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Michal KADLEC

PROSTĚJOV „Krimidivadlo“ pro desítky diváků připravilo
policejní komando, které minulé úterý pomoci beranidla vtrhlo do domu syna bývalého starosty Prostějova
v Polišenského ulici. Scéna jako z amerického filmu byla
k vidění od rána až do půlnoci. Zhruba dvě desítky policistů,
z nichž většina měla na hlavě kukly a byla po zuby ozbrojena,
pronikly do luxusního domu a z něj v poutech vyvedli jednu
osobu. Podle exkluzivních informací Večerníku šlo o muže,
kterému Tomáš Tesař pronajímal horní patro nemovitosti.
Policisté pak po celý den hledali drogy, a to nejen uvnitř
domu! „Lezli dokonce i po stromech,“ rozpovídali se před
Večerníkem sousedé.
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RYCHLÝ
VEERNÍK
Koleje budou
dráždit dál
Prostějov (mik) - Už se o tom mluví
minimálně pět let, dokonce samotná
primátorka Rašková již opakovaně
orodovala u majitele slévárny, kterému patří bývalá železniční vlečka
protínající Vrahovickou ulici. Právě
tamní občané dlouhodobě kritizují
stále se propadající kolejiště, po kterém přejet autem je čím dál tím rizikovější. Jak se nyní Večerník aktuálně
dozvěděl, slibované vytrhání kolejí
a zapravení vzniklé díry novým asfaltovým kobercem se odkládá na
další rok. „Majitel slévárny sdělil, že
se dohodl s Olomouckým krajem na
opravě až v roce 2019, kdy kraj bude
rekonstruovat celou Vrahovickou
ulici,“ uvedla mluvčí prostějovského
magistrátu Jana Gáborová.

FOTO VEÈERNÍKU
Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Při pohledu na auto dokonale obalené průhlednou fólií snad každého napadne: kdopak za tím může stát?
Vyděrači? Vandalové? Vtipálci? Ani jedna
z těchto možností však v případě vozu
Škoda Rapid z prostějovského náměstí
Padlých hrdinů neplatí. Auto totiž do fólie
zabalili samotní kupci, kteří jej následně
věnovali novomanželům coby svatební
dar. Jednoznačně tomu napovídají namalované srdce a vzkaz „Tož buďte šťastni“
zanechaný za předním sklem vozu.

Výsledky po odeètech
Prostějov (red) - Po nedávných zápisech do mateřinek nyní odbor školství prostějovského magistrátu vydal
upravené výsledky po odečtu duplicit.
„Žádost o přijetí na více mateřských
školách podalo šestašedesát zákonných zástupců dětí, celkem tedy ve
skutečnosti evidujeme 468 zapsaných
dětí. Z tohoto počtu je 125 dětí narozených v roce 2016, tedy dětí, které
dosáhnou věku tří let nejdříve v lednu
příštího roku,“ uvedl na www.prostejov.eu Petr Ivánek, vedoucí Odboru
školství, kultury a sportu Magistrátu
města Prostějova.

Už fakt rostou!
Čunín (mik) - Letos je všechno
prostě dřív! Vlivem pomalu už letního počasí svoji sezónu zahájili dokonce i houbaři! A mezi nimi i Večerník, který se na vlastní oči přesvědčil,
že opravdu rostou! V lesích okolo
Čunína jsme nalezli zatím pět hřibů
kovářů, což je na květen velice slušný
úlovek. Jen tak dál, ale mohlo by přece jen trošku víc napršet...

ZABALENÉ

CO NÁS UDIVILO…

AUTO

Agentura V pehrad je žralok, bacha na koupání

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

•• Pondělí ••
Těžká váha. S milostným vztahem je to stejné jako s kamionem. Není vždy
snadné dát jej do pohybu, ale mnohem těžší je ho včas zastavit... Nepodařilo
se to ani řidiči, který nedokázal zareagovat na náhlé brzdění řidičky před ní.
Následující den došlo na dálnici hned k dvěma dalším podobným nehodám.
•• Úterý ••
Život tropí hlouposti. Policajti načapají na hřbitově babku a dědka, jak kradou ze smutečních věnců stuhy. Oba se hájili tím, že nemají moc peněz a tak si
z těch stuh šijí spodní prádlo. Policisté chtěli důkaz. A tak babka vyhrnula sukni
a děda spustil kalhoty. Babka měla na bombarďácích lem s nápisem „Zde leží
květ mého mládí!“ a dědek měl na trenkách napsáno „I kdyby tisíc očí zaplakalo, už nevstane!“ Při kuriózní krádeži byl načapán i Jaroslav S., který kradl naftu
v Suchdole a musel kvůli tomu před soud.
•• Středa ••
Jasné měřítko. Když nemůžete chodit, nejezděte na kole! Tak by se dal shrnout vzkaz od policistů, kteří ve Víceměřicích načapali neosvětleného cyklistu, u něhož naměřili 2,65 promile alkoholu. Při projednávání přestupku nebyl
muž schopen stát bez opory, dále tedy musel pěšky. Nyní mu hrozí pokuta.
•• Čtvrtek ••
Semelou ho boží mlýny? Z čistě lingvistického hlediska by pachatelem mohl
být každý člověk, který trochu páchne. Po hodně dlouhé době zavětřili policisté v případu přepadení tenistky Petry Kvitové. Prostějovský soud vzal do vazby
muže, který měl obdobným způsobem jako dvojnásobnou vítězku Wimbledonu přepadat i seniory.
•• Pátek ••
Běh z lázní do lázní. Stáří nikdo z nás neuteče, ale i s ním můžeme běhat pěkně dlouho... Zažít opojné vyčerpání mohli všichni, kteří vyrazili na Běh ve Skalce. Na účastníky čekaly tři okruhy v okolí lázeňské vesnice, z níž vyběhli, aby se
do ní po více jak třech kilometrech opět vrátili.
•• Sobota ••
Májová erotika. Víte, proč ženy zavírají při sexu oči? Protože se nemůžou dívat
na to, jak se má chlap dobře... Májka čili zdobený věnec propíchnutý dlouhým
kmenem přitom má všem lidem ve vesnici zajistit štěstí v lásce, plodnost i bohatou úrodu. Nyní došlo na masivní kácení těchto symbolů jara. Například
v Horním Štěpánově bylo spojeno s pořádnou show.
•• Neděle ••
Haná s nadhledem. „Rozhlédni se, člověče, než ti život mezi prsty uteče,“
zpívalo se v úvodní písni někdejšího dokumentárního cyklu České televize.
Nejlepší výhled na Prostějov a jeho okolí měli o víkendu návštěvníci z opět
otevřené radniční věže.

CO NÁS POTŠILO...
Může se začít bourat. Konečně se
přiblížil okamžik, kdy se statutární
město Prostějov stane právoplatným
majitelem pozemků za místním nádražím. České dráhy již poslaly vyhotovené kupní smlouvy, které mají
obě strany v příštích dnech podepsat.
Mohou tak začít demolice objektů
a výstavba parkoviště či sportovní haly.

Katastrofa na dálnici. Že to řidiči
v souvislosti s výrazným omezením
provozu na dálnici D46 mezi Prostějovem a Olomoucí kvůli opravě mostu u Olšan nebudou mít jednoduché,
se vědělo. Ale že tam v „jednopruhu“
bude docházet k tak závažným dopravním nehodám jako minulé úterý,
to je smutné varování!

Tato Škoda Rapid byla k vidní na prostjovském námstí Padlých hrdin.
Foto: Dominik Zavadil

Ta zpráva se zdála naprosto neuvěřitelná, možná i vylhaná. Ale vše je
ověřeno a potvrzeno. Jak Agentura
Hóser exkluzivně zjistila, v plumlovské přehradě minulý týden první
plavci spatřili na hladině u hráze žraločí ploutev! Následovaly hromadný
úprk z vody a šílený křik, šířila se
panika. Bylo jen dílem štěstí, že ryba
nikomu neukousla ruku nebo nohu.
Přivolaní rybáři a potápěči po zhruba
půlhodinovém zkoumání veřejnosti
oznámili, že kde se vzal, tu se vzal,

rubriky
Večerníku

v přehradě plave skutečný žralok lidojedný.
„Jsme z toho úplně v šoku! Ještě si
neumíme reálně zdůvodnit, kde se
tento žralok vzal v místní přehradě.
Podle našeho názoru tam tuto nebezpečnou rybu musel jedině nasadit
nějaký šprýmař nebo terorista. Potápěči nám sdělili, že žraloka pozorovali delší chvilku v asi pětimetrové
hloubce, a nic jim neudělal. Naštěstí
jde ještě o mládě, takže lidí se zatím
bojí. Pokud ho ale včas nevylovíme
nebo nějak nezneškodníme, bude za
pár týdnů požírat jednoho plavce za
druhým,“ obává se Věroslav Kapr,
předseda Okresního rybářského svazu v Prostějově.
Hodně velký strach má i jeho zástupce Otakar Štika. „Nemůžeme

KRIMI
íslo

Tak to je fofr, kterému slušní občané musejí jenom zatleskat! Minulé pondělí okradl dvaatřicetiletý
muž v Trávnické ulici v Prostějově
sedmdesátiletou babičku. Ta šla
po chodníku s nákupní taškou na
kolečkách a nevšimla si, že nějaký
darebák z ní vytáhl její peněženku
s finanční hotovostí 660 korun...
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Co je ale důležité, že za pouhé tři
dny stanul tento grázl díky rychlosti policie a státního zástupce
před soudcem, jenž na něj okamžitě uvalil vazbu. A protože
se nejedná o žádného nováčka
v trestné činnosti, hrozí mu až
tři roky vězení. Už aby to bylo!

PEDPLATNÉ
LEVNJI
608 960 042

v přehradě nechat žraloka jen tak
plavat, požere nám nejen lidi, ale
i veškeré ryby, které jsme tam během
posledních let pracně nasadili. Každopádně letošní koupací sezóna je
v hajzlu, přehradu musíme pro všechny rekreanty uzavřít. Nevěřím totiž,
že žraloka chytíme tak brzo,“ tváří
se pesimisticky Otakar Štika, místopředseda rybářského svazu.
Žralok lidojedný je sice mořský živočich a je zvyklý na slanou vodu,
ovšem podle zjištění Agentury Hóser
se může lehce přizpůsobit daným
podmínkám a žít jako sladkovodní ryba. „Navíc hrozně rychle roste.
Zatím bude v přehradě žrát jen ryby,
ale jak získá sílu, slupne dospělého
člověka jako malinu,“ sdělil známý
mořský vědec Horymír Nenažral.

Z výskytu žraloka v plumlovské
přehradě tak mají aktuálně radost jen filmaři, kteří se okamžitě
ozvali. Známý scénárista a režisér
Zdeněk Trošička už plánuje natočit
film Čelisti 5. „Herce už mám, ale
nutně sháním komparz. Potřebuji
lidi, kteří se nechají žralokem sežrat. Chci natočit naprosto reálný
film, žádné triky. Dobře zaplatíme, za každého sežraného obdrží
pozůstalí milion korun,“ svěřil se
režisér Zdeněk Trošička.
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.

DAVID DUNKA
se narodil 9. dubna 1983 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 17. května 2018. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do 40 let,
měří mezi 170 až 180 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné
vlasy. Nosí vousy, takzvané strniště.

KARIN DAŇHELOVÁ
se narodila 10. března 2002 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 19. května
2018. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
15 do 16 let, měří mezi 160 až 165 centimetry, má hubenou postavu, hnědé
oči a hnědočerné vlasy.

ZACHYTILI JSME

9
Podle dosavadního zjištění Večerníku bude v senátních volbách
na začátku října tohoto roku za
volební obvod Prostějovska, část
Kojetínska a Tovačovska usilovat
o křeslo v horní komoře Parlamentu ČR celkem devět kandidátů z různých politických stran
a hnutí. Jde o rekordní číslo.
ZAUJAL NÁS...

Foto: internet

IMRICH BUGÁR
Velmi atraktivního hosta měla
letošní Čokoládová tretra, která
se tradičně konala na atletickém
stadionku Základní školy Jana
Železného v Prostějově. Děti v běžeckých výkonech přijel podpořit
dvojnásobný olympijský medailista, mistr světa a mistr Evropy
v hodu diskem.
ZASLECHLI JSME…

„NATOČIT SI MŮŽU
TAK AKORÁT KLIKU
OD ZÁCHODU!“
Jeden z kameramanů české
komerční televize u prostějovského
soudu marně čekal na příjezd
pachatele, který měl přepadout
tenistku Petru Kvitovou
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 25/15 °C
Vilém

Úterý

27/14 °C

Støeda

27/14 °C

Maxmilián
Ferdinand

Ètvrtek 27/14 °C
Kamila

Pátek

26/15 °C
Laura

Sobota 26/14 °C
Jarmil

Nedìle 26/14 °C
Tamara
Zdroj: meteocentrum.cz
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JEJÍ ZBYTKY LEŽÍ
U PROSTJOVA....
Záøila šest sekund,
pátrání po meteoritech

zaèíná

Meteorit by dle editele prostjovské hvzdárny mohl vypadat zhruba jako
kousek vyvelé lávy.
Ilustraní foto: internet

PROSTĚJOV Tohle se už pravděpodobně nebude nikdy opakovat! Jen málokdo se totiž
dožije toho, že mu kousek za domem dopadne kus vesmírného tělesa. Lidem z Prostějova
se okamžik jako ze sci-fi filmu přihodila uplynulou středu. Nad regionem totiž proletěl
a na pár sekund velice jasně zazářil meteor zvaný bolid. Jeho úlomky dopadly severně od
Prostějova zřejmě někde v okolí Smržic!

Martin ZAORAL
Meteor vstoupil do atmosféry přesně
ve středu 23. května 2018 ve 21 hodin
46 minut a 46 sekund. „Vážil několik
kilogramů a začal svítit ve výšce jedenaosmdesát kilometrů východně
od Šumperka,“ prozradil vedoucí
Pavel Spurný z Astronomického ústavu v Ondřejově s tím, že bolid pravděpodobně pocházel z oblasti plane-

tek mezi drahami Marsu a Jupitera.
Zpočátku těleso letělo rychlostí
13kilometrůzasekunduadráhu71km
k zemskému povrchu ulétlo za šest
vteřin. „Během letu bolid dosáhl
jasnosti srovnatelné s jasností Měsíce v první čtvrti. Pohasl západně od
Olomouce v relativně nízké výšce
čtyřiadvacet kilometrů nad zemí,“
přidal Spurný s tím, že úlomek meziplanetární hmoty se při letu rozpadal

a většina shořela při průletu. Přesto se
astronomové domnívají, že zlomek
v podobě malých meteoritů mohl dopadnout severně od Prostějova.
Jednalo se přitom o skutečně výjimečný jev! „Na vlastní oči jsem něco
podobného v okolí Prostějova ještě
nikdy neviděl,“ svěřil se Večerníku
ředitel prostějovské hvězdárny Karel
Trutnovský, kterého jsme se zeptali,
jak meteority spadlé na zem vypadají.

Velmi jasný bolid, který byl 23. kvtna veer vidt na obloze pedevším
ve východní ásti R, mohl dle astronom zanechat úlomky severn od
Prostjova.
Foto: Astronomický ústav AV R

„Záleží, z jakého jsou materiálu. Mohou být z kamene či ze železa. V tom
druhém případě by připomínaly kus
lávy se sklovitým povrchem. Laik je
ovšem těžko pozná, pokud však něco
podobného lidé najdou, mohou se
přijít na hvězdárnu zeptat. O nález
meteoritů bude jistě velký zájem, hledat je zajisté budou i lidé z Astronomického ústavu v Ondřejově,“ objasnil s úsměvem Trutnovský.

CO JE CO V ASTRONOMII?
Meteoroid je vesmírné těleso menších rozměrů pohybující se v soustavě
Slunce. Tělesu větších rozměrů nad cca 100 m se říká planetka. Meteor
je potom meteoroid nebo planetka, které pronikly do atmosféry nějaké
planety. Jedná se o pozorovatelný sloupec ionizovaného vzduchu, který
na obloze jasně září. Meteorit je zase meteor, který dopadl až na povrch
planety. Termín bolid se používá pro velmi jasné meteory. Tedy každý
bolid je po dobu své existence zároveň i meteorem. Buďto v atmosféře
zanikne, nebo se dopadem na povrch změní na meteorit.

Skupina cikán vyhrožovala sousedce!
Policie pípad eší zatím jako pestupek

PŘEMYSLOVICE Konflikt mezi starousedlíky
a nově přistěhovanými Romy v Přemyslovicích na
Prostějovsku řeší už i Policie ČR. K zatím poslednímu případu došlo v sobotu 12. května.
Podle exkluzivních informací Večerníku mělo
v tento den dojít k vyhrožování ublížením na zdraví
obyvatelce obce, která napomenula skupinku svých

sousedů, aby se ztišili a chovali se slušně. „Ano,
můžu potvrdit, že k incidentu mezi ženou a skupinou osob ze sousedního domu v obci Přemyslovice
v tomto termínu došlo,“ zareagoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
V současnosti tak probíhá prověřování všech okol-

ností incidentu. „Věc v současnosti šetříme pro
podezření z přestupku proti občanskému soužití.
Není však vyloučeno, že se právní kvalifikace věci
může změnit,“ prozradil Kořínek.
Starousedlíkům tyto případy začínají pořádně lézt

na nervy. „Pokud by tohle mělo pokračovat, potom
je jisté, že se původní obyvatelé Přemyslovic budou
bránit,“ vyjádřil se jeden z místních pod příslibem
anonymity. Strach totiž začíná obcházet již takřka
celou obec...
(mls)

SITUACI V PŘEMYSLOVICÍCH SE VĚNUJEME NA STRANĚ 11 ➢
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PROSTĚJOV Páteční Noc kostelů přilákala do prostějovských svatostánků stovky zvědavých
lidí, a to nejen z řad věřících. Po roční odmlce se tak i do Prostějova vrátila skvělá akce, která
brala dech. A když k volným prohlídkám kostelů přispěl i odvoz v historickém kočáře Václava
Obra, bylo jasné, že půjde o mimořádnou společenskou událost...
(mik)
18052510584

EXKLUZIVNĚ

REPORTÁŽ ČTĚTE NA STRANĚ 30 ➢

EKEJTE

„TICÍTKY“
PROSTĚJOV A nezaprší a nezaprší! Suché období bez pořádných srážek bude v Prostějově
a okolí pokračovat i tento týden.
A co víc, sužovat nás budou už
doslova a do písmene letní teploty okolo třiceti stupňů Celsia!
Meteorologové předpovídají v prostějovském regionu noční teploty
od 10 do 14 stupňů, přes den bude
rtuť teploměru od pondělí do
čtvrtka atakovat tropickou třicítku.
Na déšť raději nespoléhejme, předpovídány jsou jen lokální bouřky,
které se však podle všeho Prostějovu vyhnou. „My ale v pátek otvíráme aquapark, takže předpověď
tohoto počasí se nám velice hodí,“
mne si ruce Vladimír Průša, jednatel Domovní správy Prostějov.
Naopak smutní budou vodohospodáři a také houbaři...
(mik)
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CHALOUPKA        
provoz neobnovila

gasti na pivo. Majitelé tehdy plánovali urychleně provést nezbytnou
rekonstrukci a nabídnout prostory
k dalšímu pronájmu. To se však zatím nepodařilo.
„V současnosti se opravuje pouze obytná část domu. Prostory
bývalé hospody jsou kvůli všudypřítomné vlhkosti v dezolátním
stavu a není možné je pronajímat.
Kdy opravy proběhnou, nedokážu v tuto chvíli odhadnout,“ konstatovala aktuálně pro Večerník
Renata Dadáková, spolumajitelka
nemovitosti.
(mls)

PROSTĚJOV Nejméně tři roky
po sobě slyšeli radní při pravidelných setkáních s vrahovickými
občany stejnou kritickou písničku. A nebylo se co divit, vždyť
situace v Majakovského ulici směrem k nádraží přímo zaváněla nějakou tragédii. Na zhruba stometrovém úseku úzké silničky totiž
chyběl chodník. Z této skutečnosti vyvstávaly nebezpečné situace,
kdy se chodci pletli do jízdy řidičům vozidel nebo cyklistům a nebezpečí hrozilo prakticky každým
okamžikem. Jak Večerník zjistil,
po třech letech kritiky se magistrát rozhodl situaci řešit.
Nutno ale říci, že celkovému řešení
výrazně napomohli občané Vrahovic, kteří vedle silnice v Majakovského ulici spoluvlastní potřebný
pozemek a chystají se na něm stavět
rodinný domek. „Stížnosti vrahovických občanů na nebezpečnou situaci
v Majakovského ulici jsme samozřejmě dlouhodobě vnímali, ovšem současné uspořádání tamního veřejného
prostranství doposud neumožňovalo
umístění jakéhokoliv chodníku. Jde
o místo, které je frekventovaným pě-

ším propojením k zastávce Českých
drah ve Vrahovicích. Zcela chápeme
požadavek tamních obyvatel volajících po vybudování chodníku,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátorky
statutárního města Prostějova.
V lokalitě v současnosti probíhá výstavba rodinného domu s tím, že stávající stará budova, která stojí v blízkosti rozestavěného bydlení, bude po
vybudování nové zbourána.

„Projektant proto jednal se spoluvlastníky pozemků a ti byli přístupní
k posunutí stavební čáry domu. Podmínkou byl ale odkup částí pozemků statutárním městem Prostějov za
účelem zbudování plnohodnotného
chodníku. Proto byl s majitelem
dohodnut a odsouhlasen rozsah
odsunu stavební čáry pro rozšíření
veřejného prostranství,“ objasnil
blížeji celou situaci náměstek. Podle

jeho slov lze tedy nyní předpokládat,
že k uzavření finální kupní smlouvy
dojde nejdříve v průběhu příštího
roku. „Proto budou finanční prostředky potřebné na pokrytí nákladů spojených s uzavřením kupní
smlouvy nárokovány v rámci návrhu
rozpočtu na rok 2019. Věříme, že se
pak ihned dáme do budování nového chodníku,“ uzavřel Jiří Pospíšil.
(mik)

Policie objasnila sérii znásilnění
v Prostějově, k nimž docházelo
už rok. Pátrání po muži, kvůli
kterému se ženy bály ve večerních a nočních hodinách chodit
hlavně po Kolářových sadech,
bylo dlouho bezvýsledné. Prostějovští kriminalisté ale „šli“ po
násilníkovi jako ohaři a jejich
snažení bylo minulý týden konečně korunováno úspěchem.
V poutech skončil třiadvacetiletý
mladík. Abychom nebyli obviňováni z rasismu, raději nebudeme
ani zveřejňovat, k jaké menšinové
komunitě patří... Sexuální maniak
začal v Prostějově řádit v červnu
loňského roku. „Dne 21. června
2007 kolem druhé hodiny v noci

v Prostějově v ulici Tylova vnikl
přes balkón do přízemního bytu.
V něm nejprve odcizil peněženku
s finanční hotovostí a osobními
doklady poškozené. Poté vešel i do
její ložnice, kde se ji pokusil znásilnit. Žena se aktivně bránila a volala
o pomoc. Pachatel se zalekl a z bytu
uprchl. Poškozená neutrpěla žádné
fyzické zranění. Obviněný se tak
kromě krádeže dopustil trestného
činu znásilnění ve stádiu pokusu,“
uvedla Alena Nedělníková, policejní tisková mluvčí.
Dopadený muž pak přitvrdil
o čtvrt roku později v Kolářových
sadech. „Minulý rok 15. září o půl
čtvrté ráno došlo v Prostějově
v Kolářových sadech ke znásilnění

devatenáctileté dívky. Poškozená procházela Jungmanovou ulicí
a v průběhu chůze k ní přistoupil
tehdy neznámý muž. Chytil jí, povalil na zem a poté ji odtáhl do přilehlého parku. Zde i přes nesouhlas
a aktivní odpor dívku znásilnil. Pachatel poté z místa odešel, k výraznějšímu zranění dívky naštěstí nedošlo,“ seznámila Večerník s dalším
případem Alena Nedělníková.
Nemrava se sklony k násilí pokračoval v trestné činnosti i v roce 2008.
„Pokusu trestného činu znásilnění
a loupeže se tento muž dopustil
25. března kolem páté hodiny ranní na Sídlišti Svobody v Prostějově.
Napadl tam ženu, odtáhl ji k zadní
části panelového domu, kde se ji

pokusil znásilnit. Poškozená se
bránila a volala o pomoc. Po krátké
potyčce jí pachatel strhl z krku řetízky a z místa utekl,“ řekla mluvčí
policie.

Policejní komisař nyní zahájil
trestní stíhání třiadvacetiletého
muže z Prostějova. Soudce rozhodl
o jeho umístění do vazby a u soudu
mu pak hrozí až deset let vězení.

7 &0- 0##8 1&9 0 ":  &(  
&"
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV V Olomoucké ulici
stojí tento dům dobré dvě stovky
let, a podle dostupných informací
tam byla hostinská činnost poprvé provozována už v roce 1899!
Loni v červnu její štamgasti osiřeli. Populární hospůdka čtvrté
cenové skupiny zavřela své dveře.
A jak se po roce ukazuje, zřejmě
to bylo navždy.
Po 118 letech ukončila před rokem
provoz oblíbená hospůdka v Olomoucké ulici. Hned po jejím uzavření se začalo spekulovat o tom, zda do
Chaloupky ještě někdy zamíří štam-

Napsáno
pred


Foto: Michal Kadlec
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To byla „echt“ dobrá práce prostějovské kriminálky! Mladý Rom je
nyní zřejmě už na svobodě a bůhví, zda je díky němu dnes v Prostějově
pro ženy bezpečno. Když si ale vzpomeneme na dobu před deseti lety,
veřejnost tenkrát uvítala, že byla prostřednictvím médií informována o každém případu znásilnění a mohla tak být ve střehu. Také kvůli
inovovanému Občanskému zákoníku nyní policisté drží tyto případy
pod pokličkou a před Prostějovany je tají. Například v roce 2017 došlo v Prostějově k deseti případům znásilnění, ovšem nejen Večerník se
o nich dozvěděl až ve chvíli, kdy v úvodu roku 2018 policie zveřejnila
statistiku násilné trestné činnosti. Pak to někdy vypadá, že žijeme pořád
v iluzi, jak je Prostějov bezpečným městem...
(mik)

18052510581

26. 5. 2008
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jak šel čas Prostějovem ...

Kojetínská ulice

Příště: Kravařova ulice

18042610433
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Chlastal u školy

Před půl osmou ráno v pondělí
21. května si strážníci na přechodu pro chodce povšimli sedícího
muže konzumujícího alkohol na
lavičce nedaleko školy. Muž strážníkům uvedl, že právě dopil jedenáctistupňové pivo. Hlídkou byl
upozorněn na platnost obecně
závazné vyhlášky, která zakazuje
požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství v okruhu
100 metrů od škol a školských zařízení. Přestupkové jednání, kterého
se muž dopustil, odmítl se strážníky řešit. Celá záležitost byla tedy
postoupena správnímu orgánu.

  

Psa ukrást nechtěl...

V dopoledních hodinách během
soboty 19. května se na strážníky
prostřednictvím linky 156 obrátil
jednatřicetiletý muž. Uvedl, že zanechal svého psa přivázaného před
obchodem, a zatímco nakupoval,
viděl, jak cizí chlapík v podnapilém
stavu omotává jeho zvířeti kolem
krku opasek. Na místo byla vyslána hlídka, ke které se zanedlouho
přímo na místě přihlásil i pětadvacetiletý muž. Ten tvrdil, že pes na
něj štěkal a on ho šel jen uklidnit.
Po vysvětlení celé situace oba pánové místo opustili. K poškození
majetku nedošlo, nikomu nevznikla žádná újma. V tomto případě se
o protiprávní jednání nejednalo.

Od WC vytopila byt
Před sobotním polednem 19. května bylo přijato telefonické oznámení o tekoucí vodě v bytě, který
je majetkem města. Uvnitř domu
se již nacházel technik Domovní
správy Prostějov, který zastavil
hlavní uzávěr vody. Při zjišťování
skutečného stavu věci vyšlo najevo, že voda prosakuje do spodního
bytu. Strážníci se pokusili telefonicky kontaktovat uživatelku a posléze i její dceru, což se však nepovedlo. Od pracovnice Domovní
správy bylo zjištěno, že nájemnice
se měla z bytu odstěhovat a v nejbližších dnech ho předat. Jelikož
by mohlo dále docházet k úniku
vody, rozhodl technik o otevření
bytu, aby zamezil větší škodě na
majetku.

Kolaps dvou slečen
Během dvou hodin ve středu 23.
května zkolabovaly na náměstí T.
G. Masaryka dvě ženy. Před jedenáctou hodinou dopoledne si hlídka vyžádala přes operační středisko
příjezd sanitky k šestnáctileté slečně, která zkolabovala u muzea. Za
necelé dvě hodiny nahlásil strážník totožnou situaci. Tentokrát se
jednalo o čtyřiadvacetiletou ženu,
která měla zdravotní komplikace
nedaleko radnice. V obou případech byly pacientky převezeny záchrannou službou do nemocnice
na vyšetření.

Roj včel na radnici
Krátce po poledni ve čtvrtek 24.
května přijali strážníci na operačním středisku oznámení o výjezdu
jednotky hasičů do centra města,
a to za účelem odstranění roje včel.
Na místo byla vyslána hlídka. Včely se nacházely ve dvorním traktu
radnice. Strážníci během zásahu
hasičů uzavřeli celý prostor proti
vstupu neoprávněných osob.

Matka svého potomka do domu nezvala...

PROSTĚJOVSKO Život někdy píše neskutečné příběhy. Na
vlastního syna přivolala policii žena z nejmenované obce na
Prostějovsku. Muž se ale uzamkl v koupelně a nechtěl příbytek opustit. Matka tak nelenila, zavolala na tísňovou linku a za
pár minut byla na místě hlídka. Jednoho z policistů ovšem
nechtěný potomek napadl, za což mu nyní hrozí až čtyři roky
kriminálu!

Michal KADLEC
„Ve středu šestnáctého května po
dvaadvacáté hodině přijali policisté
oznámení o neoprávněném násilném vniknutí devětadvacetiletého
muže do rodinného domu v obci na
Prostějovsku, který patří jeho matce
a na základě soudního rozhodnutí již
nemá oprávnění ke vstupu. V úmyslu se v místě zdržovat se uzamkl
v koupelně domu,“ prozradil genezi
celé události František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.

Matka však s tím, aby pod její střechou vlastní syn i nadále pobýval,
viditelně nesouhlasila. Zavolala tak
Policii ČR. „Po příjezdu hlídky na
místo muž koupelnu dobrovolně
opustil. Následně však náhle fyzicky napadl jednoho ze zakročujících
policistů. Za pomoci donucovacích
prostředků se po chvíli aktivní odpor agresora podařilo překonat
a nasadit mu pouta. Při incidentu
však došlo k poškození vybavení
domu. Výše způsobené hmotné
škody byla vyčíslena na jeden tisíc
korun,“ popsal zákrok i následné
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napadaní strážce zákona mluvčí
prostějovské policie.
Mladého muže teď čekají výrazné
patálie, své chování bude muset
vysvětlit u soudu. „V následujících
dnech byl pro své jednání obviněn

z přečinu porušování domovní svobody a přečinu násilí proti úřední
osobě. Za ty mu v případě odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na čtyři
roky,“ vyjádřil se k možnému trestu
František Kořínek.
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    Zamastil mu sedadlo...
 
  
PROSTĚJOV Takto by se mělo
zacházet se všemi darebáky! Za
bílého dne byla minulé pondělí
v Trávnické ulici okradena babička, která šla po chodníku s nákupní taškou. Policistům již dobře
známý chmaták jí z této tašky vzal
peněženku s doklady a penězi.
Jeho dopadení bylo otázkou několika minut, a hned o dva dny
později mazal do vazby.
„V pondělí jedenadvacátého května
po poledni šla sedmdesátiletá žena
s nákupní taškou na kolečkách Trávnickou ulicí v Prostějově. Při chůzi
nevěnovala své brašně dostatečnou
pozornost, čehož využil dvaatřicetiletý muž a zmocnil se peněženky.
Spolu s ní seniorka přišla i o osobní
doklady, průkazku na autobus a finanční hotovost 660 korun,“ informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní

odbor Prostějov. Žena si naštěstí
muže všimla a věc oznámila na tísňovou linku 158. „Na místo vyslaní
policisté na základě popisu svědků
muže po několika málo minutách
vypátrali nedaleko a zadrželi. Nejednalo se o žádného nováčka. Za majetkovou trestnou činnost byl v minulosti již pravomocně odsouzen,“
prozradil Kořínek.
Věci pak dostaly velmi rychlý spád.
„Podezřelý byl po pondělním zadržení umístěn do policejní cely, ze
které byl na základě rozhodnutí státního zástupce i se spisovým materiálem ve středu třiadvacátého května
převezen přímo před soudce. Ten
rozhodl o jeho umístění do vazby.
Pro své jednání je muž podezřelý ze
spáchání přečinu krádeže, za který
mu s ohledem na uvedenou recidivu
hrozí trest odnětí svobody na šest
měsíců až tři léta,“ sdělil dále policejní mluvčí.
(mik)
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PROSTĚJOV Ke kurióznímu incidentu vyjížděli na začátku uplynulého týdne strážníci městské
policie. Jeden z prostějovských
taxikářů se totiž dostal do sporu se
zákazníkem, který mu jídlem zamastil sedadlo. Klient „čuně“ si při
řešení sporu vyšlápl i na strážníky,
kteří se snažili věc řádně vyšetřit.
„V pondělí jedenadvacátého května
v odpoledních hodinách jsme na
lince 156 přijali oznámení od prostějovského taxikáře, který měl problémy se zákazníkem. Do uvedené lokality byla okamžitě vyslána hlídka,
která zkontaktovala oba pány. Oznamovatel sdělil, že převážel dva muže
z centra města na hlavní nádraží.
Jeden z nich za jízdy jedl i přesto, že
ho několikrát na zákaz konzumace

jídla ve vozidle upozornil. Po kontrole vozidla taxikář zákazníka vyzval
k uhrazení vzniklé škody, jelikož sedačka byla zamaštěná od padajícího jídla. To klient ovšem odmítl,“
popsala podstatu incidentu Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Zákazník si pak zle vyšlápl i na strážníky. „Při řešení celé záležitosti se
choval i před hlídkou hrubě. Chtěl
se do vozidla vrátit a znečistit sedačku ještě více. V tom mu však
strážníci zabránili. Svým jednáním je
nyní čtyřicetiletý muž důvodně podezřelý z přestupku proti majetku.
Událost byla postoupena k dořešení příslušnému správnímu orgánu,
o čemž hlídka oba muže poučila,“
dodala Greplová.
(mik)
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ZÁMECKÝ PÁN KRADL NAFTU V SUCHDOLE
Čin Jaroslava S. byl nakonec
kvalifikován jako přestupek

PROSTĚJOV Tomu se říká životní kotrmelec! Třiašedesátiletý
Jaroslav S. z Brna vystudoval právnickou fakultu a působil
nejen jako právník, ale také coby finanční poradce. Na konci
devadesátých let minulého století si tento vášnivý sběratel
splnil sen a koupil si zámek v Dřínově stojící na hranici regionu nedaleko Pavlovic u Kojetína. Nadšený milovník historie
jej začal víceméně svépomocí opravovat. Minulé úterý 22.
května ovšem musel před prostějovský soud. Byl totiž obžalován z pokusu o krádež nafty v areálu bývalého zemědělského
družstva v Suchdole! Večerník jednání sledoval naživo.

Martin ZAORAL
Jaroslav S. byl přistižen letos v únoru pozdě v noci v areálu bývalého
družstva. Tam se vypravil nejprve
autem a následně na starém kole.
S sebou si vezl čtyři plastové kanystry, které měl k bicyklu přichyceny
pomocí speciálních háků. Díky fotopasti jej na místě chytil samotný
majitel objektu. Jaroslav S. ještě
předtím stihl odmontovat víčko

od nádrže u zaparkovaného traktoru, z něhož chtěl vysát naftu. Zapírat nemělo příliš smysl.
U soudu se tak řešilo zejména to, zda se jednalo o krádež
vloupáním, či nikoliv. Jaroslav
S. sice vnikl do oploceného
areálu, jak se ukázalo, nemusel
přitom vyvinout žádné vlastní
úsilí. Z fotografie pořízené Policií
ČR jasně vyplynulo, že plot se
ještě před jeho vstupem nachá-

Půl mega z trezoru!
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zel ve špatném stavu. „Vzhledem
k tomu, že se obžalovaný doznal
a z předložené fotografie vyplynulo, že díru v plotu neudělal
on, navrhuji zastavení trestního
stíhání a dořešení celé záležitosti
v přestupkovém řízení,“ vyjádřil
se ve své závěrečné řeči státní
zástupce Jiří Jančík.
Samotný obžalovaný se přiznal, že
během večera se mimo jiné musel
brodit bažinou plnou močůvky.

„Myslel jsem, že je objekt
nevyužívaný,“ vyjádřil se. To však
bylo pro celý případ naprosto nepodstatné. „Obžalovaný skutečně
při krádeži nepřekonal překážku,
doznal se a výše způsobené
škody nepřesáhla pět tisíc korun. Z těchto důvodů se nejedná
o trestný čin, ale může jít pouze
o přestupek,“ potvrdila soudkyně
Ivona Otrubová v usnesení, které
je již pravomocné.

Uplynulou středu 23. května
krátce po desáté hodině se dosud
nezjištění pachatelé vloupali do
rodinného domu v západní části města. Pachatelé po násilném
překonání několika dveří vnikli
do bytu, který prohledali a z domovního trezoru po jeho vypáčení měli odcizit finanční hotovost
200 000 korun a 10 000 euro.
Škoda způsobená poškozením
nebyla dosud přesně vyčíslena.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu porušování domovní
svobody a přečinu krádeže. Za
ten jim v případě dopadení a odsouzení, s ohledem na výši způsobené škody, hrozí trest odnětí
svobody na jeden rok až pět let.

Okradl stavbaře
Uplynulý pátek 25. května v odpoledních hodinách odcizil dosud
nezjištěný pachatel peněženku
z kapsy kabátu pověšeného v nezajištěné stavební buňce ve Werichově ulici. S peněženkou její
šestačtyřicetiletý majitel přišel
i o doklady osobní a k vozidlu, tři
platební karty a finanční hotovost
7 000 korun a 50 euro. V případě
dopadení a prokázání viny pachateli tohoto jednání za přečin
krádeže a přečin neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Řidič se třemi promile!
Z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky podezírají prostějovští policisté šestatřicetiletého muže. Tohoto skutku se měl
podezřelý dopustit dne 9. května
po jednadvacáté hodině tím, že
ve stavu vylučujícím způsobilost
řídil osobní automobil Škoda Felicia. Policisty na sebe upozornil
v ulici Josefa Lady stylem své jízdy,
kdy nebyl schopen vozidlo udržet
v přímém směru jízdy. Zřejmě jenom díky zvýšenému obrubníku
neskončil mimo vozovku. Během
silniční kontroly po zastavení
u něj policisté provedenými dechovými zkouškami změřili hodnoty 3,03 a 3,11 promile alkoholu
v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil a požití alkoholu
před jízdou přiznal. V případě
prokázání viny a odsouzení mu za
uvedený přečin hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý
trest a zákaz činnosti.

Vysál šest aut
V době od úterý 22. do středy
23. května odcizil dosud neznámý pachatel nezjištěné množství
benzínu ze šesti osobních automobilů zaparkovaných v Jezdecké ulici. Benzín odčerpal po navrtání nádrží vozidel. Majitelům
vozidel značek Škoda, Citroën,
Fiat, Ford a Seat tím způsobil
škodu, jejíž výše nebyla dosud
přesně vyčíslena. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu poškození cizí věci. Za ten pachateli
v případě dopadení a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na
jeden rok.

Nela PŘICHYSTALOVÁ
23. 5. 2018 49 cm 2,90 kg
Prostějov

Sára FRÖMLOVÁ
20. 5. 2018 50 cm 3,00 kg
Kostelec na Hané

Štěpán VŠETIČKA
20. 5. 2018 50 cm 3,35 kg
Mostkovice

Nicol FIŠEROVÁ
22. 5. 2018 49 cm 3,10 kg
Mořice

Roman PALIESEK
22. 5. 2018 52 cm 3,60 kg
Březsko

Anna KOLÍNKOVÁ
22. 5. 2018 52 cm 3,75 kg
Držovice

Dominik Sebastian VLK
22. 5. 2018 49 cm 3,65 kg
Prostějov

Karolína PAULOVÁ
22. 5. 2018 49 cm 2,90 kg
Myslejovice

Pondělí 28. května 2018
www.vecernikpv.cz

příklad i skákací hrad. Odměnou
jim budou i sladkosti, dobrou náladu podpoří také balonky. Všechny
čeká hudební produkce semifinalisty SuperStar Tomáše Jurenky
a drobné občerstvení.“ Jménem
pořadatelů přidala pozvání Milada
Sokolová.
Akce se uskuteční v době od 13:30
do 17:00 hodin.
(pr)
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už
ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste
zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

/)'1% 3&),'$ !5 /7$:;<

Mladí konzervativci Prostějov a
Občanská demokratická strana
Prostějov si pro vás připravili na
sobotu 2. června v areálu Sport
Baru za místním nádražím v Prostějově zábavné odpoledne věnované Dni dětí.
Přijďte se pobavit, odpočinout si či
zasportovat. „Na děti budou čekat
nejen nejrůznější soutěže, ale na-
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Přijďte oslavit Den dětí s místní ODS

Emma ŠPIDLOVÁ
22. 5. 2018 50 cm 3,20 kg
Brodek u Konice

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

milujeme vecerník


Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!

děti, pejsci

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

6

www.vecernikpv.cz
18052310563
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EXKLUZIVNĚ

Michal KADLEC
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rých nyní přebývají bezdomovci. A záhy také padl návrh
vybudovat tam velké parkoviště osázené veřejnou zelení.
Minulý týden náměstek primátorky Jiří Pospíšil Večerníku sdělil příznivou zprávu, že zástupci Českých drah
konečně míří do Prostějova podepsat smlouvu o prodeji
pozemků.
„V současné době máme již odsouhlasené znění kupní
smlouvy, která by se v nejbližších dnech měla podepsat.
Zpracováváme studii na využití daného pozemku. Jednak
je v plánu rozšířit zde parkovací plochy, a dokonce by zde
Už když se na začátku tohoto roku vedení prostějovské- mohla vyrůst i sportovní hala, která by určitě zapadala do
ho magistrátu od Českých drah dozvědělo, že pozemky prostředí fotbalového stadionu. Uvidíme, jak bude vypa- +A&     & @  B  & )   &&
 
za místním nádražím prodá právě městu, radní se netajili dat studie využitelnosti,“ poskytl Večerníku exkluzivní in- & &  0  '"
PROSTĚJOV Vozovka je v těch
touhou okamžitě zbourat všechny nemovitosti, ve kte- formace Jiří Pospíšil (PéVéčko).
místech natolik úzká, že dvě
auta vedle sebe projedou
jen stěží. Minulé úterý
tak před restaurací Fiesta
ve Wolkerově ulici došlo
k nehodě dvou vozidel. Mladý
řidič Seatu „škrtl“ o škodovku, kterou v protisměru řídila osmatřicetiletá Policisté tak na základě sdělení ženy
žena. Mezi oběma řidiči došlo zřejmě a svědků incidentu řidiče Seatu zanedk nepochopení či špatné domluvě louho vypátrali. „Dvacetiletý muž se
v případě řešení karambolu. Policisté hájil tvrzením, že ženě naznačil, že zanakonec mají za to, že mladý šofér od parkuje nedaleko, ať za ním přijde. Když
nehody ujel...
žena po třech až pěti minutách nepřišla,
„V úterý dvaadvacátého května přesně měl z místa odjet,“ vyjádřil se k výpovědi
v 11:35 hodin došlo ke srážce protije- řidiče František Kořínek.
doucích osobních automobilů značek Ke zranění osob nedošlo, výše
Seat a Škoda. Podle dosavadního způsobené hmotné škody byla
šetření k nehodě mělo dojít tak, že předběžně vyčíslena na 50 000
osmatřicetiletá řidička v místě zúžení korun. Alkohol u obou řidičů policisté
zastavila, když viděla, že oba automobily vyloučili provedenými dechovými
současně neprojedou. Řidič Seatu se však zkouškami. „Policisté věc šetří pro
projet pokusil, a přitom došlo k bočnímu podezření z přestupku podle zákona
kontaktu mezi vozidly. Po střetu oba o silničním provozu. Za porušení pořidiči zastavili a šofér Seatu měl slíbit, že vinnosti zdržení se na místě a vzájemvozidlo zaparkuje a na místo se vrátí. To ného prokázání totožnosti mladému
se však nestalo a řidička věc oznámila řidiči hrozí pokuta 2 500 až 5 000
policistům,“ uvedl k nehodě František korun,“ doplnil mluvčí prostějovské
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského policie s tím, že příčiny, okolnosti i míra
ředitelství Policie Olomouckého kraje zavinění nehody jsou předmětem
/   (  '-'   &'  "
  $%& pro Územní odbor Prostějov.
dalšího šetření.
(mik)

PROSTĚJOV Z tohoto tématu se začal vyvíjet hodně dlouhý román. Už v listopadu loňského roku se
město přihlásilo do záměru Českých drah prodat
pozemky za místním nádražím v Prostějově. V lednu tohoto roku majitel magistrátu sdělil, že pozemky jsou jeho. Dodnes však chybí to nejdůležitější,
a to podpis obou stran na kupní smlouvě. Teď snad
už konečně přichází ta kýžená chvíle...

Množství policejních aut, členové zásahové jednotky se samopaly a kriminalisté v civilu. To byl kolorit úterního
rána v Polišenského ulici. „Vyšel jsem
po sedmé hodině ráno z domu se psem
na procházku. Přiřítilo se asi osm nebo
deset aut, vyběhli policisté v černých
oděvech a vletěli přes branku k domu
pana Tesaře. Beranidlem začali rozrážet
vchodové dveře, ale moc se jim to nedařilo. Ty dveře jsou opatřeny asi čtyřmi panty, takže je tak jednoduše a hned
napoprvé ani vyrazit nejde. Když se to
policistům podařilo, vběhli do domu
a začali neuvěřitelně křičet. Bylo to
fakt jako z nějakého amerického fil-

Michal Kadlec

PROSTĚJOV Během minulého úterý zasahovalo v Polišenského ulici
policejní komando v domě, jehož
majitelem je syn bývalého starosty
Prostějova Jana Tesaře, Tomáš. Podle očitých svědků se po zuby ozbrojení policisté v helmách a kuklách
na obličeji dostali do domu poté, co
během dopoledních hodin beranidlem rozrazili vchodové dveře. Až
do půlnoci pak kriminalisté i členové zásahové jednotky prohledávali
celou nemovitost i okolní zahradu.
Podle všeho hledali drogy!

➢ z titulní strany

mu. V tom mi jeden z policistů v civilu řekl, ať se na chvíli vrátím domů, že
to tak bude bezpečnější. Vyháněli pak
i ostatní lidi, kteří se vyrojili ze všech
domů v Polišenského ulici,“ prozradil
Večerníku jeden z obyvatel zmíněné
ulice v Prostějově, kde proběhl neuvěřitelně masivní policejní zásah. „Já tady
bydlím asi pět let, a to je už potřetí, co
tady k panu Tesařovi vtrhlo nějaké
policejní komando. Vždycky to bylo
kvůli drogám, to jsme se ale pak dozvěděli až později. Teď je důvod asi stejný.
Pamatuji si, že asi před dvěma lety mu
policajti prohledávali i lustry, drogy prý
byly ukryty všude po domě,“ svěřil se
Večerníku další z občanů, kteří bydlí
hned naproti.
Od dalších svědků přímo z Polišenského ulice jsme se dozvěděli, že policisté
dokonce na zahradě domu lezli po stromech. „Prohledávali i střechu a rýny,
další vyvedli v poutech nějakého chlapa.
Pan Tesař to ale nebyl, podle všeho šlo
o člověka, kterému pronajímá byt v podkroví. Policisté ho vedli k autu. Natáčeli
ho na kameru a ptali se ho, zda jde skutečně o jeho automobil. Řekl jim, že ano.
Pak ho naložili do jejich vozu a někam
odvezli,“ popsala zásah bystrá seniorka.
Podle všech svědků skončil zásah těsně
před půlnocí. „Pak se ještě ve čtvrtek
ráno vrátili a znovu něco v domě hledali.
Po jejich beranidle jsou ostatně stopy na
dveřích pořád,“ dodal muž ze sousedství.
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říkat nebudu, na shledanou,“ odbyl nás
a telefon položil.
Těžko v tuto chvíli říct, zda se veřejnost dozví úplnou pravdu, co se v Po-
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o vyjádření, nebo alespoň o potvrzení,
zda v jeho domě mohly být ukryty drogy a zda policejní komando opravdu
nějaké našlo. „Vůbec nic vám k tomu

lišenského ulici vůbec stalo a proč tam
policie zasahovala po celý den. Mluvčí
policie totiž zcela ignoroval žádosti
Večerníku o oficiální sdělení...

„Budovat kvalitní restauraci
VHUL¾O
s ubytovacím zařízením stojí YHéHUQÊNX
spoustu energie,“ říká Jiří Hloch
PROSTĚJOV Jelikož se považuje za člověka, který dbá na maximální úroveň
kvality a stoprocentní profesionalitu, rozhodl se jednoho krásného dne, že
bude provozovat restaurační zařízení. Že to je byznys obzvlášť obtížný a specifický, poznal Jiří Hloch (na snímku) velice záhy. Přesto svůj boj o sen mít
perfektní podnik majitel Penzionu a Restaurace U Koníčka, který najdete
v Plumlovské ulici, nevzdal.
jak tyto své myšlenky realizovat v praxi.
EXKLUZIVNÍ
V tomto oboru je to poznat téměř okarozhovor
mžitě. Samozřejmě nějakou dobu trvá,
pro Večerník
než se tato kvalita dostane do povědomí
zákazníků.“
ƔƔ Ubytovacích zařízení není málo
Petr
a i gastronomie skýtá velkou konkurenci. Jak těžké byly začátky?
KOZÁK
„Určitě nebyly jednoduché... Po předƔƔ Provozujete Penzion a Restauraci chozím nájemci zůstala poměrně špatná
U Koníčka. Co vás k tomuto odvětví pověst. Musel jsem tak znovu budovat
přivedlo?
dobré jméno tohoto zařízení, vybrat
„Mám rád, když se práce dělá poctivě vhodné spolupracovníky pro cíle, které
a se zaujetím pro co nejvyšší kvalitu. jsem si dal. Toto určitě nebylo jednoduV této činnosti jsem viděl potenciál, ché a stálo mě to spoustu času i úsilí.“

ƔƔ Zaměřujete se na českou domácí
kuchyni a čerstvé suroviny z domácích farem. Je toto skutečně maximum, o co návštěvníci stojí?
„Na počátku jsem si řekl, že se chci odlišit od ostatních podobných zařízení. Nebudu používat nekvalitní suroviny a polotovary. Moderní trendy v gastronomii
jsou právě v používání čerstvých surovin
v kombinaci se zajímavými recepty. A to
se nám, myslím, daří.“
ƔƔ Když přejdeme k penzionu. Jak je
na tom Prostějov s návštěvou turistů?
Prostějov se pochopitelně nemůže v návštěvnosti rovnat sousednímu krajskému
městu, kde je nabídka na využití volného
času pro turisty mnohem větší. Ale i Prostějov má co nabídnout. Mě však trápí jiná
věc. Při různých uzavírkách komunikací,
v mém případě Plumlovské ulice, byla
velmi špatná informovanost návštěvníků

$'()

penzionu, jak se k nám dostat. Hlavně
mimoprostějovští návštěvníci, cizinci byli
úplně ztraceni. Pro některé jsem musel
přijet osobním autem a odvézt je do penzionu. Bohužel byli i takoví, kteří po marném bloudění odjeli do vedlejší Olomouce. Tady by to určitě chtělo od magistrátu
lepší informovanost.“
Celý rozhovor najdete
na www.vecernikpv.cz

 

PROSTĚJOV Dalším respondentem seriálu rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název „NA ROVINU“
a v němž se známých osobností ptáme na aktuálně žhavá témata, pokračuje jubilejní desáté kolo. Poté, co jsme vyzpovídali členku
Rady statutárního města Prostějov, přichází na řadu zástupce podnikatelské sféry, již příště bude následovat rozhovor s osobností
z kulturní či společenské oblasti, na něž naváže pracovník ze státní správy policie či justičních orgánů.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

PROSTĚJOVSKÝ Večerník už během minulé středy, tedy druhý den po zásahu v Polišenského ulici, oslovil prostřednictvím e-mailové pošty mluvčího pro Územní odbor Prostějov Františka Kořínka a zároveň i mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje Jitku Dolejšovou. Žádali
jsme o oficiální vysvětlení razantního zásahu policie. „Žádost jsem obdržela a všechny výše položené otázky přeposlala do Prostějova panu Kořínkovi. On vám na vše odpoví, je to v jeho kompetenci,“ odpověděla v pátek ráno Jitka Dolejšová. Během pátku jsme Františku Kořínkovi opakovaně
volali, telefon však Večerníku nezvedal, neodpověděl ani na dotazy poslané e-mailem. Veřejnost tak bohužel zůstává zatím bez vysvětlení. Chce snad
policie ututlat další vážný případ?
Večerník se bude snažit získat vyjádření Policie ČR během tohoto týdne.

Večerník získal číslo mobilního telefonu na Tomáše Tesaře, který je majitelem domu, v němž došlo k tak rozsáhlé
policejní razii. Chtěli jsme ho požádat

Celodenní razie v Polišenského ulici
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a najdou se občané, kteří svoji povinnost zaplatit za likvidaci odpadů
uvedených šest stovek jednoduše
ignorují. A tak k dnešnímu dni dluží lidé městu Prostějovu částku 11
282 225 korun! Jak se daří pohledávky vymáhat? „Úspěšnost vymáhání se pohybuje v rozmezí čtyřiceti
až šedesáti procenty a je dána zejména
solventností jednotlivých dlužníků
i možností jejího vymáhání daného
právními předpisy. Veškeré pohledávky jsou vymáhány způsoby, které
připouští právní předpisy, například
exekucí prostřednictvím soudního
exekutora, přihlášením či uplatněním
pohledávky v insolvenčním řízení či
jejich kombinací tak, aby nedocházelo
k jejich promlčování. Některé případy
se řeší delší časové období, další pohledávky jsou nedobytné z důvodu
úmrtí,“ konstatuje náměstek primátorky.
Existují však i daleko optimističtější zprávy. Večerník se dozvěděl,
že Prostějov získal ocenění v rámci
Olomouckého kraje. „Ano, jedná se
o takzvanou Keramickou popelnici.
Konkrétně jde o třetí místo mezi městy nad patnáct tisíc obyvatel v třídění
odpadu, které jsme tak obhájili z loňského roku. Chtěl bych proto poděkovat všem občanům města, kteří zodpovědně třídí odpad, za jejich přístup
a maximální snahu třídit. Myslím, že
je to velký úspěch nás všech,“ vzkazuje
Jiří Pospíšil.

Pondělí 28. května 2018
www.vecernikpv.cz

    Karambol
před Fiestou
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ODPAD 

vecerník


zpravodajství

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Co se týká dopravních
investic, ale hlavně komplikací souvisejících s uzavírkami a následnými
objízdnými trasami, tak Prostějov
si letos nevydechne ani na chvíli!

zjistili jsme

Jakmile totiž skončí rekonstrukce
Brněnské ulice, vrhnou se stavbaři
na další frekventovanou lokalitu
města. Jak se Večerník dozvěděl, poslední srpnový den letošního roku
se zase uzavře Plumlovská ulice.
A to byla ještě v „záloze“ výstavba
terminálu u lázní. Nakonec ale došlo
k logickým úpravám.

„Rekonstrukce Plumlovské ulice je
naplánována dlouhodobě na letošní
rok. A skutečně také proběhne, pouze
s menšími úpravami, které si vyžádalo
složité jednání s plynaři. Ti totiž hodlají
ještě před opravami chodníků i silnice
zrekonstruovat plynové vedení v celé
ulici, tudíž námi naplánovaný projekt
musí být proveden trošku jinak a na

   !"   

PROSTĚJOV Během minulého
úterý došlo na dálnici D46 ke třem
závažným dopravním nehodám.
Jednou z nich byla srážka dvou kamionů na prostějovské estakádě
Haná, kdy řidič jednoho z nich příliš
pozdě zareagoval na kolonu stojící
před ním a zezadu narazil do nákladního vozidla před ním. Viník nehody byl s těžkým zraněním přepraven
do Fakultní nemocnice Olomouc,
hasiči dlouhé hodiny odklízeli rozsypaný náklad.

„V úterý dvaadvacátého května přesně v 11:44 hodin došlo přibližně na
čtyřiadvacátém kilometru dálnice
D46 ve směru na Olomouc, u sjezdu
Prostějov střed, již v pořadí ke třetí
dopravní nehodě tohoto dne. V tomto případě dvaačtyřicetiletý řidič kamionu nedobrzdil za koncem kolony,
která se utvořila z důvodu předchozí
nehody, a zezadu narazil do druhého
kamionu. Pravděpodobný viník nehody utrpěl zranění, se kterým byl převezen do Fakultní nemocnice Olomouc.

Zranění dalších osob nebyla zjištěna,“
informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Při dopravní nehodě došlo k rozsypání
nákladu jednoho z kamionů na těleso
dálnice. „Komunikace byla zablokovaná
oběma kamiony, které stály přes oba jízdní pruhy. Provoz v místě byl tak zastaven.
Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody budou před-

mětem dalšího šetření,“ doplnil František
Kořínek.
S policisty na místě nehody úzce spolupracovali také hasiči. „Jeden kamion
zůstal napříč silnice, z druhého se vysypal
náklad. Hasiči až do ukončení vyšetřování nehody byli stále na místě, spolupracovali s ostatními složkami integrovaného
záchranného systému. Poté zajistili úklid
dálniční komunikace od vysypaného
nákladu,“ uvedla Vladimíra Hacsiková,
tisková mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
(mik)

Srážka dvou kamionů kvůli nepozornosti

jedenatricátého srpna tohoto roku, kdy
se zmíněný úsek uzavře pro veškerou
dopravu. Objízdná trasa povede hlavně
přes severní obslužnou komunikaci,“
popsal Fišer.
K tomu všemu se ale měl ještě letos
stavět i nový autobusový terminál
u lázní na Floriánském náměstí. To
by z hlediska dopravy přineslo další
velké komplikace, uzavřena by byla
totiž navíc Blahoslavova ulice ve směru
od rondelu na Přikrylově náměstí až
po křižovatku u hudební školy. „Tuto
investici jsme odložili na rok 2019.
Jednak proto, že by toho bylo pro
dopravu v Prostějově už moc, a také
z toho důvodu, že právě až na jaře
příštího roku dosáhneme na dotace
pro tuto akci,“ vysvětlil první náměstek
prostějovské primátorky.
(mik)

řidička s automobilem typu Škoda.
Došlo ke střetu vozidel a ke zranění
řidiče Fordu. Zranění dalších osob
nebylo zjištěno. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na třicet tisíc korun,“ popsal
srážku na rondelu František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Požití alkoholu před jízdou u obou
řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. „Příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření,“ doplnil
Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOV Podle všeho řidička
škodovky nedala přednost muži
za volantem Fordu, to však ještě
musejí důkladně prošetřit policisté.
Každopádně na rondelu na začátku
Krasické ulice minulý čtvrtek ráno
třískaly plechy.
„Ve čtvrtek čtyřiadvacátého května po
páté hodině došlo v okružní křižovatce
ulic Krasické a Okružní v Prostějově
k dopravní nehodě osobních
automobilů. Devětatřicetiletý řidič
vozu Ford Focus křižovatkou projížděl
od ulice Krasické k ulici Drozdovické.
Při jeho průjezdu křižovatkou do
ní z Okružní ulice vjela čtyřicetiletá

Žena vjela do cesty Fordu...
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dvě etapy,“ prozradil Večerníku Zdeněk
Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky statuturního města Prostějov.
V těchto dnech právě probíhají jednání projektantů rekonstrukce Plumlovské ulice s plynaři, aby se dohodli
na přesných termínech a veškeré práce
sladili. „Nepopírám, že investiční akce
plynařů brzdí tu naši, přesto si s tím
vším nějak poradíme. Rekonstrukci
Plumlovské ulice rozdělíme na dvě
etapy. Při té první bude uzavřena ulice
ve směru od rondelu u čerpací stanice OMV po křižovatku u nákupního
střediska Haná. V tomto úseku Olomoucký kraj zrekonstruuje silnici
a položí nový asfaltový koberec, my
tady zase vybudujeme nové chodníky,
parkovací plochy a vysadíme novou
zeleň. Tato první etapa pro nás začne

   

  
  

 

 

a likvidaci komunálního odpadu většina Prostějovanů dodržuje. Jeho výše
přitom v roce 2018 zůstává již šestým
rokem na stejné výši. V rámci okresních měst z Olomouckého kraje je
v Prostějově dokonce vůbec nejnižší! „Podle obecně závazné vyhlášky
statutárního města Prostějova o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

HRŮZA NA ESTAKÁDĚ

Prostějov (red) - Od pátku 1. až do
čtvrtka 14. června bude uzavřena
silniční komunikace v ulici Mikoláše Alše ve Vrahovicích, a to od
křižovatky s ulicí P. Jilemnického
až po koupaliště. „Půjde o úplnou
uzavírku ulice, a to z důvodu výstavby splaškové kanalizace, která je
součástí rekonstrukce koupaliště ve
Vrahovicích. Po dobu uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů,
záchranné služby a autobusové dopravy využije okolní komunikace,“
prozradil Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.
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Prostějov (mik) - V úterý 29. května se uskuteční další jednání Rady
statutárního města Prostějova.
Hlavními tématy zasedání budou
především investiční akce. „Projednávat se budou rekonstrukce autobusového terminálu v Janáčkově
ulici, zatrubnění potoka v Žešově,
oprava chodníku v Krasické ulici,
rekonstrukce kotelny v kině Metro
70, tělocvičny v DDM na Vápenici
a mnoho dalších investic města, do
kterých se chceme pustit v nejbližších týdnech,“ prozradil Zdeněk
Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky statutárního města Prostějova. V programu jednání jsou
i majetkoprávní záležitosti ohledně
prodejů i výkupů pozemků, radní
budou taktéž schvalovat pronájmy
městských bytů.

padu a správu sběrných dvorů v Prostějově. To vše po nás zajišťuje společnost F.C.C. Group, a to na základě
platné smlouvy, kde jsou nastaveny
podmínky služby, které jsou podle
mého názoru plněny na velmi dobré
úrovni. Samozřejmě se je snažíme
stále zlepšovat,“ uvedl Pospíšil a dále
vysvětluje: „Jedná se například o doplnění smlouvy a výsyp i vývoz nových
podzemních kontejnerů na tříděný
odpad, zajištění vývozu odpadkových
košů v centru města či v parcích během letního období a také o sobotách
a nedělích. Dále připravujeme projekt
na pořízení dalších nádob na bioodpad a rozšíření jejich svozu s cílem větší míry separace využitelných složek
odpadu.“
Ne všechno zlato se však třpytí
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využívání a odstraňování komunál- tečně mnohem komplexnější. Jedná ního odpadu, svoz bioodpadu, využití
ních odpadů ve výši šesti set korun je se o sběr, svoz a odstranění komunál- vytříděných složek komunálního odsplatnost tohoto poplatku třicátého
&YZ?=@, >>'="+Y := ;&: ;>=;( & >?*"<9&<
června. I nadále platí úleva od poplatku ve výši 108 korun pro poplatníka,
20175
24 247 035
který v příslušném kalendářním roce
dovrší pětašedesát a více let věku. To
znamená, že tento poplatník zapla20164
23 908 937
tí částku 492 korun. Musím říci, že
převážná většina občanů je opravdu
24 379 033
zodpovědná a poplatek včas platí. Za
20153
to jim patří poděkování,“ poznamenal
úvodem náměstek prostějovské pri20142
24 707 552
mátorky Jiří Pospíšil, do jehož gesce
patří mimo jiné komunální městské
20131
23 747 283
služby.
Co se týká likvidace odpadů, ani
zdaleka nejde jen o nám všem dob23 000 000
23 500 000
24 000 000
24 500 000
25 000 000
ře známé vyvážení popelnic od
     
  !"# #$
našich domů... „Tato oblast je sku-

PROSTĚJOV Možná se to někomu bude zdát předčasné, ovšem
upozornit je na to třeba už teď. Blíží se totiž poslední červnový
den, což pro obyvatele Prostějova znamená konečný termín pro
zaplacení povinných poplatků za odvoz komunálního odpadu.
Přestože drtivá většina občanů tyto peníze posílá do městské pokladny v pořádku a včas, narůstá každým rokem dluh za tyto služby. Magistrát ho aktuálně vykazuje ve výši přesahující jedenáct
milionů korun! O celkové problematice hospodářství s odpady
hovořil Večerník s náměstkem primátorky statutárního města
Prostějova Jiřím Pospíšilem (PéVéčko).

„Děkuji všem, kteří třídí,“ posílá
vzkaz náměstek Jiří Pospíšil

milujeme

BLÍŽÍ SE ČAS ZAPLATIT ZA KOMUNÁLNÍ

=;= >?9%;@D -@&%*"-Q% Povinnost zaplatit poplatek za odvoz

Prostějov (red) - Od čtvrtka minulého týdne se řidiči musejí potýkat
s dalšími dopravními komplikacemi, tentokrát v ulicích Plumlovská
a Újezd v Prostějově. „Na těchto
komunikacích byl částečně omezen
provoz kvůli opravám povrchu komunikace po nedávných haváriích
inženýrských sítí. Provoz v těchto lokalitách je řízen světelným
zařízením. Omezení provozu jak
v Plumlovské ulici, tak na Újezdě
potrvá do čtvrtka jedenatřicátého
května,“ informoval Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.
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Zatím poslední velká byrokratická
příšera se skrývá pod písmenky
GDPR. Tenhle legislativní moloch se na první pohled tváří, že
byl vytvořen proto, aby ochránil
naše osobní údaje. Na normálního člověka však působí tak, že
jeho jediným účelem je vytvoření atmosféry nejistoty a strachu
z likvidačních pokut, jimž se firmy
bez pohádkově placených poradců, právníků a odborníků na absurdity všeho druhu nemají šanci
vyhnout.
V této souvislosti se nabízí paralela
s kdysi mocnou římskou říší. Její
konec rovněž dovršil vpád cizích
nájezdníků. S těmi by si však pružně fungující stát bez problémů poradil. Řím se ovšem ještě předtím
rozložil zevnitř, a to zejména díky
obrovskému nárůstu úřednictva
a drastickému poklesu hodnoty
měny.
Nejrůznější císaři se střídali prakticky každý druhý rok a podléhali
vlivu nejrůznějších nátlakových
skupin, kvůli nimž stát vydával
peníze na naprosto nesmyslné projekty. Daňové zatížení vystoupalo
na neúnosnou úroveň. Dokonce se
stávalo, že někteří obyvatelé vyzývali barbary, aby je zbavili daňového zatížení vůči Římu.

Rozhodně to není jediný příklad.
S podobnými problémy se nedlouho před svým pádem potýkala i egyptská říše. Úřednický šiml
zaniklého Rakouska-Uherska byl
rovněž pověstný. Všechny tyto
nesmyslné regulace vzaly s koncem přetížených systémů za své.
Relativně rychle pak byly nahrazeny novými. Ty sice fungovaly
na úplně jiných principech, vždy
však byly výrazně jednodušší
a přehlednější.
A tak mě napadá poněkud kacířská (sic!) myšlenka: abychom se
na tu šaríu nakonec ještě nezačali těšit...

A

snad jste nečekali ceny alias čtvrteční
slevy v Kauflandu a Lidlu, když na akci
tohoto typu jdu, tak počítám, že asi
utratím víc, jak normálně, koneckonců
staré české přísloví říká: „Bez peněz do
hospody nelez.“
máme tu oblíbené květnové
téma, a sice maturity, které zde
zmiňuji vcelku často a nedá mi to
prostě, abych je nezmínil zas. Ona cermatovská část, tedy společná část maturitní zkoušky, jak se to celé jmenuje,
zase nezklamala a některé otázky zvedly hladinu adrenalinu maturantům i jejich kantorům. V době, kdy čtete tyto
řádky, tak se ještě někde i maturuje,
protože prostě současný systém maturit je dlouhý jako sovětská hymna

A

za Brežněva, takže tak akorát útočí na nervy všech zúčastněných.
Jediným odlehčením pak zůstávají parodie na maturitu na serveru YouTube,
stačí zadat heslo El Risitas, je to jediná
chvíle, kdy se dá nad maturitou v tomto státě brečet smíchy. Jinak je to celé
jen k pláči vzteklému.
teď něco pozitivního. Již šest dnů
i Prostějované vydělávají sami na
sebe a ne na stát, jelikož tzv. Den daňové svobody letos připadl na 22. května
2018. O co jde? Den daňové svobody představuje pomyslnou hranici,
jež rozděluje kalendářní rok do
dvou období - v části roku do onoho
dne je třeba vydělat na pokrytí výdajů státních a veřejných institucí.
Toto virtuální období stoprocentního zdanění končí Dnem daňové
svobody, od kterého vyděláváme
sami pro sebe a o vydělaných penězích si rozhodujeme podle vlastního uvážení. Na daně jsme si tedy
již vydělali a teď vyděláváme na sebe,
takže hurá do toho. Je to již podruhé,
kdy tento den připadl na květen. Proč
vlastně? „Důvody nelze hledat v tom,
že by politici zpytovali svoje svědomí
a omezili svoji chuť utrácet. Posun

k začátku roku je kromě jiného způsoben patovou situací ve Sněmovně, kdy
neexistuje důvod uplácet koaliční partnery financováním jejich oblíbených
vládních programů,“ komentuje letošní termín ředitel Liberálního institutu
Martin Pánek.
Končím tedy něčím radostným a přeji
vám všem klidný červen.
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Diskuse okolo možnosti znovu otevřít Kravařovu ulici v Prostějově pro běžný dopravní provoz, tedy zejména s ohledem na možný výjezd na Jiráskovo náměstí, pečlivě a rád sleduji. A to i přesto, že bydlím v úplně jiné lokalitě města. Myslím si, že tuto
ulici bude rozumné otevřít až tehdy, co se na Jiráskově náměstí postaví okružní křižovatka, která bude zcela jistě daleko bezpečnější a hlavně plynulejší. Teprve až tehdy
bude výjezd z Kravařovy ulice bezproblémový.
Miroslav Pánek, Prostějov

Kusy betonu a dráty
Jsem stálá čtenářka Večerníku, proto se na vás obracím. O svátcích jsme si udělali vyjížďku na koních. Jaké zklamání nás však čekalo na trase ze silnice mezi
Čelčicemi a Čehovicemi u plata směrem k říčce Valové a dále směrem na Otonovice a Hrubčice na polní cestě vedoucí k Ivani! Ležely tam velké kusy betonu
s dráty a šrouby, vše bylo zavalené, zčásti zamaskované a z části zarostlé trávou.
Obecním úřadům to snad ani nevadí, nebo se lidí, kteří to tam vozí, bojí! Nedá
se po této cestě jít ani na procházku a na zranění koní nechci ani pomýšlet! Kdo
by to pak zaplatil? Jak ještě dlouho si tady ti podnikavci budou dělat, co chtějí?
Myslím si, že pole a koně vždycky patřili k sobě, nebo to už dneska neplatí? Věřím, že tento můj dopis neskončí v koši a že se brzy dočtu nejen já, co se v této
věci dá udělat.
M. Dostálová, Kojetín
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Primátorkou odstranění zábran na parkovišti mezi Wolkerovou a Komenského ulicí, to byl správný čin! Nepochopím ale, proč říká, že to byl svým
způsobem riskantní krok. Proč? Copak hrozí, že by Manthellan to parkoviště znovu zabetonoval? Nemyslím si to, tento developer spíš nyní bude
přemýšlet, jak vymyslet další schválnost, nebo bude město popotahovat po
soudech. Hlavní nyní je, že konečně máme zase blízko centra kde parkovat.
Odstranění zábran sice trvalo dlouho, už bylo na čase. Kdyby k tomu došlo
hned, co Manthellan takto parkoviště zabral, taky by se nic nestalo.
Milan Král, Prostějov
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Hodně mě zamrzelo, že výstavba autobusového terminálu u lázní v Prostějově byla odložena až na příští rok. Mně osobně tedy nezáleží na nějakém
terminálu, spíše mi šlo o rekonstrukci silnice v Blahoslavově ulici, která je
v naprosto zoufalém stavu a celá je plná vyjetých kolejí, prasklin a výmolů.
Jsem přesvědčen, že před Plumlovskou se měla upřednostnit rekonstrukce
této ulice, Plumlovská by podle mého názoru ještě ten rok vydržela. Nyní
budeme další rok jezdit po otřesném asfaltu okolo lázní...
Petr Ohlídal, Prostějov

 !"

ěsto zažilo pivní slavnosti.
Zazpívalo se, popilo se, podružilo se. A kdo by hodně odvážný,
tak na slavnostech i pojedl. Já tedy
ne a hned vám řeknu proč. Možná si
všichni pamatujete na větrné počasí
v prvním květnovém týdnu, a když
jsem viděl, jak tento vítr zvedá oblaka
prachu, jelikož místo pro výběr pivních slavností bylo spíše oraništěm než
travnatou plochou, a ta se vesele hrnou
na pečená selata, klobásy i další pochutiny, rozhodl jsem se, že pískoviště jíst
vážně nebudu. Možná by stálo za to
zauvažovat, zda nezměnit výběr lokace. Pokazilo to jinak dle mého názoru
povedenou akci. A poznámka k těm,
co říkali, že tam bylo draho. Vážení,

M

Událo se toho v Prostějově spoustu a je dobré se na to vždy
podívat tak nějak s odstupem. Květen neznamená jen lásky
čas a osvobození, ale pro fanoušky hokeje i mistrovství světa v tomto sportu. Letos se do Dánska, kde se šampionát konal, vydalo i několikero spoluobčanů a zásobovalo fotkami
sociální sítě, což mimo jiné svědčí o tom, že se tady nemáme zas tak špatně, jelikož sever je tradičně drahý. Důležité
také bylo, že nás nepřehltila ani letošní olympiáda v Koreji
a tak se zase v květnu fandilo v restauracích a kavárnách
a jezdilo s vlaječkami na autech. Bohužel to nedopadlo...

VE MĚSTĚ A V ŠIROKÉM DALEKÉM OKOLÍ

KVĚTNOVÉ PŘEMÍTÁNÍ O UDÁLOSTECH

Příchod uprchlíků vzbudil velké vášně. Mnozí se báli, že se přiblížil soumrak evropské kultury. Obavy měli
zejména z toho, že nám muslimští
migranti v dohledné době začnou
diktovat své vlastní zákony založené
na islámském právu šaría. K tomu
alespoň u nás (zatím) naštěstí nedochází. Většina z nás se stále řídí
zákony, které by měly mít racionální
jádro a být schváleny s tím, že budou
„pomáhat a chránit“. Měly by. Kvůli
jejich množství a nejednoznačnosti se však jejich smysl čím dál více
ztrácí. Málokdo totiž ví, co od nich
přesně očekávat stejně jako to, zda je
někdo nepoužije proti nám.

mnohdy víc než migranti...

Byrokraté ohrožují civilizaci

Martin ZAORAL
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příjmy, pokud by se chtěla obejít
bez hypotéky, pořídit si miminko
a ještě v ekonomicky produktivním
a mladším věku bydlet ve vlastním,
na byt v Česku reálně nenaspoří. Ve
velkých městech se cena bytu 3+1
pohybuje od dvou do šesti i více milionů.
Problém s byty se řadí k faktorům,
které se podílejí na tom, že se v Česku zvyšuje věk žen, ve kterém mají
první dítě. Děti si totiž mladé rodiny pořizují, když získají stabilní zaměstnání s dobrým příjmem a jsou
schopny platit buď vysoké nájemné,
nebo splácet hypotéku. Mít druhé
dítě však po třicítce „stihne“ z tohoto důvodu již jen málo žen.

vecerník
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Ani po čtvrtečním sezení kompletního vedení hnutí PéVéčko není jasno,
koho toto na prostějovské radnici
v koalici vládnoucí seskupení, nasadí
do boje o Senát ČR. „Na jméně kandidáta panuje shoda, ale ještě probíhají finální jednání. Proto jeho jméno
v tuto chvíli ještě nechci prozrazovat,“
odsunul v uplynulém týdnu původně
na polovinu května plánované zveřejnění svého želízka v ohni Jiří Pospíšil,
předseda hnutí PéVéčko a stávající náměstek primátorky statutárního města Prostějova. „Oficiálně by jméno
kandidáta do Senátu mohlo padnout
už v nadcházejícím týdnu,“ odkázal
Večerník na nejbližší dny.

PéVéèko: zveøejnìní
odsunuto

Počet kandidátů z různých stran či
hnutí, kteří zasáhnou do boje o mandát senátora či senátorky za volební
obvod Prostějovsko, Kojetínsko
a Tovačovsko, se stabilizuje. Některé politické subjekty měly jasno už
v polovině dubna, kdy PROSTĚJOVSKÝ Večerník s většinou jmen
seznámil veřejnost. Na zbývající dva
kandidáty se stále ještě čeká. Moc
času už ale nezbývá, uzávěrka přihlášek kandidátů do horní komory
Parlamentu ČR je 20. června!
Stoprocentně je nyní už tedy jisté,
že do senátních voleb vysílá ČSSD
stávající senátorku Boženu Sekaninovou, KDU-ČSL dlouholetého
ředitele CMG v Prostějově Jaroslava
Fidrmuce, ANO 2011 nominova-

V žádné jiné politické straně či hnutí
nebyla situace při hledání kandidáta
do senátních voleb tak dramatická
jako u České strany sociálně demokratické, kde se rozhodovalo mezi
současnou senátorkou Boženou
Sekaninovou a bývalým poslancem
Pavlem Holíkem. O kandidatuře
jednoho z nich nakonec podle plánu
rozhodly až primární volby.
Obvodní konference sociálních demokratů pro volební okrsek č. 62 ze
všech tří zmíněných lokalit se uskutečnila minulé pondělí 21. května
v Národním domě v Prostějově. „Zúčastnilo se jí čtyřiašedesát delegátů,
kteří rozhodli o konečném kandidátovi ČSSD pro volby do Senátu České
republiky v letošním roce. Poměrem
hlasů 35:28 zvítězila Božena Sekaninová před Pavlem Holíkem, jeden
hlas byl neplatný,“ seznámil Večerník
s výsledky „primárek“ Ladislav Hynek, předseda Okresního výkonného
výboru ČSSD v Prostějově. Jak dále
ujistil, volba proběhla bez jakýchkoliv
emocí. „Za hodinu a čtvrt bylo hotovo,
vše proběhlo v naprostém klidu a po
krátkých proslovech obou nominantů jsme přikročili k samotnému hlasování. Výsledek byl poměrně těsný.
Každopádně ho respektujeme, roz-

další DÍL
seriálu najdete
v èísle

Starosta Tovačova Leon Bouchal.
Takové jméno padlo v polovině
dubna z úst předsedy Oblastního
sdružení Občanské demokratické
strany v Prostějově Petra Sokola
v souvislosti s možným favoritem
na kandidáta do Senátu ČR za
ODS. Na aktuální dotaz Večerníku
ale předseda prostějovských „modrých ptáků“ odpověděl už mnohem
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opatrněji. „Zatím není nic jasné,
o kandidátovi naší strany dosud
není definitivně rozhodnuto. Zabýváme se i jinými vhodnými typy,
takže bych v tuto chvíli nechtěl
být ještě moc konkrétní. Uzávěrka
přihlášek kandidátů je dvacátého
června, do této doby se musíme samozřejmě rozhodnout. A je třeba to
pochopitelně udělat s předstihem,
protože konkrétní jméno nám navíc schvaluje centrální orgán ODS,“
řekl minulý týden Večerníku Petr
Sokol s tím, že nejsilnější pravicová
strana v republice chce být v senátních volbách úspěšná.

ODS s lídrem váhá...

lo starostku Vranovic-Kelčic Irenu Blažkovou, KSČM jmenovalo
Zuzanu Böhmovou, SPD Tomio
Okamury vytáhlo z rukávu Pavla
Dopitu, TOP 09 vsadilo na lékařku
a bývalou poslankyni Jitku Chalánkovou a hnutí STAN věří starostovi
Troubek Radkovi Brázdovi.
Tudíž známo je již sedm jmen. K nim
zcela jistě přibudou ještě minimálně
dvě - kandidáti za prostějovské hnutí
PéVéčko a za Občanskou demokratickou stranu. Už nyní je tedy jisté,
že letos bude o mandát senátora či
senátorky usilovat rekordní počet
kandidátů z volebního obvodu číslo
62 - Prostějovsko, Kojetínsko a Tovačovsko. Dosud jsme si nejvíce vybírali ze šesti kandidátů.

Rekordní počet
devíti kandidátů

Michal KADLEC a Petr KOZÁK

zpravodajství
pro Večerník

EXKLUZIVNÍ

Česká pirátská strana svého kandidáta vysílat do boje nebude. „Do senátních voleb ve volebním obvodu číslo
62 nevyšlou Piráti vlastního kandidáta a ani žádný ze zatím známých
kandidátů jiných subjektů nezískal
přímou podporu Pirátů,“ odpověděl na dotaz Večerníku Petr Lysek,
předseda Místního sdružení Pirátů
Prostějov. Nedávno přitom v rámci
komunální politiky v Prostějově však
vznikla nová čtyřkoalice, ve které se
Piráti spojili s TOP 09, STAN a Stranou zelených. Ani toto uskupení však
do boje o Senát ČR nevyšle žádného
svého zástupce. „Prostějovská volební koalice Na rovinu nebude mít
společného kandidáta na senátora.
Nicméně to nevylučuje případnou
podporu ve druhém kole senátních
voleb pro některého z demokratických kandidátů,“ doplnil Lysek.

Piráti
bez kandidáta

hodnutí bylo naprosto demokratické,“
okomentoval volbu současný náměstek krajského hejtmana. „Nyní všichni
napneme společně své síly a uděláme
vše pro úspěch Boženy Sekaninové.
Ta by v případě zvolení pokračovala
v Senátu ČR již ve svém třetím volebním období,“ připomněl Hynek s tím,
že předvolební kampaň kandidátky za
ČSSD Boženy Sekaninové by měla začít co nejdříve.
Před primárními volbami se oba nominanti sociální demokracie netajili
svým zájmem poprat se o kandidaturu.
„Působil jsem dvě volební období jako
poslanec Parlamentu ČR, tudíž jsem
přesvědčen, že bych své zkušenosti s vrcholnou politikou mohl uplatnit i v Senátu,“ svěřil se Večerníku před půldruhým měsícem Pavel Holík. To Božena
Sekaninová se o možnosti pokračovat
ve své senátorské kariéře rozhodla až na
poslední chvíli. „Těžko teď spekulovat
o tom, zda výsada kandidovat do horní
komory Parlamentu ČR připadne mně
nebo kolegovi Holíkovi. Uvnitř sociální
demokracie se rozhodne demokraticky v primárních volbách,“ uvedla pro
Večerník v polovině dubna Božena
Sekaninová. Nyní už je jisté, že po těsném výsledku v hlasování bude usilovat
o svůj třetí senátorský mandát za sebou.
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centně respektuji. Žádné zklamání to
pro mě není, jsem nyní plně vytížen ve
zdravotnictví, působím na záchrance
a momentálně, kdy mi voláte, mám po
operaci pacienta. Svůj politický život
nyní spojím s komunálními volbami,
kde bychom jako sociální demokraté
chtěli výrazně uspět a získat tak možnost ovlivňovat další dění v Prostějově,“ zareagoval n Pavel Holík.
Sečteno, podtrženo: Božena Sekaninová tak bude v říjnových senátních
volbách usilovat o svůj třetí mandát za
sebou. A při pohledu na seznam kandidátů ostatních stran či hnutí bude
podle názoru Večerníku opět horkou
favoritkou.

✓

✓

✓

✓

Senátní obvod č. 62 - Prostějov je podle zákona č. 247/1995 Sb.
tvořen celým regionem Prostějovska a západní částí okresu Přerov
ohraničenou na východě obcemi Brodek u Přerova, Rokytnice
a Troubky.
Božena Sekaninová (ČSSD) se třetí kandidaturou státá
nejčastějším zájemcem o senátní židli. Dvakrát se pokoušeli do horní
Sněmovny Parlamentu ČR dostat Jan Kavan (jednou zdařile) a Jan
Tesař. Ten ani jednou neuspěl.
Senátní volby se konají v sudých letech na podzim, první kolo
každých druhých voleb (1998, 2002, 2006, 2010…) společně s volbami do zastupitelstev obcí, první kolo ostatních voleb (2000, 2004,
2008, 2012…) se koná společně s volbami do zastupitelstev krajů.
Vůbec nejvyšší počet hlasů ze čtyř dosavadních voleb obdržel Jan
Kavan v roce 1996, který se ve druhém kole těšil z důvěry 18 070 voličů,
čímž porazil Jana Tesaře. O čtyři roky později jej historicky druhým
nejlepším výsledkem 17 359 porazil Robert Kolář. Pomyslná bronzová
pozice patří Boženě Sekaninové, které už v prvním kole voleb z roku
2006 věřilo 16 091 občanů.
Kandidát je zvolen již v prvním kole, pokud získá nadpoloviční
většinu hlasů. Pokud žádný kandidát nadpoloviční většinu nezíská,
postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola
volby. V druhém kole je pak zvolen ten kandidát, který získá ryze vyšší
počet hlasů.

✓

„Rozhodnutí delegátů konference mě
nesmírně těší, ale zároveň zavazuje.
Je pravda, že ještě nedávno jsem byla
rozhodnuta již nekandidovat, chtěla
jsem se věnovat vnoučatům. Ke změně
názoru mě ale přiměl neúspěch ČSSD
v nedávných parlamentních volbách.
Navíc současná politická situace je velice turbulentní a lidé si zaslouží, aby se
jich někdo zastával. Chci proto v této
činnosti, kterou vykonávám už dvanáct
let v řadě, znovu pokračovat,“ svěřila se
Božena Sekaninová.
Z porážky v primárních volbách uvnitř
ČSSD si naopak nic nedělá poražený
nominant Pavel Holík. „Členská základna takto rozhodla a já to stopro-
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Sociální demokraté to „rozsekli“

PROSTĚJOVSKO O dalšího půldruhého měsíce se přiblížil termín konání prvního kola voleb do
Senátu České republiky. PROSTĚJOVSKÝ Večerník ve svém vydání z 16. dubna tohoto roku předložil veřejnosti první sondu do „kuchyně“ politických stran a hnutí, které budou do voleb v 62.
volebním okrsku Prostějovska, Kojetínska a Tovačovska vysílat své kandidáty. Většina politických
subjektů už v tu dobu měla jasno o svých kandidátech do horní komory Parlamentu České republiky, u jiných vládla ještě nerozhodnost.
Na samý závěr května Večerník ve druhém kole sondoval aktuální novinky a zjistili jsme, že na
Prostějovsku se změnila vlastně jediná věc. Svého nominanta vybrali sociální demokraté, kteří se
v primárních volbách rozhodli před Pavlem Holíkem pro Boženu Sekaninovou. Rekordní počet devíti kandidátů v historii senátních voleb na Prostějovsku doplní ještě dva lidé. Jejich jména ovšem
ještě neznáme, neboť poslední slovo neřekli ani v ODS a čeká se také na želízko, které nasadí hnutí
PéVéčko.
Během uplynulého týdne pak prezident České republiky Miloš Zeman vyhlásil přesný termín prvního kola voleb do Senátu ČR, který kopíruje termín voleb komunálních. K urnám tak půjdeme ve
dvojitém podání v pátek 5. října a v sobotu 6. října. Případné druhé kolo pak proběhne o týden
později 12. a 13. října.
Nový volební seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku najdete v každém sudém čísle tohoto roku, kdy
bude podrobně mapovat vše, co se voleb 2018 týká. V přespříštím vydání se zaměříme na aktuální novinky z komunální politické scény, těšit se v budoucnu můžete například na průřez historií
senátních voleb z pohledu prostějovských kandidátů či monitoring kampaně v jednotlivých městech, městysech či obcí po celém regionu.
VOLBY 2018 - VOLBY V PROSTĚJOVSKÉM VEČERNÍKU
Povrchová teplota kachlových kamen dosahuje maximálně 60 °C
a nedochází tak k vysoušení vzduchu
a přepalování prachových částic, tak
jak se děje například na kovových
plochách radiátorů či jiných kovových
prostředcích k vytápění.
Poněkud delší doba potřebná k rozehřátí
kachlových kamen je bohatě vykompenzována vysokou účinností (až 85 %),
dlouhou dobou výhřevnosti a nízkou
spotřebou dřeva jako topiva. Při délce
topení 1-2 hodiny dokáží kachlová kamna předávat teplo do prostoru 12 až 24
hodin bez nutnosti dalšího přikládání.
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umožňují teplovzdušné rozvody po
domě. Toto řešení se však nedoporučuje
do trvale obývaných prostor. Jednotlivé
místnosti se sice poměrně rychle vyhřejí,
avšak zároveň dochází k vysoušení vzduchu a přepalování prachu. Navíc možné
znečištění vzduchu v jedné místnosti se
následně rychle projeví i v místnostech
ostatních.
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Především pro potěšení z pohledu
do plamenů slouží vnitřní krby.
Nejmodernějším řešením je uzavřený
krb se zabudovanou krbovou vložkou,
která zvyšuje účinnost oproti klasickému krbu s otevřeným ohništěm
až desetinásobně. Některé vložky



Abychom zabránili průniku světla či cizím pohledům do
našich obydlí, používáme k tomu řadu stínicích technik,
a to například předokenní rolety, venkovní markýzy, vnitřní
vertikální nebo horizontální žaluzie, rolety z mnoha různých
materiálů, textilní a přírodní závěsy, japonské stěny apod.
Nabídky těchto stínicích variant jsou velice široké, stačí si
vybrat podle materiálu, barvy, praktičnosti, ovládání, ale také
podle ceny.
Když se večer zadíváte lidem do oken, uvidíte, že většina
používá vnitřní žaluzie nebo látkové závěsy. Je to tak? Copak
zdobí vaše okna či okna vašich sousedů? V současné době
se však mnoho lidí snaží dbát už i na design a tak si výrobci
dávají záležet, aby nové dekory odpovídaly aktuálním módním trendům. Objevují se tak vzory fotografií, historických
obrazů, ale také japonské a indické motivy. Současně s tím se
vyvíjí i nové materiály jako perforované lamely či plisé.
V poslední době se však klade také důraz na energetické
úspory, proto se vývojáři zaměřují na takové materiály, které
mimo jiné velice efektivně zamezují úniku tepla. Stínění
světla má však kromě jiného vliv i na zdraví, dále také
na chlazení a jak bylo výše zmíněno i vytápění, hlučnost
a v neposlední řadě na bezpečnost obydlí, hlavně v případě
venkovních žaluzií, které jsou pro zloděje jistou překážkou.
Co se týče zdraví, tak řada studií ukazuje, že vystavování se
světlu v noci může zvyšovat rizika řady závažných onemocnění.
Za tmy se má totiž v organismu vytvářet potřebný melatonin,
který ovlivňuje vývoj a hormonální produkci vaječníků i varlat.
Podle výzkumu, který byl prováděn v Seattlu, bylo u žen, které
spí v prosvětlených místnostech, prokázáno zvýšené riziko rakoviny prsu. To se zvyšovalo nejen s věkem, ale také s počtem
hodin strávených v noci na světle. Jen pro zajímavost, v souvislosti s tím vědci ze Světové zdravotnické organizace zařadili
práci v noci na seznam toho, co vyvolává rakovinu. Myslete na
svoje zdraví a dbejte raději na to, abyste spali v naprosté tmě,
což zaručíte vypnutím všech světelných přístrojů, ale také pomocí závěsů, rolet a žaluzií.

  



        
      

 
 
   

Nejen krása, ale i jejich vysoká tepelná
účinnost a ekonomický provoz jsou
hlavními přednostmi kachlových kamen. Při tomto ryze ekologickém
způsobu vytápění je teplo předáváno
do okolí velkou keramickou plochou
pláště sálavým způsobem, který lze
nejlépe přirovnat ke slunečnímu
záření. Teplo neprohřívá pouze vzduch, ale přímo osoby a předměty. Šíří
se rovnoměrně po celé místnosti, a tak
u podlahy i u stropu vládne stejná tepelná pohoda.
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Rostoucí ceny elektřiny a plynu nutí lidi čím dál častěji přemýšlet
o co nejvhodnějším náhradním zdroji tepla. Nejdostupnějším
a nejlevnějším prostředkem pro vytápění je dnes jednoznačně
dřevo. Kachlová kamna, kachláky a krby, které používali již naši
předkové, jsou dnes proto opět velmi oblíbené. Jejich specifické
teplo, nemluvě o nezaměnitelné romantice starých časů a praskajícího dřeva, nelze nahradit žádným jiným způsobem. Jaký je
mezi nimi rozdíl? Jak pro ně správně skladovat dřevo?
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V obvodu už má jasno ČSSD, na kandidáty ODS a PéVéčka se stále čeká

PREZIDENT ZEMAN POTVRDIL OFICIÁLNÍ TERMÍN dneška Zajistìte si teplo s vùní romantiky
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Získání bytu je pro nás velkým
sociálním problémem. Vyplývá to
z průzkumu Centra pro výzkum
veřejného mínění (CVVM), který se zabýval hodnocením sociálních podmínek v zemi.
Získání bytu představuje faktický
problém pro 66 % dotázaných. Ještě
horší je hodnocení možnosti zajištění ve stáří - to je špatné pro 76 %
dotázaných.
Pro Čechy zato není sociálním problémem získat vzdělání či dostupnou zdravotní péči. Potíže nedělá
ani sehnat si dobrou práci. Sehnat
dobré zaměstnání s poměrně vysokým platem není dnes díky hospodářskému růstu skutečně problém.

V České republice se v průběhu devadesátých let stalo hlavní formou
bydlení pořízení vlastního bytu či
domu. Nájemní bydlení se ocitlo
výrazně na ústupu, nájemní byty se
prakticky nestavějí.
Nájmy jsou drahé, platit 10 až 15
tisíc korun měsíčně za pronájem
bytu není výjimkou. Podle Eurostatu žije pouze pětina Čechů
v nájmu, přičemž v západní Evropě je tento podíl výrazně vyšší.
Pořízení bytu na hypotéku představuje celoživotní závazek a měsíční
splácení částek, které opět přesahují i deset tisíc korun. Navíc banky
zpřísňují podmínky pro poskytnutí
hypoték. Mladá rodina s běžnými

milujeme

může být součástí bazénové části.’
Nafukovací vířivé vany MSpa jsou
podstatně levnější než klasické pevné
vířivky. Mají však omezenou dobu
životnosti. Jejich velkou výhodou je
mobilita. Během sezóny můžete měnit
jejich pozici, nebo si vířivku vzít třeba
na chalupu. Po sezóně ji snadno zabalíte
a uskladníte, abyste ji na jaře mohli opět
jednoduše nafouknout. Na výběr jsou
modely pro 2, 4 a 6 osob.

Po dlouhém pracovním dnu, nebo
náročném fyzickém výkonu touží naše
tělo po odpočinku. Nejlepší způsob, jak
ho odměnit, je masáž. Ovšem není masáž
jako masáž. Co takhle hydromasáž? Kombinace vody a masážních trysek je naprosto
jedinečná. Voda očišťuje naše tělo, masážní
trysky uvolňují ztuhlé svaly a klouby,
napomáhají regeneraci, zlepšují cirkulaci krve a posilují náš imunitní systém.
Tuto jedinečnou hydroterapii zažijete ve
vířivkách, které si můžete pořídit domů. Je
jen na vás, jestli si vyberete pevnou vířivou
vanu, která vám vydrží léta, nebo zvolíte
nafukovací variantu, která je finančně
dostupnější a má výhodu mobility.
Pevné vířivé vany se hodí do interiéru
i exteriéru. Nabízí dostatek pohodlí
pro 2-6 osob. Existují také vířivé vany
v kombinaci s bazénem s protiproudem, tzv. swim spa. Plavecký bazén
může být od vířivé vany oddělen, nebo

výletům na kole. Když si chcete vychutnat
takovou projížďku a nemít přitom jazyk až
na vestě, část námahy vám ušetří elektrokolo. S dostatečně silnou baterkou s ním
zvládnete celodenní cyklovýlet. Pomůže
vám s výšlapem do kopců, a to buďto
v režimu asistovaného šlapání, nebo bez
šlapání čistě za pomoci elektrického pohonu. Elektrokola je dobré vybírat podle
typu užití – městská kola, horská kola,
treková kola, skládací kola. O tom, jak si
vybrat elektrokolo se dozvíte zde.
Když je na souši příliš velké teplo, nebo se
prostě jen chcete projet po vodní hladině,
zkuste nafukovací paddleboard. Paddleboarding se stal velmi oblíbený i v našich
končinách. Hodí se pro plavbu na
hladinách rybníků, jezer, řek i moří. Má
široké využití. Dá se na něm cvičit jóga,
rybařit, ale také surfovat na mořských vlnách. Snadno se nafukuje i sfukuje. Vejde
se do báglu, který si můžete dát na záda
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Krásné počasí nás láká také k různým

Začíná nejkrásnější období roku
plné zábavy, relaxace a výletů. S krásným počasím mnoho z nás uvažuje
nad tím, jak si zpříjemnit pobyt na
zahradě, kam se vydat na výlet, jak si
zpříjemnit dovolenou. V největším
showroomu vířivek, elektrokol
a potřeb pro zahradu Hanscraft najdete nejen inspiraci, ale především
vybavení pro vaše domácí lázně,
venkovní posezení, aktivní dovolenou, nebo také kulinářské zážitky.

nebo do kufru auta. Na paddleboardu obědu či večeře je lepší zvolit klasický
můžete dokonce vozit domácí mazlíčky, jídelní stůl s židlemi nebo křesly. Výška
ovšem jen pokud se nebojí vody.
stolu vám zaručí pohodlné stolovaní, aniž
byste se museli hluboce předklánět k talíři
9HQNRYQÉSRVH]HQÉ
a mačkat si útroby.
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K posezení na zahradě patří také
Zahradě nebo terase bez zahradního grilování. Na to se většina z nás pokaždé
nábytku chybí určitá útulnost. Proto, neskutečně těší. Voňavé dobroty z grilu
abychom si mohli vychutnat kávu, dát si jsou příjemným zakončením dne. Grilooběd na čerstvém vzduchu, opalovat se, vat se dá opravdu skoro všechno od masa,
nebo si jen zdřímnout, je zahradní ná- zeleniny přes tousty až po guláš, pizzu
bytek nezbytný. Sedací soupravy a jídelní či polévku. Všestranné grily na dřevěné
stoly se židlemi se hodí pro posezení uhlí, plyn či elektriku nabízí Weber. Tato
s přáteli a rodinou. Při výběru zvažte, co značka má bohaté příslušenství, díky
očekáváte. Pokud si chcete jen vychutnat kterému váš gril v létě funguje stejně
kávu a popovídat si, zvolte sedací sou- dobře jako domácí kuchyně.
pravu s nízkým konferenčním stolkem. A když máme plné bříško? Natáhněme
Chcete-li však stůl využívat k servírování se! Poležení na zahradě je skvělou re-
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S pojmem domov si asi každý z nás spojuje něco jiného.
V naprosto ideálním případě to představuje místo,
kdy byste mohli spát, kdykoliv se vám zachce, kde by
vám někdo uklidil, tak abyste nic nepostrádali, uvařil,
vyžehlil a pochválil... Místo, kde by se všichni měli rádi
a mohli spolu dlouho žít. Snít o tom, že takové místo někde najdete, je však bláhové. Nicméně zůstává
skutečnou výzvou pro každého z nás podobné místo
pro někoho vytvořit! K tomu, aby vznikl domov, však
potřebujete nejprve někde
bydlet. I proto vám přináší
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
tuto tematickou stranu.
Texty připravila:
Aneta Křížová

laxací. Pokud si chcete jen odpočinout,
podřimovat nebo si třeba přečíst knížku,
zvolte lehátka se slunečníkem, která
vás ochrání před slunečními paprsky
a zároveň vám poskytnout dostatek pohodlí. Pro opalování je lepší volit klasická
lehátka, na kterých se můžete otočit i na
břicho a opalovat si záda. Tato lehátka
se hodí k bazénu i vířivce. Nemáte-li
bazén na zahradě, nezoufejte a zkuste si
vybrat solární sprchu. Sprcha vás osvěží
v horkých dnech. Výroba teplé vody
vás nic nestojí. Stačí ji umístit na místo,
kde slunce svítí většinu dne. Sprchy mají
směšovač, díky kterému si můžete nastavit teplotu vody, abyste se neopařili.
Taková solární sprcha totiž dokáže ohřát
vodu až na 60oC.
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Získat byt je hlavním problémem

téma Večerníku
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Prvního výherce zveřejníme v příštím čísle tištěného
vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vychází
v pondělí 4. června, kde také najdete pořadovou otázku
s číslem dvě.

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu:
jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává
vydavatel nad rámec uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro
účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů: jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

Po nákupu v prodejně hraček vyplníte kupón a pak
už jen budete čekat, jestli se právě na vás usměje
štěstíčko... Pro účast v prvním kole tak musíte
učinit do pátku 1. června, 12:00 hodin.

JAK SE JMENOVALA BÝVALÁ PRODEJNA HRAÈEK V ULICI ÚJEZD,
KTERÁ SE PØEMÍSTILA DO WOLKEROVY ULICE V PROSTÌJOVÌ?

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

U příležitosti blížícího se Dětského dne, který připadne na tento pátek 1. června,
vyhlašuje PROSTĚJOVSKÝ Večerník ve spolupráci s prodejnou HRAČEK ve
Wolkerově ulici 31 v Prostějově „VELKOU DĚTSKOU SOUTĚŽ“.
Její pravidla jsou jednoduchá. Každé pondělní 29. června. Jeho hlavními aktéry budou manželé
vydání zveřejníme jednu otázku, na kterou stačí Chybovi, majitelé prodejny hraček ve Wolkerově
znát odpověď a pak mít štěstí při losování. Pod- ulici. Ti největší šťastlivci budou následně
mínkou pak je nákup na prodejně hraček v min- zveřejněni v pondělí 2. července.
imální hodnotě 199 korun. Z osudí budeme každé Zápolit se bude o doslova plný pytel cen. Ve hře je
páteční poledne tahat vždy minimálně DESET například sada dinosaurů, plyšové hračky v čele
JMEN, všichni soutěžící z PĚTI naplánovaných s velkým medvědem, puzzle, stavebnice, nafukokol budou navíc zařazeni do slosování „Velkého vací branka a bazén, trampolína a zejména skluzafinále s vysvědčením“, které proběhne v pátek vka s krtkem, na kterou se může těšit celkový vítěz.

s Veerníkem

SOUTŽ O HRAKY
KY

Pondělí 28. května 2018
www.vecernikpv.cz
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„Pímá participace University of Cambridge ESOL
Examinations na píprav
student Helen Doron English na zkoušky Cambridge
pispívá k setrvalé úspšnosti
eských student ve zkouškách a jejich top skóre
(prmr úspšnosti 4.75
z 5.0 maximáln možných).“
Studenti jazykové školy
Anglitiny pro dti Prostjov
– Helen Doron English jsou
premianty jazykových tíd
s excelentními komunikaními dovednostmi a úspšnými absolventy zkoušek
CAMBRIDGE nebo studují
úspšn na školách v anglicky mluvících zemích.
Autorizované centrum Cambridge, kterým je prostjovské
Learning centrum Helen Doron
English, nejen pipravuje, ale
pímo testuje už šestým rokem
své žáky v mezinárodních jazykových zkouškách nejen pro
nejmladší - základní úrovn, ale
i úrovn pro pokroilé studenty.
Testovat studenty v pohodlí jejich vlastních ueben a pod supervizí Helen Doron bezpochyby
pomáhá k dosažení vynikajících
výsledk. 100% úspšnost v jedné z nejtžších kategorií - mluvení - si pochvalují pedevším
rodie student. Pi podpisu
smlouvy mezi Helen Doron

a University of Cambridge
v Cambridgi v roce 2012 prohlásil Dr. Mike Milanovic, výkonný
editel Cambridge ESOL, že University of Cambridge „je poctna
a potšena spoluprací s tak proslulým partnerem ve vzdlávání
mladých, jako je Helen Doron.“
Helen Doron a Cambridge sdílí
spolené cíle v poskytování excelentního vzdlávání mladých
anglitiná po celém svt.
Dr. Milanovic dále prohlásil, že
„naší spoluprací s Helen Doron
budeme schopni zvýšit pístup
a pipravenost student na tyto
zkoušky.“
Výuka anglitiny metodou
Helen Doron English spojuje

vysokou kvalitu výuky a materiál s nadasovým a propracovaným know-how. Každá hodina baví svou rozmanitostí a interakcí. Maximálním potem 8 dtí ve
skupin zajišuje Helen Doron to nejdležitjší – individuální pístup a tempo.
Výuka probíhá 45 minut pro
dti od 3 msíc do 10 let
a 60 minut pro dti od 11 do
19 let. Studium je zakoneno
jazykovou zkouškou FCE.
Vždy moderní, vždy originální, efektivní a úspšná,
pedstavující a razicí nejnovjší trendy ve výuce anglitiny.
Vyuování probíhá pouze
v anglitin s mezinárodn
vyškolenými lektory. Metodologie je postavena na pirozeném,
multisenzorickém uení se
anglitiny stejn jako se uí dti
mateštinu. Helen Doron krom
on-line vyuovacích materiál
využívajících nejmodernjší prvky výuky má svoje vlastní rádio, edukativní hry, uebnice
a zábavné knihy, seriály i koncertní šry a Super Stars!
Více informací a pihláška na
ukázkovou hodinu zdarma na
www.helendoron.cz/branch
Prostjov nebo na tel.: 604
792 446. Like us on Facebook:
Anglictina-pro-deti-Prostejov. (pr)

Studenti excelují ve zkouškách
Cambridge, mezinárodní spolupráce
garantuje exkluzivní podmínky

HELEN DORON ENGLISH PROSTĚJOV:

školství

18032570582
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PÍPAD
KVITOVÁ

„VSTAL Z MRTVÝCH“!
Podez elý z útoku zadržen,
pachatele chytili pražští policisté
PROSTĚJOV V tohle už věřil jen málokdo! Ještě v živé paměti máme případ, který v závěru
předminulého roku šokoval doslova celý svět. Ve svém prostějovském bytě v Jezdecké ulici
byla 20. prosince 2016 přepadena a vážně zraněna dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra
Kvitová. Pod záminkou revizi plynového kotle a odpočtu vody se vloudil do jejího bytu muž,
který rodačku z Fulneku vzápětí přepadl, nožem pořezal na levé ruce a okradl o peníze. Po
dvouměsíčním vyšetřování převzala případ od prostějovských kriminalistů krajská policie,
ale ani ta nedokázala pachatele dopadnout. V listopadu 2017 tak krajští detektivové vyšetřování oficiálně odložili. Věnovat se mu začal tým „odložených případů“ v Praze. A přineslo to
ovoce. „Máme ho! Jde o muže z drogového prostředí Olomoucka,“ ohlásili minulou středu
večer policisté z Policejního prezidia ČR v Praze.

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

za přispění

pro Večerník

Františka
Omasty

Michal KADLEC
Kámen ze srdce nepochybně spadl
tenistce Petře Kvitové. Speciální policejní tým policejního prezídia dopadl
pachatele, který měl osmadvacetiletou sportovkyni v jejím prostějovském bytě přepadnout a pořezat. „Je
to pro mě samozřejmě dobrá zpráva,
ale celá kauza pro mě skončí pravomocným odsouzením pachatele,“
vyjádřila se k dopadení podezřelého
muže Kvitová, která nyní startuje na
French Open. Tam také podle fotografie identifikovala muže, který ji
přepadl. Jak šel sled událostí?

Co se pøed pùldruhým
rokem stalo?

neúspěšném vyšetřování odložili. „Prověřovali jsme stovky oznámení a typů
na možného pachatele. Každým jsme
se důsledně zabývali, ale k ničemu podstatnému to nevedlo,“ přiznal v listopadu
loňského roku Jan Lisický. Je třeba poznamenat, že policie zároveň vyloučila fámy,
že by Petra Kvitová přepadení zinscenovala. Zlé jazyky totiž tvrdily, že si zranění
způsobila sama, neboť chtěla skončit
s tenisem nebo že měla vymyšlen ´geniální´ plán na pojistný podvod. „To je
absolutní nesmysl. Podle stop získaných
na místě činu a hlavně podle směru řezných ran na levé ruce bylo potvrzeno, že
zranění jí způsobila druhá osoba,“ odtušil
už před půl rokem šéf krajské kriminálky
v Olomouci.
Krajské ředitelství Policie ČR v Olomouci vyšetřování odložilo 8. listopadu 2017
s tím, že pokud by se v budoucnu objevila nějaká indicie vedoucí k dopadení pachatele, může být případ znovu otevřen.
A stalo se. Na začátku letošního roku se
jím začalo zabývat přímo Prezidium Policie České republiky, konkrétně detektivové ze speciálního útvaru Tempus, který se zaměřuje na odložené kauzy. Podle
informací Večerníku se tak stalo na základě žádosti český tenisových bossů a také
bodyguarda tenistů a tenistek Martina
Paštiky, kteří vyjádřili hrubou nespokojenost s postupem vyšetřování ze strany
prostějovské a potažmo pak olomoucké
krajské policie.
Jak známo, nepomohla jim ani odměna
za pomoc vedoucí k dopadení pachatele
ve výši půl milionu korun. Sto tisíc pak
chtěli přidat sami prostějovští tenisoví
příznivci. V lednu tohoto roku pak navzdory tomu dostává policie anonymní
typ na možného pachatele. Následují
čtyři měsíce prověřování, porovnávání stop a monitorování podezřelého,
kterým je čtyřiapadesátiletý muž, který
má být úzce spojen s drogovou scénou
v Olomouci a okolí.

Osudného 20. prosince 2016 vstupuje podle policie narkoman a zloděj k
domu, v němž mimo jiné v přízemí
bydlela i Kvitová. Aniž by věděl, na koho
zvoní, vybral si právě byt slavné tenistky.
I když že by si ji vyhlédl, není úplně to
správné slovo... „Není prokázáno, že
pachatel věděl, že zvoní na zvonek Petry
Kvitové, u dveří nebyla žádná jmenovka. Muž zřejmě ani netušil, ke komu se
chce dostat. Podle všeho slečna Kvitová
byla v daný moment na špatném místě,“
řekl v listopadu loňského roku Jan Lisický, šéf krajské kriminálky v Olomouci.
V každém případě pod záminkou kontroly měřičů se vloudil do bytu, zamířil
do koupelny, kde ztratil nervy a vzápětí
chytil Kvitovou zezadu a vytáhl na ni
nůž. Začal křičet, že chce peníze: „Alespoň deset tisíc!“ Tenistka se snažila ze
sevření dostat a ohnala se silnější levačkou. Během krátké potyčky však byla
pořezána na levé dlani a prstech. V šoku
dává lupiči peníze, ten bere bankovky
a utíká z domu. Na místo následně přijíždí Policie ČR a začíná pátrání, které
je nakonec rozporuplné. Sama Kvitová
odjíždí do nemocnice, pachatel jí totiž
vážně poškodil šlachy a nervy. Tenistka
podstoupila náročnou operaci v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie
V úterý spadla klec
ve Vysokém nad Jizerou. Po půlroční
pauze se přesto dokázala vrátit ke špič- Údajný pachatel byl dopaden skoro na
chlup přesně po roce a pěti měsících. Mikovému tenisu.
nulé úterý 22. května ráno policisté, kteří
Speciální tým
se den předtím vrátili z Paříže s pozitivní
Případ přepadení Petry Kvitové krajští identifikací ze strany přepadené tenistky,
policisté loni na podzim po rok trvajícím vytipovaného muže zatkli. Podle do-

stupných informací má jít o narkomana
z Olomoucka. Na kontě má nejen drogové delikty, ale i sérii přepadení seniorů.
Ve středu večer pak tuto zprávu přinesla
jako první České televize. Před jedenadvacátou hodinou pak vše potvrdila Policie ČR na svém twitterovém účtu. „Po
zveřejnění reportáže, která se týkala přepadení P.K. v roce 2016, můžeme v tuto
chvíli pouze potvrdit, že celý případ před
několika měsíci znovuotevřel útvar Policejního prezidia.“
Večerník se hned ve čtvrtek ráno pokoušel získat oficiální informace přímo na
Prezidiu Policie ČR v Praze. „Vzhledem
k probíhajícímu prověřování nemůžeme
uvolnit jakékoliv informace, jelikož by
mohly ohrozit celé trestní řízení. Žádáme
tímto média, aby tuto skutečnost akceptovala a nechala naše policisty pracovat.
Až budeme mít informace vhodné ke
zveřejnění, budeme vás informovat,“ poslala do redakce odpověď Ivana Nguyenová, tisková mluvčí Policejního prezidia
České republiky v Praze.
Více informací zřejmě neměli ani nejbližší přátelé a kolegové Kvitové. „Petra je
v Paříži a chystá se na druhý Grand Slam
v roce. Pokud by byla nějaká zásadní
informace, která by znamenala zásadní
zvrat ve vyšetřování jejího případu, tak
by tu informaci měla. Ale v tuto chvíli
žádnou takovou informaci nemá,“ vzkázal Karel Tejkal, mluvčí agentury Česká
sportovní, která tenistku zastupuje.

Vazební øízení:
pøísnì tajné!

Petra Kvitová byla pepadena 20. prosince 2016 ve svém byt v Jezdecké ulici v Prostjov. Pachatel jí
zle poezal levou ruku a na více než pl roku ji vyadil z tenisové pípravy. Policie nyní dopadla údajného
pachatele, který má ale mnohem více let, než ho popsala samotná tenistka.
Koláž Veerníku

uvalení vazby na podezřelého, která byla
navržena. A kde jinde by tomu mělo být,
než na místně příslušném soudě ve městě, kde došlo k samotnému přepadení.
Není tedy divu, že chodby Okresního
soudu v Prostějově se již dopoledne zaplnily televizními štáby a dalšími médii
z celé republiky. Na místě byl samozřejmě také Večerník. „Vazební řízení proběhne ve čtrnáct hodin a o vazbě pro
pachatele bude rozhodovat soudkyně
Adéla Pluskalová,“ získali jsme těsně po
poledni informaci z justičních zdrojů.
Bohužel čekání na eskortu, která by vedla
v poutech muže podezřelého z přepadení světově známé a úspěšné tenistky, bylo
marné. „Vazební řízení skutečně vede
paní Pluskalová, ale vše probíhá mimo
soudní budovu, kde čekají novináři.
Policejní prezidium trvá na tom, že není
možné zveřejnit identitu podezřelého
pachatele,“ vysvětlil Večerníku justiční
zdroj. Rozladěny tak byly dvě desítky
novinářů včetně štábů České televize,
TV Nova i TV Prima. Teprve až před
sedmnáctou hodinou předstoupila před
novináře vedoucí informační kanceláře
prostějovského soudu. „Okresní soud
v Prostějově rozhodl o vzetí obviněného
muže do vazby v trestní věci poškozené
P. K. Pokud jde o další informace, soud
odkazuje na tiskové zprávy policejního
prezidia a dále nebudeme věc nijak komentovat,“ přečetla Zuzana Burešová
prohlášení předsedy Okresního soudu
v Prostějově Petra Vrtěla. Pokud jde o
další informace, senát odkázal na tiskové
zprávy Policejního prezidia ČR.

S minimem oficiálních informací jsme
Policie
se ve čtvrtek ráno dozvěděli, že má pronepochopitelnì mlèí
běhnout vazební řízení se zadrženým
mužem. Ten den totiž končila lhůta na Kolem případu je celá řada záhad a policie místo toho, aby se pochlubila dobrou
prací a vyvracela spekulace, nepochopiMiroslav ERNOŠEK
telně mlčí a vše tají. „Na základě četných
dotazů sděluji, že veškeré informace
k případu souvisejícím s přepadením tenistky Petry Kvitové z roku 2016 budou
poskytovány výhradně cestou policejního prezídia,“ sdělila tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje Jitka Dolejšová s tím, že není opráv„Jsem moc šastný,
něna se k případu vyjadřovat. Jí zmíněná
že policie pachatele
mluvčí prezídia Nguyenová pak byla na
dopadla. Petra by
slovo ještě skoupější. „Informovali jsme
se mohla definitivn
prostřednictvím twitteru o otevření příuklidnit“
padu, nic jiného uvolňovat nebudeme,“
sdělila stroze. Tudíž policisté nechtějí
Šéf prostjovského tenisu sdělit ani to, zda se zadržený muž přiznal,
a manažer tenistky
či naopak svoji vinu popírá.

Orgány tají identitu
pachatele. Víme, proè!
To, že se novináři včetně Večerníku nedočkali předvedení pachatele přepadení
Petry Kvitové k vazebnímu řízení do
soudní síně Okresního soudu v Prostějově, má svoji logiku. „Jelikož se policisté
z prezidia dozvěděli, že soud v Prostějově je plný novinářů a televizních štábů,
přeložili vazební řízení na jiné místo,“
potvrdil Večerníku zdroj z justice. V tu
chvíli jsme si marně lámali hlavy nad tím,
proč policie chrání zločince. Až posléze
nám jeden z bývalých prostějovských
kriminalistů vysvětlil, že tento postup je
pochopitelný ze zištných důvodů. „Policie nemůže obličej podezřelého ukázat
veřejnosti dřív, než bude provedena rekognice ze strany Petry Kvitové. Co vím,
tak tenistka muže identifikovala pouze
podle fotografie, ale to není potřebný důkaz. Pokud by se nyní tvář podezřelého
pachatele objevila v televizi, jeho právník
by mohl tvrdit, že ho poškozená poznala
z televize a nikoliv při rekognici,“ vysvětlil
Večerníku bývalý policista.

Petru èeká identifikace
face to face
Petra Kvitová se nyní maximálně soustřeďuje na tenisový turnaj v Paříži. Po
návratu ji však čeká nepříjemná zkouška. Bude muset identifikovat pachatele
tzv. tváří v tvář na policii. „Jakmile přijede do České republiky, musí proběhnout klasická rekognice. To znamená,
že ho musí poznat ´naživo´ mezi dalšími figuranty. Věřím, že poté bude po-

licie v otázce pachatele sdílnější,“ dodal
exkriminalista.

Nesedí ale vìk pachatele!
Jen pár hodin po přepadení 20. prosince 2016 pomohla Petra Kvitová sestavit
policistům identikit pachatele. Z něj
je všem jasné, že šlo o muže ve věku
maximálně okolo 30 až 35 let. To do
protokolu ostatně zdůraznila i samotná
tenistka. Jak je tedy možné, že zadržený
muž je považován za pachatele ve svých
54 letech? Že by se Petra Kvitová natolik
spletla ve svém odhadu? Tato záležitost
vzbuzuje určité pochyby tom, že jde
o toho pravého... Vše se zřejmě vysvětlí,
až se Petra Kvitová vrátí z Paříže a proběhne zmíněná rekognice.

Muži hrozí 12 letkriminálu.
Co odmìna?
Zadržený čtyřiapadesátiletý muž byl
obviněn z trestného činu vydírání. Za to
mu hrozí trest odnětí svobody v rozpětí od pěti do dvanácti let. Spolumajitel
marketingové společnosti a předseda
prostějovského tenisového klubu prozatím nechce komentovat, jestli vyplatí
původně slibovanou odměnu za dopadení pachatele, k němuž došlo na základě
anonymní informace. „Vše je teď předmětem vyšetřování a nemáme se k ničemu vyjadřovat. Každopádně až to bude
uzavřené, určitě splníme vše, co jsme
slíbili,“ vzkázal Miroslav Černošek. „Jsem
moc šťastný, že policie pachatele dopadla.
Petra by se mohla definitivně uklidnit,“
napsal Večerníku v SMS zprávě.

KOMENTÁ VE:ERNÍKU
K
MICHAL KADLEC
Hektický týden, co se týká případu přepadení Petry Kvitové. Z úterního zadržení
možného, stále teprve možného pachatele má i běžný člověk samozřejmě radost.
Neméně tak určitě samotná tenistka, která ovšem již z Paříže při přípravě na
Roland Garros poslala vzkaz, že pro ni skončí celý případ až pravomocným odsouzením muže, který ji málem připravil o tenisovou kariéru. Vyšetřování krvavého útoku na dvojnásobnou wimbledonskou vítězku sledoval bez přehánění celý
svět. O to pod větším tlakem byli policisté, to je bez debat. Zaráží ale neúspěch
prostějovských a následně i krajských policistů. Byli tedy pražští kriminalisté
opravdu o tolik šikovnější? Je to možné, elita je elita.
Uvidíme ovšem, co se z celého případu vyklube dále. Jak již bylo poznamenáno,
před vyšetřovateli a posléze i soudcem stojí ještě spousta otazníků. Je zadržený
muž skutečným pachatelem? A proč je o tolik starší, než ho popsala samotná Petra
Kvitová? Podle toho, jak moc je nyní policie sdílná, se zřejmě k zásadním informacím o pachateli dostaneme až při samotném soudním řízení. Už aby to bylo.
Stejně jako celá veřejnost musíme mít jistotu, že do kriminálu půjde ten pravý.
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PŘEMYSLOVICE V obci se zvyšuje kriminalita. Museli tam
zavřít dětské hřiště. Mladá rodina, která se přistěhovala, se
snaží dům zpětně prodat a odstěhovat pryč. Starší lidé mají
dle svých slov strach. Za tím vším podle nich stojí masivní příliv romských spoluobčanů, a to často i ze Slovenska.
„O těchto problémech jsem už slyšel. Nájemníci v našich
domech je však určitě nezpůsobují. Pokud by tomu tak
bylo, okamžitě dostanou výpověď,“ tvrdí Radek Bittner ze
společnosti Green Energo, která v Přemyslovicích koupila
celkem pět domů a pronajímá je romským rodinám. Z tohoto důvodu jej mnozí obviňují z „kšeftování s chudobou“
a výrazného zhoršení atmosféry v obci.
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
V souvislosti se situací v Přemyslovicích už vyšly ve Večerníku dva
články. V závěru druhého z nich
jsme přislíbili věnovat se právě společnosti Green Energo, jež v obci
koupila hned pět z celkem jedenácti domů, které si pronajímají nově
příchozí romské rodiny. Jeden z jejích zástupců kontaktoval redakci
a hovořil velice otevřeně. „Někteří
z Romů, kteří pro nás v minulosti
pracovali, měli trvalé bydliště v Přemyslovicích. Za nimi začali dojíždět
jejich příbuzní ze Slovenska. První
dům jsme pro tyto občany vykoupili poté, co se dostali do finančních problémů. Vzhledem k tomu,

že jich pak v jednom domě bydlelo příliš mnoho, rozhodli jsme se
před zhruba pěti lety pořídit další,“
vysvětlil Radek Bittner, jehož otec
je jednatelem společnosti Green
Energo. „V našich domech žije
celkem sedmadvacet osob, z toho
patnáct dětí. Trestně stíhaný není
nikdo z nich, naopak mnozí si své
domy opravují a třeba ke kanalizaci se připojili mezi prvními. Po
kontrole plateb jsme zjistili, že nám
chodí příspěvky na bydlení pouze
u dvou rodinných domů, a to ve
výši zhruba poloviny měsíčního nájemného. Zbytek nájemníků si platí
náklady sám,“ přidal Bittner, kterého
se Večerník zeptali, kolik z jeho dospělých nájemníků je zaměstnáno.
„Vím, že někteří pracují pro obec, za
ty ostatní mluvit nemohu. A upřímně řečeno, nemám možnost zjistit,
odkud berou peníze, důležité je, aby
platili nájem. A to dělají,“ vyjádřil se.

5&9   &1 H I 9(   
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Foto: internet

„Další domy
neodkoupíme“
Podle místních nespokojenost v obci
několik let roste, Radek Bittner však
tvrdí, že ze strany zastupitelstva Přemyslovic jej dosud nikdo nekontaktoval. „S panem starostou jsem se potkal
až v průběhu předminulého týdne.
Probrali jsme dům po domě a shodli
se, že u nemovitostí v našem vlastnictví je vše v pořádku až na pár malých
připomínek, které jsme přislíbili okamžitě napravit. Jednalo se o terénní
úpravy, jež při dešti znečišťují chodník,
a kontrolu čistoty okolí dalšího domu.
Dále jsem byl požádán o pravidelnou
kontrolu osob pobývajících v domech,
aby tak nedocházelo k dlouhodobým
návštěvám cizích osob. To se dle mě
ovšem netýká našich nájemců. Osobně jsem všechny navštívil a byl jsem
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ujištěn, že v domě bydlí pouze osoby
uvedené v nájemní smlouvě. Panu
starostovi jsem dále přislíbil, že pokud
by byly s nájemci jakékoli problémy
v rámci soužití se sousedy, jsme připraveni nájemcům smlouvy vypovědět
a nahradit je novými nájemci,“ popsal
podrobně Bittner, kterého mrzelo, že
se celá záležitost řeší až teď, zbytečně
se vyhrocuje a slučuje do jednoho problému. Zástupce společnosti Green
Energo jsme se zeptali, zda plánuje
v Přemyslovicích odkoupit další
nemovitosti. „Ne, nic takového není
naším cílem,“ tvrdí Radek Bittner.

Co na to vedení obce?
Vedení Přemyslovic čelilo ze strany
některých občanů výtkám, že celou situaci podcenilo. „Víte, už je toho na mě
moc. Teď se k tomu nechci vyjadřovat,
zkuste prosím tentokrát někoho jiné-

ho ze zastupitelů,“ požádal Večerník
Lubomír Štaffa ve chvíli, kdy jsme se
zajímali, proč neoslovil majitele inkriminovaných nemovitostí dříve.
Následně oslovený zastupitel hned
zdůraznil, že skutečně nelze házet
všechny cikány do jednoho pytle.
„V případě pana Bittnera bydlí v jeho
domech tři rodiny, s nimiž nejsou vůbec žádné problémy. A naposledy se
do Přemyslovic nastěhovala jedna rodina z Olomouce, která je velice slušná. Naopak největší potíže způsobuje
rodina, která je v domě jiného majitele
z Brna. Další dvě problémové rodiny
žijí ve vlastních nemovitostech,“ vyjádřil se Ivan Tyl, který následně zopakoval, že někteří z Romů mají problémy
s hygienou a své okolí trápí odpadky
či hlukem. „Nikdo pak bohužel neřeší, kdo ke komu patří a zda je slušný,
či nikoliv. Pokud se ovšem do tisícové
obce přistěhuje osmdesát nových obyvatel, pak je to osm procent lidí, což je
zásadní změna. To je, jako kdyby do
padesátitisícového Prostějova přišly
najednou čtyři tisíce přistěhovalců,“
míní Tyl, který ovšem na rozdíl od
Bittnera tvrdil, že zastupitelstvo se
již snažilo celou záležitost řešit dříve.
„Majitelé domů byli v minulosti určitě
kontaktování ze strany pana starosty,
ale k ničemu to nevedlo.“ Řešení prý
není zcela v rukou obce. „Je to celorepublikový problém a týká se lidí, kteří
nedodržují zákony a jsou přitom ještě
podporováni dávkami,“ tvrdí Ivan Tyl.

Sokolovna bude mít
nové dveøe
Kostelec na Hané (mls) - Na
začátku loňského roku byla opět
otevřena sokolovna v Kostelci na
Hané, která historicky sloužila pro
pořádání plesů a dalších společenských akcí ve městě. Město ještě
předtím muselo budovu odkoupit od České unie sportu. Interiér
nechalo nově vymalovat, v sále
zbrousit parkety a vznikly i nová
kantýna a záchody. Nyní přišla
na řadu potřebná výměna dveří
a oken, kterou provede prostějovská Mechanika za celkovou cenu
760 000 korun.

Omezí kamiony
Olšany u Prostějova (mls) - Lidé
z Olšan u Prostějova a Lutína chtějí omezit průjezd kamionů mezi
oběma obcemi. V dohledné době
by tak mělo přibýt dopravní značení zakazující průjezd vozidel nad
12 tun. Omezení se týká silnice
mezi obcemi Olšany a Třebčín, což
je místní část Lutína.

Opraví silnici
Seloutky (mls) - Správa silnic
Olomouckého kraje plánuje opravu silnice mezi obcemi Seloutky
a Domamyslice. Bude se jednat
o 2,1 km dlouhý úsek od křižovatky v obci Seloutky až po začátek
Domamyslic. SSOK v této věci
aktuálně žádá o stavební povolení.

Obnoví chodníky
Tištín (mls) - Obnovu chodníků,
vjezdů a vybudování parkovacích ploch plánují v ulici Zámostí
v Tištíně. Chodníky jsou navrženy
po obou stranách ulice v šířce 1,7
metru z betonové zámkové dlažby.
Přes krajskou silnici jsou navržena
dvě místa pro přecházení. Mezi silnicí a chodníkem budou vytvořena
odstavná a parkovací stání pro čtrnáct osobních aut.

U Kostelce staví skleník   "
KOSTELEC NA HANÉ Pět hektarů. Takovou
rozlohu bude mít monstrózní skleník, který
v dohledné době vyroste u silnice mezi Kostelcem
na Hané a Smržicemi. Velikostí přesahující sedm
fotbalových hřišť tak předstihne například Václavské náměstí v Praze, které zabírá „pouze“ něco
málo přes čtyři hektary.

Martin ZAORAL
Přijde vám skleník u Smržic velký? Tak již brzy tato stavba získá svého dvojnásob velkého bratra. Nedávno byla
zahájena výstavba objektu o rozloze 5,1 hektaru, který
se stane bezkonkurenčně nejrozlehlejším v regionu.

„Pokud se podaří skleník zastínit tak jako ten u Smržic,
tak v něm nevidím až takový problém. Od nejbližšího
obytného stavení ve městě bude stát poměrně daleko.
Rovněž nákladní doprava bude zřejmě vedena spíše
ve směru na Smržice a Prostějov,“ poznamenal starosta
Kostelce na Hané František Hynek, kterého se Večerník
zeptal, zda se nebojí možného znečištění ovzduší kvůli
vytápění. „Pokud je smržický skleník vytápěn energií
z blízké bioplynky, tak to má větší smysl než jej stavět
takhle na širém poli. Také by mě zajímalo, kde budou provozovatelé brát vodu na zalévání, které bude
potřeba nepochybně velké množství,“ reagoval Hynek.
dokončení na straně 12 >>>
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DRŽOVICE Kromě závažné nehody dvou kamionů na prostějovské estakádě, o které informujeme na straně 18 dnešního vydání
Večerníku, došlo během úterního
rána na dálnici D46 na úrovni Držovic k dalším dvěma těžkým nehodám. Na více než tři hodiny byla
dálnice zcela uzavřena poté, co tam
nejprve havaroval motorkář a posléze došlo ke srážce kamionu se
dvěma osobními vozidly. Sečteno
a podtrženo, škoda za více než tři

miliony korun a čtyři zranění lidé
byli transportováni do nemocnic!
K dopravní nehodě došlo v 5:20 hodin na 29. kilometru ve směru jízdy
na Olomouc v místě, kde jsou oba
jízdní směry svedeny do levé poloviny dálnice. „Podle dosavadního šetření měl pětatřicetiletý motocyklista
narazit do přenosného značení mezi
jízdními pruhy. Následkem toho do( & '   ' 
(4
šlo k rozkolísání motocyklu a jeho +
"7   '       "  
přejetí přes protisměrný jízdní pruh,
aby poté havaroval do betonové ob- ruby komunikace na mostě. Řidič nice Olomouc. Výše způsobené
upadl na místě nárazu, motocykl pak hmotné škody byla předběžně vysetrvačností pokračoval ještě přibliž- číslena na 52 000 korun. „Alkohol
ně sto metrů, než zastavil vlevo mimo u motocyklisty policisté vyloučili
komunikaci,“ popsal selhání mo- provedenou dechovou zkouškou.
torkáře František Kořínek, tiskový Příčiny a okolnosti jsou předmětem
mluvčí Krajského ředitelství Policie dalšího šetření,“ doplnil k první dálOlomouckého kraje.
niční nehodě u Držovic mluvčí prosPři této dopravní nehodě moto- tějovské policie.
+  -       '   cyklista utrpěl zranění, se kterými Druhá se týkala nákladního a dvou
   "
  byl převezen do Fakultní nemoc- osobních automobilů. „Stalo se

tak tři minuty po půl osmé ráno na
osmadvacátém kilometru dálnice
D46 ve směru na Olomouc. Podle
prvotního šetření se osmatřicetiletý
řidič kamionu nedostatečně věnoval řízení a přehlédl konec tvořící se
kolony před dopravním omezením.
Na situaci již nestihl dostatečně zareagovat a narazil do posledních dvou
osobních automobilů stojících v koloně. Po střetu vozidel vyjel nákladní

automobil vpravo mimo vozovku,
kde se v příkopu i s návěsem naloženým papírem převrátil na pravý bok.
Řidiči obou osobních automobilů
značek Volkswagen a Hyundai byli
převezeni do prostějovské nemocnice. Spolujezdkyně z Hyundaie
byla letecky transportována do
Fakultní nemocnice Olomouc,“ sečetl následky druhé úterní nehody
František Kořínek.
Jak ještě dodal, zatímco u nehody
motorkáře činila hmotná škoda 52
tisíc korun, u druhé nehody škoda
přesáhla částku 3,2 milionu korun.
Dálnice ve směru z Prostějova na
Olomouc byla v úterý dopoledne
zhruba tři hodiny zcela uzavřena,
policisté odkláněli dopravu přes Držovice. Na místě zasahovaly všechny
složky integrovaného záchranného
systému, hasiči měli plné ruce práce
s odklízením následků nehod. (mik)
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V době od 20. do 25. května se dosud nezjištěný pachatel vloupal
do rekonstruovaného rodinného
domu v obci na Němčicku, který
prohledal a odcizil z něj množství
nářadí v hodnotě vyčíslené na bezmála 20 000 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádeže. Za ten
pachateli v případě dopadení hrozí
až dva roky kriminálu.

Zlodějem byl kutil?

Uplynulou středu 23. května kontrolovali policisté ve Víceměřicích
neosvětleného cyklistu. Provedenou dechovou zkouškou u dvaačtyřicetiletého muže změřili hodnotu
2,65 promile alkoholu v dechu. Ten
se změřenou hodnotou souhlasil,
načež přiznal vypití tří piv a půl litru
bílého vína. Během projednávání
přestupku nebyl schopen stát bez
opory, další jízdu mu tak policisté
zakázali a pokračovat musel pěšky.
Pro své jednání je nyní podezřelý
z přestupku podle zákona o silničním provozu. Za ten mu hrozí pokuta do 20 000 korun.

Bez světla, ale pod parou

V době mezi 13. a 15. květnem
měl dosud nezjištěný pachatel ze
skládky u hlavní komunikace mezi
Trpínem a Ošíkovem v katastru
obce Kladky odcizit 31,63 metru
krychlového smrkové kulatiny
v délce pěti metrů. Majiteli dřeva
tím způsobil škodu vyčíslenou na
50 608 korun.

Krade se už i dřevo

V pátek 18. května po deváté hodině
došlo ve firemním areálu ve Ptení
k pracovnímu úrazu osmadvacetiletého muže. Podle dosavadního šetření
k úrazu mělo dojít při opravě hydraulického zařízení dopravní linky. Z dosud přesně nezjištěných příčin došlo
ke spuštění linky a vyzvednutí posunovacích válců, které přitiskly pravou
nohu pracovníka. Ten utrpěl zranění,
se kterým byl letecky transportován
do Fakultní nemocnice Olomouc.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění události jsou předmětem dalšího policejního šetření. Alkohol u zraněného
muže i u obsluhy zařízení policisté
vyloučili dechovými zkouškami.

Válec mu rozdrtil nohu

V dosud přesně nezjištěné době
od 14. do 16. května odcizil dosud
nezjištěný pachatel z uzavřeného
pozemku v Pavlovicích u Kojetína
osobní automobil Škoda Felicia, kam
pravděpodobně vnikl po vytvoření
otvoru v pletivovém plotě. Následně
poškodil a otevřel vstupní bránu, kterou ukradeným automobilem odjel.
Odcizením vozidla majiteli způsobil škodu předběžně vyčíslenou na
10 000 korun. V kufru vozidla měl
majitel uloženy autobaterii, nabíječku
autobaterií, brzdové kotouče a nářadí
v celkové hodnotě přesahující deset
tisíc korun. Na dalších pět set korun
byla předběžně vyčíslena škoda způsobená poškozením plotu a brány.

Stará škodovka je fuč
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VRANOVICE-KELČICE Uplynulou středu 23. května po poledni
došlo na zcela rovném úseku silnice ve Vranovicích-Kelčicích
k dopravní nehodě dvou osobních
automobilů. A srážka to byla vskutku kuriózní. Když jedna z řidiček
vystupovala ze zaparkovaného
auta, druhá jí urazila dveře!
„Čtyřiačtyřicetiletá řidička zaparkovala automobil Seat na parkovacím místě
mimo komunikaci. Ve chvíli, kdy
chtěla vystoupit, došlo z dosud přesně
nezjištěných příčin ke střetu pravého
boku právě projíždějícího Peugeotu
s otevřenými dveřmi Seatu. Ke zranění
osob při dopravní nehodě nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na pětatřicet tisíc
korun,“ prozradil František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.

U Kostelce staví

pláž, jeho pasažéři se zato podívali třeba
do truhlářské dílny či nemocnice. Nicméně ty hnědé podšálky, které lidé navzdory
důraznému a opakovanému upozornění
ne a ne vracet, prostě chybět nemohly.
Hasiči jimi dokonce obdarovali prvních
dvacet diváků, kteří si dali kávu. Nakonec
došlo i na samotné kácení májky, dřevo
z ní pak připadlo výherci tomboly.
Po skončení programu měla následovat taneční zábava, ale mezitím
u Horního Štěpánova vypukl rozsáhlý
požár travnatého porostu. „Z dispečinku byly povolány hasičské jednotky
z okolních obcí a dobrovolní hasiči
z naší vesnice. I tento požár jsme stihli uhasit,“ oddechla si Jitka Vlachová,
která štěpánovské akce pravidelně a se
zápalem sobě vlastním pečlivě dokumentuje.

cích k dopravní nehodě osobního a nákladního automobilu. Jednadvacetiletý
řidič nákladní Avie začal odbočovat doleva v době, kdy byl již předjížděn automobilem Škoda. Došlo k bočnímu střetu vozidel a jejich poškození,“ popsal
smržický karambol František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.

;  N& )& )' ) ' "

SMRŽICE Mladý a nezkušený šofér
nákladního vozidla Avia hodlal ve
Smržicích odbočit doleva. Mínil tak
učinit ovšem ve chvíli, kdy byl už
předjížděn osobním automobilem
Škoda. Došlo naštěstí jen ke kontaktu obou aut, nikdo nebyl zraněn.
„Ve středu třiadvacátého května po sedmé hodině došlo v ulici Olší ve Smrži-

4 

Ke zranění osob nedošlo, výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 110 000 korun.
„Alkohol u obou řidičů policisté
vyloučili provedenými dechovými
zkouškami,“ dodal s tím, že příčiny,
okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.
(mik)
Alkohol u řidiček obou vozidel policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. „Na míře zavinění
se řidičky na místě nedokázaly
dohodnout. Ta je proto předmětem
dalšího šetření,“ zkonstatoval mluvčí
prostějovské policie.
(mik)
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>>> dokončení ze strany 11
Právě znečištění silně karcinogenním
benzo(a)pyrenem bylo hlavními argumenty, proč s výstavbou původně nesouhlasily vedlejší Smržice. Teprve po
úpravě projektu daly skleníku zelenou.
Co se týče obav ze světelného smogu,
ten se v prvním případě naplnil pouze na
začátku provozu. Zhruba dvakrát skleník
svítil do tmy jako bájný Mordor. Jeho
snímky následně oblétly celou republiku.
„K problémům se zastíněním skleníku už
nedochází,“ potvrdil Zdeněk Balcařík ze
Smržic, který však jedním dechem dodal,
že obří skleník v hanácké krajině působí
hodně nezvyklým dojmem.
Na bližší informace ohledně celého projektu jsme se chtěli zeptat zástupce investora, kterým je společnost Eco Finance
Group. Její jednatel nám však mobilní
telefon nezvedal.


Škodovka „škrtla“ o Avii Vystupovala z auta, a PRÁSK! skleník
„Václavák“!

si přítomní minutou ticha připomněli 97
místních obětí první světové války. Plná
polovina z nich přitom sloužila ve zdejším
hasičském sboru.
Pak už se naplno rozproudil program
plný legrace i fantazie. Po loňském veleúspěšném pásmu „Horní Štěpánov má
talent“ to účinkující letos měli opravdu
těžké. „Lidé nám říkají, že jsme každým
rokem lepší a lepší, a tak je strašně těžké
nezklamat jejich očekávání,“ přiznala
Grygová.
Hasiči se letos nechali inspirovat známým
filmem Účastníci zájezdu. Nebylo to nic
neobvyklého, v minulosti si již připravili
své pojetí filmu Slunce, seno… či Mrazíka. Naštěstí ani tentokrát se striktně nedrželi předlohy, ale v rámci daného tématu
vytvořili vlastní zcela originální scénky.
Autobus tak nevyrazil na chorvatskou
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sto třicet a patří tak vůbec k nejstarším
v České republice. Už o něj mělo zájem
i hasičské muzeum, ale my jsme ho nedali,“ upozornila Grygová ještě předtím, než
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Představení, jaké každoročně připravují mu pečlivé a časově náročné přípravy
v Horním Štěpánově, samozřejmě ne- zhruba čtyřicítky účinkujících. „Každovznikne jen tak samo od sebe. Předchází ročně se dva měsíce před kácením máje

HORNÍ ŠTĚPÁNOV To byla show, jakou ani v Las Vegas nemají! Kácení
máje je v Horním Štěpánově spojeno už osmnáct let s představením,
které by pobavilo i Stalinovu sochu. Nejinak tomu bylo uplynulou
sobotu, kdy zcela zaplněná sokolovna sledovala svéráznou úpravu
populárního filmu Účastníci zájezdu. Samotný závěr akce vzdáleně
připomínal jiné dílo naší kinematografie, a to snímek Hoří, má panenko. Necelé dvě hodiny poté, co májka padla k zemi, museli hasiči do
akce. U vesnice byl totiž nahlášen rozsáhlý požár trávy... Není divu, že
takovou estrádu si prostě Večerník nemohl nechat ujít.

Martin ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

scházíme vždy v pátek a naděli, někdy
i několik hodin v kuse nacvičujeme. Stojí nás to spoustu volného času i nervů
a naše režisérka Marie Martinková s námi
musí mít opravdu hodně trpělivosti. Výsledek však každoročně stojí za to,“ vysvětlila starostka SDH Horní Štěpánov Lucie
Grygová, které se Večerník zeptal, zda si
hasiči pro letošek připravili nějakou novinku. „Ve velké hře o ceny budou moci
lidé vyhrát živé kůzle, prase, kohouta
i králíka, a to včetně krmení. Jinak mám
v tombole zhruba tři stovky cen,“ zareagovala Grygová.
Hlavnímu sobotnímu programu
předcházelo slavnostní odhalení nové
šerpy, kterou u příležitosti oslav 100.
výročí vzniku republiky získal štěpánovský hasičský prapor na sobotním
setkání v Brně. „Náš prapor je starý
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mu navýšení kapacity jejich zpracování.
V Kostelci se navíc po vzoru Plumlova
v dohledné době plánují zaměřit i na organizované třídění odpadu. Díky němu
by se tam chtěli vyhnout dalšímu navyšování poplatků za komunální odpad.
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Foto: SZPI
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Kostelec na Hané dosud organizoval
sběr nebezpečného a nadměrného odpadu dvakrát ročně, na bioodpad občanům celoročně sloužily dva velké kontejnery. Nový sběrný dvůr by měl vést
k lepšímu nakládání s odpady a výrazné-
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KRALICE NA HANÉ Obchod na Hlavní třídě v Kralicích na Hané musel být v pátek 18. května uzavřen. Stalo
se tak po návštěvě inspektorů Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI).
Důvodem uzavření byly výskyt myšího trusu, výrazné
znečištění všech prostor, nečistoty na podlaze a nevhodné skladování potravin. Obchod, který provozuje Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, byl zavřený
pouze jeden den. Po odstranění závad jej inspekce opět
otevřela. SZPI o tom informovala na svém webu potravinynapranyri.cz.
(mls)

S realizací projektu začala stavební
firma Skanska na začátku uplynulého
týdne. „Hotovo by dle smlouvy mělo
být nejpozději do konce října. Počítáme však s tím, že již od letošního
září by mohl sběrný dvůr sloužit veřejnosti. Otevřeno bude mít dva dny
v týdnu,“ prozradil kostelecký starosta
František Horák.

Martin ZAORAL

KOSTELEC NA HANÉ Tak už se
brzy dočkají! Obyvatelé dalšího
města v regionu budou již brzy
moci využívat služeb nového sběrného dvora. Ten se bude nacházet
na místě bývalé ČOV pod sídlištěm
Sport v Kostelci na Hané.

zjistili jsme



puškový granát německé výroby z období druhé světové války,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
V jiných případech pyrotechnici podobnou munici odvážejí a likvidují
na předem určených místech. Nyní se
ale rozhodli jinak. „S ohledem na stav
granátu pyrotechnik vyhodnotil, že
jeho odvoz by představoval nebezpečí
a rozhodl o jeho likvidaci přímo v lese.
Ke zvýšení bezpečnosti tohoto procesu granát přenesl na příhodnější místo
asi o dvě stě metrů hlouběji do lesa
a tam ho odpálil. Ke zranění osob ani
ke škodě na majetku nedošlo,“ popsal
Kořínek.
(mik)

TĚŠICE To jsou věci! Denehodě její aktéři z místa odvítiletý klučina způsobil
jeli,“ popsal srážku František
předminulou neděli
Kořínek, tiskový mluvčí
nehodu na křižovatce
Krajského ředitelství Pov Těšicích, když nelicie Olomouckého kraje.
dal přednost a srazil
Přestože to na první
starší ženu na elektpohled vypadalo, že
rokole. Otázkou je, co
tato nehoda nebude mít
tak malý chlapec dělal na
už žádné pokračování, opak
kole sám v silnič- * ( )  (   4 byl pravdou. „Žena
0 & ( &  "
ním provozu...
z důvodu bolesti
  pravé ruky později
„V neděli dvacátého 
května před polednem došlo v obci Tě- vyhledala lékařské ošetření a uvědomila
šice k dopravní nehodě dvou cyklistů. policii. Chlapec při nehodě zraněn neDle prvotního šetření devítiletý chlapec byl,“ prozradil Kořínek. Výše způsobené
nerespektoval značení a do křižovatky hmotné škody byla předběžně vyčíslena
z vedlejší komunikace vjel v době, kdy na 2 000 korun. „Alkohol v dopravní netudy projížděla osmapadesátiletá žena hodě roli nehrál. Příčiny, okolnosti i míra
na elektrokole. Chlapec měl narazit do zavinění dopravní nehody jsou předměpřední části elektrokola, následkem če- tem dalšího policejního šetření,“ dodal
hož cyklistka upadla na komunikaci. Po policejní mluvčí.
(mik)
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SKELNÁ HUŤ Předminulou sobotu večer došlo v lese u Protivanova
k výbuchu. A to doslova! Pyrotechnici tam totiž zlikvidovali munici ze
druhé světové války, kterou našel
muž přímo na jednom z pařezů.
Německý granát nebylo možné převézt jinam.
„V sobotu devatenáctého května před
devatenáctou hodinou nalezl jednačtyřicetiletý muž na pařezu v lesním
prostoru u Protivanova, místní části
Skelné Huti, předmět připomínající
vojenskou munici. Na místo přivolaní policisté z obvodního oddělení
v Plumlově potvrdili, že jde o munici
a na místo přivolali policejního pyrotechnika. Ten nález klasifikoval jako
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zneškodnili
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Místní ochotníci z řad hasičů bavili programem plným legrace a fantazie
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„KVŮLI
SVÉ
VÍŘE
NAŠI
RECESI
NIKDO
NEODMÍTL“
Král Majáles Jakuba Szymsza neboli Ježíš je ateista a hraje v metalové kapele
PROSTĚJOV Už přes dva tisíce
let jsou dlouhé vlasy jedním z poznávacích znamení Ježíše Krista.
Po době útlumu se u mužů dostaly do módy až v šedesátých
letech minulého století. Tehdy se
staly jedním ze symbolů revoluce
„květinových dětí“, které brojily
proti společnosti ovládané penězi a prosazovaly mír, lásku, přátelství a svobodu. V dnešní době
mohou být jedním ze symbolů
vyznavačů „tvrdé“ metalové hudby. A právě díky zálibě v metalu si
je nechal narůst Jakub Szymsza
z Prostějova, který se i díky nim
stal dokonalým ztělesněním zakladatele křesťanství a zároveň
králem letošního studentského
Majáles. Jak vyplynulo z našeho
rozhovoru i v něm samotném se
mísí úcta k moudrosti křesťanství s ryze liberálními názory.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
ƔƔ Vaším vystoupením na Majáles jste si chtěli udělat legraci
z předsudků, které o vás mají studenti jiných škol. Hned na začátku se tedy musím zeptat: jste vy
sám věřící?
„Nejsem, považuji se za ateistu.
Nicméně proti křesťanům ani vyznavačům žádné jiné víry nic nemám. Naopak jsem rád, pokud se
někdo chová podle hodnot, které
jsou součástí právě křesťanské víry.
Na druhou stranu se mi nelíbí, pokud se křesťanstvím zaštiťuje někdo, kdo je například proti svazkům
gayů či všem potratům.“
ƔƔ Přípravy na Majáles spolehlivě prověří soudržnost nejen ve
třídě, ale i v rámci celé školy. Jak
to bylo u vás?
„Úplně na začátku jsme si určili ve
třídě jednoho spolužáka, který to
celé organizoval. Stal se jím Štěpán
Tichý, jenž sesbíral náměty. Kromě
křesťanství šlo například o hnutí Haré
Krišna. Samotná příprava nás hodně
sblížila s kvintou, což jsou studenti
o rok mladší. Často za námi chodili,
co si mají vzít na sebe, pomáhali jsme
jim sehnat kostýmy a podobně.“
ƔƔ Kolik vás nakonec vyšlo do
průvodu?
„Byly to celkem tři třídy, ale z každé
někdo chyběl. Našlo se pár lidí, kteří

Každou první hodinu ve středu máme
ve školní kapli mši, která ovšem není povinná.
Pokud tedy člověk na ni nechce jít, může přijít
později. To je pro mě pozitivní, protože jsem
tam nikdy nebyl. A tak spávám o hodinu déle
než většina studentů jiných škol...
si řekli, že místo průvodu si raději
udělají volno a půjdou domů...
Ovšem většina byla skutečně zapálená, což se projevilo například
při přípravě vystoupení či shánění
kostýmů. Tipl bych si, že to bylo takových šedesát až sedmdesát lidí.“
ƔƔ Jaký máte kolektiv přímo ve
třídě?
„Naše třída se tak tři až čtyři roky
dávala dohromady. Ze začátku fungovaly skupinky známých, kteří
spolu dříve chodili na základku.
Ale zhruba od kvarty jsme se všichni spojili. Už se známe lépe a víme,
co od koho můžeme očekávat. To
se určitě projevilo i při přípravě
Majáles.“
ƔƔ Čtyři roky jste se dávali dohromady? To už byste na jiné
střední škole maturovali...
„To je právě výhoda víceletých
gymnázií. I na ´základce´ to bylo
fajn, ale člověk toho ještě nemohl
dělat tolik společně o svém volném
čase. Teď třeba máme skupinku, se
kterou jezdíme pod stan a plánujeme, že v tom budeme pokračovat
i do budoucna. Myslím, že se tak
vytvořilo přátelství na celý život.“
ƔƔ Zřizovatelem vaší školy je
římsko-katolická církev. Jak se to
na škole projevuje?
„Těch věcí není mnoho. Ve třídách
nám třeba místo prezidenta visí arcibiskup. Hlavní dopad je asi ten,
že od začátku studia máme během
týdne jednu hodinu křesťanské
a etické výchovy, v rámci které
jsme se seznamovali s křesťanstvím
a církví. Později vše přešlo spíše do
etické roviny, probírali jsme různé
hodnoty a také to, jak se správně
chovat mezi lidmi. Nyní se více
věnujeme historii křesťanství, což
už pro mě osobně není tak záživné
jako dříve. Považuji však za celkem
důležité seznámit se s tím, z čeho
naše kultura vyrostla.“
ƔƔ A co mše?
„Každou první hodinu ve středu
máme ve školní kapli mši, která

ovšem není povinná. Pokud tedy
člověk na ni nechce jít, může přijít až na druhou hodinu. To je pro
mě pozitivní, protože jsem tam nikdy nebyl. A tak spávám o hodinu
déle než většina studentů jiných
škol. (směje se) Nejsem v tom sám.
Ve třídě je nás nyní osmadvacet,
z toho pravidelně na středeční mše
chodí tak jeden až dva lidé. Na začátku studia to bylo víc, někteří tam
šli třeba ze zvědavosti. Nicméně
všichni bychom se tam ani nevešli,
kaple je stavěná maximálně pro dvacet lidí. Kromě toho máme ročně
čtyři povinné mše - vždy na začátku
školního roku, na Vánoce, na Velikonoce a na závěr roku. Tyto mše jsou
povinné, jsou však místo výuky.“
ƔƔ Co pro vás jako nevěřícího
znamenají?
„Určitě to pro mě není přítěž, když
strávím v kostele pár hodin, přestože nejsem věřící. Naopak si myslím,
že je to super, člověk tím získá pocit
pospolitosti. Záleží také hodně na
osobě faráře. Někteří z nich umí
poutavě podat zajímavé a moudré
příběhy, které Bible obsahuje. Když
to člověk slyší v rámci kázání, tak je
to i pro mě hodně povznášející.“
ƔƔ Kolik lidí z vaší třídy je věřících?
„To nemohu přesně říci, odhadl
bych to, že jich bude tak kolem dese-

lem života. Člověk je v práci, přijde domů a je s rodinou. Často si
přitom nenajde ani chvíli sám pro
sebe. Těžko se mu hledá i těch deset
minut na modlitbu...“
ƔƔ Naši předci, z nichž podstatná část v Boha věřila, nám
tu po sobě zanechali mimo jiné
i spoustu kostelů. Někdy mě napadá otázka, co s nimi za takové
situace bude?
„Myslím, že kostely mají velkou historickou hodnotu. Bez věřících se
z nich stane něco, jako jsou hrady
a zámky. V těch také nikdo nebydlí,
ale přesto k nim lidé rádi míří. Jinak
si myslím, že křesťanství v České
republice poměrně v blízké budoucnosti úplně nezanikne. Vždy
se najde nějaký farář, který se bude
o kostel starat. Zároveň mě napadá,
že by kostely mohly sloužit třeba
pro lidi bez domova, kteří by v nich

mohli přespat, dostali v nich něco
najíst a mohli se tam umýt.“
ƔƔ Dají se víra a humor podle vás
skloubit?
„Je to člověk od člověka. Já sám nemám problém udělat si srandu z věcí,
na kterých mi záleží. Myslím, že takto
to měla většina lidí. Máme ve třídě
spolužáky, kteří jsou věřící a pravidelně chodí do kostela, a přesto neměli problém se převléci za jeptišky
a skandovat různá křesťanská hesla.
Jiní zase třeba jen šli a nic neskandovali. Musím však říci, že jsem
nesetkal s tím, že by někdo řekl: já
jsem věřící a kvůli tomu do toho
nepůjdu.“
ƔƔ U vedení školy to bylo
stejné?
„Ano, když jsme dostali nápad
nominovat na krále Majáles
Ježíše, tak jsme se báli, že když
s tím půjdeme za ředitelem
školy, tak nám to neprojde
a řekne nám, že jako křesťanská škola si nemůžeme dělat
z křesťanství srandu. Nic
takového se ovšem nestalo.
Naopak ředitel byl velmi
vstřícný a mluvil o tom, že
se jedná hlavně o svátek
jara a studentů a že pokud naše recese nebude
za hranicí vkusu, pak nás
v tom plně podpoří.“
ƔƔ
Češi
patří
k nejméně věřícím
lidem v Evropě, na
druhou stranu vedeme v množství
vypitého piva, vykouřené marihuany a začínáme

Foto: Martin Zaoral

„Určitě to může souviset. Například věřící lidé si dokáží ledacos
odpustit a nepodléhají tolik tlaku
okolí jako jiní. I proto je mezi nimi
třeba mnohem méně gamblerů.
Přestože uznávám, že náboženství
může svým působením potlačit
i hodně negativního, považuji sám
sebe za liberálního člověka...“
ƔƔ Máte pocit, že vaše škola má
jinou atmosféru než ty ostatní?
„Asi ano. Pokud vím, tak se u nás
nikdy nestalo, aby někdo přišel do
vyučování opilý, nebo tu prodával
trávu... Nemyslím ovšem, že by to
byl důsledek toho, že by se to u nás
nějak ostře sledovalo a potíralo.
Spíše je to kolektivem a přístupem
studentů, kteří si uvědomují, že si
něco podobného nemohou dovolit, protože by tím poškodili pověst
školy. To však neznamená, že by-

chom všichni byli vzorní i mimo
ni...“ (úsměv)
ƔƔ Vy sám máte hodně blízko
k metalové hudbě.
„Je tomu tak. Už čtyři roky hraji
na kytaru, před dvěma lety jsme
dali dohromady kapelu, která se
jmenuje Abused & Neglected, což
v překladu znamená zanedbávání
a zneužití.“
ƔƔ Kde vás lidé mohou slyšet?
„Zatím jsme vystupovali na lokálních scénách například v prostějovském Apollu. Po jeho zavření tu
zůstává Dvacet sedmička, kde budeme hrát sedmnáctého listopadu. Nicméně zrovna před týdnem
jsme měli koncert ve Vídni a předtím v Polsku. Na konci prázdnin
plánujeme další turné. Pojedeme
do Popradu, Budapešti a Štýrského Hradce.“
ƔƔ To zní zajímavě. Kolik na vás
chodí lidí?
„Spočítali jsme si, že když nám na
koncert přijde dvacet až třicet lidí,
tak se nám náklady vrátí. Proto
jsme si řekli, proč to tedy nezkusit?“
ƔƔ Metalová hudba se vůči náboženství často poměrně ostře
vyhraňovala. Jak je tomu u vás?
„Naše texty jsou založeny zejména
na osobních zkušenostech. Náš
zpěvák pracuje v lese, takže skládá
písně o tom, jak má tvrdou práci
a chce se proslavit hudbou. Celé
to bereme spíš v této osobní rovině, než abychom zpívali o politice,
náboženství a dalších kontroverzních věcech.“
ƔƔ Chtěl byste se hudbou jednou živit?
„To asi ne. Po maturitě bych rád
pokračoval dál ve studiu informatiky, která mě baví, a následně
si našel práci jako programátor.
Hudbou se tedy pravděpodobně
živit nebudu. Byl bych rád, pokud
se jí budu moci věnovat alespoň
jako koníčku. Ale kdo ví. Třeba
budeme tak populární, že na práci
programátora už ani nebudu mít
prostor.“ (směje se)

rovněž patřit k nejobéznějším
ti. Spousta z nich věří v Boha, ale ne- národům na světě. Myslíte, že to
chodí vůbec na mše, jiným zase stačí nějak souvisí?
za týden jedna nedělní bohoslužba.“
ƔƔ Křesťanství existuje přes dva
tisíce let a židovství, z něhož vychází, už tu bude téměř šest tisíc
JAKUB SZYMSZA
let. To je z lidského pohledu neuvěřitelně dlouhá doba. I z tvých
✓ narodil se 1. června 2001 v Prostějově
✓ absolvoval ZŠ v Melantrichově ulici a od roku
slov však vyplývá, že mladé lidi
2012 studuje osmiletý obor na Cyrilometodějnáboženství příliš nezajímá. Jak
ském gymnáziu v Prostějově
si to vysvětlujete?
✓
mezi
jeho
oblíbené
předměty
patří informatika, které by se chtěl vě„Myslím, že velkou roli v tomto
novat
i
dále,
a
to
na
vysokých
školách v Praze či Brně
ohledu u nás sehrál komunismus,
zajímavost: hraje na kytaru v metalové skupině Abused & Neglected
který silně potlačoval křesťanství.
(zanedbávání a zneužití), která vznikla před dvěma roky
Jinak to ovšem zřejmě bude sty-
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VELKÉ FINÁLE JE TADY!

Začínáme od nuly, startuje závěrečný boj o ceny!
V dnešním vydání Večerníku vám přinášíme
půltucet maturitních tabel, která se pouze díky vašim hlasům probojovala až do velkého finále soutěže
„O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro rok 2018“. Od dnešního dne, tj. pondělí
28. května, můžete tedy v rámci tradičního klání, které
letos píše své osmé pokračování, vybírat svého favorita.
Za sebou máme dvě semifinálová klání, ve kterých se vám postupně představilo dle redakčního
názoru dvanáct nejpovedenějších tabel, které jsme objevili ve vitrínách prostějovských prodejen.
První půltucet jsme zveřejnili v čísle 20 (14.5.), druhý pak v minulém vydání (21/21.5.). Z nich jste
pokaždé svým hlasováním vybrali trojici nejlepších, z čehož se vyrekrutovala finálová šestka. A nyní
je opět pouze na vás, abyste z nich zvolili to vůbec nejzajímavější, jehož autoři se mohou těšit na
hodně zajímavé odměny!
Hlasy, které od vás jednotlivé třídy v průběhu semifinále dostaly, se ve velkém finále nepočítají.
Všechny třídy tak před jeho začátkem stojí na stejné startovní čáře. Je tedy jen na vás, nakolik podpoříte své favority!!!
Také letos lze vyhrát tradiční výlet na hrad, vstupenky pro celou třídu na revivalovou událost léta,
moderní sluchátka pro kvalitní poslech, regionální pivo i bednu sektu a spoustu dalších skvělých
cen. Chystáme také jedno malé překvapení...

) 5) 3*0
8*2,
08*.0+9

Vyhrajte výlet na hrad, návštìvu v restauraci,
lístky na koncert, permanentku na „letòák“,
sud piva, elektroniku èi karton vína
1.

*'%;+Y  *%)- -@D'&,W +'=
V průběhu uplynulého týdne jste mohli hlasovat ve druhém semifinálovém kole.
Z šestice kandidátů jste nejvíce hlasů nakonec poslali studentům třídy 4.ES ze SOŠPO
za jejich muzikálové tablo. Na druhém místě se umístili studenti 6.N z RG a ZŠ města Prostějova, kteří své tablo umístili na štafle. Třetí postupové místo nakonec získali
chrti z Gymnázia Jiřího Wolkera, a to i navzdory relativně nízkému počtu hlasů.

Postupují:
Ɣ 1. 4.ES, SOŠPO, OC Zlatá brána, Dukelská brána
151 hlasů
Ɣ 2. 6.N, RG a ZŠ, OC Zlatá brána, Dukelská brána
92 hlasů
Ɣ 3. 4.B, GJW, Pilsner Urquell restaurant, nám. T.G.Masaryka 15 hlasů

Hlasovat ve velkém finále můžete od pondělí 28. května, 8.00 hodin
až do pátku 8. června 2018 do 15:00 hodin, a to těmito čtyřmi způsoby:

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
(z jedné e-mailové adresy bude za jeden den
hlasování připočten pouze jeden hlas!)
3. na telefonním čísle 582 333 433
(každý jednotlivec může poslat pouze jeden hlas denně)

2.

Nepostupují:
Ɣ 4. SŠ automobilní, OC Zlatá brána, Dukelská brána 9 hlasů
Ɣ 5. M4Z, SOŠ průmyslová, T-Mobile, nám. TGM
5 hlasů
Ɣ 6. Trivis, Pekařství Svoboda - Březík, Dukelská brána 2 hlasy

3.

Průběžné výsledky finálového kola zveřejníme v příštím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Konečné výsledky budou tedy známy v pondělí 11. června!

Hlavní partner
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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!
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Tři nejlepší třídy obdrží od redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku zajímavé a hodnotné ceny!
Ɣ 1. místo: výlet na hrad Šternberk pro celou třídu včetně dopravy,
poukázky do restaurace Prostějovský ŠNYT v hodnotě 2400 Kč, karton
vína od vinotéky Svět vína v prostějovském OC Arkáda, ovocný dort od
domácí cukrářky a ČTVRTLETNÍ PŘEDPLATNÉ od PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku pro celou třídu
Ɣ 2. místo: elektronika od společnosti Mobil4YOU, třicet lístků na
revivalový festival Legendy se vrací nebo Guláš rockfest od agentury
HITTRADE, 50-litrový sud piva značky Polička od prostějovské prodejny PRAMEN, DVOUMĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ od PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku pro celou třídu
Ɣ 3. místo: dvě volné hodiny na šesti bowlingových drahách
v Bowling Palace v ulici Újezd, pernamentka se 20 vstupy do Letního
kina v Mostkovicích, karton vína od Vinotéky U ZDEŇKA, MĚSÍČNÍ
PŘEDPLATNÉ od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro celou třídu
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Konstelace hvězd Prostějova
Ja

en?
šd

bude v
ký

Většina Prostějovanů bude mít rozdavačnou náladu, převládne snaha někomu pomáhat. Charitativních snah však může zneužít velké
množství podvodníků, kteří se budou snažit vetřít do přízně movitějším lidem.
BERANI - 21. 3. až 20. 4. Nekoukejte se na druhé, na ně tentokrát nebude
vůbec v ničem spoleh. Pokud hodláte
alespoň v něčem uspět, spolehněte se
jen na vlastní síly a nikoho se nedoprošujte. Energie máte více než dost.
BÝCI - 21. 4. až 21. 5. Odolávat
budete výčitkám příbuzných. Důvodem bude vaše pracovní zaneprázdněnost. Co se dá dělat, buď budete
chtít peníze, nebo se raději zaměřte
na rodinný život. Žádný kompromis
neexistuje.
BLÍŽENCI - 22. 5. až 21. 6. Hospodařte s rozvahou, nepouštějte se do
žádných riskantních investic. Jediné,
na čem šetřit nesmíte, je váš partner
nebo děti. V těchto případech by se
šetrnost mohla vymstít. A pozor na
ztrátu peněz.
RACI - 22. 6. až 22. 7. Převážně v odpoledních hodinách se budete cítit
velmi dobře a budete plni elánu. Ráno
to bude vždy nejhorší, v tuto dobu
byste se nejraději vypařili z tohoto
světa. Proto čiňte veškerá rozhodnutí
až po poledni.

LVI - 22. 7. až 22. 8. Zapojíte se konečně do kolektivního sportování,
už nebudete jenom sedět doma a dívat se na televizi. Stanete se členem
výborné party, do které okamžitě
zapadnete. Najednou se z vás stane
sportovec.
PANNY - 23. 8. až 22. 9. Cukrárnám
se nejen tento týden vyhýbejte. Je už
na čase začít dodržovat alespoň mírnou dietu, která by vás zbavila přebytečných špeků. Za chvíli půjdete do
plavek, tak ať nemáte ostudu!
VÁHY - 23. 9. až 23. 10. Budete ve
všech ohledech naprosto nerozhodní, při mnohých důležitých věcech si
budete doslova házet korunou. Raději zanechte řešení všech důležitých
problémů, protože byste nezvolili to
dobré.
ŠTÍŘI - 24. 10. až 22. 11. Konečně
si dodáte odvahy a přijmete pozvání
na rande od člověka, který vám už
delší dobu nadbíhá. Půjde celkem
o romantickou schůzku, něco vám ale
bude pořád vrtat hlavou. Je to opravdu ten pravý či pravá?

STŘELCI - 23. 11. až 21. 12. V první řadě byste měli zapomenout na
všechno zlé, co vás v posledních měsících potkalo. Doslova a do písmene spalte za sebou všechny mosty.
Teprve potom se můžete svobodně
nadýchnout.
KOZOROHOVÉ - 22. 12. až 20. 1.
V partnerském soužití vám to začne
skřípat. Menší krize se ostatně dala
čekat, už jste se nějak moc dlouho
nepohádali. Ale co se škádlívá, rádo
se mívá! A takto to bude i ve vašem
případě.
VODNÁŘI - 21. 1. až 20. 2. V zaměstnání vám to moc nepůjde, tam
nečekejte žádné štěstí. Měli byste si už
nyní vzít krátkou dovolenou, abyste
nepokazili práci svým kolegům. Vyjeďte si na romantický výlet a nejlépe
sami.
RYBY - 21. 2. až 20. 3. Vám teď bude
štěstí přát, můžete si vsadit nebo se
pokusit obrat své kamarády v kartách.
Sice ani v jednom případě nevyhrajete vysokou částku, ale na zaplacení
dluhů to určitě bude stačit.

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



61,90
   (250ml)

39,90
(250ml)

39,90
(250ml)

54,90

64,90

39,90
(250ml)

  

 

39,90

-

59,90

39,90

39,90

59,90

Fa sprchový gel
 

61,90
(250ml)

39,90
(250ml)

39,90
(250ml)

54,90

64,90

-

  

 

39,90

-

59,90

39,90

29,90

-

24,90

39,90
(400ml)

-

29,90

23,90
(250ml)

-


  
!" #

23,90

19,90


  
!" 

29,90
(500ml)

34,90
(500ml)

Naše


-

AMinule 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
Přejeme příjemnou sprchu!
by měli navštívit Lidl.
Průzkum byl proveden ve středu 23. května.

Blokové

 
v roce 2018

Také v měsíci květnu pokračují bloková čištění města. Motoristé sledujte
bedlivě dopravní značení, které na čištění upozorní!
úterý 29. května - blok 17
Hanačka, Pod Kosířem, Palečkova, Bří. Čapků, Tyršova - Pod Kosířem - cyklostezka podél trati, Tyršova, Sportovní (Pod Kosířem - Bří. Čapků), Olympijská, Sportovní - parkoviště (Pod Kosířem - Bří. Čapků), Pod Kosířem parkoviště 1, Pod Kosířem - parkoviště 2
čtvrtek 31. května - blok 18
Rejskova, Přikrylovo nám. (Peršan), Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova, Sladkovského, Sladkovského cyklostezka, parkoviště u budovy místního
nádraží, Olomoucká (Šafaříkova- Sladkovského) levá strana směr z centra

PRODEJ V REDAKCI
0%+¡1"!,/ß1"+¡**"1"+0-/3+±1&-

35267ą-29
+$1É&.ë-(58=$/e0

.GRE\VLFKWęOSXEOLNDFLSRĨtGLWPģçHVHLQIRUPRYDWSĨtPR
YUHGDNFLQDDGUHVH2ORPRXFNi
35267ą-296.ë9HĀHUQtNWLWXOiUQtDPHGLiOQtSDUWQHUNQLK\

INFORMUJE

9/'$6(.9č/,¸6783.č0
.2$/,&,&+<672%÷729$7
32'1,.$7(/(e%8'(720«7

'2+58r9$529$/

35(=,'(17+.é5

Pokud vláda obětuje zájmy podnikatelů politickým záměrům
a koaliční dohodě, dosud od
nové vlády pozitivní očekávání
podnikatelů se rychle změní v jejich masivní odpor. A to se všemi
politickými důsledky, pohrozil
prezident Hospodářské komory
Vladimír Dlouhý na 30. sněmu
Hospodářské komory, který se
konal 16. května za účasti 250
představitelů firem, živnostníků,
řemeslných cechů a asociací.
Reagoval tak na nově připravované
programové prohlášení vlády, které
sice zmiňuje většinu oblastí, které
podnikatele trápí, to však platilo pro
většinu vládních prohlášení většiny
předcházejících vlád. „My nepotřebujeme hezky formulovaná prohlášení, my potřebujeme konkrétní kroky.
Slibů o snížení administrativní a byrokratické zátěže jsme slyšeli již mnoho,
situace se stále horší,“ poznamenal.
Zároveň uvedl konkrétní příklady z poslední doby, kdy vláda
přehlíží zájmy podnikatelů. Upozornil, že to jsou právě podnikatelé
a zaměstnavatelé a zaměstnanci
v soukromém sektoru, kteří financují chod tohoto státu. Podnikatelé
mimo jiné žádali zachování karenční doby, protože nemocenská
byla před jejím zavedením zneužívána. Vládní program však jasně
počítá s jejím zrušením a pouze
vágně hovoří o budoucí kompenzaci zaměstnavatelům. „A řekněme si to jasně – v tomto případě se
jedná o ústupek politické straně, která
výrazně prohrála ve volbách a jejíž
preference nyní začínají klesat k hra-

nici volitelnosti do Parlamentu,“ podotkl.
Hospodářská komora také protestovala proti rozšíření mýtného
o 900 km na silnicích první třídy,
protože zvýší náklady hlavně malých podnikatelů. Nicméně vláda
se podle Dlouhého zdá být u připomínek podnikatelské veřejnosti
hluchou. Podobně je to s celkovým
odvodovým a daňovým zatížením
práce v ČR, které je celosvětově
sedmé nejvyšší ze zemí OECD.
„Ve vládním prohlášení o tom není
ani zmínka! Přitom všichni víme, jak
je tento problém spojen se skutečnou
budoucí důchodovou reformou a se
změnami v sociálním a zdravotním
zabezpečení. Ani zde necítíme na straně budoucí vlády vůli po změně. Víme,
je to politicky citlivé, ale podnikatelé
platí vysoké odvody, ze kterých je
financován velmi štědrý sociální
model, který je nemalou částí našich spoluobčanů zneužíván. Máme
skupiny lidí, kteří již nikdy nechtějí
pracovat, a současně zoufalý nedostatek lidí ochotných pracovat,“ vysvětlil.
Z připravovaného programového prohlášení má Hospodářská
komora také obavy z příliš velkoryse pojaté sociální politiky.

Ta povede k neudržitelné expanzi
sociálních výdajů, což by negativně
ovlivnilo podnikatelské prostředí
a ohrozilo dosažení dalších hlavních
cílů vlády.
Podle Dlouhého program dosavadní vlády v demisi byl ve srovnání s minulostí výrazně propodnikatelský, ale o to více s obavami
podnikatelská veřejnost sleduje
informace o rýsující se nové vládě. „Rozumíme logice koaličních vyjednávání. Formálně se program hlásí
k podpoře podnikatelů, ke zlepšování
podnikatelského prostředí, k obezřetné
makroekonomické politice, k výstavbě
infrastruktury, digitalizaci a k mnoha
dalším. Věříme, že vláda je odhodlána
tyto záměry plnit, jsou však formulovány pohříchu velmi obecně. Jde o seznam
velmi ambiciózních priorit, kterých je
příliš mnoho na to, aby je vláda mohla
naplnit,“ uvedl prezident komory.
Ostravského sněmu Hospodářské
komory, která pod svou střechou
sdružuje už přes 15 000 členů, včetně největších a strategicky nejdůležitějších českých podniků, dále i 112
profesních sdružení – svazů, asociací, unií, klastrů a řemeslných
cechů, se účastní i řada politiků.
Tisková zpráva HK ČR

Oznámení o přerušení

dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Držovice
Obec: Drahany
Dne: 12. 6. 2018 od 7:30 do 14:30 Dne: 14. 6. 2018 od 9:00 do 13:00
hodin. Vypnutá oblast: mýtná brá- hodin. Vypnutá oblast: Odběratelská
na Držovice.
trafostanice VE Drahany (č. 700124)
Obec: Skalka
Obec: Prostějov - Vrahovice
Dne: 13. 6. 2018 od 7:30 do 16:00 Dne: 19. 6. 2018 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: oboustran- hodin. Vypnutá oblast: oboustranně ulice od č.37 a 33 po konec obce ně ul. Vrahovická - areál bývalého
pivovaru (č. 57, 59) vč. odb. místa
s čísly 65 a 112.
Dne: 13. 6. 2018 od 7:30 do 16:00 ŘSD, část areálu Sladoven vč. odb.
hodin. Vypnutá oblast: oboustran- míst č. 56, 56a /mimo velkoodběr/,
ně ulice od č.88 a 113 po konec část bytového domu č. 61.
směr Čelčice s č.97a 104 (vč. ulice Obec: Čechy pod Kosířem
k požární zbrojnici a ulice novosta- Dne: 19. 6. 2018 od 7:30 do 18:30
veb). Oboustranně ulice od č.59 a 8 hodin. Vypnutá oblast: celá obec
po č. 28 a 17 a dále jednostranně Čechy pod Kosířem (mimo areálu
ulice od č.17 po č.83 (vč. č.66 a kos- fy AJSHA a.s. č.p.133 a odběr Tyršova 86 bývalé ZD).
tela).

rekonstrukcí, oprav, údržbových
Obec: Bedihošť
Dne: 20. 6. 2018 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: jednostranně ulice Komendova od č.503 po
č.501. Celá ulice Komendova (od
č.60 po č.67 a č.44).
Obec: Mostkovice
Dne: 20. 6. 2018 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: Mostkovice
- chata č. 1121.
Dne: 20. 6. 2018 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: ul. Nová s č.
9 a 11.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 21. 6. 2018 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: ul. Pod Kosířem č. 163.
E.ON Česká republika, s.r.o.

08=(8035267ö-296.$32
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OD 28.5. DO 3.6. 2018
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Aktivita Slunce je
nízká a fotosféra je beze skvrn. Chromosféru však zdobí protuberance. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne na hvězdárně v pondělí a ve čtvrtek od 21:30 do 22:30 hodin a v pátek
od 22:30 do 23:30 hodin. Pozorujeme planety Venuši a Jupiter s jeho rodinou měsíců. Vypadá jako malá Sluneční soustava. Naše putování vesmírem bude pokračovat mezi objekty hlubokého vesmíru, jako jsou dvojhvězdy,
hvězdokupy, mlhoviny i vzdálené galaxie. Večer lze spatřit také přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).
Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „PRINCEZNA LABUŤ“. Vstupné 20 Kč.
 Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

Pondělí 28. května 2018
www.vecernikpv.cz
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REALITY

KOUPÍM

Koupím byt 2+1 v OV, západní část GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
města. 777 602 873
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Prodej DB 2+1, klidná lokalita E.Beneše, a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitProstějov, 58m2, 3.NP, po rekonstrukci nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
zděné jádro, nová el., podlahy, klimatiza- překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ce, cena 1,7 mil Kč. RK nevolat!! Zájemci ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
volejte 736 501 448
www.gupv.cz. PO až PÁ 11:00 – 16:00 hod.
Prodám rodinný domek, jedno patrový,
4+1, dvě koupelny, garáž (příp. dílna), v Pv Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
– Krasice. Tel.: 606 672 728
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraPron. cihl. byt 2+1, 80m2, ul. Máchova, ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
Pv. Vl. kot. a měř. Náj. 7500 Kč + ink. Tel.: starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
604 820 358
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
Na prostějovsku scháním ke koupi 736 127 661, simonrene@seznam.cz
CHATU. 605 011 594
KOUPÍM DŮM SE ZAHRÁDKOU.
Děkuji 731 078 958

Život jde dál
jak tiché řeky proud, jen bolest
zůstává a nedá zapomenout.

Čas utíká stále rychleji,
ale smutek v srdci nezahojí.

Dne 25. května 2018
jsme vzpomenuli 1. smutné výročí,
kdy nás opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Antonín VALČÍK.
Za vzpomínku děkuje manželka
a synové s rodinami.
Škoda je, že už tu s námi nemůžeš být,
abys mohla své narozeniny oslavit. My
na Tebe neustále vzpomínáme a své
myšlenky Ti posíláme.

Dne 3. června 2018
uplyne 6 let, co nás opustil
pan Zdeněk PALATKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Rodina Palatkova

Koupím byt 1+1. Studentka. Mobil
732 715 267
Pronajmu dvojpokojový, částečně zařízený byt v klidné části Pv. Platba 3500 Kč Sběratel koupí barevné hutní sklo. Tel.:
nájem + 1500 Kč záloha na inkaso. Vždy 6 605 138 473
měsíců předem. Tel.: 724 523 762
Pronajmeme byt 1+1 s lodžií, vel. 38
m2. Cena včetně inkasa 6200 Kč/měs.
Tel.: 774 333 975

Dne 23. května 2018
jsme vzpomenuli 1. smutné výročí,
kdy nás opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička
paní Ludmila VALČÍKOVÁ.
Za vzpomínku děkuje snacha
s rodinou, dcera s rodinou a syn.

SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.

Kdo v srdci žije, neumírá.
16011421482

Stříhání pejsků, Pv.
Tel.: 606 166 853

SEZNÁMENÍ

Dne 1. června 2018
uplyne 1 rok od úmrtí
paní Ireny NĚMCOVÉ.
S láskou vzpomíná dcera
Simona s celou rodinou.

Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem, když jsme Ti
naposled dávali sbohem. Pro Tebe
přestaly hvězdy svítit a slunce hřát,
ale kdo Tebe miloval,
nepřestane vzpomínat.

Dne 30. května 2018
uplyne 2. smutné výročí úmrtí
paní Blaženy SKOPALOVÉ
z Prostějova.
S láskou stále vzpomínají
manžel s rodinou.

Dne 2. června 2018
vzpomeneme 10. výročí úmrtí na
pana Pavla MARIÁNKA.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery
s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.
Tvůj úsměv a dobré srdce dávno
vítr vzal, nám jen vzpomínky
a smutek zanechal.
Musela jsi odejít, jak si Bůh přál,
v našich vzpomínkách však žiješ stále dál.

Dne 27. května 2018
uplynul druhý smutný rok od úmrtí
pana Jaroslava TOPORA
z Brodku u Prostějova.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Dne 30. května 2018
by se dožila 70 let
paní Maruška MARCIÁNOVÁ,
rozená Musilová a zároveň
dne 26. května 2018
jsme vzpomínali
43. smutné výročí jejího úmrtí.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí tichou vzpomínku.
Vzpomíná a děkuje celá
rodina

PRODÁM
Prodám pávy korunkaté. Kontakt pouze
na tel.: 604 850 810

FINANCE

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
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
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Scházíš nám, ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš...

Kdo v srdci žije, neumírá.

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

řádková inzerce / vzpomínky

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

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

Dne 1. června 2018
si připomeneme 16. smutné výročí
od tragického úmrtí
paní Dagmar ZBOŽÍNKOVÉ
z Klenovic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje
celá rodina. Kdo jste ji měl
rád a chybí mu, tak jako nám,
ať vzpomene s námi.

Těžko se s Vámi loučilo, těžko je bez
Vás žít. Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Vás navždy budeme mít.

Dne 29. května 2018
vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše maminka
paní Oldřiška OVEČKOVÁ
ze Žešova.
S úctou a láskou stále vzpomínají
dcera a synové se svými rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou
s námi.

V pátek 18. května 2018
zemřel
pan Jan SLEPÁNEK
z Protivanova.
Za tichou vzpomínku
děkuje sestra s manželem.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.

Dne 31. května 2018
by se dožila naše maminka
Božena TOMÁNKOVÁ
z Nezamyslic 90 let.
Vzpomínají dcery s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá.

RŮZNÉ
Přenechám hrobové místo v Konici za
cenu pomníku. Velká sleva, ihned. Tel.:
702 913 181

70letá vdova, středoškolačka hledá přítele
z Prostějova. Tel.: 774 399 550

Dne 30. května 2018
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka a dědečka
pana Františka FRÓDLA
ze Ptení

Dnes, tj. 28. května 2018
vzpomínáme 3. smutný rok od úmrtí
pana Františka RYBNIKÁŘE.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje celá rodina.

Dne 1. června 2018
vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří ERICH
ze Skřípova.
S láskou v srdci stále
vzpomíná rodina.

Dne 3. června 2018
uplyne 7. rok od úmrtí
pana Jaroslava KALY.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Rodina.
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
1. ÈERVNA
V 10.00
HODIN

150123020036

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

a dne 13. června 2018
uplyne 12 smutných let od úmrtí
pana Tomáše FRÓDLA.
S láskou vzpomíná
rodina Fródlova.

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

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

Pohřební služba Pavel Makový
%9*( 9-$ )%:- @D)-

Poslední rozlouèení
Jaromír Šmída 1954
Seloutky Pondělí 28. května 2018
Vlastimila Kvapilová 1927
Lešany Jiří Umbraun 1938 Seloutky 11.00 kaple Určice
Anna Burgetová 1925
Prostějov Středa 30. května 2018
Josef Grepl 1964
Prostějov Dáša Dvořáková 1954 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Helena Rosenbergová 1957 Vrahovice Antonín Moudrý 1935 Bedihošť 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Zdeněk Abrahám 1933
Plumlov Rostislav Mazal 1947
Vrahovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Dne 30. května 2018
vzpomeneme 2. výročí úmrtí,
kdy nás opustil
pan Zdeněk SYCHRA
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje syn Tomáš
s rodinou.

%9*( 9-$ )%:- @D)Květoslava Vymazalová 1935
Prostějov
František Hofbauer 1927 Prostějov
Marie Vaňková 1944
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 4. června 2018
Jaroslav Krpálek 1932 Čechy pod Kosířem 9.30 Obřadní síň Prostějov
Hana Liedermannová 1953 Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
Jaroslava Kolářová 1945

%9*( 9-$ )%:- @D)Prostějov Miroslav Zatloukal 1933 Kralice na Hané Františka Nedbalová 1937 Otaslavice

nabídka pracovních míst

PRÁCI NABÍZÍ
Hledám brigádníka nebo OSVČ
s praxí (není podmínkou) na dlouhodobou práci kolem stavby, střechy
a pokrývačství. Nástup ihned. Kontakt: MIHO 603 967 591
Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru invalidního důchodce na pracovní pozici
vrátný. Zkrácený pracovní úvazek,
noční služby, místo výkonu Prostějov,
Brodek u Konice. Informace na tel. č.:
602 786 692.
Úklidová firma přijme pracovnici
na úklid obchodního centra v Držovicích. Úvazek 6 hod. Pondělí až
neděle, další týden volno. Úklid strojové a ruční čištění. Mzda 6800 Kč.
Dále přijme pracovnice na zkrácené úvazky a zástupy. Kontakt:
775 605 121, volejte pondělí – pátek,
8 – 15 hodin.

Pondělí 28. května 2018
www.vecernikpv.cz
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Přijmu malíře/natěrače. Telefon: Přijmeme pracovníky úklidu na brigá737 941 529
du. Směny dle dohody, ranní a odpolední. Tel.: 777 099 406.
Hledáme přes léto brigádnici/-ka na
obsluhu občerstvení na hřišti v Kře- Aquapark Prostějov přijme brigádnice do
nůvkách, v pátek, sobotu a v neděli, občerstvení. Více info na tel.: 776 000 062
nebo dle domluvy. SDH Křenůvky,
Přijmu kadeřnici. Tel.: 776 091 590
tel.: 737 204 424

HLEDÁTE PRÁCI?

)/>*/7#) !*'% "1%XXX
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Přijmeme barmanku – servírku na
ČS OMV, 12 hod pracovní doba,
2xD a 2xN/4 dny volno, čistý příjem
20-22tis.KontaktPO-PÁ8-15natelefon:
777 776 470
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
přijmeme brigádníky na stříhání
stromků, více info na tel.: 602 510 465

17102621270
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Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Asistent/-ka soudce
22 160-33 300 Kč jednosměnný
vysokoškolské Okresní soud v Prostějově
Elektrikář-slaboproud
16 000-26 000 Kč jednosměnný
střední odborné GASL CZ, Pv
Elektrotechnici
26 000-55 000 Kč jednosměnný
ÚSO s maturitou KITTEC, Vranovice-Kelčice
Inspektor/-ka prodejen
22 000-26 000 Kč jednosměnný
střední odborné MAKOVEC, Kostelec n.H.
Mistři
18 000 Kč
jednosměnný
ÚSO
LINAPLAST, Skřípov
Přijímací technici v autoservise
25 000 Kč
turnusové služby bakalářské
Dušan Fedor, Pv
Řidiči nákladního automobilu do 12T 30 000 Kč
pružná prac. doba střední odborné SEMOS, Kostelec na Hané
Skladník
15 000 Kč
jednosměnný
základní+praktická
GASL CZ, Pv
Vychovatel/-ka školní družiny asistent/-ka pedagoga
19 850-28 650 Kč jednosměnný
ÚSO s maturitou ZŠ a gymnázium města Konice

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?

EXKLUSIVNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

Dělníci ve výrobě žaluzií
Obsluha balící linky
Pomocní dělníci
– stavební práce
Pomocní stavební dělníci

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

120 Kč/hod.
100 Kč/hod.

dvousměnný
nepřetržitý

střední odborné
základní+praktická

ŽALUZIE NEVA, Kralice na Hané
PROFROST, Prostějov

90 Kč/hod.
100 Kč/hod.

pružná prac. doba základní+praktická
jednosměnný
základní+praktická

GRÉZA, Prostějov
UNISTAV CONSTRUCTION, Pv

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

18052510580

18052370565

18042510430

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
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Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už
tradičně vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

I dvaadvacáté 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 31. 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.



,8 2.;

<6 2=> 

Jana Švermy 2
Hana KYŠOVÁ, G. Sachera 13, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 580 Kč na akci
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 ,8 2.;
<6 2=> 
Matěj Homola
František PATZ, Krasická 41, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ na sortiment v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
 ,8 2.;
<6 2=> 
CELOMĚSTSKÁ Pavel NAVRÁTIL, A. Slavíčka 4, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 500 Kč na akci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 ,8 2.;
<6 2=> 
1,7,6,5
Jiřina GRULICHOVÁ, Jezdecká 18, Prostějov
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na akci.
SU
DO
KU

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

16020561568

KŘÍŽOVKA
 ,8 2.;
<6 2=> 
Série koncertů Čarovné tóny Macochy umocněné prostředím
jeskyní Moravského krasu
Jaroslav JORDÁN, Dobromilice 315
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na akci

Výherce získá POUKAZ
NA NÁKUP sortimentu

   

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

18050360452

18042560431

...SI KONCERTY DOPLNĚNÉ O ANIMACI A ILUMINACI.

INDEX, SAZEČ, VYHNAT, SRAZY, SPISY, RÁHNO, DOLAR, POSTROJ, KORAL,
MAKAK, ANČAR, SLOUP, UHLÁK, IRSKO, OPIUM, KODULKA, BUSTY, VARNA,
KUPON, MRAČNA, RYCHLÍKY, KAČER, MLSAL, OSMINA, LHANÍ

Výherce získá  
     

Výherce získává  
     

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

16093063154

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili nedávno zesnulou bývalou europoslankyni z Bedihoště...



18051160482

Výherce získá 
   

Výherce získává  
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milujeme vecerník


zveme vás...

TIPku
RESTAURANT DAY
KDY: NEDÌLE 3. ÈERVNA, 11:00 HODIN
KDE: NÁRODNÍ DÙM, VOJÁÈKOVO NÁM. 1, PROSTÌJOV

Foto: internet
A máme tady další Restaurant Day. I tentokrát si budete moci na zahrádce Národního
domu v Prostějově vychutnat rozmanité chutě mořských plodů, domácích buchet,
čokoládových pralinek, dortů, dýní, a dokonce i bezlepkových dobrot. Už jen tento
neúplný výčet lahůdek jistě potěší všechny milovníky dobrého jídla a pití. Kuchaři,
kuchařky, cukráři a cukrářky, pekaři a pekařky a vůbec všichni milovníci dobrého jídla
a pití se sejdou již tuto neděli 3. června.
Na předchozích Restaurant Days jste mohli okusit například zelnou polévku, minikoblížky,
domácí buchty, marmelády, pralinky nebo guláš z klokana. I na letošní akci, kterou pro vás
uspořádaly Okrašlovací spolek města Prostějova, Marky obchůdek a Martina Šponarová, si
pro vás amatérští kuchaři, pekaři a cukráři připravili také spoustu chuťovek. „K mání bude
třeba guláš z veverek a vepřové hamburgery Jiřího Petriciuse, výborné domácí pivečko i limonády Kristýny Trunečkové s partnerem, domácí čokoládové pralinky Jany Kloboukové, paella
Libora Smitala, 3D dorty Veroniky Veruňákové, chobotnice Petra Sokola, výborné bábovky,
buchty, karamelové řezy a další lahůdky z kuchyně paní Skládalové, sirupy a likéry Herbalena
Lenky Němcové, slané quiche, frgály, tartaletky, kváskový chléb, paštiky a zeleninové pomazánky Jany Mohrové, dorty a sladkosti Hany Zatloukalové a dýňové menu Niky Jehlářové,“
vyjmenovala dobroty jedna z organizátorek Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova.
Ale čeká toho na vás ještě mnohem více - tak neváhejte ochutnat kulinářské umění místních!

 DIVADEL
 

  STAVY

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 28. května
14:00 Pračlověk
animovaná komedie Francie
17:30 Solo: Star Wars Story
americké akční sci-fi
20:15 Zimní bratři
drama Dánsko
úterý 29. května
14:00 Pračlověk
17:30 Na krátko
české drama
20:00 Pod jedním stromem
komediální drama Island
středa 30. května
15:30 Solo: Star Wars Story
18:30 Dámský klub
americká komedie
20:30 Human Flow
americký dokument
čtvrtek 31. května
17:30 Teambuilding
česká komedie
20:00 Escobar
životopisné drama Španělsko
pátek 1. června
8:30 Já, Simon
americké drama
13:30 Hledá se Dory
animovaná komedie USA
15:30 Solo: Star Wars Story
18:00 Avengers: Infinity War 3D
21:00 Deadpool 2
sci-fi komedie USA
sobota 2. června
15:30 Hledá se princezna
americké animované fantasy
17:30 Dámský klub
20:00 Delirium
psychologický thriller USA
neděle 3. června
10:30 Hledá se princezna
15:30 Solo: Star Wars Story 3D
18:00 Dámský klub
20:00 Teambuilding

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

Kino klub

|
DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 30. května
14:00 ZAHRADNICTVÍ:
NÁPADNÍK - BioSenior
česká komedie
sobota 2. června
17:30 ZOUFALÉ ŽENY
DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
komedie ČR

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
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

Knihovna
Vápenice 9, Skálovo nám. 6, Prostějov
středa 30. května
17:00 SETKÁNÍ S MARKEM
ŠINDELKOU
autorské čtení
čtvrtek 31. května
15:00 PORADNA SOS
do 31. května
JAK VYPADÁ KOČKOPES
výstava obrázků

Národní dùm
Prostìjov
neděle 3. června
RESTAURANT DAY
kulinářské vaření

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 31. května
DAVID BARTOŠ
výstava - absolventi ZUŠ se představují…
(Galerie Linka)
POD VODOU, NAD VODOU
výstava výtvarné soutěže malých umělců
od pátku 1. června
ABSOLVENTSKÉ PRÁCE
ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU
výstava potrvá do 30. června
(Galerie Linka)

aneb, co se
kde děje…
Galerie Umìní
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov
do 31. května
MALÍŘI NAŠEHO KRAJE
výstava Viléma Topinky

akce v regionu...
V Dobromilicích se sejdou siláci

Charita Konice slaví 25 let

Tuto sobotu 2. června od 14:00 hodin se
za sokolovnou v Dobromilicích bude konat klání O nejsilnějšího muže široko daleko. Na programu
budou převracení vraku auta, nošení kufrů o váze 120 kg, zvedání kostek od 120 do 160 kg, přehazování pneumatiky přes
rameno, zvedání sudu nad hlavou a tahání kamionu. O doprovodný program se postarají hasiči z SDH Nezamyslice, vystoupí místní judisté a také Staňa Pukl.

Oslavy 25. výročí založení Charity Konice se budou konat
2. června 2018 ve 14:00 hodin v kostele Narození Panny
Marie v Konici a farní zahradě v Konici. Program zahájí
mše sv. v Kostele Narození Panny Marie, následovat bude
setkání na farní zahradě, kde budou připraveny prezentace
aktivit charity a pohoštění. Hrát bude cimbálová muzika Olšava z Uherského Brodu. Charita Konice oficiálně
vznikla v červenci 1993.

Zámek Plumlov

TENIS:

3. června
17:00 KLAVÍRNÍ KONCERT
vytoupení Barbory
Dostalíkové-Halouzkové

QHGČOHþHUYQD
 Moneta Czech Open (1. a 2.
kolo kvalifikace, areál NTC Morava
 

Zámek Konice

AKTIVNÍ
SENIOR

do 3. června
VÝSTAVA OBRAZŮ
KONICKÝCH MALÍŘŮ

Zámek Prostìjov
do 2. června
POHÁDKOVÉ ČTENÍ
LILLIAN AMANN
(Gallery Dvořák)

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 29. května od 17:00 hodin se koná
přednáška „Grafomotorický vývoj dětí“.
* ve čtvrtek 31. května se koná DĚTSKÝ
DEN - těšit se můžete na pestrou zábavu
plnou her a soutěží, tentokrát na téma
animovaného filmu Madagaskar

RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohoEkocentrum Iris
vací lůžka, ortopedické vozíky, chodítHusovo nám.67, Prostějov
ka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili
* v pondělí 28. května od 16:00 hodin se i o rozvoz pomůcek. Bližší informace
koná tvůrčí dílna KERAMIKA
v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588 008 095,
* v pátek 1. června se koná DEN DĚTÍ 724 706 773
NA HLOUČELE - pro děti budou připraveny nízké lanové aktivity, tvořivé činnosti SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝi stanoviště zaměřená na přírodu Hloučely CHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
CENTRUM PRO RODINU
oznamuje, že poradenské pracoviště v Pronám. J.V.Sládka 2, Prostějov
stějově, má provozní dobu: pondělí a stře* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin da od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30
je na programu první školička - dopo- hodin, čtvrtek jen po předchozí domluvě.
lední kroužek typu miniškolky a od 16:30 Můžete využít služeb našeho zařízení v podo 17:30 hodin kroužek „Aby malé bylo době odborného sociálního poradenství
velké“ zaměřený na základní etické hod- a nabídky baterií do sluchadel a drobné přínoty a předávání víry pro děti od 3 do 6 slušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
let
tablety, či ušní tvarovky různých velikostí).
SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 28. května od 14:00 hodin se Klub aktivních seniorů při Svazu tělesně
koná hudební vystoupení s kytarou v inter- postižených v ČR, o.s. v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá ve čtvrtek 14. června
pretaci členky Lidušky Veselé
* ve čtvrtek 31. května od 9:00 hodin 2018 zájezd na zámek Raduň, vycházku
se v klubovně uskuteční PLETENÍ Opavou a návštěvu arboreta Nový dvůr.
Tel.: 588 008 095, 724 706 773
Z PEDIGU

Státní okresní archív Prostějov zve na výstavu k příležitosti letošního 100. výročí vzniku
Československého státu VELKÁ VÁLKA
1914-1918 A VZNIK ČSR. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 29. května 2018
v 17 hodin ve výstavním sále Státního okresního archívu Prostějov, Třebízského 1.
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
102. průzkumný prapor generála
Karla Palečka ve spolupráci s Velitelstvím
VP Olomouc pořádá ve čtvrtek
31. května od 9:00 do 12:00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na letišti v Prostějově.
LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov v rámci
Akademie seniorů pořádá v úterý
29. května od 13:00 hodin
DEN ZDRAVÍ. ZŠ v Prostějově změří
tlak, „cukr“, tuk a také poradí jak
se zjištěnými hodnotami pracovat,
co by bylo dobré zlepšit, případně
doporučí návštěvu lékaře.

V úterý 29. května se v Kolářových
sadech v Prostějově uskuteční v pořadí již IV. ročník vědomostně-dovednostní soutěže tříčlenných družstev
a jednotlivců. Akci AKTIVNÍ SENIOR připravila Městská policie v Prostějově společně s prostějovskou
knihovnou ve spolupráci s Odborem
sociálních věcí magistrátu města Prostějova, Zdravým městem Prostějov
a jeho dalšími partnery pod záštitou
Statutárního města Prostějova.
Soutěžící se setkají se strážníky, policisty,
hasiči, se studenty Střední zdravotnické
školy, s pracovníky ČSOP RS Iris Prostějov, studenty Trivis SŠV Prostějov a samozřejmě se zástupci prostějovské knihovny.
„Soutěž je určena pro ženy i muže, kteří
v letošním roce dosáhnou věku šedesát let
a starší. Přihlásit se mohou tříčlenná družstva i jednotlivci. Družstva si mezi sebou
utvoří sami senioři při registraci,“ prozradila Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
Sraz účastníků, prezence a vyzvednutí soutěžních kartiček na stanovišti
„START“ u hvězdárny proběhne v úterý 29. května od 9:00 do 9:45 hodin .
Zahájení samotné akce je v 10.00 hodin. Je vhodné mít sportovní oblečení.

®

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

ZUŠ OPEN
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15012810072
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Při fotbalovém derby
bylo pořádně horko...

Naleznete
uvnitř

VE VZDUCHU VISELA

INZULTACE!

KDO BUDE
PRVNÍ?

 V uplynulém týdnu běhaly nejen
děti na Čokoládové tretře, ale zápolilo
setakévregionu
strana 34

VELKÁ
POSILA

 Prostějovští Jestřábi našli náhradu do útočných řad za Rudovského
v pražské Slavii
strana 35

Foto: Jakub ermák

Happening základních
umìleckých škol
oèaroval celé mìsto

Strkanice po fotbalovém derby Klenovice - Pivín naštstí neperostla ve vtší incident.

Foto: Marek Sonnevend

Marek SONNEVEND
KLENOVICE NA HANÉ Na programu je derby mezi fotbalisty Klenovic na
Hané a Pivína? Tak to se nejspíš něco semele! Oprávněnost takových myšlenek se znovu potvrdila uplynulou sobotu, kdy se oba rivalové ze sousedních
obcí střetli v rámci 23. kola aktuálního ročníku I.B třídy Olomouckého KFS.
A nechybělo mnoho k vážnějšímu incidentu..

REPORTÁŽ Z UTKÁNÍ NAJDETE NA STRANĚ 41

strany 28-29
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tte na
stran
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CO BUDE
S VOLEJBALEM?
 Právěvtěchtodnechserozhoduje
o budoucnosti desetinásobných mistryňČeskérepubliky... strana 45

JEDNOU Martin SLOŽIL JE VE HŘE ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL
Boj o postup vrcholí:
o vítězství na
VTOU Robinsonově ostrově!
v pátek první s druhým

 Členka TK Agrofert Prostějov
Barbora Strýcová otočila zápas
1. kola French Open proti Japonce
Naraové a po třísetovém boji 1:6,
6:3, 6:4 postoupila dál.

 Nominace jsou uzavřeny a Vesnicí roku Olomouckého kraje se
letos chce stát jedenáctka obcí, když
do soutěže se přihlásily: Babice,
Bělotín, Bludov, Býškovice, Dobrochov, Hlásnice, Hlušovice, Lipová,
Svésedlice, Šumvald a Troubky.
 Pivínský rodák Tomáš Hořava se stal s Viktorií Plzeň mistrem
České republiky a navrch byl nominován do reprezentace České
republiky pro přátelské zápasy
s Austrálií a Nigérií.
 Takzvaný Street art má v Prostějově už tři zástupce. K prvnímu
loňskému počinu „pomalování"
trafostanice v Plumlovské ulici
přibyly další dvě: v ulici Švýcarské
a E. Valenty.

WWW.VECERNIKPV.CZ

FILIPÍNY, PROSTĚJOV Tak to je
neuvěřitelná zápletka! Martin
Složil z Prostějova se po bezmála
dvou týdnech na Ostrově vykoupení vrátil k posledním čtyřem
soutěžícím bojujícím o 2,5 milionu korun. Dnes, tj. v pondělí 28. května, jej na obrazovce
TV Nova čeká poslední kmenová
rada, která rozhodne o tom, kdo
jako poslední vypadne. Ve středu
pak ze tří zbývajících soutěžících
vybere porota vítěze druhé řady
reality show Robinsonův ostrov.

soutžící na
pronikl mezi poslední tyi
u.
Martin Složil z Prostjova
vítze budeme znát už ve sted azuols
tram
Robinsonov ostrov, jehož
@ni
gram
Insta
:
Foto

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 31
boje na zelených trávnících aneb

➢

KAM ZA F

PROSTĚJOV Pokud mají nejen
fanoušci ostatních třetiligových
týmů dojem, že je prostějovské
eskáčko tlačeno k postupu, nedělní utkání ve Velkém Meziříčí je
snad definitivně vyvedlo z omylu.
Velké Meziříčí do jarní sezóny
vstoupilo stejně špatně, jako podzimní končilo, porážka 1:5 v Uherském
Brodě byla varováním. Následující vítěznou šňůru přerušily pouze porážky v Petřkovicích (1:3) a Líšni (0:3). Včerejší duel proti 1.HFK obrátilo až v 97. minutě!
Jak se na klíčový duel bude připravovat eskáčko? „Tréninkový týden
bude úplně stejný, musíme se samozřejmě dobře připravit. Je to zápas
o všechno, pokud ho zvládneme, budeme mít už hodně nakročeno do
druhé ligy,“ zauvažoval trenér Oldřich Machala.
Veledůležitý zápas 28. kola Fortuna MSFL mezi 1.SK Prostějov a FC Velké Meziříčí je na programu v pátek 1. června od 17:00 hodin. ;
(tok)

TRADIČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z PROSTŘEDÍ
ESKÁČKA NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 38-39

➢

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 24. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 24. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 24. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 24. KOLO

II. TØÍDA OFS PV – 24. KOLO

FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 3.6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

FK NĚMČICE NAD HANOU
TJ SOKOL BĚLOTÍN
NEDĚLE 3.6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
TJ SMRŽICE
NEDĚLE 3.6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

SK JESENEC-DZBEL
TJ SOKOL DOLOPLAZY
NEDĚLE 3.6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbelu

TJ SOKOL VRAHOVICE
TJ SOKOL OTASLAVICE
SOBOTA 2.6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrahovicích
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MALÁ KOPANÁ

HASIÈI

PO POSTUPU ZE DRUHÉ LIGY NEJVÍC SAHAJÍ
TÝMY MEXIKO VÍCEMĚŘICE A TJ SMRŽICE
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Možná ještě nikdy v historii nebyl boj
o postup z 2. okresní ligy mužů v malé
kopané ČUS Prostějovska do nejvyšší
soutěže tak dramatický a vyrovnaný
jako nyní. Předposlední turnaje aktuálního ročníku 2017/18 ve Víceměřicích a Čechovicích stále (téměř)
nic nerozhodly v dál hořící bitvě čtyř
adeptů na dvě postupová místa.
Nejlepší výchozí pozici před závěrečným
kolem každopádně má tým SK Mexiko
Víceměřice, který na domácím hřišti smetl
celek FC Béci Sokol 2 Prostějov 5:1 a v nesmírně důležitém utkání porazil i přímého
konkurenta TJ Smržice 3:1. Tím se vyšvihl
do čela, a pokud příště jakkoliv zdolá čtvr-

Novinka!
Mladí
hasiči
mají vlastní ligu
dání maxima jejich úsilí,“ prohlásil Jiří
Lenďák z SDH Lešany.
Do nově vzniklé ligy je zařazeno
celkem 11 soutěží po celém prostějovském regionu. Zápolit se bude
v požárním útoku v kategoriích mladší
a starší žáci. Na každém ze závodů budou
družstva mladých hasičů za svá umístění
sbírat body do celkového hodnocení.
Na závěrečném vyhlášení získají poháry
a medaile tři nejlepší týmy v každé kategorii. Absolutní vítězové si odvezou
i putovní poháry. „Více informací jako
například průběžné pořadí najdete na
webovýchstránkáchwww.odlprostejov.cz,“
uzavřel Jiří Lenďák.
(mls)
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PROSTĚJOVSKO Tohle tady ještě
nebylo. Tuto sobotu 2. června se od
9:00 hodin koná v Lešanech první
kolo nově vzniklé Okresní dětské ligy
v požárním útoku. Tuto ligu založila
skupina sborů dobrovolných hasičů
za účelem zatraktivnit požární sport
pro mladé hasiče.
Cílem zakládajících členů je vytvořit pro
děti podobnou celosezónní soutěž, jakou mají dospělá družstva dobrovolných
hasičů. „Chceme ukázat, že celoroční
práce a snaha docílit dobrého výsledku
na každém závodě mají svůj smysl, a dále
chceme děti podpořit v touze zúčastnit
se co nejvíce soutěží a ve snaze vynaklá-
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té SK Dřevnovice (ty už šanci definitivně
ztratily), oslaví průnik nahoru.
Vše ve vlastních rukou stále mají i třetí
Smržice, a to díky přemožení zmíněných
Dřevnovic 5:4 a lepší bilanci vzájemných
střetnutí s druhými Dřeváky Čehovice/
Hluchov. Stačí jim maličkost: 9. června
si vítězně poradit s Béky Prostějov. To
Dřeváci musí při derniéře této sezóny
bezpodmínečně získat více bodů než
smržický kolektiv, přičemž nastoupí proti
Zavadilce Prostějov.
Jak dopadne tahle detektivka? Rozluštění se dočkáme za necelé dva týdny na
hřišti v Dřevnovicích!
(kopa, son)
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VÝZVA: Všichni zájemci o start v příštím ročníku okresních soutěží v malé
kopané ČUS Prostějovska nechť podávají přihlášky k účasti do konce června!
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Pavlásek v hlavní soutěži,

Kolářovi chyběl krok
PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Adam Pavlásek si podruhé zahraje grandslamové French Open. Do hlavní
soutěže antukového turnaje v Paříži, která odstartovala včera, se
185. hráč světového žebříčku ATP
dostal stejně jako předloni z kvalifikace. V rozhodujícím utkání
třiadvacetiletý daviscupový reprezentant zdolal nejvýše nasazeného Rakušana Dennise Novaka.
„Celou kvalifikaci jsem hrál hodně
solidní zápasy. Jsem šťastný, že jsem se
konečně opět kvalifikoval na grand-

slam a těším se na další zápas,“ radoval
po rozhodujícím vítězství Pavlásek.
Člen TK Agrofert Prostějov vyhrál už osmý zápas v řadě, předtím
totiž triumfoval na challengeru
v Římě. A bude se snažit úspěšnou
šňůru prodloužit. „Mám úžasné
vzpomínky na rok 2016, když jsem
byl v hlavní soutěži, takže se budu
snažit předvést to stejné jako před
dvěma lety,“ přeje si tenista.
Grandslam si Pavlásek, který už byl
v žebříčku ATP loni těsně za sedmdesátkou, zahraje počtvrté v kariéře.

Rosol při návratu
na okruh ATP nezklamal
ŽENEVA, PROSTĚJOV První
start tenisty TK Agrofert Lukáše
Rosola na okruhu ATP v letošní
sezóně skončil na ženevské antuce ve druhém kole. Po úspěchu
v kvalifikaci se jeho cesta zastavila
v osmifinále, v němž prohrál po
dvou hodinách s šestým nasazeným Stevem Johnsonem z USA.
„Porážka mrzí, ale takové zápasy
dávají naději, že se můžu vrátit do
první stovky,“ okomentoval své
vystoupení Rosol.
Jiří Veselý na turnaji neuspěl, protože v úvodním kole nestačil právě
na Rosola. Získal sice první sadu,
pak ale ztratil dva tie-breaky a tím
i celé utkání. „V tomto případě
platilo víc, než jindy, že rozhodo-

valo pár míčků,“ posteskl si Veselý.
Po dlouhých zdravotních problémech se na kurty ve Štrasburku
vrátila Lucie Šafářová. Obnovenou
premiéru zvládla, pak ovšem nestačila na bývalou světovou jedničku
ve čtyřhře Sie Šu-wej a osmé nasazené tenistce z Tchaj-wanu podlehla ve dvou setech. „Hlavně, že jsem
zpátky,“ oddechla si Šafářová, která
nehrála od února kvůli viróze, následné bakteriální infekci a bolestem
kloubů.
V Norimberku si zahrála Kristýna
Plíšková čtvrtfinále. Nejprve vyřadila domácí druhou nasazenou
Görgesovou, pak nebezpečnou
Arruabarrenaovou a vypadla až
s Larssonovou ze Švédska.
(lv)

Loni ve Wimbledonu se stejně jako
na Roland Garros 2016 dostal do
druhého kola. V Austrálii loni skončil v prvním kole.
Kousek od postupu byl Zdeněk Kolář. Ve finále kvalifikace však podlehl Brazilci Rogeriu Dutru Silvovi.
„Nervózní z velké možnosti dostat se
do hlavní části jsem nebyl. Jen jsem
nedokázal podat optimální výkon,“
uznal Kolář. „Určitě můžu na celý
turnaj vzpomínat v dobrém. Během
kvalifikace jsem nehrál špatně, vyhrál
jsem dva těžké zápasy,“ dodal. (lv)
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Černý Petr v Paříži vyšel
na Kristýnu Plíškovou...
PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Od okamžiku, kdy bylo jasné, že Serena
Williamsová nebude na grandslamovém turnaji v Paříži mezi
nasazenými, začaly se zbývající
tenistky třást. Narazit na bývalou
světovou jedničku, která odehraje první grandslam po loňském
porodu dcery, si žádná nepřála.
Los nakonec ukázal na Kristýnu
Plíškovou. Ta se ale soupeřky nebojí...
„Popravdě se těším. Kvůli velkým
zápasům tenis hraji. Serena je jednou
z nejlepších hráček historie a zápas
proti ní na Roland Garros je pro mě
velká výzva,“ ukázala statečné srdce
Kristýna Plíšková.

Její sestra Karolína v úvodu narazí na
kvalifikantku Barboru Krejčíkovou,
pak může hrát s další krajankou Lucií
Šafářovou. Vítězku pak zřejmě čeká
Maria Šarapovová, což rozhodně nebude snadná protivnice. „Není to nic
příjemného. Dvě české hráčky v prvních dvou kolech,“ posteskla si nasazená šestka turnaje.
Petru Kvitovou čeká Verónica Cepedeová z Paraguaye, ve čtvrtfinále
by mohlo dojít na atraktivní souboj
s Dánkou Caroline Wozniackou. Barbora Strýcová se pokusila prolomit
sérii porážek proti Japonce Kurumi
Naraové, přičemž tento zápas se hrál
již včera a jeho výsledek najdete na
jiném místě.

V mužské soutěži je české zastoupení
mnohem slabší. Tomáš Berdych je
letos sedmnáctý nasazený a má za soupeře domácího Jeremyho Chardyho.
Už ve třetím kole ovšem hrozí bitva
s devátým nasazeným Američanem
Johnem Isnerem. Jiří Veselý nastoupí
proti Dušanu Lajovičovi ze Srbska
a ve druhém dějství teoreticky vyzve
dvojku Alexandra Zvereva z Německa.
„Mohlo to být lepší...,“ komentoval los
Veselý. Poslední český zástupce Adam
Pavlásek postoupil z kvalifikace a vyzve Mirzu Bašiče. Bosenský tenista letos vyhrál turnaj v Sofii, přesto jde relativně o přijatelného soupeře, s nímž se
Pavlásek bude snažit prodloužit úspěšnou sérii z posledních týdnů.
(lv)
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Před patnáctou hodinou se rozhýbalo celé centrum Prostějova. Jako
úplně první vystupující zavítali do
kavárny Avatarka mladí klavíristé,
kteří zpříjemnili slunečné odpoledne
nejen návštěvníkům, ale také všem

V kavárnách se
zpívalo a hrálo

Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

Na námìstí
T. G. Masaryka tanèily
dívky a zaznìl Bryan Adams

Dalším místem byla kavárna Národního domu, která ožila především
vystoupením studentů na dechové
nástroje a zpěvu. „Nebylo by vůbec
na škodu, kdyby takováto živá hudba
byla v kavárnách častěji. Lidé by tak
poslouchali hudbu a bavili se mezi
sebou. Nekoukali by pořád do mobilu. Nějaká kavárna by mohla začít
mít hudební doprovod, třeba jen
přes léto,“ svěřil se Večerníku Martin
Adámek, kterého jsme oslovili na zahrádce kavárny Avatarka.

RECENZE VEČERNÍKU
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baví,“ prozradil Večerníku jeden z
rodičů těch nejmenších tanečnic. Poté
se hlavní role ujal orchestr pod taktovkou dirigenta Rudolfa Proseckého.
Zazněly skladby přímo pro orchestr, ale
i světoznámé písně jako například Everything i do, i do it for you od Bryana
Adamse, kterou si sbor upravil do podo-
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Film by se také mohl jmenovat Všechno, co jste chtěli vědět o Hanovi Solovi a nevěděli, koho se zeptat. Dozvíte
se, jak vzniklo nerozlučné přátelství
mezi ním a Chewbaccou, nebo jak získal proslulý Milenium Falcon. Hned
na začátku je potřeba říct, že snímek

Jakub ČERMÁK

se neřadí do klasického kánonu Star
Wars filmů, kam patří epizody jedna
až osm. Patří ale do kategorie, které
se o svět Star Wars pouze opírají, a je
nutné tak k filmu přistupovat. Stejně
jako u loňského Rogue one jde především o doplnění příběhových linek,
které ale vůbec nějak neovlivní stávající hlavní filmy s číslovkou na konci,
jelikož ty všichni dobře známe. U
originu Hana Sola je asi největší klad
to, co může pro někoho být paradoxně i nejzásadnější problém. Ze všech
dílů Hvězdných válek jsou totiž diváci
zvyklí na velké, epické příběhy. Hvězda smrti ničí planety, mocní jediové
bojující proti sithům, spektakulární
lodní bitvy ve vesmíru. Nic z toho se
ve filmu neobjeví. Film je výrazně komornější, občas se po plátně prožene
TIE fighter, projde někdo v uniformě
Impéria a zazní známý hudební motiv. Jinak ale uvidíte spíše galaktický
western na způsob Firefly, kde parta
odpadlíků provádí velkou loupež pro
zloduchy, snaží se shrábnout peníze a
zachránit si život. I přes celkem neoriginální zápletku ale vše funguje, tak
jak má, a režisér Ron Howard (když
nebudeme zabíhat do podrobností,
co natočil on a co vyhození režiséři
Chris Miller a Phil Lord) ukázal, že
film ze světa hvězdných válek jde natočit i jinak. Výborně funguje i chemie
mezi herci na plátně, což je nejvíce vidět na vztahu Hana a jeho budoucího
spojence Landa Carlisiana, kterého
výborně ztvárnil Donald Glover. Také
Alden Ehrenreich, který převzal štafetu po Harrisonovi Fordovi je v roli
uvěřitelný a popral se s výzvou se ctí.
Půjčil si od Forda pár gest a mimiku,
což jsou určitě plusové body a zažeh-

 

nal tak obavy, které kolovaly po celé
natáčení. Ani zbytek týmu netahá za
kratší konec a Woody Harrelson dokazuje, proč je posledním dobou tak
často obsazován. Dobrý dojem z filmu trochu kazí roztahaný, nevýrazný
a poněkud otevřený konec. Solo je bezesporu příjemný výlet do už tak rozsáhlého světa Star Wars, rozhodně ale
nemá na to, aby rozjel a utáhl samostatnou sérii. Každopádně můžeme
jen doufat, že podobným nekonvenčním pojetím této ságy se nebudou bát
režiséři riskovat a nových žánrů a stylů
se dočkáme i v dalších filmech.

PLUMLOV Tuto neděli 3. června se na zámku v Plumlově od 17:00 hodin
bude konat již tradiční klavírní koncert Barbory Dostalíkové Halouzkové. Klavíristka vás svými tóny zavede do myslí známých hudebních skladatelů z dob dávných i současných. Přijďte tedy na hudební odpoledne a
nechte se jím unášet…
Podobně jako další akce na zámku v Plumlově i koncerty klavíristky Barbory Dostalíkové Halouzkové tam mají dlouholetou tradici. Halouzková se na
plumlovský zámek pravidelně vrací, aby vám zahrála příjemné tóny vážné hudby. I tentokrát vás bude čekat v obřadní síni vysokého zámku. Její koncert jistě
opět umocní okouzlující prostory obřadní síně a současně vám umožní nahlédnout do myšlenek a pocitů hudebních skladatelů z dob dávných i nedávných.
Něžnost a elegance, s nimiž Barbora Dostalíková Halouzková hraje na klavír,
zanechávají v lidech vždy neopakovatelný zážitek.
Barbora Dostalíková Halouzková hraje romantické i populární melodie. Dokáže vás provést cestou těchto nádherných tónů, které vás svou atmosférou
alespoň na chvíli odpoutají od všech starostí vašich dnů. Přijďte se tedy i vy zaposlouchat do této kouzelné a podmanivé hudby.
(tem)

PLUMLOV Už příští sobotu 9.
června rozproudí návštěvníkům
pláže U Vrbiček na plumlovské
přehradě krev v žilách pořádná
muzika. V rámci prvního z letních
koncertů agentury HIT TRADE
zde vystoupí kontroverzní skupina
Ortel! Už jen samotná přítomnost
těchto muzikantů slibuje, že nuda
to rozhodně nebude...
Kromě kapely Ortel se představí také
revivalová skupina Katapultu. „Je to
první připravovaný koncert, který zahájí sezónu na plumlovské přehradě.
Vybrali jsme kapelu Ortel, protože tři
roky po sobě skončila druhá v anketě

Český slavík, přičemž je neoficiální,
že za loňský rok byla vlastně vítězem,“
poznamenal Petr Zlámal, majitel
agentury HIT TRADE.
Ortel se svým projevem vymyká této
společnosti. Nebojí se Zlámal příliš velké kontroverze? „Nedělejme
z nich až nějakou démonickou partu
lidí představující ohrožení či dokonce nebezpečí společnosti. Řeknu to
takhle. Jestliže máme demokracii, tak
ji respektujme, a pokud někdo neporušuje zákony, měl by mít možnost
se projevit tak, jak si on sám zvolí. Na
jejich texty je tisíc různých názorů a
pohledů, jsou populární i odsuzova-

ní, prostě probíraní ze všech stran. Po
kauze na loňských slavících jsem si říkal, že by bylo zajímavé, umožnit Prostějovanům, ať si jejich díla poslechnou
na vlastní uši. Myslím, že to bude skvělý večer,“ zareagoval známý hudebník,
který se neobává ani bezpečnostních
rizik. „Uděláme samozřejmě maximum pro to, aby všechno proběhlo
poklidně a k ničemu nekalému, či dokonce k potyčkám nedošlo. Pokud by
někdo chtěl jít na koncert s úmyslem
napadat druhé účastníky, bezpečnostní agentura si s takovými týpky umí
poradit. Je to ale samozřejmě zase jenom o lidech...,“ vzkazuje Petr Zlámal.

Stále probíhá předprodej vstupenek v prodejně Klenoty Eva na náměstí T. G. Masaryka, v kanceláři
HITTRADE ve Svatoplukově ulici
a v síti Ticketportal, k dostání budou také přímo na místě.
Výtěžek z koncertu obdrží Dětský domov Plumlov. „Osobně bych chtěl při
této příležitosti poděkovat za přístup a
vstřícnost náměstkovi Jiřímu Pospíšilovi. Naše spolupráce je poměrně dost
rozšířená včetně organizačních záležitostí, není to jen o nominální podpoře,
ale jedná se o úzké partnerství. Nebál
se a šel do toho s námi,“ dodal organizátor blížícího se koncertu.
pk)

#% ORTEL zazní na přehradě
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hromově
aplaudoval
mladým
děvčatům za jejich výkony. I přes
malou trému se vystoupení povedlo
a dívky za podpory svých učitelů i
rodičů dotančily s úsměvem na tváři.
„Děvčata jsou šikovná. Na to, jak jsou
malá, si zapamatovala choreografii a
tančila jako jedna. Naši malou to moc
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Pøíbìh nejslavnìjšího pašeráka v galaxii dorazil do kin

PROSTĚJOV Ve čtvrtek 24. května
proběhla v kině Metro 70 premiéra
nového snímku ze světa Star Wars,
Solo: Star Wars story. Jde pravděpodobně o jediný snímek z tohoto
universa, ze kterého fanoušci měli
ještě před uvedením do kin spíš
negativní pocity, než aby panovalo nadšení. Hlavně proto, že s rolí
Hana Sola je nesmazatelně spjat
Harrison Ford. Málokdo si tak
uměl představit, že by ho někdo
dokázal nahradit. Také s režií byly
velké problémy a v půlce natáčení
producenti vyměnili stávající režiséry za zkušeného Rona Howarda
(Apollo 13, Rivalové). Večerník si
film nenechal ujít a vše se dozvíte v
následující recenzi.

Pondělí 28. května 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník

volejbal
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proto reálné možnosti papírově slab- A co nové posily? Z kuloárů prošího družstva spadnou někam do sáklo třebas jméno smečařky Daristředu tabulky.
ny Košické, jež by se do Prostějova
vrátila po pěti letech z Olomouce.
?Dg*+
Podobně bossové vékáčka operují
+D;?
i s možnými návraty dalších volejČlánek zveřejněný UP Olomouc balistek, které v minulosti měly
prozradil dosud jedinou prostě- Sportcentrum DDM jako svou
jovskou jistotu v podobě přestupu domovskou halu. Dokonce připalibera Julie Kovářové i blokařky Ve- dalo v úvahu - s dostatkem financí
roniky Trnkové právě ke krajskému k dispozici - oživení kubánské cesrivalovi. Podobně jistý je však též ty, čímž by se prostějovští fandové
odchod dvojice německých akvizic, mohli znovu těšit na univerzálku
nahrávačky Kathleen Weiss a sme- Liannes Simon či smečařku Sulian
čařky Laury Emonts. Obě se vrací Matienzo!
do domovské bundesligy. S velkou
%='-:=g@#
pravděpodobností nebudou ve
")
VK pokračovat ani blokařka Nina
Herelová se smečařkou Andreou Dlouholetý hlavní trenér Miroslav
Kossányiovou, jejichž ambice také Čada v rozhovorech bezprostředně
míří výše. Otazník naopak vznikl po skončení uplynulého ročníku nanad univerzálkou Helenou Horkou, značil více než jasně, že svůj vedoucí
která má v Prostějově ještě na rok post dobrovolně opustí, aby šanci
smlouvu a klubová generalita s ní ře- dostal někdo mladší. Tím by se takřka
stoprocentně měl stát dosavadní asisšila, zda kontrakt dodrží.
Zůstat a šanci v omlazeném kolek- tent Lubomír Petráš, zatímco Čada se
tivu dostat by určitě měly smečař- přesune do role supervizora, česky řeka Lucie Nová a dvojice zdejších čeno poradce připraveného v případě
odchovankyň, nahrávačka Micha- potřeby pomoci radou, odbornými
ela Zatloukalová a libero Tereza poznatky.
Slavíková. Příležitost se pak může Na místo Petrášova asistenta přejde
otevřít rovněž pro některé další ta- z postu statistika Lukáš Miček, tím
lentované členky vlastní líhně pře- pádem bude potřeba obsadit jeho roli.
cházející z juniorské kategorie mezi A k tomu byl již během minulé sezódospělé jako například Aneta Wei- ny zkoušen jeden mladý odborník,
s nímž se počítá. Další členové realizačdenthalerová.
ního týmu by měli nadále pokračovat,
což se týká kondiční trenérky Solange
Soares, lékaře Pavla Navrátila i maséra
Tomáše Raka. Coby sportovně-technický manažer pak vše tradičně zastřeší
Peter Goga.

zjistili jsme

Zda se naše odhady opravdu změní ve skutečnost, to poznáme zřejmě už velice brzy. „Buďte trpěliví,“ vzkázal zatím pouze předseda
správní rady VK Prostějov Petr
Chytil.
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skočila coby střídající z lavičky.
Naopak v základní sestavě ani jednou nechyběla třetí národní reprezentantka své země z hanáckého
klubu, slovenská blokařka Nina Herelová. První mač proti Bělorusku
jí navíc vyšel dost kvalitně, o čemž
svědčí 12 dosažených bodů a celková užitečnost +11. Ani to však nestačilo na vítězství, konečný výsledek
z Popradu zněl 2:3. Načež Slovenky
vycestovaly do Minsku a tam je běloruský kolektiv s někdejší oporou
VK Táňou Markevich v základu zdolal 3:0. Nina se prosadila o poznání
méně.
Trojice volejbalistek Prostějova, jež
před měsícem pomohla svému oddílu získat desátý mistrovský titul za
sebou, se teď znovu sejde na jednom
místě. A to hned dvakrát při vzájemné konfrontaci nároďáků Česka

a Slovenska. Nejprve tomu bylo
uplynulou sobotu v pražské Areně
Sparta Podvinný Mlýn, kde jednoznačně kraloval tuzemský výběr
s Andreou Kossanyiovou v základní
sestavě. Stále prostějovská hráčka
byla nejlepší hráčkou utkání, když
posbírala 19 bodů. Lucie Nová tentokrát nenastoupila, na druhé straně
držela alespoň trochu prapor blokařka Herelová.
Jak dopadnou pikantní souboje
Kossányiová + Nová versus Herelová ve středu 30. května od 17:00
hodin v bratislavské Aegon Areně?
Favoritkami jsou znovu rozhodně
Češky, které zatím slibně vykročily k postupu do závěrečného Final
Four zlaté části letošní Evropské ligy.
(son)
Výsledkový servis
najdete na straně 26

&+>?*"%9&Q:

&%Q%?@-+>&Q:

 Q%', '," 9*)% @=

Prostějov (son) - Mnoho protestů ze strany politické opozice
statutárního města Prostějova
provázela stavba nové sportovní
haly na místě bývalého koupaliště u prostějovského velodromu.
Bez ohledu na různé peripetie
i pochybnosti však hala už stojí
a momentálně prochází závěrečnou etapou dokončovacích prací. Jedním z jejích uživatelů bude
volejbalový oddíl VK Prostějov,
jehož mládežnické týmy se tedy
mohou těšit na nový tréninkový
i zápasový azyl místo Sportcentra
DDM, kde zůstane pouze ženské
áčko. A pokud vše půjde dobře
bez nečekaných zádrhelů, měly
by se naděje vékáčka přesunout
na jinou adresu již od nejbližší
sezóny 2018/19. „Tahle nová
hala je pro celý klub s ohledem na
péči o mladé talenty skutečným
požehnáním. Umožní holkám
přípravu na dvou kurtech současně vedle sebe v optimálních
tréninkových časech a v moderním prostředí pro halové sporty, kterým šestkový volejbal je.
Z tohoto komfortu může oddíl
hodně vytěžit, podle mého názoru jde o velký impuls pro práci
pozitivním směrem,“ zdůraznil
odcházející šéftrenér mládeže
VK Jaroslav Matěj. „Pro mě jen
škoda, že v Prostějově končím
zrovna ve chvíli, kdy tenhle krásný stánek konečně bude. Zažiju
ho už pouze jako soupeř,“ doplnil
Matěj se smíchem.
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Prostějov (son) - Poté, co už
před lety ukončili vrcholnou rozhodcovskou kariéru Aleš Dočkal
s Jiřím Dvořákem, zůstal jediným špičkovým sudím volejbalu
z Prostějovska na úrovni extraligy Jakub Gall. Uplynulá klubová
sezóna 2017/18 byla z jeho strany odřízená na standardně kvalitní úrovni. „K top rozhodčím České republiky ale nepatřím, řada
kolegů je lepší než já,“ komentoval skromný Kuba už dříve v minulosti fakt, že se zatím nikdy
nedostal do tříčlenné nominace
arbitrů pro anketu O nejlepší
volejbalisty ČR. Přesto většinou
píská zápasy mužské extraligové
soutěže, která je na řízení obecně
náročnější než ženská. A již tohle
nasazování o lecčems svědčí.
Navíc Gall občas naskočí i do
evropských oddílových pohárů,
což je další důkaz jeho renomé.
Stejně jako čerstvá zkušenost
z reprezentační Golden European League žen 2018, v níž byl
druhým sudím utkání základní
skupiny C mezi Českem a Španělskem v Praze!
Nejen o tomto zážitku přineseme
s Jakubem Gallem v blízké době
rozhovor.
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PROSTĚJOV Nejzajímavější novinky z aktuálního dění v ženských
extraligových klubech ČR se týkají
VK Královo Pole. Tamní oddíl totiž oznámil jak svého nového kouče, tak první hráčskou posilu pro
příští sezónu 2018/2019.

Lodivoda v Brně hledali poté, co Marek
Rojko odešel do služeb Slovenského
volejbalového svazu. A jeho nástupce
našli rychle i blízko, neboť se jím stal dosavadní Rojkův asistent Tomáš Samsely.
„V současné době jsme se rozhodli, že
dáme prostor mladšímu trenérovi. To
ale vůbec neznamená, že Tomáš nemá
potřebné zkušenosti - právě naopak.
Prošel několika zahraničními ligami
i slovenskou reprezentací,“ uvedl na
vysvětlenou prezident KP Richard
Wiesner.

„Navíc chceme zachovat kontinuitu
naší dosavadní práce a pokračovat v
tom, co jsme zde nastavili v uplynulých sezónách. A vzhledem k tomu, že
Tomáš u nás od loňského léta působil
jako asistent hlavního trenéra, je na
tento post i z tohoto pohledu vhodnou volbou,“ připojil Wiesner na téma
Samsely, jenž dříve působil v Doprastavu Bratislava, u národního výběru
SR, v Ázerbájdžánu či ve Francii.
„Jsem velmi rád, že jsme se na téhle
spolupráci s vedením Králova Pole

dohodli. Moc se na novou roli těším,
bude to veliká zodpovědnost a já si
vážím důvěry, kterou mi klub projevil.
Udělám všechno, abych tuto důvěru
obhájil,“ řekl samotný Samsely.
Zanedlouho mohl do svého kádru zaknihovat první hráčskou posilu. Stala
se jí blokařka Kateřina Kvapilová, jež
strávila minulý ročník ve Frýdku-Místku a předtím působila v TJ Ostrava.
„Líbí se mi zázemí kápéčka a Brno
mám ráda i jako město. Dokonce zde
mám přátele, takže nejdu úplně do

neznáma. Myslím a doufám, že můj
přestup do KP je správný krok, že se
volejbalově zase někam posunu. A že
s Brnem budeme bojovat o medaile,“
prohlásila třiadvacetiletá a 187 centimetrů vysoká Kvapilová.
O jednu plejerku jihomoravské družstvo naopak přišlo, neboť univerzálka
Nikola Pištěláková přestoupila do
Dukly Liberec. Ambiciózní klub ze
severu Čech tím získal levorukou re- nou z nejvíc bodujících volejbalistek
prezentantku Slovenska, která se díky UNIQA extraligy žen ČR 2017/2018.
své údernosti v zakončení stala jed(son)

Extraligové novinky: novým trenérem KP Brno se stal Tomáš Samsely
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PROSTĚJOV Skvělým způsobem
vstoupily do Golden European
League žen 2018 volejbalistky
České republiky, když dvakrát bez
ztráty setu porazily Španělsko. Lví
měrou k oběma vítězstvím přispěla smečařka VK Prostějov Andrea
Kossányiová.
Čtyřiadvacetiletá plejerka, jež ve
vékáčku strávila dohromady čtyři
sezóny (2012 až 2015 + 2017/18),
se stala nejvíc bodující hráčkou jak
úvodního duelu na Pyrenejském poloostrově (15), tak následné odvety
v Praze (11). V Guadalajaře se jí přitom dařilo skórovat hlavně útokem
díky výborné úspěšnosti 60 procent,
zatímco na domácí palubovce lépe
blokovala (3 vítězné) i přihrávala (na
63 procent). Její prostějovská parťačka a rovněž smečařka Lucie Nová do
obou střetnutí pouze na chvilku na-

Ani kvalitní výkony Niny Herelové naopak nepomohly
Slovenkám proti Bělorusku, teď jdou hráčky VK proti sobě

VÝBORNĚ přitom hrála Andrea Kossányiová
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Zisk desátého Českého poháru
a především mistrovského titulu číslo deset v řadě za sebou symbolicky
uzavřel historicky úspěšnou éru vékáčka, která neměla v dosavadních
dějinách tuzemského volejbalu žen
obdoby. Nyní hanácký vládce změní
svou filozofii, částečně z vlastní vůle
a částečně z ekonomické nutnosti.
Tím pádem se výrazně sníží finanční rozpočet a úřadující šampión už
si nebude moci dovolit mít v kádru
jako dosud větší počet hráčských
hvězd, často ze zahraničí. Od nejbližší sezóny 2018/19 se nově vsadí
spíše na mladší talentované plejerky,
najmě z ČR.
Co se celkové síly obměněného
kolektivu týká, stále existují dvě
varianty. Za prvé: podaří se sehnat
trochu vydatnější budget peněz
a výsledkové možnosti budou tím
pádem sahat k boji o extraligovou
medaili. Za druhé: obnos na provoz
oddílu dosáhne spíše nižší úrovně,
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Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Začátek června by měl být termínem, kdy vedení VK Prostějov oficiálně oznámí
zásadní změny, k nimž dochází v jeho fungování i chodu. Jelikož definitivně potvrzené informace tedy až na jedinou výjimku zatím chybí, rozhodli jsme se zrekapitulovat veškeré dostupné zvěsti ze zákulisí, ať už ty dříve ve Večerníku zveřejněné, či některé úplně nové. Následující
odstavce jsou tudíž převážně spekulacemi, ovšem z důvěryhodných zdrojů...



RYCHLÝ
"#"    $ OZNÁMENÍ ZMĚN VE VK JE ZA DVEŘMI! 

navštivte stále více oblíbenější inter

O půl čtvrté odpoledne se zastavil
veškerý chod na největším náměstí v
Prostějově. Vystoupily zde dva dívčí
taneční soubory a předvedly, co celý
rok trénovaly pod vedením učitelky
Pavly Krieger-Jahodové. Ladné
taneční kreace za doprovodu hudby
rozpohybovaly celý prostor pod
procházejícím lidem. Během hraní svůj um studenti výtvarného umění. terasou muzea a dav přihlížejících
se u klavíru vystřídala desítka dětí, co
donutila i kolemjdoucí se zastavit a zaposlouchat se do linoucích se melodií.
Zámecká kavárna Gallery Dvořák
propůjčila své prostory kytarovému
oddělení na přehlídky literárnědramatického oboru s názvem
Werichiáda. Zámecké nádvoří má
samo o sobě dost magickou atmosféru a pro takové akce je jako dělané.
Kytaroví studenti z prostějovské
ZUŠ měli volnou ruku při výběru
svých písní, posluchači tak mohli
L  '    9   X 0  :0  
slyšet zejména skladby, které stu- L"H"X"
+ "
denti s oblibou hrají. V přilehlých
prostorách zámku také předváděli

ZUŠ OPEN O:AROVALO
CELÉ MSTO HUDBOU,
TANCEM A UMNÍM
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PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek 24. května se po celé republice rozjel druhý ročník happeningu základních uměleckých škol s názvem ZUŠ Open. Jedna z největších kulturních akcí roku zasáhla desítky
měst, kde si žáci a učitelé zhruba čtyř stovek uměleckých škol připravili široký program pro veřejnost,
a to na podporu tvůrčího uměleckého vzdělávání dětí. „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší
kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem,
který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“ pronesla na adresu celorepublikové akce její patronka,
světoznámá mezzosopranistka Magdalena Kožená. Večerník byl všem událostem nablízku!

18052310564

rozhovor Večerníku

milujeme vecerník
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ƔƔ Po dlouhých deseti letech
uzavíráte své prostějovské účinkování. Proč?
„Okolností je víc. V první řadě jsem
ale dostal už loni nabídku z Přerova dělat v tamním klubu totéž, co
tady - šéftrenéra mládeže. Oslovili
mě však až v půlce června a to už
jsem byl dohodnutý na pokračování v Prostějově. Takže jsem zůstal
s tím, že vedení VK bylo informováno o zájmu Přerova, který mi měl
do konce ledna potvrdit, jestli mě
pořád chce. Což udělal, já se rozhodl tam odejít a s prostějovským
oddílem se domluvil na ukončení
vzájemné spolupráce po sezóně
2017/2018.“
ƔƔ Proč vlastně?
„Jsem Přerovák a musím přiznat, že
s každým dalším rokem i přibývajícím věkem mě čím dál víc zmáhalo každodenní dojíždění. Pro nás
starší holt takové trmácení už není.
(smích) Navíc mi častěji kolidovaly
časy tréninků v Prostějově s termíny důležitých věcí na škole v Přerově, kde učím. Práce ve vékáčku sice
byla celých deset a půl roku super,
jsem za ni vděčný i hrozně rád. Ale
po pravdě jsem se začínal cítit hlavně vinou toho dojíždění opotřebovaný, unavený. A když se naskytla
šance dělat totéž doma v Přerově,
přiklonil jsem se po zvážení všech
okolností k ní.“
ƔƔ Co přesně budete mít v přerovském klubu na starosti?
„Dostal jsem za úkol v podstatě
totéž, co v Prostějově zkraje roku
2008. To znamená dát mládež celkově dohromady jako šéftrenér
i metodik, zároveň člen oddílového
výboru. Aby volejbalové talenty
v Přerově zase fungovaly na vyšší
úrovni jako před několika lety, zastavil se jejich kvalitativní pokles.
Takže to půjdu zastřešit a současně
vytvořit doplněný trenérský tým,
který půjde společnou cestou v určitém jednotném systému.“
ƔƔ Jakých bylo deset a půl sezóny
ve VK Prostějov?
„Když se ohlédnu, tak vidím spoustu výborných momentů, stejně jako
dost krušných okamžiků - asi jako
v každé jiné práci. A zvlášť ve volejbalu, který je kolektivním sportem
a v něm to často kolísá nahoru,
dolů. Každopádně věřím, že tahle
dlouhá spolupráce něco přinesla
oběma stranám. Já těch deset a půl
let hodnotím velmi pozitivně, neboť se v Prostějově podařilo společ-

Marek
SONNEVEND

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Vedení VK Prostějov se s končícím šéftrenérem
mládeže Jaroslavem Matějem oficiálně rozloučilo už před časem
v rámci jednoho z finálových
utkání UNIQA extraligy žen ČR
2017/2018. V praxi nyní probíhá loučení tím, že kouč všem
známý jako Slávek až do konce
června vede přípravu starších žákyň vékáčka. A Večerník za jeho
dlouhým účinkováním v prostějovském klubu dělá tečku avizovaným druhým dílem obsáhlého
rozhovoru, tentokrát zaměřeného na bilancování celé uplynulé
dekády i na výhled do budoucna.
První část jste si přitom mohli
přečíst v minulém čísle.

nacházet ve svém mateřském oddílu. Věřím, že to pro holky bude
znamenat ještě větší motivaci do
trénování.“
ƔƔ Věříte, že i v nadcházejících
ekonomicky skromnějších časech udrží VK Prostějov svůj vysoký mládežnický potenciál?
„Předpoklady k tomu určitě má, ale
když to řeknu přímo, trenéry mlá-

aby je dokázali po všech stránkách
špičkově rozvíjet a vychovávat, z čehož pak hráčky i hráči těží v dospělosti. Praxe v Česku bohužel vypadá většinově jinak... Ovšem pak se
nemůžeme divit, pokud nebudeme
vychovávat dostatek kvalitních talentů. Klíčová přitom je podpora
státu, u kterého zatím vždy zůstalo
jen u předvolebních slibů a reali-

tom mě naplňovala zejména podpora v mé práci a pocit, že si jí někdo opravdu váží, že prostějovskému
vedení na mládeži fakt záleží. Mělo
to všechno smysl.“
ƔƔ Co považujete za největší dosažený úspěch?
„Úspěchů se napříč věkovými kategoriemi podařilo udělat víc, ale
jako ten největší určitě beru splnění
toho, proč mě vlastně do VK před
těmi skoro jedenácti lety chtěli. To
znamená dát zdejší mládežnický
volejbal dohromady a nastavit jednotnou koncepci i systém péče o talenty tak, aby dlouhodobě fungoval
na úrovni odpovídající minimálně
širší špičce České republiky. Což
se myslím opravdu povedlo. Nejen
dosaženými výsledky a úspěchy, ale
také celkovou kvalitou předváděné
hry ve všech kategoriích se Prostějov dostal do povědomí volejbalové
veřejnosti. Získané medaile včetně
mistrovských titulů přitom jsou jen
logickým vyústěním zmíněné systematičnosti práce, která je funkční.
Teď jde o to, aby podobně jako dosud vše pokračovalo pokud možno
dál, do příštích sezón. A nejdůležitější vůbec nejsou výsledky, spíš je
podstatné neslevit z nastaveného
modelu v dlouhodobém měřítku.
Potom se mohou dostavit nové
úspěchy a jiná stěžejní věc: aby
juniorky přecházející mezi ženy
našly uplatnění v české extralize.
Takových jsme za poslední roky
vychovali celou řadu, byť kvůli našlapanosti místního áčka musely
většinou odejít do jiných klubů.
Teď ale nastává doba, kdy mnohem
výraznější uplatnění mohou brzy

z vlastních zdrojů. Tím pádem se
musí hledat v okolí, a pokud sem
má přijít někdo skutečně dobrý
odjinud, musí se na jeho působení
uvolnit solidní peníze. A rozhodující pak je, aby všichni trenéři napříč
věkovými kategoriemi tvořili dobrý
tým, soudržnou partu táhnoucí za
jeden provaz. Jde o otřepané klišé,
leč stoprocentně platné. Moc záleží
na prostějovském klubovém vedení, zda na mládež dál zachová výborné podmínky jako dosud.“
ƔƔ Poslední soutěžní duely na
lavičce vékáčka jste prožil zkraje
května při závěrečném nadstavbovém turnaji extraligy kadetek,
paradoxně v rodném Přerově,
kam odcházíte. Jaké pocity provázely tahle střetnutí?
„Víceméně jsem si to užíval. Bez
nějakého stresu nebo nervů a asi
víc v pohodě než jindy, protože
už jsme byli zachránění, výsledkově tedy o tolik nešlo. Přesto
jsem samozřejmě chtěl vítězit,
neboť to chci vždycky. Bohužel
zdravotní stav řady děvčat byl
znovu proti. Nechtěl jsem si tím
však tohle loučení přehnaně kazit, z mého pohledu šlo spíš o to
důstojně uzavřít jednu dlouhou
životní kapitolu. Nějakou nostalgii jsem pochopitelně vnímal, po
více než deseti letech v jednom
oddílu se takovým pocitům nelze úplně ubránit. Byť na ně moc
nejsem. (směje se) Každopádně
chci na závěr VK Prostějov velmi
poděkovat jak za šanci, kterou mi
v roce 2008 dal, tak za prostor
i podmínky ke smysluplné práci
na něčem, co mělo smysl. Svého
zdejšího působení si velice vážím
a místnímu volejbalu přeji do budoucna pouze to nejlepší.“

deže je potřeba slušně zaplatit. Kdekoliv, nejen v Prostějově. Obecně se
ve sportu říká, že nejlepší koučové
by měli působit u mladých nadějí,

ta zdaleka neodpovídá potřebám
sportovního prostředí. Když tohle
vztáhnu konkrétně na VK, složitě
se tady shání trenéři pro mládež
✓ narodil se 14. února 1955 v Olomouci
✓ dlouholetý šéftrenér mládeže ve volejbalovém oddílu VK Prostějov
✓ jako hráč se volejbalu věnoval od dětství
do 22 let, kdy skončil kvůli vážnému zranění,
mezitím prošel všemi mládežnickými kategoriemi Univerzity Olomouc
a pak nastupoval i za tamní muže v extralize
✓ s trénováním začal roku 1978 ještě v Olomouci u chlapců, stejně pokračoval po odchodu do Přerova v roce 1981, ale brzy přešel k dívčí kategorii a u té zůstal až do současnosti
✓ v Přerově strávil dlouhých 27 let, během kterých vedl postupně všechny věkové kategorie od žákyň přes kadetky a juniorky až po ženy včetně
extraligy dospělých
✓ zkraje roku 2008 nastoupil ve VK Prostějov jako mládežnický šéftrenér a současně kouč kadetek či juniorek
✓ v Přerově i Prostějově získal se svými družstvy nespočet medailí
v nejvyšších soutěžích ČR včetně řady mistrovských titulů
✓ byl několikrát oceněn Českým volejbalovým svazem, v jehož strukturách dělal funkcionáře na mnoha různých postech, momentálně
je členem Trenérsko metodické komise KVS Olomouc a pracuje též
v mládežnických komisích ČVS
✓ vystudoval Univerzitu Olomouc s titulem magistr, je učitelem na ZŠ
Velká Dlážka Přerov
✓ je ženatý a má tři děti
zajímavost: vždycky byl na hřišti či u něj velkým bouřlivákem a utkání
velmi emotivně prožíval, i když s přibývajícím věkem se přece jen uklidňuje

JAROSLAV MATĚJ

vizitka
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Jsem Přerovák a musím přiznat, že s každým
dalším rokem i přibývajícím věkem mě čím dál
víc zmáhalo každodenní dojíždění. Pro nás starší
holt takové trmácení už není. A když mi nabídli
stejný post šéftrenéra, nebylo moc co řešit...

nými silami nastavit fungování volejbalové mládeže na určité úrovni,
která odpovídala představám mým
a věřím, že i místního klubového
vedení. Kromě toho jsem blíž přičichnul ke špičkové mezinárodní
kvalitě ženské kategorie a vyzkoušel si nadstandardní podmínky,
za kterých se dá sport dělat. Něco
jsem přinesl a něco si odnesl, při-

Jaroslav Matěj děkuje VK Prostějov za prostor k dlouhodobé systematické práci

„DESET A PŮL LET MĚLO SMYSL!“
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PROSTĚJOV Předminulý pátek
18. května pořádně ožil olomoucký
15 Minut music club a dodal českou
hip-hopovou klasiku. Hanáckou
metropoli totiž navštívila věhlasná
jihlavská banda Pio Squad, která se
hip-hopu věnuje už dvě desetiletí.

V minulosti pravidelně vystupovala s hvězdami jako Indy a Wich,
PSH, Kontrafakt, Grammatik, Firma, nebo Black Moon z USA a má
na kontě už čtyři alba. To poslední
její členové vypustili v roce 2016
jako další hudební raketu s názvem Stromy v bouři, která jim po
zásluze přinesla už druhého Anděla. Jihlavské matadory doplnil prostějovský raper Douny, který ve
spolupráci s Dj Fudjou vysílá do
světa pod labelem RAPLAB jeden
hit za druhým.
Vydařená spolupráce téhle dvojky

rozhýbala za pomoci syrových beatů na bázi Wu-Tang clanu stovky
klubů i hradecký Hip Hop Kemp.
V přípravě je také nová deska s názvem Bypass, která přinese i něco
nového, co se žánru týče. „Bude to
třetí deska, takže to je taková srdcová záležitost. Je na tom hodně
práce. Už mi také není dvacet, takže
to podle toho bude vypadat. Spolupracovali na ní známí producenti jako třeba Dj Fatte a plánujeme,
že vyjde v červenci, možná už na
konci června,“ prozradil Večerníku
raper.

 

Na akci do Olomouce přijela Dounyho podpořit velká enkláva prostějovských fanoušků hip-hopu a
rapu. Ti obsadili klub a vytvořili
prostějovskému rodákovi skoro
až domácí atmosféru. Sám Douny
se do Prostějova rád vrací a zde také
vždy křtí novou desku. „Bylo to vidět a slyšet, že v prvních řadách jsou
Prostějováci, těší mě, že jich dorazilo
tolik. Jinak určitě chci, aby křest byl
v Prostějově. Akorát teď nevím ještě,
kde to bude, protože Apollo zavřeli.
A tam jsem doteď křtil každou desku,“ nastínil situaci raper Douny.
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PROSTĚJOV Cigánski Diabli je
uskupení hudebníků, kteří od roku
1991 vystupují po celé Evropě.
Minulou středu se tak mělo stát i
v Prostějově. Jenže, nestalo... Smutná zpráva o zrušení jejich koncertu
se objevila na dveřích Společenského domu až těsně před koncertem.
Bohužel se tak nedostala ke všem lidem, co měli zakoupené vstupenky,
tudíž se spousta z nich se to dozvěděla
až na místě. Pochopitelně moc nejásala... „Je to velká škoda, protože tento soubor už tady u nás v Prostějově
jednou byl a koncert se moc povedl.
Bohužel z technických důvodů se ve
čtvrtek musel zrušit, ale ti, co si koupili lístky, nemusí mít strach. Vstupenky
stále platí a nový termín vystoupení
je naplánován na 26. října. V případě
nezájmu o náhradní termín vrátíme
peníze,“ vzkázala přes Večerník Marta
Bontempová, produkční Společenského domu.
(jč)

vystoupí
až na podzim

DIABLI

CIGÁNSKI
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padě vojenského tanku), kterou ale
performeři nevěděli předem, protože
ji vybrali právě diváci na místě.
„K improvizaci mě dovedla recitace,
přesněji slam poetry. Na vysoké škole
jsem díky slamu poprvé v roce 2008
mohl vidět O.LI.V.Y., které měly za
sebou první rok působení. Po představení oznámily, že nabírají členy,
takže jsem se hned přihlásil a stal se
součástí souboru, trvající až doteď,“
popsal Večerníku svoji cestu k impru
Daniel Kunz. Zároveň dodává, že je
hlavní chemií mezi performery. „Je
důležité, aby si skupina navzájem lidsky sedla. Aby se členové byli schop-

ni domluvit, případně se i pohádat,
ale umět to hodit za hlavu. To se nám
daří, v souboru jsou skvělí lidé.“ Přestože jde o čistou improvizaci, probíhají tréninky, které jsou zaměřeny na
jednotlivé kategorie. Scéna musí mít
jasný začátek a konec, kde se odehrává lehký příběh. Jelikož každá kategorie má v průměru tři až sedm minut,
není to vůbec lehké.
Další improvizační show „oliv“ můžete vidět 29. května v Kopřivnici
nebo 30. května v Olomouci v jezuitském konviktu, což by si žádný
fanoušek improvizace, humoru a
divadla neměl nechat ujít.

'

PROSTĚJOV Tuto sobotu
2. června proběhne akce nazvaná
Pohádkové čtení s Lilian Amann
na zámku, která se bude konat
v Gallery Dvořák na Pernštýnském náměstí.
Akci organizuje spolek Zdraví
od malička, který je uskupením
rodičů Prostějovska hledajících
a vzdělávajících se v nejrůznějších alternativách zejména ve světě výživy
a zdravého životního stylu.
„Haná je moje srdeční záležitost,
takže se už moc těším na setkání
s dětmi. Nebude to poprvé. Čtení
proběhlo již v Prostějově, Kostelci
na Hané, v Brně a pro česky mluvící děti i ve Stuttgartu,“ prozradila
autorka knihy Pohádky a povídání
z dávné Hané, která zároveň působí
i jako výtvarnice. Její poslední výstava
bude mít vernisáž rovněž tuto sobotu, a to v Galerii Brno v Králově poli.
(mls)
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1200 - První listinná zmínka o Konici v darovací listině markraběte
Vladislava klášteru Hradiště.
1351 - Konice je poprvé jmenována jako městečko s tvrzí.
1705 - Na místě bývalé konické tvrze byl postaven dnešní zámek jako správní
budova.
1889 - Konickým nádražím projel první vlak, který měl dva vozy.
1906 - Při jízdě z Prostějova do Prahy vystoupil na konickém nádraží básník
Jaroslav Vrchlický, aby přijal hold svých ctitelů.
1938 - Dne 28. srpna bylo otevřeno nové koupaliště.
1972 - Dne 27. října byl otevřen obchodní dům Hvězda. Přestěhovaly se sem
prodejny papíru a hraček, kusového a bytového textilu, oděvu, obuvi,
potravin a masa a uzenin.
1989 - V Konici vzniklo „Občanské fórum“.

co také najdete v knize?

KONICE Zatoužili jste někdy vypůjčit si konické kroniky a číst si
o starých časech a o proměnách
města? Nic takového není možné,
neboť kroniky si půjčit nelze. Prostřednictvím nedávno vydané brožury Konice v datech 1200-1989
však můžete do těchto zápisů nahlédnout v pohodlí svého domova.
Publikace, která jednoduchým, přehledným a přístupným způsobem
provádí dějinami města, vznikla

nedávno v Konici. Bezmála 800 let
dlouhý úsek historie jakékoliv obce
by samozřejmě nemohla postihnout
žádná kniha. Proto se autorka zaměřila pouze na některé klíčové a zlomové momenty dějin Konice. Činí
tak krátkými ukázkami z kronik města i vzácnými dobovými fotografiemi. „Díky svědomité práci kronikářů
je možné poznávat minulost Konice.
Zápisy jsou ponechány v původním
znění a seřazeny podle letopočtů,“

přiblížila Anna Kučerová, která knihu připravila. „Autorka, která je bývalou učitelkou, nám nabízí poučnou
i zajímavou procházku dějinami našeho města. Za to jí bezesporu náleží
naše velké poděkování,“ vyjádřil se
starosta Konice František Novák.
Kniha Konice v datech 1200-1989
je k mání v konickém Informačním
centru či v elektronické podobě
na internetových stránkách města.
(mls)
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PROSTĚJOV Minulé úterý 22.
května zavítal do Prostějova soubor O.LI.V.Y., který svojí improvizační show baví diváky nejen ve
svém domovském městě – Olomouci. Tato skupina improvizátorů a bavičů vznikla v roce 2007
a loni tak oslavila kulaté desáté
výročí. V kině Metro 70 předvedla
úchvatnou show, u které Večerník
nemohl chybět.

týmy, jako skoro ve všech sportech.
Původ můžeme najít napůl ve Francii, napůl v Kanadě,“ osvětlil před začátkem performer Daniel Kunz.
Základem je, že nic z toho, co uvidíte
na pódiu, není dopředu připraveno.
Vše je čistá improvizace, do které
jsou také během různých sekvencí
zahrnuti i diváci. Ti mají za úkol vybírat náhodná témata nebo slova, se
kterými pak účinkující pracují a musí
je zahrnout do scének. Scén, lépe
Jakub ČERMÁK
řečeno kategorií, bylo k vidění večer
„Divadelní improvizace ve své prapů- hned několik. Ať už šlo o vymyšlení
vodní podstatě vznikla jako divadel- písně podle určených slov, nebo o
ní sport, kdy proti sobě soutěží dva reklamaci nějaké věci (v tomto pří-

IMPRO SHOW v kině METRO 70 dala zabrat bránicím diváků

„Chtěli bychom poděkovat všem vystupujícím za jejich snahu a hlavně divákům,
kteří přišli podpořit naše žáky na všech
místech, kde vystupovali. Prostějovský
ZUŠ Open bude teď zakončen
společným vystoupením hudebních a
pěveckých souborů žáků z naší základní
umělecké školy,“ zahájila velký koncert
moderátorka a také jedna z žaček ZUŠ.
Bez delších průtahů poté hned na
pódium přišel soubor zobcových fléten pod vedením Jany Pellové, dále se
představily budoucí zpěvačka Michaela
Jahnová nebo třeba Tereza Kopecká se
hrou na klávesy. Hodně zajímavé bylo
vystoupení kvarteta bicích souprav na
motivy skladeb od Laszla Zempleniho.
Koncert zakončilo další kvarteto, tentokrát žesťové. Všem účinkujícím se
dostalo bouřlivého potlesku.
Druhý ročník ZUŠ Open ukázal, že
hudba, divadlo, zpěv nebo umění
dokáží spojovat lidi a vzbuzovat v
nich jejich uměleckého ducha. Teď
zbývá jen doufat, že touhu umělecky
se projevit, bude mít stále více
mladých lidí.

Spoleèné zakonèení zaplnilo
po okraj zámecké nádvoøí

by pro orchestr. „Stále mě překvapuje,
kolik mladých lidí má zájem o klasické
hudební nástroje. Samozřejmě je to
dobře, ale já jsem si to osobně nemyslel,
dokud jsem tady teď neviděl tento sbor
plný mladých a šikovných lidí. Škoda že
neumím na žádný hudební nástroj, ale
teď už je pozdě se učit, v šedesáti,“ řekl
se smíchem pak Karel, který se stejně
jako desítky jiných lidí nechal přilákat
hudbou vznášející se v jarním vzduchu.

netové stránky www.vecernikpv.cz

30

Pondělí 28. května 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k


noc kostelů

Křesťané otevřeli dveře veřejnosti, program zahájila primátorka Prostějova
PROSTĚJOV V loňském roce musela být tradiční Noc kostelů v Prostějově
zrušena, pořadatelům se nepodařilo získat dostatek finančních prostředků
na uskutečnění akce. O to více se veřejnost těšila na letošní ročník, jehož
uskutečnění bylo olomouckým arcibiskupstvím avizováno už s dostatečným
předstihem. Přímo v Prostějově tak v pátek 25. května od osmnácté hodiny
otevřelo své brány pro nejširší veřejnost deset svatostánků různých církví.
Další kostely mohli lidé volně navštívit v celém regionu. Nebylo žádnou
náhodou, že mezi stovkami návštěvníků se často objevovali i nevěřící.
Magické prostředí kostelů totiž přitahuje kdekoho, a sice ať už věří v Boha,
či nikoliv. PROSTĚJOVSKÝ Večerník navštívil během pátečního večera hned
několik míst a všude jsme zaznamenali sváteční atmosféru. Otevřeny byly
mnohdy i ty části kostelů, kam se veřejnost běžně nemá šanci dostat...
PŮVODNÍ REPORTÁŽE
pro Večerník

Michal KADLEC

a Jakub
ČERMÁK

Kostel Povýšení svatého Køíže:
studentky v dobových kostýmech
Na úvod páteční akce Noc kostelů zamířil Večerník do toho největšího. Nebo
chcete-li, hlavního. V kostele Povýšení svatého kříže na Filipcově náměstí totiž
celou akci zahajovala primátorka statutárního města Prostějova, kterou ke k slavnostnímu projevu vyzval farář Aleš Vrzala. „Vážení Prostějované a všichni návštěvníci tohoto krásného kostela. Jménem vedení města bych vás chtěla pozdravit a přivítat
na tomto výjimečném večeru a noci. Noc kostelů je výjimečná z toho důvodu, že kostely, kapličky a modlitebny navštíví také nevěřící občané. Lidé, kteří se jinak do těchto
prostor nepodívají, nechodí se modlit. Atmosféra těchto svatostánků je ovšem natolik
povzbudivá, že alespoň jednou za rok sem přijdeme všichni, abychom nasáli ono duchovno, které tady je uschované a působí na nás na všechny. A ať jsme věřící, nebo ne,
v těchto kostelích si nutně člověk musí uvědomit pokoru a svoji malost. Protože jsme
lidé jenom smrtelní. Přeji vám všem, aby vše, co dnes nejenom v tomto hlavním kostele
uvidíte, na vás zapůsobilo pocitem jistoty, obdivu, radosti a lásky. Tímto považuji letošní Noc kostelů za zahájenou,“ přednesla před zcela zaplněným kostelem Povýšení
svatého Kříže Alena Rašková, primátorka statutárního města Prostějova.
Poté farář Aleš Vrzala zahájil mši svatou, při které zazpívala Eliška Zbořilová.
Následoval bohatý program, při kterém byly veřejnosti otevřeny prostory, do
kterých se během roku běžní smrtelníci nemají nárok dostat. Volně přístupné
byly rajská zahrada kostela, zvonice, kanceláře fary i modlitebna. V kostele Povýšení svatého kříže se mohli pochlubit tím, že historii tohoto svatostánku přiblížili návštěvníkům půvabné průvodkyně v dobových kostýmech, kterými byly
studentky Střední odborné školy a obchodu Prostějov. „Jako tradičně se škola
podílí na Noci kostelů. Tady v kostele Povýšení svatého Kříže se staráme o komentovanou prohlídku prostor kostela, například i jeho věže a zvonice. Pak také
skupina děvčat v dobových kostýmech bude provázet návštěvníky po různých
interiérech kostela, a to i při svitu svíček,“ prozradil Večerníku přímo na místě
Marek Moudrý, ředitel SOŠ podnikání a obchodu v Prostějově. Dívky z této
školy si při provádění návštěvníků počínaly velice zkušeně. „Jsou to studentky
cestovního ruchu, takže tato činnost je také baví. Navíc v tom už mají praxi,
mnohá děvčata provádí hosty během Vánoc v kostele Milosrdných bratří nebo
jsou zvána do Olomouce k provádění v různých pamětihodnostech,“ vysvětlil
Večerníku Marek Moudrý.
Návštěvníci, kteří nebyli z Prostějova, se tak mohli dozvědět spoustu zajímavostí.
Například že kostel skoro celý podlehl zkáze, a to hned dvakrát. Roku 1430 ho
vydrancovala a málem celý zbořila husitská vojska a po požáru v roce 1697 zbyl
pouze kříž, který můžete dodnes najít na hlavním oltáři. V roce 1703 pak byl kostel přesvěcen na kostel Povýšení sv. Kříže.
Zatímco davy lidí procházely hlavní prostějovský kostel, zazněly uvnitř evropské
barokní melodie i renesanční hudba v podání zpěvačky Lucie Hájkové a na loutnu ji doprovázel Jiří Skoček.
Po třiadvacáté hodině zakončil celý program modlitbou a požehnáním městu
děkan Aleš Vrzala. „Dnes večer naše kostely navštívily stovky lidí, kteří si přišli
poslechnout hudbu, podívat se na mše nebo jen tak obdivovat krásy, co skrývají
tyto stavby. Moc bych chtěl všem poděkovat,“ směřoval svá slova k lidem děkan.

V krasickém kostele svatého Josefa
zpíval sbor Nota Bene

V kostele svatého Josefa v Krasicích zazpívaly
dámy ze sboru Nota Bene, poté Jindich Táborský povídal návštvníkm o historii svatostánku.
2x foto: Michal Kadlec

K
Kostel
svatého Josefa v Krasicích má svoje výrrazné kouzlo, které se naplno odhalilo v pátek
vvečer v rámci akce Noc kostelů. Svatostánek
stojí uprostřed parčíku, což mu dodává na
osobitosti. Otevření všech jeho prostor uvítali
nejen místní občané. „Já sice nevěřím v žádné-

FOTOGALERIE
klikni na
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BYLI JSME
U TOHO

Noc kostel v Prostjov oficiáln zahájila v kostele Povýšení svatého Kíže primátorka Prostjova Alena Rašková.
2x foto: Michal Kadlec

ho Boha, ale kolem tohoto kostela chodím každý den, vždycky jsem toužila se
do něj alespoň jednou podívat. Neodvážila jsem se sem nikdy vstoupit v době,
kdy zde probíhala mše, ale teď s tím nemám problém,“ svěřila se Večerníku
v pátek večer paní Jana, která na prohlídku dorazila i s manželem. „Toho jsem
musela chvíli přemlouvat,“ usmála se mladá žena.
Noc kostelů v Krasicích začala kulturním programem, o který se postaral pěvecký dámský sbor Nota Bene pod vedením Anny Králové. Úderem devatenácté hodiny předstoupil před návštěvníky správce kostela Jindřich Táborský,
který všechny přítomné seznámil s podrobnou historií kostela. Od roku 1775
zde stála pouze malá kaplička, ale tehdejší občané si velmi přáli větší kostel.
Přání se jim splnilo v roce 1894, kdy 28. října byla vysvěcena nově postavená
kaple. Tuto stavbu zaplatila obec, ovšem s výrazným přispěním dobrodinců.
Během komunistické totality kostel dosti utrpěl, renovovat se začal znovu po
roce 1990 až do dnešní podoby. Rovněž tady si návštěvníci v rámci Noci kostelů mohli prohlédnout celý interiér. Akce v krasickém kostele byla ukončena
v deset hodin večer závěrečnou modlitbou.

O projížïky koèárem byl obrovský zájem

Chrám sv. Petra a Pavla rozeznìl koncert

Koncert Sdružení moravských uitel byl atmosférický a plný energie.
Foto: Jakub ermák

Zde se po mši od devatenácté hodiny spojily také dvě výrazné akce tohoto
měsíce. Za podpory Noci kostelů a Prostějovských dnů hudby vystoupilo
v kapli sv. Lazara Pěvecké sdružení moravských učitelů. Jejich koncert přilákal nespočet lidí, čímž se skoro naplnila kapacita prostoru kaple. Soubor
je pouze pěvecký a vystupuje formou acapella, jako sbormistr se představil
Jiří Šimáček. „Chrámová hudba, která dnes zazní, vás provede pěti stoletími.
Začneme v šestnáctém a skončíme v našem jedenadvacátém století. Jsme
rádi, že nás tyto dvě akce, které se spojily, zavedly do této krásné kaple,“ vzal
Václav Obr se svými spolupracovníky vozil návšt#vníky Noci kostel= za sv#tla i za si úvodní řeč mluvčí sdružení. Koncert sám o sobě měl silnou atmosféru,
tmy.
2x foto: Michal Kadlec a Marek Moudrý mohl diváky uvést do trochu melancholické nálady, ale díky melodickým
Bez toho by Noc kostelů byla poloviční. O kolorit tradiční akce se dlouhá skladbám a preciznímu vystoupení moravských učitelů odcházeli lidé s kliléta starají i Václav Obr a jeho tým spolupracovníků z Muzea historických dem v duši a úsměvem na rtech. Zpěvákům se také dostalo několikaminukočárů v Čechách pod Kosířem. Návštěvníci otevřených kostelů v Prostějo- tových ovací.
vě projevili i tentokrát obrovský zájem o projížďku v kočáře taženém koňmi.
Kostel sv. Cyrila a Metodìje
„S dětmi jsme si vystáli dlouhou frontu, než jsme se dostali na řadu. Ale pak
to přišlo, pan Obr nás povozil po celém náměstí,“ byla velice spokojená Zde- Tento kapucínský kostel a klášter
byl založen v letech 1756 až 1762
na Crhonková z Prostějova.
Václav Obr a jeho mistři opratí se měli v pátek co otáčet. Hned po osmnácté a nachází se v Brněnské ulici, přihodině rozváželi zájemce z jednoho kostela do druhého. Vrcholem akce pak čemž zasvěcen byl sv. Barboře.
byly projížďky od kostela Povýšení svatého Kříže po náměstí T. G. Masary- Kromě bohatého doprovodného
ka. Na tuto atrakci se stály opravdu velmi dlouhé fronty a ne na každého se programu byly uspořádány komendostalo. „Bereme to jako nádhernou tradici. A samozřejmě když to podpoří tované prohlídky všech jeho částí.
samotné město, tak je to o to hezčí, protože to děláme pro lidi. V mnohých Večer pak k poslechu ve velmi přátelměstech republiky tuto atrakci nezažijete, protože ne všude existuje mož- ské náladě zahrály kapely „019 Ru...“
nost vozit během Nocí kostelů lidi po náměstích zadarmo. Také letos jsem (folk a country) a Chilly Weather Noní obloha u kostela Cyrila a Merád, že o projížďky v našem kočáře byl mezi lidmi zájem. Vozili jsme je skoro (indie rock). V galerii Cyril, která se todje dokreslovala píjemnou náladu
celého veera. Foto: Jakub ermák
až do třiadvacáté hodiny, takže mnozí si užili i jízdy za svitu luceren,“ pozna- nachází ve čtyřech patrech tamější
menal Obr, majitel známého muzea kočárů. „Největší zájem o projížďku byl věže, si návštěvníci také mohli prohlédnout probíhající výstavu Vitězslava
samozřejmě mezi dětmi, což mě v dnešní době mile překvapuje. V době, Špalka Nebát se totemu. Tato galerie, která vznikla v roce 2016, se snaží
kdy většina dětí spíše vysedává u počítačů a historie či jiné kvalitní zájmy se přiblížit pohled na současné umění obyvatelům města Prostějova a okolí
jim vzdalují, vidím rád jejich třpyt v očích, když nasedají do kočáru,“ přidal a rozhodně stojí za návštěvu.
Václav Obr s tím, že příští rok určitě nebude u Noci kostelů chybět.

Kaple sv. Andìlù strážných jako nová
Tato kaple je jednou z nejmladších
sakrálních památek města Prostějova. Vznikla v letech 1909 až 1912.
Nachází se naproti parku v Mánesově ulici a je nenápadně skryta do
zástavby domků, takže si jí na první
pohled z dálky nemusíte všimnout.
Její výstavba začala v roce 1909
podle projektu Čeňka Venclíka. Dokončena byla v roce 1912 a vysvěcena o šest let později farářem P. Karlem Dostálem-Lutinovem. Mobiliář
není považován za památkově cenný, převažuje dřevěný interiér. Kaple
patří do Římskokatolické farnosti
Povýšení svatého Kříže Prostějov Malebná kaple se nachází v Mánesoa kromě pravidelných bohoslužeb se v ulici a mžete sem každý poslední
Foto:
tam schází růžencové společenství. tvrtek v msíci zajít na mši.
Přes den byla na programu prohlíd- Jakub ermák
ka kaple, která slaví sto let od svého vysvěcení, a ve 20:00 proběhlo dětské
hudební vystoupení.
„Dříve se sem pořádaly průvody z kostela Povýšení sv. Kříže a tady se konala bohoslužba. Teď se nám v posledních deseti letech podařilo kapli krásně
rekonstruovat, takže je jako nová. To se povedlo hlavně díky dárcům naší
církve a každý poslední čtvrtek v měsíci sem můžete zajít na mši svatou,“
vzkázal přes Večerník správce objektu.

Fotoreportáž

jjaká
aká byla
bylaa noc
noc
v hlavním
hlavním kkostele...
ostele...

2x foto: Marek Moudrý, 1x foto: Michal Kadlec, 1x foto: Jakub ermák

O komentované prohlídky útrob hlavního Obrovský zájem byl o prohlídku zpístupnné
kostela se staraly pvabné studentky. zvonice kostela Povýšení svatého kíže.

Na prohlídky otevených místností kostela Celý veer byly pro ty, kdo ml zájem,
se mnohdy stály dlouhé fronty.
prohlídky kostela v dobových kostýmech.
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„Rudoarmějci“ z Prostějova DEN D+TÍ oslaví i Prostjov

DOBYLI

EXKLUZIVNĚ

Reichstag!
BERLÍN, PROSTĚJOV Útok na
Berlín byl jednou ze zásadních
operací Rudé armády za 2. světové války. Poslední dubnový den
roku 1945 konečně dobyli sovětští vojáci budovu Reichstagu, který byl skutečnou pýchou hlavního
města tehdejšího nacistického
Německa. Přesně po 73 letech se
u Říšského sněmu a Braniborské
brány opět objevili vojáci Rudé
armády! Stalo se tak díky pěti členům prostějovského Klubu vojenské historie Dukla!
Hanácká výprava vyrazila do Německa v neděli 29. dubna. „Cestou
jsme navštívili Military muzeum
v Drážďanech. Potom jsme se ubytovali v jednom rodinném penzio-

lenové KVH Dukla ped budovou íšského snmu v Berlín.

nu kousek od Drážďan. Na snídani
jsme už šli v uniformách. Musím
říci, že všichni němečtí návštěvníci
penzionu a personál byli i tak velice
vstřícní,“ popsal Večerníku Jaroslav
Dvořák, předseda KVH Dukla.
K Reichstagu prostějovská výprava
dorazila zhruba hodinu před polednem. „Hned jsme se stali terčem
pozornosti. Mnoho lidí se s námi fo-

Foto: archiv J. Dvo*áka

tilo. Ostatně v tu chvíli byl ve středu
Berlína docela problém domluvit se
německy. Většina přítomných turistů mluvila spíše rusky, anglicky a španělsky,“ připojil Dvořák jednu z celé
řady zajímavostí „berlínské mise“.
Pětice členů KVH Dukla následně
navštívila i pohřebiště Treptower
v Berlíně, kde je pochováno zhruba
7000 padlých vojáků Rudé armády.

Poté již následoval odjezd zpět do
Prostějova.
Další výjezd plánují členové KVH
Dukla na konec června, kdy by se
chtěli aktivně zapojit do rekonstrukce bitvy v Bělorusku. Už
nyní také připravují osmý ročník
oblíbeného Dobývání Plumlova,
které by se na nádvoří zámku mělo
(mls)
konat v sobotu 4. října.

PROSTĚJOV Den dětí
připadá již na tento pátek
1. června. A to přeci
nemůže zůstat bez oslavy!
V Prostějově se rozhodli
u příležitosti tohoto svátku
uspořádat akci třeba v Multikulturním klubu Mozaika, v kině Metro 70 nebo
u Hloučely. A že se mají děti
na co těšit!
Multikulturní klub Mozaika v Raisově ulici má oproti ostatním tu výsadu, že
Mezinárodní den dětí bude slavit již den předem, tedy ve čtvrtek 31. května.
Od 17:00 do 19:00 hodin je naplánována zábava s manželi Buchtovými,
kteří se na zahradě Mozaiky představí s již tradičním programem pro děti.
„Těšit se mohou na pestrou zábavu plnou her a soutěží, tentokrát na téma
animovaného filmu Madagaskar,“ zvou pořadatelé. Vstupné na akci činí pro
dospělého 30 korun a pro každé dítě nad tři roky taktéž 30 korun.
V pátek 1. června si pro vás pak připravilo rozmanitý program kino Metro
70. V 8:30 hodin uvede romantické drama Já, Simon, na nějž je vstup zcela
zdarma. „Ranní projekce je určená primárně školám, ale místa bude dost, tak
přijďte, kdo můžete – je to zdarma a ještě všichni dostanou lízátko,“ vzkazují
organizátoři. Od 13:30 hodin se následně bude promítat film Hledá se Dory za
vstupné pouhých 20 korun, v 15:30 hodin můžete zhlédnout nejnovější sci-fi
ze známé ságy Solo: Star Wars Story za 130 nebo 110 korun a od 17:30 hodin
superhrdinské Avengers: Infinity War ve 3D taktéž za 130 nebo 110 korun.
Zábavný den pro vás přichystá v pátek 1. června také Ekocentrum Iris Český svaz ochránců přírody. Od 15:00 do 19:00 hodin v prostorách Bistra
Hloučela U Matesů v ulici Pod Kosířem uspořádá Den dětí u Hloučely. Těšit
se můžete na hravé a vzdělávací odpoledne. „Pro děti budou připraveny nízké
lanové aktivity, tvořivé činnosti i stanoviště zaměřená na přírodu Hloučely.“
(tem)

Ve Skalce požehnali pramenm

Pi Dtském dni v Toray se
LÁZESKÁ SEZÓNA JE ZAHÁJENA! soutžilo o 105 cen

žehnali farář římsko-katolické církve
Bedřich Horák společně s farářkou
Církve československé husitské Petrou Hruškovou. „Je to historická
tradice, kterou jsme ve Skalce obnovili v roce 2011. Když se ale podíváme do mnohem dřívějších dob,
tak všude se světily různé prameny,
také studánky. To vše proto, aby hospodáři měli po celé léto hodně vody
a netrápilo je sucho,“ řekl Večerníku
Antonín Frgal, starosta Skalky.
Sobotní odpoledne ve Skalce bylo
Michal KADLEC
okořeněno bohatým programem.
Těsně po půl třetí odpoledne pra- Vysvěcen byl rovněž prapor místmenům ve Skalce slavnostně po- ních dobrovolných hasičů, mnohým

SKALKA Jde o každoroční tradici, takže ani letos nebylo pochyb,
že zůstane zachována. Uplynulou
sobotu odpoledne zástupci dvou
církví slavnostně požehnali pramenům v Lázních Skalka. A nejen
to. U příležitosti kulatého devadesátého výročí založení těchto
jedinečných lázní na Prostějovsku
připravili organizátoři slavnostní
akce i bohatý doprovodný kulturní a společenský program.

návštěvníkům vyhrávala při promenádním koncertě kapela Krumsíňanka a představily se rovněž mažoretky
Orionky z Nezamyslic. „Zaplaťpánbůh vyšlo nádherné počasí, takže
na své si přišly i děti, pro které jsme
připravili spoustu soutěží. Líbilo se
také představení žonglérů a na závěr
celé akce nemohla pochopitelně
chybět ani tradiční skalácká ohnivá
show,“ připomněl Večerníku starosta
Antonín Frgal. „Teď už nezbývá nic
jiného, než našim lázním popřát také
hodně léčivé vody a spoustu klientů.
Jsme na své lázně patřičně hrdí,“ dodal první muž Skalky.
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Dti zápolily o hodnotné ceny v sedmi soutžích, ovšem v areálu spolenosti Toray se skvle bavili i jejich rodie.
2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Spoustu legrace si
uplynulou sobotu 26. května dopoledne užily desítky dětí zaměstnanců společnosti Toray Textiles
Central Europe. Přímo v areálu prostějovské firmy se uskutečnil tradiční DĚTSKÝ DEN S TORAY. Organizátoři připravili pro děti svých
pracovníků spoustu dovednostních
soutěží a testů, k dispozici byly rovněž skákací hrad a skluzavka.
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Knz Bedich Horák a faráka Petra Hrušková požehnali v sobotu odpoledne pramenm ve Skalce. Svtil se i hasiský
prapor tamních dobrovolných hasi.
2x foto: M. Drozdová

V Prost%jov% odhalí desku
ob%tem HOLOCAUSTU
PROSTĚJOV Spolek Hanácký Jeruzalém připravuje odhalení pamětní
desky obětem holocaustu. Vzpomínková akce se uskuteční tento pátek
1. 6. 2018 v 11:00 hodin. Deska bude umístěna vně budovy hlavního vlakového nádraží, směrem ke kolejišti.
„Právě z tohoto místa se na přelomu června a července roku 1942 nedobrovolně
vydalo na cestu bez návratu přes dvanáct set lidí z Prostějova a okolí. Drtivá většina
z nich byla kvůli svému židovskému původu povražděna v koncentračních a vyhlazovacích táborech. Domů do Prostějova se vrátila pouze zhruba stovka osob,“
říká předseda spolku Michal Šmucr a pokračuje: „K myšlence nechat zhotovit
pamětní desku a umístit ji na budově hlavního vlakového nádraží nás inspirovala
loňská Cesta bez návratu, kterou organizovali dnes už členové našeho spolku Jan
Jun a Josef Dekastello. Uvědomili jsme si, že více než tisícovku našich někdejších
spoluobčanů, kteří se stali obětmi největší genocidy dvacátého století, dodnes
v Prostějově na veřejně přístupném místě prakticky nic nepřipomíná. To bychom
chtěli alespoň zčásti napravit.“
Po odhalení desky bude následovat symbolická cesta zpět do města a od
zhruba 12:00 hodin krátký kulturní program v Husově sboru (bývalé synagoze). Odhalení pamětní desky obětem holocaustu není první akcí spolku Hanácký Jeruzalém. Dlouhodobým projektem spolku je ukládání tzv. Stolpersteinů
- Kamenů zmizelých - do chodníků v majetku města Prostějova. Místní radnice
nedávno povolila uložení prvních pěti kamenů v Křížkovského ulici.
(jg)

Michal KADLEC

Pořadatelům náramně vyšlo počasí, což je u podobných podniků
základem úspěchu. „Jako každý
rok tak i letos jsme pro děti našich
zaměstnanců připravili sedm soutěží. Při všech byly samozřejmě
základem pohyb a dobrá zábava.
Šlo například o běh okolo továrny,
jízdu na kole, střelbu ze vzduchovky, skákání v pytli či hody míčkem
na různé cíle. Soutěže jsme rozdělili do pěti věkových kategorií
a na konci dětského dne budeme
rozdávat celkem 105 cen,“ prozradil Večerníku přímo na místě Tomáš Zikmund, hlavní personalista
společnosti Toray Textiles Central
Europe v Prostějově.

Dětského dne v Toray se podle
jeho slov zúčastnilo sedmdesát
dětí a s nimi přišlo devadesát dospělých. „Máme zde tedy celkem
sto šedesát lidí, mezi kterými panuje nádherná atmosféra. To je pro
nás podstatné, v Toray se totiž snažíme žít nejen běžnými pracovními záležitostmi, ale kromě mnoha
ostatních akcí i dnes chceme takzvaně „vypnout“ a udělat si s dětmi
a jejich rodiči krásný den. A právě
tento dětský den je pro nás tou nejtradičnější akcí, kterou jsme byli
schopni udržet i v dobách krize,
kdy se nám tolik nedařilo a nebylo
moc peněz na cokoliv,“ uvedl Zikmund.

Jestli Složil přežije poslední kmenovou radu,
má obrovskou šanci na CELKOVÝ TRIUMF
➢ ZE STRANY 25

PROSTĚJOV, FILIPÍNY Prostějovan Martin Složil se na Robinsonův ostrov vrátil zejména
díky své fyzické šikovnosti a pohotovosti. Pobytem na Ostrově
vykoupení se vyhnul intrikám,
které Robinsonův ostrov po celou dobu ovládaly.
„Že to dopadne takhle, to jsem
opravdu nečekal. Není to takový
návrat, v jaký jsem doufal,“ vyjádřil
se Martin Složil krátce před hlasováním kmenové rady, která jej opět
mohla vyřadit. Ještě před ní pouze
prohodil pár slov se sympatickým

Mirkem. Právě on se nakonec stal
terčem neuvěřitelné zrady, která přišla od člověka, od něhož to
nejméně čekal. „Já jsem bohužel
hlasovala pro vyřazení Mirka, za
což se mu hrozně omlouvám. Byl
to ode mě totální podraz, protože
on mě v minulosti zachránil. Bez
něj bych v této hře už nebyla a já
mu to nyní takhle vracím... Nicméně doufám, že to všichni bereme
jen jako hru. Když si totiž uvědomíme, že bych šla s Mirkem mezi
poslední tři do finále, tak bych mu
nesahala ani po kotníky,“ vysvětila svůj nečekaný obrat soutěžící
Zina, která Mirkovi skutečně vrazila nůž do zad.

Martin Složil, pro jehož vyřazení kupodivu nehlasoval vůbec nikdo, byl
šokujícím vyřazením Mirka očividně
zdrcen. „Kmenová rada pro mě byl
určitě jeden z nejsilnějších momentů v mém životě, který mě utvrdil
v tom, že pokora k lidem a k vlastnímu životu nám dává půdu pro to být
sám sebou a v těžkých chvílích najít
sílu bojovat. Šance jsou vždy vyrovnané a záleží jen na nás samotných,
jestli bojujeme s úctou a otevřeným
srdcem,“ vyjádřil se Složil, který jako
jediný s čistým štítem neposkvrněným nejrůznějšími podrazy pronikl
mezi poslední čtyři soutěžící. Čekají
tak na něj už jen dva poslední dny na
ostrově. V pondělí (tj. dnes - pozn.

red.) naposledy zasedne kmenová
rada, aby ze svého středu vyloučila posledního soutěžícího. Dá se
předpokládat, že Martin proti třem
ženám pravděpodobně nebude mít
šanci. Jediné, co jej může zachránit,
je zisk tzv. imunity, o kterou se s nimi
popere v dovednostní soutěži.
Pokud díky své několikrát prokázané
šikovnosti pronikne Složil až do středečního finále, pak má obrovskou
šanci na celkové vítězství. Na rozdíl
od tří zbylých žen se totiž nikdy nenechal strhnout ke lžím a úskokům,
což mu zajistilo sympatie nejen
u drtivé většiny diváků, ale i u většiny
zbylých soutěžících. Takže uvidíme,
tento týden se rozhodne!
(mls)

PROMÌNY

servis pro ženy

Jiří
SLEČKA

Foto
a video

ráno. Začneme výběrem nových outfitů,
a jelikož je léto za dveřmi, zvolíme i letní
oděvy. Poté přejdeme k výběru brýlí,
kde se určitě budeme věnovat i těm tolik
aktuálním slunečním, následně nás budou očekávat v barber shopu, kde bude
vytvořen nový účes, samozřejmě bude
postaráno také o vousy a pleť. V samotném závěru proběhne focení a natáčení,“ prozradila harmongram celého dne
Aneta Křížová.
„Byl jsem o něco málo dřív vzhůru, ale
žádná hrůza to nebyla. Musím říci, že se
nemůžu dočkat a jsem hrozně zvědav,
jak to celé dopadne. Taky se moc těším
na to, až mě oholí,“ usmál se Miroslav
Švéda těsně před začátkem samotné
proměny. Všichni účastníci byli v dobré
náladě a tak se mohlo hezky začít. Pojďme se tedy společně mrknout, jak to
všechno dopadlo...

PØED...

PO...

I tentokrát jsme vše znovu pečlivě monitorovali, co nenajdete zde, tudíž
uvidíte, když navštívíte internetové stránky www.vecernikpv.cz. Čekají tam
na vás obsáhlá fotogalerie a video z květnového kola PROMĚNY IMAGE.
Najdete tam i rozsáhlý archiv všech předcházejících epizod seriálu.

Vítězem květnové proměny, která napsala čtyřiatřicátý díl v pořadí, stal sedmapadesátiletý Miroslav Švéda z Vyškova. O projektu se čtvrtý muž v historii
našeho klání dozvěděl prostřednictvím
své známé Petry Lačňákové, která si
prošla změnou vizáže v lednu. Její nová
image se mu natolik líbila, že se rozhodl
přihlásit také. Jeho cílem bylo omlazení.
A na plnění takovýchto přání je celý tým
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pokaždé připraven.
„Troufám si říci, že nejen omládne, ale
uděláme z něj jiného člověka, navíc si
přitom skvěle odpočine. Musím říci, že
jsem nesmírně ráda za to, že odvahu už
stále více nacházejí i muži. Je to pro nás
vždy příjemné zpestření a celá proměna
má jinou energii,“ nechala se slyšet Aneta Křížová, patronka celého projektu.
„O pana Švédu bude prvotřídně posta-

V jedinečném seriálu PROMĚNA IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku měníme vzhled mužů i žen. Máme profesionální tým
vlasových stylistů, módních poradců, vizážistek, odborníka na
brýle a také profesionálního kameramana i fotografa. Snažíme
se však nejen o změnu image, ale hlavně o vnitřní proměnu
a dodání sebevědomí. Prostě splnit přání a dělat radost, to je
hlavní cíl celého projektu.
Je třeba poznamenat, že všechny dosavadní díly dopadly
skvěle a každá z nich byla něčím výjimečná. Jsme tak nesmírně
rádi, že se tento projekt stále těší velké popularitě, dokonce se
o něm ví nejen na Moravě, ale i v Čechách. Již jsme tady měli
vítěze z Ostravy, Olomouce, Vyškova, v dubnu dokonce až
z Prahy! Máme tudíž nesmírnou radost, že se PROMĚNA IMAGE
přehoupla přes pomyslné hranice Prostějova.
Ostatně vězte, že tomu brzy budou tři roky, co PROSTĚJOVSKÝ
Večerník jako jediné místní periodikum poprvé zorganizoval změnu vizáže první šťastné čtenářky. Od té doby jsme
proměnili již dvaatřicet žen a čtyři muže. A hlásit se můžete i vy
další, červnové klání se již blíží...

Aneta
KŘÍŽOVÁ

Texty
připravila
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Květnová proměna image omládla

milujeme
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milujeme vecerník


1. krok – volba obleèení
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Závěrečná část, tedy focení a natáčení, probíhala na dvou místech. Prvním z nich byl zmíněný barber shop. Další fotky a videa pak vznikaly v zahradě prodejny
RV FASHION, kde se všechno zelenalo a krásně kvetlo. Nutno podotknout, že Miroslav Švéda si při focení počínal výborně. Víme, že to zde uvádíme často,
ale po změně image dochází k celkové proměně samotných protagonistů. Pózují, jako by jim to bylo vlastní. Obdobně tomu bylo i v případě mužského aktéra,
působil totiž jako zkušený manekýn a všichni, co přihlíželi, ho jen s radostí obdivovali.

4. krok - odhalení a fotografování

Hlavní část změny vizáže, a sice úprava vlasů a vousů, probíhala v Naisy Gentleman. Majitelka barber shopu Pavlína Leitgebová tentokrát pověřila holičku Janu Francovou, aby Miroslavu Švédovi poskytla prvotřídní péči. „Účes
i brada pana Švédy byly neupravované. Vymyslela jsem tedy styl, který je jednoduchý, ale i praktický. Vlasy nosil na
střed a na krku si je nechal narůst dlouhé, to jsem změnila na poloviční délku a vlasy přehodila na stranu, účes jsem
pak směřovala lehce do vrchu. Tato varianta činila pana Švédu mladším. Strany jsem zkrátila na délku jednoho centimetru. Společně s vlasy jsem provedla i lehké zastřihnutí obočí,“ popsala postup holička. „Vousy byly řídké a hodně
prošedivělé, nebyl důvod je tedy nechávat. Zvolila jsem tak úplné oholení břitvou. Pokožku brady jsem tedy nejprve
napařila horkým ručníkem, který mi zajistil maximální oholení délky vousů. K holení jsem použila olejíček, mýdlo
na holení citlivější pokožky, to abych zabránila podráždění pokožky a začervenání. Tento proces jsem zopakovala
ještě jednou, aby bylo holení důkladné. Poté jsme s panem Švědou vybrali vhodnou vodu po holení,“ sdělila Jana Francová. „Po dokončení veškerého stříhání
a holení jsem se rozhodla vlasy ještě nabarvit světle hnědou barvou pro lehké zamaskování šedin. Použila jsem L´oréal cover 5, který působí jako lehký přeliv.
Nanáší se velice jednoduše a rychle, doba působení je pouze pět minut. Muž se tedy nemusí bát odrostů. Před konečným stylingem přišla na řadu ještě masáž
hlavy. Pak jsem již jen vyfoukala účes do představovaného tvaru a zafixovala ho pastou na vlasy, přesněji Reuzelem zeleným. Na závěr nemohla chybět kolínská
voda,“ dokončila celý průběh v barber shopu Jana Francová.

3. krok: barvení, støíhání a styling

Jakmile byly vybrány nové outfity, mohl se celý ansábl přemístit do Optiky Wagner. „Opět jsme vybrali naši
oblíbenou Etnia Barcelona. Tyto brýle vynikají nejen kvalitou, ale i nápaditým designem. Vzhledem k úzkému obličeji pana Švédy a zornicím blízko sebe jsme byli nuceni sáhnout do menších brýlí, nicméně brýle
Jaguar kopírovaly poslední módu kulatých brýlí, které výborně padly ke casual obleku. Zbytek jsme volili
volnočasovější a méně formální,“ vysvětlil volbu Radek Wagner, majitel optiky sídlící na náměstí Husserla
v Triu.
Záhy poté došla řada na sluneční brýle. Miroslav Švéda v nich působil velice dobře. „Naši nabídku tvoří v současné době nejen sluneční brýle od Etnie, ale i velké množství slunečních brýlí Ray-ban, Oakley
a Gloryfy. Máme více než čtyři stovky kusů modelů slunečních brýlí a hrdě se hlásíme k největší optice na
Moravě s nejmenší prodejní plochou. Dioptrických brýlí jsou totiž více než dvě tisícovky všech možných
značek jako Hilfiger, Ray-ban, Etnia, MaxMara, Emporio Armani a další. Samozřejmě myslíme i na ekonomické modely brýlí. Sám pan Švéda se nestačil divit, kolik brýlí máme a kolik mu jich sedí,“ usmál se Wagner. „Zastavte se za námi a přesvědčte se o tom, že i bez
podvodných slev můžete mít krásné brýle za skvělé ceny s tím nejlepším zákaznickým servisem v širém okolí,“ vyzval čtenáře majitel optiky v centru Prostějova.
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Naší první zastávkou byla prodejna RV FASHION. Miroslav Švéda přišel předposlední květnovou sobotu
ve velmi dobré náladě, a protože dopolední sluníčko přálo optimismu, volili jsme veselé letní outfity. „Jako
první jsme zvolili casual, tedy volnočasové letní kalhoty s modrým sáčkem, což představuje trend letošní kolekce. K tomuto stylu samozřejmě neodmyslitelně patří vzorované košile. Doladili jsme modro-hnědé boty
a modrý opasek. Celkový dojem byl výborný,“ poznamenal s radostí majitel prodejny René Volek. „O tom,
že panu Švédovi sluší i klasický styl, svědčil výběr obleku. Antracitový oblek s jemným vzorem, k tomu bílá
košile s modrým motivem motýlů a kravata v tónu světle modré. Muž se rázem proměnil v šéfa prosperující
firmy. Vypadal velmi dobře a mám pocit, že se tak i v přísnějším obleku cítil,“ podotkl Volek. „Léto je za
rohem, a proto i třetí model patřil lehčímu stylu. Zvolili jsme světle modré kalhoty s pánským polo trikem
v kombinaci červené a modro-bílé s praným efektem. Celkově musím říci, že červená barva panu Švédovi
velmi slušela a doporučil bych mu zařadit ji v doplňkové formě do jeho šatníku. Poprvé v proměnách jsme zařadili ukázku i sportovnější módy, a to pánské
šortky v barvě žluté. Ty jsme doplnili vhodnou košilí, je možná i kombinace s polem či trikem. Panu Švédovi slušely všechny styly a radost jsme měli nejen my
v našem týmu, ale také jeho manželka,“ usoudil s úsměvem majitel prodejny.
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Rozhodčí: Frais – Perutka, Dömisch.

PIVÍN

M. Svozil

Vrba

Rohové kopy:

Švéda

Sedlák

Střely na branku:

Branka: 65. Valtr.

Šišma

Diváků: 300.

KLENOVICE

Valtr

Pospíšil

Frýbort

Žluté karty: 55. J. Svozil, 58. Vrba, 78. Švéda, 86. M. Svozil

2
6

Všianský

Štěpánek

Trajer

Tydlačka

Střídání: 34. Bartoník za Tydlačku, 52. J. Svozil za Pospíšila.

Ofsajdy:

Střely mimo branku:

Pytela

Dreksler

Rozehnal

Varga

Žluté karty: 13. Pytela, 40. Dreksler

5
4

TJ Sokol v Pivíně

Střídání: 72. Borovský za Všianského, 79. Prášil za Pytelu, 86. César za Popelku, 90. Pokorný za Vargu.

Rohové kopy:

Střely na branku:

Frys

Cetkovský

Klimeš

Šlézar

Popelka

2 :1

23. kolo SMOOS I.B třída Olomouckého KFS skupina „A“

TJ Sokol Klenovice na Hané

2
6

Fürst

Ofsajdy:

Střely mimo branku:

8
4

SVOZIL ST.

Jaroslav
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KLENOVICE NA HANÉ Hodně
Obecně to byl převážně boj s dlouhý 
zajímavou sportovní osobu mami nakopávanými míči a bez častější
klikni na
www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
snahy o kombinační akce, plynulost
jí ve svém středu klenovičtí fotU TOHO
hry neustále narušovaly oboustranné
balisté. Radek Štěpánek je jmefauly (dohromady 46 za celé utkání).
novcem slavného tenisty, právě
Rozhodující dopad měl přitom dvouv tenisovém oddílu TK Prostějov
gólový úder domácích na sklonku
dělá kondičního trenéra. A souprvního poločasu, kdy bleskovými
Foto: Marek Sonnevend
akcemi rychle za sebou získali stěžejní
časně stíhá kopat I.B třídu za
náskok.
Sokol Klenovice. V sobotním ƔƔ Měli jste s klukama zvýšenou
motivaci tím, že šlo o klasické derPo přestávce vedoucí tým skoro rezigderby
proti
Pivínu
asistoval
u
by?
noval na ofenzivu, zatáhl se dozadu
obou gólů domácích, díky nimž „Samozřejmě ano, dneska jsme chtěa přenechal veškerou iniciativu konkupřemohli rivala těsně 2:1.
li hrozně moc vyhrát. A ještě tím víc,
rentovi, čehož Pivínští využili k trvaléD
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nám Pivín na podzim nadělil těžký
mu tlaku, ze kterého rezultovalo několik
-7  L  "
Foto: Marek Sonnevend
Marek SONNEVEND že
debakl a ten jsme chtěli odčinit. Sice
slibných příležitostí i snížení stavu uprostřed druhé půle. Vyrovnat ale navzdo- ně, odvrácený balón a jeho okamžitý i naštvaní hostující fanoušci. Inzultace ƔƔ Jak byste střetnutí zrekapitulo- jsme nakonec zvítězili jen těsně 2:1, ale
máme tři body z prestižního derby a ty
ry veškeré snaze nedokázali, Horákovi technický nákop Valtrem z 25 metrů či dokonce rvačka visely ve vzduchu, val ze svého pohledu?
svěřenci těsný triumf ubránili.
zpět do ohně, na což po vyběhnutí se naštěstí k ničemu takovému nedošlo. „Bylo to hodně tvrdé a plné faulů i se hlavně počítají. Výhru jsme v tvrdém
vracející Klimeš nestihl zareagovat. Více rozebíráme situaci na jiných místech emocí, jak je v případě tohohle derby utkání vydřeli velkou bojovností, o to
D*=;@# +=)$-+Y A skákavý míč propadl do sítě – 2:1. dnešního vydání.
většinou zvykem. Po herní stránce větší radost máme. I za naše fanoušky,
vstoupil do zápasu aktivněji soupeř, ale kteří nás podporují. Společně vítězství v
Potom se domácím podařilo převahu
")* ,?= *"_%"@("# od nějaké patnácté minuty jsme začali derby pořádně oslavíme.“ (smích)
Hosté mohli otevřít skóre již v 8. mi- protivníka otupit, nicméně dvakrát měli
hrát víc my. Pak všechno pokračovalo ƔƔ Téměř jistě obsadíte konečnou
nutě, kdy M. Svozil vysunul kolmou při jeho velkých možnostech štěstí, že
přihrávkou do tutovky Trajera, jenž nevyrovnal. Deset minut před koncem S ohledem na obvyklou vypjatost to- vyrovnaně, až přišel klíčový závěr prv- třetí příčku. S pomyslným bronzem
tváří v tvář Klimešovi olízl svým za- se Trajer přes obránce prodral až před hoto derby dlouho nebyla ze strany ního poločasu se dvěma našimi góly.“ panuje spokojenost?
končením břevno. Na druhé straně Klimeše, obhodil si ho doleva a z úhlu diváků nijak výjimečná, občasné po- ƔƔ Po přestávce vás však protivník „Ještě to není definitivní, ale dá se
říci, že naše vedení klubu asi bude se
se něco víc nebezpečného událo až v pádu z těžké pozice přestřelil prázd- řvávání na sudí včetně sprostých výra- hodně zatlačil. Proč?
ve 24. zásluhou úniku Pytely pravým nou bránu. V 83. pak přišel pěkný ťukes zů k vesnické kopané neodmyslitelně „Jak už to bývá, s vedením v zádech třetím místem spokojené určitě. My
křídlem, který zlikvidoval Fürst vyra- finalizovaný křížnou přihrávkou Trajera patří. Vše se poněkud zvrhlo až ve výše jsme se stáhli víc dozadu, soustředili sami víme, že jsme teď na jaře zbytečžením na roh. Následovala rána Roze- do levého křídla na nabíhajícího Šišmu, zmíněném závěru. A nutno říct, že šlo se na bránění a přenechali iniciativu ně poztráceli dost bodů. Na druhou
hnala z dobrých 30 metrů těsně nad, který z deseti metrů poslal kopačák o logické vyústění celozápasové ner- soupeři. Chtěli jsme vyrážet do pro- stranu tenhle úspěch v derby nad Pina opačné straně pokus Trajera zpoza Pánubohu do oken.
vozity přímo na hřišti, především v po- tiútoků, jenže to se nám moc neda- vínem je hodně důležitý a předchozí
šestnáctky dost vedle. A pak už výše
dání hostů. Ti se trvale cítili poškozeni řilo. Na druhou stranu jsme hostům porážky docela přebíjí. Celkově zvlá*Z@*" ("+D@#
zmíněné slepené trefy Klenovických.
výroky arbitrů, což dávali neustále na- ani nedovolili mnoho vyložených dáme letošní sezónu solidně a ke spo41. minuta: rychlý brejk, Štěpánek
jevo. Jen zázrakem nedošlo k žádnému šancí, naše defenziva pracovala vý- kojenosti tak nakonec bude důvod.“
borně.“
(s úsměvem)
uvolnil zleva do středu plochy Roze- I přes porážku byl na hřišti určitě nej- vyloučení.
hnala, jehož loženku Fürst vyrazil k do- víc vidět hostující špílmachr Martin
bíhajícímu Pytelovi a ten pohodlně Svozil. Ze všech aktérů zápasu měl
doklepl do prázdné kasy – 1:0. 43. mi- mičudu nejčastěji pod kontrolou, stále
nuta: další bleskový protiútok a Štěpá- něco vymýšlel, snažil se posílat spolunek v situaci dvou na jednoho naserví- hráče do šancí i sám zakončovat. S blíroval před zívající svatyni Všianskému, žícím se závěrem dal rovněž průchod
který měl snadnou úlohu – 2:0.
své frustraci, za což si vysloužil žlutou
'=;-)#?    +' '%@&-Q% @= =@,
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Hned po obrátce dvakrát zahrozila hos- kartu.
„Dnes to nebylo tolik o fotbalu. Šlo spíš o kopanou „Nevím, co bych vám měl říci, vidíte, jak jsem rozčilený...
tující ekipa, nejprve jedovkou M. Svozis řadou soubojů, faulů i emocí, což k tomuhle derby asi Klidně tam napište, že se cítíme být silně poškozeni tím,
=9#)=&*" ;(%'(
la o píď nad břevno a vzápětí nápřahem
patří.
Celkově
vyrovnané
utkání,
kdy
vzduchem
měli
jak
utkání
pískali rozhodčí. Hlavní Frais obracel fauly proti
téhož plejera po zemi hodně vedle. Fotbalisté Pivína se tlačili dopředu, jejich To nejvíc pikantní se semlelo až bez- navrch hosté, po zemi jsme byli lepší my. Pivín měl nám, dělal spoustu chyb a celou dobu to řídil tendenčně
nápor sílil. A bezprostředně po krásné prostředně po skončení boje, kdy se hodně standardek, které jsme ustáli. Povedlo se nám ve prospěch domácích. Pomezní Perutka pak pustil jeden
pumelici Valtra z obří dálky do levé šibe- na rozhodčí (zejména hlavního) nej- rozhodnout dvěma rychlými brejky na konci prvního gól Klenovic z ofsajdu, druhý padl po faulu na našeho hránice (robinzonádou vyškrábl Klimeš) prve sesypali rozčilení pivínští hráči. poločasu, zatímco soupeř snížil z tlaku po přestávce. Ji- če. A jednou šel soupeř sám na bránu po dvoumetrovém
vyvrcholila gólovou korekcí. V 65. totiž A při odchodu do šaten je vzápětí na- nak se nám jeho závěrečnému náporu podařilo odolat ofsajdu, který druhý sudí neviděl, protože pořád řešil naši
lavičku. Prostě nás zařízli, víc nemá smysl to komentovat!“
následoval rohový kop, zmatek ve váp- podobili přímo před hlavní tribunou a máme velkou radost z vydřeného vítězství.“

Branky: 41. Pytela, 43. Všianský

HORÁK

Vladimír

Mač odstartovalo aktivněji hostující
mužstvo, leč po úvodní čtvrthodině bez
přímé střely na bránu se více osmělil
i klenovický kolektiv a začal přebírat taktovku. Vypracoval si však jedinou šanci,
kterou neproměnil, jinak se dění odehrávalo spíš ve středu pole s občasnými
pokusy z větší dálky.
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V průběžné tabulce na tom byl sice lépe
TJ Sokol Klenovice (3. místo, 44 bodů)
než Sokol v Pivíně (5. místo, 35 bodů),
ale jaro zatím vycházelo úspěšněji hostům. Ti šli do očekávaného souboje
s aktuální šňůrou tří výher za sebou
a z osmi střetnutí odvetné části soutěže
dokázali hned v šesti bodovat naplno.
To mírný papírový favorit měl jarní bilanci téměř vyrovnanou 4-0-1-3, ovšem
současně maximální motivaci odčinit
podzimní debakl ze hřiště soka 1:6.
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Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

KLENOVICE NA HANÉ Jen
kousek přes kopec od sebe leží sousední obce Klenovice na
Hané a Pivín, proto je fotbalové
derby mezi nimi každého půl
roku jedním z nejtřaskavějších
na Prostějovsku. Bezezbytku to
platilo i pro duel 23. kola skupiny A v I.B třídě Olomouckého
KFS. Oba rivalové si nedarovali
ani píď trávníku, svedli velice
tvrdou bitvou plnou emocí
a nechyběly také tradiční strkanice. Z výsledkového hlediska
se nakonec radovali domácí,
kteří vydřeli těsné vítězství 2:1.

„Chtěli jsme odčinit debakl
z Pivína,“ neskrýval radost
Klenovice získaly klíčové vedení, Pivín pak zvládl už jen snížit klenovický Radek Štěpánek
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Tichý

J. Vojtášek

( 0 :0)

0 :0

nebo na trofej a podobně. Musíme
se koncentrovat na utkání a jít do
toho s chladnou hlavou. Samozřejmě by to bylo super vyhrát celou
soutěž...“ (úsměv)
ƔƔ Současně vás ještě čeká boj na
druhé frontě a to je finále poháru. To se v tak vyrovnaném konci
soutěže zrovna nehodí...
„Bohužel. Navíc utkání je ve středu,
takže to bude takový anglický fotbalový týden. Bude to náročné a určitě nás v posledních kolech nečekají
lehcí soupeři.“
ƔƔ Když to ale vyjde, budete na
konci slavit dvě trofeje...
„To by byl sen! Vím, že pro to celý
tým udělá maximum, protože si to
všichni moc přejeme a byl by to neskutečný úspěch pro celý klub.“

Rohové kopy:

Střely na branku:

Branky: -

Niessner

Laurin

Demeter

Hloušek

8
3

12

HLEDÍK

Pavel

Střely mimo branku:

Martinák

Žluté karty: 40. Hloušek, 86. Vojtášek

Diváků: 125

Moravec

Kučera

Geier

SK Paseka

<<< www.vecernikpv.cz
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„Moc nevím, co teď mám říci, jsem ještě plný emocí...
Bylo to velké drama. Domácí byli jednoduše lepší, víc
fotbalovější. Druhá půle byla vyrovnanější, to už jsme
se chytili a ke konci ten čas krájely fauly a myslím, že
oběma týmům bylo jasné, že to dojde do penalt. Tam
už je to loterie, kterou vyhráli domácí.“
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ČECHOVICE

Mako

P. Vojtášek

P K : 5 :4

Kamený

KONICE

Paš

Rozhodčí: Drápal – Boháč, Stloukal

Drešr

Širůček

0 :0

P K 5 :4

23. kolo FGP studio 1.A třída sk.A

Sokol Konice

Kořenovský

11
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ral jeden z pořadatelů, který ho zavezl,
kam muž potřeboval, a po přestávce
zase zpět na hřiště. To ukazuje, že
funkcionáři v Konici mají dobré srdce
a myslí na své nejvěrnější.

ƔƔ Jak zní hdnocení utkání z vašeho pohledu?
„Celý zápas jsme soupeře tlačili a bojovali na maximum, ale finální fázi se
nám prostě nepodařilo dotáhnout do
konce. I přes ten velký tlak jsme gól
nevstřelili a muselo se jít do penalt.“
ƔƔ Byl to tedy zápas neproměněných šancí...
„Je to tak. V nějakých zápasech už
nás to srazilo na kolena a musíme
zlepšit naši koncovku, zvlášť když
máme takový tlak.“
ƔƔ Do konce zbývají už jen tři
zápasy. Jak je potřeba tu sezónu
dohrát?
„Bude to hodně těžké. Musíme
k tomu přistupovat poctivě, zápas

Jakub ČERMÁK

Chvílemi velice třaskavá. Do Konice
se vypravila velká spousta příznivců
hostujícího týmu a na tribuně to bylo
znát. Bohužel kaňku na dobrém fandění a napínavém utkání udělala skupina
*Z@*" ("+D@#
domácích fanoušků, která slovně napadala podporovatele Paseky, přičemž
Útočník Konice Roman Kamený - be- dokonce i sami ostatní diváci z Konice
zesporu nejaktivnější hráč celého utká- tuto skupinu utišovali...
ní. Uměl si sám vytvořit šance, díky
svému přehledu na hřišti i založit útok
pro spoluhráče. Tento typ forvarda je
velice cenný, protože je silný na balónu
a soupeř mu tak nemůže lehce odebrat
míč od kopaček. V zápase se ale i poctivě vracel a sbíral přihrávky soupeře na
%"?  ]  +' @-Q%
své polovině hřiště.
„Viděli jsme kvalitní utkání a přispěli k tomu oba
soupeři. Bohužel rozhodlo neproměňování šancí,
měli jsme několik šancí dát první gól už prvním po=9#)=&*" ;(%'(
ločase. Ve druhém Roman Kamený trefil tyč a zbytek
výborně pochytal jejich gólman. Já klukům nemám
Velmi sympatický čin se povedl do- co vytknout. Bojovali a dřeli až do konce, škoda jen
mácímu klubu, když přímo k ploše toho zakončení. Penalty všech pět hráčů proměnilo,
hřiště přivezli fanouška na invalidním což dokazuje, že nás to psychicky nesrazilo, a já ty dva
vozíku a nechali ho si užít zápas z těs- body beru.“
né blízkosti. O přestávce se o něj sta-

měl na kopačkách gól Drešr, avšak jeho
pokus skončil těsně nad břevnem. Největší šance hostů přišla po hodině hry,
kdy se do pokutového území probil
Kučera a pořádně protáhl domácího
brankáře Vévodu. Za domácí se ještě
pokusil se skóre udělat něco Paš, ale
jeho technickou střelu gólman hostů
viděl už z dálky a stihl se rychle přemístit. Poslední „tutovku“ napálil z blízkosti
Kamený do tyče a ani z následného tlaku pak už žádná další šance nevznikla.
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BYLI JSME
U TOHO

KONICE Celý zápas létal u postranní čáry. Nahrával, tvořil
šance. Málem to vypadalo, že
utkání nedohraje, když po tvrdém souboji v prvním poločase zůstal ležet a za pomezní
čáru se dostal s pomocí doktora. Nakonec však naskočil zpět
do utkání a dokázal se zbyt' &."!&
kem týmu vybojovat dva body. Následně mohl s Filipem od zápasu, a určitě do toho jdeme
Drešrem (na snímku) vznik- pokaždé naplno, za vítězstvím. Nemůžeme myslet na nějaký postup
nout exkluzivní rozhovor.

Střídání: 46. P. Popelka za Maka, 86. J. Popelka za Moravce

Střely mimo branku:

Rus

klikni na

www.vecernikpv.cz

  
 

Žluté karty: 90. Bílý F.

6
2

Blaha

Oščádal

Vévoda

Bílý

Hned v 8. minutě měl největší šanci
zápasu Kamený, když dostal krásnou
přihrávku za obranu a po pravé straně se
řítil na gólmana. Ten mu vyběhnutím
snížil úhel a střela domácího útočníka
jen o milimetry minula branku. Stejný
hráč pak o tři minuty pálil na hranici
vápna, ale brankář Paseky Martinák byl
připraven na svém místě. V 31. minutě

D*=;@# +=)$-+Y

Domácí fotbalisté vlétli do zápasu ve
vysokém rychlostním nasazení a diváci
na velké šance nečekali dlouho. V hlavní roli byl útočník Konice Roman Kamený, který měl na kopačkách několik
šancí, ale pokaždé ho zradila přesnost.
Konice byla v úvodu zápasu rozhodně
aktivnější a Paseka na jejich rychlou
kombinační hru nedokázala najít recept. Ke konci poločasu přesto přišla
i jedna šance hostů, ale pokus mířil hodně vysoko nad bránu. Zápas se tak trochu stával zápasem nepovedených střel.
Ve druhém poločase se Paseka srovnala s rychlostí hry a začala být nebezpečnější. Přibylo více rychlých úniků
hlavně po křídlech, ale ani jeden tým
nedokázal udržet dlouho míč na svých
kopačkách. Ke konci zápasu už domácím bylo jasné, že soupeř spíše jen spoří
čas a chce zkusit své štěstí v penaltách.
Ani závěrečný tlak Konice nepřinesl gól,
a tak trenéři museli skutečně vybrat hráče pro dovednostní disciplínu. Hned
první pokus hráč Paseky neproměnil
a jelikož poté se ostatní střelci nemýlili,
radovali se domácí. Za Konici střílel poslední rozhodující kop Kamený.
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dařené sezóny bojuje o trofeje hned na
dvou frontách, což je nevídaná skutečnost. Na druhé straně Paseka už o nic
nehraje a její výsledky jsou přinejmenším kolísavé. Avšak v minulém kole vyhrála na domácí půdě přesvědčivě 3:1
doma a chtěla na toto vítězství navázat.

Střídání: 65. Bílý F. za Blahu

Rohové kopy:

Střely na branku:

Branky: -

ULLMANN

Petr

Konice potřebovala naplno bodovat
a na dálku doufat, že Litovel ztratí body. Na zápas byli domácí hráči
dobře připraveni, navíc se vezli na
vítězné vlně. Euforii podpořilo i nedávné vítězství v semifinále krajského
poháru na trávníku v Hustopečích nad
Bečvou. Sokol tak v závěru letošní vy-
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Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

KONICE Ve třiadvacátém
kole skupiny „A“ I.A třídy
Olomouckého KFS byla Konice
jako průběžný lídr tabulky papírovým favoritem. Nicméně
šestý tým v pořadí Paseka už
v dosavadním průběhu sezóny
ukázal, že na hřištích soupeřů
umí bodovat. Což potvrdil i na
trávě jediného regionálního
zástupce Prostějovska v této
grupě. V sobotním odpoledni
se totiž hrál vyrovnaný zápas,
který skončil po devadesáti minutách dělbou bodů. Koničtí
získali alespoň důležitý bod navíc v penaltovém rozstřelu, který
pro sebe uzmuli v nejtěsnějším
poměru 5:4. A jelikož Litovel doma nezaváhala a ve šlágru kola
zdolala Chválkovice 3:1, mají
oba hanáčtí sokové tři kola před
koncem shodně 50 bodů! O postupujícím do krajského přeboru tak rozhodne každý bodík.
Večerník sobotní utkání v Konici
sledoval přímo na stadionu.

Ullmanna stejně bodů jako první Litovel

TBALOVÁ R
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ZHLEDNA
Filip Drešr:/ % 
KONICE UDOLALA
PASEKU
AŽ
NA
PENALTY
Na čele tabulky mají svěřenci kouče
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otázky pro ženu,
co se změnila...

svého manžela úplně unešená. Na konci
celkové proměny dokonce prohlásila, že
je tak nadšená a spokojená s výsledkem,
že si k sobě vezme dospělého syna a zanedlouho se přihlásí oba dva do dalšího dílu
PROMĚNY IMAGE. Opět to byly radostné a příjemné okamžiky, na které se
nezapomíná. Děkuji za ně a tímto bych
ještě ráda poděkovala všem, kteří se na
květnovém dílu podíleli. Už teď se těším
na červnové pokračování našeho seriálu.“
Za celý tým Aneta Křížová
patronka projektu a redaktorka
servisu pro ženy
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DO ÈERVNOVÉ
PROMÌNY
IMAGE

HLASTE SE

„Pan Švéda přijel do Prostějova s manželkou, vystupování obou bylo velice přátelské
a milé. A aby paní neviděla, jak si manžel
při proměně počíná, odešla na nákupy
a vrátila se po nějaké době. Celý den
vládla velice příjemná a veselá atmosféra.
Pan Švéda se nám odevzdal a nebránil
se vůbec ničemu. Průběh své změny vizáže si užíval a jen těsně před koncem byla
znát jeho lehká nervozita. A nebylo divu,
po několik hodin se nespatřil v zrcadle
a vůbec netušil, co se s ním děje. Při odhalení image byla pak už přítomna i jeho
manželka, která byla z nového vzhledu
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 Pane Švédo, jak se po PROMĚNĚ IMAGE cítíte? Splnili jsme vaše
přání?
„Cítím se moc dobře, jsem v pohodě.
Je opravdu vidět, že šaty dělají člověka.
Navíc když to ještě dokáže někdo takto
perfektně sladit. A když se k tomu přidá skvělý účes, tak je všechno super.“
 Co vás na celé proměně nejvíce
překvapilo?
„Hlavně profesionální přístup celého
kolektivu. Nadšený jsem byl ze všech
částí proměny. Pak mě ještě také překvapil výraz mé manželky, to byl hezký
pohled. Celý den jsem si užil a chtěl
bych ještě jednou moc za všechno poděkovat.“
 Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Reakce v mém okolí byly pozitivní.
Všichni mě chválili, že je to super. Říkali, že jsem omládl o pár let, co víc si
tedy přát.“ (smích)
 Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
„Určitě můžu tuto zkušenost doporučit všem, kteří stojí o změnu své vizáže.
Přihlaste se a užijete si skvělý den. Proměna vám dá nejen inspiraci, ale i nezapomenutelný zážitek. Byl jsem velmi spokojený a věřím, že budete i vy.“

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

RV FASHION je oděvní firma,
která se zaměřuje na pánskou
a dámskou malosériovou konfekci, a to jak v klasickém, tak
i volnočasovém stylu. Výrobky
značky RV jsou známé svou
vysokou kvalitou materiálů
a vynikajícím vypracováním.
Pilotní obchod celé sítě prodejen RV se nachází v Plumlovské
ulici 28, kde se můžete setkat
s velkým výběrem kolekcí obleků,
sak, kalhot, šatů, kostýmků a pestrou škálou doplňků. Speciální
kolekci tvoří exkluzivní pánská
obuv značky Riccardo. U firmy
RV je možné si nechat ušít oblek
na míru a získat maximální servis
a poradenství. Další prodejnu RV
FASHION (Sonáta) naleznete také
v Žeranovské ulici.

Jiří Slečk a
Productions
zajišťuje kompletní tvorbu
reklamních videí, spotů a promovidea. Kromě komerční produkce
natáčí i hudební klipy. Dále se
zabývá tvorbou originálních
svatebních videí na míru a zároveň
tak zachování vzpomínek na
jeden z nejkrásnějších dnů vašeho
života. V hotových projektech naleznete nejen samotnou videoprodukci, ale i služby s ní spojené
včetně zvukové postprodukce nebo zhotovení audio spotů. Hotové
projekty s referencemi najdete na
www.jirislecka.cz. Z vaší myšlenky
stvoříme skutečnost. Těšíme se na
vás.

Naisy gentleman je klasické pánské holičství, které chce vytvářet
prostředí, kde muži mají svůj svět
a cítí se v něm skvěle. Nabízíme
moderní služby, které navazují
na klasiku a staré časy, kdy muži
chodili do holičství za očistou,
relaxem a byla společenskou
nutností gentlemanská vizáž.
Vytváříme klasiku, moderní
trendy i extravaganci. Na pány
čeká profesionální péče od mytí
vlasů, masáže hlavy přes stříhání
vlasů a vystříhávání vlasů různými
technikami, holení vousů břitvou
jako za starých časů, úprava
vousů kontur po barvení vlasů
a chybět nemůže ani pánská
manikúra. Samozřejmostí je
podávaní nápojů včetně kvalitních rumů, televize se sportovními programy, časopisy
a také prodej speciálních
a pečujících přípravků pro
vlasy i vousy, které jsou určeny
pouze pro barber shopy.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Opravdovým zlatým hřebem se pak
tradičně stala osobní přítomnost
bývalého slavného sportovce, tentokrát diskaře Imricha Bugára. Stříbrný z olympijských her 1980 a mistr
světa 1983 i evropský šampión 1982
předával ceny medailistům některých
kategorií a především rozdal nespočet
autogramů, také se s ním chtěla spous-

ta přítomných vyfotit. „Těší mě, že je
mezi dětmi tak velký zájem o atletiku,
což je hodně zásluha pořadatelů Čokoládové tretry. Malých sportovců dorazilo zde v Prostějově opravdu moc,“
usmíval se ve všeobecném mumraji
vazoun Bugár z nadhledu svých téměř
dvou metrů výšky.
Pobyt aktérům zpříjemnil též dopro-
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val se Dalibor Ovečka, jeden z početného týmu organizátorů pořádajícího
atletického oddílu AC Prostějov.
Chybět samozřejmě nemohly ani důležité osoby, za statutární město Prostějov dorazili primátorka Alena Rašková, její náměstkyně Ivana Hemerková
i další náměstek a současně předseda
Sportovní komise Pavel Smetana.
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Foto: www.cokoladovatretra.cz

tři stovky dětí. A viditelně nadšených.
Ti nejmenší od jednoho roku do tří
let zápolili i s pomocí rodičů, starší již
do boje dávali výhradně svou vlastní
snahu, entuziasmus a radost. Často
s vydatnou podporou nejbližších, až se
veškeré pozitivní emoce přelévaly dopoledním závodním rejem. „Je super,
že tentokrát vyšlo krásné počasí. Sice
je horko, ale mnohem lepší, než kdyby
pršelo nebo byla zima. Můžeme si naplno užívat hezkého soutěžení,“ usmíFoto: www.prostejov.eu

vodný program v podobě například
hudby, nafukovacích balónků či teplé
čokolády. Hlavní však pochopitelně
byly samotné běžecké soutěže, kterých
si mládež užila do sytosti. Úplně každý
si přitom domů odnesl se sladkou odměnou i pěkný závodní zážitek.
Výsledkový servis najdete
na straně 26

Čtyři roky patřila vždy první květnová
sobota v Čehovicích běhu. Letos se organizátoři rozhodli termín posunout
k 1. červnu a oslavám Dětského dne.
I proto atmosféru zejména dětských
závodů dotvářel veselý a pestrobarevný klaun. Zatímco rovinatá krajina
a kamarádská atmosféra zůstaly, posun
termínu byl znát na citelném nárůstu
teplot.
Na start se i tentokrát postavili běžci
všech věkových i výkonnostních kategorií. Pro ty nejmenší byl připraven
okruh na travnatém hřišti. Další se zapojili do závodů na 250 metrů či kilometrovém okruhu pana starosty. Hlavní závod byl zahájen přesně v 11:00
hodin. Celkem 78 účastníků vyběhlo
na přírodní vesměs rovinatou trať vedoucí mezi poli. Osm z nich absolvovalo kratší, čtyřkilometrovou distanci.

Martin
ZAORAL

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

ČEHOVICE Rozverný klaun foukající z bublifuku duhové bubliny
se stal maskotem pátého ročníku
přespolního běhu Čehovská desetitisícovka. Sobotní akce se tentokrát
konala za velmi horkého počasí,
které stálo i za kolapsem jednoho
z běžců... V Čehovicích se na start
postavilo celkem 78 běžců, osm
z nich běželo kratší čtyřkilometrovou trať. PROSTĚJOVSKÝ Večerník sledoval závod naživo.

AK Kroměříž
AK Drnovice
Biatlon Ostrava
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Právě vysoké teploty se podepsaly
na kolapsu jednoho z běžců, který se
zhruba tři sta metrů před cílem sesul
doprostřed rozpálené cesty, zůstal na
ní sedět a jevil známky naprosté dezorientace. Za asistence doktora jej organizátoři přesunuli do stínu a dodali
mu tekutiny. Následně byl převezen
do nemocnice na kapačky. „V tuto
chvíli by měl být už v pořádku. Šlo sice
o mladého, ale už zkušeného běžce,
na jehož kolapsu se kromě parného
počasí podepsalo i to, že před startem
málo snídal a skoro nic nepil,“ zmínil se

v této souvislosti Luděk Coufal z pořádajícího L.A. Sports, který jinak byl
s průběhem akce nadmíru spokojený.
„Nezaznamenal jsem jedinou negativní reakci. Běžci v areálu u hřiště zůstali,
dokud se nevypilo všechno pivo. I proto rozhodně není důvod v pořádání
závodů u nás nepokračovat i příští rok.
Ostatně je to naše srdeční záležitost,“
uzavřel Luděk Coufal, který společně
s kamarádem Alešem Odehnalem
v minulosti stál za pořádáním Prostějovského městského běhu či Běhu
okolo přehrady.
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1. Marie Delingerová
2. Marie Hynštová
3. Radka Coufalová

1. Tomáš Navrátil
2. Pavel Dvořák
3. Tomáš Steiner
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se proměnila ve žhavou sopku

cem normální hrací doby, jenže bod pro „Velmez“ nic
neřešil. Kdyby totiž v pátek prohrál v Prostějově, bylo
by o vítězi soutěže už rozhodnuto...
Tomu se snažil zabránit hlavní sudí, který dobře viděl, jak Holici rapidně ubývají síly. Nakonec nestačilo ani avizované pětiminutové prodloužení a hrálo
se dál. Až v 97. minutě dostali domácí příležitost
přímého kopu z místa těsně před hranicí šestnáctky,
a Dolejš šanci bravurně využil. Hned poté se pískal
konec, což je dostatečně výmluvné.

V zápase za domácí nastoupili Pokorný – Šimáček,
Puža (33. Smejkal), Kriegsmann, Dolejš, Šuta,
Simr, Demeter, Berka (60. Duba), Komínek, Mucha.
Velké Meziříčí do jarní sezóny vstoupilo stejně špatně, jako podzimní končilo, porážka 1:5 v Uherském
Brodě byla varováním. Následující vítěznou šňůru
přerušily pouze porážky v Petřkovicích (1:3) a Líšni
(0:3). Po utkání v Prostějově čekají ještě „Velmez“
doma Otrokovice a venku Uničov.
(tok)

Potøetí v pátek zdarma
Prostějov (tok) – Eskáčko má před
sebou poslední z trojice pátečních
zápasů, které je zároveň také šlágrem kola. Kdo má vstupenky z předchozích dvou pátečních utkání, má
vstup na utkání s Velkým Meziříčím
zdarma. Navíc se majitel vylosované
vstupenky může těšit na soudek dobrého piva. A vypít jej třeba na oslavu
prostějovského vítězství...

2:6

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

KROMĚŘÍŽ Přestože se v hanáckém derby čekal vyrovnaný zápas,
eskáčko v první části úvodní pětačtyřicetiminutovky opět uteklo
hrobníkovi z lopaty. Domácí totiž
byli v utkání 27. kola Fortuna MSFL
mírně lepším týmem a o jejich šancích svědčí nastřelené brankové
konstrukce. Jenže pak přišlo určité
vysvobození v podobě odpískané
penalty a najednou se na domácí
branku hrnulo modrobílé vlnobití.
Takové, že z něj kroměřížská Slavia
před přestávkou dočista ztratila hla-

SK HS KM
1.SK PV

vu. A prostějovský rodák v brance
domácích nakonec musel hned šestkrát vytahovat míč ze sítě.
Ofenzivní záložník eskáčka Jan Koudelka si cestu ke Kofroňovi mapoval už
v úvodu utkání, jeho první navštívenku
ale domácí brankář zdvořile schoval
do náruče. Kroměřížští zkusili uličku
na Navrátila, jenže byl z ní spíše bulvár
a Neoral míč mohl znovu uvést do hry.
Po necelé čtvrthodině měla Hanácká
Slavia možnost přímého kopu a míč
skončil na břevně Neoralovy branky!
Za nějakých pět minut si dobře posunul míč po pravé straně Blanař a jeho
tečovaná střela se od tyče odrazila
mimo dosah domácích hráčů. Jenže
i hosté byli při chuti a po odraženém
míči to Kroupa před Kofroněm zkoušel
„houslemi“, ale bývalý spoluhráč jeho
záměr vystihl. Pak přišel jeden z klíčových okamžiků zápasu. Sus byl při
otočce v pokutovém území faulován
a Kroupa nařízenou penaltu jako obvykle proměnil - 0:1. O pět minut později využil chybné přihrávky ve středu
hřiště Koudelka, v brejku se snažil přihrát Kroupovi, jenže míč se k němu

Domácí však nesložili zbraně a deset
minut po přestávce využili nepřímý
volný kop, který hlavičkou posadil
pod břevno Neoralovy branky Cupák
- 1:4. Jenže po hodině hry se prosadil opět Koudelka, který potáhl míč
až k brankové čáře, hledal zpětnou
přihrávkou Kroupu, jenže Kofroň ji
překazil, míč ovšem Koudelka pohotově vrátil do branky - 1:5. Reklamace
ofsajdu byly marné, míč se ke Koudelkovi odrazil do domácího hráče. Svoji

druhou branku přidal nakonec i Kroupa, který dostal svůj oblíbený centr na
hlavičku, kterou mířil k levé tyči Kofroňovy branky - 1:6. Po přímém kopu
domácích předvedl vynikající zákrok
Neoral. To sice zopakoval v samém
závěru utkání, jenže jím vyražený míč
vrátil do branky Motal a upravil tak na
konečných 2:6.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis Fortuna MSFL najdete na
straně 26

Ivo SVÌTLÍK  =*-*"%@"   ?)<_#$
„Do odpískané penalty to byl náš nejlepší výkon na jaře.
Měli jsme tam nějaké tyče, břevna, standardní situace,
soupeře jsme přehrávali. Pak přišla penalta a pro mě
nepochopitelně po ní celé mužstvo přestalo hrát, nechali jsme si nasypat čtyři hloupé góly a bylo po zápase.
Druhý poločas se nějak dohrával, soupeři vše vycházelo
a my se protrápili až do konce. Strašně mě zklamalo
těch dvacet minut po penaltě. Nevím, co bylo v hlavách
kluků, ale byly to triviální chyby, brejky se daly přerušit
někde na středu hřiště, ale my jsme si z nich nechali dát
branky. Zápas jsme tak nezvládli, což je pro mě opravdu
těžké zklamání.“

říká o postupujícím bývalá jednička eskáčka

V samotné Skalce se ještě před hlavním závodem na kratších tratích
proběhli školáci i předškoláci, které
tu vidí vždy obzvláště rádi. Na start
hlavního závodu na 10 kilometrů se
přesně v osmnáct hodin postavila
celkem padesátka běžců, na které
čekaly tři okruhy v půvabném a kopcovitém okolí Skalky s krásnými výhledy do hanácké krajiny.
Zatímco loni se o prvenství až do
konce rvali Pavel Dvořák z Prostějova a Tomáš Blaha z Kroměříže,
letos nebylo o vítězi od začátku
pochyb. Vítěz předchozích tří ročníků Dvořák si při absenci svého
tradičního soka tentokrát prvenství

Martin
ZAORAL

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

SKALKA Po roce se běžci opět
sešli ve Skalce, aby změřili své síly
na třech okruzích v malebném
prostředí této lázeňské obce. Letos byl termín přesunut na pátek,
což se mohlo projevit i na účasti.
A tak zatímco loni na desetikilometrovou trať vyběhlo celkem
61 běžců, tentokrát jich bylo jedenáct méně. Ke změně došlo kvůli
zahájení lázeňské sezóny, které
bylo naplánováno právě na sobotu 26. května.

50:02

47:57

ný dopravní prostředek pak využil
i k přepravě na následující závod do
Čehovic, kde skončil druhý.
Traťový rekord Davida Pelíška z roku
2011 i letos ve Skalce odolal. „Příští
rok už běh bude zase jako obvykle
v sobotu,“ uzavřel starosta Skalky
Antonín Frgal, který sám plánoval
svoji účast na sobotním běhu v nedalekých Čehovicích. Tu mu jeho
povinnosti nakonec znemožnily.

AC Prostějov
Ludvíkov 48:19
AC Prostějov



Biatlon Prostějov 37:50
AC Prostějov
39:16
TJ Sokol Týn n. B. 40:42

vzít nenechal. „Loni jsem si na této
trati zaběhl svůj osobní rekord, teď
jsem byl o více jak minutu pomalejší. Asi na mě bylo už trošku moc
vedro, uvítal bych chladnější počasí,“ řekl nedlouho po doběhnutí
do cíle běžecký nadšenec, který
týden co týden naběhá minimálně
padesát kilometrů. „Teď je to i víc,“
dodal programátor, který do Skalky
z Prostějova dorazil na kole. Stej-

1. Líznerová Anežka
2. Konečná Ĺuba
3. Kristýna Nováková

1. Pavel Dvořák
2. Adam Hurta
3. Marek Štěpán
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ƔƔ Obdržet šest branek není asi nic
příjemného ani od svého bývalého
týmu?
„Přesně tak. S Pavlem Hlochem jsme
se na zápas těšili, mysleli jsme si, že
to dopadne jinak, ale kluci byli efektivnější a výhru si zasloužili. Škoda
prvních zhruba třicet minut byla hra
nahoru, dolů, Karel Kroupa i Koudelka tam měli šance, nedali, my ovšem také ne, Dodo (Neoral – pozn.
red.) tam chytl dobře šanci, Prostějov
podržel.“
ƔƔ Pak přišel asi klíčový okamžik
zápasu. Kroupovy penalty znáte
velmi dobře, připravoval jste se?
„Penalta asi byla, to je potřeba říci.
Zkoušel jsem něco vymyslet, říkal
jsem si, že Karel dobře ví, že skáču
spíše na pravou stranu, tak jsem si
říkal, že zkusím tipnout druhou stranu, nevyšlo to. Jenže on kope penalty

Tomáš KALÁB

KROMĚŘÍŽ Na podzim byl
v Prostějově na straně vítězů,
teď ovšem dostal od bývalých
spoluhráčů rovný půltucet. To
není pro brankáře nikdy nic
příjemného, bývalá brankářská
jednička eskáčka ovšem mateřský klub ocenila. Jak viděl utkání a jaké má představy o příští sezóně, se Zdeněk Kofroň
ochotně podělil v exkluzivním
rozhovoru.

Tomáš
KALÁB

PROSTĚJOV Do „A“-týmu se vrátil bezmála po roce. Davida Píchala
(na snímku) pronásledovala nejrůznější zranění v řadě, nakonec jich
napočítal devět. V rámci rošády
v sestavě jej trenér Oldřich Macha;X  +   < *1       "/ 0
la poslal do zápasu s Rýmařovem
 & '- & > 9& "
5"!+ !.
i Kroměříží, kde se prokázaly Davivždycky dobře, jedině co si pamatuji, se s Rýmařovem jsem se díval, že Dodo dovy brejkové schopnosti.
že v Uničově nastřelil břevno.“
chytal, tak jsem si říkal, jestli se postaví
ƔƔ Do přestávky z toho ovšem byla do branky i tady. Bylo to zajímavé, jsem EXKLUZIVNÍ
na vaší straně patrná frustrace...
rád, že konečně taky chytá. Teď čeká rozhovor
„Prostějov dal šťastný druhý gól a my Prostějov důležitý zápas, určitě se při- pro Večerník
se sesypali. Koudelka hrál vynikají- jdeme podívat. Myslím, že to zvládnou,
cí zápas, to je rozdílový hráč, kluci kvalitu na to mají. Kdo jiný by měl pov obraně si to odkopou. Dostat do stoupit než Prostějov?“ (úsměv)
poločasu čtyři góly po takové přípra- ƔƔ Zmiňoval jste konec sezóny,
vě je opravdu moc. Trénuje nás sedm máte už nějaké plány na tu násle- ƔƔ Po delší době jste se objevil v základní sestavě v posledních dvou
osm hráčů, zbytek jsou dorostenci, dující?
na to se ovšem nelze vymlouvat. Už „Zatím nic neplánuji. Uvidíme, jestli zápasech, jak se cítíte?
se těšíme na konec sezóny, abychom Prostějov postoupí a bude posilo- „Bylo to pro mě hodně těžké. Prodělal
se trochu zregenerovali.“
vat na post jedničky. Samozřejmě jsem devět zranění za rok, což je samoƔƔ Jak pikantní bylo, že v bran- se budu zajímat, jak to tam vypadá, zřejmě hodně nepříjemné. Zdravotně
kách stály bývalá jednička a dvojka když nebude zájem, tak tady v Kro- jsem už v pořádku, ale chybí mi ještě
Prostějova?
měříži bych rád zůstal. Do čtrnácti kondice, po přestávce docela šlapu
vodu.“
„To víte, že jsem to sledoval. Už v zápa- dnů bych chtěl mít jasno.“

ƔƔ Na chvíli jste se vrátil do týmu
U19...
„Rozehrával jsem se raději v týmu starších dorostenců, protože s ‚A‘-týmem
jsem si vůbec nevěřil. To bylo celkem
logické, když jsem s týmem pomalu
rok nehrál.“
ƔƔ Čekal jste tedy na příležitost,
doufal jste, že přijde v klíčových zápasech?
„Po tréninku přišel Honza Koudelka
do šatny s tím, že mu trenér říkal, že
bude hrát ‚desítku‘ (podhrotového
hráče - pozn. red.), tak jsem doufal, že
bych se mohl na hřiště dostat. A nakonec jsem si opravdu zahrál, byť na
postu levého záložníka. Ale dokonce
ve dvou utkáních.“ (směje se)
ƔƔ Při své brance jste se od Koudelky asi trochu inspiroval?
„Zpočátku mi první balón trochu odskočil, pak už to bylo dobré. Dostal
jsem míč do typické brejkové situace
a naštěstí mi to tam spadlo. Domácí
obrana byla hodně prostupná, s tím
jsme nepočítali, ale každý zápas je jiný.“

David Píchal

navrátilec do týmu

'9&

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„Začátek zápasu výsledku vůbec neodpovídal. Brankář
nás dvakrát zachránil, byly tam tyčka a břevno, zase jsme
do zápasu vstoupili špatně. Prohrávali jsme osobní souboje, byli jsme hodně laxní a málem jsme na to doplatili.
Od okamžiku, kdy jsme dali první gól, jsme byli pány na
hřišti a zápas zvládli. Mrzí mě, že dostáváme hloupé góly,
nedůraz, standardní situace. Zápas byl hodně těžký po psychické stránce, každý zápas je třeba vyhrát, a kluci to zvládli
velmi dobře. Musím je pochválit, sedmdesát minut jsme
kralovali, výsledek tomu odpovídá. Uvažoval jsem, jestli
třeba neudělat v sestavě jednu změnu, ale s Rýmařovem to
fungovalo, tak jsem jedenáctku nechal tak.“ (úsměv)

Pozápasové hodnocení trenérù

odrazil zpátky, tak jej poslal podruhé
za Kofroňova záda – 0:2. Koudelka si
po třech minutách situaci rád zopakoval a tentokrát své sólo také čistě technicky zakončil na vzdálenější tyč - 0:3.
Dvě minuty před přestávkou předvedl
Píchal, jak z defenzivní standardky vytěžit branku. Po domácím rohu získal
odkopnutý míč a své sólo na Kofroně
přetavil ve čtvrtou branku - 0:4. Do poločasu ještě Fládr a Machynek vyškolili
obránce u rohových praporků.

Kroměřížská Slavia zneuctěna půltuctem

PROSTĚJOV Druhý tým tabulky Moravskoslezské fotbalové ligy z Velkého Meziříčí postihlo v nedělním dopoledni dobře známé podcenění soupeře, který se neporazil sám, ale naopak se
během úvodní čtvrthodiny ujal vedení, a to v podání 1.HFK Olomouc dokonce dvěma brankami Seiberta.
Z tohoto šoku se domácí vzpamatovali až po změně
stran, kdy po pěti minutách Smejkal vstřelil kontaktní
branku. Vyrovnání přišlo pětadvacet minut před kon-

„Kdo jiný než Prostějov?“ „Kondice ještě

www.
vecernikpv
.cz

linko zlobil. Za pravdu mu v tom dávají
i trenéři, kteří apelují na hráče, aby nenechávali brankáře soupeři napospas.
Jediný gól Rýmařova byl ukázkovým
příkladem toho, jak lze svému brankáři
v posledních fázích zápasu zlikvidovat
rýsující se čisté konto.
Tým Prostějova má tedy vše ve svých rukou. V pátek sehraje klíčový duel s druhým týmem tabulky Velkým Meziříčím,
a pokud jej zvládne, nemělo by mu vítězství v MSFL už uniknout.
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zápas s Velkým Meziříčím
!;')&% Páteční
může rozhodnout o postupujícím

netové stránky www.vecernikpv.cz

malí i velcí běžci Zdeněk KOFROŇ chybí,“ připustil

Čehovská DESETITISÍCOVKA Skalkou se prohnali

Čokoládová tretra je určena pro děti
do jedenácti let, jež závodí v běhu od
30 do 300 metrů podle věku. Od letoška přitom došlo ke změně formátu
tím, že prostějovské klání bylo okresní
s postupem osmi nejlepších v každé
kategorii do krajského kola 5. června
v Olomouci. Až odtamtud se top závodníci kvalifikují do ostravského superfinále v den Zlaté tretry, která letos
proběhne 13. června.
„Ústřední myšlenkou Čokoládové
tretry pro úplně všechny ale zůstává
radost z pohybu, možnost zazávodit
si na tak krásné akci. Každá podobná
šance je cenná a Tretra má výhodu, že
za mnoho úspěšných let už jde o všeobecně známý, osvědčený i výborně
zvládaný projekt. Proto dokáže každým rokem přilákat tolik dětí, za což
jsme moc rádi. Zvlášť pokud je můžeme znovu přivítat na atletické dráze
naší školy,“ rozhlížel se po omladinou
hojně zaplněném areálu ředitel ZŠ
Jana Železného Jan Krchňavý.
Aktuálního ročníku prostějovské Čokoládové tretry se zúčastnily necelé

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Zlatá tretra Ostrava, to je každoročně hvězdnými atlety nabitý a celosvětově známý závod s velkým věhlasem. Ohromnou popularitu v rámci České republiky si však
za poslední léta získalo i jiné klání masovějšího charakteru
konané pod jeho křídly. Čokoládová tretra aneb seriál běžeckých soutěží na mnoha místech naší země, přičemž jednu ze zastávek vždy hostí školní atletický stadiónek ZŠ Jana
Železného v Prostějově. Tak jako v úterý 22. května při dalším
zdejším ročníku.
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fotbal

PODLE

Na dva zápasy slušný počet vstřelených branek, deset z nich vstřelilo duo Karel
Kroupa - Jan Koudelka.
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Při hodnocení zápasu s Rýmařovem
se musím ještě krátce vrátit k zápasu s Líšní. Emoce jsme tam měli
všichni, soupeř přijel připravený, byl
lepší. Ta poznámka je nutná k dokreslení toho, že před zápasem s Rýmařovem jsem měl strach. Taková
porážka totiž vždycky na mančaftu
zanechá nějaké stopy. Udělali jsme
nějaká opatření, a byť přijel soupeř
relativně slabší, nikdy není jisté, jak
to bude probíhat. Trenéři udělali pět
změn v sestavě, což může být hodně.
Rozumím tomu, ale není to úplně
standardní. Byl jsem tedy nervózní,
ale herně zápas vůbec nebyl špatný.
Chtěli jsme hrát fotbal po zemi, v pohybu. Je pro mě zásadní, že jsme nevyhráli jedna nula nebo dva nula po
nějakých náhodných střelách nebo
standardních situacích, ale že akce
byly vypracované. Dokázali jsme, že
fotbal hrát umíme.
Neodkladné pracovní povinnosti
způsobily, že jsem zápas s Kroměříží
neviděl, podrobné informace jsem
ale měl. V této fázi je důležité, že jsme
vyhráli, navíc opět vysokým rozdílem. Ta dvě vítězství by nám měla dát
náboj do rozhodujícího utkání v pátek. Výsledek utkání Velkého Meziříčí s 1.HFK Olomouc raději
ani nebudu komentovat...

Ze zápisníku pøedsedy
FRANTIŠKA JURY

padě postupu dostanou srážky zpět.
Jak se vyjádřil dlouholetý člen kabiny
Martin Hirsch, tohle vždycky pomůže,
jenže ještě větší překvapení zažil ten, kdo
si přečetl sestavu pro středeční zápas
s Rýmařovem. Změnily se nejen posty
v poli, ale také v brance. Podle předchozích náznaků hodlal dát Machala šanci
Neoralovi až v závěrečné fázi soutěže,
jenže teď jej vytáhl z lavičky a co víc,
postavil jej i do veledůležitého utkání
v Kroměříži. Neoral si sice z obou zápasů
neodnesl čisté konto, ale zejména v první půlhodině v Kroměříži tým zásadně
podržel.

Co však bylo naprosto zásadní, že
záložníka Jana Koudelku posunul
z kraje zálohy na post tzv. „desítky“. Jako podhrotový hráč měl
Koudelka mnohem více prostoru
a borec jeho formátu dokáže brejkové situace dokonale využít. Pěti
góly v obou zápasech se zcela jasně
posunul na druhé místo za Kroupu,
který si připsal stejný počet branek.
„Nechal jsem si ho až do toho důležitějšího zápasu,“ reagoval se svým typickým
„suchým“ humorem Koudelka na dotaz,
jestli mu vadilo, že mu ve středu hattrick
jen těsně utekl. Z Koudelky se zkrátka
v závěru sezóny stal rozdílový hráč, který
oproti svému prvnímu angažmá v Prostějově získal zkušenosti v mezinárodní,
byť malé kopané, a vyzrál jako špičkové
moravské víno. Jeho zimní příchod
do Prostějova byla nejlepší akvizice
eskáčka od příchodu Karla Kroupy.
Přes vynikající skóre z obou zápasů se
brankář Neoral na své spoluhráče maklikni na

FOTOGALERIE
www.vecernikpv.cz

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

Předchozí domácí kolaps s Líšní pochopitelně nezůstal bez odezvy. Předseda
klubu František Jura si hned při sobotním tréninku zašel do šatny a hráči se
museli vyrovnat se ztrátou významného
podílu na svých výplatách. Silnou motivační stránkou byl ale dovětek, že v pří-

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Tak takhle trefně komentoval nasazení některých
málo vytěžovaných hráčů po utkání s Rýmařovem brankář Dominik
Neoral. To, co předvedl při sestavování základní jedenáctky na poslední dvojzápas v jednom týdnu Oldřich Machala, je hodné pouze
velkého kouče a stratéga. Málokdo by si totiž dovolil změnit hned
pět postů i systém hry, když k hrotovému Kroupovi přidal Koudelku,
a ono mu to dokonale vyšlo. Jedenáct branek, dva hattricky
a Koudelkova exhibice - co víc si může prostějovský fanoušek přát?!

Fotbalisté Prostějova uhájili dvoubodové vedení v čele MSFL

m&%:#$ >;#$% )7:

navštivte stále více oblíbenější inter

5:1

Kroupa, k zakončení vybídl Píchala,
jenže jeho střelu mezi nohy Kubját
vystihl.
Nic není hotovo, byla nejdůležitější slova trenéra Machaly hráčům
o přestávce. Ta si vzal k srdci Koudelka a konal. Tři minuty po změně
stran si narazil míč se Zapletalem,
obešel naivně vyběhnuvšího Kubjáta a míč uklidil do prázdné branky 3:0. O pět minut nato na sebe Kroupa navázal tři protihráče, čechraným
obloučkem poslal míč na nohu Koudelkovi, který si opět obešel brankáře a efektní zakončení zopakoval
- 4:0! Jenže exhibice pokračovala.
Po hodině hry zasprintoval po levé
straně Hirsch, který hrál také veliký
zápas, „udělal“ dva protihráče a od-

1.SK PV
JYS RYM
Pozápasové hodnocení trenérù

centroval po zemi na zadní tyč Kroupovi, který zařídil hattrick - 5:0!
Zkoušeli to i střídající. Šteigl si všiml
více z branky postaveného Kubjáta, ale
pokus o lob se do branky nevešel. Rýmařov to ale stále zkoušel, těsně mimo
hlavičkoval Kocúr, křížnou střelu vyslal kolem tyče do zámezí Hleba. Těsně před koncem zápasu se po rychlém
kontru Rýmařova z hranice šestnáctky
nádherně trefil pod břevno Tilkeridis
a snížil na konečných 5:1.
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

„Utkání bylo zcela odlišné od toho prvního srpnového. Utkání se hrálo v týdnu, kluci
jsou v práci. Chytala naše brankářská trojka, kromě jednoho vyběhnutí se ale Kubját
držel. Jinak se hraje za stavu 0:0 a jinak za stavu 3:0. Prostějov byl agresivnější a lepší,
to je asi vše, dál bych se k tomu raději nevyjadřoval.“

Milan FURIK  "?%@,?  -*+?= )=_&

„Po Líšni jsme si zhodnotili, co jsme udělali špatně, že se nám zápas herně vůbec
nepovedl, po celou dobu jsme byli horším mužstvem. Vyříkali jsme si to a bylo to
vidět. Výkon byl úplně jiný, od začátku jsme do toho šlapali, nenechali jsme Rýmařov
vůbec hrát. Dali jsme první gól, což prakticky rozhodlo zápas, jen mě mrzí, že jsme
nedotáhli čisté konto. Je škoda, že pro gólmany neuděláme trochu víc. Udělali jsme
několik změn v sestavě, co do počtu to byl trochu risk. Rozhodli jsme se, že do toho
dáme trochu víc drivu. Martin Hirsch odehrál skvělý zápas, dali jsme tam Zapletala
s Píchalem, kteří nehrávají, udělali jsme změnu v brance, Koudelkovi jsme dali tu ‚desítku‘ a myslím, že tam hrál skvěle. Takhle by podle mě ‚desítka‘ měla hrát, zakončoval,
je jedno, že třeba mimo branku. Všechny změny byly ku prospěchu hry.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:

ƔƔ Nastoupil jste sice v základní sestavě, ale
na nezvyklém postu. Jak jste se cítil?
„Hrál jsem poprvé levého beka... (úsměv) Když jsem
hrál levého záložníka, docela jsem si to pochvaloval,
jenže tohle bylo přece jen trochu něco jiného. I když
moderní obránci mají hrát ofenzivněji. Utkání nám
myslím sedlo všem, vstoupili jsme do něj tak, jak
máme nastupovat do každého zápasu. Tedy aktivně,
vytvořili jsme si šance, od začátku jsme vzali otěže do
svých rukou a to rozhodlo zápas. Utkání bylo hodně
důležité, měli jsme tak trochu nůž na krku, na začátek
jsme se soustředili a zápas zvládli.“

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

ƔƔ Zápas s Líšní nezůstal bez následků. Jak finanční postih zapůsobil na kabinu?
„To pomůže vždycky. Jenže byla to ostuda hlavně pro nás i pro vedení, prohrát před vlastními
diváky 2:6. Sice s kvalitním soupeřem, ale přesto
bylo nutné tohle odčinit a za
každou cenu vyhrát. Stačilo
by i jednobrankové vítězství,
prostě tři body, tohle je už jen
třešnička na dortu. Doufám,
že pětigólová nadílka
se divákům líbila.
I když si to třeba
přečtou jen v novinách, je šance,
že zase příště přijdou. Vůbec by diváků mohlo chodit
víc a je samozřejmě
na nás, abychom je do
  $%&
hlediště přilákali.“

Tomáš KALÁB

Jan Koudelka (na snímku) se posunul do útoku
  $%&
ke Kroupovi a opět patřil k nejlepším hráčům
na hřišti. Svůj výborný výkon korunoval dvěma bychom určitě nedostali. Je asi třeba čas od času
skoro na vlas stejnými brankami. Své pocity po- dostat facku, ale ne takovou jako s Líšní... Jsem
rád, že jsme to proti Rýmařovu zvládli.“
psal Večerníku v exkluzivním rozhovoru.
ƔƔ V prvním poločase jste střílel nepřesně,
uplatnil jste se po přestávce, kdy bylo třeba
ƔƔ Zůstal jste na rozdíl od jiných v základní přidat ještě nějaký ten gól navrch...
sestavě, ale na jiném postu. Svědčilo vám to? „Střely byly spíše ze záklonu, proto nemohly být
„Soupeř situaci nám i mně osobně hodně uleh- přesné. Když jsem šel sám na gólmana, věděl
čil. Jsem moc rád, že jsme vyhráli, ale bylo to tím, jsem, že mu udělám kličku, protože on jen stál.
že jsme si vytvořili množství šancí. Pozice útoč- A podruhé stál taky. Takže mně jen stačilo, abych
níka mně seděla asi víc, ale vše se odvíjí od síly ho ‚objel‘. To bylo pro mě jednoduché.“
soupeře. Rýmařov nám toho směrem dopředu ƔƔ Při páté brance jste si málem mohli vyumožnil víc než třeba Líšeň. Jsem ale rád, že jsem brat, kdo vstřelí hattrick. Měl jste k míči dál?
si tento post zase zahrál, podobně jsem hrál na „Karel je hladový... (smích) Kdybych ho dohnal
hrotu na podzim ve Vyškově. Páteční porážku je ještě nějakou střelou, bylo by to zajímavé. Ale to
ale stejně těžké odčinit. Kdybychom přistoupili je fakt jedno, kdo dá kolik branek, hlavně že jsme
k začátkům poločasů stejně jako teď, šest gólů vyhráli.“

PROSTĚJOV V rámci zemětřesení v sestavě se do zápasu s Rýmařovem dostal
do základní sestavy i Martin Hirsch (na snímku). Pokud jste jej ovšem hledali
na pravém beku či pravém kraji zálohy, bylo to marné. Martin ale o sobě dal PROSTĚJOV Zemětřesení v sestavě přečkal,
vědět i vlevo. K přehlédnutí však rozhodně nebyl.
ovšem nikoli na svém postu. Ofenzivní záložník

smál se Jan Koudelka

„Od začátku jsme převzali otěže zápasu,“ „Karel je hladový...,“
vidí příčinu úspěchu MARTIN HIRSCH

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Získat tři body, zůstat na prvním místě, ale hlavně se omluvit vlastním fanouškům. To byly cíle prostějovských fotbalistů ve
středečním odloženém 16. kole Fortuna MSFL proti Rýmařovu. Zápas
to byl úplně odlišný od toho srpnového. Od prvních minut totiž nebylo
pochyb o tom, kdo je na hřišti pánem, a Kroupa s Koudelkou se podělil
o pět gólů v síti soupeře.
nezaregistrovali, že jednou ze změn,
které kouč Machala po debaklu s LíšKoudelka nastoupil v útoku spolu ní provedl, byla právě ta mezi tyčemi.
s Kroupou a od počátku zápasu hý- Důvěru dostal také Hirsch a mladíci
řil aktivitou. Jeho střelecké pokusy, Píchal se Zapletalem. A pěkná komtrenéry velmi ceněné, ovšem mířily binace byla k vidění v podání Koumimo prostor soupeřovy branky. delky, který vyzval ke sprintu právě
Uplynulo něco přes čtvrt hodiny, Píchala, jeho finální přihrávku na
když se aktivita Prostějova poprvé Kroupu ovšem odvrátil obránce na
zúročila. Zapletal vlevo potáhl míč, roh. Deset minut před přestávkou po
od brankové čáry vrátil Kroupovi, je- rozehrané standardní situaci ukličhož první střelu Kubját ještě vyrazil, koval Koudelka soupeře, načechral
na dorážku už ale reagovat nestačil – míč do šestnáctky přesně na hlavu
1:0. Vzápětí byla Jiskra blízko vyrov- Kroupovi, který takové situace umí –
nání. Radek Němec využil nabídku 2:0. Záhy ještě po závaru mířil Fládr
spoluhráče a z první vystřelil, Neoral mimo branku. Stejně se vedlo i Koumíč stačil vyrazit. Dostalo se mu za delkovi po průniku po levé straně
to sice ovací, ovšem stadionem zně- a následném zakončení. Těsně před
lo „Fiiiiilip Jíííícha“... Příznivci jakoby odchodem do šaten se dopředu vydal

Omluva fanouškům: Rýmařov si odvezl bůra!

„Po zápase s Líšní nám vedení oznámilo nějaké finanční postihy. Ze zkušenosti to má
efekt v případech, kdy tým utkání nějak odchodí, nehraje na sto procent, ale to podle mě
nebyl náš případ... My jsme myslím do zápasů dávali všechno, ale v tu chvíli se nepotkala sportovní forma, zapracovala únava, neřekl bych, že by utkání někdo odchodil či
vypustil. Pět změn v sestavě je hodně, ale trenéři vnímali, že výkonnostní křivka šla lehce
dolů. Někdo třeba dohrával setrvačností, takže přišli jiní hráči, kteří nebyli tolik vytížení,
a svou dravostí a pracovitostí mančaft zase zvedli. Honza Koudelka má momentálně
velkou sportovní formu, daří se mu. Na kraji zálohy byl svázaný nutností vracet se
s protihráčem a podílet se na bránění, uprostřed hřiště si asi umí lépe rozložit síly a bylo
to znát. Jeho velké plus je to, že zvedne hlavu, rozhlédne se, nebojí se přejít jeden na jednoho, čímž se dostáváme do přečíslení a z toho pramení šance. Změnili jsme styl hry,
který nám daleko víc sedí, přesto jsme se ani v Kroměříži nevyhnuli slabšímu vstupu do
utkání. Podržel nás brankář, Neoral dobře chytil trestný kop, pak jsme začali dávat góly
my. Na závěr sezóny se toho už moc natrénovat nedá, množství hráčů má v nohách
velkou porci zápasů, navíc jsme hráli v krátkém sledu dvakrát tři zápasy během osmi
dnů. Spíš bych řekl, že změněného systému hry, který nám sedí, se budeme držet i proti
Velkému Meziříčí.“
Karel KROUPA, útočník 1.SK Prostějov

pohledem karla kroupy

aneb

OKÉNKO
KAPITÁNA

Není to tiskařský šotek, který by nechával jména
z předchozích vydání. Koudelka opět dokázal, jaké
jsou jeho přednosti pro tým, zvlášť na postu podhrotového hráče. Asi nejlépe nechat hovořit trenéra
týmu Oldřicha Machalu: „Koudelka si umí
vytvořit šanci, umí si najít prostor a obejít hráče
a zakončit, to je velká devíza. Takový hráč nám
chyběl.“

JAN KOUDELKA

VEČERNÍKU

HRÁČ
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a Slavii Praha uspěl i mezi Jestřáby ƔƔ Již na první pohled budíte rea probojoval se s celým týmem do spekt svou výškou a váhou. Jak
byste sám sebe charakterizoval?
semifinále WSM Ligy.
„Je těžké sám sebe posuzovat. KdyJiří MOŽNÝ
bych se ale do toho měl pustit, tak si
ƔƔ Co vás před novou sezónou myslím, že i když jsem velký hráč, moje
přivedlo právě do Prostějova?
hra není založena na agresivitě, ale více
„Měl jsem i jiné nabídky, ale jedná- se prosazuju kombinačním hokejem
ní s panem Vykoukalem bylo kon- a dobrým zakončením.
krétní, rychlé a nechtěl jsem čekat, ƔƔ Jak výrazný prostor očekáváte,
jak ostatní jednání dopadnou, nebo že mezi Jestřáby dostanete? Počínedopadnou. Zvolil jsem Prostějov táte, že nahradíte Honzu Rudova udělal jsem dobře.“
ského i v přesilovkové formaci?

/*#+/ )$ ,&)*

V nižších fotbalových soutěžích máme před sebou už jen tři hrací víkendy a začíná se tak více
či méně rýsovat, kdo by mohl zamířit výše a kdo
se naopak zřejmě vydá o patro níže. A v kraji by
se mohly obě cesty týkat regionálních celků.
O sestupu Němčic je již delší čas rozhodnuto
a stejně tak se zřejmě rozloučí Protivanov nebo
Mostkovice, opačným směrem by se naopak
mohla vydat Konice. V centru severozápadní
části regionu se dal dohromady silný tým, který již mimo jiné postoupil do finále krajského poháru a má zacíleno na zisk této trofeje
umožňující rovněž vstoupit do předkola MOL
Cupu, stejně tak i v I.A třídě má velice slušně
našlápnuto. Konice dokázala smazat výraznou
ztrátu na Litovel a před týdnem měla dokonce
bod k dobru, nyní se srovnaly oba celky nastejno bok po boku, zatímco ostatní už jsou ze hry.
Máme tak před sebou nesmírně dramatické
soboty a neděle, na jejichž konci by se Kralice
opět mohly dočkat vyhlídky okresního derby.
Na takové souboje se v nejvyšší krajské soutěži
čeká od loňského jara a sestupu Určic.
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Letošní závěr první ligy byl snad tím nejzajímavějším a nejnapínavějším od historicky prvního
libereckého titulu v ročníku 2001/2002. O mistru sice bylo téměř rozhodnuto již od podzimu
a stejně tak se hned zkraje jara vyprofilovala
top pětice, jež zaujala všechny vstupenky do
evropských pohárů, nicméně o předkolo Ligy
mistrů, základní skupinu Evropské ligy i holou záchranu se bojovalo až do úplného konce.
A právě na chvostu byla situace nejzajímavější,
celá dolní polovina mužstev byla namočena. Do
bitev o udržení výrazně promluvili i dva vyslanci
z okresu, oba shodně v karvinských barvách. Pavel Dreksa se v zimě vrátil z Ázerbájdžánu a odehrál od té doby úplně všechny minuty, k tomu
přidal jeden gól a vyhrál přes dvě třetiny soubojů, i díky němu to Slezané dokázali a díky závěrečné venkovní výhře nesestoupili. U tohoto
momentu už naopak nemohl být Josef Mucha,
který sice mužstvo dotvářel a dlouho úspěšně
vedl, nakonec však nečekaně a také víceméně
nekoncepčně dostal padáka. Možná i proto, aby
mu nenaběhla opce v případě záchrany.
Přestupové vody se pohnuly a na prostějovský
led přibruslí trio hráčů, od nichž se očekává, že
na sebe výrazně vezmou odpovědnost a velkou
měrou se zapojí k nasměrování týmu do nejvyšších pater pořadí. Dlouho to skutečně vypadalo,
že se žádné nové zajímavé jméno mezi Jestřáby
neobjeví, ale poslední dny a týdny ukázaly, že
by se fanoušci opět mohli na co těšit. Samotná
jména na papíře pravda nikdy nejsou jistotou,
každý ročník je jiný a stejně tak i soupeři se snaží
udělat to nejlepší, aby právě oni sestavili kvalitnější mužstvo, ale v případě pevného zdraví by
prostějovská sestava mohla dát dohromady dvě
silné útočné formace a k nim další, které minimálně budou eliminovat nebezpečí protivníků.
V tuto chvíli se tak zdá, že je zdejší soupiska
prakticky uzavřena a dozná už jen kosmetických
úprav typu druhého gólmana a několika mladíků, to nejzajímavější se tak opět začne dít až za
zhruba dva měsíce, až se Jestřábi přesunou na
čerstvě namraženou ledovou plochu a po týdnech suché přípravy začnou pilovat herní situace a taktické prvky.

O  D & O x /  
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Foto: www.fotbal.cz a Facebook
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KYJEV, PROSTĚJOV Čtvrteční finále ženské
Ligy mistrů, v němž se utkal francouzský
Lyon s německým Wolfsburgem, rozseklo
až prodloužení. Oba týmy se utkaly ve finále
nejprestižnější soutěže na světě už potřetí.
Tentokrát tomu tak bylo pod nekompromisním dozorem české rozhodčí a prostějovské
rodačky Jany Adámkové. „Abych byla
upřímná, ten zápas ve mně pořád doznívá.
Byla tam spousta emocí, průběh finále byl
výjimečný, takové se jen tak nevidí. Pro
rozhodčího po všech stránkách velmi náročná
práce,“ uvedla Adámková pro www.fotbal.cz.
„Beru to jako třešničku na dortu mé kariéry.
Samozřejmě k tomu přispělo i kladné hodnocení výkonu celého našeho týmu, jehož se
nám po skončení zápasu dostalo,“ neskrývala
spokojenost někdejší bývalá fotbalistka.
dokončení na straně 36 >>>
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Prostějovský
tenista zvládl
skvěle nástrahy kvalifikace
grandslamového podniku
a po dvou leFoto: internet
tech si zahraje
French Open! Člen TK Agrofert musel
vyhrát tři zápasy, aby se mohl zúčastnit antukového mistrovství v Paříži. Potvrdil tak, že právě oranžový
povrch mu svědčí nejvíce. Překvapí
i v hlavní soutěži?

ADAM PAVLÁSEK
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Kouč pivinských fotbalistů
JAROSLAV SVOZIL
si po skončení vypjatého derby
v Klenovicích na Hané
nebral servítky...
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Trojka hrála velkou roli při dalším významném úspěchu prostějovského kulečníku, který zažívá
v poslední době velké úspěchy.
Tentokrát byli Hanáci úspěšní
v nejtěžší disciplíně - trojbandu.
Soutěž tříčlenných družstev jim
přinesl bronzovou medaili, když
skončili celkově třetí.

:$&*c

Další nepříjemnou porážku utrpěli
nohejbalisté Prostějova, kteří v oslabené sestavě nestačili čelit síle čakovické Avii. Přestože již měli v sestavě
původně vyhozeného Klaudyho,
nebylo to svěřencům kouče Beneše
nic platné. Aktuálně klesli na poslední příčku prvoligové tabulky.

DEBAKL:

Tým házenkářské přípravky TJ Sokol Kostelec na Hané - HK vyhrál
ve slovenské Stupavě turnaj pod
názvem Playminihandball 2018.
Celé klání ve své věkové kategorii
zvládl bez jediné porážky a jednu
z největších mezinárodních akcí
daného druhu tak slavně opanoval!

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

před dvěma lety, kdy v Kadani stihl na osmadvacet startů hned jednatřicet bodů, než si jej
napevno stáhl mateřský Chomutov. „Marek
je jedním z těch, kteří mají smůlu na tabulky.
Má na extraligu, musí ale být top hráčem a podávat nadstandardní výkony. Trénovat bude
zatím v Praze v Dejvicích, byl jsem se už na něj
podívat,“ poznamenal Jiří Vykoukal.

„Chtěl bych, aby dobře šlapal
tým. Když nám to půjde, tak vyniknou i jednotlivci. Můj cíl je
týmový, chci být do první čtyřky!“
ƔƔ Dosud jste na Hanou cestoval
jen v pozici soupeře, jak jste tehdy
vnímal fanoušky?
„To bylo ještě s Kadaní a Chomutovem. Na Chomutov tu byla parádní
atmosféra, ale víc si vybavuju zápasy
s Kadaní a ta, co si budeme povídat,
moc netáhne...“

sportovního manažera Jestřábů Jiřího Vykoukala. Téměř dvoumetrový a přibližně metrák
vážící útočník přichází coby náhrada za Jana
Rudovského, jenž by se přes Frýdek-Místek
rád prosadil do kádru extraligového Třince.
Jednatřicetiletý forvard loni nasčítal devětačtyřicet bodů v základní části a další tři přidal
v play-off, takovým číslům se Račuk přiblížil

„Na rovinu, když už je takhle sestavená přesilovka, která šlape, tak
podle mě by nemělo smysl dávat
tam hráče, který má opačné držení
hole. Ruďák je pravák, já levák. Loni
jim to fungovalo a být trenérem, nechám to tak, jak to fungovalo, a snažil se sehnat ke klukům praváka. Co
se týče mě, tak já bych mohl být součástí druhé letky, která by se podělila
s první o čas.“
ƔƔ S jakými osobními ambicemi
tedy do mužstva přicházíte?

„Hraje velmi dobře a je sám schopen rozhodovat zápasy. Jeho výkonnost stále roste, i ve
Znojmě s ním byli spokojeni, přestože neměl
žádná výborná čísla. Svou formu ale následně
potvrdil ve Slavii. A jednání byla až překvapivě rychlá, s Markem jsme se dohodli během
jednoho dne. Jeho požadavky byly přiměřené
kvalitě a jsem rád, jak to dopadlo,“ potěšilo

KARVINÁ, PROSTĚJOV
Pavla Dreksu a společně začali
Po třech a půl letech v pozici
jarní část excelentně, takže se
asistenta a posledním půl roce
zdálo, že Karvinské budou
v roli hlavního trenéra se Josef
čekat poklidné měsíce. Vyhráli
Mucha rozloučil s karvinv Mladé Boleslavi i nad Zlínem
ským „A“-týmem. Během
a svou letošní neporazitelnost
Foto:
www.youtube.com
tohoto období se padesátinatáhli až na sedm zápasů, když
letý prostějovský rodák podílel na postupu následně remizovali s Libercem, Spartou, Sigtehdy druholigového mužstva do nejvyšší mou, Brnem i Slováckem. Všemi těmito nerosoutěže i následném udržení příslušnosti zhodnými výsledky společně se čtyřmi prohrami
mezi domácí elitou, pouhé tři dny před ro- a dvěma plichtami v následujících šesti měřeních
zhodující bitvou právě skončené sezóny si sil se však rozšířilo karvinské čekání na vítězství
však musel sbalit věci a předat pomyslné žezlo až na jedenáct střetnutí. Majiteli klubu tak došla
sportovnímu řediteli Lubomíru Vlkovi.
trpělivost a před závěrečným duelem na půdě
„Jsem zklamaný, protože o záchranu bojujeme Jihlavy sáhl k personální rošádě. Muchovi by
do poslední chvíle. Bohužel. Majitel se tak ro- záchranou automaticky naběhla opce na další
zhodl. Svědomí mám čisté, udělal jsem maxi- ročník, jenže nedostal příležitost udělat poslední
mum, abychom se zachránili,“ nechal se slyšet krok. A jeho nástupce skutečně dokázal Slezany
pro idnes.cz. Někdejší ofenzivně laděný hráč přivést k vytoužené výhře na Vysočině, která znaSigmy Olomouc či Zlína se mimo jiné mohl menala udržení první ligy pro MFK i pro ročník
spolehnout i na navrátilce z exotického Kavkazu 2018/2019.
(jim)
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PROSTĚJOV Na 350 startů v extralize, první lize i mezinárodní EBEL, téměř 150 kanadských bodů v nich. S takovou bilancí se do Prostějova přesouvá Marek Račuk, pětadvacetiletý rodák z Teplic, jenž se přes mládežnické roky v Litvínově
a Chomutově plně prosadil i mezi dospělými. Loni si vyzkoušel i první zahraniční štaci, Znojmo mu ovšem osobními
statistikami příliš nesedlo. Sezónu tak dohrával ve Slavii, kde si udržoval průměr téměř bodu na zápas.

Jiří MOŽNÝ

Mucha nečekaně skončil v Karviné

PROSTĚJOV Také nejnovější
tvář prostějovského mužstva se již
plně zapojila do přípravy a netají
se vysokými ambicemi, s nimiž
přichází na Hanou. Pětadvacetiletý rodák z Teplic Marek Račuk má
za sebou již sedm extraligových či
prvoligových sezón, přičemž v posledním ročníku si v dresu znojemských Orlů vyzkoušel i první
zahraniční angažmá, nyní by rád
po štacích v Litvínově, Chomutově, Kadani, Kladně, Znojmu
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milujeme vecerník


„Můj cíl je týmový, chci být do první čtyřky,“
netají se novic v jestřábí sestavě Marek Račuk

Foto: www.hokej.cz

Pondělí 28. května 2018
www.vecernikpv.cz
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MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
28. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Nový
Jičín (neděle 3.6., 10.15, Křepský – Ol
KFS, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – MLADŠÍ:
28. kolo: 1.SK Prostějov – Vítkovice
(sobota 2.6., 12.30, Hampl – Kolář,
Langhammer).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – STARŠÍ:
28. kolo: 1.SK Prostějov – Vítkovice
(sobota 2.6., 10.15, Kolář – Hampl,
Langhammer).

III. TØÍDA
OFS PROSTÌJOV, SK. „B“:
16. kolo, neděle 3. června, 17.00
hodin: Protivanov „B“ – Olšany (sobota 2.6., 17.00), Kostelec na Hané
„B“ – Držovice (sobota 2.6., 17.00),
Plumlov „B“ – Mostkovice „B“ (hřiště Krumsín), Kladky – Přemyslovice,
Zdětín – Čechy pod Kosířem.

III. TØÍDA
OFS PROSTÌJOV, SK. „A“:
16. kolo, sobota 2. června, 17.00 hodin: Nezamyslice „B“ – Brodek u Prostějova „B“ (10.00), Bedihošť – Pavlovice u Kojetína, Želeč – Otaslavice „B“,
Biskupice – Němčice nad Hanou „B“
(neděle 3.6., 17.00), Skalka – Kralice
na Hané „B“ (neděle 3.6., 17.00, hřiště Klenovice na Hané).

PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
24. kolo, neděle 3. června, 17.00
hodin: Čechovice „B“ – Brodek u Prostějova (sobota 2.6., 17.00), Vrahovice –
Otaslavice (sobota 2.6., 17.00), Hvozd
– Dobromilice (10.15), Horní Štěpánov
– Určice „B“, Brodek u Konice – Nezamyslice, Výšovice – Vícov, Tištín – Ptení.

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
24. kolo, neděle 3. června, 17.00
hodin: Jesenec – Doloplazy (Šrejma
– Hubený, OFS).

SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
24. kolo, neděle 3. června, 17.00
hodin: Horní Moštěnice – Haná
Prostějov (sobota 2.6., 17.00, Lizna –
M. Pospíšil, Zavřel), Pivín – Újezdec
(Vachutka – Kouřílek, Milek), Vrchoslavice – Smržice (Kryl – Borůvka,
Dokoupil), Kojetín „B“ – Klenovice
na Hané (Šerý – M. Pospíšil, Frais).

ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
24. kolo, neděle 3. června, 17.00
hodin: Určice – Brodek u Přerova (sobota 2.6., 17.00, Petrásek – Šteier, P.
Brázdil st.), Kojetín – Protivanov (sobota 2.6., 17.00, Rosskohl – Slota, Dokoupil), Dub nad Moravou – Lipová
(Vedral – Hubený, Spurný), Opatovice
– Plumlov (10.00, Zavřel – Kundrát,
Matulík), Kostelec na Hané – Mostkovice (Langhammer – Straka, Sedláček), Čechovice – Beňov (Machala
– Foral, Boháč), Němčice nad Hanou
– Bělotín (Lepka – Chládek, Štětka).

FGP STUDIO
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
24. kolo, sobota 2. června, 17.00 hodin: Chválkovice – Konice (Kreif – J.
Dorušák, Bašný).

CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
24. kolo, neděle 3. června, 17.00 hodin: Zábřeh – Kralice na Hané (Kylar
– Bartuněk, Samek).

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
28. kolo: 1.SK Prostějov – Velké Meziříčí (pátek 1.6., 17.00, rozhodčí:
Ogrodník – Kneisl, Slováček).
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líka udržet vedení, co jim síly stačily.
„Soupeř na konci zápasu tlačil, ale
my měli vůli vyhrát,“ oddechl si po
zápase někdejší mistr Evropy do jedenadvaceti let.
Kralice vstoupily do zápasu aktivněji, ale
soupeř byl v úvodu vyrovnaným protivníkem. Skóre se poprvé měnilo po půl
hodině hry, kdy se krásnou střelou pod
břevno prezentoval Brhel a dostal domácí do vedení - 1:0. „Do zápasu jsme
vstoupili dobře a odehráli kvalitní poločas. Ten Brhelův gól byl krásný. Trefil
to přesně zpoza vápna, takže paráda,“
chválil své svěřence David Kobylík. „Byli

jsme agresivní a kluci hráli přesně to, co
jsem od nich chtěl. Ale zase nás trápila
koncovka. Bohužel to tak je a stále se
potýkáme se špatnou produktivitou.
Chybí nám těch posledních pár kroků
udělat navíc v šestnáctce. Je to něco, na
čem pracujeme, ale první půlku jsme
ovládli presingem, agresivitou a aktivním přistupováním,“ uvedl k průběhu
první pětačtyřicetiminutovky trenér.
I ve druhém poločase měli otěže zápasu ve svých rukách domácí a pro uklidnění potřebovali dát aspoň ještě jednu
branku. To se jim podařilo, když po
faulu bránícího hráče byl stažen Cibul-

4
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DRŽOVICE, PROSTĚJOV Kdo
je nejlepším regionálním týmem v
ženské kopané? Po právě skončeném víkendu má tato otázka znovu
novou odpověď. Už to není Kostelec
na Hané, který se mezitím transformoval v „béčko“ 1.FC Olomouc,
ani mostkovický Sokol. Na úplnou
špici se vyhouply Držovice, po uplynulém podzimu se tak realitou stala
původně velice nepravděpodobná
verze. Poslední krok učinila nedělní
výhra týmu Tomáše Jetela doma nad
Mutěnicemi.
„Chtěli jsme předběhnout Mostkovice,
pro holky to byla velká motivace. Šly si
za tím a prodaly, co se naučily. Za mě
panuje spokojenost, naše jaro bylo až
neskutečné. Přišlo sice několik nových
hráček, je to ale práce celého týmu.
Každá z hráček odvádí, na co má, a mozaika se nám poskládala,“ mnul si ruce
kouč vítězek.

DRŽ
MUT

Držovice se ujaly vedení na prahu druhé čtvrthodiny, kdy se prosadila Veronika Ondrová. Hosté sice záhy srovnali,
jenže pak si vzala slovo uzdravená Tereza Dorotovičová a ve třicáté minutě
vrátila vedení na domácí stranu. A teď
už definitivně, v posledních patnácti
minutách zápasu navíc ještě zvýraznila
skóre Soňa Malinková s Klárou Kostíkovou. „Celý tým chválím za přístup,
každá z holek do toho dala maximum,
co mohla. Byli jsme v trochu specifické sestavě, chyběla mi Mikysková,
zaskočili jsme tedy soupeře hrou na tři
útočnice. Zatlačili jsme je při rozehře
a tato taktika nám vyšla, ve druhé půli
jsme pak přeskupili řady, zahustili střed
a hráli už jen na dvě útočnice,“ přiblížil.
Při pohledu na tabulku byly papírovým favoritem Mutěnice, nicméně
letošní výsledky pro změnu předurčovaly Držovice, které do té doby posbíraly za rok 2018 deset bodů, zatímco

ten výsledek udrželi. Černovír každopádně předvedl hodně dobrý výkon a
opravdu klobouk dolů,“ okomentoval
závěr utkání úspěšný střelec utkání.
V příštím utkání se Kralice představí
na hřišti Zábřehu na Moravě, což je
soupeř, proti kterému by podle tabulky
měl tým kolem Davida Kobylíka brát
všechny body. „Chceme jednoznačně
vyhrát. Tři body potřebujeme,“ burcuje
Kobylík. Utkání se odehraje 3. června v
17. hodin.
(jč)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis krajského přeboru najdete na
straně 27
TJ Sokol
 
  
nad Hanou

>>> dokončení ze strany 35
V samotném zápase, který přímým přenosem
vysílala O2 TV, se Jana Adámková nevyhnula verdiktům ve spoustě složitých situací.
Například když musela s asistentkou řešit, zda
ve druhém poločase prošel míč za brankovou
čáru Wolfsburgu. „Je to zvláštní. Člověk odpíská
třeba stovky zápasů a nikdy se s tím nepotká. A
ve finále Ligy mistryň to přijde. Asi to je osud,“
podotkla Adámková s úsměvem k momentu,
kdy Francouzkám radost odepřela. „Na hřišti
to samozřejmě není nic jednoduchého. Sama
ze svého postavení, kde mám být, jsem neměla
šanci situaci posoudit. Na vyhodnocení máte
maximálně nějaké tři vteřiny. Moje asistentka
míč za čarou neviděla, proto jsem stála za jejím
rozhodnutím. Ani žádný z opakovaných záběrů
opak neprokázal. V našich soutěžích musíme
spoléhat jen na vlastní úsudek, protože není k
dispozici žádná nápomocná technika,” popsala
jeden ze zásadních okamžiků zápasu česká sudí.
Jelikož v devadesáti minutách žádná branka
nepadla, poprvé si tak ve své kariéře mohla
zapískat prodloužení. To přineslo neskutečné
gólové hody, stačilo totiž padnout hned pět
branek. Adámková se nebála ani trestat a za
druhou žlutou vyloučila hráčku německého
týmu. Lyon pak zápas převzal do svých rukou,
zvrátil nepříznivý stav a dokráčel si pro triumf

po výsledku 4:1. „Byl to šrumec a náročná
záležitost po fyzické i psychické stránce. Zápas měl velký spád a tempo, nebyla to žádná
legrace. Určitě jsem si vytvořila osobní rekord
v počtu naběhaných kilometrů za zápas.
Myslím, že jsem zvládla nějakých jedenáct
kilometrů,“ líčila Adámková, která navázala na
svoji českou předchůdkyni Dagmar Damkovou
- rozhodčí finále LM z let 2006 a 2011.
Finálový duel pro Adámkovou znamená
vrchol kariéry. „Opravdu to bylo nezapomenutelné. Fantastická atmosféra na plném stadionu, dlouhý zápas s prodloužením, v němž
padlo pět gólů. Nevím, jestli se někdy takový zápas vůbec hrál. Oba týmy k tomu přispěly velmi
dobrými výkony a byl to vrchol soutěže se vším
všudy. Moc si vážím toho, že jsem u toho mohla
být. Pamětní medaile z Kyjeva bude hned
vedle té za finále mistrovství světa dvacítek,
ale čtvrtek řadím v kariéře přece jen nejvýš,“
poznamenala rodačka z Domamyslic, která se
už může připravovat na letní mistrovství světa
do 20 let a čekat na pozvánku pro seniorský
šampionát. „To jsou velké mety, na které se
chci dokonale připravit. Ale nejprve jsou přede
mnou dvacítky a pak na sobě musím dál pracovat tak, aby vyšlo i seniorské mistrovství. Tam
je ještě dlouhá cesta, je třeba jít krok po kroku,“
dodala elitní rozhodčí.
(jč)
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„Frehar je zraněný, Holčák vyloučený
a kluci dělají maturity, jeli jsme tedy v
jiné sestavě i rozestavení. Navíc se hned
v osmé minutě zranil Peťa Vodák a po

Hodnocení trenéra Určic Pavla
Zbožínka:

Branka: 59. Bušina. Rozhodčí: Vojtek
– Kreif, Rosskohl. Žluté karty: 64. Hejduk, 89. Halouzka (oba U). Diváků:
87. Sestava Určic: Števula – Slezák,
Zbožínek (32. Kadlec, 57. Střebský),
Adamec, Žáček – Hejduk, T. Menšík,
P. Halouzka, Bureš – O. Halouzka, Vodák (8. Krajíček). Hrající trenér: Pavel
Zbožínek.

1:0
(0:0)

„Teď jsem byl spokojen s hrou, byli jsme
na míči a i díky stylu soupeře jsme mohli
kombinovat. Beňov hraje otevřený fotbal, dopředu má kvalitu a dozadu trochu
problém, oni stále hrají pěkný fotbal pro
diváky. Zápasu by tak spíše slušela remíza
3:3 než 0:0. Oba týmy se tlačily do útoku
a vytvořily si mnoho šancí, chyběly jen
góly. My jsme s bodem spokojeni, přestože jsme měli o šanci víc, bod z venku
se počítá. Nedali jsme ji ale. Musím pochválit brankáře, remíza je spravedlivá. A
penalty nám nevyšly, jsou teď maturity...“

Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Jaroslava Klimeše:

„Splnili jsme úkol k tomu, abychom
mohli i nadále žít. Co jsme chtěli, to
jsme uhráli a doufáme, že udržíme naději až do konce. Zápas to byl vyrovnaný,
vyložených šancí jsme ale měli víc. Pomohlo nám uzdravení Jirky Kamenova,
v útoku byl hodně cítit a zařídil oba góly,
po úniku a faulu na něj se kopala penalta,
to nám psychicky hodně pomohlo. Nad
své poměry pracoval i Martin Šlambor a
ostatní rovněž přispěli svým přístupem.
Výsledek jsme si hlídali a mohli jsme přidat i další branky, když jsme ale v závěru
inkasovali, tak jsem si uvědomil, kolik
utkání, jsme už takto zbytečně ztratili
v závěru. Jsem strašně rád, jak dobře se
týmu ujal hrající trenér Ondra Milar,
vede tréninky a jeho zásluhou vše funguje.“
(jim)

Hodnocení předsedy Mostkovic
Ladislava Krátkého:

Branky: 8. z penalty a 57. Šlambor –
89. Pazdera. Žluté karty: 60. Milar, 72.
P. Zapletal. Diváků: 107. Rozhodčí:
Foral – Jílek, Dokoupil. Sestava Mostkovic: Lukáš – Hanák, Milar, Šlambor (82. O. Zapletal), Kamenov, M.
Vojtíšek, P. Zapletal, Dadák, Doseděl,
Křišťan (74. Šubert), Kazda. Trenér:
Ladislav Krátký.

2:1
(1:0)
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půlhodině já, oběma se nám shodně
ozval zadní stehenní sval. Kluci ale podali výkon na hranici možností a musím je
pochválit, přestože jsme odjeli bez bodu,
tak s dobrým pocitem a ne se skloněnou hlavou. Zlobili jsme a utkání bylo
otevřené až do konce, mohli jsme urvat
nerozhodný výsledek. Věděli jsme, že
Bělotín má kvalitní mužstvo, to se také
potvrdilo, byli jsme ale také nebezpeční
a třeba Ondra Halouzka trefil tyčku. Byl
to férově vedený zápas a jen škoda, že se
nám třeba po některém z nebezpečných
protiútoků nepodařilo vstřelit gól.“

„Po třech našich chybách jsme dostali tři góly v prvním poločase.
Neproměnili jsme penaltu za stavu
2:0, takže se nám nepodařilo dát
kontaktní gól. Ve druhé polovině
hráli kluci úplně jinak a dokázali
dát tři góly. V závěru pak neproměnili nějaké šance a kdo nedá gól, ten

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

stava Vrchoslavic: M. Jurčík - Zatloukal (79. Přecechtěl), M. Hradil, Holub,
Coufalík (24. Trávníček) – Machálek
(72. Dostál), Panáček, Horák, Fialka –
R. Jurčík, T. Hradil. Trenér: Miroslav
Panáček.

na Hané
Sokol
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reportáž v rozhledně na straně 41
(jč)

2:1
(2:0)

nevyhraje. Jinak to byl velice kvalitní zápas z obou stran a pro diváky
atraktivní, ale úvod zápasu jsme totálně zaspali.“  
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SLATINICE, PROSTĚJOV Po vydařeném utkání proti Novým Sadům v minulém dějství přišel tentokrát pro fotbalisty Jesence tvrdý pád. Zápas na půdě
soupeře v rámci třiadvacátého kola skupiny „B“ I.B třídy Olomouckého KFS
se jedinému regionálnímu týmu Prostějovska nepovedl hned od začátku.
A už se vezl... Kromě špatného výsledku může Jesenec mrzet fakt, že právě
Slatinice, které jsou v tabulce před ním, se mu zase o kus vzdálily. Příští 24. kolo
nečeká tým lehký zápas v Doloplazech, každopádně svěřenci kouče Tichého
si potřebují spravit chuť dobrým výsledkem.

I.B třída skupina B
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Branky: 4. a 45. Dostál, 58. a
69. Šemro, 75. Doležel, 85. Veselský – 22. Knoll. Rozhodčí:
Winkler – Brázdil, Dokoupil.
Žluté karty: 44. Dostál, 85.
Škobrtal – 45. Burget (52. Tichý), 49. Hradil, 83. Knoll. Diváků: 100.
Sestava Jesence: Burget R. – Žou-

4:1
(2:0)

„Dostali jsme čtyři góly po fatálních chybách, což u nás není zvykem... První už ve čtvrté minutě,
na tuto branku jsme ještě našli
odpověď, když se po dvaceti minutách hry trefil Knoll. Pak ale přišla

Hodnocení trenéra
Jesence Petra Tichého:

želka, Burian, Gottwald (66. Svoboda), Horák – Laštůvka, Poles,
Čížek, Burget J. – Knoll, Navrátil.
Trenér: Petr Tichý st.

gólová smršť domácích. Ti zvládli
dát zhruba každých deset minut
druhého poločasu gól a skóre se
zastavilo za stavu 6:1. Každopádně vždycky v sezóně přijde zápas
blbec. Soupeř sedmkrát vystřelil
na bránu, šestkrát dal gól, takže
obrovská produktivita. Jsem zklamaný, protože jsme konečně chtěli
přivézt nějaké body zvenku, protože ten mančaft na to má. Je ale lepší,
když ta pomyslná facka přišla teď až
na konci sezóny.“
(jč)

Jesenec si vybral nejhorší zápas sezóny a dostal šest gólů

0:3
(0:2)
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na Hané

Rozhodčí: Kopecký – Vedral, Šerý.
Žluté karty: 53. Suchánek, 61. Navrátil
– 77. M. Klimeš. Diváků: 130. Sestava
Kostelce na Hané: Vítek – Synek, Vinklárek, Móri, Holoubek – Vyhlídal (82.
Baláš), M. Klimeš. Grepl (61. Chytil),
Hruban – Navrátil (70. Lužný), Preisler.
Trenér: Jaroslav Klimeš.

0:0
pk 5:4

PROSTĚJOVSKO Třiadvacátým kolem pokračovala skupina „A“ I.B třídy Olomouckého KFS, které
o uplynulém víkendu přineslo zajímavé výsledky. Na domácím hřišti padla Haná Prostějov, když
dostala od Ústí tři branky, na které nenašla odpověď. Klenovice s Pivínem si to rozdaly v derby, o
němž podrobně referujeme hned na několika místech dnešního vydání. Vrchoslavice prohrávaly
v poločase o tři branky, ale zápas nevzdaly a ve druhém dokázaly soupeři vstřelit stejný počet gólů.
Bohužel pro hosty s náskokem z prvního poločasu Želatovice přidaly ještě jednu branku, která se
ukázala jako vítězná. Smržice si doma poradily s Troubkami a definitivně se tak uklidnily.

Zvláště v útoku, kde jsme předved- Jamrich (82. Verner M.), A. Studený.
li několik pěkných akcí. Je škoda, že Trenér: Petr Gottwald.
jsme aspoň nějaký ten gól nevstřelili.
Hodnocení trenéra
Jinak jsme zaslouženě prohráli s lepSmržic Petra Gottwalda:
Branky: 26. a 73. Marek, 30. Smolka. ším soupeřem.“
S trenérem se bohužel nepodařilo
Rozhodčí: Marek - Horák, Dömish.
TJ
telefonicky spojit.
Žluté karty: 81: Kaprál – 81. Palacký. Di 
váků: 20. Sestava Hané: Marák – Jančiar,
2:1
FC
FK
(0:0)
Kolář M., Trnavský, Vyskočil – Jiří Novák,
 
Troubky
Kaprál, Krupička, Jakub Novák (60. Holo4:3
 
(3:0)
mek) – Strouhal (73. Ociepka), Zatloukal Branky: 48. a 88. Kalandřík – 90.
1946
(86. Lošťák).
Trenér: Daniel Kolář. (+1). Stískal. Rozhodčí: Šerý – Štětka, Krátký. Žluté karty: 45. Dostál, Branky: 18. Klimek, 19. Cagaš, 24.
Hodnocení trenéra
90. Tomiga (oba S). Diváků: 120. Král, 82. Dlouhý – 58. Jurčík, 88. PaHané Prostějov Daniela Koláře:
Sestava Smržic: Tomiga - Zbožínek, náček, 90. Hradil. Rozhodčí: Šafařík
„Zasloužené vítězství hostů, byli lepší. M. Studený, Klus – Kalandřík, Vařeka, – Konečný, Januš. Žluté karty: 20.
Ani my se ale nemáme za co stydět. Kotlár, Dostál – Grepl (74. Verner Š.), Dostál – 61. Fialka. Diváků: 145. Se-

TJ Haná

Sokol
Ústí B

5:1
(3:0)

„V první půli jsme byli jednoznačně lepší
a vedli jsme o dvě branky, pak jsme ale
udělali hrubou chybu. Jedinou za první
poločas, ale fatální. Šli sami na brankáře,
přišel faul a penalta. Do té doby šlo vše
perfektně. Domácím jde o hodně, do
druhé půle na nás nastoupili, bušili a my
jsme nebyli schopni podržet balon. Soupeř měl tlak i šance a z rohu srovnal, od
té doby to opět bylo vyrovnané utkání,
které dospělo až k penaltám. Při troše
štěstí jsme mohli brát všechny body a
doufáme, že se nám to už konečně podaří teď doma s Beňovem. Neví se, kolik
týmů bude padat, tak chceme mít klid.“

Branky: 33. Milar, 56. F. Pospíšil – 20. a
30. Hatle Rozhodčí: Bartuněk – Lepka,
Opravil. Žluté karty: 89. M. Pospíšil –
36. Muzikant, 64. Walter. Diváků: 110.
Sestava Protivanova: M. Piták – Z.
Pospíšil, Dvořák, D. Nejedlý, M. Pospíšil
– D. Sedlák (79. Liška), Milar, Sekanina,
Kropáč (83. T. Pospíšil) – F. Pospíšil
(80. Musil) – Grmela. Hrající trenér:
Milan Piták. Sestava Čechovic: ZelinHodnocení asistenta
ka – Š. Hanák, Koláček, Walter, Kupka
Protivanova Josefa Pospíšila:
(24. Veselý) – Němeček (74. Polák),
„Trochu v nás převládá pocit, že jsme měli Lakomý, Muzikant (86. Začal), Novák –
na víc a mohli jsme vyhrát v normální Chmelík, Hatle. Trenér: Evžen Kučera.
hrací době. Ve druhé půli jsme byli lepší
Hodnocení hrajícího trenéra
a škoda, že jsme utkání nedovedli do víLipové Pavla Růžičky:
tězného konce a umožnili Čechovicím
bodovat z pokutových kopů. Oni jsou na „Dneska se nám to povedlo, byl to asi náš
ně specialisté. (smích) Zpočátku byl sou- nejlepší zápas na jaře. Oproti minulému
peř lepší na míči, měli jsme z něj přílišný týdnu nám vše vyšlo. Brzy jsme dali první
respekt, vyčkávali jsme, byli jsme pasivní gól, o nedlouho poté přidali druhý a ještě
a nedokázali jsme je přinutit k chybám. do poločasu přidali třetí. Minule to bylo
Oni využili své šance a vedli, nám se na- velké zklamání a teď naopak velká spokoštěstí podařilo snížit a ve druhé půli zjed- jenost, tak to ale ve fotbale je. Roli určitě
nodušit hru, podržet míč, dostávat se do sehrálo i podcenění a přístup k zápasu, na
vápna. Včas jsme přistupovali k soupeři a lídra se mužstvo vždy vyhecuje víc než na
byli jsme i blízko třetí brance.“
poslední tým a teď tam z naší strany byla
kvalita i nasazení. Prostě vše, co chybělo v
Hodnocení trenéra Čechovic
minulém zápase. Vyhráli jsme po zásluze,
Evžena Kučery:
hostům jsme nedali žádnou šanci.“

Branky: 33. Milar, 56. F. Pospíšil – 20. a
30. Hatle Rozhodčí: Bartuněk – Lepka,
Opravil. Žluté karty: 89. M. Pospíšil –
36. Muzikant, 64. Walter. Diváků: 110.
Sestava Protivanova: M. Piták – Z.
Pospíšil, Dvořák, D. Nejedlý, M. Pospíšil
– D. Sedlák (79. Liška), Milar, Sekanina,
Kropáč (83. T. Pospíšil) – F. Pospíšil
(80. Musil) – Grmela. Hrající trenér:
Milan Piták. Sestava Čechovic: Zelinka – Š. Hanák, Koláček, Walter, Kupka
(24. Veselý) – Němeček (74. Polák),
Lakomý, Muzikant (86. Začal), Novák –
Chmelík, Hatle. Trenér: Evžen Kučera.

(1:2) pk 4:5

2:2

domácí prosadí. A sekundoval mu Spáčil,
bez nich dvou by možná hráli na konci
tabulky. Musím jim ale pogratulovat. V
patnácté minutě jsme navíc museli střídat
Horáka, ten nám v útoku hrozně chyběl.
Úplně se sesypalo to, co jsme si řekli v šatně a ke konci zápasu už bylo vidět, že jsou
domácí někde jinde, hodně jim to sedlo.
Kluky ale chválím, dohráli utkání se vztyčenou hlavou, chtěli hrát a nehádali se.“

I.B třída skupina A

„Mysleli jsme si, že to bude jiné utkání.
Plumlov má ale dobré mužstvo, které
táhl Trajer. On dokázal vzít balon a obejít
čtyři hráče, obranou procházel jako nůž
máslem a bylo jen otázkou času, než se

Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

„Věděli jsme, že Němčice hrají urputný a
bojovný fotbal a strašila nás jejich minulá výhra 3:1 nad Lipovou. Chtěli jsme je
nepodcenit, vletět na ně a přehrát je, že
se nám to nakonec podařilo, na tom má
největší zásluhu trenér. (smích) První půle
byla vyrovnaná. Opět chytal Peťa Kutný
a Němčice nám z nenápadného protiútoku daly gól. Makali jsme a snažili se a ve
druhé půli se nám trpělivou hrou, podržením míče a dohráním situací podařily
pětiminutovky, kdy jsme dali vždy tři góly.
To nás uklidnilo a utkání se už dohrávalo.
Šanci dostal i dorostenec Jirka Kratochvíl,
jsem rád, že nám pomáhá a chtěl jsem mu
dát větší prostor, hrál výborně. Pak jsem
musel do hry i já, přeskupili jsme řady a
dal jsem dva nádherné góly. Jak se celé
mužstvo shodlo, nejkrásnější za celou sezónu. (smích)“

Hodnocení trenéra
Plumlova Pavla Voráče:

Branky: 21., 37. a 57. Hladký, 56. Fabiánek z penalty, 60. Hrstka, 76. Trajer, 85. a
89. Voráč, 87. Spáčil z penalty. Rozhodčí: Dokoupil – Kopecký, Majer. Žluté
karty: 50. Vévoda (N). Diváků: 80.
Sestava Plumlova: Kutný – Vysloužil,
Ševcůj (71. Voráč), Fabiánek, Kiška –
Hrstka, Spáčil, Zabloudil, Bureš (60.
Kratochvíl) – Trajer, Hladký Hrající
trenér: Pavel Voráč. Sestava Němčic:
Nosek – Řezáč (71. Chlud), M. Navrátil, Spiller, Vévoda – Jordán, Hamala, J.
Navrátil, Dorňák – Kolečkář, Horák (15.
Jarmer). Trenér: Radovan Novotný.

9:2
(2:1)
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I.A třída skupina B
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Jihomoravanky jen sedm. „Jako favorit
jsme se necítili. Měli jsme na kontě jen
deset bodů a oni už dvacet. Jaro sice
bylo jiné, pořád ale byly o dvě místa
před námi. Soupeř byl fotbalový a také
měl šance, hodně nás ale zachránila
brankářka,“ vyzdvihl výkon Venduly
Langerové.
V konečném zúčtování tak Držovicím náleží sedmá pozice v devítičlenném pořadí „B“ skupiny Moravskoslezské divize žen, s tak vysokým
umístěním se nepočítalo. „Máme
třináct bodů a jsme třetí od konce. Po
podzimních krutých výsledcích je to až
neuvěřitelné. Je to současně zavazující,
abychom i nadále hráli jako teď. Nyní
se už od nás bude víc očekávat, pokud
ale hráčky zůstanou, tak jsme na to připraveni,“ pravil optimisticky naladěný
Tomáš Jetel.
(jim)
Statistiky z utkání
najdete na straně 27

Mostkovice

Mutěnice a předstihly

ka a pískala se penalta. Hosté se snažili
reklamovat, že zákrok se stal těsně před
pokutovým územím, ale rozhodčí si
stál pevně za svým rozhodnutím a ukázal na penaltový puntík. Právě hrající
trenér David Kobylík se postavil k penaltě, kterou bez problému proměnil
a dostal tak klid na kopačky domácích
– 2:0. Bohužel ne na moc dlouho. Patnáct minut před koncem se zvedl Černovír k tlaku, ze kterého vytěžil gól a zápas tak znovu dostal úplně jiný rozměr.
„Soupeř po gólu ožil, stal se nebezpečným a ucítil šanci. Dominoval závěru
utkání, ale my jsme kvalitně bránili a

KRALICE OPĚT BODOVALY A
UPEVNILY SI POZICI V TABULCE

Držovice zdolaly

KRALICE NA HANÉ Třiadvacáté
kolo krajského přeboru domácí na
svém hřišti zvládli a připsali si tak
další cenné body v boji o bronzový
piedestal. Sobotní zápas s Černovírem byl napínavý až do konce,
protože soupeři se podařilo čtvrt
hodiny před koncem dát kontaktní
gól. Do posledního hvizdu tak museli svěřenci hrajícího kouče Koby-

FC KNH
S ČER

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PŘEBOR:
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KRAJSKÝ PØEBOR
PØÍPRAVEK:
14. kolo, čtvrtek 31. května:
1.SK Prostějov – Sigma Olomouc
(16.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

OKRESNÍ PØEBOR
] ^  
24. kolo, neděle 3. června:
Plumlov – Smržice (úterý 29.5.,
17.30), Horní Štěpánov – Určice
(pátek 1.6., 17.30), Otaslavice –
Nezamyslice (sobota 2.6., 10.00),
Pivín – Olšany „B“ (10.00), Kralice
na Hané – Ptení (10.00), Výšovice – Mostkovice (14.30), Lipová
volno.

OKRESNÍ PØEBOR
^  
16. kolo, neděle 3. června: Mostkovice – Klenovice na Hané (sobota 2.6., 10.00), Držovice – Brodek
u Prostějova (sobota 2.6., 10.30),
Brodek u Konice – Určice (10.00),
Plumlov – Protivanov (10.30), Pivín – Hvozd (14.30).

FLY UNITED KRAJSKÝ
¡ ] ^  
24. kolo, sobota 2. června: Olšany
– Želatovice (9.00, Šteier), Kozlovice –Němčice nad Hanou (10.00,
M. Pospíšil), Nové Sady – Konice
(12.00, Sedláček), Šternberk – Čechovice (neděle 3.6., 9.00, Vláčil).

FLY UNITED KRAJSKÝ
¡ ^  
24. kolo, sobota 2. června: Nové
Sady – Konice (10.00, Sedláček),
Olšany – Želatovice (10.30, Šteier),
Kozlovice –Němčice nad Hanou
(11.30, M. Pospíšil), Šternberk –
Čechovice (neděle 3.6., 10.45, Vláčil).

SpSM – U12 JIH:
24. kolo: Vyškov – 1.SK Prostějov
(neděle 3.6., 10.00, Koryčanská).

SpSM – U13 JIH:
24. kolo: Vyškov – 1.SK Prostějov
(neděle 3.6., 10.00, Líkař).

MORAVSKOSLEZSKÁ
      
Dohrávka 28. kola: Hlučín – 1.SK
Prostějov (neděle 2.6., 11.45, hřiště
Ludgeřovice, Pasterčák – Kaloč, Štefek).

MORAVSKOSLEZSKÁ
     
Dohrávka 28. kola: Hlučín – 1.SK
Prostějov (neděle 2.6., 10.00, hřiště Ludgeřovice, Kaloč – Pasterčák,
Štefek).

   {
SK. „B“:
20. kolo, sobota 2. června: Němčice nad Hanou – Želatovice (10.00,
Dokoupil), Pivín – Horní Moštěnice
(14.30, Horák), Kozlovice – Brodek
u Prostějova (neděle 3.6., 10.00, Winkler), Otaslavice volno.

  
DOROSTU, SK. „A“:
20. kolo, sobota 2. června, 10.00
hodin: Hvozd – Mikulovice (Kryl),
Protivanov – Plumlov (Valouch),
Tovačov – Kralice na Hané (14.00,
Šerý).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
24. kolo, sobota 2. června, 10.00
hodin: Velké Losiny – Olšany (Šrejma), 1.HFK Olomouc „B“ – Čechovice (Janáček), Určice – Zábřeh
(neděle 3.6., 10.00, Petrásek), Konice – Nové Sady (neděle 3.6., 17.00,
OFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
28. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Nový
Jičín (neděle 3.6., 12.30, Ol KFS – Křepský, Ol KFS).

´
menicko

´
´
zapasove

Pondělí 28. května 2018
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOVSKO Až v devátém jarním pokračování „B“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS skončila letošní bodová série fotbalistů Určic. Na půdě druhého Bělotína je postihla zranění dvou opor, a i proto o gól
padly, naopak svou remízovou šňůru už o pátý korálek prodloužily Čechovice, které na penalty vyhrály v
Protivanově. Do penaltového rozstřelu dospěl i duel Kostelce v Beňově, kde do té doby gól nepadl. Podruhé
v řadě doma zvítězily Mostkovice a vedlo se i Lipové, která se po měsíci a půl dočkala plného bodového
zisku, když výsledkem 5:1 deklasovala vedoucí Opatovice. A hned jedenáct branek viděli diváci v Plumlově, domácí fotbalisté si poradili s posledními Němčicemi vysoko 9:2.

letos slavíme jubileum...
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milujeme vecerník
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2.5(61«3ą(%25SRGOXSRX9HêHUQËNX

ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

FC HVOZD
Po více jak půldruhém měsíci konečně zabodoval! Svěřenci kouče Procházky si od 15. dubna, kdy uhráli remízu proti Výšovicím, připsali šest porážek
za sebou se skóre 1:37, avšak další nezdar už odmítli. V záchranářském
souboji ve Ptení nedali kůži lacino a padli až v penaltovém rozstřelu. Bod
Hvozdeckým zajistil dvě minuty před koncem Burian.

KOLA

SM LÍK

'BJ#K'k!#

Dlouho nejlepší tým jara jakoby ztrácel dech. Z posledních tří utkání prohráli
dvakrát, přičemž v tom jediném případě zdolali zachraňující se Ptení. Namísto dotažení Vrahovic je tak potkal návrat na třetí příčku a dvoubodová ztráta
na druhé Otaslavice. Naposledy Horněštěpanovští vyhořeli na trávníku Dobromilic, kde inkasovala „čtyřku“.

aneb Večerník předpovídá

*4*Q6* QWXYX
'8
VS. *4- *,).0* 
Oba týmy mají co napravovat. Zatímco domácí zklamali na půdě 7 4-;
zachraňujícího se Vícova, ambiciózní hosté nestačili na lídra z Vra2:3
hovic. Avšak vzhledem k tomu, že střídají výkony jako na houpačce,
měl by prostějovský Brodek být teď nahoře.
*4* 6* Q*4*#)
,  Q
VS.
'8
Jednoznačně šlágr víkendu! Souboj lídra tabulky s druhými 7 4-;
Otaslavicemi bude mít bezesporu ten maximální náboj. Zápas
1:1
hodně napoví, jak to bude s okresním přeborníkem. A domácí
mírně navýší náskok, když zvítězí v penaltovém rozstřelu.
'8
J*P*3
*  Q
VS.
Domácí se ještě nevzdali! V ryze záchranářském souboji ve Ptení 7 4-;
překvapivě ukořistili bod, avšak slabší nervy při penaltách je i tak
0:5
sesunuly na poslední místo tabulky. Dobromiličtí si zato udělali
pěkné hody a v trendu vydrží.
'8
7 4-;

4:1

'8
B ,4 X *4-* QJ
VS. 2P <, Q
Souboj osmého celku tabulky s jedenáctým by měl přinést vy- 7 4-;
rovnanou bitvu. Zatímco konický Brodek ztratil na trávníku
3:1
určického „béčka“, hosté konečně zabodovali naplno. V tomto
případě však odjedou s prázdnou.
'8
Z+* Q*4*Q*
VS.
Hosté posíleni výhrou nad silným čechovickým „béčkem“ poje- 7 4-;
dou do Výšovic v pohodě. Obdobně jsou na tom domácí. Oba
1:1
nedělní soupeři jsou na devětadvaceti bodech a budou to Výšovice,
kdo bude mít po penaltovém rozstřelu přece jen více důvodů k úsměvu.

'B' +))
VS.
Další bitva o život je tady. Poté, co Ptení sice vyhrálo, ale přesto ztratilo bod se Hvozdem, musí bodovat v Tištíně. Ten inkasoval tvrdý
políček v „Metlích“, což tentokrát nedopustí. Těsná výhra jim zajistí
účast i v příštím ročníku okresního přeboru. Ptení se ještě zapotí.

'8
7 4-;

2:1

#u#$%
1. Jan STUDENÝ (Vrahovice) 25 branek
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)
10. Vojtěch VÁVRA (Vícov)
10. Leopold ZATLOUKAL (Brodek u Pv)
13. Svatopluk BUKOVEC (Vrahovice)
13. Jakub CHVOJKA (Otaslavice)
13. Martin HON (Otaslavice)
13. Jan DVOŘÁK 10 (Vrahovice)

Míč se skrývá v poli...

21 branek
17 branek
14 branek
14 branek
14 branek
14 branek
14 branek
12 branek
11 branek
11 branek
11 branek
10 branek
10 branek
10 branek
10 branek

17. Aleš BURGET (Brodek u K.), Petr ŠENKYŘÍK (Dobromilice)
oba 9 branek, 19. Roman BAŠNÝ, Libor KLIMEŠ (oba H. Štěpánov),
Daniel JODL (Čechovice), Martin VOGL, Lubomír SMÉKAL (oba
Otaslavice), Miroslav MUSIL (Haná Nezamyslice) všichni 8 branek,
25. Jiří FOJT (H. Štěpánov), Richard SCHVARZ (Vrahovice),
Jaromír KRÁSA ml. (Hvozd), všichni 7 branek, 28. Kristián KOUKAL (Výšovice) 6 branek, 29. Ondřej ŠČUDLA (H. Štěpánov), Hubert
BURGET (Brodek u K.), Jaromír MATOUŠEK (Brodek u Pv), Luděk
Olbert (Výšovice) všichni 5 branek.

VIDEO+FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

DOBROMILICE Skvělým zápasem oslavili dobromiličtí fotbalisté hody ve své obci. Však taky návštěva nedělního šlágru
Okresního přeboru PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku-II. třídy OFS
Prostějov byla vysoce nadprůměrná a závěrečné děkovačky
si domácí hráči užili. První poločas trenéra Rochlu potěšil spíše výsledkem než hrou, ovšem po přestávce domácí přidali
další tři branky. Navíc je podržel v mnoha případech brankář
Drnovský, který odchytal prvotřídní utkání.
EXKLUZIVNÍ
reportáž

FC DOB
TJ HŠT

pro Večerník

Tomáš
KALÁB

PROGNÓZA NA 24. KOLO

'BJ* K).82**4*(
7 QWXY
VS.
Hornoštěpánovským jakoby došel dech. Dvě prohry z posledních
tří zápasů s jejich ambicemi notně zamávaly, avšak tentokrát nezaváhají. Určická rezerva se totiž na dalekou cestu nesejde kompletní
a domácím vytvoří komparz. TIP – 4:1

DOBROMILICE SLAVILY HODY A ŠKOLILY
V EFEKTIVITĚ
V zápase dvou sousedů v tabulce
začal lépe Horní Štěpánov, který
ještě nedávno šlapal na paty vedoucím Vrahovicím. Drnovského
hned zpočátku vyzkoušel po nepřímém kopu Ščudla, na druhé straně
dobrou pozici nevyužil Fialka, míč
skončil nad brankou. Čtvrt hodiny
měl více ze hry Štěpánov, pak si však
zleva navedl míč na střelu Kratochvíl a balón skončil u přední tyče
Havlíčkovy branky - 1:0. Moderní
útok předvedl Kratochvíl, na jeho
centr zleva ovšem Selucký nedosáhl.
Hosté zaútočili zprava Fojtem, ten
hledal zpětnou přihrávkou Klimeše,
jehož střela skončila těsně nad břevnem. Stejnému hráči po pěkné střele
pokazil gólovou radost Drnovský.

4:0
(1:0)

Klimeš v závěru první půle prováhal
několik akcí, které mohl zakončit
sám, po jeho přihrávce pálil do břevna Gryc.
Po přestávce rozehrál velké představení brankář Drnovský, který nemilosrdně likvidoval střelecké pokusy
Štěpánova, pokud tedy nešly vyloženě mimo branku. Jenže hosté zapomněli na defenzivu, po nepřímém
kopu míč propadl až k Šenkyříkovi,

BYLI JSME
U TOHO

L        )  ' 0 D    (   0 ) 
7-   "
5"!+ !.

který pohodlně zvýšil na dvoubrankový náskok – 2:0. Hosté to zkoušeli
i technicky, parádní ulička našla Fojta, jenže ten opět nebyl přesný. Za
dalších deset minut našel dlouhý nákop Kratochvíla, který vstřelil svou
druhou branku a definitivně rozhodl o výsledku utkání – 3:0. To neznamená, že by to Horní Štěpánov
nezkoušel nadále, ale střely Němce,
Rychnovského a dalších perfektně

kryl. Hosté měli i trochu smůly, když
po rohu pálil Fojt těsně nad břevno.
V samotném závěru se prosadil ještě střídající Obruča, který vrátil do
branky Richterovu střelu – 4:0.
Domácí si tak vychutnali zasloužené
vítězství a v tabulce jsou čtvrtí pět
bodů za svým soupeřem.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis okresního přeboru najdete
na straně 27

*P28 ,*56**Q) 5 U
Michal ROCHLA - FC Dobromilice:

Adolf LANGER>'BJ* K).82*;

„Efektivnost, bojovnost, s tím spojená trochu vyšší herní
kvalita, to dnes rozhodlo. Bojovali jsme, na hody jsme
moc chtěli vyhrát. Poslední domácí zápasy jsme nebyli
schopni uhrát, což se změnilo, navíc nás dnes obrovsky
podržel gólman, který se blýskl perfektními zákroky.“

Z rozhodnutí vedení klubu nemůže trenér utkání komentovat.

vvvwwwQ  48QP

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

2:1
(1:0)

Branky: 11. Špička, 65. Moravec – 58.
Olbert. Rozhodčí: Antoníček – Krátký, Klusal. Žluté karty: 47. Pavelka,
91. Špička – 70. Olbert, 71. Fildán.
Diváků: 50.
Nezamyslice: Buriánek – Lakomý,
Pavelka, Král, Plucnar – Hradil (46.
Moravec D.), Hájek, Matoušek, Musil – Moravec Z. (33. Majer), Špička.
Trenér: Drahomír Crhan.
Výšovice: Hýbl – Krajíček (76. Dudík), Škop, Křivinka, Krčmář – Obručník (46. Škop), Fildán, Olbert, Křížek
(46. Ryšánek) – Koukal, Baterdene.
Trenér: Michal Dudík.
Pohledem trenérů
Drahomír Crhan: „Potkala se dvě
mužstva ze spodních pater tabulky a
podle toho také hra vypadala. Podařilo se nám skórovat jako prvním, ale na
konci poločasu Výšovice byly fotbalovější. Byli jsme nuceni ještě v prvním
poločase ke změnám v týmu. Moravec
si natáhl sval a musel už ve 33. minutě
střídat. A hned po přestávce také hřiště
opustil Obručník. Výšovice poté zatlačily a daly branku. Musím ale pochválit kluky, že je to nezlomilo a poslední
patnáctiminutovka byla od nás super.
Dali jsme druhý gól, takže spokojenost
s výsledkem i s body.“
Michal Dudík: S trenérem se bohužel
nepodařilo telefonicky spojit.
Sokol Otaslavice
6:2
(3:0)
TJ Tištín
Branky: 9. Gerneš, 11. a 45. Kaláb, 28.
Nejedlý, 47. Drmola, 57. Hon – 55.
Rehák, 75. Hanák. Rozhodčí: Novák
– Klusal, Krátký. Žluté karty: 46. Koutský, 75. Hanák. Diváků: 50.
Otaslavice: Orálek - Koudela, Vogl,
Smékal, Ruszó (67. Skalický) - Zatloukal, Drmola, Gerneš – Kaláb (79.
Valenta), Nejedlý, Hon (70. Frehar).
Trenér: Jiří Hon.
Tištín: Koutský – Hýsek, Slavík, Stančík, Sipěna – Bosák, Oulehla, Rehák

K., Hanák – Porubka, Rehák O.. Trenér: Radim Havlíček.
Pohledem trenérů
Jiří Hon: Těžko se hodnotí výkon,
když soupeř přijede utkání odchodit.
Od první minuty se hrálo v tréninkovém tempu. Do zápasu jsme šli se třemi útočníky, protože od Tištína se neočekávala kombinační hra s využitím
celého hřiště. Naopak se čekala hra,
obrana – útok, kterou mají naučenou
na své louce. Zápas se rozhodl hned v
první půlce. Druhou polovinu zápasu
se jen čekalo, kolik se ještě podaří dát
branek. Tištín mě trošku překvapil, ale
evidentně to byl zatím nejslabší soupeř jarní části.
Radim Havlíček: „Není moc co komentovat. Soupeř byl lepší o třídu a
my jsme utkání odehráli se sebezapřením. Jsme rádi, že to máme za sebou.
Nebyl ani nikdo na střídání.“
FC Ptení
FC Hvozd

2:2
(2:1)
84s;t

nečně vyrovnaný průběh utkání. Bylo
tam hodně neproměněných šancí.
Ptení bylo silovější v soubojích. Penalty kupodivu dali hráči, u kterých jsem
to nečekal, a naopak zklamali ti, co
měli proměnit.“
Sokol Vícov
Sokol Čechovice B

1:0
(1:0)

Branky: 5. Vávra. Rozhodčí: Schüch –
Ille, Grulich. Žluté karty: 45. Baránek,
88. Vávra, 90. Šobr – 56. Jano. Diváků:
77.
Vícov: Brabec – Světlík, Chytil, Baránek, Vávra – Rozsíval (90. Pliska
M), Šobr, Tesařík – Ježek, Bártlík (70.
Trnečka), Pliska P.. Trenér: Miroslav
Krutovský.
Čechovice: Zapletal – Hanák (68.
Kumstát), Bilík, Zacpal, Jano – Jahl,
Matula, Jančík (61. Vybíral), Klváček,
Foret (61. Valach) - Jansa. Trenér: Rudolf Valný.
Pohledem trenérů
Miroslav Krutovský: „Určitě panuje
spokojenost. Vyhráli jsme doma a
nedostali branku. Bylo to vyrovnané
utkání. Soupeř byl o něco lepší v kombinaci, ale dokázali jsme je držet od
naší branky. Myslím, že jsme mohli vedení navýšit, to teď už ale není důležité,
to jsou tři body.“
Rudolf Valný: „Zápas byl na velmi nízké úrovni. Nepřesnosti z obou stran a
žádný tým si nevytvořil žádné výrazné
šance. Gól padl po nevýrazné střele,
která díky místnímu terénu změnila
směr a brankář už nestihl zareagovat.
My jsme měli jednu gólovou příležitost, ale překonaného brankáře zachránil obránce. Jsem zklamaný z přístupu
hráčů, očekával jsem fotbalovější akce.
Asi zasloužené vítězství domácích. Vyzdvihl bych ale střídající dorostence,
kteří předvedli dobrý výkon.“

Branky: 21. Holinka, 29. Nevrla – 15.
Slováček, 88. Burian. Rozhodčí: Vrážel
– Weiser, Vičar. Žluté karty: 70. Nevrla, 75. Holinka. Diváků: 50.
Ptení: Krulich – Látal, Hrabal, Vyroubal, Kohout – Doležel, Holinka, Nevrla, Šmída (58. Přikryl) – Sekanina (46.
Hrazdil), Porteš (83. Lang). Trenér:
Martin Musil.
Hvozd: Koutný – Procházka K., Vánský, Procházka O., Muzikant (78. Krejčí) – Burian, Tichý (70. Škurek), Dostál V., Kment – Dostál T., Slováček.
Trenér: Karel Procházka.
Pohledem trenérů
Martin Musil: „Od nás to nebyl vůbec dobrý zápas a takhle se nehraje o
záchranu. Myslím, že podle dnešního
zápasu a zápasu s Brodkem nemáme
tady v té třídě co dělat. Teoretická šance na záchranu tam je, uvidíme, kolik
bude padat mužstev, ale už se spíš při- Sokol Určice B
3:2
(1:2)
pravujeme na to, že spadneme. Potře- Jiskra Brodek u Konice
bovali jsme dneska tři body, dva jsou
Branky: 18. Berčák, 77. a 87. Halouzurčitě málo.“
Karel Procházka: „Z naší strany ko- ka – 9. Kolář, 16. Koudelka. Rozhodčí:

Dömish – Sommer, Mlčoch. Žluté
karty: žádné. Diváků: 50.
Určice: Pokorný – Grulich, Nakládal,
Bureš, Muzikář – Pospíšil, Hanzelka,
Ježek, Berčák – Žáček, Halouzka. Trenér: Karel Vlach.
Brodek: Vičar – Müller (22. Grepl
M.), Možný, Blatner, Kolář – Koudelka Z., Grepl P., Koudelka P., Grepl K.,
- Vlk, Adámek. Trenér: Patrik Müller.
Pohledem trenérů
Karel Vlach: „Vůbec se nám nedaří
začátky zápasu. Prohrávali jsme po
devíti minutách a museli zase dohánět. Brodek se snažil ubránit výsledek, proto šel do šaten ve vedení
1:2. Ve druhém poločase jsme nedali několik vyložených šancí, naštěstí
se nám pak podařilo otočit a udržet
body doma, takže nakonec spokojenost.“
Patrik Müller: S trenérem se bohužel
nepodařilo telefonicky spojit.
Sokol Brodek u Pv.
Sokol Vrahovice

1:4

1:4 (1:2)

Branky: 36. Zatloukal – 20. a 47. Dvořák, 43. a 65. Farný. Rozhodčí: Němec
– Procházka, Kolařík. Žluté karty: 8.
Doležel. Diváků: 69.
Brodek: Dorschner – Sochor, Hanák, Bureš, Vlachynský – Matoušek,
Soldán, Piňos, Krejčí, Slouka (46.
Hochman)- Zatloukal. Trenér: Tomáš
Bureš.
Vrahovice: Pokorný – Doležel (58.
Marek), Šmíd (46. Kratochvíl), Kučera, Pořízka (75. Alexy) – Bukovec,
Prucek, Dvořák, Schwarz – Studený
(80. Kratochvíl), Farný. Trenér: Jan
Dvořák.
Pohledem trenérů
Tomáš Bureš: „Měli jsme problém vůbec složit sestavu, což mě od některých
kluků mrzí. Řekl bych, že jsme slušně
odehráli první poločas. Dokonce byly
z naší strany nějaké šance, ale potom se
projevila kvalita soupeře, který zaslouženě vyhrál.
Jan Dvořák: S trenérem se bohužel nepodařilo telefonicky spojit
(jč)
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Ozdobou MONETA Czech Open bude špičková exhibice
Kvalifikace začíná na prostějovských kurtech již v neděli

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
Domácí tenista Jiří Veselý bude
jedním z hlavních favoritů challengeru Moneta Czech Open, který už
vyhrál v letech 2014, 2015 a 2016.
V případě dalšího vítězství by překonal Radka Štěpánka a Jana Hájka,
kteří mají na kontě rovněž tři prvenství. K největším konkurentům
Veselého budou patřit nejvýše nasazený Američan Tennys Sandgren

a turnajová dvojka Maďar Márton
Fucsovics, čerstvý vítěz turnaje
v Ženevě. „Máme přihlášeno čtrnáct
hráčů z první stovky žebříčku ATP,
což dává záruku strhujícího tenisového týdne v Prostějově. Z pohledu
nadcházejícího zářijového utkání
Davisova poháru našeho týmu v Budapešti proti Maďarsku bude divácky atraktivní právě start Fucsovicse,“
poznamenala Petra Černoškvoá,
dlouholetá ředitelka turnaje.
Z českých tenistů je v hlavním turnaji
zatím pouze Veselý, první pod čarou
je Adam Pavlásek. „Předpokládáme,
že se vzhledem k French Open některý z hráčů odhlásí a Pavlásek po-

Získá Jiří Veselý
ČTVRTÝ TITUL?

Jak vypadá česká vítězná bilance
na prostějovském turnaji? Třikrát
vyhráli Jan Hájek (2006, 2009
a 2010), Radek Štěpánek (2003,
2004 a 2013) a Jiří Veselý (2014,
2015 a 2017), dvakrát Bohdan
Ulihrach (1997, 2001). Už však
nemůže dojít k žádnému soupeření, v roce 2015 se na centrálním
dvorci AGROFERT Areny před
finále rozloučil s kariérou trojnásobný šampion prostějovského
challengeru Jan Hájek, loni zdraví řeklo „NE“ Radku Štěpánkovi
a tak jediným kandidátem na rekord v počtu získaných titulů je
Veselý.

).P*5
)-  0
x* *4-yzz{
PQ6#8|
1994 – Karol Kučera (Slovensko)
1995 – Andrea Gaudenzi (Itálie)
1996 – Andrej Česnokov (Rusko)
1997 – Bohdan Ulihrach
(ČR)
1999 –Richard Fromberg
(Austrálie)
2000 – Andreas Vinciguerra
(Švédsko)
2001 – Bohdan Ulihrach
(ČR)
2002–GuillermoCoria (Argentina)
2003 – Radek Štěpánek
(ČR)
2004 – Radek Štěpánek
(ČR)
2005 – Jarkko Nieminen (Finsko)
2006 – Jan Hájek
(ČR)
2007–Sergio Roitman (Argentina)
2008 – Agustin Calleri (Argentina)
2009 – Jan Hájek
(ČR)
2010 – Jan Hájek
(ČR)
2011 – Jurij Ščukin (Kazachstán)
2012 – Florian Mayer (Německo)
(ČR)
2013 – Radek Štěpánek
2014 – Jiří Veselý
(ČR)
2015 – Jiří Veselý
(ČR)
2016 – Michail Kukuškin
(Kazachstán)
2017 – Jiří Veselý
(ČR)
2018 – ???

Už tradičním paradoxem je, že
mu dveře k případnému dalšímu titulu může otevřít jen
brzká prohra na grandslamové
Paříži, pokud by zůstal na Roland Garros i druhý týden, byl
by pětadvacátý ročník Moneta
Czech Open bez obhájce titulu.
Ve čtyřiadvacetileté historii
prostějovského challengeru
získal český tenis jedenáct titulů, poslední tři v letech 2014,
2015 a 2017 Jiří Veselý. V roce
2014 přehrál ve finále Slováka
Gombose, o rok později Srba
Djera, loni Argentince Delbonise. Třikrát se v Národním
tenisovém centru Morava radovala Argentina, když vyhráli
Guillermo Coria (2002), Sergio Roitman (2007) a Agustin
Calleri (2008). Austrálie má
z Hané dva tituly, úspěšný byl
Richard Fromberg v sezonách
1997 a 1998. Do listiny šampionů se ještě zapsali Slovák Karol Kučera (1994), Ital Andrea
Gaudenzi (1995), Rus Andrej
Česnokov (1996), Švéd Andreas Vinciguera (2000), Fin
Jarkko Nieminen (2005), Jurij
Ščukin (2011) a Michail Kukušin z Kazachstánu (2016),
v sezoně 2012 Němec Florian
Mayer. Jak je to s účastí ve finále? Češi byli ve finále devětkrát, z toho v roce 1994 Tomáš
Zdražila, Jiří Novák třikrát v letech 1995, 2001 a 2002, Michal
Tabara 2004, Ivo Minář 2005,
v roce 2010 Radek Štěpánek,
Jan Hájek 2012, Jiří Veselý
v roce 2013. Argentina třikrát,
a Španělsko dvakrát, Brazílie,
Austrálie, Francie, Německo,
Belgie, Itálie, Slovensko, Srbsko
a Maďarsko měly ve finále jedno zastoupení. Ve vítězné statistice UniCredit Czech Open
český tenis zatím jednoznačně
kraluje.

stoupí přímo,“ přidala Černošková.
Na divokou kartu by měl hrát Španěl
Nicolás Almagro, který byl před sedmi lety na devátém místě žebříčku
ATP. Další kartu dostane jednadvacetiletý český tenista Zdeněk Kolář, jednu obdrží výměnou hráč ze Slovenska. O udělení čtvrté se zatím jedná.
Záležet bude na vývoji French Open.
„Je to tak vždy, obsazení našeho turnaje v minulosti pravidelně výsledky
na Roland Garros ovlivnily. Přesto je
to z našeho pohledu optimální termín. Jsem přesvědčena, že opět uvidíme špičkový antukový tenis,“ uvedla
šéfka tenisových projektů marketingové společnosti TK PLUS.
Stoprocentně je jisté složení tradiční exhibice. Hodinu před začátkem
finále se na centrálním dvorci představí v sobotu 9. června účastníci
semifinálové bitvy na Australian
Open 2002 Thomas Johansson
a prostějovský Jiří Novák. Před lety
se z vítězství radoval švédský tenista
a později slavil i grandslamový titul.
Českého reprezentanta porazil 7:6,

0:6, 4:6, 6:3 a 6:4. K úspěchu mu
tehdy pomohlo i férové gesto Nováka, který ve třetím setu sám opravil
chybný výrok rozhodčího. „Že mi
Novák přiznal ten míček, mě v tu
chvíli hodně překvapilo a ještě jednou mu za to děkuji, Jinak ale vím, že
Jiří patří na okruhu k nejférovějším
hráčům. Ale naše vzájemné zápasy
se pokaždé hrají v přátelské atmosféře, což potvrdilo i semifinále,“
komentoval před lety jeden z důležitých okamžiků Johansson.
Česká televize po Novákově vítězství
ve čtvrtfinále zakoupila práva na přímý
přenos a tak se mohlo fandit i na dálku
u televize. „Jirka tehdy odehrál úžasný
zápas,“ vzpomíná současný sportovní
ředitel Českého tenisového svazu Jaroslav Balaš, který před lety Novákovi
fandil u velkého plátna v prostějovské
tenisové klubovně. „Byla narvaná. Přes
povzbuzování nebylo slyšet vlastního
slova. Ve čtvrtém setu už jsme věřili,
že to bude vítězný zápas. Škoda, že to
nedopadlo, ale i tak to byl velký úspěch
a zážitek.“ Klubovna byla na velké

PROGRAM MONETA CZECH OPEN 2018
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Pøihlášení hráèi
MONETA CZECH OPEN 2018

Foto: internet

utkání patřičně vyzdobena. Na zdech
nechyběla česká vlajka a transparenty.
„Prostějov tenisem žije, víc než celá
Austrálie,“ stálo na jednom. „Jirko
jdeme do finále, chceme Tě vítat jako
krále,“ hlásal další.
Mezi srovnanými židlemi se nedalo
projít už hodinu před prvním servisem. A našlapaný sál se ujišťoval,
že zhlédne vítěznou bitvu. „Máme
vyprodáno,“ přejel očima osazenstvo
Tomáš Langer, který stačil povzbuzovat, roztleskávat ostatní fanoušky
i obsluhovat pípu. Tentokrát bude
mít možnost sledovat utkání přímo
z hlediště.
První fiftýny budou odehrány již
tuto neděli 3. června, kdy v areálu
NTC MORAVA Za Kosteleckou
ulicí odstartuje v 10:00 hodin 1.
a 2. kolo kvalifikace. „Kdo přijede,
ten nastoupí a bude usilovat o start
v hlavní soutěži,“ poznamenal k pavouku Tomáš Cibulec, manažer TK
PLUS. Finále „kvaldy“ je na programu příští pondělí 4. června, kdy jsou
také na programu úvodní zápasy
prvního kola hlavní soutěže. Vstup
do areálu je volný.
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PROSTĚJOV Již pouze dny scházejí do startu pětadvacátého ročníku tenisového challengeru MONETA Czech Open
2018 na kurtech TK Prostějov. Hlavní soutěž s dotací 150 tisíc
amerických dolarů se bude hrát od 4. do 9. června, první dvě
kola kvalifikace proběhnou již tuto neděli 3. června. Ve startovním poli je momentálně čtrnáct hráčů ze světové stovky. O tom, kdo opravdu na Hanou dorazí, rozhodne průběh
prvního týdne grandslamového podniku French Open, který
odstartoval v Paříži včera.
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BK Olomoucko a poháry? Házená v Kostelci na Hané

oslaví v sobotu

60
slavnostním setkáním

]$% " Z" Q#' své existence

let

níků přes borce středního věku až
po kluky, co kosteleckou házenou
reprezentují momentálně. Úplně
všichni asi nedorazí, ale přesto očekáváme přibližně dvě stovky hostů,“
prozradil Večerníku oddílový šéf
HK a hlavní organizátor oslav Lukáš
Chalupecký.
Jak bude sobotní dýchánek vlastně vypadat? „Půjde o takové společensko-kulturní posezení u dobrého
jídla a pití s doprovodnou hudbou.
Nechceme nic svazovat nějakým
pevným programem, spíš tomu necháme volný průběh. Ať si všichni
naplno užijí příjemné setkání, pro
mnohé třeba po dlouhých letech.
Každý si může povykládat s přáteli
i kamarády, zavzpomínat na staré
časy a dozvědět se také spoustu no-

vého. O chutné občerstvení přitom
nebude samozřejmě nouze,“ pravil
Chalupecký s úsměvem.
Coby doprovodný program chystá
výstavu fotografií z celé klubové historie šedesáti roků házené v TJ Sokol. „A rovněž jsme všem pozvaným
dali vědět, že pokud budou chtít,
mohou si i zahrát. Nepůjde o žádný
oficiální či předem plánovaný zápas,
spíš uvidíme, jestli se nějaké přátelské utkání spontánně domluví přímo během odpoledne. Aktivitě se
meze nekladou,“ vyzval Chalupecký
s jedním hlavním přáním. „Potřebujeme příznivé počasí, neboť mokrá
varianta s případným přesunem akce
do sokolovny padla kvůli její započaté rekonstrukci. Snad tedy bude hezky.“
(son)

PROSTĚJOV V první sezóně
mezi elitou skončili basketbalisté BK Olomoucko v horní polovině tabulky a pracují na tom,
aby další ročník byl výsledkově ještě úspěšnější. Pokud by
se podařilo udělat další krok
vzhůru, logicky by to znamenala postup do semifinále play-off
a boj o medaile. A prakticky také o možnost usilovat o příčky,
zjistili jsme
které znamenají právo hrát ev  $%&
ropské poháry.
na pohárové scéně. „Ta podpora je začíná být atraktivní, a to nejen pro

Ladislav Valný
„Tak něco takového je opravdu hodně daleko. Vždyť teprve stavíme
nový tým,“ odmítá aktuální myšlenky na útok na pohárovou Evropu
sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek, současně uznává,
že vedení českého basketbalu začalo
kluby podporovat v jejich aktivitě

patrná. Česká basketbalová federace
kluby motivuje i finanční podporou.
Hledá cesty, aby týmy měly o reprezentaci v týmových soutěžích zájem,
což v minulosti nebylo. Pro kluby, které v pohárech startovaly, šlo
o ztrátové podniky. Teď je to jiné,“
uznává Pekárek.
Sportovní manažer BK Olomoucko
si uvědomuje, že start v pohárech

kluby. „Jde o reprezentaci města i celého Olomouckého kraje. Divákům
navíc může nabídnout atraktivní
podívanou. Ale tak daleko opravdu
zatím nejsme. Chceme odehrát co
nejlépe příští ligový ročník. Podle
našeho umístnění uvidíme, jestli
o něčem podobném vůbec budeme
moci uvažovat,“ soustředí se na nejbližší budoucnost Pekárek.

PROSTĚJOV Již od roku 1958
píše v Kostelci na Hané své dějiny
tamní házenkářský oddíl, v současnosti nesoucí název TJ Sokol
- HK. I průměrný matematik si
tak může hravě spočítat, že tento
krásný sport slaví ve městě se třemi tisícovkami obyvatel letos už
své šedesáté narozeniny! Všichni
zdejší milovníci házené si tohle
významné jubileum připomenou
v rámci slavnostního setkání, které proběhne tuto sobotu 2. června od 15:00 hodin ve venkovním
areálu u Městské sportovní haly.
„Kulatiny je potřeba náležitě oslavit,
proto celou akci pořádáme. Pozvali
jsme okolo dvě stě padesáti bývalých
i současných členů klubu všech generací, od úplně nejstarších pamět-

2EĆËØVSøFKPDOÛFKK¿]HQN¿ĆĎQD6ORYHQVNX

Vedení českého basketbalu touží Kosteleští benjamínci
po úspěchu. Proto chce týmy v Evropě
PRAHA Česká basketbalová federace přijala strategii účasti klubů
v evropských pohárech. Je potřeba, aby reprezentanti a čeští hráči,
kteří jsou na vrcholu tabulky, hráli
těžká pohárová utkání. Toto rozhodnutí učinila Asociace ligových
klubů. Věří, že tento krok přinese
úspěch reprezentaci na EuroBasketu 2021.
Předpokládá se, že v evropských pohárech bude v příští sezóně česká stopa
výraznější než v předchozích letech.

„Oba ligoví finalisté mají přímý postup
do Champions League a tím pádem
zaručenou účast ve skupině, kde je osm
týmů. To znamená čtrnáct kvalitních
utkání. Navíc díky dvěma účastníkům
máme možnost sbírat body do koeficientu minimálně ve 28 zápasech,“ uvedl
předseda ALK Tomáš Kotrč.
Třetí tým pravděpodobně bude zařazený do kvalifikace Ligy mistrů. „Další
české týmy mají navíc pozitivní zkušenosti z poháru Alpe Adria. To jsou
všechno zkušenosti k nezaplacení pro

hráče, ale i pro klubové managementy,“
dodal Kotrč.
Účasti klubů v mezinárodních soutěžích odpovídá herní systém Kooperativa NBL. Liga se bude hrát především
v průběhu víkendu, evropské poháry
v polovině týdne. „Chtěli jsme maximálně využít bezprecedentní šanci,
kterou nabízí příští ročník Ligy mistrů.
Dvě místa v základní skupině, to je situace, která se nemusí v nejbližší době
opakovat,“ připomíná předseda Asociace ligových klubů.
(lv)
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ƔƔ V průměru jste odePŮVODNÍ rozhovor
hrál necelých dvanáct
pro Večerník minut v zápase. Jak jste
byl spokojený s tímto
vytížením?
„Každý chce pochopitelně
hrát co nejvíc, pod košem
jsme ale měli opravdu
hodně velkou konkurenci. Na pivotu byli skvělí
hráči, a proto jsem musel
čekat na příležitost. Ale
nestěžuji si, minutáž nebyla
zase tak špatná.“
ƔƔ Po nástupu na palubovku jste
vždy okamžitě zapadl do zápasu,
nebál se střílet. Je to díky vašim zkušenostem?
„To neumím posoudit. V každém případě i v nejlepších sezónách jsem nastupoval na palubovku ve druhé vlně.
Adařilosemi.Možnábysemitolikanine-

PROSTĚJOV Úžasný zážitek si
přivezl tým házenkářské přípravky TJ Sokol Kostelec na
Hané – HK z velkého turnaje
mládeže ve slovenské Stupavě
pod názvem Playminihandball
2018. Celé klání ve své věkové
kategorii MINI mladší (2009/10
smíšené) zvládl bez jediné po- X  0  L:; * D4D*0  -  &
Foto: internet
rážky a jednu z největších me-    ;&  0'&"
zinárodních akcí daného dru- špičkové Velké Bystřici, která nedáv- neuvěřitelné,“ rozplýval se šťastný
no ovládla turnaj v Telnici. Tentokrát kouč HK.
hu tak slavně opanoval!

„Pořadatelé tento turnaj dokonce označují jako největší ve střední Evropě pro
děti ročníků narození 2007 až 2010,
čemuž celková účast přibližně osmi
stovek malých nadějí házené skutečně odpovídá. Například v naší
kategorii hrálo dvacet družstev ze
Slovenska, Česka a Chorvatska,
tím cennější naše vítězství je,“ měl
obrovskou radost trenér kosteleckých „miníků“ Patrik Coufal.
Jeho svěřenci poměrně s přehledem vyhráli jednu ze dvou
desetičlenných základních
skupin, čímž postoupili do
semifinále. „V něm jsme
nastoupili proti aktuálně

PROSTĚJOV I v příštím ligovém ročníku bude muziku pod košem BK Olomoucko patřičně tvrdit Michal
Norwa. Zkušený pivot se domluvil s vedením klubu
na nové roční smlouvě a potvrdil, že na Hané zůstává rád. „Zájem měly obě strany, jednání bylo rychlé.
Jinde bych snad už basket ani nehrál,“ uvedl v interview Norwa.

Ladislav VALNÝ

2018 ve Stupavě!

Marek SONNEVEND

Michal Norwa

ƔƔ Chtěl jste zůstat u dalšího progresu týmu, který se rychle zabydlel
mezi elitou?
„I tak se to dá říci... (úsměv) V kabině
už jsem několik let. Z poslední sezóny
mám dobrý pocit. Jsem přesvědčený
o tom, že se podaří složit dobrý tým,
budeme hrát ještě lepší basketbal a výsledkově půjdeme nahoru.“
ƔƔ V minulém ročníku jste se objevil na palubovce v devětadvaceti zápasech. Zdraví tentokrát vydrželo?
(úsměv) „Snad jsem si všechny zdravotní
potíže už vybral. Snažím se co nejvíce
rehabilitovat. Starám se o tělo, které už
přece jen má něco za sebou. Doufám, že
to vydrží a zranění se mi budou vyhýbat.“

vyhráli turnaj Playminihandball

ale narazila na nás a vzájemné semifinálové utkání patřilo nám poměrem
7:5,“ popisoval Coufal.
„Finálové zápasy pak organizátoři vyšperkovali do atmosféry Ligy
mistrů s představováním hráčů a přímým přenosem na internetu. Čekaly nás výborné holky z Dunajské
Stredy, jež vyhrály druhou základní
skupinu. V průměru byly o víc než
hlavu vyšší a asi o deset kilo těžší
než naše děti. Po vyrovnaném úvodu a naprosto precizní obraně jsme
však přesto začali přidávat góly, děvčata byla postupně víc a víc otrávená
naší důslednou defenzivou. Tím na
druhé straně hřiště vznikaly situace
pro naše útočné kombinace s nádherným zakončením. Konečný výsledek? 9:4 pro Kostelec, naprosto

„Za celý Playminihandball jsme tedy
neztratili ani bod a při suverénním
prvenství dosáhli celkového skóre
157:39, což musím zhodnotit jako
fenomenální. Výjimečnost našeho
úspěchu dokládá i fakt, že jsme se stali
napříč kategoriemi nejúspěšnějším kolektivem z ČR. Žádné jiné české družstvo se nedostalo ani na stupně vítězů,
a že jich ve Stupavě bylo. Pohár i medaile nám osobně předával prezident
Slovenského svazu házené. A aby toho
nebylo málo, náš Honzík Coufal se stal
nejlepším střelcem turnaje. Úspěchů
jsme za poslední rok dosáhli celou
řadu, ale tohle je opravdu naprosto jiná
dimenze v mezinárodním měřítku.
Proto jsem musel před svým týmem
smeknout,“ vyjádřil Patrik Coufal absolutní spokojenost.

Beach: Jurčíková získala bronz,
Dvořáčková a Svobodová pod bednou
  $%&

dařilo, kdybych hrál od začátku.“ (smích)
ƔƔ Myslíte, že trenér Predrag Benáček o vaše služby stojí i díky vašemu
příspěvku bezprostředně po vystřídání?
„Je to možné. Každopádně trenér mě
dobře zná, ví, jaký jsem hráč. A chtěl,
abych zůstal. To mě těší.“

PROSTĚJOV Beachvolejbalová sezóna 2018
už je v plném proudu.
A z řady dalších turnajů proběhly dva s účastí hráček VK Prostějov. Vzešel z toho jeden medailový úspěch, jedno umístění těsně
pod stupni vítězů a jedna pozice
trochu nižší.
Cenný kov přivezla Adriana Jurčíková z turnaje HAPPY SPORT Kadetského poháru v Opavě, kde společně
s Karolínou Komínkovou skončily

třetí. Nejprve vyhrály jednu ze základních skupin, poté jasně ovládly
čtvrtfinálový duel a po hladké porážce v semifinále si následně poradily
v závěrečném utkání o bronz.
Stejné klání na severu Moravy absolvovala i Klára Dvořáčková, a to
v páru s Rebecou Šňupárkovou.
Holky rovněž postoupily ze základní
skupiny, ale vzápětí narazily ve čtvrtfinále, kde je nekompromisně vyřadily právě Jurčíková s Komínkovou.
Výsledkem bylo dělené páté místo.

Juniorské duo Šarlota Svobodová (vékáčko) - Karin Žolnerčíková si v rámci
přípravy na červnovou mezinárodní
kvalifikaci o účast na Letních olympijských hrách mládeže 2018 vyzkoušelo jednu akci mezi dospělými. Byla
to Sletová soutěž ČOS coby součást
Letního poháru žen v Brně. Děvčata
tam dosáhla bilance tří vítězství a dvou
proher, což v dané konkurenci stačilo
na dělenou devátou pozici.
(son)
Výsledkový servis najdete
na straně 26
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Pivínský kou Jaroslav Svozil:

Nohejbalisty Prostjova „Sudí nás zaízli!“
pejela akovická Avia
Domácí byli v klidu...
➢ ze strany 25

AV ČA
SO PV

6
1

ČAKOVICE, PROSTĚJOV Potřetí za sebou to byl stejný scénář.
Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
nastoupili do zápasu 1. ligy mužů
ČR 2018 v nekompletní sestavě,
tentokrát v rámci 10. kola soutěže na kurtu TJ Avia Čakovice B.
A znovu byli bez šance. Nejen na
vítězství, ale i na důstojný výsledek. Místo něj se do třetice zrodil
debakl 1:6.
„Téměř jako ve většině letošních
utkání nám chyběli tři klíčoví hráči družstva, všichni z pracovních
důvodů. Naděje na zisk bodů byla
tudíž už předem minimální, obzvláště když soupeř nastoupil v plné
síle včetně fluktuantů z extraligy,“
vysvětlil trenér Sokola I Richard
Beneš, proč jeho tým opět vysoko
podlehl.
Sobotní duel se těm předchozím
podobal i v tom, že měl zpočátku
slibný průběh. „První dvě dvojice

byly hodně vyrovnané. Oba sety se
slušně drželi Příhoda s Deutschem
a pár Klaudy, Valenta dokonce
porazil extraligové borce Kalouse
s Macurkem,“ ohlížel se Beneš.
Od vyrovnání na 1:1 však mač
nabral jednoznačně rychlý spád.
„V trojicích se už bohužel potvrdila
převaha domácích, neboť v jedné
naší trojce musel hrát smečaře nahrávač Valenta a Klaudyho trio bylo
rovněž oslabeno,“ navázal prostějovský kouč.
Následně čakovické béčko suverénně dominovalo v plonkové dvojici
i závěrečné trojici, zatímco aspoň
singl mezitím měl vyrovnanější
parametry. Nicméně mládežnický
mistr světa Kalous si s bojujícím
Valentou poradil také 2:0 a celé
střetnutí skončilo v nadmíru kvapíkovém tempu.
„Pokud se týče výkonů našich jednotlivých hráčů, jasně nejlepšími
byli Honza Valenta a Kuba Klaudy,
kteří jako ve všech minulých utkáních potvrdili své nesporné kvality.
Velice slušně zahrála i dvojka Marian Příhoda, Martin Deutsch, jež
ztratila druhou sadu nešťastně až

posledním míčem. Příjemně mě
překvapil dobrou hrou v poli i na
nahrávce David Pazdera, na němž je
vidět mnohaleté působení v žácích
a v dorostu,“ zhodnotil Beneš.
O nejbližším víkendu má prvoligový program volno, další zápas
tak Prostějovany čeká až v sobotu 9. června na půdě Českých
Budějovic. A půjde o nesmírně
důležitou bitvu hned ze dvou důvodů: Hanáci se poperou o únik

ze dna průběžné tabulky, kam klesli, a současně mohou zaútočit na
šesté místo – poslední postupové
do play-off. „Do Českých Budějovic bychom měli jet po delší době
snad konečně v kompletní sestavě
a s jasným cílem tenhle důležitý
souboj vyhrát,“ přál si Richard Beneš.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 1. ligy nohejbalistů
najdete na straně 26

VYJÁDØENÍ MICHALA KLAUDYHO
„Chtěl bych se vyjádřit ke své neúčasti na minulém domácím zápase 1. ligy v
nohejbalu s týmem Startu Praha. Na utkání jsem se těšil a připravoval stejně zodpovědně jako ostatní členové našeho družstva. Bohužel několik hodin
před zápasem jsem musel řešit své soukromé záležitosti a klukům ani trenérovi jsem se ze své neúčasti neomluvil. Vím, že jsem udělal chybu, za kterou bych
měl i nést svou odpovědnost a moc mě celá věc mrzí nehledě k tomu, že jsme
mohli získat cenné body do prvoligové tabulky. Vážím si, že trenér i hráčský
kolektiv se za mě postavili a mohu tak být i v dalších utkáních první ligy
družstvu prospěšný. Na druhé straně musím podotknout, že i když hrajeme
druhou nejvyšší soutěž ČR, tak jsme amatéři, hrajeme zcela zadarmo jen
pro své potěšení a reprezentaci své jednoty i města. Proto si myslím, že moje
neomluvená neúčast na utkání byla příliš mediálně nafouknutá a svým způsobem ublížila mým nejbližším rodinným příslušníkům i mně samotnému.
V dalším průběhu chci udělat vše pro to, abych i nadále byl hráčem, na něhož
bude spolehnutí.“
Jakub Klaudy, hráč nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

PARTNEI TJ SOKOL I PROSTJOV V SEZÓN 2018

KLENOVICE NA HANÉ Že tradičně vyhrocený duel mezi Klenovicemi na Hané a Pivínem neproběhne v klidu, to bylo zřejmé
hned od začátku sobotního měření
sil v rámci 23. kola skupiny „B“ I.B
třídy Olomouckého KFS. Hrálo se
oboustranně dost tvrdě a nervozitu ještě víc rozdmýchávala hlavně
hostující lavička, z níž převážně
na rozhodčí občas létala i ostrá
slova. Nejčastěji od jednoho velmi
aktivního člena pivínské výpravy,
který byl po přestávce ze střídačky
vykázán do hlediště, neboť sudí na
popud domácích zjistili, že dotyčná osoba nemá mezi trenéry a náhradníky co pohledávat...
Tím se nevraživost mezi oběma tábory ještě vystupňovala, zvlášť když
klenovický tým šel už před pauzou
do dvougólového vedení po trefách,
jež hosté považovali za neregulérní.
Byť později snížili na 2:1, jejich protesty i diskuse s arbitry neustávaly,
naopak nabíraly na intenzitě. A vygradovaly bezprostředně po závěrečném hvizdu tím, že se na hlavního
sudího sesypalo několik hráčů Pivína, aby mu zlostně vyčinili. Došlo na
menší strkanici, ale nic víc.
Už to vypadalo, že se emoce uklidní, avšak místo toho opět zahořely
během odchodu aktérů zápasu do
šaten před hlavní tribunou. Tam
totiž číhalo několik viditelně rozezlených fanoušků hostujícího
celku, kteří se na rozhodčí začali
sápat. Vedle sprostých výrazů došlo
i k menšímu kontaktu, víc nedovolili členové pořadatelské služby. Prá-

EXKLUZIVNĚ

vě ti se ale dostali s některými ultras
do většího křížku a chvíli to vypadalo, že dojde ke rvačce. Naštěstí nedošlo, leč scházelo opravdu jen trochu.
„Jakmile jsme v týdnu zjistili, že
komise rozhodčích nominovala
k tomuto utkání teprve šestadvacetiletého arbitra, hned jsme volali na
krajský svaz, jestli nebude lepší delegaci změnit. Že by takhle mladý kluk
nemusel vždy vypjaté derby zvládnout. Bohužel to odmítli a vše dopadlo tímto způsobem. Sudí nás zařízli, kromě hlavního ještě i první na
pomezí. Přitom v tabulce o nic vážného nešlo, mohl se hrát normální
hezký fotbal. Místo toho odjíždíme
naprosto znechucení,“ naštvaně říkal
Večerníku při odchodu ze stadiónku
pivínský kouč Jaroslav Svozil.
„Emocí bylo na hřišti hodně, což ale
k tomuhle derby asi tak nějak patří.
Jen jsem měl obavy, aby nedošlo
k nějakému zbytečnému vyloučení, které mohlo celý zápas ovlivnit.
Nestalo se a jedině dobře, my jsme
utkání určitě zvládli i po stránce
nervozity výborně. Ta strkanice na
závěr? Šlo o záležitost hostů, my
jsme se snažili do toho neplést a užít
si vítězství. Podle mě je hlavní, že se
nesemlelo nic horšího, což by byla
škoda,“ v klidu glosoval menší melu
po skončení bitvy klenovický lodivod Vladimír Horák.
Obsáhle si o derby můžete přečíst
ve Fotbalové rozhledně
na straně 41

Starší kategorie školáků si napodruhé parádně
zahrála fotbal, vítězství patřilo týmu ZŠ Dr. Horáka
PROSTĚJOV Mírně upravené Coubertinovské heslo „Není důležité zvítězit, ale skvěle si zahrát“ stoprocentně platilo i pro druhý
díl letošního 3. ročníku Fotbalových turnajů škol pro neregistrované hráče. Znovu přinesl spoustu sportovní radosti padesátce
malých účastníků obou pohlaví, tentokrát ve starší věkové kategorii II určené třeťákům a čtvrťákům. Večerník byl u toho!

PUVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
D
SONNEVEND
Tohle klání se mělo původně uskutečnit ve čtvrtek 17. května, ale neumožnilo to nepříznivé počasí v podobě
silného lijáku. Došlo tedy k přeložení
na středu 23. května, kdy už se Matka
příroda umoudřila a všem aktérům
nadělila hezký, sluncem prozářený
den s jedinou menší přeháňkou ke
konci.
Bez ohledu na podnebí se na umělém
trávníku hřiště SCM Prostějov Za
Místním nádražím bojovalo v maximální intenzitě s nefalšovaným
dětským nadšením z každé povedené akce, o vstřelených gólech ani nemluvě. A že branek padalo opravdu
požehnaně, průměr na jedno utkání
vysoko přesáhl desítku.

Pět soupeřících týmů z prostějovských základních škol se opět střetlo
každý s každým, tentokrát na vydatných 2x15 minut. Tudíž se pohybumilovná mládež skutečně vyřádila.
A po výsledkové stránce přesvědčivě
dominoval výběr ZŠ ul. Dr. Horáka,
jenž vyhrál všechny čtyři své zápasy
a tím i celý turnaj. Druhé místo vybojovalo družstvo ZŠ J. Železného,
třetí skončil kolektiv RG a ZŠ města
Prostějova.
Organizátory akce byli Komise sportovní a Komise školská Magistrátu
města Prostějova, fotbalový oddíl 1.SK
Prostějov a Střední odborná škola
podnikání a obchodu. „Myslím, že
i tentokrát tohle vydařené dopoledne
krásně splnilo hlavní účel, proč jej děláme: aby si děti parádně zasportovaly
a aspoň některé to přivedlo k pravidelnému pohybu. Jen škoda, že dneska
se nám tady viditelně objevilo víc registrovaných hráčů, než by mělo. Pro
příště tak na učitele všech škol zase
apelujeme, aby na naši akci brali jen

kluky, kteří nenastupují za žádný klub,“
upozornil duchovní otec projektu Jiří
Kremla.
Ceny úplně všem účastníkům předával společně s náměstky primátorky
statutárního města Prostějova Ivanou
Hemerkovou a Pavlem Smetanou,
ekonomickým ředitelem 1.SK Prostějov Ivanem Polákem, členem Sportovní komise Antonínem Duškem
a ředitelem SOŠPO Prostějov Markem Moudrým. Každý aktér si domů
odnesl medaili i turnajové tričko
věnované marketingovou agenturou
TK PLUS, k tomu se znova přidala
spousta dalších cen. Pro dva nejlepší
mančafty vyhlídkový let letadlem nad
Prostějovem i okolím od Delta klubu Stichovice, opětovně nechyběly
ani permanentky do aquaparku od
Domovní správy Prostějov a dárkové poukazy na nákup od Zlaté brány
Prostějov.
Zdárného průběhu zápasových bojů
se příkladně chopila čtveřice studentů
Střední odborné školy podnikání a obchodu v čele se svým třídním kantorem.
Kluci přitom zopakovali vtipnou komentátorskou show, kterou předvedli
už při soupeření prvňáků a druháků. Na
závěrečné postesknutí jednoho ze spíkrů, že kvůli nabitému programu zbyl čas
pouze na jediné použití elektronické

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Vítzný tým ZŠ ul. Dr. Horáka Prostjov na spoleném snímku s organizátory i patrony turnaje.
Foto: Marek Sonnevend

tužky, mu jeho parťák hbitě odpověděl:
„Všechno si vynahradíme odpoledne ve
studiu Dohráno, tam bude na rozbory
víc prostoru.“
Slavnostní vyhlášení moderoval ředitel SOŠPO Marek Moudrý, jenž se
ujal i krátkého finálního zhodnocení.
„Myslím, že oba turnaje letošního
třetího ročníku se nakonec vydařily
Tento souboj ve vzájemném utkání svedl nejlepší stelec turnaje Adam Jankovi
a máme radost, že si neregistrovaní
s nejlepší hrákou akce Olívií Skalíkovou.
školáci mohli zahrát fotbálek na taFoto: Marek Sonnevend
kové pěkné akci. Hlavně bych chtěl
poděkovat všem, kteří se podíleli na hoto roku oslavíme sto let od vzniku rozloučil se Moudrý, načež píseň Kde
uspořádání nebo naše snažení jakko- naší krásné republiky, uzavřeme toto domov můj působivě zazpíval jeden
liv podpořili. A protože na podzim to- sportovní setkání státní hymnou,“ z jeho studentů - organizátorů.
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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Po úspěchu na domácím MČR se mladí boxeři DTJ
chystají v červnu na mezinárodní turnaje do ciziny

PROSTĚJOV Boxerský oddíl BC DTJ Prostějov nasadil do domácího mistrovství republiky školní mládeže 2018 kvarteto
svých zástupců. Všichni postoupili do finále, čímž se zrodila
vynikající medailová bilance, stoprocentní výtěžnost cenných
kovů. Jedna z hanáckých nadějí Marku Šandor pak dokázal
tento úspěch ještě vyšperkovat závěrečným vítězstvím a tím
pádem ziskem mistrovského titulu!
„Čtyři startující, jedno zlato a tři stříbra, to je opravdu výborné. S takovým
vystoupením na šampionátu, který
jsme sami pořádali v domácím prostředí, můžeme být naprosto spokojení. Nejvíc super samozřejmě je triumf
Markuse Šandora, jenž prokázal velký

původní
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

talent i srdce a zaslouženě vyhrál,“ radoval se šéftrenér mládeže DTJ Martin Klíč.
Maximálního ocenění se však od
kouče dočkali všichni svěřenci.
„Taky Adam Uhlík i Filip Jílek ve
svých finálových zápasech ohromně bojovali, v ringu nechali úplně
všechno. A byť to na vítězství těsně
nestačilo, můžu je jedině pochválit.
Totéž platí pro Báru Mahrovou, která je teprve na začátku své kariéry. Ve
finále ještě neměla na skvělou soupeřku a byly tam pak trochu slzičky,
ale nemá ke smutku žádný důvod.
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BOXERSKÉ
OHLASY
„Děti a mládež potřebují něčím smysluplným vyplnit svůj
volný čas. A sport
je v tomto směru
jednou z nejvhodnějších aktivit. Proto
mám radost, že se v Prostějově vedle
řady jiných odvětví výborně daří
i boxu, jehož úspěchy jsou dlouhodobě významné. Když navíc místní klub
uspořádá tak vynikající mládežnické
mistrovství republiky, je to paráda.“
František JURA, náměstek hejtmana Olomouckého kraje po vydařeném MČR školní mládeže 2018
„Statutární město
Prostějov je dlouhodobým partnerem
prostějovského boxu.
A jak závěrečný duel
mužské
extraligy
s Ústím, tak celé mistrovství republiky
školní mládeže ukázaly, že tahle podpora je absolutně na místě. Šlo po všech
stránkách o skvělé akce s vysokou sportovní úrovní a organizačně zvládnuté
na jedničku. Pořádajícímu oddílu BC
DTJ patří velké uznání.“
Pavel SMETANA, náměstek primátorky statutárního města Prostějova
chválil obě rohovnické události
„Český amatérský box na tom po
pravdě není moc dobře. Proto je skvělé, že se i v dnešní složité době někdo snaží dělat rohovnické
akce ve špičkové kvalitě. Prostějovský oddíl zorganizoval velice pěkný mistrovský
večer spojený se zápasem mužské
extraligy družstev a zároveň uspořádal maximálně vydařený šampionát
ČR školní mládeže. Z mého pohledu
to bylo všechno úžasně zvládnuté,
klobouk dolů. A tady v Prostějově názorně předvedli, že když se chce, tak to
jde. Vzor pro ostatní.“
Marek ŠIMÁK, moderátor a známý
komentátor vyzdvihl úroveň akcí
pod taktovkou BC DTJ

2

Příbram

2

1+1

1+1

Praha

Lipník

2

1+1

2

0+2

1+1

Poruba

7-&&  
   1   '& "

2

Duchcov

2+0

Karviná
Mikulášovice

Jablonec

2

Havířov

2+0

1+2

Olomouc

Prostějov

2

3

1+3

Plzeň

4
Ostrava

L X * X& = - -   0XC)   ( q#8"
Foto: Marek Sonnevend

1+3

2

1+1

2

0+2

Všechno je teprve před ní, stejně jako
před Markusem, Adamem i Filipem.
Přístup všech čtyř k boxu je příkladný, předvedli technicky pěkné výkony. A když vydrží, mohou sbírat další
úspěchy,“ nepochybuje Klíč.
Důležité je, že prostějovští rohovníci
mají dlouhodobě zastoupení mezi tuzemskou elitou ve veškerých věkových
kategoriích. „Z letošního juniorského
mistrovství přivezly zlato Mája Vrbová
a stříbro Míša Brančíková, od podobného zápisu připravila naše vynikající
kadety pouze nemoc, která je bohužel
vyřadila těsně před jejich přeborem.

Třeba Viktor Raškovský nemá ve své
váze konkurenci a jsem přesvědčený,
že by šampionát ovládl. Každopádně
se s Peťou Novotným i dalšími trenérskými kolegy snažíme přivádět k boxu
co nejvíc nových adeptů i adeptek.
A naší prioritou je starat se o ně na
takové úrovni, aby z nich vyrostli jak
výborní rohovníci, tak dobří lidé,“ zdůraznil mládežnický kouč.
Teď jsou před jeho svěřenci další významné akce, dokonce v zahraničí.
„Vyjedeme do ciziny posbírat nějaké
ty mezinárodní zkušenosti. Nejdřív
vyrazíme začátkem června do němec-

ké Žitavy, v polovině příštího měsíce
pak bude následovat turnaj na Slovensku. Na obě místa vezmeme celou
naši mládežnickou partu, ať v silné zahraniční konkurenci každý ukáže, na
co má. Tyhle starty jsou do budoucna
vždy velkým přínosem,“ zmínil Martin
Klíč. Kromě toho se přímo do Prostějova sjedou špičkové boxerky z celé
České republiky i ze Slovenska. „Na
dva dny sem dorazí okolo čtyřiceti žen
obou zemí na kvalitní sparingy. Prostě
se pořád snažíme něco dělat a výsledky
jsou snad vidět,“ usmál se kormidelník
mládeže BC DTJ Prostějov.

Sympatický boj party BC DTJ za rohovnický sport
*()#7 !):)>$+
Marek SONNEVEND
Box je v posledních letech na území
České republiky sportem, kterému se
nedaří zrovna moc dobře. A pokud
odhodíme růžové brýle, musíme natvrdo říct, že je to s ním spíš špatné.
S použitím známého rčení jde od desíti k pěti.
Hlavní důvody? Klesající popularita u veřejnosti na úkor jiných a modernějších bojových sportů v čele
s K2. Obecný nedostatek finančních prostředků na všech úrovních.
A neschopnost čelních rohovnických
představitelů z České boxerské aso-

ciace s tímto neutěšeným stavem
něco udělat.
I přes takovou nepřízeň se však v tuzemsku najdou lidé, kteří to s boxem
myslí dobře a snaží se jej aspoň udržet
na scéně, v lepším případě pozvednout. Obětavě, z vlastní vůle i vášně,
bez šance tímhle nezištným bojem
jakkoliv ekonomicky zbohatnout.
Takoví nadšenci se nacházejí především v několika předních oddílech,
z nichž jedním z nejaktivnějších rozhodně je BC DTJ Prostějov. Z předchozí generace špičkových rohovníků,

kteří za svůj klub dlouhá léta nastupovali v mužské extralize družstev,
vyrostla skupina současných trenérů
a funkcionářů, kteří chtějí něco víc,
než jen útrpné živoření či přímo čekání na neodvratný konec.
Proto Petr Novotný, Martin Klíč
a spol. drží prostějovskou boxerskou
baštu jako momentálně nejsilnější
extraligovou mezi dospělými, což dokládá jak čerstvě získaný mistrovský
titul, tak mnoho dalších z předchozích let. Proto tihle mladí pánové kladou velký důraz na výchovu mladých

talentů obou pohlaví, jež se stávají
národními reprezentanty a postupně
dostávají šanci i ve zmíněné nejvyšší
soutěži mužů.
Proto se rozhodli uspořádat nedávné
mistrovství republiky školní mládeže
2018 spojené se slavnostním přebíráním titulové trofeje i zlatých medailí.
Nic si za to nekoupí, žádné peníze nevydělali. Přesto ale jsou jasnými vítězi.
Zorganizovali totiž suverénně nejlepší
šampionát nejmladších talentů v dosavadní historii a dokázali (nejen)
tím, že kdo má opravdové schopnosti
a zápal, může i v jinak chřadnoucím
sportu zvládnout hodně.
Za tento přístup zaslouží borci
détéjéčka absolutorium. Stejně jako
za další, zatím méně viditelné snahy

posunout box v ČR mimo škatulku
nesoucí název „druh na vymření“.
V sázce je další osud týmové extraligy, potažmo oblastních přeborů
v souvislosti s tím, jak umožnit mladým adeptům vycházejícím z juniorské kategorie, aby se nejtradičnějšímu bojovému odvětví mohli na
dobré úrovni věnovat dál. A nesekli
s tím, protože není jiná možnost.
I kdyby měli Prostějované tímhle
bojem připomínat slavného Dona
Quijota při potýkání s větrnými
mlýny, je potřeba před nimi smeknout. Bez ohledu na okolnosti totiž
do své nelehké mise dávají maximum srdce, což i v dnešní vlčí době
znamená pro spoustu lidí víc, než
čistě vykalkulovaný zisk.
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jakké byylo mčr mládeežee v prosstějjovvě....
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