závod ČP 2018
– kategorie R4 (Sázava)
Muži: 2. TR HIKO (Daněk, Havlíček, Šťastný,
Rolenc).
Veteráni: 1. TR MASTERS (Netopil, Šťastný,
Kasal, Hajský).
Junioři: 1. TR HANACE (Jelínek, Kristek,
Zapletal, Přikryl).
2. závod ČP 2018
– kategorie R4 (Kamenice)
Muži: 1. TR ZUBR (Kristek, Kabrhel, Lisický, V. Hric), 2. TR HIKO (Daněk, Šťastný,
Rolenc, Havlíček), 5. TR BAŇOS (Bozděch,
Vrba, Hajský, Kasal).
Ženy: 1. TR OMEGA (Procházková, Vacíková, Valtrová, Kratochvílová).
Veteráni: 1. TR BAŇOS (Bozděch, Vrba,
Hajský, Kasal), 2. TR MASTERS (Netopil, V.
Hric, M. Hric, Šťastný).

Vážení fotbaloví tipéři,
milí čtenáři Večerníku,
musíme s lítostí, ale pochopením obeznámit
vás s ještě jedním odsunutím závěrečného
večírku u příležitosti slavnostního vyhlášení
tipovací soutěže FOTBALOVÁ DEVÍTKA za
rok 2017. Jak jsme avizovali v minulém
čísle, měli jsme v plánu ocenit vaše umění
již tuto středu. Vzhledem k tomu, že řada
z vás se omluvila, rozhodli jsme se využít
ještě jednoho nabízejícího se termínu.
Druhým důvodem, proč jsme ještě jednou
- a skutečně naposledy - sáhli ke změně
data je dramatizující se situace na čele
MSFL. Zveme vás totiž tímto na derby, které
bude posledním domácím vystoupením
a současně rozhodujícím duelem v boji o
comeback do druhé nejvyšší soutěže. A
my věříme, že tak bude dvojnásobný důvod
k oslavám.
Dnem, kdy vám budeme moci konečně
pogratulovat k vašim skvělým výkonům,
tudíž bude sobota 9. června 2018. Sraz
všech oceněných, které budeme ještě
znovu telefonicky kontaktovat, bude v
16:30 hodin před stadionem SCM Za Místním nádražím v Prostějově.
Podrobný harmonogram celého podvečera
zveřejníme i s dvacítkou oceněných v
příštím čísle Večerníku. Připraven máme
pro vás atraktivnější program, který bude
jistou omluvou za vaši trpělivost.
Těšíme se na setkání.

KOUČ PROSTĚJOVA RICHARD BENEŠ
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NOHEJBAL

BASKETBAL

1. LIGA MUŽŮ ČR 2018

KOOPERATIVA NBL

Prostějov - Start Praha1:6

Výsledky o bronz, 1. zápas: Pardubice Svitavy 71:65 (17:17, 39:34, 56:47). Nejvíce
bodů: Spearman 24, Kent 11, Švrdlík 10 Slezák 20, Roseboro 13, Smithson 12.
Výsledky o bronz, 2. zápas: Svitavy - Pardubice 83:75 (23:25, 47:37, 70:53). Nejvíce
bodů: Kerr 19, Jelínek 18, Marko 13, Petway
12, Slezák 10 - Kent 25, Spearman 13, Pandula a Kohout po 10. Stav série: 1:1.
KAM PŘÍŠTĚ
O 3. místo:
3. zápas: BK JIP Pardubice - Tuři Svitavy (úterý
22.5., 18.00).
Finále play-off:
1. zápas: Nymburk - BK Opava (pondělí 21.5.,
18:00)

9.kolo:

více v hlavním kupónu

Další výsledky 9. kola: AC Zruč-Senec 2004 –
MNK Silnice Group Modřice B 1:6, TJ Spartak MSEM
Přerov – TJ Dynamo ČEZ České Budějovice 6:4, TJ
Sokol Holice – TJ Avia Čakovice B 6:1.
TABULKA PO 9. KOLE:
1. Start Praha
6 3 0 51:27
15
2. Čakovice B
6 2 1 47:28
14
3. Modřice B
5 1 3 45:35
11
4. Přerov
4 2 3 41:39
10
5. Holice
3 3 3 43:37
9
6. Zruč-Senec
2 1 6 26:47
5
7. Prostějov
2 1 6 25:48
5
8. Č. Budějovice
1 1 7 33:50
3
KAM PŘÍŠTĚ

10.kolo, sobota 26. května v 14.00 hodin:
GROUP Modřice "B" - TJ Spartak MSEM
Přerov (10:00), DYNAMO ČEZ České
Budějovice "A" - Zruč-Senec 2004, Avia
Čakovice "B" - Sokol I Prostějov (15:00), SK
Start Praha - T.J. Sokol Holice (27.5., 13:00).

www.
vecernikpv.cz

MALÁ KOPANÁ
SENZACE V PRVNÍ LIZE!

DVA DEBAKLY DOBROCHOVA OTEVŘELY
CESTU K TITULU CHALOUPCE PROSTĚJOV!
V nejvyšší okresní soutěži malé kopané
ČUS Prostějovska 2017/18 se zdálo být
už před dvěma týdny rozhodnuto, za další
obhajobou mistrovské trofeje pevně směřoval SK Tomek Dobrochov. Uplynulý
víkend však situaci v čele 1. ligy dramaticky změnil a šokujícího zaváhání favorita
– navíc hned dvojího – využil k razantnímu proniknutí do čela tabulky rival SK
Chaloupka Prostějov! Do konce sezóny
přitom zbývá jediné kolo 2. června.
K nejspíš fatálnímu výpadku dobrochovského mužstva došlo ve Vrbátkách, kde
úřadující šampión vysoko podlehl jak
domácímu FK (5:9), tak třetím Orlům
Otinoves 4:8! Naopak borci Chaloupky

v Kobeřicích nezaváhali, když triumf 5:0
nad Medvědy Prostějov jim spadl do klína kontumačně (soupeř se nedostavil)
a 1.FC Laškov přehráli jednoznačně 7:3.
Před závěrečným dějstvím tak má SK na
vedoucí příčce dvoubodový náskok před
SK Tomek i Otinovsí, jež se na mistra
dotáhla nejen jeho skolením ve vzájemném duelu, ale také působivým zničením Juniors Semos Hluchov 12:1. Otevřený nadále zůstává boj o záchranu, kde
jsou na dvě sestupové pozice tři adepti:
SK Kobra Kobeřice, výše zmínění Medvědi (jejich sobotní souboj s Kobrou byl
odložen) a taktéž jmenovaný Hluchov.
(kopa,son)

Aktéři druholigového turnaje v Čehovicích z předchozího víkendu drží minutu ticha za
náhle zesnulého rozhodčího malé kopané Bedřicha Líznu.
Foto: Vini Dvořáková
1. OKRESNÍ LIGA MUŽŮ 2017/18

7. kolo - hřiště Kobeřice: MK Medvědi Prostějov
– SK Kobra Kobeřice odloženo, Medvědi PV –
SK Chaloupka Prostějov 0:5 kontumačně,
Kobeřice – 1.FC Laškov 2:3, Laškov – Chaloupka PV 3:7. Rozhodčí R. Motal.
Hřiště Vrbátky: SK Juniors Semos Hluchov –
FK Vrbátky 3:6, Orli Otinoves – J. Hluchov 12:1,
Vrbátky – SK Tomek Dobrochov 9:5, Otinoves
– Dobrochov 8:4. Rozhodčí R. Kopecký.

Průběžná tabulka
1. Chaloupka PV 10 1 2 82:31
2. Dobrochov
9 2 2 84:44
3. Otinoves
9 2 2 76:38
4. Vrbátky
7 0 6 49:49
5. Laškov
6 1 6 47:49
6. J. Hluchov
3 0 10 31:74
7. Medvědi PV 2 1 9 29:72
8. Kobeřice
1 1 10 28:69

31
29
29
21
19
9
7
4
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CLEAN4YOU KRAJSKÝ PŘEBOR

22. kolo:
Přerov - Kralice na Hané
3:0 (1:0)
Branky: 20. Koplík, 82. Bubeník, 90.(+1) Malenda.
Rozhodčí: Konečný – Heger, Perutka. ŽK: 86.
Blažkovský Diváci: 63.
Sestava Kralic: Flajzar – Němčík (56. Kobylík),
Krobot, Hlačík, Martinka – Prokop, Brhel (66.
Cibulka), Škrabal, Petržela – Nečas, Halenka (86.
Répal).
Hrající trenér: David Kobylík..
Sestava Kralic: Flajzar – Němčík, Krobot, Hlačík,
Martinka – Gábor (62. Répal), Brhel, Škrabal (77.
Zatloukal), Kobylík, Nečas – Halenka (84. Svozil).
Hrající trenér: David Kobylík.

„Byli jsme celý zápas
lepším týmem...“
DAVID KOBYLÍK, kouč Kralic
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22. kolo: Hněvotín – Dolany 3:1 (0:1), 2x Hornich
David, Gottwald Jakub – Grézl Jaroslav, Rapotín –
Dubicko 2:2 (1:0) Pen: 7:6, Hymr Jakub, Valenta
Tomáš – Demeter Libor, Skácel Erik, HFK Olomouc
– Lutín 2:0 (2:0), Krumpolc Petr, Stoklasa Patrik,
Černovír – Želatovice 3:1 (2:1), Kundrt Petr,
Zachar Jakub, Dočkal David – Mackovík Michal,
Zábřeh – Velké Losiny 0:0 Pen: 5:4, Všechovice
– Medlov 1:2 (1:1), Plešek Petr – Novák Filip, Ryba
Daniel.
Průběžná tabulka po 22. kole:
1. Lutín
22 18 0 4 61:23 52 2
2. HFK Olomouc 22 16 0 6 47:17 48 1
3. Viktorie Přerov 23 14 0 9 43:25 42 2
4. Medlov
22 13 0 9 44:33 40 1
5. Kralice n./H. 22 13 0 9 37:32 38 3
6. Želatovice
22 12 0 10 36:35 34 3
7. Velké Losiny 22 10 0 12 34:36 30 2
8. Černovír
22 10 0 12 39:48 29 3
9. Hněvotín
22 10 0 12 32:51 29 1
10. Všechovice 22 10 0 12 38:36 28 4
11. Dolany
22 8 0 14 37:44 27 0
12. Zábřeh
22 8 0 14 26:35 25 2
13. Dubicko
22 7 0 15 28:53 24 1
14. Rapotín
23 6 0 17 25:59 19 2
FGP STUDIO 1.A TŘÍDA SK.A
22.kolo: Maletín – Konice 1:3 (0:1), Kožela Jaroslav – Paš Martin, Tichý Petr, Drešr Filip, Slavonín – Řetězárna 2:4 (0:3), Al Kuhaly Karim, Šrom
Jiří – Šebesta Kamil, Maceček Ondřej, Žák Michal,
Bajza Karel, Chválkovice – Hlubočky 6:1 (2:1),
3x Kazár Tomáš, 2x Řezníček Tomáš, Dosoudil
Martin – Goldschneid Martin, Bohdíkov – Moravský Beroun 2:1 (0:1), Hatoň Jaroslav, Šárník Petr
– Klusák Tomáš, Bohuňovice – Náměšť n./H.
4:2 (2:2), Nesvadba Lukáš, Fryčák Aleš, Vyhnálek
Aleš – Fišara Miroslav, Konečný Tomáš, Haňovice – Bělkovice 3:4 (3:1), Korhoň Rostislav, Baďura Ondřej, Tošenovský Josef – Sklenář Tomáš,
Vinkler Tomáš, Vrána Ondřej, Přidal Pavel (vl.),
Paseka – Litovel 3:1 (1:0), Hloušek Karel, Geier
Martin, Vojtášek Petr – Krátký MarekTabulka po
21. kole:
1. Konice
22 16 0 6 56:33 48 1
2. Litovel
21 14 0 7 57:22 46 1
3. Chválkovice 22 15 0 7 53:36 44 3
4. Maletín
21 13 0 8 63:39 40 2
5. Bohuňovice 22 12 0 10 44:37 37 2
6. Paseka
22 12 0 10 50:46 35 1
7. Bohdíkov
22 11 0 11 32:27 34 1
8. Řetězárna 22 11 0 11 47:54 32 2
9. Náměšť n./H. 22 10 0 12 52:62 28 2
10.Hlubočky
22 10 0 12 48:63 28 2
11. Slavonín
22 9 0 13 38:51 26 2
12.Haňovice
22 9 0 13 38:55 25 2
13.Bělkovice
22 7 0 15 37:63 21 1
14.Morav. Beroun 22 4 0 18 45:72 15 0
ALEA SPORTSWEAR 1.A TŘÍDA SK.B
22. kolo: Určice – Plumlov 2:2 (0:1) Pen: 3:5,
Menšík Tomáš, Halouzka Ondřej – Hladký Adam,
Trajer Michal, Kojetín – Bělotín 1:3 (1:0), Dočkal
Martin – 2x Hoffmann Patrik, Hanák Miroslav,
Opatovice – Mostkovice 7:4 (3:2), 2x Janásek
Radim, 2x Klvaňa Tomáš, 2x Hostaša Jan, Kurfürst
Martin – Milar Ondřej, Šlambor Martin, Dadák
Václav, Kamenov Jiří, Němčice n./H. - Lipová 3:1
(1:1), 2x Kolečkář Petr, Navrátil Jan – Dostál Martin,
Protivanov – Beňov 4:1 (3:0), 2x Milar Ondřej,
2x Grmela Marek – Hrabal Jakub, Kostelec n./H. Dub n./M. 3:0 (1:0), 2x Preisler David, Klimeš Matěj,
Čechovice – Brodek u Př. 1:1 (0:1) Pen: 6:5, Walter
Jan – Mádr Michal
Tabulka po 21. kole:
1. Opatovice 22 19 0 3 61:30 58 0
2. Bělotín
22 14 0 8 69:34 43 1
3. Brodek u Př. 22 13 0 9 49:31 42 1
4. Plumlov
22 13 0 9 44:46 40 1
5. Kostelec n./H. 22 13 0 9 41:35 37 2
6. Lipová
22 12 0 10 44:36 35 4
7. Beňov
22 12 0 10 61:54 33 4
8. Čechovice 22 12 0 10 31:35 33 5
9. Kojetín
22 11 0 11 39:43 31 4
10.Určice
22 9 0 13 40:38 30 1
11. Dub n./M.
22 10 0 12 35:46 28 4
12.Protivanov 22 8 0 14 37:52 24 3
13.Mostkovice 22 6 0 16 27:58 18 1
14. Němčice n./H. 22 2 0 20 21:61 10 1
SMOOS 1.B TŘÍDA SK. A
22. kolo: Újezdec – Klenovice n./H. 0:1 (0:0),
Štěpánek Radek, Ústí „B“ - Lipník n./B. 1:2
(0:1), Šerý Daniel – Baran Lukáš, Kovařík Lukáš,
Troubky – Želatovice „B“ 2:4 (1:2), 2x Stískal
Tomáš – Němec Pavel, Dlouhý Lukáš, Král Viktor,
Zlámal Miroslav, Vrchoslavice – Haná Pv 2:4
(1:2), Hradil Michal, Jurčík René – 2x Zatloukal
Marek, Světlík Radovan, Krupička Miloš, Pivín
– Tovačov 3:2 (2:2), Švéda Radek, Valtr Pavel,
Svozil Martin – Štimpl Petr, Mezuliánek Tomáš,
Radslavice – Horní Moštěnice 3:1 (1:1), Jemelka
Michal, Herzog Ondřej, Ráb Rostislav – Zeman
Lukáš, Kojetín „B“ - Smržice 2:2 (0:0) Pen: 4:3,
Janováč Ondřej, Krřmář Jakub – Zbožínek Ivo,
Bajer Dominik
Průběžná tabulka po 21. kole:
1. Lipník n./B.
22 18 0 4 79:28 53 1
2. Ústí „B“
22 18 0 4 70:30 52 2
3. Klenovice n./H. 22 14 0 8 60:35 44 0
4. Haná Pv
22 14 0 8 49:45 38 5
5. Troubky
22 12 0 10 57:45 37 1
6. Pivín
22 12 0 10 48:46 35 1

7. Kojetín „B“
8. Želatovice „B“
9. Újezdec
10. Tovačov
11. Radslavice
12. Smržice
13. Vrchoslavice
14. Horní Moštěnice

22
22
22
22
22
22
22
22

11
11
10
7
8
7
5
7

0
0
0
0
0
0
0
0

11 50:52
11 35:40
12 39:42
15 32:40
14 24:59
15 44:68
17 39:56
15 26:66

32
31
27
25
25
23
20
20

3
4
3
0
2
1
0
3

LIONSPPORT 1.B TŘÍDA SK. B
22. kolo: Červenka – Šternberk „B“ 3:0 (0:0), 2x
Pištěk Martin, Peč Michal, Třeština – Nemilany
7:0 (3:0), 4x Masopust Aleš, 2x Masopust Lukáš,
Havlíček Libor, Zvole – Chomoutov 3:1 (2:1),
Nejedlý Ondřej, Havlíček David, Skácel Gabriel –
Vybíral Tomáš, Velká Bystřice – Kožušany 2:4 (0:1),
Schmidt Jiří, Hrubý Jakub – 2x Thomas Martin, Řehák
Tomáš, Soušek Martin, Troubelice – Slatinice 2:1
(1:1), Krářmář Pavel, Lolek Michal – Doležal Petr,
Jesenec – Nové Sady „B“ 4:1 (2:0), 2x Laštůvka
Martin, Poles Zbyněk – Kalina Marek, Loštice –
Doloplazy 1:3 (1:1), Vinkler Jiří – Götzel Jan, Drábek
Josef, Tomíček Petr
Tabulka po 21. kole:
1. Třeština
22 14 0 8 66:48 40 4
2. Chomoutov 22 12 0 10 49:41 40 0
3. Troubelice
22 14 0 8 56:32 39 3
4. Nemilany
22 13 0 9 48:44 39 2
5. Velká Bystřice 22 14 0 8 50:43 38 6
6. Zvole
22 13 0 9 35:33 36 3
7. Šternberk „B“ 22 12 0 10 35:46 36 2
8. Doloplazy
22 10 0 12 54:51 33 1
9. Slatinice
22 10 0 12 39:42 32 1
10. Jesenec
22 10 0 12 49:40 31 2
11. Loštice
22 10 0 12 44:43 31 2
12. Červenka
22 8 0 14 34:71 25 0
13. Kožušany
22 8 0 14 46:64 23 2
14. Nové Sady „B“ 22 6 0 16 38:45 19 1
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV - II. TŘÍDA
22. kolo:

Vrahovice - Tištín
6:0 (2:0)
Branky: 11. Studený, 39. Dvořák (p), 54., 74.
Kučera, 66. Farný, 87. Marek. Rozhodčí:
Mlčoch – Nezhyba, Mašek. ŽK: 51. Prucek, 57.
Farný – 30. Slavík, 37. Ro. Návrat, 54. Sipěna,
70. Ru. Návrat. Diváků: 80.
Vrahovice: Pokorný – Bukovec, Šmíd (70. Alexy),
Procházka (46. Marek), Michalec (75. D. Kratochvíl) – Prucek, M. Kratochvíl, Dvořák, Kučera
– Farný, Studený (75. Klíč). Trenér: Jan Dvořák.
Tištín: Hanák – Oulehla, Lakomý, Slavík, Stančík
– Sipěna, Ru. Návrat, Ro. Návrat, Bosák – Rehák,
Kyselák.
Trenér: Radim Havlíček.

„První, byť trochu náhodná
branka nás uklidnila,“
Miroslav SCHWARZ, trenér Vrahovic
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22. kolo: Čechovice „B“ - Nezamyslice 4:2
(0:2), Jahl Luděk, Jansa Petr, Klváček Josef, Foret
Pavel – Moravec Zdeněk, Hájek David, Brodek
u Pv – Vícov 6:3 (4:2), 4x Typner Jan, 2x Soldán
Petr – 2x Vávra Vojtěch, Šobr Martin, Hvozd –
Otaslavice 0:4 (0:2), 3x Smékal Lubomír, Nejedlý
Jan, Horní Štěpánov – Ptení 5:3 (3:1), 2x Němec
Libor, 2x Tyl Lukáš, Červinka Marek – Jergl Lubomír,
Holinka Lukáš, Šmída Vlastimil, Brodek u Konice
– Dobromilice 1:3 (1:2), Adámek Jan – Selucký
Dominik, Kratochvíl Jakub, Václavík Jan, Výšovice
– Určice „B“ 2:2 (1:1) Pen: 5:3, Koukal Kristián,
Olbert Luděk – Kouřil Jaroslav, Vodák Petr
Tabulka po 21. kole:
1. Vrahovice
22 17 0 5 94:32 50 1
2. Horní Štěpánov 22 16 0 6 86:50 48 1
3. Otaslavice
22 16 0 6 76:33 47 2
4. Dobromilice 22 13 0 9 59:48 40 1
5. Čechovice „B“ 22 14 0 8 55:47 40 2
6. Brodek u Pv 22 13 0 9 67:77 38 1
7. Brodek u K. 22 11 0 11 51:51 34 2
8. Určice „B“
22 11 0 11 47:46 33 3
9. Výšovice
22 11 0 11 42:42 29 5
10. Vícov
22 8 0 14 31:44 26 0
11. Nezamyslice 22 8 0 14 31:51 26 2
12. Tištín
22 6 0 16 38:44 21 1
13. Ptení
22 5 0 17 23:54 15 2
14. Hvozd
22 5 0 17 23:104 15 2
III. TŘÍDA OFS, SKUPINA A.
14. kolo: Němčice – Pavlovice 1:3 (0:1), Tomek
Ondřej – 2x Svoboda Pavel, Emperger Přemysl,
Nezamyslice „B“ - Skalka 1:10 (1:4), Vévoda
Miroslav – 3x Hýžďal Roman, 2x Švéda Kamil,
2x Petržela Lukáš, 2x Karásek Jiří, Slamenec
Petr, Bedihošť – Kralice n./H. „B“ 2:9 (0:7),
Zdráhal Luděk, Hájek Jan – 3x Němčík David, 2x
Zapletal Leoš, 2x Kobylík David, 2x Tkáč Miroslav,
Biskupice – Otaslavice „B“ 2:2 (0:1) Pen: 4:1,
Filický Zdeněk, Kubíček Radek – Rakáš Patrik,
Janura Giovanni, Želeč – Brodek u Pv „B“ 2:5
(0:4), Uhrin Lukáš, Sedlák Tomáš – 5x Bureš
Tomáš
Neúplná tabulka po 14. kole:
1. Skalka
13 11 0 2 79:10 35 0
2. Otaslavice „B“ 14 10 0 4 53:30 30 1
3. Kralice n./H. „B“ 14 10 0 4 47:32 27 3
4. Biskupice
14 9 0 5 48:49 26 2
5. Pavlovice u Koj. 14 8 0 6 33:27 24 2
6. Bedihošť
14 7 0 7 63:49 20 1
7. Brodek u Pv „B“ 14 7 0 7 56:61 20 1
8. Nezamyslice „B“ 14 4 0 10 19:55 13 0
9. Němčice n./H. „B“14 2 0 12 29:54 9 0
10. Želeč
13 1 0 12 15:75 3 1
III. TŘÍDA OFS, SKUPINA B.
14. kolo: Držovice – Čechy p./K. 7:3 (2:2), 2x
Solano Borja, 2x Fiferna Lukáš, Zahradníček
Petr, Procházka Radek, Šťastný Viktor – Blaha
David, Tichý Michal, Skácel Jindřich, Protivanov
„B“ - Plumlov „B“ 7:1 (4:1), 3x Sedlák Dalibor,
2x Nejedlý Karel, Liška Jiří, Šustr Jaroslav – Fajstl
Karel, Kostelec n./H. „B“ - Přemyslovice 4:1 (3:1),
Pichal Tomáš, Merta Petr, Baláš Lubomír, Knápek
Miroslav – Slaviček Milan, Kladky – Olšany 2:1
(1:1), Křeček David, Krč Josef – Hansl Petr, Zdětín
– Mostkovice 2:4 (0:2), Šimek Bedřich, Nováček
Robert – 2x Karafiát Jaroslav, Šlambor Martin,
Kučera Tomáš
Neúplná tabulka po 14. kole:
1. Držovice
14 14 0 1 72:15 41 1
2. Kostelec n./H. „B“ 14 10 0 4 55:22 31 1
3. Protivanov „B“ 14 10 0 4 45:25 27 3

4. Olšany
5. Mostkovice „B“
6. Kladky
7. Plumlov „B“
8. Přemyslovice
9. Zdětín
10. Čechy p./K.

13
14
14
14
14
13
14

9
8
6
6
5
1
1

0
0
0
0
0
0
0

4
6
8
8
9
12
14

39:21
36:32
22:33
20:47
22:44
13:44
16:57

26
24
20
18
16
4
3

2
0
0
0
0
0
1

MSDL - STARŠÍ
27.kolo: Jihlava – Opava „B“ 4:0 (3:0), Řezáč
Martin, Šteffl David, Lokvenc Marek, Mikuš Marek
(vl.), Líšeň – Slovácko „B“ 1:1 (1:0), Mikeš Miroslav
– Švrček Jiří, Prostějov – Sigma Olomouc 1:1
(1:0), Marčík Adam – Boukhatem Karim, Kroměříž
– Vítkovice 0:3 (0:0), Tilscher Jaroslav, Twardzik
Filip, Benko Matyáš, Zlín „B“ - Baník Ostrava „B“
1:1 (1:0), Kopilc Adam – Šenkeřík Ladislav, Karviná
„B“ - Znojmo 3:3 (1:2), 2x Prybluda Bohdan, Buzek
Patrik – Pacula Patrik, Martinek Patrik, Kochan
Daniel, Zbrojovka Brno „B“ - Hlučín 3:2 (0:2),
Zúbek Marek, Banda Marián, Dočkalík Adam (vl.) Mikoláš Daniel, Bílý David
Neúplná tabulka po 27. kole:
1. Jihlava
26 24 0 2
83:18 72
2. Sigma Olomouc „B“26 19 5 2
75:36 62
3. Zbrojovka Brno „B“ 27 19 1 7
80:37 58
4. Líšeň
26 14 5 7
44:34 47
5. Baník Ostrava „B“ 26 14 4 8
64:38 46
6. Vítkovice
27 14 3 10 49:33 45
7. Prostějov
27 10 6 11 42:47 36
8. Zlín „B“
26 8 7 11 33:45 31
9. Slovácko „B“
26 8 6 12 52:58 30
10. Znojmo
27 8 5 14 41:60 29
11. Kroměříž
26 8 5 13 36:55 29
12. Hlučín
26 8 4 14 53:49 28
13. Třinec
25 9 1 15 38:58 28
14. Karviná „B“
25 7 5 13 29:56 26
15. Opava „B“
27 6 3 18 36:63 21
16. Frýdek-Místek „B“ 25 2 2 21 35:103 8
MSDL - MLADŠÍ
27. kolo: Jihlava – Opava „B“ 2:2 (2:0), Novák
Adam, Trnka Michal – 2x Latoň Sebastian, Líšeň
– Slovácko „B“ 1:0 (1:0), Bílek Tomáš, Prostějov
– Sigma Olomouc „B“ 0:2 (0:1), Šíp Jáchym,
Galus Lukáš, Kroměříž – Vítkovice 2:3 (2:1), 2x
Sigmund Jiří – Dujsík Marek, Lindovský Tomáš,
Benc Filip, Zlín „B“ – Slovácko „B“ 0:0, Karviná
„B“ - Znojmo 1:2 (0:2), Gredka Kacper – Fajkus
Vojtěch, Vespalec Roman, Zbrojovka Brno „B“
- Hlučín 8:0 (4:0), 2x Ondrášek Lukáš, 2x Obert
Adam, Pelán Matyáš, Šedivý Ondřej, Skočovský
Martin, Kostrůnek Ivo
Průběžná tabulka po 27. kole:
1. Jihlava
26 22 2 2
84:21 68
2. Zbrojovka Brno „B“ 27 18 5 4
103:65 59
3. Baník Ostrava „B“ 26 19 1 6
133:38 58
4. Sigma Olomouc „B“ 26 18 2 6
120:47 56
5. Slovácko „B“
26 15 2 9
73:41 47
6. Líšeň
26 14 5 7
67:55 47
7. Vítkovice
27 11 8 8
57:48 41
8. Zlín „B“
26 9 4 13
50:64 31
9. Prostějov
27 9 3 15
48:67 30
10. Opava „B“
27 7 8 12
37:69 29
11. Třinec
25 8 3 14
39:62 27
12. Hlučín
26 8 3 15
34:69 27
13. Karviná „B“
25 6 3 16
25:53 21
14. Frýdek-Místek „B“ 25 6 2 17
51:94 20
15. Znojmo
27 5 3 19
25:86 18
16. Kroměříž
26 4 6 16
32:99 18
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PŘEBOR DOROST
22. kolo: Velké Losiny – Zábřeh 6:1 (2:2), 3x
Kubíček Tomáš, Hanulík Štěpán, Verner Lukáš,
Hegner Lucas – Víšek Miroslav, HFK Olomouc
„B“ - Mohelnice 1:1 (1:1) Pen: 4:5, Rončák Jakub
– Schön David, Chválkovice – Černovír 0:5
(0:2), 4x Dočkal David, Svoboda Jakub, Viktorie
Přerov „B“ - Šternberk 11:0 (6:0), 4x Macháček
Marek, 3x Bundil Petr,2x Braun Jakub, Skácel
Jiří, Tichavský Matyáš, Určice – Nové Sady 8:1
(2:1), 3x Halouzka Ondřej, 3x Sosík David, Mašek
Marek, Sobota Kristián – Smékal Jan, Konice
– Čechovice 2:3 (2:1), Cetkovský Vojtěch, Paš
Martin – 2x Halouzka Filip, Sklenář Jan
Tabulka po 22. kole:
1. Černovír
22 21 0 1 92:13 64 0
2. Mohelnice
22 16 0 6 59:39 46 2
3. Velké Losiny 22 16 0 6 80:51 45 3
4. Chomoutov 21 14 0 7 62:41 39 3
5. Zábřeh
22 13 0 9 72:42 38 3
6. Čechovice 22 12 0 10 85:60 37 1
7. HFKOlomouc„B“ 22 11 0 11 39:41 36 0
8. Konice
22 11 0 11 47:40 33 2
9. Určice
22 10 0 12 64:61 32 0
10. Nové Sady 22 10 0 12 60:76 32 1
11. Přerov „B“
22 7 0 15 59:58 23 0
12. Šternberk
22 5 0 17 22:84 15 1
13. Chválkovice 22 5 0 17 32:82 14 1
14. Olšany
21 2 0 19 22:107 5 1

výsledkový servis / sport
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Veselému chyběl kousek k titulu
HEILBRONN, PROSTĚJOV Až
ve finále se zastavila úspěšná cesta Jiřího Veselého na challengeru
v Heilbronnu. Tenista TK Agrofert Prostějov se tak daleko dostal
téměř po roce. Naposledy ovládl
Czech Open na domácích kurtech.
Bihužel na titul v Německu ovšem
nedosáhl. Po třísetové bitvě nakonec utkání ovládla mladičká domácí hvězda Rudolf Molleker.

Domácí hráč v prvním setu jasně
prohrával, poté se ale vzchopil, zlepšil
podání a i díky tomu ovládl druhý set.
Třetí sadu rozhodla dvanáctá hra, v níž
Veselý ztratil své podání. Německý
hráč se tak mohl ve svých sedmnácti
letech radovat z prvního velkého seniorského titulu.
„V koncovce jsem prohrál čtyři míčky v řadě. Poslední dva auty byly
docela těsné, rozhodovalo několik

centimetrů. Mrzí mě to, titul byl
vážně blízko,“ litoval těsné porážky
Veselý.
Dalším českým tenistům se už tolik nedařilo, přestože Lukáš Rosol
i Zdeněk Kolář přešli přes úvodní
kolo. V Lisabonu ale Rosol následně
prohrál s prvním nasazeným Danielem z Japonska a Kolář v Bordeaux
nestačil na domácího Benchetrita.
(lv)

Turnaj v Římě přinesl jen zklamání

ŘÍM, PROSTĚJOV Poslední opravdu velká generálka před Roland
Garros prostějovským tenistům
nevyšla. Barbora Strýcová v Římě
nepřešla přes první kolo stejně jako
Tomáš Berdych, Karolína Plíšková si
z Itálie odvezla pokutu, když po porážce ve druhém kole zlomila raketu
o umpire...
Berdych pokračoval ve špatných výsledcích na antuce. Vypadl hned v úvodním
dějství v Monte Carlu, Madridu a nyní
tedy i v Itálii. Tentokrát českou jedničku porazil devatenáctiletý Kanaďan
Denis Šapovalov. Strýcová prohrála
osmý zápas v řadě, tentokrát s loňskou
vítězkou US Open Sloane Stephensovou, které vzdorovala dvě a půl hodiny.
Nedařilo se ani nejlepší české tenistce.
Plíšková nečekaně prohrála s Marii Sakkariovou z Řecka. Hráčka TK Agrofert
Prostějov sice dokázala v rozhodujícím

setu otočit skóre z 1:3 na 5:4, poté ale
i kvůli chybnému výroku čárové rozhodčí prohrála tři hry v řadě a tím i celý
zápas. Při odchodu z kurtu Plíšková
nepodala ruku hlavní rozhodčí a vzteky
roztřískala raketu o umpire, v němž
udělala díru.
Ženská tenisová federace udělila světové pětce pokutu zhruba ve výši sto tisíc
korun. Stejný finanční obnos se Plíšková rozhodla darovat na dobrou věc. O
tom, kam suma zamíří, mohou rozhodnout sami fanoušci.
„Karolína pokutu přijala. Zároveň se
rozhodla, že stejnou sumu pošle ze svého nadačního fondu na dobrou věc,”
uvedl snoubenec a manažer Plíškové
Michal Hrdlička „Tipy, kde by peníze
mohly pomoci, pište do formuláře na
oficiálních stránkách Karolíny Plíškové
nebo na sociálních sítích s hashtagem
#NadacniFondKP,“ dodal.
(lv)

TENIS

MUŽI
Řím - ATP Tour
Dvouhra - 1. kolo: Berdych (15) –
Šapovalov (Kan.) 6:1, 3:6, 6:7.
Heilbronn - ITF challenger
Dvouhra - 1. kolo: Veselý (2) – Möller
(Německo) 6:2, 6:2. 2. kolo: Veselý – Sijsling (Nizozemí) 6:3, 4:6, 6:2. Čtvrtfinále:
Veselý - Laaksonen (6-Švýcarsko) 6:3,
6:1. Semifinále: Veselý - Majchrzak (Polsko) 7:5, 6:2. Finále: Veselý – Molleker
(Německo) 6:4, 4:6, 5:7.
Lisabon - ITF challenger
Dvouhra - 1. kolo: Rosol – Eremin (Itálie)
7:5, 3:6, 6:4. 2. kolo: Rosol - Daniel
(1-Japonsko) 1:6, 6:3, 6:7.
Bordeaux - ITF challenger
Dvouhra - 1. kolo: Kolář – Stachovskij
(Ukrajina) 6:3, 6:1. 2. kolo: Kolář – Benchetrit (Francie) 4:6, 4:6.
ŽENY
Dvouhra - 1. kolo: Strýcová - Stephensová (9-USA) 7:6, 3:6, 1:6. 2. kolo: Karolína
Plíšková - Sakkariová (Řecko) 6:3, 3:6, 5:7.

Zápasníci Čechovic

přivezli deset

placek z Krnova
KRNOV, PROSTĚJOV Přesně 227 zápasníků
z dvaadvaceti oddílů České republiky, Polska a Slovenska se v závěru dubna představilo na Velké ceně
Krnova v zápase řecko-římském přípravek a mladších žáků. Na turnaji pořádaném k sedmdesátiletému výročí založení oddílu Lokomotiva Krnov se
v takto těžké konkurenci po slavnostním ceremoniálu představilo i deset čechovických odchovanců, kteří vybojovali plný počet deseti medailí – dvě
zlaté, pět stříbrných a tři bronzové!

„V celkovém hodnocení družstev jsme obsadili fantastickou čtvrtou příčku za prvním Krnovem, druhou
Ratiboří a třetím Olympem Praha,“ jásal nadšený trenér a jednatel čechovického Sokola Vojtěch Szilva. Na
nejvyšší stupínek vystoupali na pomezí Moravy a Slezska Bruno Tomšík a Elena Polenová. Těsně pod vrchol
se vypracovali Lukáš Slezáček, Lukáš Sekanina, Jakub
Vrba, Ondřej Sekanina a Šimon Polena. Mezi trojici
nejlepších se prosadili ještě Šimon Florián, Lukáš Vávra a Adam Lajčík.
(jim)

KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROST SKUPINA „B“
17.kolo: Němčice n./H. - Horní Moštěnice 4:2
(1:0), Hrušák Jan, Plucner Matěj, Kleveta Jan,
Kuča Kristián – Hostaša Zdeněk, Procházka
Jakub, Otaslavice – Bělotín 3:1 (1:0), 2x
Vobejda Marian, Stejskora Petr – Novotný Radim,
Kozlovice – Želatovice 1:1 (0:0) Pen: 4:5, Strnad
Filip – Dostál Martin, Pivín – Ústí 2:2 (2:0) Pen:
4:3, Bartoník Martin, Zapletal Lukáš – Olšák Jakub,
Chrastina David, Kojetín – Lipník n./B. 2:1 (2:1),
2x Lukáš Marcel – Vlasák Radek
MSDŽ, SK. „B“ – 17. KOLO

Nové Sady - Mostkovice
13:1 (7:0)
Branky: 8. a 52. Plocková, 9. a 14. Nemerádová,
12., 30., 45. a 64. Šimková, 20. Mokrušová,
60., 83., 84. a 87. Kopečková – 90. Domesová.
Rozhodčí: Svoboda – Kuba, Š. Karafiát. Sestava
Mostkovic: Nováčková – Střídaly: Všetičková,
Ptačníková, Vlková.
Trenér: Robert Karafiát.
strana 36
Další výsledky 16. kola: Mutěnice - Kotvrdovice
2:2, Držovice - volný los.
Tabulka po 16. kole:
1. FC Vsetín, z.s.
13 11 1 1 74:15 34
2. FK Nové Sady
14 10 3 1 66:12 33
3. Vlkoš
14 8 1 5 62:18 25
4. 1.FC Olomouc "B" 14 7 4 3 47:24 25
5. Kotvrdovice
14 6 3 5 35:27 21
6. FK Mutěnice, z.s. 14 6 1 7 31:36 19
7. Mostkovice
15 4 0 11 23:42 12
8. TJ Sokol Držovice 15 3 1 11 17:98 10
9. Velké Pavlovice 13 1 0 12 15:98 3

Z města varhan si každý z deseti čechovických wrestlerů přivezl cenný kov, nejčastěji se blyštilo stříbro.

Foto: archiv oddílu
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Rapovalo se a házel break PLNÝM Kossányiová + Nová versus Herelová!
+U¿êN\9.YUHSUH]HQWDêQË*ROGHQ(XURSHDQ/HDJXHSURWLVREø

BYLI JSME
U TOHO

DO KINA METRO 70
DORAZIL DEADPOOL
PROSTĚJOV Uplynulou středu 16. května se konala půlnoční premiéra nového snímku (zatím jen toho
komiksového, ne filmového) z Marvel universa Deadpool 2. Tomu navíc předcházel velmi bohatý program tanečních a hudebních vystoupení připravených ředitelkou prostějovského kina Metro 70 Barborou
Prágerovou a jejím týmem. Zařízení se tak nadále prezentuje jako svěží místo plné nových nápadů, jak lidem více přiblížit nejen popkulturu.„Je skvělé, že se nám daří otevírat dveře stále dalším skupinám diváků,“
usmívala se Barbora Prágerová. PROSTĚJOVSKÝ Večerník u toho byl po celou středeční noc...

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
Akce v podobě hip-hop večírku se
rozjela po dvacáté hodině. Pro všechny přítomné byl připravený bar s příjemnou obsluhou. K pití si bylo možné dát vše, co se sluší a patří na
takovéto akci a samozřejmě v kině
nemohl chybět popcorn. Kino zářilo venku i uvnitř neonovými světly
a k poslechu ladila multižánrová
hudba ve stylech 90’s boom bapu,

klikni na

www.vecernikpv.cz
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(QVQ,CMWDèGTO¾M

Během celého večera panovala pří- bu přizpůsobit během hraní lidem, Za dj pultem probíhal videomaping
jemná atmosféra. „S ostatními protože publikum je na každé akci od Tomáše Petříka vykreslující vývoj
Dj´s jsem si mohl v klidu popovídat specifické. Doufám, že bude mož- komiksového Deadpoola až k jeho
a zase se od nich naučit něco nové- nost si tady někdy zahrát znovu, toto hraným verzím. Jako první vystoupila
hyphu, G-funku a Trapu, o kterou který nás bavil všechny“ popsal Ve- ho. Kluci mě donutili více přemýšlet místo má obrovský potenciál,“ přidal dětská breakdancová crew Youngblo-<¤5
7UHQÅUGUXzVWYDFKODSFÕ
se postaralo několik Dj´s v podobě černíku své pocity Pavlo Kuzmenko. nad tím, jak se prezentuji a jak hud- Kuzmenko.
od ze skupiny Outclass Rockers, která
mixů a setů. Jedním z nich byl reziVítěz: Jiří Zach. Další nominovaní:
Dan Rosenbaum, Jan Svoboda.
dentní Dj z Olomouce Pavlo Kuzmenko. „Když jsem dostal pozvání
ZHQVQ,CMWDèGTO¾M
7UHQÅUGUXzVWYDGÉYHN
zahrát na této akci, byl jsem opravdu
Vítěz: Erik Nezhoda. Další nomimile překvapen, že se v Prostějově
novaní: Aleš Novák, Stanislav Vácděje něco podobného. V programu
lavík.
byli také kluci z mojí taneční crew,
0O½GHzQLFNÙRGGÉOFKODSFÕ
proto jsem moc rád nabídku přijal.
Vítěz: EuroSitex Příbram. Další
Pro mě to byla dobrá zkušenost a zánominovaní: Dukla Liberec, ČZU
roveň výzva zahrát pro jiný typ publiPraha.
ka, než na jaký jsem zvyklý. Potkal
0O½GHzQLFNÙRGGÉOGÉYHN
jsem tam spoustu zajímavých lidí jak
Vítěz: KP Brno. Další nominovaní:
z taneční, tak i rapové undergrounLokomotiva Plzeň, Olymp Praha.
dové scény, ale i hodně lidí, co přišli &÷VK\1WVENCUU4QEMGTUVQPCRCTMGV÷RQą¾FP÷TQ\LGN[
pUDQQODCRJ[RJ)HWPMWC6TCRD[N[JWFGDPÊå¾PT[XGéGTC 2QREQTPPGUOÊEJ[D÷VXå¾FPÆOMKP÷
5R]KRGÄÉ
ze zvědavosti. Obrovský respekt aniVítěz:
Martin
Hudík. Další nomimátorovi v kostýmu Deadpoola,
novaní: Tomáš Fink, Jan Krtička.

Dvě patří do reprezentace České republiky, jmenovitě smečařky Andrea Kossányiová a Lucie Nová (blokařku Veroniku Trnkovou nepočítáme, neboť už byl
oznámen její přestup do Olomouce).
Obě se zapojily do přípravných duelů

&HQD)DLUSOD\

Lukáš Vašina

PROSTĚJOV Deadpool se po
dvouleté pauze vrací a je to v podstatě nefalšovaný rodinný film, ale
děti na něj rozhodně neberte. Po
odchodu Tima Millera na režisérskou židli usedl David Leicht, který už nám naservíroval ultimátní
žánrovou řezničinu v Johnu Wickovi, následně pak v jeho ženské
analogii Atomic blonde, takže není
nebude opakovat,“ popisují program akce žádný začátečník. Předpremiéra
byla k vidění v prostějovském kině
organizátoři.
„Ráda bych všechny pozvala zase na jiný druh Metro 70 a Večerník vám ze snímakce. Divák je u podobné show tedy nesmír- ku přináší následující recenzi.
ně důležitý, jelikož se stává režisérem celého
Jakub ČERMÁK
večera a určuje jeho další vývoj. Tak přijďte a podílejte se na samotném vystoupení Je jasné, že Deadpool nebyl a není
a nechte se unést do říše improvizačního smí- klasický komiksový film, každopádně v něm dostanete přesně to, co bylo
chu,“ vzkazuje ředitelka Barbora Prágerová.
Improvizační olomoucká skupina O.LI.V.Y. divákům představeno v prvním díle.
vznikla v roce 2007. Má za sebou desítky Hodně, hodně nekorektního humovystoupení na různých festivalech a ve měs- ru, sarkastické narážky na samotné
tech po celé České republice. Pravidelně ji tvůrce, spoustu odsekaných končemůžete vídat v domovské Olomouci. Své tin a litry krve. Originálních prvků
improvizační dovednosti pilují její členové spíše ubývá, než přibývá, trochu se
každý týden, aby vám mohli zprostředko- recyklují nápady, které tak dobře
vat nezapomenutelný, zejména komický fungovaly v jedničce. Na druhou
zážitek a také překvapovat vás, ale i sebe stranu scénář nominovaný na Oscanavzájem. Improvizace je pro ně radostí, ra od filmu nikdo ani nečeká a ani
o kterou se s vámi chtějí podělit.
nechce. Tvůrci přesně věděli, čím
Celé představení potrvá zhruba 90 minut zabodovali před dvěma lety, a nebya lístek na něj stojí přijatelných 120 korun. la potřeba na tom něco měnit. Jest(tem) liže první Deadpool se nesl v duchu

V kině se bude improvizovat

romantiky (musím zachránit svou
milovanou a tím pádem všechny
zabít), dvojka nadhazuje rodinné
hodnoty. A přidává terminátorovské
schéma cestování v čase. Na scénu
se tak dostává žoldák Cable, nebezpečný záporák z budoucnosti a svěží
vítr v příběhu. Toho perfektně ztvárnil Josh Brolin, pro kterého je to už
druhý komiksový padouch v krátké
době. Svůj hlas a mimiku totiž propůjčil Thanosovi v Avengers: Infinity
war. Největší záběr má film ve chvíli,
kdy dá Deadpool dohromady celý
tým „superhrdinů“, pojmenuje ho X-Force (protože název X-men je genderově nekorektní) a následná největší akční scéna ve filmu. S tímhle
týmem se rozhodně nudit nebudete.
Vyjma Domino, jejíž superschopností je neustálé štěstí ve všech situacích,
zaujme hlavně Peter, kterému se prostě líbil inzerát, nebo třeba Zmizíkovač. Je škoda, že tyto poněkud vedlejší postavy nedostanou více prostoru.
Zvláště Domino a Cable by si to rozhodně zasloužili, ale na to určitě dojde v dalším díle nebo v sólovce X-Force. Shrnuto, podtrženo. Pokud
patříte mezi fanoušky Deadpoola, ze
dvojky budete odcházet stejně spokojeni jako z prvního dílu. Ne více,
ne méně - stejně.

6SHFL½OQÉRFHQÈQÉ

Kadeti České republiky
svůj výrazný podíl. Stejně jako vedení
prostějovského klubu, jež tamnímu volejbalu vytvářelo více než deset let vynikající podmínky. Myslím, že nedávno
skončený soutěžní ročník se nám opravdu vydařil,“ zdůraznil „král“ Miroslav.
Oddíl VK proměnil dvě nominace z pěti,
neboť druhé až třetí místo obsadily Helena Horká v kategorii Nejlepší volejbalistka, Andrea Kossányiová v kategorii
Nejlepší hráčka české extraligy i Šarlota
Svobodová (společně s parťačkou Karin
Žolnerčíkovou) v kategorii Beachvolejbalový pár dívek.
Dvě hlavní ceny si odnesli Nejlepší volejbalist(k)a ČR Jan Hadrava a Michaela
Mlejnková. Slavnostním galavečerem
provázel moderátor Petr Svěcený, hudební vystoupení obstarala bývalá volejbalová reprezentantka Eva Emingerová
s kapelou. A honosné setkání tradičně
uzavřel závěrečný banket.

najdete nás na

www.

vecernikpv.cz
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v Polsku, a to dost viditelně. „Kossy“ se
stala nejčastěji skórující plejerkou ČR
v součtu dvou utkání, když v základní
sestavě dohromady zaznamenala 21
bodů. Lucka naskakovala z lavičky, i tak
se jí podařilo dosáhnout 8 bodů. Výsledkově to ale Češkám nevyšlo, silné Polky
je porazily 4:0 (19, 19, 21, 25) a 3:1 (22,
22, -17, 19).
Součástí reprezentačního výběru Slovenska pak je blokařka Nina Herelová.
V základu odehrála všechny tři přátelské
zápasy ve slovinském Mariboru, kde
družstvo SR zdolalo Austrálii 5:0 (23,
16, 15, 16, tiebreak 12) a podlehlo jak
Ázerbájdžánu 0:3 (-14, -20, -15), tak
Chorvatsku 1:3 (-15, -24, 25, -20). Nina
přitom postupně přispěla šesti, sedmy
a šesti body, tudíž celkem jich udělala
během tria střetnutí 19.

Foto:Marek Sonnend

PROSTĚJOV Galerie Linka
v ZUŠ Vladimíra Ambrose hostí
do konce května Davida Bartoše.
Tohoto prostějovského rodáka
a frontmana kapely Chilly Weather není třeba místním představovat...

Vstoupil na výtvarnou scénu před několika lety coby student výtvarné tvorby na Pedagogické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci, kde se výrazně
zformoval jeho výtvarný projev směřující k intermedialitě a konceptuálním přístupům. Olomouckou zkušenost a vliv

pedagoga a umělce Vladimíra Havlíka
později obohatil o souběžnou perspektivu ateliéru environmentu Barbory
Klímové a Matěje Smetany na Fakultě
výtvarných umění VUT v Brně.
Přes tvorbu v ateliérech, kdy se zabýval
tradičními metodami, se dostal až k tvor-

bě s konceptuálními přístupy. Ty se posléze začaly uplatňovat v jeho pracích,
které často využívají principy akčního
umění v podobě happeningů a performancí. Z nich povětšinou kromě videozáznamu zůstává i pomyslný umělecký
artefakt. Takovýto artefakt tvoří stěžejní

dílo v místnosti ZUŠ sloužící jako galerie, ale i „čekárna“ pro budoucí generaci umělců. Plátno doplňuje autorův
popis a fotografie o vzniku celého díla,
divákovi tak lehce přiblíží moment stvoření. Zbytek galerie tvoří tradiční metodou tvořené portréty a výjevy z ulic.

Kromě autorské tvorby se věnuje
David Bartoš provozu galerie Cyril
v nevšedním prostoru věže kostela
sv. Cyrila a sv. Metoděje v Prostějově,
která prezentuje současné umění. Také
působí jako externí kurátor galerie kina
Metro 70.
(jč)

Osud tomu chtěl, že los svedl Češky
i Slovenky právě do jedné skupiny
Zlaté Evropské ligy, konkrétně do
grupy C. V ní tak zástupkyně Prostějova nastoupí hned dvakrát proti sobě,
přičemž k první konfrontaci Kossány-

iová + Nová versus Herelová dojde už
tuto sobotu 26. května od 16:00 hodin v Praze (Arena Sparta Podvinný
Mlýn).
Do závěrečného turnaje Final Four postoupí jen vítězky skupiny.

CÍTÍM ZKLAMÁNÍ“

PROSTĚJOV Více než deset let šéfoval prostějovskému mládežnickému volejbalu a byl ústředním hybatelem toho, že se naděje VK
dost rychle dostaly mezi republikovou špičku. Aby se v ní další roky
trvale udržovaly. V posledních sezónách - a zvláště během té uplynulé - však došlo k poklesu, který odcházejícího Jaroslava Matěje logicky mrzí. V dnešním úvodním dílu našeho exkluzivního interview
se podrobně zaměřujeme právě na soutěžní ročník 2017/2018 s jasnou snahou zjistit, proč se talentům vékáčka příliš nedařilo.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
ƔƔ Jaké dojmy ve vás celkově zanechala nedávno skončená sezóna?
„Musím říct, že cítím trochu zklamání.
A to hlavně z obou nejstarších kategorií,
neboť jsem byl loni v létě přesvědčený,
že juniorky i kadetky mají na víc, než
potom předvedly. Kdyby alespoň z větší části prodaly svůj potenciál, rozhodně
mohly postoupit do závěrečného Final
Six a juniorky tam klidně mohly útočit
na medaili. Bohužel k tomu z mnoha
různých důvodů nedošlo, což je mi líto.“
ƔƔ Můžete rozebrat, proč výběr VK
Prostějov U19 skončil až desátý,
tedy těsně nad barážovou pozicí?
„Jak už jsem řekl, těch příčin bylo asi víc.
Konkrétně u juniorek šlo o maturitní
ročník, kde některé hráčky měly vedle
volejbalu i jiné zájmy a ty v klíčové fázi
soutěže zřejmě dostaly přednost. Základní část extraligy ještě holky zvládaly dlouho dobře, ale už v jejím závěru
došlo k výkonnostnímu poklesu. Zlom
pak podle mého názoru přišel na prvním nadstavbovém turnaji v Liberci,
kde tým právě po maturitním večírku
herně i výsledkově vyhořel a z prostřední skupiny spadnul do spodní, zatímco

cíl byl přesně opačný - postoupit nahoru. Zbytek soutěže tenhle dílčí výpadek hodně ovlivnil a nakonec z toho
bylo až desáté místo. Což je hluboko
pod možnostmi mančaftu složeného
z kvalitních hráček. Pro holky velká
škoda, neboť mnohé mezi juniorkami
skončily a odnášely si mnohem horší
pocity, než na jaké si zvykly z nižších věkových kategorií v předchozích letech.
Navíc během úvodní poloviny tohoto
ročníku odehrály i mnoho výborných
zápasů, tím víc špatný závěr mrzí. Prostě zklamání.“
ƔƔ Není zajímavé, že většinu sezóny
o poznání horší kadetky dopadly nakonec lépe, na osmém postu?
„Určitě je to paradox. Výběr U17 mě
totiž zklamával hned od startu ročníku
hlavně přístupem některých hráček,
jenž následně poznamenal celý kolektiv. Jak jeho hru, tak vnitřní soudržnost
a celkový projev na hřišti i mimo něj.
V podstatě neustále se špatně trénovalo vinou toho, že spousta děvčat byla
pořád na marodce. A jakmile se jedna
uzdravila, okamžitě vypadla jiná, tím
pádem permanentně chybělo několik
členek kádru, často šly absence až do
extrémních čísel. Když se k tomuhle
přidalo scházející odhodlání poprat
se s nepříznivou situací, vyústilo vše
v dlouhou sérii porážek a výsledkově
hrubě nevydařenou základní část extraligy. Naštěstí kadetky zvládly konec
- na rozdíl od výše probíraných junio-

útoku
a
užitečnosti
David Bartoš, netradičně tradičně
PROSTĚJOV Hodně zajímavý je
pohled do statistických údajů celého uplynulého ročníku UNIQA
extraligy žen ČR z hlediska kolektivních čísel všech deseti jejích
účastníků. Vítězným volejbalistkám VK Prostějov totiž ve většině sledovaných ukazatelů dokázala
vyrovnaně konkurovat rivalská
Olomouc.
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„Z UPLYNULÉ SEZÓNY

Týmově vékáčko kralovalo

Z VÝSTAVY...

*ROGHQ(XURSHDQ/HDJXHzHQsVNXSLQD&

JAROSLAV MATĚJ:

jaký byl deaadpoo
ol v kině...

Hláškující Deadpool je zpìt, budou létat konèetiny
18051710507

PROSTĚJOV Nejvyšší soutěží volejbalových národních týmů žen hranou každoročně po skončení klubové sezóny je World Grand Prix, v níž
se žádné hráčky VK Prostějov letos
neobjeví. Jako druhý stupeň za tímto
extra prestižním kláním pokračuje
Evropská liga, která se nově rozdělila
do dvou kvalitativních částí. A elitní
Golden European League 2018 absolvuje hned trojice současných členek vékáčka.

Marek SONNEVEND

FOTOGALERIE

RECENZE VEČERNÍKU

PROSTĚJOV Do kina Metro 70 míří
parta lidí, která se nebojí improvizovat.
Již zítra, tj. v úterý 22. května od 20:00
hodin se tam představí improvizační
skupina O.LI.V.Y. se svými rozličnými
dovednostmi. Zahraje vám cokoli, na
co si vzpomenete! Tohle jedinečné vystoupení jste v Prostějově ještě nezažili
a pravděpodobně již nikdy nezažijete.
Takže neváhejte a přijďte.
Trochu show, trochu divadlo a celé je to
improvizované. V Prostějově vůbec poprvé uvidíte improvizační skupinu, která
vám předvede své kusy. „Improshow
v podání improvizační skupiny O.LI.V.Y.
z Olomouce představí několik kategorií
zaměřených na různé dovednosti, jakými
jsou zpěv, rýmování či vyprávění příběhů.
Olomoučtí improvizátoři zahrají na přání
diváků, cokoliv si umanou. A to bez přípravy a za živého hudebního doprovodu.
Zažijte divadelní představení, které je premiérou a derniérou zároveň a už nikdy se

8ÊV÷\UVXÊXCPMGV÷1PGLNGRwÊXQNGLDCNKU
V[ è4  QUNCXKNK \ 8- 2TQUV÷LQX
WPKXGT\¾NMC*GNGPC*QTM¾ UPÊOGMXNG
XQ CVTGPÆT/KTQUNCXèCFC
2x foto: www.cvs.cz

Pokud však zohledníme fakt, že výběr
UP odehrál dohromady o dva zápasy
a spoustu setů víc, dospějeme k závěru,
že při zprůměrování údajů by vékáčko
vyhrálo čtyři ze šesti činností, nikoliv
jen dvě.
Takhle prostějovský mančaft suverénně dominoval v úspěšnosti útoku
a těsně první skončil v souhrnné užitečnosti. Zatímco v celkovém počtu dosa-

žených bodů i na vítězné bloky by na
nejvyšší příčku dosáhl pouze výše zmíněným průměrem, neboť absolutně jej
předčilo úpéčko. Jež navíc bylo zaslouženě nejlepší v úspěšnosti přihrávky
(byť těsně) i v počtu dosažených es.
Uvedené dokládá, jak zdatným protivníkem olomoucký tým v aktuálním
ročníku největšímu favoritovi byl.
(son)

Večerník přináší první část rozhovoru
s končícím šéftrenérem mládeže VK Prostějov
rek - podstatně lépe. V první nadstavbě sice neuvěřitelně ztratily střetnutí
z vedení 2:0 na sety a 24:16, ale druhý
nadstavbový turnaj už zvládly vítězně
a po třetím dokázaly vzdor přetrvávající marodce poskočit na celkové osmé
místo. Myslím, že tenhle závěr ukázal,
nakolik mohla být účast v elitní šestce
reálná. Bohužel solidní kádr nevyužil
svůj potenciál a při zohlednění toho, jak
se soutěž dlouho vyvíjela, musíme být
především rádi za klidnou záchranu.“
ƔƔ Co říkáte na počínání starších
žákyň?
„Pokud začnu krajským přeborem, ten
lze určitě hodnotit jako úspěšný. Tým
se od jeho startu držel ve vedení, nikdy jej neztratil a přesvědčivě potvrdil
veskrze vítězným závěrečným kolem,
tudíž konečné prvenství bylo naprosto zasloužené. Umístění na začátku
třetí desítky v Českém poháru asi není
úplně vypovídající, neboť tuhle soutěž
využíváme zejména k obehrávání všech
členek hráčského kádru bez ohledu na
výsledky. Ale první část mistrovství republiky, kam naše družstvo postoupilo
coby krajský přeborník, holkám po
výsledkové stránce vůbec nevyšla. Na
turnaji v Brně jsem osobně nebyl a nedokážu tedy říct, jak to tam vypadalo
herně, ovšem jediné vítězství ze sedmi
utkání a sedmá pozice daleko za postupem do závěrečného turnaje MČR má
zřejmě dostatečnou vypovídací hodnotu. Lepší však určitě bude, aby podrobnější hodnocení poskytla trenérka Soli
Soares...“
ƔƔ Lépe dopadly mladší žákyně, že?
„Přesně tak, ty mi v celé uplynulé sezóně dělaly velkou radost. Krajskému
přeboru v podstatě kralovaly a ovládly

ho s výrazným náskokem, tím pádem
postoupily do úvodní fáze národního šampionátu. Navíc i tam dokázaly
uspět a kvalifikovat se na závěrečný
turnaj mistrovství republiky mezi šestnáct nejlepších družstev ČR. Z mého
pohledu je ale důležitější než tento výsledkový úspěch něco jiného. A to že
holky zásluhou dobré práce trenéra Jindry Němečka hrály moc pěkný volejbal
založený hlavně na výborné technice,
což je naše klubová priorita. Aby se
s děvčaty dalo kvalitně pracovat dál ve
vyšších věkových kategoriích. Že pak
mančaft už nestačil na tom finálovém
turnaji, bych bral poněkud s rezervou.
Někteří soupeři samozřejmě byly nad
síly našich děvčat, ovšem jiní těžili převážně z horního podání či jiných prvků
včetně nefér clon, což my u mladších
žákyň nikdy zavádět nebudeme. Nemáme zapotřebí honit úspěchy za každou
cenu, naše priority jsou v kategorii U13
úplně jinde. A musím Jindru pochválit,
že klubový záměr naplňuje výtečně tím,
jak holky učí hrát.“
ƔƔ Co přípravka?
„Tam vznikl trochu zádrhel tím, že
Lucka Kučerová coby hlavní trenérka
přípravky odcházela uprostřed sezóny
a vzala to místo ní Bára Korhoňová. Ale
podařilo se tuhle výměnu zvládnout
natolik, aby nejmladší věková kategorie
bez problémů jela dál v zaběhnutém
režimu a chystali jsme si nejmenší volejbalové naděje pro následný přechod do
mladších žákyň. Každopádně bychom
do přípravky potřebovali víc trenérů,
kterých nejen v téhle věkové kategorii
není nikdy dost. Do budoucna si pak
lze hodně slibovat od rozjíždějícího se
projektu Minivolejbal do škol, jenž má
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Prostějov (son) - Jak už Večerník informoval dříve, post šéftrenéra mládeže
VK Prostějov po dlouhých deseti letech
opouští Jaroslav Matěj. Kdo se stane
jeho nástupcem? Dosud neoficiální
informace už byly oficiálně potvrzeny,
tudíž novým šéftrenérem nadějí volejbalového vékáčka skutečně bude Lukáš
Miček. Teprve jednatřicetiletý rodák ze
slovenské Nitry přišel na Hanou v létě
2013 a od té doby byl statistikem u ženského áčka, hlavním koučem prostějovských juniorek i asistentem u kadetek.
„Lukáš je sice dost mladý, ale nasbíral
už spoustu zkušeností a rozhodně má
schopnosti na to, aby zastřešení všech
mládežnických kategorií v klubu zvládl,“ ubezpečil Matěj.
Miček si současně ponechá i nadále juniorky, u starších žákyň zůstane Solange
Soares, u mladších žákyň Jindřich Němeček a přípravku dál povede Barbora
Korhoňová. Ke kadetkám pak přijde
nový lodivod Jan Moravčík. „To je úplně mladý kluk, ještě student, ovšem
velice šikovný i progresivní. Působil
jako asistent Jirky Zacha u české reprezentace kadetů, která získala medaili
na mistrovství světa,“ prozradil Matěj.
Nejdůležitější ze všeho je podle odcházejícího kormidelníka následující. „Aby
všichni trenéři táhli za jeden provaz.
A systém péče o mládež, který je v Prostějově nastavený i odpovídajícím způsobem fungující, pokračoval bez nějakých
výrazných omezení. Potom není důvod
k obavám,“ nadhodil loučící se Jaroslav
Matěj.

-XOLH.RY½ÔRY½VHVWDOD
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Prostějov (son) - Herně výborných
i velmi úspěšných pět sezón strávila
v prostějovském volejbalovém oddílu
Julie Kovářová coby stabilní opora „A“-družstva žen na postu libera. Než po
skončení uplynulého ročníku 2017/18
v tichosti přestoupila do UP Olomouc,
s čímž se vedení tamního rivala neváhalo rychle pochlubit na svých webových
stránkách. V životě bývalé dlouholeté
reprezentantky České republiky však
nešlo o jedinou podstatnou změnu.
„Jak člověk stárne a cítí, že se jeho aktivní hráčská kariéra chýlí ke konci, tak
logicky přemýšlí, co dál. Já osobně bych
do budoucna určitě chtěla nějakým
způsobem zůstat u volejbalu, pokud to
jen trochu půjde. Ještě uvidím, kterým
směrem se vydám, v hlavě už mám
nějaké možnosti,“ řekla Julča v jednom
z četných rozhovorů pro Večerník přibližně před rokem. A vida, novinka je
nyní na světě. Kovářová se totiž stala
manažerkou národního týmu žen ČR!
Svou novou profesi evidentně bude
kloubit s hraním za olomoucký kolektiv,
v jehož dresu se rázem stane soupeřkou
VK Prostějov. Stejně jako blokařka Veronika Trnková. Nu, v příští extraligové
sezóně nás čekají hodně pikantní souboje…
na starosti právě Bára a z hlediska hledání talentů v útlém věku má tato cesta
značný potenciál.“
Chcete vědět, proč vlastně Jaroslav Matěj ve VK Prostějov končí? Na co z deseti zdejších let nejraději vzpomíná? A co
ho čeká dál? Nejen tahle témata najdete ve druhém dílu našeho rozhovoru,
který Večerník přinese ve svém příštím
vydání!
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volejbal

ŽHAVÁ NOVINKA

Z VÉKÁČKA
"$  %
Zákulisní tamtamy vířící okolo
prostějovského volejbalu opět zabubnovaly a vypustily na svět další
zajímavou zprávu, ze společenského
hlediska velmi pikantní. Jak už z titulku tohoto článku jasně vyplývá,
týká se trenérského asistenta žen
VK Lubomíra Petráše, jenž by se měl
brzy stát hlavním koučem. Podle
všeho ale nepůjde o nejzásadnější
změnu v životě rodáka z Bratislavy,
jakkoliv povýšení na lodivoda číslo
jedna po deseti letech věrných služeb
Miroslavu Čadovi je hodně důležitou
událostí. Leč sňatek i tohle přece jen
předčí. Zvlášť když si nadmíru sympatický a lidsky čistý Slovák dal dost
na čas, ženit se bude až ve třiačtyřiceti letech. „Počkám si na tu pravou,“
říkal Luboš se smíchem před několika roky v jednom z rozhovorů pro Večerník. Teď se opravdu dočkal, svatba
by měla proběhnout v červnu. Další
podrobnosti přineseme (pokud je
ženich prozradí) v interview, které
chystáme hned po oficiálním potvrzení Petráše v čelní funkci.
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„Věděli jsme, že pokud chceme být úspěšní, musíme angažovat špičkové lidi
svého oboru, opravdové osobnosti. A dát jim prostor i podmínky dělat jejich
práci.“ Tuhle stěžejní myšlenku vyslovil v bilančním rozhovoru hodnotícím
deset mistrovských let VK oddílový šéf Petr Chytil.
Ústřední osobností, která ženský „A“-tým hanáckého klubu (téměř) celou
dekádu nesla na svých zádech vstříc opakujícím se úspěchům, bez debat byl
hlavní kouč Miroslav Čada. A právě on si před každou sezónou při tvorbě
kádru dosazoval mezi své svěřenkyně osobnosti hráčské, jež pomáhaly jeho
pokyny i vize přenášet přímo na hřiště.
Namátkou jmenujme Solange Soares, Miladu Spalovou-Bergrovou, Soňu
Novákovou, Markétu Tomanovou-Chlumskou, Kathleen Weiss, Quintu
Steenbergen, Julii Kovářovou, Helenu Horkou. Ony i řada dalších měly výhodu v tom, že šlo o výborné plejerky své doby, a nejvyšší úroveň produkuje silné
osobnosti tak nějak přirozeně, automaticky. Podobně jako u Čady, trenérské
jedničky ČR za posledních dvacet roků.
Teď respektovaný stratég definitivně opustí kolbiště a kvalitativní pokles čeká
i hráčskou kabinu vékáčka, čímž bude hledání nových táhnoucích person
mnohem složitější. Přesto je volejbalový Prostějov znovu potřebuje najít, aby
byl v rámci skromnějších možností od nového ročníku 2018/19 zase úspěšný
maximálně, jak jen to půjde. Z někoho se přitom silná osobnost může vyprofilovat až časem dle aktuálních okolností. Tak uvidíme…
Celou uplynulou sezónu vám Večerník přinášel tato zamyšlení zpod vysoké
sítě, leč soutěžní boje už před časem skončily a tím pádem se logicky odmlčíme
i s naší pravidelnou rubrikou. Na podzim však opět nashledanou!

Břetislav Zbořil
oceněn KVS Olomouc
PROSTĚJOV Poslední dubnová
sobota byla nejen dnem, kdy prostějovské volejbalistky definitivně
potvrdily zisk desátého mistrovského titulu v řadě za sebou. Jejich
třetí finálové utkání UNIQA extraligy žen ČR 2017/2018 se zároveň
stalo ideální příležitostí k ocenění
jednoho dlouholetého funkcionáře.
Slavnostní okamžik nastal bezprostředně před začátkem duelu, kdy
přímo na hrací ploše v hale Sportcentra DDM převzal Čestné uznání Krajského volejbalového svazu Olomouc
Břetislav Zbořil. Diplom společně
s drobnou cenou za obětavou práci ve

prospěch sportu pod vysokou sítí mu
osobně předali gratulující šéf KVS
OL Jan Zatloukal a předseda Komise společenského významu Vladimír
Tabara.
Břeťa Zbořil se sice volejbalu začal
věnovat až zkraje devadesátých let
minulého století, ale od té doby až
dosud nepřetržitě je vedoucím družstva žen v oddílu TJ OP Prostějov.
A velice dlouho už také hraje Hanáckou volejbalovou ligu smíšených
družstev za tým Volej 93. Ocenění
obdržel u příležitosti významného
životního jubilea, neboť 13. dubna
2018 oslavil kulatiny – šedesáté narozeniny.
(son)
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HELENA HORKÁ A MIROSLAV ČADA dance ŠPANÌLSKÁ ZARZUELA V Baště bude

41:0 PRÁVEM VYNESENI NA ANKETNÍ PIEDESTAL!

Takový je poměr vítězství a porážek volejbalistek VK Prostějov v národních soutěžích
2017/2018. Osmadvaceti výher dosáhly v dlouhodobé části
UNIQA extraligy, čtyř v Českém
poháru a devíti v extraligovém
play-off. Během uplynulé sezóny tak v tuzemsku ani jednou
nepodlehly a dosáhly celkového
skóre setů 123:6. Impozantní!

Pondělí 21. května 2018
www.vecernikpv.cz

netové stránky www.vecernikpv.cz

milujeme

PROSTĚJOV Volejbalistky VK Prostějov suverénně a bez jediné
porážky ovládly uplynulý ročník nejvyšší české soutěže žen ČR.
Dvě největší týmové hvězdy se pak za to dočkaly zaslouženého
individuálního ocenění v podobě vítězství v anketě O nejlepší
volejbalisty České republiky 2017/2018. Jak Večerník informoval již v minulém vydání, za hanácké družstvo kralovali oba zkušení tahouni: hráčská jednička a hlavní kouč.
Původní zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

O vítězce kategorie Nejlepší hráčka české extraligy nemělo být teoreticky žádných pochyb, neboť univerzálka Helena
Horká s obrovským náskokem vyhrála
statistické pořadí nejčastěji bodujících
plejerek. Odváděla celou sezónu stabilně kvalitní výkony bez větších výkyvů,
úspěšně zakončovala mnoho klíčových
výměn a oprávněná chvála na ni pršela jak
z vlastního tábora, tak od soupeřů. „Je to
klasická rozdílová hráčka,“ zaznívalo často
trefné hodnocení.
Samotná Hela oblékla na slavnostní
galavečer v hotelu Pyramida na pražském Břevnově hodně odvážné šaty,
a coby nepřehlédnutelná kráska vystoupila na pódium pro svou cenu.
„Chci poděkovat všem holkám z mančaftu, protože bez nich bych tady rozhodně
nestála. Byly jsme úspěšné společně jako
jeden tým a pouze tak jsme mohly na
domácí scéně vyhrát všechno, co se dalo,“
řekla Horká. Své dojmy vzápětí ještě
trochu rozvedla. „Do Prostějova jsem se
samozřejmě vracela s vědomím, že se na
mě bude v útoku hodně stavět a v téměř
každém utkání mě čeká zakončování
spousty výměn. Na tuhle roli jsem se

připravila a dá se říct, že mi vyhovovala.
Nebyla však o nic důležitější, než role
kterékoliv jiné členky našeho družstva. Za
podstatné považuji, že se nám dohromady dařilo, předváděly jsme dobrý volejbal
a přesvědčivým ziskem obou národních
trofejí splnily své cíle i úlohu největších favoritek,“ potvrdila Helena příznivé pocity
z nedávno skončeného ročníku.
Zatímco ona dominovala přímo na palubovce, její kouč potvrdil své top schopnosti prokazované na lavičce (i okolo
ní) po celou dlouhou kariéru. Miroslav
Čada tak naprosto dle očekávání opanoval anketní kategorii Trenér družstva žen, když jeho kolektiv v UNIQA
extralize i Českém poháru 2017/2018
zvítězil ve všech jednotlivých zápasech,
do kterých nastoupil. Ostřílený lodivod přitom už loni v létě avizoval,
že půjde o jeho poslední sezónu ve
funkci kormidelníka. Tím pádem se
rozloučil vskutku stylově, dané ocenění si osobně a samozřejmě ve slušivém obleku převzal již poněkolikáté
za uplynulou dekádu. „Důležitější jsou
pochopitelně týmové trofeje, ale každá
cena, kterou člověk dostane v rámci významných anket, také moc potěší. Všech
si velice vážím včetně téhle aktuálně
udělené,“ prohlásil Čada. „Chci především poděkovat samotným hráčkám
i kolegům z realizačního týmu, s nimiž
se skvěle spolupracovalo, a všichni mají
na dosažených úspěších letošní sezóny
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Vítěz: Jan Hadrava. Další nomino- Vítězové: Ondřej Perušič - David
vaní: Donovan Džavoronok, Filip Schweiner. Další nominovaní:
Rejlek.
Martin Pihera - Marcel Mysliveček, Jindřich Weiss - Martin Ti& $   
Vítězka: Michaela Mlejnková. Dal- chý.
ší nominované: Helena Havelková,
.    
Helena Horká (VK Prostějov).
Vítězky: Kristýna Kolocová – Mi& $M QC
chala Kvapilová. Další nominovaVítěz: Filip Rejlek. Další nomino- né: Martina Bonnerová – Šárka
vaní: Tomáš Hýský, Jan Štokr.
Nakládalová, Markéta Sluková –
& $M QC Barbora Hermannová.
Vítězka: Helena Horká (VK Pros- .   V
tějov). Další nominované: Andrea Vítězové: Jiří Sedlák – Patrik MaKossányiová (VK Prostějov), Jana ňas. Další nominovaní: Daniel
Napolitano.
Sedlák – David Pavlovský, František Knobloch – Adam Štoček.
)   V
Vítěz: Jiří Novák. Další nominova.   
ní: Milan Fortuník, Michal Nekola. Vítězky: Martina Maixnerová – Sára
)   
Štochlová. Další nominované: TeVítěz: Miroslav Čada (VK Prostě- reza Kotlasová – Daniela Resová,
jov). Další nominovaní: Zdeněk Karin Žolnerčíková – Šarlota SvoPommer, Jiří Teplý.
bodová (VK Prostějov).

předvedla skvělou show a breakdancové kreace. Tato taneční skupina funguje už od roku 2009 a před dvěma
lety se jí povedlo založit taneční studio
pro výuku všech, co mají zájem o tento druh tance. Stejná skupina předvedla i výbornou, akční breakdance
battle v podání dvou maskovaných
Deadpoolů. Show zakončili rap live
session, Dom Speed a Tomáš Dočkal
z olomouckého labelu Hoši, co přišli
bořit.
„Mám ohromnou radost, když skoro
celý tým kina takovouto akcí žije, a já
smekám před všemi zaměstnanci,
kteří se na ní podíleli. Daří se nám,
myslím, dobře každý měsíc ozvláštnit program událostmi, které doplňují filmové projekce. Součástí večírku
bylo vystoupení úžasných dětských
tanečníků hiphopu, ze kterých nám
všem upřímně spadla brada. Stejně tak performance jejich ´učitelů´
nebo rapperské, DJ i VJ ingredience
udělaly z večera nezapomenutelný
zážitek,“ neskrývala spokojenost Barbora Prágerová, ředitelka kino Metro
70.
Přesně o půlnoci po skončení programu přišel na řadu film, ale únavu z pozdní hodiny přebilo nadšení
z nadcházející premiéry. „Dozvěděla jsem se o této akci od přítele, tak
jsme vyrazili z Olomouce. Na mě už je
pozdě, protože mám ráda spánek, ale
na film těším. Navíc jsem zjistila, že
se tady pořádají vernisáže a podobné
akce, takže tady nejsem určitě naposledy,“ svěřila se Večerníku už ve čtvrtek jedna z návštěvnic ojedinělé akce
Jana Kiesewetterová.

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

se rozeznìla na konickém zámku bar s kavárnou

KONICE „Většina písní je, v obecném slova smyslu, o muži, který jde
do boje. Ale nemyslí se tím, do války či do bitvy. Myslí se tím do boje
o srdce ženy, kterou miluje. Buď je
to boj s jeho sokem v lásce, nebo
boj o její přízeň. To je klasická španělská zarzuela,“ prozradila během
koncertu Anna Slezáková, která
společně s Marcosem Zuñigou vystoupila uplynulý pátek večer v hudebním sále na zámku v Konici.

PROSTĚJOV Po půlroční prázdnotě se historická šatlava opět zaplní.
Prostějovští konšelé minulý týden
schválili pronájem Bašty ve Školní
ulici společnosti, která tam hodlá
provozovat kavárnu a bar. Po Avatarce se tak nabízí další využití.
„Záměr pronájmu dotčeného prostoru sloužícího podnikání jsme vyhlásili
v polovině minulého roku poté, co
jsme rozvázali nájemní smlouvu s předchozí nájemkyní. Rada statutárního

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Duo Papilio, jak zní název skupiny,
vzniklo v roce 2008, když své hudební schopnosti spojili česká kytaristka
Anna Slezáková a zpěvák, kytarista
Marcos Zuñiga. V jejich repertoáru je
zastoupena především španělská hudba významných španělských skladatelů jako Manuel de Falla nebo Joaquin
Rodrigo, nechybí ale i argentinské
tango, francouzské písně a operní árie.
Skladby si upravují pro své kytarové
nástroje. V čase adventu také hrají takzvané Villancicos, španělské koledy.
V programu koncertu na konickém
zámku zaznělo několik zmíněných
zarzuel doprovázených zpěvem Mar-
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cose Zuñigy. Prostory sálu s umělecky
cenným freskovým nástropním obrazem Večeře Páně dokreslovaly komorní náladu celého koncertu. Tóny „španělky“, jak se říká klasické kytaře, se
rozlévaly po zaplněné místnosti a váš-

nivá španělská hudba měla zaručený
účinek na přítomné posluchače. „Bylo
to úchvatné. Chvílemi jsem měla chuť
vstát a tancovat. Ty písně jsou plné
rytmu a energie,“ užila si koncert posluchačka Martina.

PROSTĚJOV Minulé úterý 15. května se příznivci pěveckých vystoupení těšili na tradiční jarní koncert v rámci Prostějovských dnů hudby.
Ty jsou už tři týdny v plném proudu a zásobují posluchače širokou škálou hudebních zážitků. Na pódiu v Městském divadle se převedly
stálice festivalu, a sice sbory Vlastimila a Orlice, které jsou místním dobře známy. Jak je nepsaným zvykem, přizvaly si na tuto událost hosty
v podobě komorního sboru Slavík a růže a dětského sboru Kolotoč. A nechyběl ani Večerník, který festival sleduje velice podrobně.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK

Všechny individuální statistiky

pod taktovkou VK!

 2* 2  6 + 7  + 8     



„Tato pěvecká vystoupení jsou věnována vzpomínce na významného
skladatele, pedagoga a sbormistra
působícího u nás na Prostějovsku
Karla Hejduška. V letošním roce si
připomínáme stoleté jubileum jeho
narození, a proto chceme skrze dnešní
jarní koncert vzdát hold jeho památce.
Pan Hejduška byl také sbormistrem
dnešních vystupujících sborů Orlice a Vlastimil a vykonal pro hudební
dění v Prostějově a jeho okolí velký

kus práce.“ Těmito slovy seznámili pořadatelé hosty s účelem koncertu.
Jako první vystoupil sbor Slavík a růže,
který vznikl teprve v roce 2017 na půdě
základní umělecké školy. Pod vedením
Zuzany Krchákové koncert zahájil
skladbou Nebeští kavalérové od Adama Václava Michny z Otradovic. Dále
se představil dětský hudební sbor Kolotoč s písní Shima uta od japonského
skladatele a zpěváka Kazufumi Miyazawy. Ten skladbu napsal pro svoji skupinu The Boom a sbor ji následně upravil
do verze pro pěvecký sbor.
Pak už přišly na řadu hlavní body
programu - soubory Orlice a Vlastimila. Prvně jmenovaný si pro koncert
vybral skladby od třech rozdílných
autorů. Za zmínku určitě stojí Sbor
myslivců od Carla Maria von Webera.

Ženský hudební sbor Vlastimila poctil prostějovského rodáka Vladimíra
Ambrose jeho kantátou Maminka,
ta vznikla na texty Jaroslava Seiferta.
Závěrečná část patřila všem třem sborům, které se představily společně na
pódiu a zazpívaly Školní scénu z opery
Jakobín od Antonína Dvořáka.
Užít si Prostějovské dny hudby můžete až do 25. května. Na programu
zbývá ještě koncert učitelů ZUŠ Vladimíra Ambrose, který se uskuteční
v sále ZUŠ v úterý 22. května. Ve čtvrtek 24. května budete moci zajít na
akci ZUŠ Open, do níž se zapojí žáci
všech oborů ZUŠ, kteří vám představí bohatý program. ZUŠ Open bude
probíhat v prostějovském zámku,
zámecké kavárně, kavárně Národního domu, art-kavárně Avatarka a na
náměstí T. G. Masaryka. Festivalový
program zakončí v pátek 25. května
chrámový koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů v kostele sv.
Jana Nepomuckého.

Z VÝSTAVY
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tečnosti. V počtu nasázených es pro
změnu vládla německá nahrávačka úplně nejvýš Julie Kovářová coby zku- nyiovou, která byla osmá bodově i na svou sílu ve prospěch týmu, zrodil
se desátý mistrovský titul v řadě za
šampiónek z Hané Kathleen Weiss, šené libero VK. Zapomenout nesmí- příjmu.
(son)
zatímco úspěšností přihrávky stanula me také na smečařku Andreu Kossá- A když daly všechny jednotlivkyně sebou!

    
       
   

PROSTĚJOVSKÉ DNY HUDBY pokračovaly tradičním Jarním koncertem

BYLI JSME
U TOHO
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města Prostějova nyní odsouhlasila nabídku na nové využití Bašty. Avatarku
tak vystřídá jediný žadatel o možnost
podnikat v Baště, a to firma Alcohol
Exclusive. Na sto padesáti metrech
čtverečních započne budování kavárny a koktejl baru s poslechem společenské hudby,“ informoval náměstek
prostějovské primátorky Jiří Pospíšil.
Podle jeho slov by provoz nové kavárny
a koktejlbaru mohl být v Baště zahájen
už na začátku letních prázdnin. (mik)

Jakub ČERMÁK
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V dobromilickém muzeu vystavuje

soubor NASLISE
DOBROMILICE Předminulý pátek 4. května proběhla v regionálním muzeu vernisáž výtvarného
souboru Naslise sídlícího v Rovensku. Tato výstava je společným
dílem několika výtvarníků a fotografa, kteří využívají různé druhy
umění jako určitou formu svého
osobního projevu. Skupinu tvořili
původně tři malíři, později se rozrostla o dvě malířky a uměleckého
fotografa. Večerník se byl o kvalitě
děl osobně přesvědčit.

Jakub ČERMÁK

18042310426
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„Byli jsme moc potěšeni, že má muzeum v Dobromilicích zájem o takový druh výstavnictví. Mají nádherné
prostory a správkyně muzea paní Zatloukalová byla velice milá a vstřícná.

Na naši vernisáž se muzeum připravilo opravdu se vším všudy,“ svěřil se
Večerníku František Krňávek, malíř,
litograf a jeden ze zakládajících členů
spolku. Sám rád maluje technikou olejových a akrylových barev. Lazurami
vytváří poetické krajiny a abstraktní
díla, do kterých skrývá ženské prvky.
Dále je na výstavě k vidění dílo Josefa
Baslara, jenž nejraději maluje přímo
v plenéru, aby věrohodně zachytil
přírodní barvy a prvky. Členkami
spolku jsou i Ivana Strouhalová a Iva
Zamykalová, ta pracuje s horkým barevným voskem, enkaustickou žehličkou a plátnem. K umělcům patří také
Petr Kučera, impresionista pracující
s akrylem a modelovací hmotou, Jaromíra Posmýková a Antonín Štefurák,
jediný fotograf mezi malíři. Rád vy-
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užívá možnosti rozlišení moderních
fotoaparátů, díky kterým může zachytit okamžik bez použití počítačových
úprav.
„Jsme taková pohodová, napůl důchodcovská skupina nadšenců do
umění. Malujeme čistě pro radost ze
života a přírody, takže nás vždy po-

těší, když můžeme někde vystavovat
a lidem se to líbí,“ popsal skupinu Krňávek.
Výstava je plná pozitivní energie,
barev a potrvá do 27. května. Kdokoliv, komu se obrazy zalíbí, má
také možnost si vybrané dílo také
zakoupit.
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milujeme vecerník


servis pro ženy

 
POLOVIÈKY...

ODDECHOVÝ
ÈAS
rady a tipy...

Milé čtenářky a milí čtenáři,
srdečně vás vítám v májovém dílu
tematicky zaměřené strany Servis
pro ženy. Pevně doufám a věřím, že
se máte dobře, nepropadáte stresu
či napětí a že naberete sílu plus
tolik potřebný klid i prostřednictvím této pravidelné rubriky.
Tentokrát se podíváme na pánevní dno, představíme si vítěze květnové PROMĚNY
IMAGE, opět si protáhneme tělo a něco chutného
si také upečeme.

Víte, proč se starat o pánevní dno? - 1. část

Krásné dny prozářené
sluncem vám
přeje Aneta Křížová.

Motto na tento týden:
„požehnání.
Někteří lidé přicházejí do tvého života jako
Někteří přicházejí do tvého života jako
lekce.
“
Matka Tereza

Čím dál častěji slýcháme o pánevním dnu. Mluví se o tom,
jak je důležité, jak funguje,
co oslabené pánevní dno
dovede způsobit a konec
konců se v Servisu pro ženy čas
od času věnujeme cvičení na posílení pánevního dna. Nejedná se však
o žádný trend poslední doby, jako
tomu je u jiných případů, ale o upozornění na důležitou a stále mnohými opomíjenou část těla...
Jak pánevní dno vypadá? Můžeme si ho
představit jako mísu, uprostřed které je
díra a tu překlenují svaly, tedy svaly pánevního dna. Tato oblast jako celek hraje
v našem životě velice důležitou roli, a to
jak pro ženy, tak i pro muže. Je centrem
životní energie, a pokud je zdravé, tak
napomáhá přirozenému spirituálnímu

růstu. Fyzicky pak podpírá všechny naše
vnitřní orgány a zachovává jejich uložení
na správném místě, tím tak podporuje
jejich funkci. A jako součást hlubokého
stabilizačního systému pomáhá našemu
držení těla, podporuje stabilizaci páteře
v bederní oblasti a umožňuje nám vzpřímenou chůzi. Správné pánevní dno pruží,
nefunkční pánevní dno je buď oslabené
(jako vytahaná guma v kalhotách) a potřebuje aktivovat, posílit, nebo naopak je
v napětí a je ho tedy potřeba zrelaxovat,
aby bylo pružnější a lépe fungovalo.
A jak dochází k oslabení pánevního
dna? Děje se tak různými způsoby.
Největší zátěží je porod, proto je hodně toto téma spojováno se ženami.
Pánevnímu dnu také velice škodí například zadržování či nucení na toaletu,
také sed na židli, nemůže plnit svoji

funkci při rozestupu přímého břišního
svalu a podobně.
Jak poznáme oslabené pánevní dno?
Jistou známkou jsou bolesti zad, i malý
náznak inkontinence moči, stolice či
plynů, snížený sexuální prožitek, nechuť na sex, únava, nedostatek energie,
u mužů potom může být příčinou zbytnění prostaty či dysfunkce erekce. Pokud je pánevní dno naprosto povolené,
může dojít až k prolapsu dělohy. Tento
problém se dnes běžně řeší operačně.
Tomu však jde zavčas zabránit vhodným
cvičením a vůbec péčí o vlastní tělo.
V příštím vydání si řekneme, které cviky a prostředky dovedou pánevní dno
posílit a dodat mu energii, co způsobuje
nahromaděná lymfa v této oblasti, ale
také jak silně ovlivňují negativní emoce
a pocity stav pánevního dna.

DoPROMĚNYIMAGEsepřihlásildalšíMUŽ!

18031670309

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA
IMAGE prožije další mimořádný díl. V klání dáváme už
třetím rokem novou podobu nejen ženám, ale i mužům,
o což se stará speciálně složený profesionální tým. Snažíme se každý měsíc nejen o změnu image, ale hlavně o vnitřní proměnu a dodání sebevědomí. Hlavním záměrem je
splnit vaše přání a dělat vám radost. Lze s uspokojením

konstatovat, že všechny dosavadní kapitoly dopadly skvěle a každá z nich byla něčím výjimečná. Jsme tak nesmírně
rádi, že se tento projekt stále těší velké popularitě, dokonce
se dostal do dalších měst. Doposud jsme měli vítěze z Ostravy, Olomouce, Vyškova, minule dokonce až z Prahy.
A tentokrát jsme potěšili opět Vyškov, a je to potřetí v historii muž! Pojďme se již ale podívat na to, kdo se stal v pořadí čtyřiatřicátým vítězem pro měsíc květen.
V poslední době se týmu Proměny image velice daří, hlásí se
nám totiž zájemci ze vzdálených měst, také páry a pomalu,
ale jistě odvahu sbírají už i muži. Jedním takovým je Miroslav
Švéda z Vyškova, který má 57 let a pracuje jako elektromontér.
Právě na něj se usmálo květnové štěstí...
Jak se již stalo hezkým zvykem, řada kandidátů se nám na změnu vizáže hlásí na doporučení účastníků předešlých proměn,
a ani dnes to není výjimka. Pan Miroslav sebral odvahu po
zhlédnutí nové vizáže Petry Lačňákové, která si proměnu od
Večerníku užila v lednu. „Celá léta vypadám stejně, takže asi
přišel čas na změnu. Kamarádka Petra po proměně od vás vypadala skvěle, takže jsem si říkal, že budete tím pravým ořechovým a že se vám můžu svěřit,“ objasnil Miroslav Švéda v úvodu
telefonického hovoru chvíli poté, co jsme mu sdělili, že se stal
vítězem kapitoly PROMĚNY IMAGE s pořadovým čísle 34.
Jak je již zvykem, na úvod vybereme vhodné oblečení a brýle,
vytvoříme nový účes, oholíme narostlé vousy, také uděláme
několik desítek fotek a video. Slíbit můžeme plno zábavy, ale
i relaxace a příjemné atmosféry, která je při proměně vždy zaručena. „Ve svém volném čase velice rád odpočívám, většinou ale
aktivním způsobem, takže jezdíme do termálů, na koloběžkách
a rádi výletujeme po všech možných koutech naší krásné země.
Dá se říci, že chvíli neposedíme,“ usmál se náš vítěz při dotazu,



jak tráví svůj volný čas. Co nejraději nosí na oblečení? „Asi rifle
a košili či nějaké slušivé tričko, hlavně ať je to pohodlné,“ prozradil Švéda. „Musím ale říci, že se těším. Asi jako hodně lidí,
nic takového jsem nikdy nezažil a bylo mi řečeno, že se nemám
čeho bát, protože prý budu v těch nejlepších rukách, tak jsem
moc zvědav, jak budu vypadat. Snad díky vám přijdu o pár let
a budu vypadat mladší. Přijede se mnou do Prostějova i moje
žena, tak doufám, že mě vůbec nepozná,“ zavtipkoval na závěr
našeho hovoru.
„Po telefonu působil velice příjemným dojmem, takže se moc
těším na osobní setkání, na den strávený s naším týmem a mnoho zážitků, které si z každého dílu proměn odnáším,“ svěřila se
Aneta Křížová, patronka celého projektu.
A jak to všechno dopadlo? To zjistíte už v příštím vydání Večerníku. Nemine vás pořádná porce čtení, fotodokumentace
a skvělé video. Nezapomeňte také sledovat naše internetové
stránky www.vecernikpv.cz a rubriku Servis pro ženy, kde
najdete videa i fotografie z PROMĚN IMAGE od Večerníku
a nejen to.

Ingredience
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hladké mouky
jemně
nastrouhané
mrkve
kostky másla
balíčku prášku
do pečiva
marmeláda

Postup
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PRO TĚLOXXDXXÍLIII.
I DUŠI

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

1. Nejprve se položíme na levý bok,
natáhneme nohy, vyrovnáme se
jako podle pravítka, napneme špičky a zpevníme celé tělo (viz. foto).
Nyní se od břicha začneme pomalu
nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme
pocit, že se žebra otevírají doširoka,
dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.

   

R ecept pro vás
1½
1

CVIČENÍ

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 5/2018 - Hrníčkové recepty, který si můžete koupit na stáncích tisku.

2. Nyní pomalu pokrčíme pravou
nohu, napneme špičku pravé nohy
a chytíme ji za patu. Nohu jemně tlačíme co nejblíže k hlavě. V této pozici
chvíli vydržíme a zhluboka dýcháme
(viz. foto). Po třetím nádechu a výdechu přejdeme k dalšímu kroku.

3. Teď pravou nohu, kterou držíme
za patu, narovnáme směrem vzhůru, ale stále ji budeme držet za patu.
Pokusíme se zcela propnout koleno.
Pokud není ve vašich silách koleno
úplně propnout, vykonejte cvik
dle vašeho rozsahu a chvíli v pozici
vydržte. Ideálně je koleno natažené
a noha propnutá (viz. foto). Vydržíme alespoň jednu minutu. Opět
dýcháme jako na počátku cvičení,
pokud máte pocit, že nohu neudržíte, tak nohu pokrčte.

4. Závěrem pokračujeme tak, že
nohu lehce přitáhneme co nejvíce
k hlavě. Tuto variantu cvičíme však
pouze tehdy, pokud máme nohu
zcela vyrovnanou a propnutou.
Jakmile máme nohu co nejblíže
k hlavě a náš rozsah nám to dovolí,
tak vydržíme zhruba minutu a cvik
prodýcháme (viz. foto). Posléze
vyměníme nohu a provádíme úplně
stejně jako u pravé nohy. Cvik by nás
neměl bolet, pokud se objeví bolest,
nohu okamžitě uvolněte. Provádíme jej jednou za den na každou
nohu, intervaly výdrže protahujte.
Je výborný na protažení nohou a při
pravidelném cvičení budou nohy
pružnější, ohebnější a budete se cítit
vitálněji.
Nyní se už můžete společně se mnou
těšit zase na příště!
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ZÁMEK SE NA EMPÍROVÝ DEN HODIL DO GALA
ČECHY POD KOSÍŘEM Nechybí vám Rozum ani cit? Pozorujete
ve svém okolí lidi, které ovládá Pýcha a předsudek? A chtěli byste
někdy potkat takovou Annu Elliotovou? Pokud ano, pak vás jistě
uchvátila atmosféra románů Jane Austenové zachycující zdánlivě
idylický svět šlechtických vrstev začátku 19. století. Uplynulou sobotu jste tak nemohli chybět na Empírovém dni, který se konal na S velkou odezvou se u účastníků se- prvního Empírového dne, který se
zámku v Čechách pod Kosířem. Večerník takovou chybu neudělal! tkaly připravené projížďky v histo- před čtyřmi roky konal v souvislosti

Na akci dorazilo zhruba osm desítek účastníků
ze všech koutů ČR, ale také Rakouska či Polska

původní
reportáž
pro Večerník
Martin ZAORAL
a Jakub ČERMÁK
Bohatý program začal hned z rána. Blízkost zámku dodávala atmosféře opravdovost doby dávno minulé. Kdo chtěl,
mohl přijít v dobovém kostýmu, ale vítáni byli všichni, co chtěli strávit příjemný
den a zkusit zažít takto zprostředkovanou
romantiku. K zakoupení byly i připravené speciální balíčky, jejichž obsah umocňoval prožitek. K autentičnosti tak určitě
přispěly anglický čaj s mlékem, káva, to
vše samozřejmě v porcelánových šálcích,
pečivo, sušenky, plátky studeného či teplého masa, oříšky nebo ovoce.
Veškeré plány organizátorů sice narušilo několik silných průtrží mračen,
při kterých nebyla nouze i o kroupy,
což ale na entusiasmus nikomu neubralo a celá akce se přesunula do blízké oranžérie. Tam byly k vidění charakteristické dobové tance a jedlo se vše, co
se nestihlo zkonzumovat venku...
Účastníci Empírového dne se tak díky
vlastnímu přičinění přenesli do světa, ve
kterém dámy v honosných šatech při-

pomínaly drahocenné klenoty, o jejichž
přízeň se ucházeli elegantní nicméně všehoschopní gentlemani. Jejich námluvy
se odehrávaly na pozadí noblesního prostředí venkovského šlechtického sídla.
Současníci oděni do dobových kostýmů se tak ocitli v dávno ztraceném
světě, ve kterém se sedmadvacetiletá
žena již prakticky vzdávala naděje na
manželství coby jediný možný trvalý
partnerský svazek. Marně přitom mohla toužit po muži, kterého nemohla
mít, a to jen kvůli tomu, že si to nepřála
její rodina. Tak by se ostatně dala shrnout zápletka románu Jane Austenové
Jana Elliotová, od jehož napsání letos
uplynulo 200 let. Právě on i se svojí námořnickou tematikou volně inspiroval
letošní setkání.
To obdobně jako loni nabídlo dopolední tanec, dobový piknik, večeři
a vše vyvrcholilo večerním plesem.
„Zatímco minulý rok byl součástí odpoledního programu koncert, letos jsme
zvolili kostýmované prohlídky zámku
s hravým příběhem o jednom šokujícím
manželském svazku. Postřeh návštěvníků pak prověřil speciální kvíz,“ objasnil
Večerníku kastelán zámku Martin Váňa
s tím, že akce má umožnit splnění snů
všech, kteří se chtějí ocitnout v dávných
dobách.

rických kočárech z nedalekého muzea. Na programu měly být i plavby
v loďkách, které se ovšem nakonec
nekonaly. „Jeden rybník je kompletně
zarostlý a v tom druhém je málo vody.
Moc bych si přál, aby se podařilo najít
peníze a rybníky se v dohledné době dočkaly revitalizace, díky níž by se opět staly
důstojnou součástí našeho krásného parku,“ zdůraznil Váňa.
Na akci přijelo zhruba 80 účastníků
nejen ze všech koutů ČR, ale i Rakouska či Polska. Nejvíc jich však přirozeně
dorazilo z Moravy. „K Empírovému
dni mě přivedla známá. Společně
jsme se i s našimi manžely zúčastnily

" I N I L?? J I LNN ´ Û

historie nebo jiných vjemových zážitků.
Do letošního jubilejního 10. ročníku
se zapojilo devět kostelů a modliteben
z prostějovského regionu: Povýšení sv.
Kříže, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Jana Nepomuckého, Husův sbor, Českobratrská
církev evangelická a Sbor bratrské církve, Šárka, sv. Josefa v Krasicích, sv. Anny
v Drozdovicích, sv. Bartoloměje ve Vrahovicích. Všechny si pro zájemce připravily bohatý program, ale ten nejpestřejší
na vás bude čekat v kostele Povýšení sv.
Kříže na Filipcově náměstí.
V 18:00 hodin tam Noc kostelů pozdraví
primátorka statutárního města Prostě-

klikni na

jaké byly sp
pecciállníí prroh
hlíd
dky zám
mku...

3x foto: Martin Zaoral
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NOC KOSTELŮ i na Prostějovsku
PROSTĚJOV Již tento pátek 25.
května se od 18:00 hodin bude konat
tradiční mezinárodní Noc kostelů.
Jen v Česku se do akce zapojí na 1450
kostelů a konkrétně na Prostějovsku pak devět kostelů a modliteben.
Všechny si pro vás připravily pestrý
program, který bude pokračovat často až do pozdních večerních hodin.
Noc kostelů je každoročně příležitostí, při níž mohou všechny kostely
a modlitebny v České republice přizvat
širokou veřejnost a ve večerních hodinách nabídnout možnost setkat se
s křesťanstvím prostřednictvím hudby,

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz
s uvedením adaptace románu Jane
BYLI JSME
U TOHO
Austenové Emma v Moravském divadle Olomouc. Pravidelně se účastníme
i dobových plesů. Tady do Čech pod
Kosířem jezdím moc ráda, líbí se mi,
jak tu vše dohromady skvěle zapadá:
lidé, prostředí i program,“ vyjádřila se
Lenka, jedna z návštěvnic, která přijela
z Olomouce.
Turistická sezóna se rozběhla naplno
a tak se na zámku v Čechách pod Kosířem prakticky každý víkend bude konat nějaká akce. Tu následující, kterou
už tuto sobotu budou oslavy Dne dětí,

            
v zámeckém parku připraví zdejší obec !      "     !#   $% &  
ve spolupráci s místní školou.

jova Alena Rašková. Hned po jejím vystoupení započne mše svatá s biblickými
písněmi. Ve stejný čas je také možnost
vycestovat autobusem s průvodcem na
tři zajímavá místa - Brodek u Prostějova,
Tištín a Mořice. Současně začnou projížďky historickým kočárem po náměstí
TGM, které potrvají až do 19:00 hodin,
další projížďky na náměstí budou probíhat od 21:00 do 22:00 hodin. Mezi těmito intervaly bude kočár zajíždět k prostějovským kostelům. Od 19:00 do 20:00
hodin pak bude probíhat komentovaná
prohlídka kostela, kaple a dalších prostor
v dobových kostýmech s průvodkyněmi

ze SOŠ podnikání a obchodu v Prostějově, velká prohlídka kostela pak začne ve
22:00 hodin. Od 17:30 do 20:30 hodin
budou probíhat také prohlídky věže kostela, a to v půlhodinových intervalech
pro pět osob s průvodcem a výkladem.
Od 20:00 hodin zahraje křesťanská
skupina Dejme toMu se svými dětskými hosty a ve 21:20 hodin zase uslyšíte
evropskou barokní a renesanční hudbu
v podání Lucie Hájkové (zpěv) a Jiřího
Skočka (loutna). Nakonec ve 23:15
bude Noc kostelů ukončena v kostele sv.
Jana Nepomuckého požehnáním městu
Prostějov a jeho obyvatelům.
(tem)


PROSTĚJOV Symbolicky na Den
dětí otevře své brány prostějovský
aquapark, kde letos začíná sezóna
později než obvykle. Důvodem
zdržení je rozsáhlá oprava přívodního potrubí s vodou do všech bazénů.
„V pátek prvního června bude
zahájena sezóna v prostějovském
aquaparku. Díky tomu, že zahajujeme symbolicky na Den dětí,
tak v tento den budou mít děti do
patnácti let vstup zdarma,“ oznámil
Večerníku Vladimír Průša, jednatel
Domovní správy Prostějov s tím,
že otevírací doba během všedních
dní bude od 11:00 do 19:00 hodin,

-  

   
Dìti mají
rma!
vstup zda
o víkendech od 10:00 do 19:00
hodin.
Večerníku pak Průša ještě potvrdil, že
rozsáhlá rekonstrukce potrubí proběhla úspěšně. „Opravy jsou hotové
a dlažba okolo bazénů po výkopech
byla uvedena do původního stavu.
Věřím, že jsme rekonstrukcí zabránili
úniku vody do země, což bylo samozřejmě prvořadým úkolem.“ (mik)

VELKOLEPÁ PØEHLÍDKA AUTOVETERÁNÙ pøitáhla stovky divákù

„Máme tu i světové rarity,“ ukázal nejen na švýcarský motocykl z roku 1920 hlavní pořadatel
➢ ZE STRANY 3

PROSTĚJOV Více než stovka
vystavených exponátů, podle
odhadu až půldruhá tisícovka
návštěvníků a sluncem zalité
centrum města. To všechno
dokreslovalo kolorit nádherné nedělní přehlídky veteránských automobilů a motocyklů na náměstí T. G. Masaryka.
A nejen to. Prostějované
pak před polednem mávali
a aplaudovali koloně veteránů
při historické projížďce městem. V pořadí již dvaadvacáté
Setkání veteránistů s historickými vozidly se vydařilo
po všech stránkách. Kromě jiných byly k vidění i skutečné
světové rarity. U toho prostě
Večerník nemohl chybět!
původní
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Uplynulou neděli 20. května už po sedmé hodině ráno přijížděla na prostějovské náměstí první historická vozidla.

Do devíti hodin měli všichni majitelé
historických plechových krasavců čas
se zaregistrovat. Ti, kteří si přivstali, měli
jedinečnou možnost pozorovat v plné
kráse automobily i motocykly dvacátých
a třicátých let minulého století, ovšem
také výstavní kusy z poválečné výroby.
„Já tyto přehlídky prostě ‚žeru‘. Bohužel
nemám tolik času jezdit po všech podobných výstavách veteránů, ale v Prostějově
nebo třeba ve Skalce si to nenechám ujít.
Obdivuju to množství nadšenců, kteří
všechny své peníze věnují do historie,
aby pro nás ostatní uchovali tuto nádheru,“ svěřil se Večerníku Petr Ohlídal, jenž
na přehlídku přivedl i své dva malé synky.
„Co se týká účasti vystavovatelů, máme
jich aktuálně registrovaných jednaosmdesát, ale vozidel či motocyklů je tady
k vidění mnohem více. Jednak některý
majitel přijel s více exponáty a jednak se
nám ještě všichni oficiálně nepřihlásili
do listiny účastníků,“ usmíval se těsně po
deváté hodině ráno Josef Jakeš, jednatel
Hanáckého auto moto veterán klubu
Prostějov.
Mercedesy, BMW, Pragovky, Citroeny, různé modely vozů ŠKODA,
prostějovské Wikovky, Aerovky
a spoustu dalších značek obdivovaly stovky lidí v zaplněném prostoru
před prostějovským muzeem. „Je tady
velké množství vozidel jednostopých
i dvoustopých. Pro akci jsme přehlídku

omezili tím způsobem, že jsme povolili výstavu vozidel vyrobených jen do
roku 1970. Ale je tady zastoupených pár
výjimek. Za každý vystavený kus jsme
vděční jejich majitelům, že s nimi do
Prostějova přijeli,“ řekl Jakeš. „Je opravdu
těžké vyzdvihovat něco konkrétního, ale
rád bych upozornil na dva velmi vzácné
exempláře. Tím prvním je švýcarský
motocykl Zehnder z roku 1920, který je
skutečně světovou raritou. A jsme moc
rádi, že divákům můžeme předvést také
luxusní Rolls-Royce. Hodnoty těchto
veteránů, stejně jako mnohých ostatních,
jsou nevyčíslitelné.“
Za hlavní organizátory této velkolepé
akce byl s nedělní přehlídkou velice spokojen. „Vyšlo nám nádherné počasí, což
je vždycky základem úspěchu těchto
akcí,“ připomněl Josef Jakeš.

Na setkání veteránistů s historickými
vozidly nemohli chybět ani představitelé prostějovského magistrátu. Mezi
nimi Večerník spatřil také náměstky
primátorky Pavla Smetanu či Jiřího Pospíšila.
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„Jsem zde na náměstí už od osmi hodin, kdy začali přijíždět první majitelé
veteránů. Díky tomu jsem měl možnost si historické automobily i motocykly prohlédnout hodně zblízka
a můžu říci, že je vidět, že se o tyto
skvosty motorismu starají jejich majitelé s velkou péčí a nadšením. Tak krásná
historická vozidla člověk jen tak neuvidí. U některých má člověk dojem, že
právě sjely z výrobní linky. Nejvíce mě
zaujaly vedle tradičních značek Škoda,
Tatra, Volkswagen, Alfa-Romeo, Ford,
Wartburg, BMW, Mercedes Benz či

Fiat takové jako Ferrari, MG, Porsche
či Rolls-Royce. Totéž se týká i motocyklů ČZ, Jawa, Harley Davidson.
Bylo zkrátka na co se dívat,“ uvedl pro
Večerník Pavel Smetana. „Já na tuto
přehlídku chodím každý rok, některé
automobily nebo motorky jsou tady
opakovaně, ale pořád je na nich co
obdivovat. Jsem nadšený z mnoha lidí,
kteří dnes na náměstí přišli,“přidal ještě
druhý z náměstků Jiří Pospíšil.
Naprosto skvělá akce měla v neděli
svůj vrchol okolo poledne, kdy účastníci přehlídky historických vozidel
projížděli ulicemi Prostějova při tradičním vzpomínkovém závodě. Není
snad třeba ani zdůrazňovat, že okolo
trasy jízdy mávaly na účastníky davy
diváků...
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PROSTĚJOV Vypadá to, že ani letos závodníci Raft Teamu
Tomi-Remont Prostějov neopustí léta budovanou pozici
nejúspěšnějšího oddílu České republiky v tomto adrenalinovém vodáckém sportu. Nová sezóna 2018 má totiž za
sebou několik úvodních klání ve sjezdu, v nichž Hanáci
(téměř) výhradně vítězí!

➢
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Postaví se nové tribuny!      

PROSTĚJOV V průběhu posledních
tří let magistrát postupně rekonstruoval stařičký velodrom v Prostějově. Na
zdejším sportovišti je nové kompletní
sociální zázemí pro cyklisty, modernizovány byly i některé tribuny. Stále
ale ještě zůstávají betonové tribunky,
které zřejmě pamatují ještě „první republiku“. I ty se ale brzy obléknou do
nového hávu.
„Prvním krokem vedoucím k opravě
je vytvoření projektové dokumentace.
Městskou pokladnu bude stát asi 200
tisíc korun. V úterý jsme schválili vyčlenění těchto peněz z rezervy rady města.
Oprava bude následně zařazena do
plánu investičních akcí na rok 2019,“ informoval Zdeněk Fišer, první náměstek
primátorky Prostějova. Vzápětí celou

investici do nových tribun upřesnil.
„Na východní straně oválu velodromu se
nachází betonové schůdky, které slouží
jako tribunka na sezení a stání pro diváky.
Schody jsou původní z doby výstavby
velodromu a vlivem stáří jsou v havarijním stavu. Oprava stávajících schodů
například jejich vyztužením a zalitím betonem se ukazuje jako nevhodná a neřeší
návaznost na nové zázemí velodromu.
Vhodným řešením je naopak celková
rekonstrukce,“ prozradil Fišer.
V letošním roce bude proto zpracována
projektová dokumentace na rekonstrukci tribunky s jejím napojením na hlavní
budovu velodromu. „Předpokládané
náklady na rekonstrukci odhadujeme
zhruba až na dva miliony korun,“ doplnil.
(mik)

!" #   $
zjistili jsme
PROSTĚJOV Další díl do skládačky s názvem „Sestava 2018/19“
získalo vedení BK Olomoucko.
V příštím ročníku Kooperativa
NBL bude v kádru basketbalového klubu americký univerzál T. J.
Dunans, celým jménem Thomas
Dereco Dunans Jr. Nový hráč BK
Olomoucko měří 196 centimetrů
a váží 86 kilogramů.



MARKA


MAJSTRŠTYK:
Dva pořádné úlovky se podařily vedení prostějovských Jestřábů a třetí
je na cestě! Obranné vazby přichází
vyztužit muž s nejtvrdší extraligovou
střelou, do útočných formací se navrátil Lukáš Žálčík. Oba v uplynulém
ročníku sbírali zkušenosti v jihlavské
Dukle. Na cestě je pak náhrada za Jana
Rudovského...
DEBAKL:
Tak tohle nikdo nečekal! Fotbalisté
1.SK Prostějov si vážně zkomplikovali cestu za vysněným návratem do
druhé nejvyšší soutěže, když na svém
trávníku inkasovali těžký direkt od
týmu z brněnského předměstí SK Líšeň. Pikantní je, že na lavičce tohoto
mužstva sedí prostějovský kouč Miloslav Machálek a v poli řádí Tomáš.

Ladislav VALNÝ

„Po dvou sezónách v NCAA D1 byl
na tříměsíční zkoušce v Milwaukee
Bucks a vedení účastníka nejlepší
soutěže světa NBA jej pak poslalo
na svou farmu ve Wisconsinu, která hraje G-Legaue. Je to hráč, jenž
basketbal opravdu umí,“ upřesnil
průběh Dunansovy kariéry Predrag
Benáček, podle něhož do kádru Olomoucka přichází komplexní hráč.
„Je to takové gumové lano. Z útoku
se vrací rychle do obrany a v defenzivě je poctivý,“ přidal Benáček.
Vedení klubu, který má základnu
* (  "   7   )       " ! 7 v Prostějově, basketbalistu sledo  -      ( 
   valo delší dobu a kladné reference

rubriky
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naznačují, že Dunans bude velkou
posilou. „Získali jsme záznamy celých zápasů, ne pouze sestřihů, které
mají mnohem menší vypovídající
schopnost. Jde o atleticky dobře vybaveného basketbalistu, může tak
hrát hned na třech pozicích. Umí

najet pod koš, přihrát i vystřelit.
Těchto předností chceme využít,“
poznamenal sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek. (lv)
Jakým stylem se bude hrát
Kooperativa NBL 2018/2019?
Čtěte na straně 46



  

  

Trochu pozdvižení na ženské volejbalové scéně
v ČR vyvolalo oznámení oddílu UP Olomouc,
že z VK Prostějov získal dvě členky základní
sestavy Julii Kovářovou a Veroniku Trnkovou.
Došlo tedy k přímému přesunu mezi dvěma
největšími rivaly tuzemska.
Pokud k takovému přestupu jednou za čas dojde třeba ve fotbale - zejména mezi pražskými
S - způsobí to u fanoušků pokaždé velký poprask.
A není nouze o vzrušené emoce, silná slova, výčitky, někdy až nenávist, nebo dokonce výhrůžky.
Ani v mnohem poklidnějším sportu pod vysokou sítí neproběhla taková transakce úplně bez
reakcí, některých příznivců vékáčka se citelně
dotkla. Já osobně však s počínáním obou teď
už exprostějovských hráček nemám žádný problém.
Mistrovský klub jim vzhledem k výraznému
snížení svého rozpočtu nemohl dál nabídnout
finanční podmínky, na jaké jsou zvyklé. Obě
přitom chtěly zůstat v Česku, kde odpovídající
peníze dostanou jedině od stále movitějšího
úpéčka. Tak šly k olomouckému konkurentovi.
Tady se holt na city nehraje.

Trenéra prostějovských nohejbalistů rozlítilo
počínání jeho svěřence Jakuba Klaudyho, který
podruhé během krátké doby bez omluvy i odpovídajícího důvodu chyběl při domácím utkání
první ligy mužů. Obě absence samozřejmě namíchly též hráčovy týmové parťáky.
Já tady Kubu nemíním nijak pranýřovat ani jeho
chování ještě víc odsuzovat. Zjevně má svůj určitý styl života a možná i problémy, které se občas
nesejdou s potřebami jeho družstva. Navíc mu
není co závidět už samotný fakt, že se celý případ
veřejně rozebírá v médiích.
Jedno je však nejen podle mého názoru jisté: rozhodně si zaslouží trest. Neboť i v sebevíc amatérském sportovním kolektivu platí prostá pravidla
slušného chování, stejně jako elementární spoléhání jeden na druhého, pokud jde o týmové odvětví.
Takže když si chodíte například jen začutat na
nějaký plácek proti jiné partě a určitý člen vašeho mančaftu se na ostatní opakovaně bez varování vykašle, asi ho už nebudete chtít mezi sebou.
Minimálně tohle by si nohejbalový „hříšník“ měl
skrze potrestání uvědomit. Co pak bude následovat dál, to už jiná věc.

Špičkový glosátor fotbalového dění a vynikající bývalý
plejer z Anglie Gary Lineker kdysi vtipně poznamenal:
„Fotbal je hra, v níž proti sobě bojují vždy dvě jedenáctky s jedním míčem na zeleném trávníku, kterým se
snaží dát gól. A vždycky zvítězí Německo.“
Proč tohle zmiňuji? Po zhlédnutí čerstvě skončeného
mistrovství světa hokejistů 2018 a při vzpomínce na
únorovou olympiádu i řadu předchozích vrcholných
turnajů v ledovém sportu mě totiž napadlo Linekerův
výrok parafrázovat.
„Hokej je hra, v níž proti sobě bojují vždy dva týmy
na bruslích a ledě s jedním pukem, kterým se snaží
dát branku. A Česká republika nikdy nezíská medaili.“
Ještě před šesti lety by takové souvětí působilo jako nemístný žert, vždyť naše zem měla tehdy za sebou hody
v mezinárodním sběru cenných kovů včetně mnoha
zlatých vrcholů.
Teď je ale realita bohužel naprosto jiná, přičemž spousta lidí z vedení tuzemského hokeje i od národní reprezentace se snaží působit dojmem, že je to tak normální.
Lepší než se pořád odvolávat na výjimečné minulé
generace, ale jistě bude nutné si připustit, že zřejmě děláme něco špatně, když nás konkurence předčí. Až pak
můžeme jít nahoru i my sami.

Na tři roky zní smlouva organizátorů
tenisového challengeru Czech Open
s novým titulárním partnerem Moneta
Money Bank, která nahradila nečekaně skončivší banku UniCredit. Sehnat
plnohodnotnou náhradu je pro turnaj
bezesporuvítězstvím..


 


 
 
ZÁPAS.“
Kouč prostějovských nohejbalistů
RICHARD BENEŠ byl po utkání
se Startem Prahem zklamaný nejen
z porážky, ale především z přístupu
svého svěřence Jakuba Klaudyho.





JIŘÍ VESELÝ

Prostějovský tenista neprožívá nejlepší
časy, v žebříčku ATP se nebezpečně přiblížil konci první světové stovky. S antukovou částí sezony
ale nabírá dech, což
naznačilo vystoupení
v Davis Cupu a potvrdil postup do finále na
challengeru v německém Heilbronnu. PoFoto: internet tvrdí vzestup i v Paříži?
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fotbal

ESKÁÈKO

„Snarozenímsynasevšezměnilo,“

přiznává bývalý útočník

v sobotu
na derby

eskáčkaTomášMachálek
PROSTĚJOV Před sezónou
skončila Tomáši Machálkovi
smlouva v Opavě a stal se tak
volným hráčem. Logicky zamířil
zpět do Prostějova, kde na jaře
2016 hostoval a vychutnal si tak
s týmem postup do druhé ligy.
Jeho tehdejší zdravotní stav ale
trenéry nepřesvědčil, takže prostějovský rodák zakotvil v Líšni.
A do Prostějova si uplynulý pátek přijel pro body...
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
yy Od prvních minut byla na vašem týmu patrná pečlivá taktická
příprava na zápas. Bylo to podle
vás rozhodující?
„Věděli jsme, že kluci mají problémy
s rychlostí v obraně, a chtěli jsme toho
využít. Každopádně bylo jasné, že
Prostějov je skvěle vybavený směrem
dopředu pro brejkové situace a silným

Karel Kroupou nahoře, takže jsme si
na ně chtěli dát pozor. Viděli jste sami,
asi nám ty taktické manévry vyšly.“
yy Koncem prvního poločasu se
hra vyrovnala, padl kontaktní gól.
Věřili jste si o přestávce, že vedení
uhájíte?
„Věděli jsme, že Prostějov dostane kapky od trenéra, takže bylo jasné, že do
toho budou chtít vlétnout opět naplno. Možná ještě víc. Každopádně gól
do šatny Prostějov mohl nakopnout,
zároveň přišla ještě další šance, takže
nikdo by se nemohl divit, kdyby to
o přestávce bylo 2:2. Naštěstí jsme to
zvládli a gól na 3:1 už napověděl, jak by
to mohlo dopadnout. V závěru jsme
dostali prostor pro brejkové situace.“
yy Jak se poslední dobou cítíte?
Jste už zdravotně v pořádku?
„Naštěstí jsem se už dal zdravotně
dohromady a s narozením syna jsem
se tak nějak uklidnil, všechno se změnilo. Říká se, že člověk se dostane
do úplně jiné pozice a mohu to jen
potvrdit. Není to o tom, že bych fotbal tolik neřešil, ale beru to tak nějak
s rezervou a myslím si, že to celkové
pohodě napomáhá.“

 

>>>pokračování ze strany 25
V sobotu proti Petřkovicím nastoupili
svěřenci trenéra Milana Furika ve složení Baroš – György, Harazin, Woitek,
Horák – Kocúr, Dydowicz, R. Němec,
Furik – Šupák, Ondruška.
Kroměříž zaznamenala na jaře příliš
mnoho remíz, navíc asi mrzela domácí porážka od Líšně. Hanácká Slavia
se neprosadila ani ve Velkém Meziříčí, a tak o víkendu přišla o třetí místo v průběžné tabulce. Na Vysočině
nastoupila Kroměříž v estavě Kofroň
– Šmerda, Hloch, Matoušek, Jeleček
– Cupák, Blanař, Motal, Sedláček –
Kovář, Berčík.
„Především si musíme vyhodnotit
poslední zápas s Líšní a promluvit si
s hráči, kteří by samozřejmě měli začít
sami u sebe. Na zápas s Rýmařovem se
musíme dobře připravit především po
fyzické stránce a doma jej zvládnout,“
přemýšlel před nadcházejícími souboji
trenér Oldřich Machala.
(tok)



yy Nezáleží to jen na vás, ale pokud
by eskáčko postoupilo a přišla nabídka, uvažoval byste o návratu?
„Jakákoli nabídka vždycky hrozně
potěší, Prostějov je navíc moje srdeční záležitost a rozhodně bych to rád
zvažoval.“
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PROSTĚJOV Projekt fotbalových turnajů pro školní družstva
složená z neregistrovaných hráčů i hráček prvního stupně
základních škol pokračoval třetím ročníkem. Přesněji řečeno
ještě bude pokračovat, neboť ze dvou hracích dnů se v uplynulém týdnu uskutečnil na hřišti s umělým povrchem SCM
Prostějov za místním vlakovým nádražím pouze jeden, zatímco druhý odložil prudký déšť.

Původní
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Ale pojďme postupně. Jaké vlastně
byly výchozí podmínky akce? Jejími
organizátory jsou Komise sportovní
a Komise školská Magistrátu města
Prostějova, oddíl 1.SK Prostějov
a Střední odborná škola podnikání
a obchodu, Prostějov. Klání se přitom tradičně rozdělilo na dva hrací
dny: úterý 15. května patřilo věkové kategorii I (žáci 1. + 2. tříd ZŠ),
ve čtvrtek 17. 5. se pak měla střetnout přihlášená družstva kategorie
II (žáci 3. + 4. tříd ZŠ). Každý tým
mohl být maximálně desetičlenný
a složený jak z chlapců, tak z dívek.
Ale s podmínkou, aby součástí ko-

lektivů nebyli oficiálně registrovaní
fotbalisté.
Úterní turnaj proběhl výtečně. Zúčastnilo se pět týmů, které se střetly
každý s každým a výsledky se sčítaly
do celkové tabulky, jež určila konečné pořadí. Na něm v případě tohoto
měření sil opravdu tolik nezáleželo,
spíš šlo o to, aby si kluci i holky krásně zahráli na oficiálním podniku.
Pro většinu šlo o první podobnou
zkušenost a viditelně si ji užívali
s přirozenou dětskou radostí ze hry,
z pohybu. „A přesně o tohle nám
jde,“ spokojeně prohodil duchovní
otec a hybatel projektu Jiří Kremla.
Je jasné, že když už došlo na turnajové zápasy, snažili se všichni
vítězit. Naštěstí však ne za každou
cenu. „V minulých letech se bohužel stávalo, že některé týmy měly
ve svém středu i několik registrovaných fotbalistů a výkonnostní

rozdíly mezi jednotlivými celky
pak byly přehnaně velké. Teď už
učitelé veškerých zapojených škol
konečně pochopili náš prvotní
záměr: aby si zahrály především
děti, které to jinak samy nedělají.
A třeba je to přivedlo k pravidelnému sportování. Pokud aspoň
část ze zúčastněných kluků či holek vezme v dohledné době balón
a půjde si zakopat ven na nějaký
plácek, paráda. Hlavně proto
tyhle turnaje děláme,“ vysvětlil
Kremla.
Na hřišti se mezitím rozhořely líté boje v absolutním duchu
fair play. Přesvědčivě je ovládl
s plným počtem získaných bodů
výběr RG a ZŠ města Prostějova
(obhájil titul z loňska), druhé
místo obsadila ZŠ Melantrichova
o fous před třetí ZŠ Jana Železného (při bodové rovnosti zásluhou lepšího vzájemného utkání).
Čtvrtá skončila ZŠ Dr. Horáka
a pátá ZŠ E. Valenty, ovšem ceny
včetně medailí si domů odnesli
úplně všichni. Díky podpoře marketingové agentury TK PLUS se
opět podařilo pro každého malého
účastníka vyrobit speciální turna-
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jové tričko, Domovní správa Prostějov věnovala permanentky do
aquaparku a Delta Klub Stichovice
vyhlídkový let letadlem nad Prostějovem i okolím. Ten si užijí členové
dvou nejlepších družstev.
Ocenění společně s gratulacemi předávali v rámci slavnostního vyhlášení
pánové, kteří nad akcí převzali záštitu. To znamená náměstek hejtmana
Olomouckého kraje a současně šéf
1.SK Prostějov František Jura, předseda Komise školské Jan Krchňavý, za
Komisi sportovní Jiří Kremla a ředitel
SOŠPO Prostějov Marek Moudrý.
Na závěr dodejme, že fantastický ná-
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boj celému fotbalovému dopoledni
dodali studenti Střední odborné školy
podnikání a obchodu, kteří se chopili
organizace. Což zvládli výborně, navíc
pak přidali perfektní nadstavbu. S mikrofonem v ruce se totiž převtělili do rolí
sportovních moderátorů, kteří vtipně
komentovali dění na umělém trávníku, oznamovali střelce gólů, rozebírali
herní situace formou virtuálního televizního studia (včetně populární elektronické tužky), vyhlašovali nejlepší
hráče jednotlivých duelů a dokonce
s nimi dělali krátké rozhovory. „Před
klukama klobouk dolů, díky jejich
přístupu to tady pořádně žilo. A turnaj

dostal úplně jiný rozměr,“ byl nadšený
Kremla.
Dokonale vyšlo i počasí, když
dlouho hrozící déšť se spustil pouhou minutu po skončení slavnostního vyhlášení výsledků! Totéž ale
neplatilo pro čtvrteční pokračování třeťáků a čtvrťáků, neboť už
ráno 17. května zkrápěl Prostějov
vydatný liják. „Do takového nečasu
bychom děti samozřejmě nevyhnali.
O zábavu však nepřijdou, protože
jsme druhou část letošního ročníku
v plném rozsahu přeložili na středu
23. května,“ informoval Kremla.
Večerník bude zase u toho!

Pondělí 21. května 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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Za výkon, který předvedli hráči proti Líšni, nelze vyzdvihnout nikoho. Snad jediný hráč, který se opět
snažil cosi vytvořit směrem dopředu, byl znovu Jan Koudelka. Tentokrát ovšem s mizivou podporou spoluhráčů. Dva momenty
měl další krajní záložník Jan Šteigl, který
nejprve nahrál na Machynkův kontaktní gól, druhou branku s dávkou štěstí
vstřelil sám. Bylo to ovšem na celý zápas
zatraceně málo.
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pohledem karla kroupy
„Dostali jsme rychlé dva góly. Říkáme si pořád dokola, jak má vypadat v našem
podání začátek zápasu, nedaří se nám to. Jsme nachystaní, rozcvička vypadá
dobře, pak přijde úvodní hvizd…, a nic. Kdybych věděl, čím to je, zkusil bych nějak reagovat, ale opravdu nevím. Navíc mi přijde, že jsme v zápase s Líšní zvadli.
Hrajeme jaksi ze setrvačnosti, potřebovali bychom se nějak nakopnout. Po přestávce to chvíli vypadalo, že bychom ještě se zápasem mohli něco udělat, jenže pak
přišel třetí gól a to nás zlomilo. Líšeň byla každopádně živější, my byli všude pozdě. Snažíme se to hrnout před sebou, nějakým způsobem nepříznivý vývoj zlomit.
Dnes to nešlo. Nelze nikomu vytknout, že by se nesnažil. Jenže za nepříznivého
vývoje se hra otevře, vzadu se hraje na riziko. Líšeň toho využila, spadla jim tam
snad každá vypracovaná šance. Budeme si muset sednout jako tým, trochu si to
vyříkat. Na druhou stranu soutěž pořád vedeme. Takže hodit minulost za hlavu
a zmobilizovat síly na utkání s Rýmařovem.“
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov
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PROSTĚJOV Jednou to přijít muselo. Kdo pozoroval nezaujatě
výkony týmu 1.SK Prostějov v posledních utkáních, spíše se divil, že podobný výsledek nepřišel už dřív. Přestože eskáčko bylo nuceno otáčet zápasy, vždy se výsledek dostavil. Výjimkou
bylo utkání v Otrokovicích, kde přišla porážka až v samotném
závěru utkání. Až doma s Líšní v pátek 19. května vpodvečer
nastal pořádný nářez...

BYLI JSME
U TOHO

myslelo mnoho přítomných na tomto zápase. Jak ovšem vysvětlit takový
kolaps týmu, který vede tabulku třetí
ligy?
Hráči jsou pod neustálým tlakem psychickým i fyzickým. Ten první sice
nijak viditelný není, ale automaticky
se předpokládá, že mužstvo půjde
od vítězství k vítězství a hladce proklouzne zpět do druhé ligy. Přitom
o psychické odolnosti většiny hráčů
napověděly mnohé už minulé sezóny.
Fyzický tlak je přece jen markantnější, někteří hráči už sotva tahají nohy.
Přestože nebyly v minulosti výjimky,
kdy hráči odehráli za sezónu plný
počet minut, tato jarní sezóna je specifická tím, že je kvůli počasí hodně
nahuštěná. Někteří hráči odehráli
i většinu přípravných zápasů, a protože patří k základním kamenům týmu,
objevují se v základní jedenáctce stále.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
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To byl také důvod, proč nechal trenér ho prostějovským koučem MiloslaPřestože dvoubranková ztráta po
Oldřich Machala odpočívat útočníka vem Machálkem, který má v kádru
necelé čtvrthodině šestadvacátého
Lukáše Hapala. Vzhledem k vývoji dva bývalé hráče eskáčka a v jehož
kola Fortuna MSFL vypadala hroziutkání si zápasovou pauzu ovšem realizačním týmu je i bývalá brankářvě, první poločas se nakonec herně
dlouho neužil. „Hlásil jsem se o stří- ská jednička Tomáš Bureš. Na drusrovnal a nechybělo mnoho, aby se
dání někdy kolem sedmdesáté mi- hou stranu to ovšem vypadá, že hráči
srovnalo i skóre. O přestávce sice svínuty, ale už bylo vystřídáno, tak jsem jsou s trochou nadsázky téměř tlačeni
tilo na tabuli jednobrankové manko,
musel dohrát,“ doložil situaci dalším k tomu, jít si za postupem. Skoro to
ale nejeden fanoušek byl ochoten
příkladem obránce Lubomír Machy- přitom vypadá, že jsou s třetí ligou navěřit tomu, že domácí zápas v druhé
nek. Navíc obrana přišla o Alexe Per- prosto spokojeni, a nemají motivaci
půli otočí. Opět. Jenže přišla sprcha
nackého, který se z administrativních na sobě pracovat dál a prosadit se do
v tomto soutěžním ročníku nevídaná.
důvodů musel s moravským fotbalem profesionálního fotbalu. To byl ostat„Jakoby přišel závan loňské druhé
na čas rozloučit.
ně problém eskáčka v minulém ročligy,“ pronesl po zápase vedoucí týmu
Dalším faktorem byla bezesporu níku. Většině hráčů, kteří se zasloužili
Martin Musil a řekl tak nahlas to, co si
enormní motivace soupeře, vedené- o postup, umožnil klub pokračovat
dál, jenže kvalita na profesionální souOBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018
těž pak chyběla.
Pouze dva dny zůstávají hráčům
a trenérům, aby se tým opět naladil
na vítěznou vlnu. Ve středu totiž přijede Rýmařov, na jeho silový, soubojový fotbal bude nutné najít stejně
účinnou protizbraň. A v sobotu čeká
eskáčko prestižní hanácké derby
v Kroměříži.

Líšeň nastřílela v Prostějově hned půltucet branek
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Soupeř sice věděl, kde nás tlačí bota,
ale pořád se točíme kolem stejného
problému, kterým je vstup do utkání. Už mě nebaví to pořád opakovat! Věděli jsme, že přijede Líšeň,
věděli jsme, že tam jsou naši bývalí
hráči, že to trénuje Prostějovan, který
nám nedá nic zadarmo, a bude to
pro něj zápas století. Motivaci hráčů
jsme museli čekat enormní, tak to
prostě bývá, to není nic nepochopitelného. Tohle všechno jsme věděli,
připravovali se na to, a pak do utkání
vstoupíme tak, jak jsme do něj vstoupili. Po čtvrthodině prohráváme o dvě
branky, do konce poločasu jsme sice
mohli dokonce vyrovnat, na začátku
druhého poločasu jsme měli také obstojné šance, kdyby se skóre srovnalo
na 2:2, bylo to jinak. Nakonec je
z toho ostuda. Zase se nám jen vrátilo,
jak jsme do utkání vstoupili. Mužstvo,
které chce hrát na postup do druhé
ligy, se musí vyrovnat s tím, že soupeř
bude hrát na sto padesát procent,
musí od počátku ukázat svou sílu, ale
to my neukazujeme. Naše nasazení,
bojovnost, to je katastrofální, takhle
se o postup nehraje. Kdybychom
nedali do poločasu kontaktní branku,
chtěl jsem jít o přestávce do šatny, byť
nejsem příznivcem takových intervencí vůči trenérům. Jak ale chceme
diváky přilákat do ochozů, když
předvádíme takový výkon? Takto se
nehraje ani o postup, ani pro diváka.
Je potřeba si dát časový odstup, ale
řešit to určitě budu. Jak, to řeknu
nejprve hráčům v kabině.

Ü½NGJ
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Půltucet obdržených branek
je dostatečným varováním
před závěrečnou fází soutěže.

PROSTĚJOV Skoro to vypadá, že čím víc trenéři hráče upozorňují na
špatné vstupy do utkání, tím je to horší. Jak asi vyšel eskáčku začátek
zápasu, vypovídají gólové a karetní statistiky. Domácí byli všude pozdě
a nezbývalo než faulovat. Dvakrát to dokonce vypadalo, že Prostějovští
v jedenácti nedohrají. Byl to prostě černý pátek...
pouze žlutou kartu. Deset minut
před přestávkou našel centrem zpraSkóre 26. - avšak pětadvacátého hra- va Hapal Kroupu, jenže ten míč před
ného - kola Fortuna MSFL se měni- bránou dobře nezkrotil. V poslední
lo už po pěti minutách. To si Reteno pětiminutovce prvního poločasu přiElekana vyměnil míč s Filou a sám šly velké chvíle domácích. Nejprve se
před brankářem technicky zakončil - vlevo dobře uvolnil Šteigl a jeho centr
0:1. Po standardní situaci hlavičkoval na zadní tyči razantním „koníčkem“
nad branku Rus, jenže za chvíli bylo dopravil do branky Machynek – 1:2.
rušno po rohovém kopu na druhé V poslední minutě se vypravil dopřestraně. Hanuš se na zadní tyči dvakrát du Kroupa, balón si převzal Koudelka
neprosadil, jenže míč se odrazil k To- a jeho střelu vychytal Kotnour.
máši Machálkovi, který v pádu přesně Chvíli po změně stran se diváci dvazakončil – 0:2. A defenzivní potíže krát po sobě radovali z gólu, ale marMachalova souboru pokračovaly. Ve ně. Jak Koudelkova střela z přímého
vyložené šanci se ocitl Minařík, jehož kopu, tak zakončení po rohovém
střelu kryl Jícha. Stejně pohotový byl kopu rozvlnily síť pouze z vnější strai po střele Falla. V pětadvacáté mi- ny. Deset minut po přestávce si navenutě vystihl soupeřovu rozehrávku dl míč ke středu hřiště Fila a vystřelil
Koudelka, kterého zadržel za dres v pravý okamžik, že Jícha nestačil včas
Hlavica a k překvapení všech viděl reagovat – 1:3. Vzápětí vystihl Ze-

Tomáš KALÁB
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zulovu malou domů Kroupa, jenže
trochu akrobatické zakončení skončilo mimo branku. Když se ukázalo,
že Demeter má na hranici šestnáctky
k nastřelenému míči přece jen blíž
než vyběhnuvší Jícha, začalo to zavánět debaklem – 1:4. Na rozdíl dvou
branek snížil vzápětí po rohovém
kopu tečovanou střelou Šteigl – 2:4.
Kontaktní branku měl na kopačce,
respektive pod kopačkou Kroupa,
centrovaný míč před brankou totiž
nezpracoval. A tak se pil kalich hořkosti až do dna. Čtvrt hodiny před
koncem tak dlouho dotíral Tomáš
Machálek na Schustera, až jej stoper
fauloval, a odpískanou penaltu proměnil Krška – 2:5. Sedm minut před
koncem dal z brejku výsledku definitivní podobu opět Krška.

21*.'&'/64'0¦4Č
Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:

„Vůbec nechápu, jak můžeme takto přistoupit k utkání, tohle už je několikátý zápas
po sobě! Dvacet minut je krizových, začneme hrát, až prohráváme. Tentokrát už se
nám to vymstilo, kdy jsme ve dvacáté minutě prohrávali o dva góly. Pak jsme dali
kontaktní gól, ke konci poločasu už se naše hra zlepšila. Ve druhém poločase jsme
zpočátku nehráli špatně, měli jsme tři obrovské příležitosti na to, abychom zápas
srovnali, ale bohužel jsme je neproměnili. Soupeř nás pak potrestal gólem na 3:1.
Jsem mimořádně zklamaný z obranné fáze. Nejsme zvyklí dostávat góly, ale s tím, co
jsme v defenzivě předvedli dnes, můžeme těžko nějaký zápas vyhrát. Tolik chyb, tolik prohraných osobních soubojů, záloha nepomáhala vůbec obraně, tam jsou velké
rezervy. Vůbec to nechápu...“

Miloslav MACHÁLEK - trenér SK Líšeò:

„Bylo to o tom, jak říkal Karel Kroupa, že my můžeme a domácí musí. Přijeli jsme
s čistými hlavami a pojďte ukázat, že umíme hrát fotbal. Měli jsme výborný vstup
do utkání, dali první gól, což nám hodně pomohlo, ráz utkání byl jiný než v našich
předchozích zápasech. To znamená bez žádných zásadních úkolů. A samozřejmě
jsme věděli, kde domácí tlačí bota, vždyť sem chodím často. (úsměv) Diváci viděli
výborné utkání, zahráli velice slušně. Dostali sice šest gólů, ale byli velice nebezpeční
ze standardních situací. Naše silná stránka byly brejky. Prostějovu postup přeji a říkal
jsem trenérům, ať to dotáhnou. Jsou v soutěži nejlepší tým a věřím, že se tady bude hrát
druhá liga. Hráče jsem motivoval, aby se tady ukázali, protože Prostějov podle mého
názoru bude doplňovat tým, tak ať hrají o svoje angažmá.“

Statistiky z utkání a výsledkový
servis Fortuna MSFL
najdete na straně 26

     

      
PROSTĚJOV Kde hledat příčinu debaklu před domácím publikem? A jak se připravit na další hektický týden, v němž eskáčko ve středu hostí Rýmařov a o víkendu jede do Kroměříže?
Obránce Lubomír Machynek je jeden z hráčů, kteří odehráli
většinu zápasů, a začíná mít problémy po fyzické stránce.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
 Soupeř věděl příliš dobře, co na
vás hrát...
„Líšeň byla dobře nachystaná, na druhou stranu jsme to od nich trochu čekali. Říkali jsme si, že prvních patnáct

minut do toho šlápneme a zkusíme
dát gól. Dostali jsme dva. Takhle se to
dá těžko hodnotit, byli jsme postaveni
před úkol zápas dohánět.“
 Během první půle se hra srovnala, věřili jste po snížení v obrat?
„Po kontaktní brance jsem začal věřit,
že bychom ještě do poločasu mohli
vyrovnat, šance tam skutečně byla,
nicméně nevyšlo to. V šatně jsme se
zkusili nahecovat a řekli jsme si, že
tento zápas neprohrajeme, že zkusíme dát gól. Dostali jsme zase dva.

Zase nás to srazilo dolů a zase jsme
doháněli.“
 V čem vidíte příčinu výpadku ve
druhém poločase?
„Zápasu mnoho nepomohl rozhodčí, penalta mi přišla poněkud sporná,
zvlášť když v prvním poločase byl podobný zákrok na Karla Kroupu. Měl
jej myslím na svědomí Milan Machálek a ještě se omlouval Karlovi, že ho
kopl. To ale neřeší náš výkon a konečný výsledek. Je to škoda.“
 Jedna věc je prohrát, druhá obdržet šest branek. Jak si to jako obránce
vysvětlujete?
„Při prvních gólech to byl průchoďák,
nerozumím tomu, jak mohl střelec tak
projít přes hráče, pak zmíněná penalta.
Nevím, nesvaloval bych to pouze na

obranu, každý by měl jít sám
do sebe a sáhnout si do svědomí. Budu doufat, že zvládneme
zápas s Rýmařovem a Velké
Meziříčí ještě zaváhá.“
 Co je třeba udělat během
těch pěti dnů, abyste zápas s Rýmařovem zvládli?
„Hlavně si musíme trochu odpočinout,
protože poslední týdny a dny jsou hodně náročné. Po fyzické i po psychické
stránce je už trochu tlak v tom smyslu,
že je samozřejmě dobré vyhrávat. Rýmařov přijede znovu s tím, že nemusí
nic uhrát, může se tady ukázat. Důležitá bude naše příprava po fyzické stránce. Já jsem se hlásil na střídání někdy
v sedmdesáté minutě, ale měl jsem
smůlu, už bylo dostřídáno...“
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fotbal

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
Předehrávané 30. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – 1.HFK Olomouc (středa
23.5., 15.00, Podhajský – Milar, Mašek).
27. kolo: Vsetín – 1.SK Prostějov „B“
(sobota 26.5., 10.15, P. Dorušák – Zl
KFS, Zl KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
 
18. kolo, neděle 27. května: Držovice – Mutěnice (17.00, Řezníček),
Mostkovice volno

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „B“:
15. kolo, sobota 26. května, 17.00
hodin: Držovice – Protivanov „B“,
Olšany – Plumlov „B“, Mostkovice
„B“ – Kladky, Přemyslovice – Zdětín
(neděle 27.5., 17.00), Čechy pod Kosířem – Kostelec na Hané „B“ (neděle
27.5., 17.00).

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „A“:
15. kolo, neděle 27. května,
17.00 hodin: Brodek u Prostějova „B“ – Skalka (sobota 26.5.,
17.00), Němčice nad Hanou „B“
– Nezamyslice „B“ (hřiště Tvorovice), Kralice na Hané „B“ –
Želeč, Otaslavice „B“ – Bedihošť
(10.00), Pavlovice u Kojetína –
Biskupice.

PØEBOR OFS PROSTÌJOV – II.
TØÍDA:
23. kolo, neděle 27. května, 17.00
hodin: Nezamyslice – Výšovice (sobota 26.5., 14.00), Otaslavice – Tištín
(sobota 26.5., 17.00), Určice „B“ –
Brodek u Konice, Dobromilice – Horní Štěpánov, Ptení – Hvozd, Brodek
u Prostějova – Vrahovice, Vícov –
Čechovice „B“.

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
 
    
hodin: Slatinice – Jesenec (Winkler
– P. Brázdil st., Dokoupil).

SMOOS 1.B TØÍDA, SKUPINA
„A“:
23. kolo, sobota 26. května, 17.00:
Klenovice na Hané – Pivín (Frais
– Perutka, OFS), Haná Prostějov –
Ústí „B“ (Majer – Horák, OFS), Smržice – Troubky (Šerý – Štětka, OFS),
Želatovice „B“ – Vrchoslavice (neděle
27. 5., 17.00, Šafařík – Konečný, Januš).

ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
23. kolo, neděle 27. května, 17.00
hodin: Plumlov – Němčice nad Hanou (sobota 26. 5., 17.00, P. Brázdil
ml. – Kopecký, Dokoupil), Bělotín –
Určice (sobota 26. 5., 17.00, Vojtek
– Kreif, Rosskohl) Protivanov – Čechovice (Bartuněk – Lepka, Opravil),
Mostkovice – Dub nad Moravou (Foral – Jílek, Dokoupil), Beňov – Kostelec na Hané (Kopecký – Vedral, Šerý),
Lipová – Opatovice (Molík – Motal,
Kašpar).

FGP STUDIO
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
23. kolo, sobota 26. května, 17.00
hodin: Konice – Paseka (Drápal –
Boháč, Stloukal).

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR:
23. kolo, sobota 26. května, 17.00
hodin: Kralice na Hané – Černovír
(Šteier – Hubený, Vedral).

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
Dohrávané 16. kolo: 1.SK Prostějov – Rýmařov (středa 23.5., 17.00,
rozhodčí: Škrobák – Ogrodník,
Slováček).
27. kolo: Hanácká Slávia Kroměříž
– Prostějov (sobota 26. 5., 17.00, Vostřejž – Popelák, Hanáková).
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vida Kobylíka ale tentokrát střelecky
selhal. „Šance si vytvářet umíme, ale
poslední dobou se nedokážeme koncentrovat ve finální fázi a. Chybí nám
pořádné zakončení,“ uvědomuje si
kralický lodivod.
Sobotní zápas začaly týmy opatrně
a žádný z nich se nepouštěl do bezhlavých útoků. Lehce aktivnější Kralice se
ujaly iniciativy a snažily se soupeře překvapit nějakou zdařilou kombinací. Byli
to ale domácí, kdo udeřil první. Pomohla jim k tomu standardní situace, kdy se
v šestnáctce nejlépe zorientoval Koplík

a dostal Přerov do vedení - 1:0. Hra se
pak přelévala ze strany na stranu, ale ani
jedno družstvo nedokázalo své šance
dotáhnout do konce.
Po přestávce museli fotbalisté Kralic
zabrat, pokud chtěli pomýšlet na vyrovnání, a tlačili se do zakončení. Hosté byli lepším týmem, a to jak herně,
tak silově, ale problém mezi finální
přihrávkou a zakončením neustával.
V závěru zápasu otevřeli hru a vrhli
se do útoku. „Museli jsme zkusit hrát
vabank a pokusit se vyrovnat. Toho
soupeř dokázal využít a vytěžil z toho
dva góly, na které jsme nenašli odpověď,“ popsal závěr zápasu David Kobylík.Nejprve se z brejku trefil Bubeník
(2:0) a na konečných 3:0 upravil v nastavění Malenda.
„Je to velká škoda, protože jsme hráli
atraktivní ofenzivní fotbal. I trenér soupeře uznal, že jsme byli lepší. Musíme zapracovat na zakončení, jelikož zápas rozhodují góly a ne atraktivita předváděné
hry. Hlavně uvnitř pokutového území
musíme najít klid a s chladnou hlavou jít
do zakončení,“ shrnul myšlenky trenér
David Kobylík.

Od začátku to byl zápas plný těžkých
soubojů. Konice nastavila velmi rychlé tempo a zaskočený soupeř se nedokázal zprvu chytit. Z tlaku na domácí
dokázali hosté vytěžit penaltu a po
čtvrt hodině se mohlo poprvé měnit
skóre. Bohužel pro Konici Roman Kamený pokutový kop neproměnil, a tak
šance na vítězství zůstala na obou stranách. Neúspěšně kopnutá penalta ale
Konici nepoložila a ta dál předváděla
tu samou hru, jako od začátku utkání.
Až minutu před koncem poločasu se
mohli radovat fotbalisté Konice z proměněné šance. Drešr poslal krásný
křižný pas do běhu Martinu Pašovi
a ten zkušeně uklidil míč přímo pod
břevno – 0:1.

„O poločase jsme museli střídat, kvůli
svalovému zranění, a takovéto násilné zasahování do sestavy není nikdy
dobré. Hlavně jsem apeloval na hráče, aby nezaspali začátek, což se také
stalo, a soupeři se povedlo po krásném přímém kopu srovnat,“ popsal
gól soupeře trenér Ullmann. Poté, co
bylo srovnáno na 1:1, se hra přelévala
ze strany na stranu a oba týmy měly
několik šancí. V 63. minutě vrátil
hostům vedení Drešr, který s pomocí
obránce úspěšně zakroutil přímý volný kop - 1:2. Tento okamžik Maletín
poněkud srazil na kolena a hra dost
přitvrdila. Zápas začaly kouskovat
ostré fauly na obou stranách, které
zapříčinila frustrace domácích z vývoje zápasu. A právě Drešr to odnesl
žlutou kartou, na druhé straně Hlaváč za jasný útok při přerušené hře
viděl kartu červenou. I v deseti však
Maletín zkoušel útočit a podařilo se
mu několik dobrých nákopů. Vše se
definitivně zlomilo v 82. minutě, kdy
se po kombinaci Paše a Romana Kameného ocitl před prázdnou bránou
Tichý a s klidem dovezl míč až za
brankovou čáru – 1:3.
„Já před kluky smekám, protože to byl
hodně těžký zápas, kvalitní soupeř,
navíc na jeho domácím hřišti, a oni si
s tím dokázali poradit,“ chválí své svěřence trenér.
V nadcházejícím kole se Konice
představí na svém trávníku v neděli
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přesných trefách Nových Sadů se na
olomouckém předměstí zrodil jasný
výsledek, který znamená, že družstvo
Roberta Karafiáta ještě nemá jistotu
sedmého místa, o něž je může připravit
regionální rival z Držovic.
O rozdělení bodů rozhodla nejen první
polovina, ale už úvodní čtvrthodina celého střetnutí. Nejprve v osmé minutě
otevřela skóre Eva Plocková, jen minutu
po devatenáctileté střelkyni se prosadila

Už před zápasem byla lehce napjatá
atmosféra. Oba týmy stály přece jen
před velkým oddílovým úspěchem.
Do utkání vstoupili lépe hosté, kteří
o něj vlétli jako uragán a už po patnácti minutách se dostali do vedení
zásluhou dobře postaveného Cetkovského - 0:1. I po brance byla na míči
stále častěji Konice a hezkou kombinační hrou kontrolovala průběh utkání, která nepouštěla Hustopeče vůbec
do útočné fáze. Když už se domácí
nadechli k nějaké ofenzivní akci, skvělá obrana soupeře se pevně uzavřela
a nenechala domácí ani vystřelit. Ve

Jakub
ČERMÁK

exkluzivní reportáž
pro Večerník

34. minutě přidala Konice další branku, ale tentokrát ji rozhodčí neuznal
na pokyn čárového, neboť se jednalo
o ofsajdové postavení. Hráči Hustopečí poté konečně chytili tempo zápasu a ještě v závěru první půle začali
směrem dopředu vyvíjet solidní akce.
Po jednom takovém rychlém úniku
přišel první moment rozhodčího, který svými výroky nejednou podstatně
ovlivnil utkání. Brankář Konice jasně
fauloval běžícího útočníka, když mu
padl pod nohy pro míč, ale rozhodčí
kvůli svému špatnému postavení souboj dobře neviděl a penalta se nepískala. To mohlo o tři minuty později
mrzet domácí ještě víc, jelikož se na
hranici vápna opřel do balónu Roman
Kamený a technickou střelou k pravé
vzdálenější tyči zvýšil náskok hostujícího celku – 0:2. Dojem z atraktivní

HUSTOPEČE NAD BEČVOU Trnitá byla cesta celou sezónou, ale
fotbalisté Konice mohou zakončit letošní dlouhý ročník ziskem
cenné trofeje. V závěru soutěžního ročníku 2018/2019 však musí rozložit síly a bojovat hned na dvou frontách. V I.A třídě stíhají
vedoucí Litovel, a první červnovou středu budou bojovat o triumf
v krajském poháru. „Máme teď hodně náročný program, ale hráči
jdou do každého zápasu zodpovědně. Všechno je teď otevřené,“
poznamenal trenér Konice Petr Ullmann. Středeční semifinále sledoval Večerník přímo v Hustopečích nad Bečvou, kde se zrodilo
dvougólové vítězství.

kovické svatyně, alespoň čestný úspěch
pak v poslední minutě zaznamenala Marie Domesová. Postarala se tak o poslední mostkovickou radost v této sezóně, o
nadcházejícím víkendu totiž má tento
tým vlivem lichého počtu účastníků zápasové volno.
Mostkovičanky tak celkově zůstaly za
očekáváním, po předešlých vydařených
letech a neustálém progresu se tentokrát
musejí spokojit jen se čtyřmi výhrami,

hry hostů však kazily časté a hlavně
zbytečné fauly, po kterých se domácí
dostávali zadarmo ke standardním
situacím. Ve vzduchu ale dominovali
zadáci Konice.
Po přestávce se výraz hry v podstatě
nezměnil a techničtější Konice dál
předváděla velmi dynamickou a pro
fanoušky líbivou kombinační hru po
zemi. Petr Bross měl na kopačkách
další gól, avšak tváří v tvář napálil míč
přímo do vybíhajícího brankáře. Hra
se ke konci stávala čím dál víc nervóznější z obou stran a rozhodčí chvílemi
nezvládal zápas ukočírovat. Frustrovaní domácí napětí nakonec nevydrželi, což vyvrcholilo červenou
kartou pro Tomáše Dorazila, který
se v souboji ohnal za sebe rukou
a trefil přímo do obličeje hostujícího hráče. I tak se v deseti lidech dostaly Hustopeče do své největší šance,
když utekl po pravé straně kapitán
Bezděk. Razantní střelou z blízkosti
chtěl zakončit k bližší tyči, ale gólman
Konice Zapletal jeho záměr vytušil
a nenechal si vzít čisté konto v zápase.
Konice tak ve středu 6. června vyzve
lídra Okresního přeboru Olomoucka Olešnici v souboji o pohár. Hrát se
bude na neutrálním hřišti v Července.
$!'(!

hrát více v klidu, budeme více dominovat,
takže jsem i trošku zklamán. O výsledku
jsme de facto rozhodli právě v první půli,
kdy jsme z několika akcí hned dvakrát
prosadili. Druhou půli jsme měli hru pod
kontrolou a až na jednu příležitost domácí k ničemu nepustili. Ke konci zápasu to
bylo dost nervózní a karta pro jejich hráče
byla hodně zbytečná. Neudržel prostě
nervy na uzdě a úplně zbytečně se nechal
vyloučit. Teď po zápase panuje spokojenost. Byl to náš cíl se dostat do finále, kluci
to týmově vybojovali a já jsem jim za to
poděkoval.“
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„Myslím, že soupeř šel do zápasu až s moc
velkým respektem k nám, první poločas
se odehrával jen na jednu bránu. Ale na
druhou stranu jsem čekal, že budeme

Hodnocení trenéra Sokol Konice
Petra ULLMANNA:

„Olešnice, která nás čeká ve finále, má velice kvalitní mančaft. Víme, že to nebude
lehké utkání, ale celý tým je natěšený a určitě se porveme o vítězství,“ burcuje už
nyní Petr Ullmann, konický lodivod.
Statistiky z utkání najdete
na straně 26
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ještě o další tři roky mladší Viktorie Nemerádová, ve dvanácté minutě zvýšila
na 3:0 Lucie Šimková a další dvě minuty
nato přidala čtvrtý zásah znovu Nemerádová.
Ještě před odchodem do kabin přidaly
domácí hráčky další tři přesné údery a
téměř shodnou produktivitu si schovaly
i pro zbytek souboje sedmnáctého kola.
Druhý poločas znamenal další porci
sedmi gólů a šest z nich padlo do most-

KONICE VYBOJOVALA FINÁLE KRAJSKÉHO POHÁRU!

více informací
   (
  )*+

NOVÉ SADY, PROSTĚJOV Nejtěžší
porážku za poslední měsíce i roky musejí strávit fotbalistky Mostkovic. Ve
svém zcela posledním soutěžním utkání stávajícího ročníku moravskoslezské
ligy žen inkasovaly hned dvouciferný
počet branek a po celkově třinácti

NOS
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Mostkovičanky se rozloučily debaklem v Nových Sadech

MALETÍN Do konce sezóny zbývají
čtyři kola a špice tabulky ve skupině
„A“ I.A třídě Olomouckého KFES
je nadále vyrovnaná, jak jen nejvíc
může být. O prvenství bojuje hned
trio týmů - Konice, Litovel a Chválkovice. Další tři „povinné“ a hlavně cenné body si ve dvaadvacátém
dějství připsala Konice, když venku
rozebrala čtvrtý Maletín. „Měli jsme
na paměti, že soupeř bude bojovat,
protože ze čtvrtého místa teoreticky
také aspiruje na postup. Přes týden
se ke mně dostala spousta informací, takže jsme před zápasem upravili
sestavu k taktice, kterou jsme chtěli
držet po celý zápas,“ prozradil Večerníku trenér Konice Petr Ullmann.

I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Vůbec poprvé v celém ročníku skupiny„B“ I.A třídy Olomouckého KFS 2017/2018 se dočkali fotbalisté němčického„áčka“ tříbodového zisku, vzepětí týmu Radovana Novotného odnesla Lipová.
NaopakjižpoosmévřaděsedočkalibodovéhoziskuhráčiUrčic,kteříažnapenaltypodlehliPlumlovu.Rovněž
do pokutových kopů dospěl již počtvrté za sebou a popáté z posledních šesti případů souboj Čechovic, tentokrát se tak stalo proti Brodku u Přerova. Pro tři body si dokráčeli ještě hráči Protivanova doma proti Beňovu
a Kostelce na Hané s Dubem nad Moravou. Naprázdno vyšly jen Mostkovice, které zajížděly na půdu vedoucích Opatovic. V tomto duelu padlo hned jedenáct branek, celkem sedmkrát se prosadili domácí.
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zabrali a neponechali nic náhodě.
Chtěl bych je všechny moc pochválit, protože předvedli nadstandardně
dobrý výkon.“

JESENEC Ve dvaadvacátém kole I.B třídy, skupiny „B“ přijely na půdu Jesence poslední Nové Sady. Byl to zápas, ve kterém měli domácí povinně získat tři body, což se povedlo. Jesenec tak dál v závěru
sezóny podává solidní výkony a stoupá tabulkou. V příštím kole ho
čekají Slatinice, které v případě výhry může předskočit a posunout
se ještě výš...

I.B třída skupina B

Branky: 9. a 21. Poles, 47. a 78. Laštůvka
– 72. Kalina. Rozhodčí: Vachutka – Kučera, Čampišová. Žluté karty: 58. Burget,
86. Knoll – 30. Hrůzek, 49. Šuba, 57.
Kubáček. Diváků: 430. Sestava Jesence:
Burget R. – Žouželka, Ullmann, Burian,
Horák – Burget J., Čížek, Poles, Laštůvka

4:1
(2:0)
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„Byl to zápas dvou různých poločasů.
První poločas byl soupeř mnohem
lepší, ale naštěstí využil jen dvě šance.
Ve druhém poločase se nám podařilo
otočit výsledek a zaslouženě zvítězit.“

Hodnocení Trenéra Hané
Daniela Koláře:

„Z naší strany vynikající první poločas, kdybychom dali pět gólů, tak
soupeř nemohl říct ani slovo. V druhé polovině jsme přestali hrát a soupeř to trestal góly. Nic víc.“

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

ček) – Jančiar (62. Novák), Kaprál,
Krupička, Holomek (58. Strouhal)
– Zatloukal (Ociepka), Petržela (26.
Světlík). Trenér: Daniel Kolář.
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Branky: 48. Janováč, 79. Krčmář –
47. Zbožínek, 64. Bajer. Rozhodčí:
Aberle – Antoníček, Majer. Sestava Smržic: Kollmann – Zbožínek,
Studený M., Pírek – Klus, Kalandřík, Vařeka (84. Martinák), Kiška,
Kotlár, Dostál – Studený A. (63. Bajer). Trenér: Petr Gottwald.
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nás stálo štěstí. Každopádně tři body
jsou doma, ale spokojený být nemůžu.“

„Byl to vyrovnaný zápas, i když jsme
Hodnocení trenéra Smržic
museli dotahovat. O poločase to byl
Petra Gottwalda:
ještě remízový stav, ale po přestávce se
nám povedlo vstřelit gól. Ke konci zá- S trenérem se bohužel nepodařilo
pasu Tovačov tlačil a musím říci, že při telefonicky spojit.

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

Branky: 21. Svozil, 43. Valtr, 75.
Švéda – 24. Mezulianík, 38. Štimpl.
Rozhodčí: Opravil – Motal, Lasovský. Sestava Pivína: Fürst – Bartoník, Vrba T., Sedlák, Švéda – Frýbort
(78. Svozil J.), Pospíšil, Valtr, Šišma
(70. Vrba S. (89. Bartoník)) – Svozil
M., Trajer. Trenér: Jaroslav Svozil.

3:2
(2:2)

(82. Gottwald) – Tichý, Knoll. (87. Svo- všechno. Od prvních minut jsme dostávali soupeře pod tlak a první gól dal
boda). Trenér: Petr Tichý st.
Poles už po devíti minutách. O jedenáct
Hodnocení trenéra Jesence
minut později přidal druhý gól a zápas
Petra Tichého:
jsme bez problémů kontrolovali. Stře„Já nemám nějak co dodat. Výsledek lecky se pak Polesovi vyrovnal Laštůvka,
hovoří sám za sebe. Jsme se zápasem který své dva góly dal ve druhém poločamoc spokojeni, podařilo se nám promě- se a Nové Sady zvládly dát pouze čestný
ňovat šance a o tom to u nás je. Když se gól. Ten to sice trochu kazí, protože padl
nám daří koncovka, zvládneme nastří- po naší chybě, ale jinak mám z toho doblet spoustu gólů. Podřídili jsme zápasu rý pocit.“
(jč)

Jesenec si doma zastřílel, rezerva Nových Sadů neměla šanci

Branka: 49. Štěpánek. Rozhodčí:
6! 
Kučera – Spurný, Dokoupil. Sesta1946
va Klenovic: Klimeš – Spálovský,
2:4
TJ
(2:1)
Cetkovský, Pospíšil, Popelka (71.
 !"/
Borovský) – Dadák (66. Pokorný),
Dreksler – Frys, Rozehnal, Liška - Branky: 17. Hradil, 23. Jurčík – 4.
Štěpánek. Trenér: Vladimír Horák. a 85. Zatloukal, 62. Krupička, 90.
Světlík. Rozhodčí: Stloukal – HoHodnocení trenéra Klenovic
rák, Bašný. Sestava Vrchoslavic:
Vladimíra Horáka:
M. Jurčík – Zatloukal, Holub (60.
„Většinu zápasu jsme byli lepším Dostál), T. Hradil, Coufalík – Matýmem. Vypracovali jsme si spous- chálek, Horák, Fialka, Přecechtěl
tu šancí, gól se nám však podařilo (69. Horák P.) – M. Hradil, R. Jurdát až na začátku druhého poločasu čík. Trenér: Miroslav Panáček.
z penalty. S blížícím se koncem nás Sestava Hané: Marák – Trnavský,
soupeř zkoušel zatlačit, ale kluci Ohlídal, Čermák, Kolář (84. Ondrá-

0:1
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Hodnocení předsedy Mostkovic
Ladislava Krátkého:

!  "   #" $ %"    & 

I.B třída skupina A

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
23. kolo, sobota 26. května, 10.00:
Šternberk – Konice (pátek 25. 5.,
17:00, Kryl), Olšany – 1.HFK Olomouc „B“ (Vachutka), Čechovice
– Mohelnice (Kryl), Slovan Černovír
– Určice (neděle 27. 5., 10.00, Petr).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
Předehrávané 30. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – 1.HFK Olomouc (středa
23.5., 17.15, Milar – Podhajský, Mašek).
27. kolo: Vsetín – 1.SK Prostějov „B“
(sobota 26.5., 12.30, Zl KFS – P. Dorušák, Zl KFS).

´
menicko

WWW.
VECERNIKPV.CZ

OKRESNÍ PØEBOR
=%#569; <
23. kolo, neděle 27. května: Ptení –
Horní Štěpánov (pátek 25. 5., 17.30),
Nezamyslice – Výšovice (sobota 26. 5.,
10.00), Mostkovice – Pivín (10.00),
Lipová – Kralice na Hané (10.00),
Určice – Plumlov (13.00), Smržice –
Otaslavice (14.00), Olšany „B“ volno.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu!

OKRESNÍ PØEBOR STARŠÍCH
 <
15. kolo, neděle 27. května: Protivanov – Mostkovice (sobota 26. 5., 9.00),
Klenovice na Hané – Brodek u Konice
(sobota 26. 5., 10.00), Hvozd – Plumlov
(10.00), Držovice – Pivín (10.30), Určice – Brodek u Prostějova (15.00).

FLY UNITED KRAJSKÝ
+=%#569; <
23. kolo, neděle 27. května: Konice –
Mohelnice (sobota 26. 5., 9.00, Lizna),
Němčice nad Hanou – Nové Sady (sobota 26. 5., 10.00, Winkler), Slavonín
– Olšany (10.00, Sedláček), Čechovice
– Dub nad Moravou (14.30, OFS).

FLY UNITED KRAJSKÝ
+"569; <
23. kolo, neděle 27. května: Konice –
Mohelnice (sobota 26. 5., 10.45, Lizna),
Němčice nad Hanou – Nové Sady (sobota 26. 5., 11.45, Winkler), Slavonín
– Olšany (11.30, Sedláček), Čechovice
– Dub nad Moravou (13.00, OFS).

SpSM – U12 JIH:
29. kolo, neděle 27. května, 12.15:
1.SK Prostějov – Slovácko (sobota
26.5., 10.00).

SpSM – U13 JIH:
29. kolo, neděle 27. května, 12.15:
1.SK Prostějov – Slovácko (sobota
26.5., 10.00, Podhajský).

 "#"
SK. „A“:
19. kolo, neděle 26. května: Brodek
u Přerova – Hvozd (sobota 26. 5., 10.00,
A' % C4 8 D- % FG  Lasovský), Plumlov – Tovačov (10.00,
  %  5C D-    ,> Kučera), Kralice na Hané – Zábřeh
   "      -  (14.45, Borůvka), Loštice – Protivanov
 %"> D-   0 S % ! (17.00, Kološ).
 FG % 4 " %0$,= 
 "#"
0>% -8C % > D 0
SK. „B“:
 CM" J"8" 4C $!
   "   C8 4 8C 19. kolo, sobota 26. května, 14.30:
Brodek u Prostějova – Otaslavice, Lip $   " D-     &
ník nad Bečvou – Němčice nad Hanou,
 50 %  D 45 % FG " Pivín volno.
 ( D= +  -  0 C D- 
  -5 8 - $ D- 
MORAVSKOSLEZSKÁ
D  C 0C-    -5
 $ %&'()
% -8C 0( D0( - E 29. kolo, neděle 27. května, 12.15:
D-   - $  58  " 04  1.SK Prostějov – Slovácko (neděle
 -     %= >, ("  27.5., 12.15, Zaoral – Vláčil, Valouch).
    '  5 % - -0C!
-  ( %  ("8$ -  8$ !
MORAVSKOSLEZSKÁ
  %5DI
 $ %&'(*
29. kolo, neděle 27. května, 12.15:
TJ
1.SK Prostějov – Slovácko (neděle
27.5., 10.30, Vláčil – Zaoral, Valouch).
2:3  -

 " <  / &   
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(     " Q % / !
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 0 9M% Sestava
$ % ?04'  
: -( ++ DC4  + DC4 
9R  ./ - 1%
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Trenér:?%  3

PROSTĚJOVSKO PROSTĚJOVSKO Dvaadvacáté kolo skupiny„A“ I.B třídy Olomouckého KFS bylo zajímavé
na výsledky a bohaté na góly. Obsahovalo spoustu zápasů s velkým NEJ. Nejlepší otočení zápasu předvedla
Haná Prostějov, když prohrávala o dva góly a nakonec zvládla vyhrát 4:2. Nejtěsnějším výsledkem si pojistily
tři body Klenovice na Hané v Újezdci a nejdramatičtější utkání sledovali diváci v Pivíně, kde se vedení přelévalo z jedné strany na druhou a Pivín nakonec urval vítězství pro sebe. Nejdelší zápas absolvovaly Smržice.
Tam rozhodovaly až penalty, ve kterých zachovali chladnější hlavu hráči Kojetína.
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Branky:O<O9  
2:1  FK
Hodnocení asistenta
PK (0:1)
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Protivanova Josefa Pospíšila:
C  M0 5 : D- Sestava
Branky: / K     %   !  +C ?0> 3 A
5D-  %  M & 
 + D   J*0 3 #$" +   ' 0( +"!  %% D- -D C8$3 %!
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Hodnocení trenéra Kostelce na
#$- CTrenér:L>  0 
 %  8  - 0 D-   %  S
Hané Jaroslava Klimeše:
R   D-  D     D- 
Hodnocení trenéra Čechovic
AR B (=$> D- "$  !  0>  $ C% +5%5  D-  >  D 
Evžena Kučery:
 (  D-  0>;3 % S
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Reputaci si mohou Kralice napravit
tuto sobotu 26. května, kdy od 17:00
hodin hostí Černovír. „Dali jsme si cíl
skončit na bedně, takže určitě se doma popereme o vítězství. Každopádně jsem Černovír viděl hrát a mají kompaktní, dobrý
tým. Nebude to vůbec lehký zápas, ale věřím, že to zvládneme. Pokud se nám podaří
skončit na té bedně, bude to i motivace pro
FK
kluky do příští sezóny,“ poznamenal nad

cházejícímu soupeři kralický kouč.
3:1
SK
(1:1)
Statistiky z utkání a výsledkový

servis Krajského přeboru najdete na
Branky:

straně 27
           !
"   #$ %   & 
'(     
)   * +,!
 % % '-  
 ./ #$ 0%1
27. května od 17:00 hodin proti SK  & 
(jč) ' Trenér:2%     3
Paseka.
   '     !
* ";
45  6  7    -!
8$9    :;(!
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?41 +3-      
Branky: 50. Kožela – 44. Paš, 62. 9 2=> 
Drešr, 82. Tichý. Rozhodčí: LangHodnocení trenéra Němčic
hammer – Chládek, Svoboda. Žluté
Radovana Novotného:
karty: 13. Kloss, 13. Michalčák, 61.
Gronych, 77. Beran - 33. Blaha, 66. A -  4 0   4B 3 0C-
 0"  8$   8  D-   -!
Drešr, 74. Kořenek
0 38$  8$ % DC>%5   %" 
Diváků: 60
Sestava Konice: Vévoda – Blaha, Bílý,  %%"     -  E % 
Oščádal, Drešr – Paš, Širůček, Koře- '  % %>  8  D-    % !
novský, Bross – Tichý, Kamený. Tre-  -    8  5  "% 
    %$  3 FG 
!
nér: Petr Ullmann.
 $ ,   $ % 5- 8
C ,  "  C>D -(" -0!
3  4 3  08     
$ "%0$=   -"% 
k nimž přidaly plných dvanáct porážek. $-5 $ 00* 0  D- 
Na jaře pak přidaly pouhé tři body po   -0 0  -  D !
zdolání posledních Velkých Pavlovic. Při D8$H "-D-  %  % 
zakončení se družstvo spoléhalo téměř 4 8C  "8$  -   #  5
výhradně na Marii Domesovou, právě D-  % $   8  % (, 0 C
jediná mostkovická střelkyně ze sobot- ("  %9 % 0$,% (5
ního mače nastřádala hned jedenáct tref
z celkového počtu čtyřiadvaceti mostkovických branek.
(jim)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
MSDŽ najdete na straně 27

KRALICE V PŘEROVĚ
NEBODOVALY, CHYBĚJÍ GÓLY

Konice dál bojuje o první pøíèku, v Maletínì naplno bodovala

PŘEROV Ve dvaadvacátém kole Clean4you krajského přeboru šlo o přímý souboj třetího celku se čtvrtým.
Kralice se v případě výhry mohly přehoupnout nad Přerov a zatlačit tak na
„béčko“ Olomouce. Rozhodně ale
nemělo jít o lehký zápas, neboť hosté
stabilně předvádí dobrý fotbal. Tým
pod vedením hrajícího trenéra Da-

FCV PŘ
FC KNH

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PŘEBOR:

letos slavíme jubileum...
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fotbal

F TBALOVÁ R

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

(#  + 
URČICE PROHRÁVALY, V DESETI *
 ( "   
Na jaře domácí v základní hrací
době ještě neprohráli...

URČICE Ve dvaadvacátém kole I.A třídy, skupiny „B“
Olomouckého KFS na sebe narazily regionální týmy Určic
a Plumlova. Oba mančafty hrají v jarní části soutěžního ročníku
2018/2019 velmi dobře a zápas po zápase sbírají důležité body.
Během sobotního utkání to dlouho vypadalo, že si papírově silnější hosté dojeli pro hladké vítězství. Zvlášť po červené kartě
to pro Určice nevypadalo vůbec dobře, avšak domácí ukázali
svoji bojovnost, vrhli do závěru zápasu všechny síly a srovnali
stav, který vydržel až do závěrečného hvizdu. Druhý bod si po
penaltovém rozstřelu nakonec přece jen připsali hosté.
EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
5VCXRąGFXÚMQRGO

nost skončí. Když pak přišlo ještě vyloučení za nadávky na adresu sudího,
nebylo to pro domácí vůbec příznivé.
Avšak rčení „není konec, dokud není
konec“ v tomto zápase platilo stoprocentně. Fotbalisté Určic dokázali
i v oslabení srovnat stav utkání během
deseti minut a zápas došel až do penalt. V rozstřelu byl následně úspěšnější Plumlov, neboť domácí potvrdili, že penalty jim nejdou, jelikož
to byl na jaře již třetí takto prohraný
duel. Každopádně za svoji bojovnost
a houževnatost si ten vydřený bod navíc zasloužili.

Fotbalisté Určic nepoznali na jaře
v řádné hrací době porážku a dokázali bodovat i proti týmům z vrchních
pater tabulky. V derby s Plumlovem
chtěli v této jízdě pokračovat. Hostující
celek má, až na pár zakolísání, taktéž
stabilní formu a je v patách třetímu
<¾UCFPÊQMCOåKM[
Brodku u Přerova i druhému Bělotínu. Taktéž jeho hráči tak potřebovali
získat všechny cenné body, aby v zá- Už ve 3. minutě vytěsnil Trajerovu
věru sezóny udrželi kontakt s horními schovanou střelu gólman Menšík na
příčkami.
roh, chvíli nato napálil Hladký míč do
břevna. Na opačné straně v 10. minutě
skončil nevýrazný pokus domácího
8ÚXQL\¾RCUW
kapitána Halouzky nad brankou. V 19.
minutě si udělal z obránců cvičné kuHosté začali zápas hodně útočně žely Trajer, avšak s šancí naložil jako
a bylo vidět, že se chtějí co nejdříve s čarodějnicí - s klidem inkvizitora ji
ujmout vedení, což se jim také po spálil. Z následujícího útoku se stejnédvaceti minutách povedlo. Ohrožení mu hráči už podařilo prostřelit branurčické branky přicházelo především káře Menšíka a hosté vedli - 0:1. Před
po stranách, kde spolu skvěle spolupra- přestávkou měly své šance také Určice.
covali krajní obránci a záložníci, kteří Nejprve po rohovém kopu vykopával
se navzájem překrývali, což umožnilo obránce míč z brankové čáry a chvíli
přečíslování obrany. Domácí fotbalisté nato z blízkosti zakončoval Menšík, ale
tak měli plné ruce práce s defenzivou míč mu nesedl a letěl vysoko nad.
a náznaky útoku přišly až ke konci po- Hned po změně stran přidali hosté
ločasu.
druhý gól, kdy brankář vyrazil míč
Po přestávce pokračoval zápas pro před sebe, dostal se k němu Hladký
Určice přímo tragicky. Hned záhy po a navzdory vysokému úhlu se nemýjeho zahájení prohrávaly o dva góly lil - 0:2. V 64. minutě se Holčák doa vypadalo to, že jejich neporazitel- žadoval odpískání pokutového kopu

  &" , +

VYDŘELY BOD

URČICE Celý zápas stál jako poslední muž obrany. Pavel Zbožínek
(na snímku) uklízel nakopávané
míče a čistil prostor před domácí
brankou. Jako hrající kouč musel
ještě během zápasu hecovat a dirigovat své svěřence k vyrovnání
skóre. Co si po závěrečném hvizdu
myslel o utkání, se dočtete v exkluzivním rozhovoru pro Večerník.

BYLI JSME
U TOHO

(161)#.'4+'
klikni na

Jakub ČERMÁK
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 Neporazitelnost v normální
hrací době pokračuje...
„Je to tak, na jaře hrajeme dobrý fotbal, hlavně na domácím hřišti. Chtěli
jsme i tentokrát určitě tuhle sérii prodloužit, zvlášť před naším publikem.
Osobně jsem zvědavý, kam až tu neporazitelnost dotáhneme.“ (úsměv)
 Co soudíte o vyloučení Holčáka? Neoslabil zbytečně tým?
„Samozřejmě mě to jako trenéra
mrzí, když dojde k takovýmto situacím. Je potřeba udržet chladnou
hlavu, ať se vám výrok sudího líbí,
nebo nelíbí. Paradoxně nás to ale vyhecovalo k lepšímu výkonu. Tým se
poté semkl, začali jsme útočit a kluci
dali dva krásné góly. Bod proti silným týmům z vršku tabulky je pro
nás v určitém slova smyslu vítězství.“
 V deseti lidech prohrávat
o dva góly a vyrovnat, to se povede
málokomu.
„Tady se ukázala naše bojovnost
a soudržnost. Ono vám ani nic jiného v takové situaci nezbývá než

F  .   &  ,!       !   *  @!  

$!'(!

za faul ve velkém vápně. Rozhodčí ale
viděl situaci jako nafilmovaný pád a za
hodně peprné urážky na svoji osobu
okamžitě vytáhl červenou kartu. Jak
se Holčákovi při údajném filmování podařilo vyzout kopačku, zůstalo
neobjasněno... Skutečnost, že mají
Určice v poli o jednoho muže méně,
však nebyla vůbec znát, ba naopak.
V 66. minutě nečekaně vystřelil zpoza
vápna k vzdálenější tyči O. Halouzka
a brankář na míč nedosáhl - 1:2. V 76.
minutě rozehrál trestný kop z hranice velkého vápna Menšík. Brankář
Plumlova čekal spíše centr do vápna,
čehož Menšík využil a uklidil míč do
sítě přímo - 2:2.
V penaltovém rozstřelu rozhodla
třetí série, když Hejduk hodně laxně
zahrál pokutový kop a ani ho příliš nikam neumístil. Hosté se nemýlili ani
jednou a dodatečný bod tak putuje
do Plumlova.

1UQDPQUVWVM¾PÊ
Plumlovský útočník Michal Trajer byl
po celý zápas velice nebezpečný směrem dopředu, za což byl odměněn gólem. V zápase si vypracoval několik
dalších dobrých příležitostí, a když
bylo potřeba, aktivně se vracel a vypomáhal s bráněním.

<CLÊOCXQUVFWGNW
Sobotní zápas nebyl jedinou akcí konanou v areálu fotbalového hřiště. Utkání
ozvláštnila probíhající svatba a všichni
svatebčané se během focení zapojili do
podpory domácího týmu, což také výrazně zvedlo návštěvnost zápasu.

#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
Možná až moc tichá se zdála podpora
ze strany přítomných fanoušků. Ti se
nejhlasitěji ozývali ve chvíli, kdy se jim
nelíbil výrok rozhodčího, což bylo zbytečně často. Za nevýraznou účast diváků také určitě mohlo počasí, jelikož se
před zápasem strhlo několik silných
průtrží a chvílemi padaly i kroupy.

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
2CXGN<$1äª0'-6,5QMQN7TéKEG
„Před zápasem jsme věděli, že narazíme na těžkého
soupeře, který hraje kvalitní fotbal, bojuje o špici tabulky a podle toho tak utkání vypadalo. Z naší strany tam
byla ze začátku určitá nervozita, protože jsme chtěli
před domácím publikem udržet neporazitelnost, což
se nám nakonec povedlo, a jsme rádi za ten vybojovaný bod.“

2 :2

TJ Sokol Určice

$!'(!

do toho pořádně šlápnout. Nám se
to vyplatilo a odměnou je ten bod,
který zůstal doma. Hodně si vážím
kluků, jak k tomu závěru zápasu přistoupili. Dát v deseti dva góly a srovnat, to je opravdu kumšt.“
 Jak je potřeba hrát do konce
sezóny, aby se zmíněná neporazitelnost udržela?
„Teď to byl osmý zápas bez porážky
a hned se začneme na tréninku chystat na číslo devět. Je to stále otevřené,
uvidíme, jak se nám povedou zahrát
zbylá kola. Nesmíme se bát být
úspěšní. Ono to zavazuje, hlavně co
se týče našich fanoušků, ale nemůžeme z toho být nervózní jako nyní na
začátku zápasu.“

2CXGN814èt6,5QMQN2NWONQX
„Byl to těžký zápas, jeli jsme sem bez naší brankářské jedničky, což je samo o sobě velké oslabení. Na druhou stranu
Kutný chytal dobře a neudělal žádnou větší chybu. V prvním poločase jsme měli tři gólové šance, které se měly proměnit, proto si myslím, že z našeho pohledu jsme tady dnes
ztratili důležitý bod. Domácí poté ke konci zatlačili a i v deseti lidech se jim podařilo dát dva krásné góly.“

TJ Sokol Plumlov

22. kolo, ALEA sportswear 1.A třída skupina B
Halouzka P.

Pavel

Fabiánek

Slezák

Halouzka O.

Pavel

Křupka

ZBOŽÍNEK

VORÁČ
Frehar

Menšík

Kiška

Hrstka

Zabloudil

Menšík

Kutný

Bureš
Holčák

Zbožínek

Trajer
Hladký

Vysloužil

Adamec

Hejduk

Bureš

Ševcůj

P K : 3 :5

Branka: 66. O. Halouzka, 76. Menšík
Střely na branku:
Rohové kopy:

5
1

Střely mimo branku:

URČICE

2 :2

PLUMLOV

( 0 : 1)

4

Branka: 20. Trajer, 47. Hladký
Střely na branku:

Rozhodčí: : Kaňok – Molík, Majer

Diváků: 80

Rohové kopy:

Žluté karty: 64. Slezák, 64. Krajíček, 67. Halouzka P., 72. Menšík. Červené karty: 64. Holčák

Žluté karty: 74. Hladký, 90. Fabiánek

Střídání: 41. Krajíček za Flehara, 54. Šnajdr za Bureše

Střídání: 77. Kratochvíl za Křupku

6
2

Střely mimo branku:

6
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připravila sportovní redakce Večerníku

JAN TYPNER
Tentokrát se dostává na individuální hvězdu, neboť střelecké manévry
kanonýra Brodku u Prostějova nemohly zůstat bez povšimnutí. Když se
podaří dát hattrick, je to důvod k oslavě, ale pokud k tomu přidáte ještě jednu trefu navíc, máte zajištěnou pomalu nesmrtelnost. Honza Typner takto
zničil Vícov.

KOLA

SM

LÍK
MARTIN TKÁÈ

Pořádně zatrnulo všem aktérům i divákům nedělního zápasu ve Hvozdu. Na
první pohled k hrůzostrašnému okamžiku došlo chvíli po startu druhé půle,
když se dvojice hráčů srazila v hlavičkovém souboji. Z něj vyšel hůře otaslavický Tkáč, který odjel na šití. Ránu opravilo šest stehů. Domácí borec utržil
velkou boulí, s níž zamířil na vyšetření.

PROGNÓZA NA 22. KOLO
";>?@Q>[\]^_`
VS. $fg q^_

Tip

Přímý souboj o deváté místo. Domácí již sedm zápasů čekají na Veèerníku:
plný bodový zisk, když během tohoto období čtyřikrát remizovali
1:3
a posléze třikrát prohráli, to hosté jsou na tom o fous lépe. Zejména
v posledních týdnech bodují pravidelně a svou fazónu potvrdí i na jihu okresu, odkud
s prázdnou neodjedou.

VS.

TJ Tištín

Není co řešit, favorit je při pohledu na tabulku i zápasovou bilanci
Tip
jasný. Otaslavice útočí na titul okresního vicemistra, naopak Tištín Veèerníku:
se snaží definitivně uniknout posledním dvěma pozicím a uhájit
5:0
příslušnost i pro příští rok. Na body si ale bude brousit zuby v jiných
střetnutích, tady k překvapení nedojde. TIP – 5:0
FC Ptení

VS.

FC Hvozd

Kdo s koho, bitva o všechno. Scházejí se dva nejslabší celky soutěže,
Tip
které shodně nasbíraly pouhých patnáct bodů. Právě tento souboj Veèerníku:
můžehodněnapovědět,kdonakonecuzavřeceloučtrnáctičlennou
2:1
tabulku a mizerné jaro Hvozdu přeci jen mírně favorizuje domácí
oddíl, který přeci jen sbírá body o trochu lépe.
TJ Sokol Vícov

VS.

VS.

TJ Jiskra Brodek u Konice

O týmech v horní polovině tabulky zatím ještě není rozhodnuto.
Tip
Těsně pod čarou zůstávají v tuto chvíli hráči určického „béčka“,
Veèerníku:
kterým při součtu dvaatřiceti bodů scházejí přesně dva bodíky na
3:0
sedmý Brodek u Konice. A právě tento tým se o víkendu vydá na
Hanou, aby se pokusil potřetí v řadě zvítězit na půdě soupeře.
TJ Sokol Brodek u Prostìjova

VS.

TJ Sokol Vrahovice

Velká bitva. Domácí o posledním hracím víkendu prokázali, že
Tip
umějí dávat gólů, a dokonce spoustu gólů, naopak hosté přijíždějí Veèerníku:
v pozice vedoucího týmu, který může učinit další krok vstříc
2:4
vytouženému návratu do krajské soutěže. Právě vrahovická ofenziva bude mít navrch a body zamíří do Prostějova.
FC Dobromilice

VIDEO+FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Suverén dosavadního ročníku Okresního přeboru PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku-II. třídy OFS Prostějov Sokol
Vrahovice v minulém kole neuspěl ve Vícově a jejich náskok
v čele tabulky před druhým Horním Štěpánovem se ztenčil na
pouhé dva body. Bylo tak jasné, že s tímto stavem chtěly něco
udělat, k čemuž jim v sobotním odpoledni soupeř hodně dopomohl. Už jen tím, že přijel pouze se základní jedenáctkou,
některé hráče neměl totiž vůbec k dispozici. Kanonádu domácích otevřela šťastná branka po deseti minutách, po přestávce
to už byla z pohledu vrahovických plejerů exhibice.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
Tomáš
KALÁB
Vrahovice nenechaly nikoho na pochybách, kdo vede tabulku nejvyšší
okresní soutěže, a od prvních minut
byly aktivnější. Vyjádřením převahy
byla první branka Studeného, který
vystřelil zpoza šestnáctky, a míč s tečí
doplachtil do horního rohu branky
- 1:0. Kučera pak zleva vybídl centrem Farného k efektní hlavičce. Po
rozehrávce domácího gólmana se
k míči dostal Studený, jenže Hanák
střelu vyrazil. Aktivní domácí kapitán
Farný si pět minut před přestávkou
vykoledoval faul, nařízenou penaltu
s přehledem proměnil Dvořák - 2:0.
Za tohoto stavu bylo jasné, že druhý
poločas bude jen o výši skóre, protože
ofenzivní pokusy hostů byly nepřesné

S VRH
TJ TIŠ

6:0
(2:0)

nebo končily u brankáře Pokorného.
Deset minut po změně stran po nepřímém kopu zleva hlavičkoval do brány
Kučera - 3:0. Dvořák přenechal míč
Kratochvílovi, jeho střela z otočky ale

BYLI JSME
U TOHO

, !      (- @ -  )" 
)   ( /- 


Hanáka nepřekvapila. Po hodině hry
trefil Kratochvíl tyčku. Za dalších pět
minut se dostal do brejku Prucek s Farným, domácí kapitán sám před brankou nezaváhal - 4:0. Hostující Lakomý
z přímého kopu mířil pouze mimo
branku, zato na druhé straně Markovu

střelu vrátil za Hanákova záda opět Kučera - 5:0. Tři minuty před koncem podtrhl brankový účet krásným gólem Marek, který přešel přes dva hráče a přesně
zakončil - 6:0. Vrahovice tak drží první
příčku, Tištín bude muset v boji o záchranu ještě zabrat.

Pozápasové hodnocení trenérù
Miroslav SCHWARZ - Sokol Vrahovice:
„Minulé utkání bylo z naší strany hodně špatné, chtěli jsme
utéci na pět bodů, což se nám nepodařilo. Na rozdíl od Vícova
nám pomohl domácí terén. Kluci hráli dobře, překvapili mě
někteří, které jsem neviděl takhle zahrát celý rok jako dnes.
Branek mohlo padnout i více. První, byť trochu náhodná
branka nás uklidnila, kdybychom se měli trápit půl hodiny,
než bychom dali první branku, asi by to taky vypadalo jinak.
Soupeř neměl žádnou protihru, jen odkopával balóny.“

Zdenìk OULEHLA st. – TJ Tištín:
„Soupeř byl jednoznačně lepší, kvalitu jistě má,
co k tomu víc říct. Přijeli jsme zdecimovaní,
museli ještě nastoupit dva zranění hráči, ostatní
byli v práci. Klukům musím poděkovat, protože
jsem byl první, který měl jít na hřiště, pokud by
se něco stalo. Jsem rád, že to vydrželi a máme to
za sebou. Sobotní termíny jsou z tohoto pohledu
nešťastné.“

TJ Sokol Èechovice „B“

Domácí si užívají jarní části, do níž vstoupili jako polití živou voTip
dou. V tomto kalendářním roce posbírali již šestnáct bodů a další
Veèerníku:
minimálně jeden zaknihují i proti rezervě Čechovic. Tamější „B“2:2
mužstvo ovšem nebude lehkým soustem, pravidelně sbírá body
a nedá svou kůži lacino, devadesát minut vítěze nepřinese.
TJ Sokol Urèice „B“

VRAHOVICE
NASYPALY PŮLTUCET TIŠTÍNU
Hosté přijeli jen v jedenácti, na střídání byl vedoucí týmu...

pro Večerník

aneb Večerník předpovídá

TJ Sokol Otaslavice

39

fotbal

VS.

TJ Horní Štìpánov

Souboj o špici tabulky. Dobromilice patří mezi nejpříjemnější
Tip
překvapení celého ročníku, takhle nahoře s nimi před startem
Veèerníku:
ročníku asi málokdo počítal. Při posledních dvou domácích soubo3:3
jích sice neuzmuli ani bod, proti Štěpánovu se ale vzchopí a druhý
tým tabulky se do hor nevrátí s plným bodovým ziskem, rozhodnou až pokutové kopy.

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.

21. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
TJ Sokol Čechovice „B“
TJ Haná Nezamyslice

4:2
(0:2)

Branky: 47. Jahl, 56. Jansa, 79. Klváček,
88. Foret. Rozhodčí: Procházka – Řezníček, Klimeš. Žlutá karta: 75. Moravec (N).
Diváků: 40.
Čechovice „B“: Zapletal – Šťastný, Začal, Hanák, Jahl – Frys, Klváček, Matula, Jansa (82. Meixner) – Jančík (84.
Drešr), Foret. Trenér: Rudolf Valný.
Nezamyslice: Buriánek – Pavelka, Z.
Moravec, Hradil, Lakomý – Vévoda,
Matoušek (80. D. Moravec), Hájek,
Machálek – Kiriljuk (64. Flajzar), Přikryl (46. Špička). Trenér: Drahomír
Crhan.
Pohledem trenérů
Rudolf Valný: „Do zápasu jsme
vstoupili dobře. Soupeře se nám dařilo přehrávat a předváděli jsme dobrou
kombinační hru. Koncovka už ale
byla horší. Nezamyslice hrály hlavně
na brejky a nám dělalo problém je zachytávat. Také z toho vstřelili dva góly
do poločasu a za tohoto stavu se šlo do
šaten. V druhém poločase předváděli
kluci stejnou hru, byli aktivní, dobře
běhali a chtěli s utkáním něco udělat.
Díky našemu soustředění a bojovnosti
se nám podařilo výsledek zvrátit a musím kluky pochválit, že to nevzdali.
Otočit takhle zápas, to se nepovede
pokaždé.“
Drahomír Crhan: „Utkání s rezervami má vždycky určité úskalí, protože
není jisté, s jakými posilami soupeř nastoupí. Proto jsme ani od utkání v Čechovicích nečekali jednoduchý zápas,
porážku o dvě branky nepovažuji za
ostudu. Kluci hráli dobře, za předvedený výkon je musím pochválit, přestože
neudrželi velmi nadějný poločasový
výsledek.“
TJ Sokol Brodek u Prostějova 6:3
(4:2)
TJ Sokol Vícov
Branky: 2., 14., 43., 48. Typner, 41., 72.
Soldán – 10. a 19. z penalty Vávra, 87.
Šobr. Rozhodčí: Svozil – Krátký, Kolařík. Žluté karty: 19. Dorschner, 36. Hanák, 69. Piňos – 36. Vávra, 38. Bartlík,
76. Světlík. Diváků: 60.
Brodek u Prostějova: Dorschner –
Hudeček, Krejčí, Sochor, Zatloukal –
Typner, Piňos (78. Smejkal), Soldán,

Hochman – Ličman (67. Matoušek),
Hanák. Trenér: Tomáš Bureš.
Vícov: Drčka – Světlík, Humpolíček,
Chytil, Štuler (72. Trnečka) – Rozsíval, Vávra, Tesařík, Bartlík – Pliska
(74. Vaverka), Šobr. Trenér: Miroslav
Krutovský.
Pohledem trenérů
Tomáš Bureš: „Na okresní úroveň
se hrál korektně vedený fotbal, žádná
kopaná. Padaly krásné góly po vyvedených akcích. Je to tak trochu naše
specialita, že zápas nemůže skončit
výsledkem třeba 2:0, ale fotbal se hraje
koneckonců pro diváky, kteří si určitě
přišli na své. Zisk tří bodů určitě těší.“
Miroslav Krutovský: „Do Brodku
jsme jeli ve značně pozměněné sestavě, takže jsem počítal s těžkým utkáním. Chyběli nám distancovaní hráči,
někteří byli na dovolené. Přesto jsme
na soupeřově hřišti dokázali vstřelit tři
branky, čehož si cením. Dostali jsme
ovšem šest, což je na můj vkus přece
jen trochu moc.“
FC Hvozd
TJ Sokol Otaslavice

0:4
(0:2)

Branky: 26., 71. a 85. Smékal, 36. Nejedlý. Rozhodčí: Antoníček – Zatloukal, Weiser. Žluté karty: 48. Dostál –
15. Drmola, 51. Koudela Diváků: 30
Hvozd: Hlavinka – Zapletal, Vyroubal, Vánský, Procházka – Muzikant,
Spíchal, Koutný, Dostál V. – Dostál T.
– Slováček Trenér: Karel Procházka
Otaslavice: Hon M. - Ruszó, Vogl,
Rušil, Skalický – Tkáč (60. Frehar),
Drmola, Smékal, Koudela – Nejedlý
(86. Valenta), Zatloukal (80. Hon T).
Trenér: Jiří Hon
Pohledem trenérů
Karel Procházka: „Potkali jsme se
s lepším soupeřem. Otaslavice mají
několik nových mladých hráčů od
posledně. Ti jsou šikovní, rychlí, takže
zaslouženě vyhráli. Smutný moment
zápasu bylo to zranění obou hráčů, kdy
na hřiště musela být povolána sanitka,
ale oba jsou v pořádku, tak snad budou
moci znovu nastoupit.“
Jiří Hon: „Na půdu soupeře se
jelo získat povinné tři body. Což
se nám podařilo. Prvních dvacet
minut jsme ale udělali hodně chyb
při hře dopředu. Gólem Smékala ve

26. minutě se hra zklidnila a tempo
hry jsme dirigovali my. Do šaten
se šlo s dvoubrankovým vedením.
V přestávce jsme potřebovali trošku
zklidnit emoce. Nepříjemná situace
se odehrála v šestapadesáté minutě,
když při hlavičkovém souboji došlo
ke srážce hlav. S tržnou ranou odjel
Tkáč na šití. Soupeř s velkou boulí
na vyšetření. Smékal přidal ještě
dva góly a čekalo se na zprávu zraněného Martina Tkáče. Ránu opravilo šest stehů, čili bude mít chvilku
volno.“
TJ Horní Štěpánov
FC Ptení

5:3
(3:1)

Branky: 12. a 34. Němec, 20. Červinka, 52. a 60. Tyl. Rozhodčí: 43. Holinka, 55. Šmída, 83. Jergl. Žluté karty:
63. Hrabal, 70. Nevrla. Diváků: 45.
Horní Štěpánov: Havlíček – Sígl,
Janíček (23. Rychnovský), Červinka
(58. Hartl), Ščudla – Svoboda, Němec, Kamený, Tyl – Gryc, Bašný. Trenér: Adolf Langer.
Ptení: Grulich – Hraba, Kouhout,
Látal, Doležel – Šmída, Nevrla (66.
Hrazdil), Holinka – Vyroubal, Jergl,
Horák (54. Lang). Trenér: Martin
Musil.
Pohledem trenérů
Adolf Langer: Z rozhodnutí klubu
nemůže trenér dávat rozhovor.
Jaroslav Svozil: „Soupeř vyhrál zaslouženě, byl lepší. Rozhodly dva
góly Němce v prvním poločase. Snažili jsme se bojovat, ale na lepšího
soupeře to prostě bohužel nestačilo.
Může nás těšit, že jsme aspoň třikrát
skórovali.“
Jiskra Brodek u Konice
FC Dobromilice

1:3
(1:2)

Branky: 43. Adámek – 6. Kratochvíl,
36. Selucký, 55. Václavík. Rozhodčí:
Weiser – Vrážel, Dömish. Žluté karty: 83. Blatner, 89. Procházka – 39.
Kratochvíl, 66. Václavík, 73. Bako, 85.
Fialka. Diváků: 65.
Brodek u Konice: Vičar – Blatner,
Možný, Grepl P., Kolář (72. Vlk) –
Adámek (58. Procházka), Koudelka
Z., Koudelka P., Müller– Koudelka J,
Grepl K. Trenér: Patrik Müller.

Dobromilice: Drnovský – Bako,
Kubíček, Rochla, Ryška – Selucký,
Fialka, Šoc (51. Nakládal), Václavík
– Žondra (74. Svozílek), Kratochvíl
(62. Obruča). Trenér: Michal Rochla.
Pohledem trenérů
Patrik Müller: „Myslím, že jsme
nehráli spatně, ale soupeř byl lepší.
Dobře kombinoval, dal dva góly a dokázal to udržet. Nám se podařilo snížit a sahali jsme po remíze, bohužel se
to nepovedlo. Nicméně mám pocit,
že pro diváky to bylo určitě atraktivní
utkání a že si ho užili.“
Michal Rochla: „Nastoupili jsme
v dost okleštěné sestavě. Chyběli nám
čtyři hráči ze základu, ale bojovali
jsme. Podle mého názoru jsme byli
lepším týmem, asi i fotbalovější. Kluci
chtěli vyhrát a šli za tím. Rozhodně
nejlepší hráč zápasu je Václavík. Ten
má na tom lví podíl, protože jezdil
dozadu i dopředu a nevypustil žádný
souboj.“
FK Výšovice
Sokol Určice B

2:2

(1:1) PK 5:3

Branky: 36. Olbert, 56. Koukal – 3.
Kouřil, 77. Vodák. Rozhodčí: Němec – Svozil, Klusal. Žluté karty:
41. Pychora, 47. Okleštěk – 44. Hanzelka, 55. Pokorny. Diváků: 69.
Výšovice: Hýbl – Škop, Krčmář,
Krajíček, Dudík (46. Fildán) – Ryšánek, Koukal, Oldert (85. Koukal),
Okleštěk F. (49. Režný) – Pychora
(65. Křížek), Okleštěk P. (36. Škultéty). Trenér: Michal Dudík.
Určice: Pokorný – Grulich, Nakládal,
Ježek, Muzikář (46. Pospíšil) – Bureš,
Hanzelka (84. Halouzka), Vodák,
Střebský (46. Krajíček) – Kouřil (53.
Žáček), Berčák (46. Pavlů). Trenér:
Karel Vlach.
Pohledem trenérů
Michal Dudík: „Bylo to místní derby.
Ta jsou vždycky vyhrocená, ale dnes to
byl velice klidný zápas. Chyběla nám
spousta hráčů, takže jsme museli nasadit kluky, kteří už fotbal nějakou dobu
nehrají, ale ten zápas zvládli a remíza je
pro nás dobrý výsledek.“
Karel Vlach:
S trenérem se bohužel nepodařilo telefonicky spojit.
(tok, jč)
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„DÝCHÁ SE MI LÍP, NEŽ KDYŽ JSEM BYL DVĚSTĚPADESÁTÝ“
Prostějovský tenista Adam Pavlásek hlásí restart, vyhrál challenger v Římě
PROSTĚJOV Dlouho byl Adam
Pavlásek považovaný za velký tenisový talent, kterému se ale nechce
příliš trénovat. Několik let se pohyboval mezi druhou a třetí stovkou
světového žebříčku ATP, poslední
krok k posunu mezi elitních sto tenistů hned několikrát nezvládl. Poprvé se to ale přece jen podařilo až
v červnu 2016, o sedm měsíců později atakoval sedmou světovou desítku. To bylo však jeho dosavadní
maximum. Kvůli problémům se
zdravím, ztrátě sebevědomí na
kurtu i osobním potížím následoval pád, který postupně nabíral na
rychlosti. Na konci loňského roku
byl člen TK Agrofert Prostějov
na 202. příčce, na začátku května
dokonce spadl na 245. místo. Za
záchrannou brzdu zatáhl na challengeru v Římě, kde překvapivě vyhrál pět zápasů v řadě a získal svůj
čtvrtý titul v kariéře, díky čemuž je
nyní evidován jako 177. mejlepší
tenista světa. „Přitom jsem zvažoval, jestli do Říma vůbec poletím,“
přiznal po návratu do prostějovského areálu Pavlásek, který nyní
věří, že pád zastavil a výkonnostní
vzestup bude mít trvalý charakter.
Cílem tenisty je návrat do světové
stovky!

v rámci původního
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav

VALNÝ

18051180549

 Předchozí průběh sezóny nebyl povedený, když jste vyhrál
pouze pět zápasů. Byl jste z toho
hodně rozladěný?
„Takové výsledky nemůžou nikoho
těšit, téměř všechno bylo špatně.
Snažil jsem se být trpělivý a doufal,
že se to zlomí. Některé zápasy byly i
docela slušné, hned v následujících
ale zase přišel pád a rozladění. Před
Římem jsem hrál v Ostravě. Proti
Zdeňkovi Kolářovi jsem měl mečbol, ani to nestačilo. Frustrace byla
opravdu velká. Dokonce jsem přemýšlel o tom, že na další turnaj vůbec nepoletím... Ale nejsem zvyklý
se vzdávat dopředu. Odměnou byl
titul, který je v kariéře zatím nejcennější.
 I díky náročným podmínkám,
které v Římě panovaly?
„Opravdu to bylo těžké. Zápasy byly
dlouhé, hrálo se na pomalém povrchu, pomalé byly i míče. Byl to test
odolnosti. Musel jsem být hodně trpělivý a čekat na šanci. Docela se to
vyplatilo.“ (úsměv)

 Na výrazný úspěch jste čekal
dlouho. Neztrácel jste víru ve
vlastní síly?
„Titul přišel po dvaceti měsících, to
už je nějaká doba... Někdy se to tak
poskládá. Jednou jsi dole, podruhé
nahoře. Není to příjemné, ale ani tak
to prostě nesmíte zabalit.“
 V průběhu posledních měsíců
jste si dokonce zkusil odskočit na
turnaj nižší kategorie, výrazně jste
se ale ani tam neprosadil. Byla to
hodně hořká pilulka?
„Od samotného začátku sezóny to
nebylo dobré. Měl jsem problémy
se zdravím, k tomu se přidaly osobní problémy. Ukázalo se, že když
do sebe věci mimo kurt nezapadají,
tenis trpí. Byl jsem hodně dole. Celé
období bylo hodně ubíjející a moje
hra nestála za nic. Bylo to kruté období.“
 Jakým způsobem jste hledal
cestu zpátky a potřebnou sebedůvěru?
„Každý člověk chce problémy vyřešit sám, i já jsem se o to dlouhou
dobu snažil. V únoru jsem ale začal
spolupracovat s mentálním koučem. Jsme prakticky v každodenním
kontaktu, řešíme spolu i maličkosti.
Cítím velký pokrok, dostávám se
do pohody, jsem vyrovnanější. To
je pro hru to nejdůležitější. Hlava je
základem úspěchu v každém sportu.
Když není čistá, nic nevyhrajete.“
 Prvním úspěchem spolupráce
bylo povedené vystoupení v Davis
Cupu, v němž jste zvládl singlovou premiéru?
„V utkání proti Izraeli si všechno sedlo, jak mělo. Celý týden byl v pohodě
a ukázal to i samotný zápas s Dudim
Selou. Pomohla mi atmosféra, miluju hrát v Česku před českým publikem. O Ostravě to platí dvojnásob,
jsem tam skoro doma. Fanoušci byli
skvělí, takové nám můžou všechny
ostatní týmy jedině závidět.“
 Navíc byl na střídačce Jaroslav
Navrátil, který vás dokonale zná...
„To je pravda. Pomáhal mi, radil. Dostal jsem od něj důvěru a za to jsem
byl vděčný. Chtěl jsem ji splatit.“
 Podařilo se, porazil jste hráče
z první světové stovky. Ukázalo
vám utkání směr, kterým se máte
ubírat?
„Hlavně ukázalo, že když budu hrát
takovým způsobem i na turnajích,
můžu být žebříčkově úplně jinde. I
o tom jsme s mým mentálním koučem hovořili.“
 V Římě se hrálo na antuce,
vesměs šlo o dlouhé zápasy. Byla
to dobrá příprava před zářijovou
daviscupovou baráží v Maďarsku?
„Baráž nás čeká až za pět měsíců. Ale
každý vyhraný zápas může pomoci.

Maďaři vybrali antuku, hrát se bude
venku, v září se dá očekávat teplo. A
zápasy budou zřejmé dlouhé. Může
to být podobné jako v Římě, kde
semifinále trvalo dvě a tři čtvrtě hodiny a finále ještě o pět minut déle.
Zápasy mě vyždímaly dokonale. Ale
i připravily. Ukázaly, že i tak náročné duely v krátkém časovém úseku
můžu zvládnout.“
 Tlak v Davisově poháru je ale
jiný než na turnajích, že?
„To se nedá srovnávat... Turnaje se
hrají každý týden. Vypadnete a hned
máte další možnost to napravit. V
Davis Cupu je to jiné. Navíc hrajete
za Českou republiku, nechcete zklamat fanoušky. Přesto mám tu soutěž
hodně rád. Jsem rád, že mám možnost reprezentovat.“
 Poslední triumf vám žebříčkově hodně pomohl. Poskočil jste
o osmašedesát míst na aktuální
177. příčku. Jak se vám líbí současné postavení?
„Pochopitelně se mi lépe dýchá,
než když jsem byl dvěstěpadesátý.
(úsměv) Ale zase by nebylo dobré
turnajový výsledek přeceňovat. Rozdíly ve druhé a třetí světové stovce
nejsou velké. Takové skoky se stávají, není to nic neobvyklého. Jde o
to, udržet si konzistentní výkonnost
delší dobu. Pokud by zase přišlo období neúspěchů, z dlouhodobého
pohledu by římské vítězství žebříčkově k ničemu nebylo.“
 Ještě před rokem jste byl v
první světové stovce. Současným
cílem je opětovné pokoření této
mety?
„Jestli je někdo devadesátý nebo sto
desátý, to je v tenisu strašně malý
rozdíl. Výkonnostně téměř nulový.
Ale stovka je stovka, je to cíl a sen,
každý hráč v ní chce být. Znamená,
že hrajete hlavní soutěž na grandslamech, i na ostatních velkých turnajích nemusíte do kvalifikace. Chtěl
bych se tam vrátit, ale snadné to
nebude.“
 Přestože už víte, jak se do ní
dostat?
„To je právě problém. Moc dobře si
pamatuji, jak to bylo těžké. Trvalo to
dlouho, několikrát jsem už klepal na
dveře a nevyšlo to. Ale nechci na to
příliš myslet, protože je to svazující a
na kurtu potřebuji čistou hlavu.“
 Na druhou stranu si můžete
říkat, že herně na to máte...
„To je pravda. Jenže když jdete od
porážky k porážce, tlačí vás to spíše
dolů. I tak se na to dívám pozitivně.
Byl jsem ve stovce, tak snad něco
umím. Pokud budu předvádět tenis, jakého jsem schopen, můžu se
vrátit.“
 Jak dlouho to bude trvat?

Měl jsem problémy se zdravím, k tomu se
přidaly osobní problémy. Ukázalo se, že když
do sebe věci mimo kurt nezapadají, tenis trpí.
Byl jsem hodně dole. Celé období bylo hodně
ubíjející a moje hra nestála za nic. Bylo to kruté.

„To se nedá odhadnout. Potřebuji výhry, jen ty přinesou chybějící
body. Doufám, že se to zlomí co
nejdříve. Třeba už na červnovém
turnaji v Prostějově. Budu doma,
mohlo by to klapnout. Byl by to dobrý odrazový můstek.“

vizitka
ADAM PAVLÁSEK

Foto: Facebook

✓ narodil se 8. října 1994 v Bílovci
✓ český tenista hájící barvy TK Agrofert Prostějov
✓osobnímtrenéremje MichalNavrátil, kondiční
přípravu pak má na starost Jozef Ivanko
✓ s tenisem začal v pěti letech, preferuje antukový povrch
✓ ve světovém žebříčku byl nejlépe hodnocený
v lednu 2017, kdy mu patřila 72. příčka, avšak v probíhající sezóně
se propadl do třetí stovky, pracuje ovšem na návratu na bývalé pozice,
aktuálně poskočil na 177. místo
✓ ve čtyřhře už mu patřila 214. příčka, momentálně jej najdeme
na 1246. pozici
✓ v průběhu kariéry se desetkrát probojoval do finále turnaje kategorie
challenger, čtyřikrát získal titul
✓ na grandslamovém podniku došel nejdále v roce 2016 ve Wimbledonu
✓ je dvojnásobným držitelem Zlatého kanára v kategorii Talent roku
✓ v Davis Cupu debutoval v utkání proti Austrálii v prvním kole Světové
skupiny v roce 2015, přičemž singlovou premiéru prožil letos proti Izraeli
a hned ve svém prvním utkání dokázal bodovat, když porazil soupeře
Dudiho Selu, izraelskou jedničku
✓ v letech 2015 a 2017 reprezentoval Českou republiku
na Hopmanově poháru
✓ v kariéře si doposud na okruhu ATP či ITF vydělal 497 849
amerických dolarů
zajímavost: do čtrnácti let hrál i fotbal, pak dostal definitivně přednost tenis
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TENISOVÝ SVÁTEK NA HANÉ SE BLÍŽÍ
Czech Open poprvé s novým názvem. Z domácích hráčů je v hlavní soutěži
zatím pouze Jiří Veselý. Jedna z divokých karet míří ke španělské hvězdě

PROSTĚJOV Hned čtrnáct hráčů z první světové stovky
zaslalo své přihlášky do kanceláře vedení turnaje Moneta
Czech Open 2018. I díky tomu půjde o velký tenisový svátek.
Pětadvacátý ročník největšího českého mužského turnaje
v Česku se odehraje letos premiérově s novým titulárním
partnerem a s dotací 150 000 dolarů. Hrát se bude hrát v areálu NTC MORAVA Za Kosteleckou ulicí v Prostějově od 4. do
9. června, kvalifikace začne již v neděli 3. června. Z domácích tenistů je v hlavní soutěži zatím pouze obhájce titulu
Jiří Veselý. Je však pravděpodobné, že minimálně Adam
Pavlásek jej doplní, šanci má i Zdeněk Kolář. Tradiční exhibice se odehraje v sobotu 10. června od 10:00 hodin a ponese
se v duchu semifinále Australian Open 2002, kde svedli pětisetovou bitvu Thomas Johansson a Jiří Novák. Mediálním
partnerem je každoročně i PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který
už teď pro vás k turnaji připravuje speciální přílohu.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Něco takového se ještě v minulosti
nestalo. Kvalita startovního pole je
opravdu vysoká, přestože se ve stejném termínu hrají tři další turnaje,
v minulých letech to byl jediný. Máme
v tenisovém světě dobré jméno,“ pochvaluje si Petra Černošková, ředitelka
turnaje .
Přímo do hlavního pole se z hráčů TK
Agrofert Prostějov zatím kvalifikoval Jiří
Veselý, téměř stoprocentní jistotu má
ale i Adam Pavlásek. „Chceme, aby se
na turnaji představil co největší počet
domácích tenistů. Některou z volných
karet dáme pravděpodobně Václavu
Šafránkovi nebo Zdeňkovi Kolářovi,
pokud ji bude potřebovat,“ poznamenala Černošková s tím, že se naopak nepočítá se startem talentovaného Dalibora
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Svrčiny. „Bude v té době na pařížské
juniorce a věříme, že v soutěži zůstane
co nejdéle,“ pousmála se.
Další divokou kartu tradičně pořadatelé vyměnili se Slovenským tenisovým
svazem, na divokou kartu by měl hrát
také Španěl Nicolás Almagro, který
byl před sedmi lety na devátém místě
žebříčku ATP. Nyní se vrací na kurty
po dlouhodobém zranění a momentálně mu patří 322. příčka „Pro české
fanoušky to bude atraktivní tenista,
který naše fandy několikrát upoutal.
Například v Davis Cupu prohrál rozhodující pátý zápas s Radkem Štěpánkem a my jsme získali slavnou mísu,“
připomněla ředitelka Moneta Czech
Open. O udělení čtvrté divoké karty
se zatím jedná.
Jistou atrakcí bude také účast Martona
Fucscovice. Právě proti němu se postaví český národní tým v zářijové baráži
Davis Cupu. „Přijedou dva nejlepší
maďarští hráči, bude zajímavé je sledovat,“ míní s ohledem na podzimní
bitvu Petra Černošková.

V každém případě i přes momentálně
nepříliš lichotivé postavení na žebříčku
ATP bude jedním z hlavních favoritů
challengeru Moneta Czech Open čyřiadvacetiletý Veselý, jenž už prostějovský turnaj vyhrál v letech 2014, 2015
a loni. V případě dalšího vítězství by
překonal Radka Štěpánka a Jana Hájka, kteří mají na kontě rovněž tři prvenství. K největším vyzyvytelům budou patřit nejvýše nasazený Američan
Tennys Sandgren a plánovaná turnajová dvojka Maďar Márton Fucsovics.
Organizátoři přesto předpokládají, že
největší zájem bude o zápasy domácích hráčů. Tahákem bude především
start trojnásobného vítěze Jiřího Veselého. Do prostějovského areálu budou
mít diváci opět volný vstup a součástí
turnaje bude tradiční exhibice. Ta letošní se odehraje v sobotu 10. června
od 10 hodin a ponese se v duchu semifinále Australian Open 2002, kde
svedli pětisetovou bitvu pozdější vítěz
Thomas Johansson ze Švédska a prostějovská legenda Jiří Novák.

Pøihlášení hráèi
MONETA CZECH OPEN 2018

Tennys Sandgren (USA, 56.)
& $  O&P" 5Q
R/# 3!  O*(" VVQ
Guillermo Garcia-Lopez
O?) " VQ
.  3 OZ " [8Q
& \  OZ " []Q
'( \(  C
O?) " [VQ
Guido Pella (Argentina, 80.)
   
&  C  OC  @B " >8Q
2   E  O;B " >[Q
&  E#  OE" Q
/  Z  Ob( " VQ
'  ; ( O&  " [Q
3  /! O*(" 96Q
A &  O'" ]Q
<  f O? " 85Q
&  ;  O?) " 6[Q
   !"
&  C B O2)" 5>Q
D & O?) " 5Q
* '( O$ " V>Q
----------------------------------------------atraktivní jména
tzv. pod èarou

----------------------------------------------#$%&% '  **
< A (  O3##" 9Q
, '(  O?) " 88[Q
+$,- ' ./!
, C  OC " 86Q
'1 %3%4' .5/
&  \ ObB" 8>Q
2   ; B O?) " ]88Q
, A(# O'" ]5VQ
A A  O?) " 6]VQ
&7'%8  )   ' #
&*  +* ,!'- &* #

AKTUALITY
SLEDUJTE NA
WWW.CZECH-OPEN.CZ

jÇISURVWøMRYVNÇKRWXUQDMH0LURVODYéHUQRxHN

„Tříletá smlouva s novým partnerem
je pro turnaj velice pozitivní zprávou“
době silného sponzora s odpoví- „Chystáme golfový a tenisový turnaj
dajícím zázemím?
pro partnery Monety i velkou party
„Pomohla nám i komunikace s Čespřed finálovým dnem. Na
kým tenisovým svazem, který
prostějovském náměstí
s bankou Moneta již nějakou
proběhne Dětský den
dobu spolupracuje. Jednání
s Monetou. Věřím, že
dopadla dobře. Život přinávšichni budou spoší změny a tato je pro turnaj
kojeni.“
opravdu velice přijatelná.“
 Máte představu, čím vedení banky v průběhu turLadislav VALNÝ
naje přesvědčíte, že
 Nezaskočilo vás rozhodnutí udělala správné
bývalého partnera o ukončení spo- rozhodnutí?
lupráce?
„Takové věci se stávají... Došlo
ke změnám ve vedení a v souvislosti s tím i ke změnám filozofie.
Náš bývalý partner se stahuje
z fotbalové Ligy mistrů, golfu
i tenisu. Podařilo se nám celou
situaci vyřešit a v pozici titulárního partnera máme bankovní
dům, což je prestižní záležitost.“
$!'(!
 Bylo složité získat v krátké

18051810556

PROSTĚJOV Po dlouhých letech
změnil prostějovský challanger titulárního partnera. Největší tenisový
turnaj na území České republiky se
minimálně v nejbližších třech letech bude hrát pod názvem Moneta
Czech Open. „Snad budou s turnajem spokojení,“ přeje si Miroslav
Černošek, šéf pořádající marketingové společnosti TK PLUS.
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Zápasník Vrba vládne

i starším žákům!
TEPLICE, PROSTĚJOV V polovině dubna se v teplické sokolovně konalo Mistrovství
České Republiky juniorů a žáků ve volném stylu. Mezi téměř dvěma stovkami zápasníků
se představili rovněž tři čechovičtí borci a všichni zasáhli do bojů o cenné kovy. Matěj Vrba
s Robinem Buriánkem se kvalifikovali do finále, třetí člen úspěšné party David Pospíšil zabojoval alespoň o bronz. A prvnímu jmenovanému se podařilo dotáhnout celé tažení do
vítězného konce, čímž potvrdil svou letošní suverenitu na mládežnických šampionátech.
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„Sportovní gymnastika pro děti od
útlého věku má svoji dlouhou tradici. Dnes už nám pomáhají naše
někdejší cvičenky v roli rodičů,“ zavzpomínala na historii tohoto sportovního odvětví Eva Kletenská. Jako
u jiné práce s dětmi, i tady platí, že se
jí věnují nadšenci. „Byla jsem tady už
před sedmou hodinou, aby vše bylo

" I N I L?J
J I L N ´ Û saa

Letní biatlonisté

TRADIČNĚ

závodili ve Zdětíně

Jiří MOŽNÝ

V kategorii žáků do 75 kilogramů se za čechovický oddíl představili David Pospíšil a Matěj Vrba.
Oba tamní zápasníci se po dvou výhrách ve skupině střetli v přímém boji o finále. „Začátek bratrovražedného souboje lépe vyšel staršímu a silnějšímu Davidovi, který si v první půli vybojoval
pětibodový náskok. V druhé půli měl však navrch
Matěj, který začal odmazávat Davidův náskok
a vše završil dvacet sekund před koncem základní
doby, kdy se mu podařilo dostat Davida na lopatky a zajistil si finále,“ popisoval dramatický souboj
jeden z čechovických trenérů Vojtěch Szilva.
Na Davida tak po nadějném vývoji zůstal jen boj
o bronzovou útěchu. Také v něm se brzy dostal do
vedení, pak mu však došly síly a bral jen nepopulární čtvrtou příčku. O poznání lépe se vedlo Matějovi. Ve finále si dvojnásobný domácí šampion
mezi mladšími žáky od začátku udržoval drobný
náskok a odměnou mu byl v pořadí již třetí letošní
titul mistra republiky, tentokrát premiérový mezi
staršími žáky!
Také Robinu Buriánkovi se v kategorii žáků
do 100 kilogramů podařilo dostat až do finále.
V něm narazil na soupeře z Hodonína, který byl
však nad jeho síly a porazil ho na technickou převahu. Tímto vybojoval pro hanácký oddíl alespoň
stříbrnou medaili.

Sportovní gymnastika ovládla
tělocvičnu ZŠ Melantrichova

PROSTĚJOV Tradiční přehlídku
malých adeptek a adeptů sportovní gymnastiky uspořádal sportovní
kroužek při Sportcentru-DDM pod
vedením Evy Kletenské. Tělocvična
základní školy Melantrichova se v polovině dubna zaplnila rodiči a dalšími
rodinnými příslušníky, kteří byli zvědaví na cvičení toho svého potomka.
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nachystáno,“ prohodila trenérka.
Na malé cvičence byla radost pohledět, zážitek z pohybu byl takřka
všudypřítomný. Děti předvedly, co
se naučily v prostných, přeskocích,
na kladině a ti nejlepší na bradlech.
„Není to opravdu tak jednoduché
udržet rovnováhu a ještě při tom cvičit,“ uznala jedna z maminek, protože

jakk cvviččilii (nnejjenn) mlaadí gyymnastté....

i rodiče měli o přestávce příležitost si
toto nářadí vyzkoušet.
Jak už to na přehlídkách tohoto typu
bývá, nešlo vůbec o vítěze, ale ukázat
svým blízkým, že svůj čas děti tráví účelně, dělají něco pro své zdraví
a navíc jsou velmi šikovné. A to potěší
nejen trenéry, ale především každého
rodiče.
(tok)
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ZDĚTÍN, PROSTĚJOV Klub
biatlonu Prostějov uspořádal poslední dubnovou sobotu kvalifikační regionální závod Českého
poháru v letním biatlonu. Kde?
Ve vlastním sportovním areálu se
střelnicí ve Zdětíně, který je jejich
tréninkovou základnou.
Tentokrát se postavilo na start už 24.
ročníku (současně 9. ročníku Memoriálu Radomila Večeři) celkem
167 závodníků v kategoriích žactva,
dorostu i dospělých. Obecně má biatlonové klání ve zdětínském středisku mnohaletou tradici a každoročně
se koná poslední dubnový víkend.
Konkrétně letní biatlon je o běhu
v terénu a střelbě. Prostějovský oddíl
v něm dosahuje úspěchů jak mezi
seniory, tak především díky mladým
talentům, jež při soutěžích sbírají
zkušenosti.
Členové pořádajícího klubu samozřejmě nechyběli mezi účastníky domácího závodu a mnoho se jich umístilo na předních
příčkách. Jak přesně? Muži B: 1.
Roman Večeřa. Dorostenci A: 3.
Alexandr Bábek, 6. Lukáš Poláček.
Žáci A: 8. Tomáš Kopecký. Žákyně
A: 6. Anežka Klapková. Žáci B: 1.
František Ševčík, 3. Ondřej Koutný,
6. Stanislav Melcr, 7. Jakub Koukal.
Žákyně B: 9. Ema Švancarová. Žáci
C: 1. Jan Koutný. Žákyně C: 5. Elen
Melcrová, 17. Anežka Klapková, 18.
Nela Hájková. Přípravka: 11. Julie
Vlková.
„Zápolilo se v našem krásném
střeleckém areálu mezi Zdětínem
a Běleckým Mlýnem, běžecká část
vedla přilehlými lesy za nádherného
počasí. Účast přitom byla rekordní
ze všech uskutečněných ročníků.
Je znát, že obliba biatlonu je čím
dál větší hlavně u mládeže, úspěchy

českých reprezentantů ji přitahují.
Letos přijeli zástupci oddílů z Olomouce, Blanska, Vyškova, Orlové,
Říčan, Třebíče, Ostravy, Vsetína, Halenkovic, Valašského Meziříčí a Bobrk. Všichni si pochvalovali náročnost
hezké tratě i vynikající organizaci
v čele s R. Večeřou, A. Bůžkem,
V. Bábkovou, M. Roučkovou, J. Matějkovou a technickým delegátem
Z. Škrabalem. Samotné závody měly
vysokou sportovní úroveň. Klub biatlonu Prostějov dlouhodobě prokazuje, že patří mezi výborné oddíly
v rámci celé republiky,“ konstatoval
maximálně spokojený předseda organizačního výboru Antonín Dušek.
„Již řadu let nám při přípravách
zdětínského klání i v jeho průběhu
vydatně pomáhají rodiče mladých
závodníků, které trénuje Roman
Večeřa, současně předseda Klubu
biatlonu Prostějov. Též osvědčená je
spolupráce s rozhodčími KB Halenkovice, Blanska, Moravské Třebové
a Olomouce, stejně jako je technicky
velmi účinná kooperace s Klubem
orientačního běhu Prostějov. Hlavní
rozhodčí Antonín Bůžek pak nemusí
řešit žádné větší problémy ani komplikace. Moc rádi jsme za to, že nad
letošním ročníkem převzal záštitu
náměstek hejtmana Olomouckého
kraje František Jura. A všichni už se
velice těšíme na ročník příští, jenž
bude jubilejní pětadvacátý,“ připojil
Dušek.
Klub biatlonu Prostějov zorganizoval tradiční akci s finanční podporou
statutárního města Prostějov i Olomouckého kraje a za laskavého přispění sponzorů (Dermacol, Western
– Šiklův Mlýn, Kaufland, Šumavský
pramen, ZD Vícov, HD Určice, Alika). Všem náleží velké poděkování.
(duš,gš,son)

Posádky Tomi-Remont Prostějov Další sezóna zimního
opanovaly oba díly Českého poháru

i nominační závody o mistrovství světa
➢ ZE STRANY 33

PROSTĚJOV Určitě nejvyšší
hodnotu má absolutní dominance
posádek TR nad prvními nominačními závody R6 (šestimístné
čluny) o postup na mistrovství
světa 2019. Tato důležitá soutěž se
uskutečnila v Rakousku na tamní
řece Salza a absolvovalo ji pět prostějovských posádek.
„Mohu s radostí oznámit, že obě
mužské obsadily dvě nejvyšší pozice
a vyhrát se povedlo také holkám, juniorům i veteránům. Ve vítězné sestavě juniorek jsme pak měli tři děvčata,“

prozradil Večerníku kapitán raftařů
Tomi-Remont PV Zbyněk Netopil.
Světový šampionát šestek bude
v příštím roce hostit Austrálie, což je
po loňském Japonsku další nadmíru
atraktivní destinace. „Samozřejmě
bychom moc rádi, aby na mistrovství
postoupili naši chlapi, ženy, veteráni
i obě juniorské posádky. Protože se
však z ČR kvalifikuje pouze jedna loď
v každé kategorii, nebude to snadné. Tím větší radost máme z natolik
vydařeného startu do seriálu nominačních závodů,“ zdůraznil Netopil.
Potěšil ho navíc též báječný rozjezd
do Českého poháru. „V něm jsme

zatím ovládli kromě úvodního sjezdu mužů s druhým místem úplně
všechno, co se dosud jelo, a zúčastnili jsme se. Druhý díl ČP byl navíc
mistrovstvím republiky ve sjezdu, ze
kterého jsme si odvezli tři tituly plus
dvě stříbra. Pokud se povede takhle
pokračovat dál, bude to paráda,“ pravil s úsměvem dlouholetý šéf raftařů
Prostějova, kteří se opírají o podporu
titulárního partnera Tomi-Remont,
Olomouckého kraje, statutárního
města Prostějov i dalších sponzorů.
(son)
Výsledky prostějovských
raftařů najdete na straně 26

plavání je minulostí

PROSTĚJOV Zimní plavci z oddílu DZP Haná
Prostějov již tradičně pořádají na závěr sezóny poslední 24. kolo Českého poháru v zimním plavání
s mezinárodní účastí. Pískovna v Zářičí přivítala
už po osmnácté zimní plavce ze Slovenska, Polska
a dalších zemí, včetně klubů z naší vlasti. A „Vítání
jara na Hané“ bylo letos opravdu jarní!
Oficiálně naměřená teplota pro závod měla totiž 8,3
°C. Není divu, že při startu to vypadalo jako na letní
pláži! Sluníčko vyhnalo ven i místní občany, kteří vytvořili skvělou diváckou kulisu a tím i úžasnou atmosféru. „V historii zimního plavání k nám ještě tolik plavců nepřijelo,“ řekla předsedkyně oddílu, přemožitelka
kanálu La-Manche a mistryně světa v zimním plavání
z roku 2017 Dana Zbořilová. „Svědčí to buď o vyšším
zájmu o tento sport, nebo se zimním plavcům u nás

prostě líbí a rádi sem jezdí,“ s úsměvem dodala šéfka
pořádajícího oddílu.
V závěrečném hodnocení se neztratili ani plavci
z prostějovské školy. O tradici svědčí fakt, že k nejstarším účastníkům patří nezapomenutelný Bob
Pácl (ročník 1940). Oddíl DZP Haná získal v družstvech bronzovou příčku za otužilci z Prahy a Brna.
Samotná Dana Zbořilová obsadila v jednotlivcích čtvrté místo, bronz jí unikl o 10 bodů. „Když se pořádaly
ty teplotně nejextrémnější, a tím i nejvíce bodované
závody, byla jsem jinde,“ pronesla ke své „bramborové“
medaili Zbořilová.
Díky organizátorům a spolupořadatelům z obce Zářičí,
kteří vytvořili skvělé logistické zázemí, si konce sezóny
všichni příjemně užili. Nezbývá než přežít úmorná letní vedra a na podzim opět – hurá do vody!
(tok)
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VRACÍ SE ŽÁLČÍK, OBRANU VYZTUŽÍ ZDRÁHAL
Náhradou za „Ruïáka“ bude hvìzdný útoèník

PROSTĚJOV Tak je to tady. Po sérii potvrzených jmen ze stávajícího kádru začínají přicházet i posily z cizích mužstev. Tou první
se stal již nedávný jestřábí útočník Lukáš Žálčík, druhým potvrzeným jménem je zadák Jan Zdráhal. Oba strávili uplynulý ročník v tehdy ještě extraligové Jihlavě. A výčet nových tváří ještě
není u konce, v nadcházejících dnech by měl na Hanou dorazit
i jeden pro první ligu nadstandardní útočník.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
Zadní řady prostějovského prvoligového
družstva nedávno opustili Marek Drtina
(míří do francouzského Nice) s Dušanem Žovincem, v útoku se uvolnilo
místo po Janu Rudovském. Do pozice
jednoho z tahounů tak byl angažován
Lukáš Žálčík, který k Jestřábům přichází

z Jihlavy. Šumperský odchovanec to již
zkoušel v pražské Spartě, Berouně, Litoměřicích i Českých Budějovicích, odkud
v ročníku 2016/2017 krátce hostoval na
Hané a dosáhl tehdy téměř na bilanci
jednoho bodu na zápas - dvaatřicet mačů
znamenalo 14 branek a 13 asistencí. Naposledy nastřádal v dresu „vojáků“ včetně
baráže na 60 střetnutí, ani jeho příspěvek
ale k uhájení extraligy nestačil. „Lukáš je
výborným bruslařem a přímočarým hráčem. Očekávám, že zvýšil svou odolnost
v osobních soubojích, přenese si zkušenosti z extraligy, bude mít chuť po úspě-

chu a bude pro nás velkým přínosem,“
okomentoval novou posilu Jiří Vykoukal, sportovní manažer Jestřábů a trenér
LHK Jestřábi.
Do přípravy se už zapojil o rok mladší
spoluhráč Jan Zdráhal. Šestadvacetiletý
rodák ze Dvora Králové má za sebou
mládežnickou kariéru v Pardubicích,
za něž sehrál také přes padesátku extraligových utkání a naskočil i do sedmi
soubojů Champions Hockey League,
mimo to hostoval i v prvoligových týmech Hradce Králové, Třebíče, Havlíčkova Brodu i Šumperku, aby se nakonec
uchytil v kádru navrátilce do nejvyšší
soutěže z Jihlavy. Za Duklu sehrál 48
utkání. „Stál jsem o něj dlouhodobě, už
třetím rokem. Loni hrál extraligu, tak to
nevyšlo, nyní by měl patřit k nejlepším
obráncům v soutěži,“ věří Vykoukal.
A na cestě je i zatím neodtajněná hvězdná posila, od níž se očekává, že bude

2x foto: internet
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rozhodovat zápasy. „Jde o hráče kolem
pětadvaceti let, kterého bereme právě
na tuto pozici. Od posledních dvou tváří očekáváme, že nahradí Drtinu a Rudovského, vedli jsme s nimi pohovory
v tomto duchu. Měli by to být rozdíloví
hráči, máme opravdu obrovská očeká-

vání a věříme, že budou ještě o trošku
lepší než jejich předchůdci a pomůžou
nám dostat se co nejdál,“ netají se lodivod prostějovského týmu.
V řešení stále zůstává pozice gólmanské dvojky a také setrvání Milana Švarce. „Čekáme, jaká bude finální podoba

soupisky. Výkonný výbor sice schválil
sedmnáct hráčů plus dva, věříme ale,
že to aktiv první ligy změní a nebudeme muset mít nuceně žádného mladého plejera a bude to tedy devatenáct
plus nula,“ přeje si stavitel prostějovského mužstva Jiří Vykoukal.

Na Hanou přijedou Slováci i Poláci „Fanoušci jsou bouřliváci

PROSTĚJOV Mimo jiného na
mezinárodní konfrontaci se před
startem nového ročníku WSM
ligy mohou těšit prostějovští fanoušic. Vedení jestřábího oddílu
dojednalo celkem šest přípravných utkání a tým Jiřího Vykoukala se utká s dobře známou Horáckou Slavií Třebíč, účastníkem
vyřazovacích bitev slovenské extraligy Novými Zámky a čerstvým
vicemistrem polské nejvyšší soutěže GKS Katowicemi.
„Chtěli jsme se utkat s někým z české
extraligy, Prostějov ale stále není pro
soupeře takovým lákadlem a třeba
Pardubice měly hodně nabitý harmonogram. Rozhodli jsme se tedy
pro atraktivní soupeře ze zahraničí,“
představil trojici oponentů Jiří Vykoukal, sportovní manažer a současně hlavní kouč prostějovského
mužstva.
První z celé šestice duelů by se měl
odehrát v úterý 14. srpna, kdy na
Hanou zavítá finalista polské první
ligy z Katowic, jehož dres naposledy
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oblékali mimo jiné Martin Čakajík, dunají. „S Novými Zámky jsme byli
Jakub Grof nebo Martin Vozdecký. domluveni již loni a Třebíč je naším
„Tohoto soupeře pomohl domluvit tradičním soupeřem. Pokud první
Štefan Žigárdy, který v Polsku něko- liga začne na počátku září, je tento
lik let chytal,“ poznamenal Vykoukal výčet konečný, kdyby se tak stalo
na adresu současného trenéra gól- o něco později, ještě bychom domanů, jenž se v dresu konkurenč- mlouvali jeden zápas,“ poznamenal
ního Tychy stal jednou mistrem, šéf jestřábí střídačky.
dvakrát vyhrál tamější pohár a tři- Definitivní jasno by mělo padnout
krát skončil s mužstvem těsně pod na aktivu první ligy, jenž přijde na
vrcholem play-off.
řadu v pondělí 4. června. „ZákladPo odvetě na polské půdě se v Pros- ní část bude mít nově šestapadesát
tějově představí Nové Zámky, čtvrt- zápasů, do konce října by se měla
finalista posledního ročníku, kde odehrát téměř polovina. Uvidíme,
mimo jiné naskakoval do sestavy jak na tom budou kluci v srpnu, snad
i bývalý Jestřáb Patrik Husák. Ná- budou všichni v pořádku,“ upozornil
sledovat bude souboj na Vysočině, dvojnásobný světový šampion na
domácí odveta proti Horácké Slavii zběsilé tempo, které pravděpodobně
a ve čtvrtek 30. srpna i výjezd do Po- nabere dlouhodobá soutěž. (jim)

a hokejisti se s nimi nenudí,“
těší se na atmosféru navrátilec
do řad Jestřábů Lukáš Žálčík

PROSTĚJOV První odtajněnou novou tváří v sestavě Jestřábů pro sezonu 2018/2019 se stal útočník Lukáš
Žálčík. Tento rychlonohý forvard
minulou sezonu bojoval v dresu extraligového týmu HC Dukla Jihlava.
Vedení prostějovského týmu si od
něj slibuje, že svoje posbírané zkušenosti prodá právě v nadcházející sezóně, kdy by měl být pilířem Vykoukalova výběru, kam se vrací po roční
pauze. Bezprostředně po podpisu
poskytl klubovému webu následující
interview.
 Vracíte se do Prostějova po jednoleté odmlce, proč jste se tak rozhodl?
„Protože znám zdejší prostředí, hráče,
trenéra a klub má vysoké ambice.“
 Odehrál jste sezónu v Dukle Jihlava, která hrála extraligu. Na čem
jste musel nejvíce zapracovat?
„To nedokážu přesně říct. V létě jsem
měl trošku odlišnou přípravu, kdy byl
trénink jenom jednou denně a zaměřen hodně na sílu. Silově jsem na tom
byl skvěle, ale v srpnu jsem musel dohánět fyzičku.“
že nějaký prostor dostanu a bude jenom  Extraliga je mnohem více mena mně, jak se s tím popasuju. Nezáleží diálně sledovaná než první liga.
na tom, kde začnu, ale kde skončím.“
Jak jste si zvykl na to, že po každém

„Doufám, že budu hrát přesilovky,“

těší se bek s nejtvrdší extraligovou ránou

PROSTĚJOV Nejeden fanoušek
v Prostějově přemýšlel, kdo zacelí
díru v obraně po Marku Drtinovi.
Jeho tvrdá střela od modré strašila nejednoho brankáře první ligy.
O náhradě už je jasno. Zadní řady
vyztuží borec s extraligovými zkušenostmi Jan Zdráhal. Výkony pardubického odchovance, kterého zdobí
urostlá postava a tvrdá střela, vedení
Jestřábů několik let bedlivě sledovalo a letos se jemu důrazného beka
podařilo konečně ulovit. Zdráhal absolvoval v Prostějově pod dohledem
kondičního trenéra testy a na sezónu
se bude připravovat individuálně
podle sestaveného plánu, který je
mu ušitý na míru. Při této příležitosti
poskytl klubovým stránkám a Večerníku následující rozhovor.

Jiří MOŽNÝ
 Jste obránce, který má výborné
fyzické parametry. Co od vás mohou
fanoušci očekávat?
„Myslím, že mám dobrou střelu, jak co
se týče tvrdosti, tak i přesnosti.“
 Takže ideální do přesilovky?
„No, doufám.“ (smích)
 Sportovní manažer a trenér Jiří
Vykoukal vás dlouhodobě sleduje.
Proč jste kývl na prostějovskou nabídku až letos?
„Vím, že ten zájem trvá asi tři roky, ale
dřív to bylo složitější, protože jsem
měl smlouvu v Pardubicích. Pardubice mě víceméně mohly poslat tam,
kam chtěly. Spolupráci měly se svou
farmou a minulý rok jsem dostal na-

bídku od Jihlavy a extraligu jsem nechtěl odmítnout.“
 Minulý rok jste tedy hrál extraligu v dresu Dukly. Jaká ve tvém podání byla?
„Z mého pohledu byla podobná, jako
dopadl tým... Bohužel nám sezóna nevyšla, tak jak bychom si představovali.
Měl jsem od sezóny větší očekávání,
než to nakonec dopadlo. Na druhou
stranu osobní pocit z toho mám dobrý,
protože si nemyslím, že bychom nebyli
jako tým konkurenceschopný, a když to
vztáhnu na sebe, tak mám z toho stejný
pocit.“
 Bylo něco, čím vás extraliga překvapila? Rychlost soutěže, lepší hráči
nebo třeba mediální tlak?
„Ani ne. Já ji hrál už předtím a věděl
jsem, že ta soutěž je více o taktice.
Když se udělá chyba, tak je mnohem
více vidět. Zase pro hráče je jednodušší v tom, že si každý snaží plnit svěřené
úkoly, drží si svá místa a vy už s tím
můžete počítat dopředu. Baráž ukázala, že týmy na spodku extraligy a špici
první ligy jsou vyrovnané a hokej se
moc neliší.“
 Hrál jste s Duklou baráž. Jak náročné jsou pro hráče zápasy, ve kterých jde o všechno?
„Je to hodně náročný, jak psychicky, tak
fyzicky. Hraje se třikrát týdně bez pauzy,
po celý měsíc a každého hráče tato soutěž vycucá do morku kostí.“
 Už vám trenér naznačil, jaké má
plány a jestli to budete právě vy, kdo
nahradí Marka Drtinu na přesilovce?
„Konkrétní plány nemám, ale doufám,

Jan Zdráhal

kole média rozebírala váš výkon
a kdykoliv jste se mohl objevit na jejich mušce?
„Já noviny nečtu.
(úsměv) Nepřečetl
jsem si ani jedny.
Občas si něco
přečtu na internetu, když na

to narazím, ale jen to přeletím očima.
Média prostě neřeším.“
 Teď k Prostějovu. Jaké máte na
svoje působení u Jestřábů vzpomínky?
„Jenom dobrý! I proto jsem se chtěl
vrátit.“
 Máte nějakou vzpomínku z prostějovského stadionu?
„Jednu konkrétní ne, ale co si vybavím,
že naši fanoušci jsou celkem bouřliváci
a hokejisti se s nimi nenudí.“ (směje se)

 Co od sezóny očekáváte a máte
nějaké osobní ambice?
„Chci pomoct týmu. Už mi není dvacet a čekám od sebe, že se stanu lídrem
a budu platný v koncovce. Chtěl bych
uplatnit své bruslení mnohem více než
v extralize.“
 Takže když vedle sebe kouč
postaví Žálčíka a Dvořáčka, tak budou mít Jestřábi dva nejrychlejší
bruslaře v lize?
„To doufám!“ (úsměv)
(red)

Rašner s Prokešem zůstávají na Hané
PROSTĚJOV Dvě staronové tváře odtajnilo v uplynulých dnech
vedení hokejových Jestřábů. Dres
zdejšího oddílu budou i v následující sezóně oblékat obránce Alex
Rašner a útočník Radek Prokeš,
oba se upsali na další rok strávený
na střední Moravě. Soupiska pro
ročník 2018/2019 tak aktuálně čítá
dva brankáře, s novicem Zdráhalem šest obránců a včetně Žálčíka
rovných deset útočníků. K dalšímu
rozšíření dojde opět v tomto týdnu.

Jiří MOŽNÝ
„U zbývajícího beka pak buď budeme čekat do srpna, nebo ještě někdo
přijde na zkoušku. Jednoho již delší
dobu sleduji, loni byl zraněný,“ nechtěl být sportovní manažer Jestřábů
Jiří Vykoukal příliš konkrétní, dokud
nebudou všechny smlouvy řádně
zaregistrovány na svazu. Následně
přijde čas i pro angažování několika mladíků, věkové pravidlo totiž

zůstalo v platnosti a tentokrát bude
síť rozhozena mezi hráče narozené
v posledním roce začínajícím jedničkou. „Až do Vánoc bude možné do
utkání poslat sedmnáct hráčů ročníku 1998 a starších plus dva ročníku
1999 a mladší. A protože v Prostějově
není juniorka, budeme to mít složitější a musíme se poohlédnout jinde.
Něco máme rozjednáno, možná ale
bude jasno až v srpnu,“ nebyl stavitel
kádru příliš sdílný ani v tomto bodě.
V prostějovském dresu zůstává jednadvacetiletý vicemistr světa do osmnácti let Alex Rašner, jenž hokejově vyrůstal v Olomouci, aby následně nasbíral
několik startů i v Havířově, Chomutově a Kadani i o rok starší rodák z Českého Krumlova Radek Prokeš, jenž se
před pár lety téměř stal Sympaťákem
WSM Ligy. V posledním ročníku sehrál Rašner na Hané dvacet zápasů
v základní části s bilancí 4+4, dalších
šest duelů zvládl v play-off. Prokeš stihl
v součtu třicet utkání a v nich nasbíral
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tři góly, sedm asistencí a v bilanci plus/
mínus skončil stejně jako jeho kolega
na nule.
I nadále platí, že se tým připravuje
pod vedením Davida Skřivánka, nebo
svých vlastních kondičních trenérů,
v závěru července před nástupem na
led pak budou muset projít sérií testů,
které odhalí, jak na tom jsou. Teprve
v této fázi pořádně převezme otěže
přípravy Vykoukal, jenž se nyní může

věnovat jiným věcem, mimo jiné i absolvování dalších kurzů.
„Nedávno jsem se účastnil semináře
na neurolingvistické programování,
to mě hodně zajímalo. Každý v sobě
máme více osobností, kladné i záporné, a jde o to, jak s hráči jednat a také jak
sám sebe ukočírovat. Ještě mám v plánu dvě víkendovky a mimo to hledám
i odbornou literaturu,“ podělil se dvojnásobný světový šampion.
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basketbal

Z VRCHOLU NA DNO A ZPÁTKY
Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
PROSTĚJOV Výkyvy, které se nevyhnou ani týmům
v zámořské NBA potkaly také
basketbalový tým působící

ší pětiletka ligového kádru.
Klub opakovaně potvrdil
pozici korunního prince za
nymburským hegemonem.
Ještě v sezóně 2014/2015
se slavila bronzová medaile,
v následujícím ročníku už
se začaly projevovat ekonomické problémy, přesto ještě
tým bral čtvrté místo. Pak už

v Prostějově. Do města vtrhl
vrcholný basketbal v sezóně
2004/2005 a byl z toho hned
ligový bronz. O dva roky později se v hale Sportcentra
DDM hrálo poprvé finále.
V dalších dvou letech klub
rozšířil svoji sbírku úspěchů
o dvě bronzové medaile.
Následovala nejúspěšněj-

ale přišel prudký sešup až do
baráže o udržení. Období nejistoty z budoucnosti basketbalu ve městě ukončil až převod licence na nový spolek.
BK Olomoucko začal novou
kapitolu a při své premiéře
mezi elitou skončil celkově
šestý, což je dobrý vklad do
dalších sezón.

  6,# !'

Vrcholový basketbal

v kontextu jednoho roku:

NEBE A DUDY

#
  
Ladislav VALNÝ

Přestože předseda spolku BK Olomoucko Dušan Tomajko před sezónou
prohlásil, že klub není žádným pohrobkem prostějovských Orlů, veřejnost oba
týmy srovnávala. Ligový nováček hrál
své domácí zápasy převážně ve stejné
hale jako jeho předchůdce, řada především mladých hráčů prošla oběma kluby. Zůstala provázanost ligového výběru s mládežnickou základnou ve městě.
Tím ovšem podobnost končí. Orli před
rokem padli na ligové dno a hráli baráž
s vítězem první ligy z Hradce Králové,
Olomoucko zamířilo naprosto opačným směrem a v klíčové základní části se
umístilo v horní polovině tabulky.
Restart vrcholového basketbalu v Prostějově i celém Olomouckém kraji se povedl. Opět se nabízí srovnání. V základní
části nováček Kooperativa NBL nasbíral jedenáct výher, jeho předchůdce osm.
V nadstavbě přidal další dvě. I v této fázi

LIGOVÉ MEDAILE
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soutěže byl lepší, přestože hrál ve skupině
A1 s elitními týmy, zatímco Orli bojovali
před rokem ve spodní skupině a ve druhé
fázi soutěžního ročníku porazili v deseti
zápasech pouze jednou Brno.
Přes počáteční problémy se skládáním
sestavy si v sezóně nový klub vystačil
s patnácti hráči. Kvůli výkonnosti se
rozloučil po třech ligových zápasech
s Austonem Barnesem. Orli v ročníku
2016/2017 protočili na ligových palubovkách třiadvacet basketbalistů a hned
sedmička hráčů nastoupila v méně než
deseti zápasech.
Vstoupit do nejvyšší domácí soutěže
na palubovce Sportcentra DDM, kde
předchozí klub ještě nedávno bojoval
o mistrovský titul a pravidelně sbíral
medaile, není snadné. Obtížnou situaci
BK Olomoucko zvládlo. Což platí pro
hráče, ale také pro realizační tým a management klubu.

6
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Nový systém Kooperativa NBL BK Olomoucko
přinese VĚTŠÍ POČET ZÁPASŮ  -   * 1
zjistili jsme

PRAHA Nový herní systém Kooperativa NBL schválila Asociace ligových klubů. Nejvyšší soutěž basketbalistů dostála změn v nadstavbové části
i v závěrečném play-off. Ty by měly
platit v příštích třech sezonách. Celý
návrh ještě podléhá schválení Výboru
České basketbalové federace.

tříleté fixaci systému, hovoří za věcnost diskuse,“ prohlásil předseda ALK
Tomáš Kotrč, kterého potěšilo, že systém je fixován na delší časové období:
„To je velmi dobrá vizitka gramotnosti
Asociace ligových klubů a České basketbalové federace. Je to také signál
partnerům.“
Základní část Kooperativa NBL
Ladislav Valný
2018/19 se nebude lišit od letošní„Diskuse o systému byla dlouhá, ale ho ročníku. Znamená to, že na kluby
věcná. Není to jednoduché rozhod- opět čeká dvoukolový systém, po ktenutí. Už jen to, že se kluby shodly na rém už ale dojde na jiné dělení startov-

ního pole, než jsme byli dosud zvyklí.
Do skupiny A1 postoupí osmička
nejlepších týmů po základní části
a týmy na 8. až 12. místě budou hrát
skupinu A2. Zatímco v A1 se bude
hrát dvoukolově, A2 nabídne čtyřkolový systém, aby všechny kluby odehrály
stejný počet zápasů.
Po ukončení nadstavbové části
odehrají celky na sedmém až desátém místě předkolo play-off na
dva vítězné zápasy. Následovat budou čtvrtfinále a semifinále na čtyři
vítězná utkání, finále se odehraje na
tři vítězství, zápas o 3. místo zůstává
na dvě vítězství. Z termínové listiny
tak vypadla fáze play-out, prolínací

soutěž o Kooperativa NBL zůstává.
Takový systém by měl platit až do
roku 2021.
„Předkolem play-off jsme chtěli zvýšit
počet zápasů, a to především těch atraktivních, kde jde o všechno. Nechceme,
aby týmy, které propadly do skupiny A2,
neměly možnost zabojovat o play-off,“
přibližuje Kotrč pozadí zařazení předkola
do termínové listiny.
Navíc se navýší i počet zápasů, kterými
celá soutěž vyvrcholí. Finálová série se
bude hrát na tři vítězné zápasy oproti
dvěma současným. „Všechny kluby
v jednotlivých sériích letošního play-off
potvrdily vysokou kvalitu a atraktivitu,“
zdůvodnil další úpravu Kotrč.

PRAHA Úpravu herního systému
Kooperativa NBL podpořil také BK
Olomoucko. Na jednání Asociace ligových klubů pro změny zvedl ruku
také sportovní manažer krajského
klubu Michal Pekárek. Podle něj
úpravy respektují zájmy týmů u fanoušků.
„Je třeba uznat, že pro čtyřkolový systém zkrátka není v kalendáři odpovídající prostor. Jsou zde reprezentační okna,
volných termínů je minimum. Z toho
kluby vycházely, přitom se snažily najít
variantu, která by byla atraktivní. Myslím, že se to povedlo,“ popsal zrod upra-

veného herního schématu Pekárek.
Při stále větší vyrovnanosti nejvyšší
basketbalové soutěže je dobré především rozhodnutí rozšířit skupinu A1
po dvoukolové základní části na osm.
Navíc další dva kluby postoupí do předkola play-off, které bude určeno týmům
na 7. až 10. místě. „Budou to vyrovnané
a dramatické zápasy. O takové mají fanoušci zájem. Ve skupině A1 zase každý bude hrát naplno všechny zápasy,
protože se všichni budou snažit o přímý
postup do čtvrtfinále. Z pohledu atraktivity změny znamenají krok dopředu,“
míní Pekárek.
(lv)

Na písku zatím nejvíc øádí Tereza Baláková

PROSTĚJOV Už tři turnaje stihla
absolvovat v nové beachvolejbalové sezóně 2018 mladá hráčka
VK Prostějov Tereza Baláková.
Dva z nich totiž spadaly ještě do
šestkové sezóny a Terka si k nim
během dubna odskočila od klubových povinností, neboť šlo o vý-

znamné akce – halová mistrovství
republiky.
Nejprve vyrazila na ženský šampionát
ČR do 22 let, který hostilo pražské Ládví. A ve dvojici s Annou Šotkovskou
vystřihly po úvodní těsné porážce parádní jízdu opravami, kde postupně
zvládly pět vítězných duelů za sebou!

Pro semifinále jim následně už nezbylo moc sil, načež jim pouze o fous unikl
bronz po dramatickém utkání o třetí
místo. Tím pádem obsadily stále výbornou čtvrtou příčku.
Dalším národním přeborem Balákové
byl juniorský do 20 let v Praze na Pankráci. Tam se postavila po bok Mirosla-

vy Dunárové, aby společně prošly bez
jediné prohry až do čtvrtfinále. V něm
však podlehly maďarskému duu, čímž
skončily na dělené páté pozici. Rovněž
pěkný výsledek. O minulém víkendu
pak Tereza Baláková zápasově odstartovala svou novou dlouhodobější spolupráci se zkušenou Gabrielou Kozmík,

blokařskou členkou vékáčka z uplynulého soutěžního ročníku. Prostějovský
pár se vydal na Český pohár žen do
Opavy, kde se viditelně sehrával a po
střídavých výkonech vybojoval sedmý
post. Přitom ale holky dokázaly zdolat
později stříbrné soupeřky, což svědčí
o jejich potenciálu do dalších turnajů.

Z plejerek VK naskočila do vlaku
s názvem plážový volejbal i nadějná
Adriana Jurčíková. Spolu s Karolínou
Komínkovou vyzkoušely Český pohár
juniorek v Brně, které jim po zvládnutí
základní skupiny a porážce ve čtvrtfinále přineslo celkové páté místo.
(son)

Pondělí 21. května 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


sport

47

KAUZA: BUDE JAKUB KLAUDY 9S¿WHN]NXVWH
VYŘAZEN Z TÝMU? SĆHVSROQËEøK
PROSTĚJOV Podruhé během
jednoho měsíce se jedna z největších opor prostějovského mužstva nohejbalistů dopustila těžko
omluvitelného zkratu. Jakého?
Jakub Klaudy opět bez omluvy
nedorazil na domácí zápas první
ligy, ač s ním trenér i parťáci napevno počítali. A tentokrát jeho
nezodpovědné počínání nezůstane pravděpodobně bez následků.

Marek SONNEVEND
Poprvé v letošní sezóně nechal Klaudy
mančaft na holičkách 14. dubna při duelu s Čakovicemi B. „Tehdy Kuba nepřišel
na sraz před utkáním, a když jsme ho sháněli, tak poslal esemesku, že nemůže hrát
a vše vysvětlí později. Samozřejmě jsme
byli všichni naštvaní, zvlášť po vysoké porážce 1:6. Až potom jsme se dozvěděli,
že to noc před zápasem přehnal s pitím
a nebyl schopný nastoupit, tak radši
vůbec nepřišel,“ vrátil se k předchozímu
„případu“ kouč TJ Sokol I Richard Beneš.
Tenkrát jeho svěřenci prošlo provinění
bez trestu. „Nejsme profesionální sport
a nutně potřebujeme každého kvalitního
hráče, tak jsme to nechali být. Ale Kubovi jsme se samozřejmě snažili domluvit

YH6NDOFH

EXKLUZIVNĚ
s tím, aby se nic takového už neopakovalo. Bohužel neuplynula ani moc dlouhá
doba - a přišlo to zase...,“ povzdechl si rozčarovaný Beneš v sobotním odpoledni.
Tentokrát situace probíhala odlišně.
„V den střetnutí proti Startu Praha za
mnou Kuba před polednem přišel,
jestli bych mu půjčil peníze, které mi
hned po zápase vrátí. Dvě stovky jsem
mu pochopitelně půjčil a ještě se ho
ptal, jestli normálně dorazí na utkání.
Ujišťoval mě, že jo, jasně. Potom jsme
se ho však nedočkali, navíc nezvedal
telefon ani neodpovídal na SMS zprávy. Prostě neomluvitelné,“ popisoval
naštvaný Beneš.
Sám za sebe měl vyřešené, že po druhém
podobném extempore Klaudy potrestání již neunikne. „Pokud má někdo
osobní problémy, dá se to samozřejmě
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Foto: Marek Sonnevend

pochopit, ale ten člověk se musí aspoň
dopředu omluvit nebo dát o své absenci
nějak vědět. A ne nechat celý kolektiv ve
štychu, navíc opakovaně. V obou těch
střetnutích jsme podlehli 1:6, přitom
v sestavě s Kubou určitě šlo hrát s favority
vyrovnaně. Tím víc takové nezodpovědné chování mrzí,“ řekl zkušený lodivod.
Osobně přestal s Jakubem Klaudym
počítat. „Pochopitelně to nemůžu rozhodnout sám, musíme se poradit s klu-

kama a svolat oddílovou schůzi. Já bych
se však momentálně přikláněl k vyřazení
Kuby z družstva, protože na něj není spolehnutí a ty okolnosti jeho dvojnásobné
absence mi dost vadí. Měl by vědět, že takové jednání mu ani v neprofesionálním
sportu jen tak neprojde. I za cenu, že přijdeme o klíčového hráče a třeba skončíme v soutěži poslední. Uvidíme, na čem
se v klubu společně dohodneme,“ láteřil
Richard Beneš.

fatálně zasekli, a jakmile jeden z mečbolů
smolně zastavila nepřející páska, nešlo už
další otočení průběhu v režii kvalitních
Pražanů zastavit - 1:3. Vzápětí neměla
žádnou šanci plonková dvojice Deutsch
- Jorda, ač zkraje obou sad vždy vedla. Pohříchu jen chvíli. Přesto za průběžného
skóre 1:4 zbývala Hanákům určitá možnost aspoň na remízu, zvlášť když Roba
výtečně otevřel singl. Od dějství dva ale
už nedokázal silnému protivníkovi přes
enormní snahu čelit, tudíž Startu chyběla jediná dílčí výhra k dvoubodovému
exportu - 1:5. Ani za téhle krajně nepříznivé situace Sokoli nerezignovali a trojice
Matkulčík – Příhoda - Deutsch proháněla své soky na maximum. Avšak nepřízeň
osudu již byla přímo hmatatelná a celý
děj z prostějovského hlediska vehnala
k nemilosrdně trpkému vyústění. Mělo
podobu výsledku 9:10, 9:10, k němuž
plejerům z české metropole znovu po-

mohlo i několik prasátek. Hotovo, vymalováno - krutě 1:6.
„Tohle byl opravdu zápas blbec, ani
se mi o něm nechce mluvit...,“ nebylo
do řeči rozčarovanému trenérovi TJ
Richardu Benešovi. „Bez Kuby Klaudyho jsme museli celou sestavu posunout, složení dvojic i trojic bylo úplně
jiné oproti původním plánům. Přesto
kluci bojovali ze všech sil a tak vysokou porážku si absolutně nezasloužili.
Rozhodlo, že jsme několikrát ztratili
výborně rozehrané utkání. Stejně jako
fakt, že zkušení hosté získali většinu
vyrovnaných koncovek, kde se lámal
chleba. My jsme v klíčových okamžicích udělali chyby – ať už pod tlakem,
nebo zbytečné – a oni toho dokázali
využít. Navíc jsme dnes měli vyloženě
smůlu na míče přes pásku či na lajny,
Pražáci naopak štěstí. Ani po nezaslouženém debaklu tak hráče tentokrát ne-

PROSTĚJOV Obec Skalka, Klub biatlonu Prostějov, TJ Liga
stovkařů Olomouc a Olomoucký kraj pořádají už 12. ročník
závodu v přespolním běhu konaný podeváté jako Memoriál Radomila Večeři. Akce proběhne v pátek 25. května od
16.45 hodin s centrem v areálu Lázní Skalka, kde bude start
i cíl.
„Zveme všechny, kdo mají chuť si aktivně zasportovat a příjemně se proběhnout malebným prostředím lázeňské Skalky i přilehlého okolí. Zúčastnit se může úplně každý od nejmladších po
veterány, motto našeho závodu totiž zní: běh pro zdraví,“ řekl
jeden z organizátorů Antonín Dušek s tím, že prezence zájemců
o start bude probíhat v závodní kanceláři Lázní Skalka již od
16.00 hodin. A hlavní kategorie přijde na řadu v 18.00.
Záštitu nad tradičním kláním v přespolním běhu převzal náměstek hejtmana Olomouckého kraje František Jura, mediálním
partnerem je PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
(son)

SMUTNÍ NOHEJBALISTÉ: Proti favoritovi bitva
jako hrom - a pøesto nakonecf >]
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PROSTĚJOV Zdálo se, že po
špatném začátku sezóny začínají
nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
postupně nabírat vyšší obrátky.
Jenže teď se jejich rozlet opět
zastavil. Podruhé za sebou podlehli v 1. lize mužů ČR 2018 vysoko 1:6, tentokrát doma v 9. kole
soutěže výběru SK Start Praha.
S největším favoritem na postup
do extraligy přitom svedli v jednotlivých střetnutích většinou
naprosto vyrovnané souboje,
z nichž ale kromě prvního vždy
odešli těsně poraženi. A v součtu
z toho rezultoval krutý výprask...

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Úvod přitom byl opravdu slibný. Dvojice Valenta - Roba vlétla na soupeře
ve velkém stylu, a byť o jediný bodík

ztratila druhý set, svůj skvělý výkon
korunovala zaslouženým ziskem třetí
části i celého vstupního duelu - 1:0.
Navzdory citelnému oslabení o Klaudyho navíc sahala po výhře též druhá
dvojka Matkulčík - Příhoda, když
urvala dramatickou koncovku druhé
sady. Tiebreak však vinou vlastních
chyb nezvládla a bylo srovnáno 1:1 na
zápasy.
To nejhorší ovšem mělo teprve přijít.
A vše tak trochu symbolizoval nástup
nepříznivého počasí. Z temného bouřícího nebe se spustil prudký liják,
který měl podle předpovědi počasí trvat minimálně hodinu a půl. Proto se
aktéři mače dohodli s rozhodčími na
přesunu z venkovního kurtu u sokolovny na Skálově náměstí pod střechu
nedaleké tělocvičny ZŠ Palackého,
kde po čtyřicetiminutové prodlevě
pokračovala rovnocenná bitva, jež
posléze nabrala rychlý spád ve prospěch hostí.
Leč ti museli překonat statečný odpor
domácích. První trojka Matkulčík - Příhoda - Deutsch totiž přesvědčivě šla do
setového vedení, aby pak začala příliš
často chybovat a zkušenější soupeři toho
využili k obratu - 1:2. Totéž se bohužel
opakovalo i ve druhé trojici, kterou měli
Valenta - Roba - Jorda jednoznačně rozjetou na vítězství. Za stavu 10:5, 9:7 se však
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budu kritizovat, neboť dělali, co mohli.
Bohužel to nestačilo,“ konstatoval Beneš smutně.
Jeho tým zůstal na předposlední sedmé
příčce tabulky, leč za šestým místem
znamenajícím ještě postup do play-off

zaostává pouze o skóre. Nicméně k 10.
dějství tohoto prvoligového ročníku nastoupí tuto sobotu 26. května od 15:00
hodin na hřišti druhých Čakovic „B“.
Výsledkový servis a statistiky 1. ligy
mužů najdete na straně 26
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1. II. třída: 21. kolo bez závad, dohrávka 15. kola FC Ptení – TJ Sokol Určice B 1:0
PK. STK schvaluje.
2. III. třída, sk. „A“: 13. kolo bez závad, až na utkání FK Skalka 2011 – TJ Želeč, nehráno. Hosté se k utkání nedostavili. STK předává k dořešení DK s návrhem na kontumaci
utkání – 3:0 ve prospěch FK Skalka 2011 a 3 body ve prospěch FK Skalka 2011, dle §
36/1 DŘ FAČR. Dále navrhuje finanční pokutu oddílu TJ Želeč dle čl. 28.6 RS OFS
Prostějov a § 56/2 DŘ FAČR. STK schvaluje.
3. III. třída, sk. „B“: 13. kolo bez závad, až na utkání TJ Sokol Olšany – TJ Sokol
Zdětín, nehráno. Hosté se k utkání nedostavili. STK předává k dořešení DK s návrhem
na kontumaci utkání – 3:0 ve prospěch TJ Sokol Olšany a 3 body ve prospěch TJ
Sokol Olšany, dle § 36/1 DŘ FAČR. Dále navrhuje finanční pokutu oddílu TJ Sokol
Zdětín dle čl. 28.6 RS OFS Prostějov a § 56/2 DŘ FAČR. Změna termínu: Utkání
17. kola FC Kostelec na Hané „B“ – SK Protivanov „B“. Původní termín sobota 9. 6.
2018 od 17:00 hodin. Nový termín neděle 10. 6. 2018 od 10:00 hodin dle RS čl. 3.
5. STK schvaluje.
4. Starší žáci: 13. kolo bez závad, až na utkání SK Protivanov – TJ Sokol Brodek u Prostějov, odloženo na 25. 5. 2018. STK schvaluje.
5. Mladší žáci: 21. kolo bez závad. Změna termínu: Utkání 23. kola TJ Sokol Určice
– TJ Sokol Plumlov. Původní termín neděle 27. 5. 2018 od 13:00 hodin, nový termín
pátek 1. 6. 2018 od 17:00 hodin. Dohoda oddílů. Utkání 25. kola TJ Haná Nezamyslice – TJ Sokol Plumlov. Původní termín sobota 9. 6. 2018 od 10:00 hodin, nový termín

čtvrtek 7. 6. 2018 od 17:30 hodin. Dohoda oddílů. STK schvaluje.
6. Mladší přípravky:
Skupina JIH:
Turnaj 13. 5. 2018, pořadatel FK Němčice nad Hanou – bez závad.
Turnaj 13. 5. 2018, pořadatel TJ Sokol Určice – bez závad.
Dohrávka TJ Sokol Otaslavice – Haná Prostějov 6:2, bez závad.
Dohrávka TJ Sokol Určice - TJ Sokol Otaslavice 2:10, bez závad.
Skupina SEVER:
Turnaj 12. 5. 2018, pořadatel SK Jesenec-Dzbel – bez závad.
Turnaj 13. 5. 2018, pořadatel TJ Sokol Přemyslovice – bez závad.
STK schvaluje.
7. Starší přípravky:
Dohrávka Sokol Konice – TJ Smržice 3:8, bez závad. STK schvaluje.
8. Dořešeno v DK:
Utkání TJ Biskupice – TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“, hosté se k utkání nedostavili.
DK rozhodla utkání kontumovat výsledkem 3:0 ve prospěch oddílu TJ Biskupice a 3
body oddílu TJ Biskupice dle §36.1 DŘ. DK uděluje oddílu TJ Sokol Brodek u Prostějova finanční pokutu ve výši 5 000 Kč dle §56.2 DŘ a čl. 28.6 RS OFS Prostějov.
9. Lékařské prohlídky:
STK upozorňuje oddíly na povinnost „Lékařských prohlídek“ ve smyslu čl. 36 RS.
STK provede kontrolu u oddílů.

Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda STK Roman Minx.
Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 17. května 2018
rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Michal Baránek (TJ Sokol Vícov). Utkání TJ Sokol Vícov – TJ Sokol Vrahovice 13. 5.
2018. Přestupek: Červená karta po druhém napomenutí. Vinen disciplinárním přečinem. Trestá se zastavením závodní činnosti nepodmíněně na 1 SU od 14. 5. 2018 dle
§ 46/1 DŘ.
2. Žádost o prominutí zbytku trestu:
Bohumil Kejnar (TJ Pavlovice u Kojetína). Utkání FC Kralice na Hané „B“ – TJ Pavlovice u Kojetína 29. 4. 2018. Žádosti se vyhovuje, činnost se uvolňuje od 18. 5. 2018
dle § 41 DŘ.
3. Předáno k dořešení z STK:
Utkání FK Skalka 2011 – TJ Želeč, nehráno, hosté se k utkání nedostavili. DK rozhodla utkání kontumovat výsledkem 3:0 ve prospěch oddílu FK Skalka 2011 a 3 body
oddílu FK Skalka 2011 dle § 36.1 DŘ. DK uděluje oddílu TJ Želeč finanční pokutu ve
výši 5 000 Kč dle §56.2 DŘ a čl. 28.6 RS OFS Prostějov.
Utkání TJ Sokol Olšany – TJ Sokol Zdětín, nehráno, hosté se k utkání nedostavili. DK
rozhodla utkání kontumovat výsledkem 3:0 ve prospěch oddílu TJ Sokol Olšany a 3
body oddílu TJ Sokol Olšany 2011 dle § 36.1 DŘ. DK uděluje oddílu TJ Sokol Zdětín
finanční pokutu ve výši 5 000 Kč dle §56.2 DŘ a čl. 28.6 RS OFS Prostějov.

Utkání 12. kola OP starších žáků TJ Sokol Určice – TJ Sokol Klenovice na Hané. DK
uděluje oddílu TJ Sokol Určice za porušení RS čl. 28.8 a DŘ 50.3 finanční pokutu 1
000 Kč dle DŘ §69.1 e. DK pozastavuje činnost funkcionářům TJ Sokol Určice: Trenér Matoušek Leo 64110276 – 3SU nepodmíněně od 18. 5. 2018 a vedoucí mužstva
Sosík Milan ID 70030417 – 3SU nepodmíněně od 18. 5. 2018. DK rozhodla utkání
kontumovat výsledkem 0:3 ve prospěch oddílu TJ Sokol Klenovice na Hané a 3 body
oddílu TJ Sokol Klenovice na Hané dle DŘ §36.1.
4. Pokuty za opakované napomínání v soutěžním ročníku:
Petr Fialka, Jan Václavík, Jaroslav Ryška, Jakub Špaček, Dominik Selucký (všichni FC
Dobromilice), David Rušil, Lubomír Smékal, Dominik Drmola (všichni TJ Sokol
Otaslavice), Přemysl Mlčoch (TJ Sokol Určice „B“), Vlastimil Šmída, Jan Sekanina,
Lukáš Holinka (všichni FC Ptení), Tomáš Humpolíček, Jaroslav Ježek, Michal Beránek (všichni TJ Sokol Vícov), Vojtěch Bílý (FC Hvozd), Jan Studený, Martin Kučera
(oba TJ Sokol Vrahovice), Jan Typner (TJ Sokol Brodek u Prostějova), Zdeněk Špička
(TJ Haná Nezamyslice), František Hanák (TJ Sokol Čechovice „B“), Luděk Zdráhal
(TJ Sokol Bedihošť), Petr Zbořil (TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“), Jaroslav Vyhlídal
(TJ Sokol Čechy pod Kosířem), Jakub Zatloukal (FC Kostelec na Hané „B“) – vinen
disciplinárním přečinem, trestá se finanční pokutou 200 Kč.
Poplatek 150 Kč bude načten na sběrný účet. Proti rozhodnutí je možno podat odvolání k VV OFS do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda DK Jaroslav Čížek.

Zástupci jednotlivých oddílů i jejich příznivci mají možnost veškeré úřední zprávy a další aktuality najít na internetových stránkách
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU...

 #!!$ # 
Na stále modernějším velodromu byla k vidění skvělá podívaná

PROSTĚJOV První květnový víkend ovládla Prostějov cyklistika. Dvoudenní akce se na velodromu nesla ve znamení rychlosti, preciznosti a hlavně skvělé nálady. Organizátorům v čele
s předsedou Petrem Šrámkem a ředitelem závodu Michalem
Mráčkem se povedlo připravit výborné prostředí pro rychlostní závody. Vypadalo to, že jsou domluvení i s počasím, neboť přes celé klání vydrželo slunečno a příjemné teplo. Jak si
Večerník všimnul, mezi jednotlivými stájemi navíc panovala
přátelská nálada a kromě dobrých výsledků šlo především
o to si celý podnik užít. Podobný pocit mohli mít i fanoušci.
Do Prostějova se totiž sjela celá řada výborných tuzemských
i zahraničních borců, mezi nimiž nechyběli ani olympijští reprezentanti. Prestiž Velké ceny Českého svazu cyklistiky byla
až nečekaně velká.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK

18032910361

V Prostějově vítězila dráhová cyklistika světové úrovně, a bylo by to
přiléhavější, neboť na velodromu
ve stále se zvelebujícím areálu Za
Kosteleckou ulicí se nabízela opravdu skvělá podívaná! PROSTĚJOVSKÝ Večerník u toho nemohl
chybět. „Závody považuji za velice
úspěšné a povedené. Byl to velký
podnik v každé kategorii a přilákal
víc jezdců, než jsme sami očekávali.
Zájem o cyklistiku podle mého názoru velice stoupá, a to jak po celém

světě, tak i v Prostějově,“ neskrýval
spokojenost Petr Šrámek, předseda
PARDUS - TUFO.

Prùbìh
závodù
U venkovních závodišť je nesmírně
důležité počasí. To šlo pořadatelům
na ruku a celý víkend panovalo ideální
cyklistické podnebí. Atmosféra postupem času eskalovala a bylo zřejmé, že
toto atraktivní sportovní odvětví přilákalo spoustu příznivců, ale i lidí, co
se o cyklistiku moc nezajímají a přišli
z pouhé zvědavosti. „Z organizačního hlediska vše klapalo na jedničku,
nebyly žádné vážnější problémy s logistikou, nedošlo na pády závodníků,
nestala se žádná vážná zranění. Poprvé
jsme také mohli použít novou budovu,

která určitě pomůže vytvořit kvalitní
zázemí pro týmy na dalších závodech,“
mnul si ruce spokojeností Michal Mráček, ředitel závodu.
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PARDUS - TUFO
Prostìjov
Prostějovské družstvo předvedlo
solidní výkony. Místní závodníci se
chtěli předvést před domácím publikem v tom nejlepším světle a dali
do toho úplně všechno, i přestože
měli v nohách závody z minulého víkendu. Například ve velmi
atraktivním finále mužského keirinu se v těžké zahraniční konkurenci na domácí dráze výborně
předvedl René Smékal, který
vybojoval čtvrté místo a byl jediným českým závodníkem v první
desítce! Ten taktéž vybojoval další
krásné umístění, když skončil čtvrtý
v omniu. „Naši závodníci předvedli
skvělé výkony, vyzdvihnul bych
našeho juniora Smékala, který soutěžil v této kategorii poprvé a dojel
si pro krásná umístění, ale i ostatní
české stáje ukázaly svoji kvalitu,“
chválil po závodech Petr Šrámek,
předseda prostějovského cyklistického oddílu. V ženské kategorii si
pro nejlepší umístění dojela závodnice z PARDUS - TUFO Bohatá,
která skončila sedmnáctá v bodovacím závodě a čtrnáctá v omniu.
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První muž klubu neskrýval po
skončení spokojenost. „Určitě je
potřeba poděkovat všem sponzorům, městu Prostějov a svazu.
Všichni zmiňovaní nám pomohli,
aby se z této velké ceny stal ve své

kategorii opravdu velký podnik,
na který se od tohoto roku budou
sjíždět závodníci z celého světa.
A také fanouškům, kterých kolem
okruhu bylo opravdu hodně a jejich podpora nás hřeje na srdci.
Doufám, že jejich návštěva bude
pravidelná a bude se jen zvyšovat,“
pozitivně se za uplynulým děním
ohlédl Petr Šrámek.
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Původně se tak z menšího domácího závodu stal přes víkend
závod světové úrovně. Čtrnáct
zemí přijelo do Prostějova změřit
síly a díky skvělé práci organizátorů nikdo nepochybuje, že se tato
Velká cena ČSC bude konat znovu a bude ještě lepší.
Výsledkový servis
najdete na straně 26!

