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Na zahradì AZ DO HRUSKY?
"
jsme našli
kamínky z vesmíru!“
Martin ZAORAL

Kamínky neznámého pvodu
byly rozdrobeny voln na poli.
Foto: Dagmar B.

18053110594

18052110560

18053010592

18060110596

Tohle by mohly být meteority, jež
pedminulou stedu prolétly atmosférou.
Foto: Dagmar B.

18053010591

HRUŠKA Tohle je záhada... Když předminulý čtvrtek přišla paní Dáša na svoji zahradu
u domu ve Hrušce, objevila tam podivné kulaté kamínky. Absolutně netušila, odkud
se mohly vzít. Její přítel přišel s teorií, že se jedná o pozůstatky meteoru, který předchozí noc prolétl atmosférou. Tuto hypotézu se do uzávěrky dnešního vydání bezpečně potvrdit nepodařilo. Řada indicií
ČTĚTE NA STRANĚ 13 ➢
by ji potvrzovala, jiných zase vyvracela...

rubriky

milujeme vecerník


Pondělí 4. června 2018
www.vecernikpv.cz

RYCHLÝ


3WDĀtLQVSHNFH FOTO
VEÈERNÍKU
YUHGDNFL

rubriky
Večerníku

2

Staèí jen razítko
Prostějov (mik) - To jsme během
odpoledne potkali v Olomoucké ulici
zpoceného asi pětadvacetiletého mladíka se snědou tváří. „Símvás, kde je
úřad práce“,“ zeptal se udýchaný mladík. Ukázali jsme mu, kudy tudy, měl
to kousek za rohem. Upozornili jsme
ho ale, že už jsou čtyři hodiny odpoledne a že tam už nikdo nemusí být.
„Já je nedržím, potřebuju jenom razítko, jinak nedostanu sociální dávky,“
odpověděl bezelstně snědý mladík.
Jak je ten život pro někoho jednoduchý, že? Člověk by až nevěřil, že k živobytí stačí člověku pouhé razítko...

Zájem o „blešárnu“?
Prostějov (mik) - Těžko z toho
něco usuzovat, ale nedávno jsme
spatřili neobvyklé rušno před bývalým závodním klubem OP na Vápenici, kterému se říkalo „blešárna“.
Muž odemykal zrezivělá vrata a dovnitř za ním vklouzlo několik mužů
v oblecích. Že by potenciální kupci
zchátralé nemovitosti? Uvidíme, budeme pátrat po okolnostech...

Brnìnská dle plánu
Prostějov (red) - Práce v Brněnské
ulici jsou rozděleny do několika etap.
Jak Večerník informoval, první fáze
byla dokončena 22. dubna a v současnosti probíhá, od 23. dubna do 17.
června, druhá. „Práce probíhají v souladu s vydaným povolením uzavírky.
V současnosti jsou již v části úseku ulici Brněnské položeny nové asfaltové
vrstvy, které zlepšují dopravní obsluhu
firem garáží a dalších objektů. V uzavřeném úseku už není nutno jezdit
přes ´schody´ vyfrézované v asfaltu,“
informoval Jaroslav Pavlíček z Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova. Uzavírka ulice Brněnské se koná
z důvodu rekonstrukce silnice II/433
Prostějov - Morkovice a jde výhradně
o investiční akce Olomouckého kraje.



 

Michal KADLEC

2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Pár hodin před uzávěrkou minulého čísla jsme měli v redakci překvapivou„inspekci“. Otevřenými dveřmi
vletělo dovnitř ptačí mládě. Sotva létalo, bylo vylekané a vlastně jen přeskakovalo z místa na místo. Chytit ho a pustit
znovu ven bylo dlouhé minuty takřka nemožné. Nakonec se to ale podařilo, ptáčka v hrsti jsme nakonec vynesli ven
do trávy, kam si pro něj brzy přiletěli rodiče... Noční rozptýlení tak trvalo pro redaktory Večerníku pouhou chvíli a tak
jsme zdárně dokázali dodržet uzávěrku!

Agentura 
S pokálenými chodníky, sochami či
chodci je konec! Při utajené schůzce
vedení magistrátu došlo k zásadnímu
rozhodnutí, jak v Prostějově zlikvidovat přemnožené holuby. Rozhodnutí
je tak drastické, že může vést k absolutnímu vyhubení tohoto ptactva
v celém našem městě. Podle informací Agentury Hóser teď může holuba
v Prostějově zastřelit každý, kdo vlastní střelnou zbraň!
„Situace je už tak neúnosná, že jsme
museli vymyslet náležitá opatření.

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 



Zájem o novinařinu. Stát se redaktorem je pořád inspirativní cíl.
Alespoň pro kroužek při ZŠ Dr.
Horáka v Prostějově, jehož ekipa dorazila minulé úterý do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, aby
se seznámila se základním chodem
nejčtenějšího regionálního periodika. A kdo ví, třeba jsme přispěli k lepší budoucnosti žurnalistiky...

     

tt1POEʏMÓtt
Chvála věčných studentů. „Doufám, že budu studentem až do konce života,“ napsal Anton Pavlovič Čechov. Skvělému ruskému dramatikovi se
to nepochybně splnilo, a to nejen proto, že zemřel již ve 44 letech. Člověk
se má pořád co a od koho učit, i když už řadu let chodí do práce. Nepochybně to platí i pro letošní maturanty, kteří se utkávají v naší velké soutěži
„O nejoriginálnější tablo“, která má před sebou poslední týden hlasování.
ttÁUFSâtt
Mladí navzdory věku. Všechno je relativní. Mnozí lidé jsou staří už ve třiceti,
zatímco jiní jsou v osmdesáti stále ještě mladí... Aktivní senioři se sešli u prostějovské hvězdárny v Kolářových sadech, kde pro ně městská policie ve spolupráci s knihovnou a prostějovským magistrátem připravila řadu soutěží.
tt4UʭFEBtt
Robinson milionářem. Na břehu ostrova stojí zarostlý, vousatý muž
a mává na okolo plující loď. „Kdo to je?“ zeptá se jeden cestující kapitána. „Nevím, ale vždy se takto raduje, když jedeme kolem...“ Martin Složil
z Prostějova se z Robinsonova ostrova vrátil nejen s plnou parádou, ale
i výhrou ve výši 2,5 milionu korun.
ttɇUWSUFLtt
Spící krása. „Květina je krása, zakletá do říše snů a ticha,“ napsal český knihovník Otto Babler. Vytvořit z květin skutečná umělecká díla dokázaly ruce nejlepších moravských amatérských floristek, které se sešly v prostějovském „Kasku“.
tt1ÈUFLtt
Co tě nezabije... Přijde Horowitz domů a už ode dveří volá na svou ženu:
„Sára, necháme se rozvést od stolu i lože!“ „Božínku, tak ty už nemůžeš ani
jíst?“ Židovský národ potkala v historii řada tragických událostí, které dokázal překonat snad jen díky svému humoru. Na prostějovském nádraží byla
odhalena pamětní deska obětem holocaustu z prostějovského regionu.
tt4PCPUBtt
Síla pro všechny. „Je hanbou muže, pokud zestárne, aniž by poznal tu krásu a sílu, které je jeho tělo schopné,“ napsal antický filosof Sókratés. Bohužel
v dnešní době čím dál více mladých mužů tuto možnost promarní. Ti, kteří
se utkali v Dobromilicích o titul nejsilnějšího muže široko daleko, k nim však
určitě nepatří.
tt/FEʏMFtt
Recept na dobrou náladu. Během svého života jsem si všiml, že zejména
u žen jídlo zásadním způsobem ovlivňuje jejich náladu. Špatné jídlo - špatná
nálada, výborné jídlo - výborná nálada. Díky akci Restaurant day se spousta
lidí mohla dostat do skvělé nálady.

        

Chytání holubů do klecí je na prd, tímto způsobem zlikvidujeme tak akorát
jedno procento celkové populace těchto ptáků, kteří v Prostějově serou, kde
se jim zamane. Proto jsme sáhli k razantnímu rozhodnutí a vydali jsme
novou městskou vyhlášku, pomocí
které bude moci každý střílet holuby,“
potvrdil Jiří Nikamnepospíchal, náměstek primátorky Prostějova, v jehož gesci jsou ochrana majetku města
a likvidace veškeré ptačí verbeže.
Agenturu Hóser pochopitelně zajímalo, kdo všechno bude moci od 1.
července tohoto roku, kdy vstoupí
v platnost zmíněná vyhláška, vytasit
na holuby zbraň. „Holuba v Prostějově může zastřelit každý, kdo je majitelem legálně držené zbraně. Jak už jsme
také předjednali, oficiálně nám s odlo-

KRIMI


Když se někomu zloděj vloupá
do domu, je to vždycky přinejmenším ke zlosti. Obzvláště když
majiteli zmizí cennosti za spoustu peněz. Případ, který zveřejnili
minulý týden policisté, se ale přece jen něčím vymyká z běžných
kriminálních událostí.

200 000
Z rodinného domu na Němčicku
totiž kromě různých věcí za dvě
stě tisíc korun zmizela i pistole!
Policejní zpráva uvádí, že majitel
byl okraden o finanční hotovost
v korunách i eurech, ale již neprozrazuje, zda majitel měl doma
zbraň na základě povolení, nebo
nelegálně. Otázkou také je, zda ji
zloděj hodlá prodat, nebo nedej
bože použít...

  
 
608 960 042

vem těchto ptáků pomohou také myslivci, příležitostně také státní policisté
a vysloveně v popisu práce to budou
mít strážníci městské policie. Paní primátorka rovněž v těchto dnech jedná
i s Armádou ČR, která má v Prostějově světoznámou posádku. Vojáci nám
přislíbili pomoc v rámci brigády. Pro
ně to bude jistě dobrá forma výcviku
před bojovými akcemi. A ještě jedna
důležitá věc, za každého zastřeleného
holuba zaplatíme komukoliv tisíc korun,“ šokoval Nikamnepospíchal.
Je tedy jisté, že od začátku prázdnin
mnozí „střelci“ ve snaze získat od
magistrátu co nejvíce peněz vyjdou do
centra města s pistolemi, brokovnicemi
či kulovnicemi. Agentuře Hóser se však
přihlásil také muž, který si z lovu holubů chce udělat vlastní živnost. „Mám

doma dva kulomety, to uvidíte ten
fofr! Slibuji, že za pár měsíců nebude
v Prostějově ani holub! A radnice mi
bude platit miliony,“ kasá se Alfonz
Kalašnikov z Prostějova. „Střílení
holubů bude zakázáno pouze v den
zasedání zastupitelstva města! Byli
bychom neradi, kdyby nějaké kulky vletěly omylem do obřadní síně
a zastřelily některého komunálního
politika,“ vymínila si v nové vyhlášce
jedinou výjimku primátorka Alena
Rašáková.
Za Agenturu Hóser Majkl
5FYUWڀUÏUPSVCSJDF
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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.

TOMÁŠ ULRICH
se narodil 9. února 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 14. února
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 48 do 50 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má hubenou postavu a hnědé oči.

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



Bude mít kdo stavět? Vedení prostějovského magistrátu se aktuálně
potýká s dříve naprosto nebývalým
problémem. Mnohá výběrová řízení
na veřejné zakázky zůstávají bez povšimnutí, některé ze stavebních investic města tak musejí být odloženy. Firmy totiž nemají dostatek dělníků, aby
se mohli do konkurzu vůbec přihlásit!
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Čtvrt století. Přesně tak dlouhou
dobu už trvá historie prostějovského tenisového turnaje mužů.
Challenger si za tu dobu vybudoval tak silné renomé, že i přes
nikterak obrovskou dotaci přilákala na Hanou nejen tuzemskou
špičku, ale také řadu hvězdiček,
z nichž pak vyrostly velké hvězdy.
Přejeme všechno nejlepší!
 

Foto: internet





Prostějov dal o sobě zase vědět.
A tentokrát dokonce až na Filipinách! Právě tam se konala reality
show TV Nova s příznačným názvem Robinsonův ostrov. A jejím
vítězem se stal právě třicetiletý
rodák z našeho města, naposledy
žijící v Austrálii. Za triumf obdržel dva a půl milionu korun.
 



„KABÁTI BY
NÁM URČITĚ
ZPLUNDROVALI
NÁMĚSTÍ!“
Náměstkyně prostějovské primátorky
Ivana Hemerková se takto odmítavě
vyjádřila k možnému vystoupení
nejlepší české kapely v rámci
Prostějovského léta
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 27/15 °C
Dalibor



27/12 °C

Støeda

27/11 °C

Dobroslav
Norbert

Ètvrtek 26/12 °C
Iveta a Slavoj

Pátek

27/12 °C
Medard

Sobota 27/13 °C
Stanislava

Nedìle 28/13 °C
Gita
Zdroj: meteocentrum.cz
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DROGOVY DEALER JE Z BASY VENKU SEmladík“
OMLUVIL
„Nadržený

PROSTĚJOV Loni v březnu
byl Marcel Coufal odsouzen ke
čtyřem letům nepodmíněného
trestu za to, že po celém městě
prodával nebezpečný pervitin.
Dle informací Večerníku byl nedávno z vězení podmíněně propuštěn! Většinu pobytu za mřížemi si totiž odseděl již ve vazbě.

Martin ZAORAL
Marcel Coufal prodával pervitin
v nebývalém množství minimálně
čtyři roky, na drogách dokázal vydělávat stovky tisíc korun. Přitom
on sám pochází z bohaté rodiny
a na prostějovském sídlišti v ulici
Jana Zrzavého vlastní dva byty, které
pronajímá. Měsíčně si jen díky tomu
přijde na čtrnáct tisíc korun. Sám se
navíc přiživoval jako poslíček rozvážející pizzu. Jak se však ukázalo,
ednalo se pouze o zástěrku. Svým
klientům ve služebním voze jedné

z krasických restaurací společně
s teplou večeří vozil i nebezpečnou drogu! Jak u soudu uvedl jeden
z jeho odběratelů, jeho číslo znal
každý feťák zpaměti.
Vzhledem k tomu, že prodejem pervitinu vydělával stovky tisíc korun,
zabavil mu soud zhruba 650 000 korun, dalších 450 tisíc Coufal zaplatil
coby peněžitý trest. Problém mu to
nečinilo, na jednom z jeho účtů měl
v době svého zadržení více jak milion korun.
Marcel Coufal pervitin sám bral, ale
poté, co jeho přítelkyně před třemi roky otěhotněla, toho dle svých
slov nechal. S výnosným obchodem
ovšem skoncovat nedokázal a to
se mu stalo osudným. V roce 2016
jej policie zadržela a on putoval do
vazby, ze které se po rozsudku z loňského března plynule přesunul do
kriminálu.
Včetně pobytu ve vazbě si nakonec odseděl pouze polovinu ze

Marcel Coufal svého
asu zásoboval celý
Prostjov...

č t y ř l e té h o
trestu, z něhož měl být
před nedávnem propuštěn
na podmínku. Hned
několik svědků totiž Večerníku Kontakt na něj se však Večerníku
potvrdilo, že je možné ho nyní přes veškerou snahu získat nepodařilo.
potkat v Prostějově.

Marcel Coufal u soudu spíše pipomínal obchodního zástupce úspšné spolenosti, nežli drogového dealera. Nyní má být zpt na svobod.
Foto: archiv Veerníku
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zjistili jsme

WOLKEROVI

PROSTĚJOV Kdo nedělá chyby, ten už je pravděpodobně někde zakopaný... Blbosti děláme
všichni, přičemž většina z nás si za nimi skálopevně stojí. Omluvit se veřejně za
vlastní hloupost, to už chce jistou
dávku charakteru. Ten projevil
Michal H., který se po svém „choval
neuctivě“ k soše Jiřího Wolkera na
prostějovském náměstí, o čemž
Večerník informoval.
Michal H. se omluvil Jiřímu Wolkerovi prostřednictvím snímku,
který jeho přítelkyně zveřejnila ve facebookové skupině Prostějov Bez Cenzury. U řady členů skupiny „Výtržník“ Michal H. dal kytku na hrob Jiího Wolkera,
se následně objevily k jehož soše se choval „neuctiv“. Foto: Facebook
pochybnosti o upřímnosti jeho pokání. „Je to prostě omluva. Nehledejte za tím nic špatného, rozhodně nejde o recesi. Byl jsem na pohřbu a při té příležitost jsem navštívil i hrob
Jiřího Wolkera a dal mu tam kytku,“ vyjádřil se Michal H.
Doufejme tedy, že po tomto pěkném gestu prostějovský hříšník neudělá podobnou hovadinu za nějaký čas zase...
(mls)

KONTRA MĚSTO PROSTĚJOV
MANTHELLAN
„Primátorka brání svobod tisku,“ ílí se developer
MICHAL KADLEC
Ve čtvrtek ráno obdržela redakce
Večerníku elektronickou poštou dopis od mluvčího Galerie Prostějov.
„Primátorka Prostějova brání svobodě tisku! Nechce, aby Manthellan
informoval veřejnost o skutečných
důvodech, které brzdí projekt společensko-obchodní Galerie Prostějov,“
oznámil Juraj Aláč. Manažer projektu Galerie Prostějov Lukáš Čepelka
vzápětí popsal, v čem je jádro nového
sporu mezi Manthellanem a prostě-

OMLUVA

PROSTĚJOV minulém vydání
Večerník informoval o rozsáhlém policejním zásahu v domě
syna prostějovského exstarosty
Jana Tesaře v Polišenského ulici v Prostějově. V reportáži však
došlo politováníhodné nepřesnosti. Policejní komando totiž
zasahovalo v domě Jana Tesaře
mladšího, nikoliv Tomáše Tesaře, jak jsme v minulém vydání na základě výpovědí svědků
mylně uvedli.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
se tímto rodině Tesařově a zejména bratrovi bývalého prostějovského starosty Tomáši
omlouvá.
(mik)

O AKTUÁLNÍM
VÝVOJI
TOHOTO
PŘÍPADU SE
DOČTETE
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

jovským magistrátem. „Primátorka
Rašková prosadila cenzuru v Radničních listech. Společnost Manthellan
plánovala zveřejnit text dopisu, který byl primátorce Raškové odeslán
patnáctého května, a navazujícího
vyjádření k jejím posledním krokům ve vztahu k projektu Galerie
Prostějov. Vydavatel však po nátlaku primátorky neumožnil text zveřejnit s tím, že jde o privátní projekt
a lze jej otisknout pouze formou
placené inzerce. Když jsme však inzerci připravili a objednali, byla na
nátlak primátorky Raškové v den
tisku z hotových Radničních listů
stažena. Primátorka nám znemožnila
informovat o Projektu Galerie Prostějov v redakční části a je tak zjevné, že si
nepřeje, aby veřejnost věděla, co se na
magistrátu děje,“ podivuje se Čepelka.
Proč se tak stalo? „Statutární město
Prostějov se při vydávání Prostějovských radničních listů řídí uzavřenou
Smlouvou o dílo mezi Dodavatelem
a Objednatelem. Dle článku IV. třetího
odstavce této smlouvy se zhotovitel

zavazuje nezveřejňovat inzerci, která je
v rozporu se zájmy objednatele a zavazuje se dbát na to, aby v obsahu inzerce
byly dodržovány základní společenské
normy, a dodržovat zákon o regulaci
reklamy v platném znění a předpisy
s tím související. Předmětná celostránková reklama společnosti Manthellan
je, dle názoru Objednatele, v rozporu
se zájmy Objednatele. To je důvodem nezveřejnění v Prostějovských
radničních listech, v rubrice ´inzerce´
a žádosti o její stažení,“ odpověděla za
magistrát Anna Kajlíková, referentka
mediální komunikace Magistrátu statutárního města Prostějova.
Mluvčí Galerie Prostějov Juraj Aláč
poslal Večerníku i onu sestavenou
stranu do Radničních listů, kterou
společnost Manthellan požadovala
otisknout. A jelikož se jedná o reakci na předchozí slova primátorky
vyřčená i ve Večerníku, vyjádření
v tomto případě druhé strany zveřejňujeme. Spolu s otevřeným dopisem jej najdete na straně 10 dnešního vydání.

Manažer projektu Galerie Prostjov Lukáš epelka oste napadl primátorku Prostjova Alenu Raškovou. Je to další stípek
do mozaiky „váleného“ stavu mezi magistrátem a spoleností Manthellan.
2x foto: archiv Veerníku
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BYLI JSME
U TOHO

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Holt domácí je domácí! Další Restaurant Day na zahrádce Národního domu přilákal
stovky lidí, kteří se nebáli pochlubit se svými domácími specialitami všeho možného druhu, a tak
vařili, pekli, grilovali. Ti, kteří v neděli před polednem dorazili podráždit své chuťové pohárky, pak
nakupovali, jedli, hodovali...
(mik)

REPORTÁŽ ČTĚTE NA STRANĚ 31

18060110597

PROSTĚJOV Na tiskové konferenci Rady statutárního města
Prostějova se Večerník ve středu
odpoledne radních ptal, zda po
„násilném“ znovuotevření parkoviště mezi Komenského a Wolkerovou ulicí, které vloni na konci
roku zablokovala společnost
Manthellan, nedochází k nějakým
vzájemným, byť slovním střetům.
Odpověď byla negativní. Ovšem
hned druhý den uhodilo! Nová
kauza jasně ukázala, že vztahy
mezi společností Manthellan
a čelními představiteli města jsou
mírně řečeno napjaté.

4
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PO STOPÁCH STARÉHO

STÍNY MINULOSTI

PŘÍPADU

Na opravu celého „zimáku“ . /
NEJSOU
 1 3
PENÍZE,
1
prioritou jsou nové šatny U LEDU


     !!"  #
  $ %$ #

 

B # %01$ #  # '( 0##)*<"  +
0# 0 (%D #% ##

 

mátorky statutárního města Prostějova. „Nových zhruba patnáct šaten
by mělo sloužit zejména pro potřeby
mládežnických týmů. Zda k výstavbě nové budovy opravdu dojde,
bude však záležet až na novém zastupitelstvu vzešlém z komunálních
voleb,“ vyjádřil se aktuálně Fišer.
Součástí téhož projektu je i výstavba
nové zastřešené ledové plochy, která
má fungovat jako tréninková a být
přístupná i veřejnosti. „Kryté kluziště se bude realizovat až po výstavbě
šaten, tedy nejdříve za dva roky,“ upozornil první náměstek primátorky,
kterého se Večerník zeptal, zda vedení města počítá i s kompletní opravou
hlavní budovy Víceúčelové haly-zim-

ního stadionu. „V tuto chvíli na to
nejsou v rozpočtu peníze. Zatím se
uvnitř stadionu alespoň rekonstruovaly šatny dospělých týmů a záchody
pro návštěvníky, v plánu jsou i úprava
hlediště či vytápění. Vše se bude dělat
postupně v několika etapách. S úpravami opláštění zatím nepočítáme,
prioritou jsou v tuto chvíli šatny,“ reagoval na doaz Zdeněk Fišer.
Budoucí šatny i tréninková plocha by měly stát na místě, kde se
nacházejí tenisové kurty. Kvůli nové kryté hale pro bruslaře
bude magistrát muset definitivně
upustit od záměru výstavby nového koupaliště v Kostelecké ulici.
(mls)

18060110610

PROSTĚJOV Už je tomu rok, co
radní představili svůj záměr rozšíření Víceúčelové haly-zimního
stadionu o novou přístavbu šaten
a sociálního zázemí, na který
měla navázat výstavba tréninkového kluziště. Projekt však stále
ještě není hotov a s první fází jeho
realizace se počítá nejdříve příští
rok. Opravy stávající budovy „zimáku“ se mají řešit postupně, na
kompletní rekonstrukci celého
objektu totiž nejsou v rozpočtu
vyčleněny dostatečné peníze.
Budova šaten propojených se stánkem Za Kosteleckou ulicí je těsně
před dokončením. Zatím tedy jen
na papíře. „Příprava projektu v tuto
chvíli finišuje, tuto investici dáme do
plánu na příští rok,“ potvrdil Zdeněk
Fišer (ČSSD), první náměstek pri-

NĚMČICE
NAD
HANOU,
OTASLAVICE Už více jak dvacet let
je zavřené koupaliště v Němčicích
nad Hanou. Tamní radnice si před
lety nechala zpracovat projekt na
vznik biotopového koupaliště. Vše
ovšem vyznělo do ztracena a z koupaliště, které bývalo živým místem
setkávání stovek místních, zbyla jen
nevzhledná ostuda města a skutečný
STÍN MINULOSTI...
Podaří se koupaliště v Němčicích nad
Hanou někdy obnovit? Obzvláště na
začátku léta se na toto téma ve městě pravidelně diskutuje. V roce 2006
dokonce vznikla petice za zachování
plovárny. Místní se tehdy báli, že ji radnice zruší a pozemky rozprodá. K tomu
sice nakonec nedošlo, nicméně obnova
koupaliště zůstává stále hodně vzdálená.

E0  #  #     010

Napsáno
pred

2. 6. 2008

V roce 2010 schválilo vedení města
projekt obnovy areálu do podoby biotového koupaliště s koupacím jezerem
a čisticími lagunami skrytými v zeleni.
Náklady se tehdy odhadovaly na 15 milionů korun, počítalo se i s přestavbou
stávajících budov a vznikem parkoviště.
Důvodem bylo zejména to, že provoz
biotopového koupaliště je ve srovnání
s klasickou plovárnou výrazně levnější.
K projektu však někteří ze zastupitelů
měli výhrady. Argumentovali tím, že se
přírodní koupaliště nachází v záplavové
oblasti a při povodních by došlo k jeho
poničení. „Je důležité, v jaké lokalitě je
biotop vybudován,“ upozorňoval například Jiří Zatloukal.
I kvůli těmto námitkám bylo řešení celé
dříve palčivé záležitosti odsunuto na
neurčito. „K obnově koupaliště v dohledné době určitě nedojde. Zastupitelstvo tento projekt nevidělo jako svoji
prioritu, uvidí se po volbách,“ vyjádřila
se exkluzivně pro Večerník starostka
Němčic nad Hanou Ivana Dvořáková



s tím, že lidé z Němčic nad Hanou tak
budou i nadále za koupáním dojíždět
do Chropyně, Tovačova či Nezamyslic.
V Otaslavicích
otevøou v èervenci

Zhruba deset let se diskutovalo o obnově koupaliště také v Otaslavicích. Po
dlouhých a náročných přípravách se
s rekonstrukcí začalo loni v listopadu.
I tam by někdejší zděný bazén mělo
nahradit biotopové koupaliště. Jeho
hlavní devízou by i v budoucnu měly
být jeho výjimečná poloha a úžasné
přírodní prostředí. Původně se počítalo, že biotop za patnáct milionů korun
bude dokončen na začátku letošních
prázdnin. „Z důvodu nepříznivého počasí bude tento termín zřejmě o zhruba
tři týdny posunut. Konkrétní datum
dokončení tak není v tuto chvíli známo.
Nicméně už nyní pomalu připravujeme program slavnostního otevření,“
prohlásil starosta Otaslavic Marek
Hýbl.
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V největším prostějovském parku Kolářových sadech probíhá
v tomto období rozsáhlá revitalizace zeleně. Vysazovány jsou
nové stromy, keře, zakládány
jsou nové trávníky. A právě výsadba keřů enormně přitahuje
pozornost nezvaných návštěvníků – zlodějů.
„Počítali jsme s tím, že při revitalizace veřejné zeleně budeme muset
Kolářovým sadům věnovat zvý-

šenou pozornost. Jezdíme do této
lokality několikrát denně a kontrolujeme, zda se nová zeleň nestává
terčem vandalů a zlodějů. Bohužel
se nedá park hlídat čtyřiadvacet
hodin denně, a tak nemůžeme
případným krádežím či vandalství
stoprocentně zabránit,“ říká ředitel
Městské policie Prostějov Jan Nagy.
Zejména nově dosazené keře se tak
stávají kořistí zlodějíčků, kteří si
zřejmě chtějí okrášlit svůj záhonek

či zahrádku. „Je třeba, aby občané, kteří se v Kolářových sadech
procházejí, věnovali výsadbě nové
zeleně větší pozornost. Park revitalizujeme zejména pro ně, a tak
apeluji na obezřetnost všech jeho
návštěvníků. Pokud lidé zaregistrují podezřelé chování, které by
signalizovalo krádež stromků či
keřů, prosím je, aby ihned kontaktovali městskou policii. Bohužel
nenechavců je v našem městě stá-

le hodně, ale nemělo by jim to jen
tak procházet. Bez součinnosti lidí
krádeže zeleně však jen velmi těžko
eliminujeme,“ dodává místostarosta Prostějova Vlastimil Uchytil.
Ke krádežím stromků a keřů v Kolářových sadech se Večerníku vyjádřil i druhý z místostarostů. „Toto
nemůže dělat slušný člověk. Jenom
doufám, že městská nebo státní
policie budou v pátrání po zlodějích z parku stejně úspěšné, jako

jak šel čas Prostějovem ...

ulice
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Příště: Trávnická ulice

nedávno při pátrání po žháři nebo
násilníkovi,“ uvedl Miroslav Pišťák.
Zlodějům, kteří odcizí nově vysazované stromky či jinou zeleň, hrozí podle výše způsobené škody buď
správní řízení, nebo dokonce řízení
trestní.

$.78/1«
.20(17ą
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Strážníci či státní policisté při
lupu v Kolářových sadech nikoho nelapili při činu a ani posléze
nevypátrali zloděje desítek stromků, keřů či květin. A pohled to
tehdy byl často žalostný, zmizelo
několik čerstvě zasazených mladých břízek, lip či habrů. Zloději
vyrvali ze země i několik metrů
vysazených pásů křovin. Za tyto
lumpárny však nebyl nikdo pohnán k zodpovědnosti. Ale co
je důležitější, revitalizace Kolářových sadů nakonec proběhla
úspěšně. A to i přesto, že proti
ní ostře vystupovali takzvaní
ochránci přírody, kteří byli proti
kácení starých nemocných stromů. Nyní po deseti letech si na to
už zřejmě málokdo vzpomene,
stejně jako na to, že při revitalizaci došlo kvůli krádežím zeleně ke
škodám v řádu desítek tisíc korun.
(mik)
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168 STAŘENKU PODVEDLI ÚDAJNÍ PLYNAŘI ERNÁ
KRONIKA

s mstskou policií

Morče v krabici

V ranních hodinách minulé středy 30.
května bylo přijato telefonické sdělení
o nálezu morčete v krabici na cyklostezce v Letecké ulici, směrem na Bedihošť.
Vyslaná hlídka oznámení potvrdila. Bílo-hnědo-černý hlodavec byl převezen
a umístěn do prodejny drobných živočichů. Kdo krabici se zvířetem na místě
ponechal, se zjistit nepodařilo.

Foto: MP Prostjov

Dostal facku
Před půl třetí ráno soboty 26. května
bylo přijato telefonické oznámení od
muže, který měl na náměstí dostat
facku. Strážníci na místě kontaktovali
čtyřiadvacetiletého muže v podnapilém stavu. Ten uvedl, že v centru města
potkal své kamarády, se kterými se začal objímat. Omylem při tom ovšem
objal i úplně cizího muže. Tomu se
to nelíbilo. Mladíkovi uštědřil lehkou
facku, aby se vymanil z objetí. Oznamovatel usoudil, že chyba byla na jeho
straně a reakce neznámého muže byla
pochopitelná. O protiprávní jednání
se v tomto případě nejednalo. Muž se
hlídce omluvil a z místa odešel.

Skoro jako mrtvá...
Předminulou neděli 27. května oznámil městské policii návštěvník Smetanových sadů bezvládně ležící osobu
na lavičce. Oznamovatel měl o ženu
obavu, jelikož nejevila známky života.
Bylo zjištěno, že jde o bezdomovkyni.
Strážníkům se ženu podařilo probrat
a ta jim nadýchala 2,78 promile alkoholu! Strážníci vyžádali příjezd lékaře
k posouzení zdravotního stavu opilé
osoby. Osmašedesátiletá žena byla
převezena do Olomouce do protialkoholní záchytné stanice k vystřízlivění.
U správního orgánu jí hrozí pokuta až
do výše 10 000 korun.

Pálil, kdy neměl
Ve večerních hodinách předminulé
neděle 27. května bylo přijato oznámení o zamoření celé ulice dýmem. Do
okrajové části města byla vyslána hlídka. Ta zjistila muže, který oheň rozdělal.
Přiznal, že chtěl spálit plevel ze zahrady.
Dohořívající ohniště za přítomnosti
hlídky okamžitě rozhrabal, aby zabránil
dalšímu hoření. Strážníci dotyčného
poučili o platnosti vyhlášky města, která
umožňuje pálení suchého rostlinného
odpadu pouze čtyři měsíce v roce. Jedná se o březen, duben a říjen a listopad.
Tím, že porušil vyhlášku, je dvaasedmdesátiletý muž podezřelý z přestupku.
Celá záležitost byla postoupena příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Upadla v bytě
Minulé úterý 29. května se na strážníky
obrátil muž, který prostřednictvím telefonu požádal o pomoc při zvedání své
invalidní manželky. Žena upadla v bytě
na zem a nedokázala vstát ani za pomoci manžela. Hlídka jednasedmdesátileté
seniorce pomohla a uložila ji do postele.
Pád se naštěstí obešel bez zranění.

Kuřáci se jen bavili
Strážníci se v uplynulých týdnech
zaměřili na problematiku rušení
nočního klidu. Před vytipovanými bary a provozovnami prováděli
v nočních hodinách orientační měření hluku. Ve většině případů se
o rušení nočního klidu nejednalo.
Byly zjištěny pouze skupinky kuřáků, které mezi sebou vedly běžný
hovor. Vzhledem k nadcházejícímu teplému letnímu počasí budou
kontroly probíhat i nadále.

Dva muži hrozili seniorce pokutou...

Okraden
ve Smetanových sadech

PROSTĚJOVSKO Senioři jsou až trestuhodně důvěřiví,
v důsledku toho velice zranitelní. Fatální chyby se dopustila žena, která do svého domu pustila dva cizí muže. Ti se
vydávali za pracovníky plynáren s tím, že musí doplnit do
smlouvy o odběru plynu chybějící údaje. Když se stařenka od nich na chvíli vzdálila, jeden z podvodníků vtrhl do
kuchyně...

Michal KADLEC
„Ve čtvrtek čtyřiadvacátého května kolem poledne zastavilo u zahrady domu
v obci na Prostějovsku černé vozidlo
v provedení kombi. Dva muži, kteří
z automobilu vystoupili, zavolali na
šestasedmdesátiletou majitelku domu,
že potřebují doplnit smlouvu ohledně
dodávek plynu. Ta je pustila na zahradu a poté na verandu domu, kde začali
vyplňovat nějaké tiskopisy. Během
toho se musela na chvíli vzdálit, a když

se vracela, našla jednoho z chlapíků
v kuchyni domu. Muž na ženu zaútočil, že musí ihned zaplatit pokutu devět
tisíc korun, jinak bude zvýšená na sto
tisíc. Pod nátlakem a z obavy z vysoké
částky požadovanou sumu zaplatila,“
popsal řádění mužů, kteří se vydávali za
zaměstnance plynáren, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje František Kořínek.
Jejich „divadelní hra“ pokračovala
i vzápětí. „Poté ještě muži přislíbili
potvrzení, a že veškerou dokumentaci

Opilce vytáhl od volantu násilím

Muž pod vlivem
chtl odjet i s dtmi
PROSTĚJOV To se hned tak nevidí... Pětačtyřicetiletý muž zabránil svému o deset let mladšímu
kamarádovi, aby v opilosti odjel
autem a k tomu všemu i s malými
dětmi! Nakonec se strhla rvačka,
muž opilce s více než třemi promile alkoholu v dechu doslova
vytáhl za krk od volantu.
„K incidentu mezi dvěma muži došlo v neděli sedmadvacátého května
po dvacáté hodině na parkovišti
v Dobrovského ulici. Oznamovatel
sdělil přes linku 156, že jeden z nich
vytáhl z vozidla druhého a dochází mezi nimi k potyčce. Strážníci
na udaném místě zpozorovali dva
postrkující se muže u vozidla vyjetého z parkoviště. Oba byli vyzváni
k zanechání protiprávního jednání
a prokázání totožnosti,“ konstatovala Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov s tím,
že chlapíci byli ve věku 35 a 45 let.
„Starší z nich uvedl, že zpozoroval
svého známého, jak se chystá v evidentně podnapilém stavu usednout
za volant vozu a chce z místa odjet.

Jelikož se na místě nacházely i děti,
pokusil se mu v jeho počínání zabránit,“ uvedla Greplová. „Nejprve
se mu snažil další jízdu vymluvit. To
se mu ale nepovedlo, proto otevřel
dveře a vytáhl ho z auta ven. V tom se
podnapilý muž začal chovat agresivně
a došlo k potyčce. Výpověď pětačtyřicetiletého muže potvrdili i svědci
incidentu. Pro podezření z trestného
činu na místo strážníci přivolali hlídku Policie ČR. Po příjezdu si policisté
celou záležitost převzali k dalšímu
šetření,“ doplnila tisková mluvčí prostějovských strážníků.
Už státní policisté dali zpacifikovanému muži dýchnout. Vyšlo
najevo, že řidič hodlal i s dětmi
odjet v hodně podroušeném stavu. „U mladšího muže byla provedena orientační dechová zkouška
s výsledkem 3,36 promile alkoholu.
Vozidlo, které muž řídil, tvořilo překážku silničního provozu. Dotyčný
nebyl pro svoji opilost schopen zajistit odstranění, a proto bylo vozidlo
z místa odtaženo,“ uzavřela Tereza
Greplová.
(mik)

Ilustraní foto: internet

Když starší žena pišla na to, že se stala obtí podvodník, pivolala policii.
Ilustraní foto

zaslat poštou. Po několika dnech žena
pochopila, že se stala obětí podvodu,
načež věc oznámila policistům. V případě dopadení a odsouzení oběma

pachatelům tohoto jednání za přečin
podvodu hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky,“ dodal mluvčí prostějovské policie.

Opilá bezdomovkyn

KIELA NA DTI

PROSTĚJOV K nechutné scéně došlo v sobotu odpoledne
na dětském hřišti v ulici Šárka v Prostějově. Totálně zpitá
bezdomovkyně tam ohrožovala hrající si děti, jejímu řádění
zabránili až strážníci. Následně skončila na záchytce...
Alkoholem zmoženou dámu nahlásila na linku 156 podle všeho
jedna z maminek hrajících si
dětí. „Na místo byla okamžitě
vyslána hlídka. Žena se nacházela na lavičce u dětského hřiště
a pokřikovala na přítomné hrající si děti. Jevila známky silné
intoxikace alkoholem, když se
nebyla schopna postavit na nohy,
nekontrolovala své jednání. Kvůli značné opilosti se u osmašedesátileté ženy nepodařilo provést
orientační dechovou zkoušku.
K posouzení zdravotního stavu
byl proto přivolán lékař. Ohrože-

na na životě selháním základních
životních funkcí žena nebyla, lékař ale rozhodl o jejím převozu
na záchytku,“ shrnula děj událostí Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov. Jak
dodala, právě až na záchytné
stanici se podařilo u ženy provést
dechovou zkoušku s pozitivním
výsledkem 2,16 promile alkoholu.
(mik)

Ilustraní foto

NA DALŠÍ ROZSUDEK SI STUŽKA POČKÁ
Rodáka z Otaslavic řešily kvůli
krádežím už po celé Moravě

PROSTĚJOV Tohle se protahuje! Dalších osmnáct krádeží by měl mít dle obžaloby na
svědomí Alois Stužka. Devětatřicetiletý muž, který nějaký čas strávil v psychiatrické léčebně, je již od loňského října ve vězení. O kolik se mu trest prodlouží, však není ani po
úterním jednání prostějovského soudu, který Večerník sledoval naživo, vůbec jasné.

Martin
ZAORAL
Rodáka z Otaslavic mimo jiné řešily i soudy
v Kroměříži, Vyškově, Zlíně, Olomouci a Brně.
V Prostějově se v úterý 29. května přiznal k celkem čtrnácti krádežím, čtyři z nich však stále
popírá. „Stal jsem se věřícím a rozhodl se doznat
vše, co jsem spáchal. Ale nemohu se přiznat k něčemu, co jsem neudělal,“ vyjádřil se notorický zloděj, který díky své psychické poruše pobírá invalidní důchod, z něhož mu po exekučních srážkách
na účtu zůstane 9 500 korun.
Otazník se tak vznášel zejména nad čtyřmi
rozsáhlejšími vloupáními, které Stužka popí-

ral. K jednomu z nich mělo dojít v domě naproti
Obecního úřadu v Plumlově. Obžaloba byla založená zejména na výpovědi bývalé přítelkyně obžalovaného, která u Stužky měla vidět ukradený
lustr. „Mám podezření na muže, jemuž jsem dům
dříve pronajímal. Neplatil ani za plyn a rozešli
jsme se ve zlém,“ prohlásil u soudu majitel nemovitosti, který po obžalovaném opakovaně chtěl,
aby mu prozradil jméno svého komplice. Zároveň
stále naznačoval, že mělo jít o jeho někdejšího nájemníka. Vzhledem k tomu, že Alois Stužka tuto
krádež popíral, měla však jejich konverzace poněkud absurdní charakter. K dalšímu vloupání došlo v Mostkovicích, v tomto případě měl Stužku
usvědčovat nepříliš průkazný kamerový záznam.
Obžalovaný popíral i vloupání do kiosku na fotbalovém hřišti ve Ptení.
Alois Stužka si v současnosti ve vězení odpykává
desetiměsíční trest, který mu státní zástupce nyní

Superb přes noc zmizel
Přes noc ze soboty 26. na neděli
27. května se dosud nezjištěný pachatel neoprávněně zmocnil osobního
automobilu typu Škoda Superb, zaparkovaného u křižovatky ulic Vícovské a Dr. Uhra. Majiteli automobilu
tím způsobil škodu vyčíslenou na 150
000 korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu neoprávněného užívání cizí
věci.

Ukradlkoloulázní
Uplynulou středu 30. května mezi
patnáctou a šestnáctou hodinou odcizil na Floriánském náměstí dosud nezjištěný pachatel pánské horské jízdní
kolo typu Rock Machine Storm, které na tomto místě zajistila ve stojanu
lankovým zámkem pětadvacetiletá
žena, jíž tímto jednáním vznikla škoda vyčíslená na 9 100 korun. V případě dopadení hrozí pachateli za přečin
krádeže dva roky vězení.

To se mu nevyplatilo…

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ7

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Neznámý pachatel v sobotu 2. června mezi půl desátou a jedenáctou
hodinou ve Smetanových sadech
využil nepozornosti osmadvacetiletého muže, který seděl na lavičce a
vedle sebe odložil batoh. Zloděj mu
v nestřeženém okamžiku batoh odcizil. Majitel batohu zároveň přišel
o osobní doklady, klíče, peněženku
a finanční hotovost ve výši 300 korun. Muž vyčíslil škodu na téměř
2 000 korun. Za přečiny krádež
a neoprávněné opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku hrozí pachateli trest odnětí svobody až na dva roky.

Alois Stužka nastoupil do vzení loni v íjnu. O kolik
se mu trest prodlouží, by mlo být jasné píští týden.
Foto: Martin Zaoral

navrhuje zvýšit na celkem osmadvacet měsíců.
Naopak obhajoba se domnívá, že v jeho případě
bude lepší místo vězení zvolit spíše léčbu v ústavu. „Nevím, jestli je kriminál pro mě. Je tam hodně zla, jsou tam i násilníci a to těžce snáším. Raději bych do léčebny, kde jsem zvyklý,“ vyjádřil se
Alois Stužka ve své závěrečné řeči.
Rozsudek v jeho případě by měl padnout již
zítra, tj. v úterý 5. června.

Ve čtvrtek 31. května se v odpoledních hodinách dosud nezjištěný
pachatel vloupal do skříňky v šatně
firmy v Průmyslové ulici. Zamknutou
skříňku pachatel vypáčil a poté z ní
odcizil finanční hotovost 120 korun.
Přestože se jedná o tak nízkou škodu,
s ohledem na okolnosti věci policisté
zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Kvůli 120
korunám tak může jít zloděj až na dva
roky za mříže. Jen ho chytit…

Zdrogovaný cizinec
Deset minut po patnácté hodině
ve čtvrtek 31. května kontrolovali
policisté na Poděbradově náměstí
sedmadvacetiletého řidiče cizí státní příslušnosti, načež zjistili, že muž
má rozhodnutím olomouckého
magistrátu vysloven zákaz řízení motorových vozidel na dobu osmi měsíců, a to až do půlky července 2018.
Provedeným orientačním testem
pak policisté zjistili přítomnost látky
amphetamin/metamphetamin. Cizinec s výsledkem testu nesouhlasil
a dobrovolně se podrobil odbornému lékařskému vyšetření v prostějovské nemocnici. Policisté na místě
zadrželi jeho řidičský průkaz. Pro své
jednání je nyní podezřelý z přestupku podle zákona o silničním provozu
a přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání. Za přestupek
řízení pod vlivem zakázaných látek
mu hrozí pokuta od 2 500 do 20 tisíc
korun a zákaz řízení od šesti měsíců
do jednoho roku. Za přečin porušení
zákazu činnosti pak trest odnětí svobody až na dva roky.

milujeme vecerník


Viktorie NEČASOVÁ
29. 5. 2018 52 cm 4,10 kg
Prostějov

Tomáš LANGER
23. 5. 2018 51 cm 4,00 kg
Prostějov

Kryštof JEDELSKÝ
29. 5. 2018 51 cm 3,30 kg
Prostějov

Pondělí 4. června 2018
www.vecernikpv.cz

sami už v rámci přípravy časopisu stihli
vyzkoušet a snažil se hledat společné
prvky s tím, co dělám sám,“ popsal
redaktor zpravodajství Martin Zaoral,
který se žákům na zhruba půldruhou
hodinu stal průvodcem světem regionální žurnalistiky.
Hosty postupně seznámil s chodem
i obsazením redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, přípravou každého vydání a přiblížil i obsah nejčtenějších regionálních novin. Všichni
společně pak mimo jiné hledali odpověď na otázku, jakým způsobem by
zpracovávali reportáž ze školní akademie či článek o požáru prostějovské
radnice.
Děti se projevily jako správní novináři
a na redaktora si připravily řadu zvídavých dotazů. Zajímalo je například,

kdy napsal svůj první článek, co ho na
jeho práci baví a také jak se zachovat,
pokud mu někdo poskytne nepravdivou informaci. „Nechtěl jsem dětem
pouze sáhodlouze vyprávět, ale spíše
je inspirovat k tomu, aby ony samy světem chodily s očima široce otevřenýma a své postřehy dokázaly nějakým
smysluplným způsobem zpracovat.
Tak snad se to alespoň u některých
z nich povedlo,“ poznamenal s úsměvem Zaoral.
„Jsme rádi, že se na nás Základní škola
Dr. Horáka prostřednictvím učitelky
Vlkové obrátila. Dříve byly exkurze
žáků do redakce běžnější, dnes je to
spíše ojedinělá záležitost, což je podle
mého názoru škoda. Z novinářů se
pak stává spíše úzkoprofilová skupina,
nebo si na něj naopak hraje každý, kdo
umí založit blog na internetu. A to není
dobře,“ přidal šéfredaktor Petr Kozák.
„Rádi jsme tak celému kroužku vyšli
vstříc a příště může být návštěva delší
či více do hloubky. Stejně tak vyzýváme ostatní školy, redakce Večerníku je
jim otevřena,“ vzkázal Kozák.

klikni na
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už
ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste
zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Redakční rada složená ze žáků třetích
až pátých tříd už má letos za sebou
přípravu jarního vydání školního časopisu, který vychází čtyřikrát do roka.
Tentokrát byl tematicky věnován osmičkám v historii českého státu, čtenáři v něm našli i řadu tipů na výlety či zajímavé rozhovory. „Časopis Pažout na
škole vychází jedenadvacet let. Je tedy
stejně starý jako Večerník,“ zmínila se
kantorka a zároveň vedoucí redakční
rady Eva Vlková, která se společně se
svými mladými svěřenci schází každé
dva týdny.
V redakci PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku se žákům líbilo. „Ukázal
jsem jim, jak to u nás chodí. Zároveň
jsem byl hodně zvědavý na to, co si oni

redakce PV Večerníku

PROSTĚJOV Pokud máme chuť něco skutečně pochopit,
pak je důležité k tomu přijít co nejblíž. Přesně to v úterý
29. května odpoledne učinilo sedm statečných žáků ZŠ Dr.
Horáka, kteří na škole společně připravují časopis Pažout.
Získat inspiraci pro svou vlastní práci mohli díky návštěvě redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
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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!

Adriana ŘEHÁKOVÁ
27. 5. 2018 52 cm 3,75 kg
Prostějov

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!

děti, pejsci

Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!
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Na odpolední tiskové konferenci rady
města se tak Večerník zeptal, s jakými
novinkami Vladimír Špidla do Prostějova přijel? „Přednesl a ukázal nám
návrh Federace židovských obcí a nadace Kolel Damesek Eliezer, jak by
si představovaly řešení úprav starého
židovského hřbitova ve Studentské
ulici. Ten ale nesplňuje požadavky
města, zejména co se týká přístupu
dětí do tamní školy. Pan Špidla si tedy
znovu sepsal všechny naše požadavky,
se kterými bychom při vzniku nového
pietního místa souhlasili. Mediátor se
zástupci židovských organizací bude
jednat znovu, aby svůj projekt upravili
v zájmu občanů Prostějova,“ prozradil
Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky statutárního města
Prostějova.
Na otázku, zda židé stále trvají na
oplocení celého parku a tím znemožnění přístupu tak, jak jsme celá

Michal Kadlec

PROSTĚJOV Měla to být utajená
schůzka, přesto Večerník zjistil,
že ve středu 30. června dopoledne
navštívil prostějovskou primátorku Alenu Raškovou bývalý premiér
České republiky Vladimír Špidla.
Ten nyní působí jako mediátor ve
sporu města se zástupci židovských
organizací ohledně možných úprav
bývalého židovského hřbitova ve
Studentské ulici.

desetiletí byli v Prostějově zvyklí,
už odpověděla samotná primátorka.
„Novým návrhem židovských organizací by bylo zlikvidováno současné
parkoviště, zrušeny by byly rovněž
veškeré příjezdové cesty k tělocvičně
a samozřejmě by došlo také k uzavření celého parku. V jejich návrhu
je řešen pouze jediný možný kolmý
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přechod přes park, a to pomocí jakési
lávky, přes kterou by děti přecházely.
S tím samozřejmě nemůžeme souhlasit,“ kroutila hlavou Alena Rašková (ČSSD).
Večerník samozřejmě oslovil i mluvčího nadace Kolel Damesek Eliezer
Tomáše Jelínka. Moc jsme ale nepochodili. „Loni jsme se s paní primátorkou dohodli, že jednání povedeme na její návrh prostřednictvím
bývalého premiéra Vladimíra Špidly,
a výstupy pro média budeme formulovat společně, jako jsme to udělali v prosinci 2017. Naše strana své
slovo drží, proto nevidím důvod, že
bychom měli komentovat vyjádření
primátorky pro Večerník nebo popisovat detaily našeho jednání. Jsme
domluveni, že nás příští týden mediátor seznámí s obsahem jednání. Pak
se domluvíme na dalším postupu,“
napsal Tomáš Jelínek.
Mediátor Vladimír Špidla tedy
z Prostějova odjížděl s nepořízenou,
dlouhodobé spory mezi městem
a židovskými organizacemi ohledně
projektu pietního místa ve Studentské ulici se mu narovnat nepodařilo.
Alespoň prozatím...
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PROSTĚJOV Večerníku bylo hned
divné, že avizované květnové zahájení rekonstrukce silniční komunikace
a stavba cyklostezky okolo dálničního podjezdu v Říční ulici padly vniveč a u takzvané „myší díry“ se nic neděje. Jak vyšlo najevo, tato investiční
akce magistrátu byla odložena!
„V poslední době se velmi často setkáváme s tím, že o veřejné zakázky města
není ze strany stavebních firem zájem,
nebo je velmi malý. Firmy totiž mají nyní
tolik práce, že si zakázky vybírají a o ty
menší neprojevují žádný interes. To
samé se stalo i v případě rekonstrukce
v Říční ulici. Nakonec jsme dodavatele
stavby vybrali, museli jsme ale respektovat jeho cenu, která je o čtyři sta tisíc
korun vyšší než původní náš předpoklad

zahrnutý v rozpočtu města na rok 2018.
Proto jsme celou akci odložili na letní
prázdniny, neboť zastupitelé nejdříve
musí toto navýšení ceny schválit,“ vysvětlil Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky statutárního města
Prostějova. „Konkrétně se v této lokalitě
bude jednat o úpravu části stávající trasy komunikace v délce pětaosmdesát
metrů. Komunikace je navržena s asfaltovým povrchem a šířku bude mít pět
metrů. Součástí stavby je i nové osvětlení. Takzvané vzdušné vedení veřejného
osvětlení bude odstraněno a nahrazeno
zemním kabelem a třemi lampami,“ popsal budoucí práce Fišer s tím, že za realizaci stavebního díla z městské pokladny
poputuje společnosti Jamastav Moravia
přes 1,8 milionu korun.
(mik)

30 w((x{#  $ ## #%# Foto: Michal Kadlec
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Akce „myší díra“

Pondělí 4. června 2018
www.vecernikpv.cz

Radní s tím nesouhlasili, a zamítli
i další pokus podnikatele vyměnit
objekt za jinou hodnotnou nemovitost v centru Prostějova!
Na středeční tiskové konferenci
rady města se Večerník zeptal, jak
probíhají další jednání s Markem
Pořízkou. Po zamítnutí výměny za

PROSTĚJOV Již příští pondělí 11.
června se v obřadní síni prostějovské
radnice uskuteční předposlední jednání Zastupitelstva statutárního města
Prostějova v tomto volebním období.
Zasedání začíná tradičně ve třináct
hodin, veřejnosti je pochopitelně přístupné, vše navíc budou opět snímat
kamery a přímý přenos tak můžete
sledovat prostřednictvím streamu na
internetových stránkách www.prostejov.eu.
Večerník se snažil zajistit kompletní
program jednání, v plné verzi ovšem
neuspěl. „Bude zveřejněn až v pondělí čtvrtého června (tj. dnes – pozn.
red.), tedy podle zákona sedm dní
před samotnou schůzí zastupitelstva,“
objasnila Anna Kajlíková, referentka
mediální komunikace prostějovského
magistrátu.
Primátorka statutárního města Prostějov Alena Rašková přesto Večer-

VHUL¾O
YHéHUQÊNX

nemovitosti, například pozemky,
které by podnikatel mohl využít ke
svým aktivitám,“ dodal Pospíšil, který má na starost majetek města.
Samotný Marek Pořízka se k jednání
s magistrátem příliš nevyjadřuje, na
dotazy Večerníku odpověděl stručně i tentokrát. „Jednání pokračují.
V tuto chvíli ale nechci nic komentovat...“
(mik)

„Krása Wolkrova Prostějova
spočívá v jeho neopakovatelné
atmosféře,“ říká Pavla Vašková

Pořízka totiž stadion ve Sportovní
ulici nyní nabídl městu výměnou za
dům na Pernštýnském náměstí číslo
4, kde je také kavárna,“ pokrčil rameny Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek
primátorky statutárního města Prostějova.
Ani toto zamítnutí však nemusí znamenat konec v dalších jednáních.
„Budeme se snažit nabídnout jiné

vat také představení k samotnému zahájení
festivalu. Loni se nám povedlo na náměstí
uvést novocirkusovou akrobatickou skupinu Losers Cirque Company s vokálním doprovodem nejlepšího beatboxera
v České republice EN.DRUa. Představení
nás i všechny přihlížející okouzlilo natolik,
že jsme se rozhodli pozvat tuto skupinu
znovu, a to přímo s aktuální novinkou
KOLAPS. Určitě doporučuji všem, aby si
ji nenechali ujít.“
 Wolkrův Prostějov je přehlídkou
těch nejinspirativnějších vystoupení
mladých recitátorů. V čem bývají vystoupení inspirativní, respektive podle
jakých kritérií se určuje jejich inspirativnost?
„Tady navážu na minulou otázku. Umění
nelze hodnotit podle nějakých tabulek,
bodů nebo vyhraných zápasů jako například sport. (úsměv) Lze samozřejmě
ohodnotit mluvený projev, výběr textu,
pojetí, stylizaci a spoustu dalších aspektů,
ale vždy tam zůstává částečně zastoupený
subjektivní prvek. Výběr účastníků a jejich
hodnocení necháváme zcela na naší porotě, ve které každoročně zasedají skuteční
odborníci z celé republiky. A i oni mají často velmi těžkou hlavu z toho, koho vybrat.“
 Tento rok se bude akce konat pou-

ze v prostorách KK DUHA. Městské
divadlo a Národní dům totiž budou
procházet rekonstrukcí, nebude tedy
možné budovy využít. Jak jste se s tímto faktem vyrovnali?
„Je pravda, že prostory v Městském divadle nám citelně chybí, navíc je nelze plnohodnotně nahradit. Neměli jsme lehkou
situaci i vzhledem k rozsahu celostátního
festivalu, ale poradili jsme si. Navázali jsme
spolupráci se ZUŠ Vladimíra Ambrose,
kavárnou v zámku i s klubem The 27 music bar. Pro koncerty využijeme prostor
nádvoří zámku. Já sama to vnímám jako
pozitivní oživení a příjemnou výzvu. Snad
se nám tato varianta osvědčí. Měli bychom
do budoucna více možností.“
Celý rozhovor najdete
na www.vecernikpv.cz

Foto: Marek Gerhard

PROSTĚJOV Předposledním respondentem desátého dílu seriálu rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese
název „NA ROVINU“ a v němž se známých osobností ptáme na aktuálně žhavá témata, se stala sympatická žena, která se nedávno
ujala vedoucí funkce prostějovského kulturního zařízení. Navázala tak na politika a podnikatele, aby celé jubilejní kolo rozhovor
s pracovníkem státní správy policie či justičních orgánů.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

PROSTĚJOV Již příští týden proběhne tradiční Wolkrův Prostějov 2018. Celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie, která se bude konat ve
dnech 12. až 16. června, letos nabídne velmi pestrý kulturní program zahrnující
recitování textů české či světové literatury, zajímavá divadelní představení a v neposlední řadě koncerty. Zatímco každoročně probíhá v prostorách Městského divadla, Národního domu a Kulturního klubu DUHA, tentokrát si však bude muset
zařízení ve Školní ulici vystačit samo. Jak se s touto skutečností vypořádává, jsme se
níku prozradila hlavní body progra- ptali vedoucí oddělení Pavly Vaškové (na snímku).
s Lukášem Hejlíkem, bláznivou ‚road
mu. „Především budeme schvalovat
EXKLUZIVNÍ
movie‘ divadla J. K. Tyla z Plzně, nebo
účetní závěrku za rok 2017, loňský
skutečnou třešničku na dortu, představerozpočet skončil výrazným přebyt- rozhovor
ní Mistero Buffo s Radimem Schwabem,
kem přes 128 milionů korun. Dále se pro Večerník
které se celé odehraje v prostorách pavlačí
budou schvalovat dotace sportovním
domů v Hradební ulici nad klubem The
klubům, dostane se i na mládežnický
27 music bar. Diváci se také můžou těšit
hokejový klub SK 1913 Prostějov, Tereza
na každodenní koncert.“
kterému navrhujeme podporu ve MACHOVÁ
 Chystáte pro návštěvníky nějakou
výši 1,5 milionu korun na činnost
a ještě k tomu 300 tisíc korun na vý-  Jaká zajímavá vystoupení v rámci novinku?
stroj malých hokejistů. Rada města Wolkrova Prostějova letos proběh- „Inovací lze nazvat snad každý ročník
Wolkrova Prostějova. (úsměv) Každý je
dále navrhuje udělit dotaci 850 tisíc nou?
korun organizátorům Mistrovství „Je dobře, že se na to ptáte. Wolkrův Pro- totiž neopakovatelný a nabízí stále nový
světa čtrnáctiletých tenistů v Prostě- stějov totiž není jen o básničkách, jak si program. Také se dá mluvit o nepřetržitě
jově. Čekají nás rovněž diskuse o do- mnozí Prostějované myslí. Samozřejmě se vyvíjejícím, modernějším pojetí poezie,
tacích na investiční akce v Prostějově, podstatou je přehlídka nejlepších recitá- jak ho můžeme pozorovat nejen při interjednat budeme o majetkoprávních torů z celé republiky, kde je rozhodně co pretačních výkonech recitátorů sólistů,
záležitostech a určitě se dostane na vidět i slyšet, ale jako každoročně festival ale zejména při představeních souborů.
pravidelný bod programu, což jsou takovéhoto rozsahu doplňuje velmi širo- Letos máme ku příkladu silně obsazenou
záležitosti okolo společnosti Man- ký doprovodný program. Tentokrát mů- přehlídku divadel poezie, z krajských kol
thellan,“ sdělila první žena prostějov- žeme nabídnout několik inspirativních se k nám probojovalo hned sedm vynikajíské radnice.
(mik) představení, ať už se jedná o LiStOVáNí cích představení. Za novinku se dá považo-
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PROSTĚJOV Tak ani toto nevyšlo! Na začátku tohoto roku Večerník informoval o snaze majitele
zchátralého fotbalového stadionu
ve Sportovní ulici Marka Pořízky
vyměnit tento kdysi slavný stánek
za rodný dům básníka Jiřího Wolkera na náměstí T. G. Masaryka.
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dům Jiřího Wolkera totiž konšelé
jasně deklarovali, že o bývalé fotbalové hřiště ve Sportovní ulici i nadále stojí a bude s jeho majitelem
hledat jiné řešení.
„To se také i stalo, s panem Pořízkou
jednáme o možné výměně i nadále. Právě od něj přišla v minulých
dnech další nabídka. Ani tu však
nejsme schopni akceptovat. Marek

Další pokus o výměnu století: Za stadion ve Sportovní ulici dům na Pernštýnském náměstí

komunikace mezi občanem a úřady. Nelze
nikoho z majitelů nemovitostí nutit, aby akceptoval trvalé bydliště u někoho, s kým nemá
žádný právní vztah,“ míní Smetana.
Je ale zcela běžné, že na adresu magistrátu tak chodí často různá pošta, která je
určena právě pro občany zaregistrované
s trvalým bydlištěm na radnici. A tady
vzniká velký problém pro policii a úřady, poštovní zásilky jsou totiž často nedoručitelné. „Občané s úřední adresou
na prostějovském magistrátu nejsou
žádným způsobem vyzýváni, že mají na
naší podatelně nějakou úřední či soudní
výzvu, dopis nebo jinou poštovní zásilku. Lidé jsou o tomto faktu informováni
pomocí letáku na úřední desce radnice,“
uvedla pro Večerník Jana Gáborová,
tisková mluvčí Magistrátu statutárního
města Prostějova.
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Nadstavba školy se prodraží

mě s tím není problém, musí se jen
na základě žádosti podepsat smlouva
>@9@Q
o výpůjčce. Zatím oficiální žádost netrském náměstí nikdo neměl, Hana
máme.“
A tak jelikož se k „vyplevelení“ malé- Müllerová to vzala na sebe. Kloubouho pozemečku před lékárnou na Pe- ček dolů!
(mik)
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předat zpět městu v upraveném stavu.
Nicméně k předání ještě nedošlo, tak
se stav jeví jako neutěšený. Celou záležitost řešíme. Majitel lékárny se už
PROSTĚJOV Na malém pozemku města. Kvetou tam řepka, vlčí máky, ko- dotazoval, zdali by si mohl záhon sám
před lékárnou na Petrském ná- pretiny, či co to je, a bují lebeda a pichla- upravovat a starat se o něj. Samozřejměstí vedle chodníku rostlo ještě vý plevel. Super. Čí je to prostor? A kdo
nedávno všechno možné. Plevel se má starat? Já bydlím kousek od této
nejrůznějšího druhu, dokonce lékárny a po opravách vodovodního
i řepka a vlčí máky. Firma, která řadu a dodělání dlažby mi bylo řečeno,
tam nedávno prováděla výkopové že trávník bude upraven. Rok nebyl,
práce, nechala kousek země za- tak jsem si dovolila letos sehnat travní
růst, o nápravu se vůbec neposta- semeno a tento prostor dvakrát dva PROSTĚJOV Už bezmála měsíc
rala. Vše ale vzala do svých rukou metry osít sama. Doufám, že za to ne- probíhá rekonstrukce či spíše nadobčanka města Prostějova...
půjdu do žaláře,“ napsala do redakce stavba jednoho z pavilonů Základní
„Nedávno jsem viděla v televizi ukázku, Večerníku rozhořčená Prostějovanka školy Jana Železného na Sídlišti Svobody. Další patro budovy má zajistit
kde se řadoví občané snažili zkrášlit ve- Hana Mülllerová.
řejné prostory. Myslím, že většina ob- Jestliže okrasu veřejného místa musí nové odborné učebny, kterých je na
čanů by řekla - hezké. Dozvěděla jsem vzít do vlastních rukou běžný občan, je škole vzhledem k vysokému počtu
se však, že je to zákonem zakázané. Tak to vždycky smutné. Proč se o to nepo- dětí zoufale málo. Jak se Večerník
tedy dobře. To beru. Ať se snaží ti, kteří staralo magsitrát? Na to jsme se zeptali dozvěděl, náročná stavba za 29 milina to mají vzdělání, a je to práce jiných. náměstka prostějovské primátorky onů korun se ještě prodraží.
Nemůžu však uvěřit vlastním očím, Jiřího Pospíšila (PéVéčko). „Záhon je „Dosud byl na této škole skutečně kakdyž vidím prostor před lékárnou opravdu v majetku města, ale v minu- tastrofální nedostatek odborných učeU svatého Petra na Petrském náměstí. lých týdnech zde prováděly výkopové ben, které se musely zřizovat v klasicTak to je pokoukání! Pole uprostřed práce dvě firmy, které mají pozemek kých třídách, čímž se snižovala kapacita
pro běžnou výuku. Nadstavba jednoho
z pavilonů školy tento problém zcela
odstraní, vzniknou zde moderní učebny s tím nejmodernějším technickým
vybavením,“ poznamenala Ivana Hemerková (PéVéčko), náměstkyně prostějovské primátorky.
Při stavbě „druhého štoku“ však dělníci
PROSTĚJOV Dopravní policisté žádají všechny, kteří později vyhledal lékařské ošetření,“ popsal událost František přišli na jeden zásadní problém. „Jakmile
se minulé úterý před patnáctou hodinou pohybovali Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olo- se rozkryly stupačky a měly se napojovat
v prostějovské nákupní zóně v Konečné ulici, aby jim mouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
na nové patro, kde bude samozřejmě
svým svědectvím pomohli objasnit nehodu staršího „K objasnění okolností této dopravní nehody se obracíme rovněž sociální zařízení, odhalil se velmi
cyklisty.
s prosbou o pomoc na svědky, kteří viděli její průběh, aby špatný technický stav vodovodního po„V úterý devětadvacátého května ve 14:50 hodin došlo v Ko- se obrátili se svými informacemi buď telefonicky, nebo trubí. To bylo značně zanesené vodním
nečné ulici u prodejny Okay k dopravní nehodě dvaasedm- osobně na policisty Dopravního inspektorátu Prostějov kamenem. Z havarijního fondu jsme tedy
desátiletého cyklisty. Před cyklistou jela ve stejném směru v Havlíčkově ulici. Zavolat mohou také na telefonní čísla uvolnili dva a půl milionu korun na vybuosmatřicetiletá řidička s vozem Škoda Octavia, která zasta- 974 781 251, 974 781 580, případně se ozvat kdykoliv dování nového potrubí,“ vysvětlil Zdeněk
vila na parkovacím místě. Muž z dosud přesně nezjištěných prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158,“ apeluje Fišer (ČSSD), první náměstek primátorpříčin upadl na komunikaci a způsobil si zranění, se kterým na veřejnost policejní tiskový mluvčí.
(mik) ky statutárního města Prostějov. (mik)
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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.
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

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...



P

další generace prvovoličů a trochu se
bojím, aby k urnám vůbec přišla. Co
k tomu říci? Zájem o komunální volby
ještě snad bude, o ty senátní urny mám
kapku strach, jelikož se domnívám, že
se v nich budou prohánět hlavně vítr
a sem tam nějaká moucha, protože
i nedávné doplňovací volby na Zlínsku ukázaly absolutní nezájem o tuto
instituci. Aby se senátoři aspoň trochu
zviditelnili, tak občas hodí do placu nějaký ten bonmot pro média, v případě
sociální demokracie pak potápí vlastní
stranu při referendu o účasti ve vládě.
Rád bych teď vzkázal těm novým
voličům asi tolik. Mějte vlastní rozum, vlastní názor a k volbám jděte,
jde totiž o vaši budoucnost. A jak se
zpívá v jedné písni: „Jaký si to uděláš, takový to máš“...
rotože většinu nových voličů
představují středoškoláci a maturanti, tak jistě zaznamenali před-



konce se o těchto čtyřech písmenkách diskutuje i u piva. Samozřejmě
jsme Češi, takže se na tento institut již
objevila spousta vtipů a narážek, ale
to našemu národu vždy šlo, dělat si
legraci i v dobách, kdy mu není nejlíp.
Tak snad nám ten humor vydrží, neupečeme se sluncem ani evropskými
nařízeními a na podzim výsledky voleb. Krásný červen všem normálním
jedincům.

ANALÝZA
. 
. 
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časnou změnu ve vedení instituce
jménem Cermat. Ano, tuto instituci
zde zmiňuji velmi často, ale zdá se, že
pohár trpělivosti s ní přetekl, a možná
se začnou dít věci. Neúspěšní maturanti mají letos velkou šanci uspět se
svými odvoláními proti výsledkům
svých zkoušek, jelikož správné odpovědi jsou možná už skoro asi všechny.
Údajná kontrola - prý dokonce vícestupňová - evidentně selhala. A tak
kdo odvolání nenapsal, může se mlátit
do hlavy. Co dodat? Po sedmi letech
vyhozených peněz za tento pseudoexperiment je načase říci dost
a vrátit se k osvědčené tradici, kterou prošli všichni normální občané
tohoto státu, kteří si bez Cermatu
nepřipadají méněcenně. Určitě je
také potřeba se zamyslet nad tím, zda
potřebujeme maturitu na kdejakém
oboru a zda by nebylo lepší získávat
pro některé profese „JEN“ výuční list.
ž nám chvíli běží atrakce pod
názvem GDPR. Co se zatím
stalo? Tak chleba kvůli tomu levnější
není, otravujících šmejdů ani neubylo, ani nepřibylo, ale stav blbnutí
se tedy rapidně zvedl. Každý hledá
GDPR za kde čím, vyrábí se stohy
papírů, nesmyslných směrnic, do-
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Vůbec se nedivím tomu, že na hlavní nádraží
v Prostějově nechce žádný ze supermarketů.
Ty prostory, co tam býval hotel s restaurací, si nedovedu vůbec za žádných okolností
představit jako obchodní. A co víc, umíte si
představit, kolik by se tam zase potulovalo bezdomovců a také našich spoluobčanů
z Husova náměstí? Díky, ale třeba herna, která v jiné části nádraží před pár lety fungovala,
už bohatě stačila! Pokud by bývalý hotel obsadila policie, byli bychom všichni, co žijeme
v okolí nádraží, jenom rádi. To už by se celý
nádražní prostor „vyčistil“ od živlů, které nás
tady dlouhá léta otravovaly.
Jana Faltýnková, Prostějov

%$&;_
Já tomu nějak nerozumím... Národní dům bude sice
kvůli rekonstrukci uzavřen, ale zaměstnanci kuchyně a číšníci se servírkami si budou vydělávat dál na
náměstí. Tak proč město Národnímu domu bude
platit nějaké odškodné? A ještě k tomu dva a půl
milionu korun? Restaurace a kavárna si tak budou
vydělávat i nadále, a možná že ještě víc, než kdyby
byl Národní dům v běžném provozu. Jsem totiž přesvědčen o tom, že na náměstí budou mít mnohem
větší tržby než v samotném Národním domě, kam
moc lidí nechodí. Zajímalo by mě, jestli například
krajský úřad platí nějaké odškodné benzínkám, ale
i jiným provozovnám v Brněnské ulici, které jsou
kvůli dlouhodobé rekonstrukci silnice rovněž uzavřeny! Asi ne, že?
Ludvík Mádl, Prostějov

<<< www.vecernikpv.cz
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Binec u hvězdárny v Kolářových sadech, na který
upozornili samotní radní, nebyl jediným podobným nepořádkem, který byl v Prostějově dlouho
bez odpovídající reakce magistrátu. Zaměřit by
se měly kompetentní osoby také na okolí drozdovického rybníka. Ten je obsypán odpadky všeho
druhu, především od bezdomovců, kteří tam celé
dny vysedávají na lavičkách nebo uvnitř autobusové zastávky. Tam by měly technické služby uklízet také častěji.
Jana Navrátilová, Prostějov

Máme se bát?
Po mém šokujícím zážitku se ptám, máme se začít bát svých spoluobčanů? I stalo se, že jsem navštívila tržnici v Prostějově s úmyslem koupit košili, takzvaný
kamenný obchůdek. Byla jsem mile obsloužena, zboží mi bylo zabaleno a po zaplacení mě majitel dokonce upozornil, že kdyby košile byla velká, tak ji vymění. Jelikož jsem měla pohyblivou jen jednu ruku a v ní kabelku, (druhou jsem měla po operaci v šátku), košili jsem nekontrolovala přímo v obchodě. Až
doma přišlo zděšení, protože košile byla o dvě čísla větší. Hned jsem běžela zpět, ale odpověď majitele prodejny byla – nemáme, nemáme menší číslo, choďte
se ptát, vyměníme! Denně jsem tedy chodila do tohoto obchodu a i při čtvrté návštěvě jsem dostala tu samou odpověď – nemáme! A pak to přišlo. Vypadni,
potvoro, začal na mě křičet majitel, a o dalších urážkách radši nepíšu. Pak mi silně stiskl operovanou ruku a vytlačil mě ze dveří. Bolest byla velká, v šoku jsem
nějakou dobu zůstala stát venku na chodníku. V té chvíli mi hlavou proběhlo všechno možné, i to, jak nám před léty za komunistů strhávali z výplaty určitá
procenta ve prospěch Vietnamské republiky, aby po jejich válce se tento národ vzpamatoval. Dnes už vidím, že naše pomoc nebyla marná. Vzpamatování
přišlo, a tolerantní český národ by měl přemýšlet o budoucnosti našich dětí.
Čtenářka Večerníku (jméno a adresu má Večerník k dispozici)

H

e sice teprve začátek června, ale my
už tu máme žhavé léto jako v červenci a srpnu. Panuje sucho, zahrádkáři a zemědělci jsou zděšeni, o vodácích
snad ani mluvit nebudeme, protože
jejich lodě drhnou o dno všech řek.
A tak se sám sebe ptám, kam to spějeme v naší kdysi na počasí klidné
střední Evropě?! Skoro to vypadá, že
pěstování pomerančů není nereálné...
Stále slyšíme hádky, jestli se otepluje
globálně anebo jestli se blíží nějaká
doba ledová. Tak já vám teda nevím,
ale mně je zatím spíše vedro.
orko začíná být zatím nenápadně na scéně politické. Pomalu ale jistě se začínají zveřejňovat
kandidátky na komunální a senátní
volby, které nás „postihnou“ 5. a 6.
října, tedy na podzim. Že to bude
napjaté, o tom není sporu, možná se
dočkáme překvapení, možná také ne,
v každém případě půjde k volbám

J

Svět se zřejmě zbláznil. Donald se chvíli chce a chvíli nechce
setkat s Kimem, fotbalový brankář zaviní ve finále Ligy mistrů
góly, které se snad dají odpustit jen žáčkům ve třetí třídě základní školy, a počasí? Co na něj říci? V době, kdy píši tuto analýzu, se i můj kaktus, který normálně celý rok nepije ani vodu,
dožaduje návštěvy nějakého restauračního zařízení a jako že
by si tam dal jedno točené orosené...

NO, CO NA TO ŘÍCI? ANEB ZAMYŠLENÍ NAD PÁR OTÁZKAMI

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.

Běh nemilosrdně odhalí,
jaké jsou naše děti

Martin ZAORAL
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Prostějov (mik) – Rada města
schválila minulé úterý finance na
doplnění mobiliáře pro dvě významná prostějovská sportoviště. Velodrom získá nové sedačky, opraveny
budou také brána a vstupní dveře
Víceúčelové haly-zimního stadionu.
„Konkrétně půjde o nákup nových
sedaček na velodrom, výměnou
projde i jeho zadní brána. Oprava se
týká vstupních dveří do Víceúčelové
haly- zimního stadionu,“ prozradil
Jiří Pospíšil, náměstek primátorky
statutárního města Prostějov. Z původně rozpočtovaných 484 000 korun na nákup nových sedaček bude,
vzhledem k plánované rekonstrukci
tribuny na velodromu, potřeba pouze asi 100 000 korun. „Ušetřené finance přesuneme právě na opravu či
výměnu zadní brány na velodromu,
která je v havarijním stavu, a dále na
opravu hlavních vstupních dveří na
zimním stadionu, kde by se takto
vyřešilo jejich automatické zavírání
jako opatření proti oteplování ledové plochy,“ vysvětlil náměstek primátorky.



  !   ! 

straně jedné. Na straně druhé se jedná mnohdy o občany, kteří se dostali do složité situace
bez vlastního zavinění, například po rozvodu
s partnerem, zániku ubytovny, kde doposud
žili, po návratu z výkonu trestu a podobně,“
vypočítává nejčastější důvody nutnosti trvalého bydliště na radnici Pavel Smetana.
Podle něj stoupající počet lidí s domovem
na magistrátu nepřináší magistrátu žádné
finanční náklady navíc. „To vám bohužel nejsem schopen přesně říci, ale domnívám se, že
vzhledem k tomu, že hlášení trvalého bydliště
je věcí administrativní, tak o nějaké větší částky nejde,“ řekl doslova náměstek prostějovské
primátorky.
Lze se situací, kdy počet osob „bydlících“
na radnici neustále narůstá, něco udělat?
„Zřejmě ne. U každého občana České republiky je povinný údaj trvalé bydliště, a to především z důvodů evidenčních a též z důvodů

Pondělí 4. června 2018
www.vecernikpv.cz

Trávnická 2 (stará poliklinika), 796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 655, 776 330 654
mimako1@seznam.cz
www.amima.cz
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Prostějov (mik) - Obyvatelé Vrahovic
získají nový chodník k autobusové zastávce před hasičskou zbrojnicí v Trpínkách. Dojde tak ke zvýšení bezpečnosti
chodců a cestujících. „Cílem této investiční akce je vybudovat nový chodník
u prodejny potravin ve Vrahovicích,
který navazuje na již vybudované nástupiště pro městskou hromadnou dopravu. Odbor rozvoje a investic proto zadal
výběrové řízení na dodavatele stavebních
prací,“ potvrdil první náměstek prostějovské primátorky Zdeněk Fišer. „V něm
byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena cenová nabídka společnosti
FCC Prostějov, a to ve výši téměř 307
tisíc korun. Další finance bude třeba vynaložit Správě silnic Olomouckého kraje
za pronájem pozemků při výstavbě. Půjde o částku zhruba dvacet tisíc korun,“
doplnil.

Zatímco v roce 2008 mělo na radnici trvalé bydliště oficiálně 494 Prostějovanů,
k 25. květnu 2018 už tento počet dosáhl
1 784 osob! Co vlastně nutí lidi mít v občanském průkazu bydliště na magistrátu?
„V podstatě jsou to tři hlavní příčiny. Prvním
důvodem je skutečnost, že člověk z nějakého důvodu ztratí střechu nad hlavou. Není
podstatné, zda se tak děje z nešťastných
okolností, nebo si situaci zaviní sám kvůli

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství





Prostějov (mik) – Hovoří se o tom již
delší dobu, ale teprve minulé úterý pod
to prostějovští radní dali definitivní „razítko“. Rada doporučuje zastupitelstvu
schválit rozpočtové opatření na realizaci
první etapy rekonstrukce páteřní silnice
v Žešově. V rámci stavebních prací má
být ještě letos provedena rekonstrukce
zpevněných ploch komunikací a chodníků. Dále bude upraveno stávající
parkování a dojde k obnově funkčnosti
dešťové kanalizace. „Silnice je nejen ve
špatném stavu, ale navíc je zde problém
právě s dešťovou kanalizací. Voda za dešťů stéká po jejím povrchu a nedostává se
do kanalizace,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer (ČSSD) s tím, že
stavba bude rozdělena do dvou let. „Jakmile skončí dlouhodobá rekonstrukce
silnice z Prostějova do Mořic, vybraná
firma se pustí do oprav komunikace
v Žešově. Odhadujeme to na konec srpna letošního roku. Letos se proinvestuje
5,9 milionu korun, v roce 2019 dalších
5,2 milionu korun,“ dodal Fišer.



PROSTĚJOV Trvalé bydliště - náměstí T. G. Masaryka číslo 14,
Prostějov. Tak toto je v posledních letech čím dál častěji vyhledávaná adresa. Počet lidí, kteří mají oficiální trvalé bydliště nahlášeno na
radnici, se totiž neustále zvyšuje. Důvody mohou být různé. Většinu
ze současných „nájemníků“ magistrátu tvoří bezdomovci, ovšem
k trvalému pobytu jsou tam zapsány i osoby, u kterých byste nouzi
o bydlení rozhodně nehádali. Mnohé ovšem k tomuto kroku dohnaly praktické okolnosti. Například když bydlí v pronajatém bytě a jeho
majitel si nepřeje, aby měl na této adrese zapsán trvalý pobyt. Ovšem
přiznejme si, že na radnici„bydlí“ také spousta lidí, kteří se chtějí ukrýt
před úřady, a zejména pak před exekutory...

alkoholismu, drogové závislosti, gamblingu, či se tak stane v důsledku podobných
negativních sociálních jevů. Druhým důvodem je, že někteří lidé kvůli předlužení volí
tuto cestu za účelem, vyhnout se narovnání
svých závazků. V neposlední řadě je to pak
z důvodu, že se někteří lidé dostali do životní
situace, která jim neumožnila jinou volbu
než uvést své trvalé bydliště na radnici,“ objasnil Večerníku Pavel Smetana (ČSSD),
náměstek primátorky statutárního města
Prostějova, v jehož gesci je mimo jiné i sociální oblast.
„V současné době je s trvalým bydlištěm na
prostějovském magistrátu evidováno skuteč$"&)"*'()&&''(+( ně nejvíce bezdomovců. Lidé v jiné nepříznivé životní situaci a také osoby, které se dostaly

do krizového období z důvodů předlužení,
tvoří podle mého názoru tak třicet procent.

Těžko se to ale odhaduje, protože při žádos
ti o registraci vám většina žadatelů neřekne
přímo, že tímto aktem se například chce vy
hnout tlaku exekutorů...,“ uvedl Smetana.

Jak již bylo řečeno, počet Prostějovanů s trvalým bydlištěm na radnici se rok od roku zvy
šuje. Příčin tohoto faktu je vícero. „Alkohol,

drogy, závislosti na hazardu, dluhy, neutěšené

vztahy v rodinách a jiné závažné životní etapy
lidí. Majitelé nemovitostí mají také přiro
zenou tendenci se zbavovat lidí, kteří jsou

takzvaně problematičtí z výše uvedených dů          
vodů a mohli by je kvůli svému neodpovědZdroj: Magistrát města Prostějova nému konání dostat do složité situace. To na

„Trvalé bydliště na magistrátu nemají jen bezdomovci,“
konstatuje náměstek primátorky Pavel Smetana
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seriál Večerníku

JÍME, PIJEME,
ME,,
EXKLUZIVNÍ
E....
HODNOTÍME...
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH 31. díl
RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
Jedenatřicátým kláním dnes pokračuje seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, v němž se již více jak rok věnujeme kvalitě a servisu, který návštěvníkům nabízí regionální gastronomie. A jak je známo, celý monitoring
je rozdělen na dvě samostatné, vedle sebe probíhající části. Díváme se totiž „na zoubek“ nejen regionálním
restauracím, ale chceme uspokojit i ty z vás, kteří si raději zajdou spíše na pivo než na večeři do komfortnější
restaurace. Mezitím pro vás čas od času připravíme nějaké překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánské restaurace a monitoringu Hanáckých slavností či vánočních trhů.
Historie celého projektu začíná být již pořádně košatá a tak si připomeňme, že vše odstartovaly dvě pilotní části
na konci roku 2016, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu nadcházejícího letopočtu, načež druhý měsíc roku
2017 vyplnily hned dva díly a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme v pravidelném rytmu střídání, přičemž příjemným oživením navíc se staly výše zmíněné bonusy.
K tomu navíc u příležitosti minulého jubilejního dílu započala avizovaná druhá čtenářská soutěž, do
níž se můžete i nadále zapojit, a brzy také odstartuje „NÁVRAT ZPÁTKY“ aneb revize a srovnání míst,
která už jsme stačili navštívit. A to bude teprve zajímavé počtení...
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz a příslušný
banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech osmadvacet doposud zveřejněných dílů. Teď už
ale pojďme do hostince, do něhož se šlo na pivo ještě před válkou...

JAKO JEDENATICÁTÝ PIŠEL NA ADU PODNIK S NÁZVEM:

„NA MÁNESCE“
Než se rozhodnete
vstoupit...
Hostinec „Na Mánesce“ sice nemá
vlastní internetové stránky, ovšem prezentuje se solidním facebookovým
profilem. Informuje na něm o skladbě
poledního menu - výběr ze čtyř jídel
s polévkou, přičemž jedno z jídel bývá
vegetariánské nebo alespoň „lehčí“
- dále pak otevírací době (10:30 až
23:00), o akcích (jednu sobotu za měsíc hraje rocková živá kapela), přičemž
na fotografiích se chlubí lákavými studenými mísami a ovocnými kompozicemi, ale i reprezentativně založenými
tabulemi. Profil uvádí, že hostinec je
připraven uspořádat i rodinné oslavy,
podnikové večírky či podobné akce.
Prakticky je možné jej považovat za
modernější prezentační kanál než web.
Stránky jsou však podle našeho názoru
univerzálnější, dostupné širšímu okruhu případných návštěvníků.
Hostinec sídlí v krásné rohové budově
se secesní fasádou se sgrafity postavené
v roce 1905, jak si můžete všimnout na
štítu nad rohem. Fasáda je nově opravena a natřena, „svítí“ do daleka. Dům tak
působí až luxusně. Budova stojí nedaleko centra, přesto už v klidné zástavbě,
navíc kousek od parku. Jde o ideální
místo pro odpolední zastavení a posezení v předzahrádce za teplých letních
dnů.

Od exteriéru
k interiéru
Hostinec Na Mánesce je nepřehlédnutelný, a sice jak díky již zmíněné

lých obědů v rámci poledního menu
a druhou je klasické posezení u piva či
jiného oblíbeného pití v odpoledních
nebo večerních hodinách. Přiznáme
se, že jsme tím byli poněkud překvapeni. Z minula si jak z osobní zkušenosti,
tak i z vyprávění známých pamatujeme
velmi dobrou celodenní kuchyni, která
však prý postupně upadala. Na ochutnávku jsme přišli po poledni a těšili se
na výběr z jídelního lístku. Od vstřícné
obsluhy jsme se dozvěděli nejen to, že
kromě čtyř jídel na menu další teplé
pokrmy nevaří, ale navíc i že vzhledem
v ten den velkému zájmu a mírně pokročilé popolední době už můžeme
dostat pouze krůtí steak s hranolky.
Tento „plán B“, jak jej paní hostinská
nazvala, jsme přijali, neboť bez oběda
jsme zůstat nechtěli a proti steakům
nic zásadního nemáme.
Na menu je pravidelně nabízena polévka a čtyři jídla, jedno bývá vegetariánské či lehčí. Nabídka se mění den
ode dne, je pestrá, zahrnuje jak známá
česká a moravská jídla, tak i méně obvyklé pokrmy. Jídla na menu jsou nabízena v ceně od 89 Kč do 99 Kč včetně
polévky. Podávají se i poloviční porce.
Polední jídla jsou podávána od 11:00
do 14:00. Po čtrnácté hodině už klasické teplé jídlo nedostanete. K drobnému posilnění pro ty, kteří se nenavečeřeli doma má hospoda obligátní
nabídku: utopence a nakládaný herNabídka nápoj
melín, doplněnou klobásou, hranolky
a jejich kvalita...
nebo také mraženou pizzou připravoHostinské služby „Mánesky“ se aktu- vanou v mikrovlnné
lnné tro
ouubbě.
ě. I kkdyž
dyž to
troubě.
álně skládají zejména ze dvou
vou hlavních neníí nic moc, je too
součástí - jednou je podávání
odávání tep-

výstavnosti secesní budovy, tak i díky
výraznému poutači se stylově vyvedeným názvem. Vchod je krytý stylovou
měděnou polokruhovou stříškou, také
se jménem hostince. Vedle vstupních
dveří naleznete vyvěšený jídelní lístek
a tabuli s nabídkou piv. Vstupuje se přímo do výčepu. Jde o rohovou místnost
rozdělenou pomyslně na dvě části. Před
výčepním pultem nalevo je menší část
rozlehlého výčepu se čtyřmi stoly a kulečníkem (českým karambolem). Tudy
se také prochází na WC. Napravo je kolmo situovaná větší polovina místnosti
výčepu, sálek s pěti stoly a automatem
s terčem na šipky. Z této části místnosti
se vstupuje dvoukřídlovými dveřmi do
další hostinské místnosti. Ta je podle
našich vzpomínek poměrně velká
a zřejmě se využívá zejména k rodinným oslavám či dalším akcím. Během
naší návštěvy byla zavřená. Ve výčepu je
celkem dvaačtyřicet míst.
Hostinské místností jsou vkusně a účelně vybaveny masivními dřevěnými stoly s jednoduchými ubrusy, TON židlemi a lavicemi. Celé místnosti vévodí
ocelově lesklá pípa, od které má výčepní
přehled po celém prostoru. Stěny jsou
vyzdobeny secesními a prvorepublikovými výročními kalendáři a reklamními
cedulemi nejznámějšího českého pivovaru Pilsner Urquell. Interiér hospody
tak působí příjemně a docela útulně.

RaS resumé
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DOBRÉ

Když jsme připravovali dnešní hodnocení „Mánesky“, měli jsme za to, že se chystáme do restaurace. V minulosti jsme tento podnik již několikrát
navštívili, abychom tam poobědvali nebo při lahvičce dobrého vína z pozdního sběru povečeřeli.
Na místě jsme zjistili, že interiér je sice stejný, ale
provozovatelé i služby se změnili.
Dnes bude řeč o hostinci s téměř stoletou tradicí,
a sice o známém a v některých obdobích značně
oblíbeném hostinci. Hostinská živnost je v této
budově provozována již od roku 1921. Vyhlášená
byla zejména v padesátých letech, kdy tam byla
na tehdejší dobu zcela výjimečná zavírací hodina

o něco málo více, než je v našem kraji
v hostincích zvykem.
A nyní pár slov o nabídce nápojů. Jak
jsme už uvedli výše, prvním překvapením bylo, když jsme zjistili, že jsme
nepřišli do restaurace ale do hostince.
Druhým překvapením bylo, že nečepuje
Plzeň. Podle výzdoby stěn jsme nabyli
dojmu, že plzeňské pivo je tam doma. Na
čepu je 10° a 12° Radegast z nošovického
pivovaru, doplněný 11° Kozlem z Velkých Popovic a také nealkoholickým
Birrelem. Budiž nám útěchou a jiným
vysvětlením, že oba zmíněné pivovary
patří do skupiny Plzeňského Prazdroje
a že pro vlajkovou loď tohoto pivovaru
tam zřejmě chybí klientela.
Další nabídka nápojů je obvyklá. Z nealka kromě lahvových limonád, minerálek a džusů točená Koli-kola. Stejně
tak obvyklá je nabídka likérů a lihovin.
Vína jsme tentokrát neprověřovali.

Jak nám
chutnalo...
Krůtí prsní steak s hranolky a „nezbytnou“ zeleninovou oblohou byl chutný a šťavnatý, i hranolky byly správně
připravené, bez často se vyskytující
hospodské „příchuti“, zeleninová obloha byla ochucená, což se tak často
nestává. Z pití jsme ochutnali nošovickou dvanáctku a popovickou jedenáctku. Dvanáctka potvrdila reklamou
vychvalovanou hořkost, měla plnou
chuť, pevnou pěnu a výrazné chmelové aroma. Jedenáctka byla jemnější,
hladká, lehce nakyslá, jak Kozel bývá.
Obě piva byla správně vychlazená,
dobře ošetřená, pitelná a příjemná.
Dvě kávy, které jsme si dali na závěr,
měly standardní kvalitu, byly chutné
a výrazné. Je potěšující, že dnes už
téměř nepotkáte podnik bez kvalitní-

- o půlnoci. My starší si ho ještě pamatujeme pod
názvem „U Zacha“. Trochu v rozporu s dnešním
názvem nesídlí hostinec v Mánesově ulici, ale na
rohu ulic České a Rostislavovy. Ulice nazvaná po
malíři, který v nedalekých Čechách pod Kosířem
často přebýval, a jenž lemuje Kolářovy sady, je ale
jen pár kroků odtud.
Poslední dva roky má podnik nové provozovatele, kteří se mino jiné snaží obnovit dřívější oblibu
místní kuchyně. V současnosti nabízí polední
menu, večer však nevaří. Proto jsme podnik zařadili mezi hostince, stejně jako Lidový dům nebo
Besedu honosící se nápisem Restaurace.

Šíře nabídky nápojů i jídel v hostinci Na Mánesce je průměrná,
kvalita solidní. Po celý den čepují tři dobře ošetřená piva, v poledne se najíte za rozumnou cenu.Večer můžete v pohodě posedět nebo sehrát partii kulečníku. Největší devizu vidíme v dobrém umístění, krásné budově, příjemném interiéru a hlavně
chutné domácí kuchyni servírované v podobě poledního menu.

3 hvězdy

ho přístroje na espresso a kvalitu ná- bloudění ani záměna nehrozí. Stejně
poje tak určuje výhradně kvalita kávy, jako celé zařízení hospody jsou i zákterou do ní hostinský nasype.
chody čisté a plně vybavené, nechybí
mýdlo, papírové utěrky. Snad jedinou
Kvalita
výtku můžeme mít k chybějící teplé
servisu
vodě. Vybavení působí zánovně, není
Přišli jsme do hospody hodinku po sice luxusní ani secesní, ale plně odpopoledni. Hlavní vlna strávníků již ode- vídá úrovni hostince.
šla, návštěvníci zůstali u posledních
Shrnutí
třech stolů. I ti během našeho jídla
- celkový dojem
zaplatili a postupně se vytratili. V hospodě jsme osaměli a tak to zůstalo až Neznáme podnikatelský cíl nového
do našeho odchodu. Jediná obslu- provozovatele hostince Na Mánesce.
hující tedy neměla žádný problém Máme ovšem za to, že se mu díky sose o nás postarat. Činila to s lehkostí lidní kuchyni daří znovu rozšiřovat poa navíc velmi přívětivě. Byla vstřícná, lední klientelu a zachovávat příjemnou
a přestože nebylo v jejích silách spl- pohodovou hospodskou atmosféru
nit některá naše přání, zůstala veselá při večerním posezení. Kvalita piva
a snažila se nabídnout přijatelnou al- i poledního jídla je na dobré úrovni,
ternativu. Byla také velmi sdílná, místy obsluha je snaživá a vstřícná. Nabídku
až familiární, ale nikoliv nepříjemným piva považujeme spíše za skromzpůsobem. Dozvěděli jsme se několik nější a chybí nám možnost alespoň
zajímavých informací o provozu hos- jednoduchého teplého jídla večer.
tince v posledních dvou letech a o sna- Ukazuje se, že není snadné v dnešní
ze získat zpět ztracené hosty. Zdá se, konkurenci provozovat hospodu
že se to začíná dařit, díky především v plné šíři nabídky ani v místě, kde
dobré domácí kuchyni. Obsluze nelze je dlouho zavedená.
Stojí za to tam zajít, zejména pokud
co vytnout.
máte rádi kulečník. Snad je možné si
Místo
zahrát i karty, v minulosti jsme tam poúlevy
tkávali stálou karetní společnost. „MáNa WC se vchází z levé části lokálu, neska“ je příjemné místo, ovšem žádné
dveře jsou dobře viditelné a označené, překvapení nečekejte.

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

1

VYHNĚTE SE

Mimořádný zážitek, široká
nabídka i kvalita čepovaných piv nemá chybu, stejně jako nabídka
malých jídel k zakousnutí. Přátelský personál, originální interiér je bonusem. Nechce se vám odtud odejít. PROSTĚJOVSKÝ Večerník vřele doporučuje.

Průměr po všech stránkách. Dva
až tři druhy piva na čepu, čisté
trubky, personál se snaží, k pivu dostanete
i něco málo k zakousnutí, ale moc vybírat si
nemůžete. Čistota sociálních zařízení ujde
i v pozdějších hodinách. Ale jakoby tomu
něco málo ve všech směrech chybělo...

Pivo mizerné, stejně jako vzhled
lokálu a čistota záchodů. Najíst se
není z čeho, obsluha nevlídná a neochotná, jako bonus mohou sloužit obtěžující
opilci. Hospoda akceptovatelná snad jen
jako první pomoc před smrtí z dehydratace. Dobrá rada: odtud rychle pryč.

4 VELMI DOBRÉ

2

SNESITELNÉ

Slušná nabídka piv (čtyři a více), obsluhu
její práce viditelně těší, je rychlá a vstřícná.
Pořádek a čistota v lokále i na WC je samozřejmostí. Výběr z několika malých jídel k zakousnutí. Stylové vybavení. Bez obav, že si
trhnete ostudu, lze sem pozvat i vzácné hosty.

Prakticky žádný výběr piva, obsluha se tváří
otráveně, v nabídce nic k zakousnutí - skládanky a brambůrky se nepočítají... Prostředí
WC je na hraně použitelnosti. A tak stěží zde
strávíte příjemný večer, opakovaně už vůbec
ne. Navštívit jednou a v krizi stačí.

MINULÉ DÍLY
NAŠICH NÁVŠTĚV
NAJDETE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ

BEREME
B
EREME
K
TOLU
KEE S
STOLU
LLUPU!!!
UPU!!!

JAK SE VÁM LÍBÍ RESTAURACE
KOLIBA U TÍ KRÁL5
Je to tam výborné, jídlo i obsluha na úrovni (32)
Vcelku to ujde, ale mohli by vylepšit obsluhu (26)
Pr:mr, nkdy to nestojí za nic, jindy vynikající (8)
Zdroj: www.vecernikpv.cz

Škoda mluvit, tento podnik obcházím obloukem (66)

A JAK VÁM SE LÍBÍ
V HOSTINCI
NA MÁNESCE?
HLASUJTE BU NA
WWW.VECERNIKPV.CZ,
NEBO NÁM
MŽETE NAPSAT
SVOJI RECENZI
NA E-MAIL:
VECERNIK@PV.CZ,
I NA ADRESU
OLOMOUCKÁ 10,
PROSTJOV

Pondělí 4. června 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k


navštívili jsme
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DÌTSKÝ DEN VE ZNAMENÍ BOHATÉHO PROGRAMU PO CELÉM PROSTÌJOVSKU
Jak je již zvykem, 1. èervna se opìt slavil mezinárodní den dìtí. Ten letos vyšel krásnì na pátek, díky èemuž si dìti a jejich rodièe mohli užít akèní den na nìkolika
místech ve mìstì až do veèerních hodin. Bohatý program si pøipravilo napøíklad kino Metro 70, Ekocentrum IRIS u øíèky Hlouèely, ODS za místním nádražím,
nezapomnìlo se ani na dìti v prostìjovské nemocnici. Vše pøedèil Dìtský den s vojáky ve Vícovì. U toho všeho Veèerník rozhodnì nemohl chybìt.

DEN S VOJÁKY VELetosVÍCOV
JE
STÁLE
OBLÍBENJŠÍ
přibyly další novinky, vrtulník však nad hřištěm pouze proletěl

VÍCOV Po roce se obec nad přehradou opět převlékla do zeleného. Již popáté se v areálu fotbalového hřiště ve Vícově konal Den
s vojáky. Na sobotní akci tentokrát dorazilo nebývalé množství pří- včetně dvou tanků a obrněného nějakou střechu a celá věc skončila
slušníků armády i vojenské techniky. Nechyběly ani stovky diváků Panduru, oblíbenou možnost za- u soudu...,“ nechal se slyšet jeden z náz Vícova i širokého okolí. U toho prostě Večerník nemohl chybět.
střílet si ze zbraní na střelnici, sle- vštěvníků. Absence přistání vrtulníku
nulou sobotu se potvrdilo, že DEN
S VOJÁKY našel ve Vícově své pevné
zázemí. Akci tam před pěti lety začali
pro Večerník
pořádat díky tomu, že se v obci usadil velitel 7. mechanizované brigády
Martin ZAORAL
z Hranic Josef Kopecký. Už tak poměrně velký zájem ze strany dětí i rodičů se
„S tímhle by se u nás na sídlišti parko- každoročně zvyšuje.
valo…,“ prohodil jeden z tatínků při I tentokrát sobotní podívaná nabídpohledu na moderní tank T-72. Uply- la velké množství vojenské techniky
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

F o too r e poo r táá ž ssaaaa

dovat seskok parašutistů a celou
řadu dalších atrakcí. Mezi letošní
novinky patřily samohybná houfnice, ukázka potápěčské výstroje
a vojenští hasiči. Rovněž přibylo
dalších atrakcí, mezi nimiž vynikl například velký řetízkový kolotoč. „Byli
jsme tady už loni a rádi jsme se vrátili.
Akorát je škoda, že tentokrát nepřistál
vrtulník. Slyšel jsem něco o tom, že
je to kvůli tomu, že loni tady odnesl

byla skutečně hojně diskutovaným tématem. „Je pravdou, že armáda omezila přistávání na podobných akcí. Není
však pravda, že by se u nás loni něco
přihodilo,“ uvedla vše na pravou míru
starostka Vícova Jana Rozsívalová.
Na velkolepou událost v obci, která
má oficiálně 513 obyvatel, letos opět
dorazila zhruba tisícovka návštěvníků a to i navzdory tomu, že velmi
parné počasí lákalo spíš k vodě.

jaké byly novinky dne s vojáky ve vícově...

BYLI JSME
U TOHO

3x foto: Martin Zaoral
VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

První novinkou byla hned na okraji hišt tato samohyb- Vbec poprvé byla ve Vícov k vidní i potápská vý- Dti si nov mohly zaádit i s hasii a prokázat svoji doná houfnice.
stroj.
vednost.

Pr|avci se tank rozhodn nebáli, naopak byli
zvdaví, co se skrývá uvnit. Foto: Martin Zaoral

„Bylo to tu určitě moc fajn. Akorát mě
překvapilo, jak rychle měli vojáci vystřílené náboje při střelbách. Dětem,
které přišly později, jich dávali méně
než na začátku,“ poznamenal další
z návštěvníků.
Program, který začal hodinu po poledni a mimo jiné nabídl i řadu soutěží,
zakončila kolem dvacáté hodiny dis-

kotéka, během níž si děti zatancovaly
mezi kapkami deště. „Návštěvníků bylo
letos opravdu hodně a tentokrát se našli i takoví, kteří nás i pochválili. Velké
poděkování však patří hlavně vojákům.
Pokud bude z jejich strany zájem, určitě
bychom se tu za rok mohli sejít zase,“
ujistila spokojená první žena obce Jana
Rozsívalová.

Obèanští demokraté SI HRÁLI S DÌTMI Zábava v kině i u vody
PROSTĚJOV Mladí konzervativci
a ODS Prostějov uspořádali v sobotu
2. června v areálu Sport Baru za místním nádražím DEN DĚTÍ S ODS.
Pečlivě připravená akce plná soutěží
a zábavy pro ty nejmenší přilákala desítky špuntů i těch odrostlejších. A jelikož počasí v tu chvíli pořadatelům
přálo, nebyla nouze o dobrou náladu.

ku města Prostějova a lídryně kandidátky ODS pro blížící se komunální volby.
Den dětí připravovala pečlivě se členy
rodiny, ale také se širokým kolektivem
dalších kandidátů této pravicové strany do prostějovského zastupitelstva.
„Podobné akce jsou vždycky náročné
z pohledu jejich zorganizování. Nejtěž-

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

ší je vůbec vymyslet, kde se podobné
hry pro děti mohou konat, aby se tam
vešlo co nejvíce lidí a abychom mohli
instalovat také skákací hrad a další atrakce. A pak je hodně důležité i počasí. To
vyšlo parádně, navíc dorazila spousta
dětí i s rodiči. Co si víc přát,“ dodala Sokolová.

BYLI JSME
U TOHO

pro Večerník

Michal KADLEC
a Tomáš Kaláb

Na místo akce dorazila o půl druhé
odpoledne spousta dětí, většinou v doprovodu rodičů. „Připravili jsme pro ně
osm různých stanovišť, kde mohou soutěžit a prokázat nejen sportovní um, ale
i vědomostní znalosti. Přeskakují různé
překážky, závodí v soutěžích zručnosti,
v rychlosti i postřehu. Mezi jednotlivými disciplínami si děti mohou nechat
namalovat něco krásného na obličej,
malířky zde máme dnes velmi šikovné.
Po absolvování všech úkolů obdrží děti
sladké odměny, nafouknutý balónek
a určitě si mnohé z nich pochutnají na
pečené klobáse či párku z udírny,“ řekla
Večerníku přímo na místě Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spol-

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Prostjovští obanští demokraté
p&ipravili pro dti nádherné sobotní
odpoledne plné her a soutží.
2x foto: Michal Kadlec

exkluzivní
reportáž
pro Večerník
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BYLI JSME
U TOHO

Jakub
ČERMÁK
PROSTĚJOV V prostějovském kině
Metro 70 už o půl deváté ráno začal promítací den snímkem Já, Simon. Pokračovalo se filmem Hledá se Dory, který navazuje na úspěšný první díl od studia Pixar,
Hledá se Nemo. S přibývajícími hodinami se dostaly na řadu i filmy pro větší dětské diváky, jako například Solo: Star Wars
story, který měl premiéru minulý týden,
v podvečer vše zakončily Avengers: Infinity war, zatím nejvýdělečnější komiksový film všech dob. Na další dětskou akci
v kině Metro 70 se můžete těšit už zanedlouho, a to v pátek 29. června, kdy můžete přijít na oslavu posledního dne školy.
V lesoparku Hloučela připravil bohatý
program Ekocentrum IRIS, které patří
pod Český svaz ochránců přírody. A tak
od brzkých odpoledních hodin hrála
hudba a postupem času se areál zaplnil
nejen pobíhajícími dětmi. Pro ně a jejich
rodiče byl, kromě občerstvení, připraven
nejen skákací hrad, ale i řada zábavných
a vzdělávacích soutěží. Každý si mohl
prověřit svoji přesnou mušku v lukostřelbě, zkusit štěstí a ulovit v Hloučele nějakou tu rybu nebo prolézt lanovou dráhu

Pro dti byla pipravena spousta pohybových
aktivit, jako teba stelba lukem a šípem na ter.
Foto: Jakub %ermák

jako zkušený horolezec. Kousek opodál
probíhala také menší výstava malého zvířectva, včetně vodních živočichů.
„Na soutěžící děti čekají sladké odměny i drobné občerstvení zdarma,“
prozradil jeden z pořadatelů akce. „Já
jsem dostal síťku a zkusil ulovit něco
ve vodě. Nic jsem nechytil, ale kamarád vylovil už dvě malé rybky, takže
to nevzdám. Pak je všechny pustíme
zpátky,“ řekl Večerníku malý lovec Petr.
Od osmnácté hodiny, kdy už prvním
ulítaným dětem klimbaly únavou hlavy, rozpohybovala přítomné publikum

rocková kapela Kokeno u příležitosti křtu nových piv - desetistupňové
Hloučele jedenáctky Romže. Akce se
povedla nejen z pohledu organizátorů,
ale i rodičů a dětí. „Vzali jsme sem děti,
aby se mohly pořádně vylítat, zaskákat
v hradu a my si dali výbornou pečenou
kýtu a vyzkoušeli nové pivo. Líbí se mi
to tady a je skvělé, že je tohle místo zasazené do kusu místní přírody, dál od
hluku města, tady najdete klid. Určitě
se tu stavíme, až pojedeme okolo z výletu na kolech,“ pochvalovala si jedna
z návštěvnic Irena Procházková.

Zaměstnanci skupiny AGEL předčítali malým pacientům v nemocnicích
PROSTĚJOV (Lucie Drahošová,
tisková mluvčí společnosti Agel)
První červen patří již tradičně oslavám Dne dětí, a to napříč školami,
školkami, domácnostmi a dokonce
i zdravotnickými zařízeními. Výjimkou nejsou ani nemocnice skupiny
AGEL v Olomouckém kraji – konkrétně v Prostějově, Přerově a Jeseníku, kam v pátek 1. června přišli
malým pacientům předčítat pohádky dobrovolníci z řad zaměstnanců
skupiny AGEL.

„Čtení je skvělou příležitostí nejen pro
rozvoj představivosti, rozvíjení slovní
zásoby a kreativity, ale také rozšiřování
znalostí. Díky nenáročnosti je navíc
ideální právě pro hospitalizované děti,
které se musejí po fyzické stránce šetřit.
Jako aktivita k oslavě Dne dětí je tedy
pro naše malé pacienty přímo ideální,“
hodnotí Jana Dočkalová, vrchní sestra
dětského oddělení Nemocnice Prostějov, s tím, že pro hospitalizované děti
jsou podobné aktivity nesmírně důležité, neboť je propojují s děním mimo

nemocnici a pomáhají jim po psychické
stránce.
Hospitalizovaným dětem do trojice
nemocnic přišli číst zaměstnanci
skupiny AGEL, kteří si v rámci dobrovolnické činnosti pro děti připravili četbu rozličných pohádek. „Jsem
upřímně ráda, že jsem část svého
času mohla věnovat hospitalizovaným dětem a na jejich velký den jim
alespoň trochu zvednout náladu.
Pokud budu mít tu příležitost i v dalších letech, určitě přijdu ráda znovu,“

hodnotí svou účast Hana Viačková,
asistentka společnosti AGEL, která
se zúčastnila předčítání v Nemocnici Prostějov.
Akci pozitivně hodnotí i zdravotníci
z dětského oddělení. „Byť dnešní době
vládnou moderní technologie, děti čtení stále milují, a zejména ty školní možná dokonce ještě více než dříve. Lidský
hlas i fyzická přítomnost totiž dodávají
pocit bezpečí a blízkosti, které mohou
dětem v dnešní elektronické době chybět,“ vysvětluje Jana Dočkalová. (red)

Foto: Nemocnice Prostjov
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SpoleènostMANTHELLANchce
i nadále realizovat Galerii Prostìjov!
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Otevřený dopis primátorce statutárního města Prostějova





  

(࣒1Ĺ ;oru࢙m࣒m࣐࢙v-_7oru࢙vroѴ;ࣂmov|b$ ķ-ĺvĺ
h ro;lhৄl uࣂ;ml h v|-0࣒ o01_o7m࣒ŊvroѴ;ࣂ;mvh࣐_o 1;m|u-
-Ѵ;ub;uov|࣒fo
(࢙৴;m࢙r-mझrubl࢙|ouhoķ
    ! "  #
$%& %!'(!% %" )$%
*+,% -. !% / 0123456612'  !%%#
 %/   % %%  ! ) $ #/ ($
 7!*+!-. $   ! " ' #
 !'!(  ' ,%#
 8 )&$ 9%!%%!  " 
!%  :  $  "!  (  ; $ <)$
 $' ! +" ( $ "#
%   !)$&(-;f;7m࢙mझf;1;Ѵ-m;rংbf-|;Ѵm࣐ķrouf;"lѴo-;fl࣐m-f;ruoŊ
|b࢙flৄlo0ࣂ-mৄuov|࣒fo-ķh|;ull࢙uof;h|-u;b|-Ѵb-1;1;m|u-
l࣒v|-vѴo৴b|rং;7;झlĺ
2 ! "  !  :    =   
 ')! )$  $% $ #
 !' ($!   8 2 
&  ! '  !"  #
$" $!$8 )%/ ""!%'
   !  !   : $  %/  $
       "  "$      #
  /   $  &  "%  !   
%& 2$!" ( "#
(/ $ ::($&%%!!$  !
%  8  >!!" '8 

!%  ; %/  &(  >!(  
$ 9%!  %      $ (    $
   ($$% $8   ?%8 
& ! "(% "  !! #
 / )% %" )$,%
@$%8!" / '8$ $! )$ $#
&! $!( $ (   "  
  3(   (' % (%:% #
% " $! (/ ABCA'$   '  ' 
!  ! $ ( $D#
 ,% % ! ($" % &% / $ 
 '8,% !%  ( 
 % ! !  )$    &  ($ ;% :#
   "! ( " %!8 (% ,%'
!% % )% (!8 %$%
% $8%!  " !   %! ! %   
)  (  ( & %$   ($ #
$ !    C/ & ! %/   89%!'    /(
 : !  / ($ #/ ( % )  
'(  $ %/ (  ( % 8 ($
 ) %8(%% / $$&  $
% $%/ % / % $" '(! "! 
% )$  ;      $! "  C  % 
!   & 2% #!   '
% ,%% /     %"    )#
$  ! !     '  ( 
E/$  $%"% )$% & 
 / !% $ 
S pozdravem,
MANTHELLAN, a.s.
!b1_-u7ou࢙;h
r࢟;7v;7-r࢟;7v|-;mv|-

7࣒h"1_lb7|
ߜѲ;mr࢟;7v|-;mv|-

Galerie Prostějov

bѴbrѴ_࢙m;h
ߜѲ;mr࢟;7v|-;mv|-

18060110605

"|-||࢙umझl࣒v|ouov|࣒fo
! uĺѴ;m-!-ho࢙ķrubl࢙|ouhm࢙lĺ$ĺĺ-v-uh-ƐƒƏņƐƓ
ƕƖѵƏƐuov|࣒fo

Pondělí 4. června 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


region

zprávy z regionu

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

RYCHLÝ
NÍK

TUBERKULÓZA
VE
PTENÍ!
2QUVKåGPÚOWåD[NJQURKVCNK\QX¾P\JTWDCFX÷UVQXM[

FCNwÊEJ\CO÷UVPCPEčOWUGN[FQPGOQEPKEGPCRNKEPÊ

PTENÍ Prostějovská nemocnice hospitalizovala pacienta s tuberkulózou. Jednalo se o zaměstnance dřevozpracující firmy ze Ptení. Podle odborníků už ale byly provedeny všechny potřebné kroky a nákazy se bát nemusíme. S informací jako první přišel server www.
pvnovinky.cz.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
Nákazu tuberkulózou potvrdila začátkem minulého týdne prostějovská
nemocnice. „Na plicním oddělení
v uplynulých dnech zaznamenali jeden
případ tuberkulózy. Pacient byl již přeložen k léčbě do odborného léčebného
ústavu,“ uvedla Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel, která provozuje prostějovskou nemocnici.
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Na vyšetření do prostějovské nemocnice se tak okamžitě vypravili
zaměstnanci obou velkých dřevozpracujících firem působících

v Ptenském Dvorku. „Po obdržení
informace z prostějovské nemocnice
ohledně podezření z nákazy u našeho zaměstnance jsme bez odkladu

co je tuberkulóza?
Tuberkulóza je infekční onemocnění, které napadá nejen člověka,
ale i zvířata. Většinou napadá plíce, ale může postihnout i jiné části těla.
Šíří se vzduchem. Nejtypičtějším příznakem je chronický kašel s krvavým
sputem – vykašlávání nebo chrlení krve, dále jsou to horečka, noční pocení
a ztráta tělesné hmotnosti. Léčba vhodnými antibiotiky bakterie usmrcuje
a umožňuje hojení. Po léčbě jsou nakažené oblasti nahrazeny zjizvenými
tkáněmi. Na tuto nemoc zemřel prostějovský rodák Jiří Wolker.
dohodli plán prohlídek všech našich
pracovníků a informovali je o vzniklé
situaci,“ reagoval z Francie Vladimír
Crhonek, ředitel společnosti AGROP
NOVA, u níž nakažený muž pracoval. Situace se dotkla i sousední firmy.
„S paní primářkou prostějovské nemocnice jsme se dohodli na tom, že
kontrolu postupně podstoupí všichni

naši zaměstnanci,“ potvrdil Jan Vařeka
z pily Javořice.
„Vyšetřeni byli všichni členové rodiny
pacienta a také jeho spolupracovníci.
Žádné další onemocnění nebylo dosud u nikoho potvrzeno,“ přidala Miloševská. Jak dále zdůraznila, lidé tedy
nemusí mít z rozšíření nákazy žádný
strach.

Partnerku
povalil
a
pěstí
Kusy betonu mezi poli?
8éHKRYLF]SHYĀRYDOLSROĀDêNX
NA VÁŠ NÁMÌT

ČEHOVICE Jednu ze čtenářek Večerníku rozhořčilo velké
množství betonových kusů rozesetých na cestě mezi poli, na což
nás okamžitě upozornila. Po jejich zapravení vznikla u Čehovic
zpevněná polní cesta.
Na začátku května si jedna z našich
čtenářek vyjela na koni. To, co viděla, ji nepotěšilo. „Po odbočení ze silnice Čelčice - Čehovice se na polní
cestě ve směru k říčce Valová válely
velké kusy betonu s dráty a šrouby.
Nedalo se tam jít ani na procházku
a koně se tam mohli velmi lehce zranit. Koně a pole dřív patřily k sobě,

ale to v dnešní době zřejmě neplatí,“
vyjádřila se paní Dostálová.
Přímo na místě Večerník zjistil, že
popis naší čtenářky nepřeháněl.
Namísto drobného kamenného
recyklátu, který běžně slouží ke
zpevnění cest, byla dlouhá polní cesta zhusta pokryta poměrně velkými
a neuspořádanými kusy betonu a železobetonu. Obrátili jsme se tedy na
starostu obce. „Navezli to tam zemědělci a v době, kdy jste tam byl, ještě
cestu neměli zválcovanou. Tento týden jsem se tam byl podívat a vše dali
do perfektního stavu. Nyní se jedná
o velmi dobře zpevněnou polní cestu,“ konstatoval starosta Čehovic Milan Smékal.
(mls)

MLÁTIL DO HLAVY!

KONICKO O čtrnáct let starší družku brutálně napadl v domě na Konicku opilý muž, který vzápětí policistům nadýchal hodně přes tři promile alkoholu.
Strážci zákona jej zato na deset dnů vykázali ze společného obydlí, násilí vůči ženě ale „ohodnotili“ jen
jako přestupek.
„V sobotu šestadvacátého května před půlnocí došlo
v rodinném domě v obci na Konicku k incidentu mezi
partnery. Podle dosavadního šetření měl jednatřicetiletý
muž svou pětačtyřicetiletou přítelkyni povalit na zem a
několikrát ji udeřit pěstí do oblasti hlavy. Provedenou
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dechovou zkouškou policisté u muže změřili hodnotu
3,34 promile alkoholu v dechu. Na základě zjištěných
skutečností policisté shledali, že byly naplněny znaky
domácího násilí. Proto z důvodu ochrany ohrožené
osoby využili svého zákonného oprávnění a násilníka ze
společné domácnosti na dobu deseti dní vykázali,“ uvedl
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje. „Pro své jednání je muž
nyní podezřelý z přestupku proti občanskému soužití.
Za ten mu hrozí pokuta až do dvaceti tisíc korun,“ doplnil policejní mluvčí.
(mik)

Do Studence
povede chodník
Čelechovice na Hané (mls) Nový chodník, který spojí obec
s místní částí Studenec, plánují
v Čelechovicích na Hané. Chodník povede kolem stávající silnice,
jeho celková délka bude 242 metrů. Součástí stavby bude i veřejné
osvětlení s celkem 16 LED svítidly.
Připravený projekt nyní žádá o stavební povolení.

Zmìna v jízdním øádu
Prostějovičky (mls) - Od nadcházející neděle 10. června by
měla platit změna jízdního řádu
na trase Prostějov - Prostějovičky.
Informoval o tom KIDSOK. „Autobus jedoucí z Prostějova vyjede
o deset minut později a pojede
z Plumlova přes Ohrozim. Do
této obce totiž mezi patnáctou
a sedmnáctou hodinou dosud
nezajížděl žádný spoj,“ vysvětlila
Večerníku starostka Prostějoviček
Zdeňka Růžičková.

Upraví školu
Pivín (mls) - Malotřídní základní školu v Pivíně letos navštěvuje
dvaatřicet dětí. V dohledné době
by se její žáci měli dočkat dostavby nové odborné učebny, budova
by se rovněž měla stát bezbariérovou. Dotace na tento projekt již
schválily Ministerstvo pro místní
rozvoj a Olomoucký kraj. Ještě
předtím, než se dělníci pustí do
práce, vyrazí žáci 3., 4. a 5. ročníku
na návštěvu Prahy a Poslanecké
sněmovny. Výlet mají naplánovaný na zítřek, tj. úterý 5. června.

Odbahní rybník
Krumsín (mls) - Odbor životního
prostředí Magistrátu města Prostějova povolil vytěžení a uložení
bahna z rybníku Milíř v Krumsíně,
u něhož se pravidelně schází mnoho rybářů. Po konzultaci s Vojenskými lesy a statky ČR by se vytěžené bahno uložilo na pozemek
budoucího arboreta. K odbahnění
by mělo dojít ještě letos. Totéž
obec následně plánuje udělat i na
místních „Rybníčcích“.

GIPS: Policista, který staví střelnici, dřevo neukradl
Podle majitelů sousedních pozemků jim ale zabral část jejich parcel...

18052810585
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HRADČANY-KOBEŘICE Projekt
„tajné“ střelnice, na kterou Večerník
upozornil jako první a která se posléze
dostala do hledáčku celostátních médií i televizní publicistiky, momentálně
stojí. Celou záležitostí se nyní zabývají
zejména nejrůznější úřady. Kvůli podezření z krádeže dřeva byl majitel pozemku pracující jako policista vyšetřován Generální inspekcí policejních
sborů (GIPS). A to rozhodně není vše.

Martin ZAORAL
Poměrně živý stavební ruch související
s výstavbou střelnice u Kobeřic ustal již
začátkem letošního března. Z pozemku,
na němž probíhaly intenzivní terénní
úpravy, zmizelo velké množství stromů.
O definitivní zastavení prací se však určitě nejedná, místo například stále není
napojeno na blízkou silnici.
>>> dokončení na straně 12-13
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V neděli 27. května před devatenáctou hodinou kontrolovali policisté
v Olomoucké ulici v Držovicích
osobní automobil Škoda Octavia
a jeho šestadvacetiletého řidiče.
Provedenými dechovými zkouškami u něj změřili hodnotu 3,17
promile alkoholu v dechu. Muž
jevil známky opilosti a k požití alkoholu se také doznal. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky. Za ten
podezřelému v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti.

„Třípromilový“ šofér

Minulé úterý 29. května po šesté
hodině ranní došlo ve firmě v Mostkovicích k pracovnímu úrazu šestačtyřicetiletého muže. K němu mělo
dojít při manipulaci s třímetrovou
dubovou kládou. Ta muži při práci
na pásové pile sjela ze stolu na zem
na pravou nohu. Přestože měl muž
pracovní obuv, došlo ke zranění,
se kterým byl převezen do prostějovské nemocnice. Předtím se však
podrobil dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, kterou policisté
změřili hodnotu 0,32 promile. Další okolnosti úrazu jsou předmětem
šetření.

Kláda zranila opilého

Z přečinu podvodu podezírají koničtí policisté neznámého pachatele.
Tohoto skutku se měl dopustit tím,
že v době od 25. března do 28. května
tohoto roku prostřednictvím internetového portálu nabízel k prodeji
osobní automobil typu Opel Corsa.
Ten si tam vyhlédla sedmadvacetiletá žena z Konicka. Dle pokynů
domnělého prodejce zaslala na bankovní účet u polské banky částku 60
000 korun. Teprve poté zjistila, že
internetové stránky společnosti prodávající vozidlo byly falešně vytvořené. Věc tedy oznámila policistům. Ti
ve věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu podvodu, za
který pachateli v případě dopadení
hrozí trest odnětí svobody na jeden
rok až pět let.

Zaplatila, nemá nic...

V přesně nezjištěné době od 25. do
29. května se dosud neznámý pachatel vloupal do rodinného domu v obci
na Němčicku, kde pak nalezeným klíčem otevřel trezor, ze kterého odcizil
pistoli typu ČZ 70. Dalším nalezeným
klíčem otevřel skříň, ze které odcizil
brokovnici vzor ZP 49 a z nezamknuté skříně odcizil finanční hotovost
v českých korunách a eurech. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena
na více než 200 000 korun. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu porušování
domovní svobody, přečinu krádeže
a přečinu nedovoleného ozbrojování.
V případě dopadení hrozí zloději tři
roky vězení.

Sebral i zbraně!

KRONIKA

ERNÁ
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BYLI JSME
U TOHO

Fatální chyba seniorky v Hrubicích

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
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iláácii nejen
nejeen svaly...
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žící něco takzvaně prokaučuje nebo
se dokonce zraní,“ prozradil během
sobotního odpoledne Standa Pukl.
Jednou z prvních a technicky nejtěžších disciplín bylo zvedání dřevěné

3x foto: Jakub %ermák

mikrofonu Pukl a diváci potleskem
podporovali malé siláky.
Poté přišly na řadu další disciplíny,
jmenovitě nošení kufrů vážících 120
kg, zvedání kovadliny, tahání kamionu, převracení vraku auta a přehazování pneumatiky přes hlavu. „Petr
Dědoch přehodil v loňském ročníku
pneumatiku sedmnáctkrát, tak uvidíme, kolik dá letos,“ hecoval závodníka před začátkem organizátor. Favorit
soutěže pak zvládl i díky natrénované
technice přehodit gumu přes hlavu
dvanáctkrát, což byl solidní výsledek.
Další ze zkušených siláků z předešlých let Boris Slavos zvládl pouze
o několik málo přehozů méně a bojoval tak stále o celkové prvenství. „Je
to fajn, dívat se na takové borce, to
se musí uznat. Nechala bych je nosit

OLŠANY U PROSTĚJOVA Není teď
období, aby se na dálnici z Prostějova
do Olomouce vlivem omezení provozu nestala nějaká nehoda. Výjimkou
nebyl ani uplynulý týden. Ve středu 30.
května došlo v „jednopruhu“ ke dvěma
bouračkám, které lze brát vlastně jako
jednu. Do sebe totiž postupně narazila
hned čtyři auta! Příčina? Zřejmě nedodržení bezpečné vzdálenosti.
„V 16:30 hodin uvedeného dne došlo
na třicátém kilometru dálnice D46 ve
směru z Prostějova na Olomouc, v místě
svedení obou jízdních pruhů do jedné
poloviny dálnice, ke dvěma dopravním
nehodám. Řidič Fordu nedodržel bezpečnou vzdálenost za před ním jedoucím Seatem. Jeho řidič z důvodu vyvo-

laného provozem zpomalil, načež došlo
ke střetu s přední části Fordu. Za touto
dopravní nehodou zastavil šestapadesátiletý řidič s vozidlem Volvo. Do tohoto
vozidla však záhy zezadu z dosud přesně
nezjištěných příčin narazil dvaatřicetiletý řidič s automobilem Mercedes. Nárazem bylo Volvo posunuto dopředu, kde
narazilo do zadní části již havarovaného
Fordu,“ popsal dvě nehody na jednom
místě František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění osob při dopravních nehodách
naštěstí nedošlo. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na 150
000 korun. Alkohol u všech řidičů policisté
vyloučili provedenými dechovými zkouš-

tem dalšího šetření,“ dodal František Kořínek s tím, že provoz na dálnici byl po dobu
vyšetřování uzavřen zhruba na půldruhou
hodinu.
(mik)

tyi havarovaná vozidla se za sebou zaadila v jediném dálniním pruhu vedoucím
na Olomouc.
Foto: Policie %R

kami. „První nehodu řidiči řešili dohodou
formou takzvaného euroformuláře. Na
zavinění druhé nehody se řidiči neshodli.
Proto jsou její příčiny a okolnosti předmě-

ÈTYØI AUTA V SOBÌ!

Dv nehody zastavily dálnici

Pehazování pneumatiky v ase jedné minuty vyždíma- Dobromilití judisté ukázali, co se nauili na trénin- Sám Stanislav Pukl pedvedl, že rozhodn nepatí do stalo ze závodník hodn sil.
cích.
rého železa, a poradil si s ohromn tžkou kovadlinou.

F o too r e poo r táá ž

„Nejde jen o bezhlavé zvedání věcí
nad hlavu, což dokazuje i fakt, že pro
souboje v jednotlivých disciplínách
jsou nesmírně důležité i taktika a technika. Jinak například hrozí, že soutě-

DOBROMILICE Uplynulou sobotu 2. června odpoledne se
v Dobromilicích uskutečnilo klání, z něhož vzešel nejsilnější muž široko daleko.„Každý, kdo si troufl, se mohl do soutěže přihlásit,“ předeslal
Večerníku bývalý trojnásobný nejsilnější muž republiky a organizátor
této akce Stanislav Pukl. Zápolilo se hned v několika kategoriích, kde
soutěžící museli ukázat nejen sílu fyzickou, ale i tu duševní. U toho
prostě Večerník nemohl chybět!

Jakub ČERMÁK

pro Večerník

klády s úchopy nad hlavu. Tady musel
závodník ukázat nejen silný tah, ale
právě zmiňovanou techniku, kdy silák nejprve tahem kládu vyzdvihne ze
země, ve druhé fázi škubem přemístí
na prsa, následně zvedne nad hlavu
a musí v této finální pozici několik
sekund vydržet. S tím ale měli někteří
velké problémy, jelikož dřevěná kláda
vážila víc než oni. „Zkusil bych to, ale
už vidím, jak si u toho odrovnám záda
a už se nikdy nenarovnám,“ podotkl
k disciplíně se smíchem Zdeněk, který
se na siláky přišel podívat s dětmi.
Ostatně děti si mohly vyzkoušet
některé méně náročné cviky a disciplíny, které byly upraveny pro jejich
výšku a váhu, například převracení
menší pneumatiky. „Chci od vás vidět kvalitní výkony,“ křičel v žertu do

PŘEMYSLOVICE Únava zřejmě
zmohla mladého šoféra, který v Přemyslovicích nezvládl škodovku
a vlivem mikrospánku „zahučel“ do
příkopu. Přestože auto narazilo i do
betonového sloupku, mladíkovi za volantem se naštěstí nic nestalo.
„V úterý devětadvacátého května před
půlnocí došlo v Přemyslovicích k havárii
osobního automobilu značky Škoda. Podle slov jednadvacetiletého řidiče ztratil
vládu nad vozidlem vlivem mikrospánku.
Následkem toho vozidlo vyjelo vpravo
mimo komunikaci do travnatého příkopu. Tam se zastavilo o drátěný plot
s betonovým sloupkem. Při vyjetí mimo
komunikaci automobil porazil jednu
dopravní značku a směrový sloupek. Ke
zranění osob při havárii nedošlo,“ popsal
havárií František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.

➢ z titulní strany

školy v Němčicích nad Hanou. Tam to
zkoumali a řekli jí, že by to meteority
klidně mohly být,“ dodala nálezkyně.
Vše by tedy nasvědčovalo, že na
zahradu domu dopadly skutečně
zbytky kamene z oblasti planetek
mezi drahami Marsu a Jupiteru.
Proti této hypotéze však stále svědčily dvě věci... V první řadě velké
množství kamínků spadlých do velmi
malého prostoru. „Pokud by byl meteor kovový, pak by zřejmě vydržel pohromadě. V případě, že byl z kamene,
rozpadl by se na drobné úlomky,“ vyjádřil se již dříve ředitel prostějovské
hvězdárny Karel Trutnovský. V takovém případě by tedy nález mohl odpovídat. Větší problém už byl ovšem
se samotným místem dopadu. „Přítel
se v sobotu dovolal do Astronomického ústavu v Ondřejově a tam mu
řekli, že to meteority být nemohou.
Prý nesouhlasí místo dopadu. Takhle
daleko dle nich meteor doletět nemohl. Takže asi nic,“ zavolala do redakce
ještě těsně před uzávěrkou vydání paní
Dáša.
Pokud to skutečně nejsou meteority,
jak tvrdí odborníci, odkud se tyhle
drobné kamínky na zahradě domu
(mls)
v Hrušce vzaly...!?

místo dopadu nikoliv

Úlomky by souhlasily,

Pondělí 4. června 2018
www.vecernikpv.cz
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VRANOVICE-KELČICE Minulou
středu 30. května po čtrnácté hodině
došlo na sjezdu z dálnice D46 u obce
Vranovice-Kelčice k havárii osobního automobilu Škoda Fabia. Zřejmě
vlivem nepřizpůsobení rychlosti

>>> dokončení ze strany 11
„Existují indicie, že majitel pozemku
pokácel více dřeva, než na kolik měl povolení. Kácet údajně měl i na pozemcích
svých dvou sousedů. Dokonce měl část
jejich parcel neoprávněně zabrat. V celé
věci již bylo podáno trestní oznámení
pro možnou krádež,“ potvrdil Večerníku
Radomil Holík z Kobeřic, který stejně
jako řada dalších občanů s výstavbou
střelnice kvůli hluku nesouhlasí.
Zatímco Česká inspekce životního
prostředí své vyšetřování ještě
neskončila, GIPS již své prohlášení vy-

dala. „Během našeho prověřování nebylo zjištěno, že by se policista dopustil
nezákonného jednání v přečinu krádeže.
Rovněž v oblasti přečinu poškozování
cizí věci nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty. Stále však probíhá šetření
možné neoprávněné těžby dřeva na
pozemcích,“ uvedl Ivo Mitáček, který
je v rámci GIPS pověřen komunikací
s médii.
Ještě před prodejem pozemků vydalo zastupitelstvo Hradčan-Kobeřic
usnesení, v němž všichni zastupitelé
výstavbu střelnice odmítli. Na tomto

stanovisku se nic nemění, dle našich
informací se o střelnici znovu nehlasovalo. Majitelé sousedních pozemků
navíc trvají na tom, že jim policista zabral
část jejich parcel a tím způsobil škodu.
Celou věcí se tak zřejmě bude zabývat
soud.
S dotazy ohledně aktuálního vývoje
se Večerník obrátil přímo na majitele
pozemku. Tomáš Fiala z Nezamyslic
na dotazy po telefonu odpovědět odmítl
a vyžádal si jejich zaslání e-mailem. Na
adresu, kterou uvedl, se nám je však
doručit nepodařilo...

střelnici, dřevo neukradl

GIPS: Policista, který staví

jízdy stavu i povaze komunikace
a svým schopnostem nezvládl dvaašedesátiletý řidič řízení, V táhlé pravotočivé zatáčce tak vyjel mimo komunikaci, přičemž porazil dopravní
značku a poté narazil do svodidel.
„Ke zranění osob při havárii nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na devadesát tisíc korun. Provedenými dechovými
zkouškami policisté u řidiče změřili
hodnoty 1,64 a 1,60 promile alkoholu.
Řidič se změřenými hodnotami souhlasil a uvedl, že alkohol nepožil před
jízdou, ale až po nehodě. Mělo se jednat o jedno dvanáctistupňové pivo. Pro
ověření tohoto tvrzení byly nařízeny
odběry krve v prostějovské nemocnici,“ shrnul následky střetu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Po kontrole poškození policisté na
místě zadrželi osvědčení o registraci
vozidla. Přesné příčiny, okolnosti i míra
zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření.
(mik)

Pil jsem až po nehod!

Šofér policistm písahal:

VELKÝ KOSÍŘ Přesně podle plánu. Uplynulý pátek 1. června ve 14:00
hodin byla po dlouhé pauze opět otevřena rozhledna na Kosíři. Problémy se statikou schodiště, kvůli nimž musela být loni v únoru uzavřena, by
měly být konečně vyřešeny.
Dobrou zprávu Večerníku potvrdil starosta Slatinek. „Ano, v pátek jsme otevřeli, vše by mělo být v pořádku. Uvidíme, co s rozhlednou udělá provoz. Po skončení sezóny letos v říjnu ji opět zkontrolujeme. Snad už bude vše v pořádku,“
poznamenal Jaromír Crha.
Kvůli problémům se statikou museli dělníci pod točité schodiště umístit modřínové vzpěry, které zabraňují jeho propadání a zvyšují celkovou pevnost konstrukce. Dalších zhruba čtyřicet smrkových vzpěr přibylo nad schodištěm.
Nová stavba na hanáckém Mont Blancu, která má vyhlídku ve výšce 25 metrů,
začala sloužit veřejnosti v létě 2013.
Rozhledna je otevřena prozatím v pátek (14:00-19:00) a o víkendu (9:00 do
19:00 hodin). Ve druhé plovině června přibude ještě úterý a středa, o prázdninách se dveře budou rozevírat každý den.
(mls)

opět otevřela

Rozhledna na Kosíři

Oprava nabourané škodovky u Vranovic bude stát šoféra devadesát tisíc korun.
Foto: Policie %R

„Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili
provedenými dechovými zkouškami.
Po prohlídce technického stavu na místě
zadrželi osvědčení o registraci obou vozidel. Příčiny, okolnosti i míra zavinění
jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil
Kořínek.
(mik)

Nechyblo moc, aby se havarovaná auta dostala až do baráku vedle kižovatky! Foto: Policie R

kterým byla převezena do Fakultní
nemocnice Olomouc,“ popsal karambol
z neopatrnosti František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 203 000 korun.

Je to meteorit?

HRUBČICE Ženská jedna neopatrná... Šedesátiletá seniorka za
volantem Volkswagenu naprosto
ignorovala „stopku“ na křižovatce
v Hrubčicích, nedala přednost
a vjela přímo před Audi jedoucí po
hlavní silnici. Došlo tak ke tvrdé
srážce, kdy se obě vozidla zastavila
až těsně před rodinným domem vedle křižovatky!
„Ve čtvrtek jedenatřicátého května v 18:45
hodin došlo v křižovatce v Hrubčicích
k dopravní nehodě dvou osobních
automobilů. Šedesátiletá řidička Volkswagenu z vedlejší komunikace proti dopravní
značce ´Stůj, dej přednost v jízdě!´ do
křižovatky vjela v době, kdy tudy po hlavní
komunikaci řídil čtyřiadvacetiletý řidič
automobil značky Audi. Došlo ke střetu
a vyjetí obou vozidel mimo komunikaci.
Řidička Volkswagenu utrpěla zranění, se

to odlehčená nálada se nesla celým
odpolednem na dvoře dobromilické
sokolovny.
Po loňském druhém místě se stal nejsilnějším mužem široko daleko Petr
Dědoch. Akce měla i velmi pestrý
doprovodný program, který zajistili
dobrovolní hasiči z nedalekých Nezamyslic nebo také domácí družstvo
judistů předvádějící ukázky tohoto
bojového sportu. Příjemnou atmosféru pak dokreslovaly všudypřítomná hudba, samozřejmě vychlazené PROSTĚJOV Jak Večerník informoval v minulém čísle, před pár
točené pivo a grilované makrely.
dny nad regionem proletěl a na pár
sekund velice jasně zazářil meteor
zvaný bolid. Do atmosféry vstoupil 81 km východně od Šumperka
a 71 km k zemskému povrchu uleVýše způsobené hmotné škody byla vy- těl za šest sekund. Podle odborníčíslena na 17 000 korun. „Alkohol u ři- ků z Astronomického ústavu v Ondiče policisté vyloučili provedenými de- dřejově měl dopadnout někde
chovými zkouškami. Jeho přestupek pak severně od Prostějova. Podobný
vyřešili uložením pokuty,“ doplnil mluvčí jev je přitom na Prostějovsku velipolicie.
(mik) ce vzácný.
Neznámých kulatých kamínků si paní
Dáša všimla ve čtvrtek 31. května odpoledne, když vyrazila na zahradu za
domem zalévat. „Chodíme tam každý
den, a pokud by to tam bylo už předtím, určitě bych si toho všimla. Bylo to
velké množství malých kuliček a jeden
větší kámen. Na první pohled to vypadalo, jako byste tam vysypal popel,“
popsala čtenářka Večerníku, jejíž přítel
ji přivedl na nápad, že by se mohlo jednat o zbytky vesmírného tělesa, které
předchozí den zazářilo nad regionem.
Mikrospánek se vymstil jednadvaDali se tedy do ověřování této teorie.
cetiletému idi, který se škodovkou
„Zkoušeli jsme magnet a zjistili, že
skonil v píkopu. Foto: Policie %R
kovové to není. Dcera to pak vzala do

Usnul, a „zahučel“ do příkopu

mi nákupy,“ svěřila se Večerníku se
šibalským úsměvem paní Pavla, další
z návštěvnic.
Mezi silově nejtěžší kategorii bezesporu patřilo zvedání kovadliny, sudu
a žulové kostky na vysoký podstavec.
Vybraní soutěžící museli zvednout
v určeném pořadí všechny tři věci,
aby získali plný počet bodů. „Kovadlinu dám, sud taky, ale tu žulovou
kostku už ne,“ přiznal se Stanislav
Pukl, ale přece jen to zkusil pod
dohledem svého bývalého trenéra,
který si na něj vzal hůl. Ostatně tak-

Zvednout nad hlavu takovou kládu vyžaduje
nejen sílu, ale i vytíbenou techniku. Soutžící
Boris Slavov ml oboje.
Foto: Jakub %ermák

www.vecernikpv.cz
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„JAKO MALÝ KLUK JSEM SE PTAL, CO MÁM UDĚLAT, ABYCH SE STAL HASIČEM“
Velitel Ctibor Kocourek dovedl plumlovskou jednotku k triumfu v Rallye Hamry

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
MOKROŠ
 Jak to tak přijde, že se člověk
stane hasičem?
„Jako malý kluk jsem pozoroval
hasiče v akci, chtěl jsem být jeden
z nich. Ptal jsem se jich, co mám
pro to udělat. Bylo mi sděleno, že si
mám sehnat pár kamarádů a přijít.
Tak slovo dalo slovo a vzniklo první
družstvo žáků – hasičů v Plumlově.
Scházeli jsme se pravidelně ve zbrojnici, kde se nás ujal jeden starší hasič,
který nás vše potřebné naučil. A tak
to začalo.“
 Přiznejme si, že při této práci
musí být člověk fyzicky zdatný,
ale také se musí neustále vzdělávat
i teoreticky. Jak se tedy vy konkrétně připravujete z hlediska své
fyzičky, ale i teoretických a praktických znalostí?
„To máte pravdu. Navíc od dob
mých začátků se mnohé změnilo,
především systém organizace dobrovolných hasičů, kdy po roce 1989
začaly vznikat zásahové jednotky
v obcích a městech. Členové těchto jednotek jsou z řad členů SDH
– tedy sboru dobrovolných hasičů.
Stejně tak se změnily i podmínky
pro práci v jednotkách. Po mém
jmenování velitelem zásahové jednotky města Plumlov, jsem se snažil
o zvýšení její úrovně. Narazil jsem
však na problém. Pokud chci zvýšit
úroveň jednotky, musím ovládat danou problematiku na profesionální
úrovni. Bylo mi proto umožněno
absolvovat nástupní odborný výcvik
pro profesionální hasiče ve školicím
zařízení MV v Borovanech u Českých Budějovic. Ten mi dal základní
znalosti práce profesionálních hasičů. Pro vedení jednotky jsem cítil, že
to stále není dostačující. Čelil jsem
často otázkám svých svěřenců, členů
jednotky ve stylu: ‚Tak nám to ukaž!
Proč je to tak?´“

v Troubkách, nebo ocenění za pří- mouckého kraje i fondu EU, je dokladnou práci.“
končována rekonstrukce zbrojnice.
 Hasičský sbor bývá často jed- Snad se nám podaří obnovit již zaním z nejaktivnějších v obcích při staralý vozový park. Problém nejsou
pořádání kulturních a společen- ani tak peníze, ale přesvědčit komských akcí. Co vaše jednotka již petentní lidi, aby je pustili. (úsměv)
pro své spoluobčany připravila?
Je to nekončící vysvětlování, proč
„Podílíme se na prevenci mimořád- potřebujeme tu určitou věc a co ti
ných událostí, pořádáme přednášky hasiči zase chtějí... Moje odpověď je:
a školení o první pomoci a mimo- ‚Není to pro hasiče, ale pro lidi, kteří
řádných událostech, které mohou potřebují pomoc, a my prostě můženastat v domácnostech, při případné me přijet pomoci s tím, co jste nám
evakuaci a podobně. Provádíme také zakoupili´. V Plumlově už tolik proukázky zásahů v různých situacích, blémů s tímto nemáme, opravdu se
spolupracujeme s Dětským do- snaží a chápou naše požadavky. Býmovem Plumlov a základní školou valo to mnohem horší. Je na místě,
„To bylo jednou při pátrání po ztra- i s mateřskou školkou v Plumlově. abych poděkoval vedení města, jak
cené osobě, kdy jsme nutně v terénu Přednášeli jsme také prevenci požá- se o svou jednotku stará.“
potřebovali informaci a po ruce byl
pouze mladý pár, který si zpříjemňoval krásný večer v přírodě a který
vyhledaly ve tmě naše baterky na
přilbách. Byli – jak se říká – v nejlepším... Zastavili jsme, vznesli dotaz,
milenci nám bez jakéhokoli přerušení činnosti odpověděli a ukázali
směr. My pokračovali a oni také.“
(úsměv)
 Miloš Forman ve svém často
kritikou oceňovaném filmu Hoří,

   
má panenko vykreslil hasiče tak
 !"
trochu po svém. Všichni ale 
víme, že v reálu je tato
práce velmi náročná rů občanům v obci Bousín, zapoju-  Co říká vašemu povolání rodia zaslouží si oceně- jeme se do spolupráce s ostatními na, bojí se o vás, či vás podporuje?
ní. Vy jste jedno spolky města formou ukázek naší „Zkuste si představit situaci. Jsou
z nich obdržel, jak práce. Rovněž se zapojujeme do dvě hodiny po půlnoci, sladce spíte,
si ho ceníte?
okresních akcí hasičů a pomoci při najednou se ložnicí rozezní zvonění
„Mám tento film hasičském sportu.“
mobilního telefonu – hasičská siréna.
rád, ukazuje na ži-  Častým problémem de facto Vy vyskočíte, chvíli nevíte, co se děje
vot hasičů v dané v každém povolání jsou peníze. a pak ‚naskakují´ naučené pohyby
době, před změ- Jak se díváte na vybavení a finanční a utíkáte do zbrojnice. Jak již bylo
nami, které po- toky ve své profesi?
zmíněno, bez podpory rodiny by to
stupně s vývojem „Jednotka, jak jsem již zmínil, prošla nešlo, určitě nějaké obavy ze strany
společnosti nasta- velkou změnou. Za spolufinanco- nejbližších při výjezdu jsou, cítím to
ly. Máte pravdu, vání města Plumlov, Olomouckého ze slov – v pořádku se vrať a dej na
že naše práce je kraje a soukromých subjektů byly sebe pozor. Podpora nejbližších je
náročná, máme pořízeny zásahové obleky, technika skutečně moc důležitá, já za tu svoji
všichni svá za- i základní vybavení, bez toho všeho moc děkuji.“
městnání, ne kaž- bychom nemohli fungovat. Svépo-  Co byste vzkázal závěrem?
dý zaměstnavatel mocí jsme si zrekonstruovali část „Rádi mezi sebou přivítáme nové
má pochopení pro budovy zbrojnice, abychom měli členy, naučíme je všechno, co umíme,
práci dobrovolné- trochu důstojné podmínky pro svou tak aby nás – pomalu odcházející geho hasiče, přesto činnost. Nyní, opět za účasti finan- neraci – mohli vystřídat, jak jsme my
tuto práci děláme cování plumlovské radnice a Olo- kdysi vystřídali své předchůdce.“
rádi a jsme připraveni
kdykoli pomoci, když je
třeba. Každý velitel si musí
vážit ‚svých chlapů´, jejich
CTIBOR KOCOUREK
ochoty vstát od nedělního oběda
s dětmi a rodinou, odejít z oslavy
✓ narodil se 4. května 1964 v Plumlově
✓ absolvoval učiliště Dopravních staveb v Olomouci
narozenin, opustit vyhřátou postel
obor automechanik
v časných ranních hodinách. Všichni
✓ pracoval jako řidič u Dopravních staveb,
si zaslouží ocenění! Nesmím ale zaVojenských lesů a v kamionové dopravě
pomenout ani na jejich ‚drahé polo✓ působil také ve firmě Mostecké povrchové doly
vičky´, které je podporují. Bez nich
✓ nyní je zaměstnancem města Plumlov, působí ve funkci velitel zásahové
by to asi taky nešlo. Co se týká mého
jednotky Sboru dobrovolných hasičů Plumlov
ocenění, určitě si jej vážím. Ať už to
zajímavost: jeho největším koníčkem jsou těžká nákladní vozidla
bylo ocenění hejtmana Olomouckéa stroje a samozřejmě vše, co se týká hasičů.
ho kraje za pomoc při povodních

Jednou při pátrání po ztracené osobě, kdy jsme
nutně v terénu potřebovali informaci, byl po ruce
pouze mladý pár, který si zpříjemňoval krásný večer
v přírodě. Byli – jak se říká – v nejlepším... Zastavili jsme,
vznesli dotaz, milenci nám bez jakéhokoli přerušení činnosti
odpověděli a ukázali směr. My pokračovali a oni také...

 To
nemuselo být
pokaždé příjemné...
„Ne vždycky jsem našel odpověď
tak, aby mé tvrzení bylo na pevných
základech. Pro další způsoby vedení u zásahů jsem proto potřeboval
vědět ještě více, a tak jsem nastoupil
do výcvikového zařízení MV v Brně
na taktiku řízení. Studium bylo
zaměřeno na práci velitele při
vedení zásahu a vedení jednotky. Troufám si říci, že
tehdy jsem doslova prošel ohněm pod vedením
zkušených instruktorů
a učitelů. Všechny tyto
dovednosti a vědomosti se snažím nyní
předávat ‚svým chlapům´ při pravidelných školeních
a cvičeních. Jak
jste říkal, součástí výcviku
je i zdokonalování fyzické
kondice. Tu si
udržuje každý
sám a potom při
výcviku, když
dostanou takzvaně do těla, se
vše ukáže, jak na
tom jsou a kdo
musí přidat.“
 Při své práci jste již určitě
zažil mnoho. Zkuste čtenářům
Večerníku přiblížit dle vašeho mínění nejemotivnější příběh...
„Asi dětské oči při dopravní nehodě,
které toužily, jakmile jste se přiblížil,
po dobré zprávě o zdravotním stavu
svého otce a já věděl, že táta již ‚přešel na druhý břeh´… To bylo hroz-
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vizitka

ný pro všechny zúčastněné a člověk
na takové chvíle nemůže zapomenout do konce života, i kdyby sebevíc chtěl.“
 Snad ovšem zažijete i události
radostné, pokud to tedy ve vaší
práci jde, tak se podělte naopak
o příběh nejveselejší?
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PROSTĚJOV Nedávno proběhl
patnáctý ročník Rallye Hamry,
což je soutěž zásahových jednotek dobrovolných hasičů Olomouckého kraje. Vítězem se stalo družstvo zásahové jednotky
JSDH města Plumlov. Podařilo se
nám odchytit a vyzpovídat jejího
velitele Ctibora Kocourka, který
byl mimochodem nedávno oceněn za svou činnost celostátními
orgány.

Pondělí 4. června 2018
www.vecernikpv.cz
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MÁTE POSLEDNÍCH PĚT DNŮ, ABYSTE ROZHODLI O VÍTĚZÍCH!

Závěrečný boj o atraktivní ceny vrcholí!
V dnešním vydání Večerníku vám podruhé 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 minulého pondělí 28. května můžete v rámci tradičního klání, které letos
píše své osmé pokračování, vybírat svého favorita. Šanci máte ještě necelých
pět dnů, do pátku 8. června! Dnes vám přinášíme průběžné výsledky hlasování, které však ještě o ničem nerozhodly! Šanci na vítězství mají ještě všichni,
stačí požádat své spolužáky, kamarády, či sousedy a pořádně si zahlasovat!
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...

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



V průběhu uplynulého týdne jste mohli hlasovat v prvním finálovém kole. Z šestice
kandidátů získala doposud nejvíce hlasů 8.A z Gymnázia Jiřího Wolkera, na druhém
místě je s minimálním odstupem elektrotechnika z „průmyslovky“, naději na prvenství netají ani „zdravka“ 4.B. Už trochu dál od piedestalu je zbývající trojice ze SOŠPO,
RG a ZŠ a další reprezentant GJW.
Z výsledků vyplývá, že o vítězích ještě v žádném případě není rozhodnuto.
Je tedy stále jen na vás, abyste podpořili své favority!!!

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:

2.

 1. 8.A, Gymnázium Jiřího Wolkera, Galerie Atrium, Hlaváčkovo náměstí
372 hlasů
365 hlasů
 2. Elektrotechnika, SOŠp a SOUš, Makovec, nám.T.G.Masaryka
 3. 4.B, SŠ Zdravotní, Wiki papírnictví, nám. T.G.Masaryka
293 hlasů
153 hlasů
 1. 4.ES, SOŠPO, OC Zlatá brána, Dukelská brána
149 hlasů
 2. 6.N, RG a ZŠ, OC Zlatá brána, Dukelská brána
60 hlasů
 3. 4.B, GJW, Pilsner Urquell restaurant, nám. T.G.Masaryka
Stav k pátku 1. června, 12:00 hodin

8 0 6 40
 0  2
04 0049

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)

3.

Konečné výsledky budou tedy známy v pondělí 11. června!

Hlavní partner
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Konečné výsledky finálového kola zveřejníme
v příštím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
v pondělí 11. června!
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Tři nejlepší třídy obdrží od redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku zajímavé a hodnotné ceny!
 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
 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
 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
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Neradno si začínat s přesilou, i když sebevědomí nebude Prostějovanům v tomto týdnu chybět. Zakopaný pes bude ale v tom, že většina z
nás na řešení problémů zůstane sama proti všem. Nemá tedy význam
chodit hlavou proti zdi.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Nebude
se vám líbit spousta věcí, ale na nějaké protesty se vůbec nezmůžete.
Vaše aktivity totiž budou výrazně
utlumeny, do formy se nedostanete
ani během víkendu, kdy vás čekají
důležité schůzky.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Nenuťte se do
věcí, do kterých se vám nechce. Během
těchto dní rozhodně nehrozí, že by
vám uteklo něco důležitého. Můžete
si klidně i v práci dát nohy na stůl a lelkovat. Zabrat musíte až o víkendu na
chalupě.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Na
hodně věcí máte své neměnné názory,
ovšem nyní budete muset jeden pohled změnit. Donutí vás k tomu silné
okolnosti. Potupně si tak požádáte o
půjčku, i když jste v životě nikomu peníze nedlužili.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Většinu času
strávíte vyřizováním restů, k novým
záležitostem, které jsou ovšem rovněž
důležité, se vůbec nedostanete. V jednom případě se dostanete i k hodně
letitému problému, který vyřešíte až
nyní.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Zbytečně se
zabýváte malichernostmi, které vás
enormně vysilují a hlavně zdržují. Pokud budete chtít ve své práci i zájmech
pokročit dál, snažte se některé menší
problémy přehlédnout. Pak se posunete.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Zalíbí se
vám člověk, kterého jste ještě nedávno
přehlíželi. Naskytne se situace, při které
se sblížíte, dokonce si k sobě najdete
milostnou cestičku. Pokud jste sami,
je to v pořádku, u zadaných to bude
problém.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Blízký člověk
vás přemluví k nepravosti, čehož budete brzy litovat. Jako slušně vychovaní
lidé se postiženým lidem omluvíte,
přesto ve vás bude i nadále pocit hořkosti. Náprava vašeho selhání nebude
lehká.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Pozor na
kamarády, kteří na vás šijí pořádnou
boudu! Buďte ostražití, protože se
stanete obětí kanadského žertíku,
a ten jen tak nerozchodíte. Můžete
sice vymyslet pomstu, ale to vás neuklidní.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Stanete se terčem pomluvy, která nemá
obdoby. Bude těžké nemístný drb
vymluvit lidem, kteří vám právě chtěli
dát šanci ve vyšším postavení v rámci
firmy, kde pracujete. Nadávat budete
jako špačci.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. V průběhu na první pohled běžného rozhovoru s nadřízeným vám z
pusy vyletí slůvka, za která ponesete
následky. Co se dá dělat, vyřčené už
nevrátíte zpátky, ale máte šanci zlé dopady alespoň zmírnit.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Váš
blízký přítel nebo přítelkyně se dostane do nesnází a bude volat o pomoc.
Protože nejste zrovna samaritáni,
nejdříve budete dělat, že se vás to
netýká. Naštěstí pak ale pomůžete a
budete se z toho také radovat.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Během týdne
si udržíte dobrou náladu i přesto, že
budete muset řešit jeden problém za
druhým. Úsměv z tváře vám dokonce nezmizí ani ve chvíli, kdy se doma
pohádáte s partnerem. Vše přejdete s
nadhledem.

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


Čistota je půl zdraví, to je známá věc. Proto je dobré, aby každý člověk dbal nejen
o hygienu těla, ale i prostředí kolem sebe. Jedním z míst, kde se rádi shromažďují
bakterie je pochopitelně místnost, kam musel chodit i Císařpán. Proto je dobré vědět,
že nejlevnější WC čistič značek Domestos a Duck nabízí Tesco, stejně jako tradiční
Savo. Pro WC gel Bref zajděte do Kauflandu, čistič Frosh stejně jako privátní značku
Ať vše voní!
seženete nejvýhodněji v Bille.
Průzkum byl proveden ve středu 30. května.
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OD 4. DO 10. 6. 2018
 PŘEDNÁŠKA: RNDr. Martin Setvák, CSc. „AIRGLOW - POHLEDY ZE ZEMSKÉHO POVRCHU A Z METEOROLOGICKÝCH DRUŽIC NOVÉ GENERACE“; proběhne ve čtvrtek v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 22:30 do 23:30 hodin. Obloze vládne
král planet Jupiter se svou družinou čtyř velkých měsíců a vydáme se též do světa vzdálených hvězd, hvězdokup, mlhovin a galaxií. Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší v 15:30 hodin příběh: „JAK VOJENSKÝ BUBENÍČEK ZACHRÁNIL SVĚT“.
Vstupné 20 Kč.
 Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout na
začátku všech akcí.

Blokové


v roce 2018

Také v měsíci červnu pokračují bloková čištění města. Motoristé sledujte
bedlivě dopravní značení, které na čištění upozorní!
úterý 5. června - blok 19
Wolfova, Příční, Strojnická, Květná, Sportovní (Pod Kosířem - E. Valenty),
Krásná, Sadová, Na Výsluní, Za místním nádražím (Pod Kosířem – sportovní hala), Za ul. Květnou
čtvrtek 7. června - blok 20
E. Valenty, Veleslavínská, sídl. E. Beneše komunikace + parkoviště 2 u ul.
Veleslavínské, sídl. E. Beneše komunikace + parkoviště 3 u kotelny, sídl. E.
Beneše komunikace + parkoviště 4 u Promedica, E. Valenty - zálivka – parkoviště, Olomoucká komunikace + chodník (sídl. E. Beneše levá strana –
včetně kruhového objezdu), cyklostezka sídl. E. Beneše – po kruhový objezd, V. Nezvala nezpevněná plocha

INFORMUJE
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1.) Nesouhlasí s aktuálními
návrhy na zrušení karenční lhůty, která se v praxi osvědčila jako
efektivní nástroj proti zneužívání
nemocenských dávek.
2.) Vyzývá vládu, aby přestala
účelově zvyšovat minimální mzdu
pod politickým tlakem odborů a
některých politických stran a namísto toho zavedla transparentní
pravidla, jejichž uplatňování bude
předvídatelné a bude reagovat na
faktický stav i očekávaný vývoj domácí ekonomiky.

3.) Vyzývá vládu a Parlament, aby
přijaly opatření flexibilněji reagující
na nedostatek pracovních sil, především větší liberalizaci zaměstnávání
zahraničních pracovníků a aktivaci
dlouhodobě nezaměstnaných.
4.) Vyzývá vládu ČR, aby nepodlehla tlaku odborů a dalších a nevnucovala soukromému sektoru ve
zdravotnictví i jinde systém odměňování platný ve veřejném sektoru.
5.) Žádá vládu ČR, aby investiční pobídky byly do budoucna poskytovány pouze jako mimořádný

nástroj vlády na projekty s vysokou
přidanou hodnotou nebo na projekty řešící sociální a ekologické
situace.
6.) V souvislosti s rozvojem robotizace průmyslu a restrukturalizace české energetiky bude Hospodářská komora ČR usilovat o
prosazení takových změn školského
systému, které povedou k zajištění
potřebného počtu kvalifikovaných
pracovních sil.
Zdroj: TZ HK ČR
– redakčně upraveno

Oznámení o přerušení

dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov - Vrahovice
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 19. 6. 2018 od 7:30 do 15:30 Dne: 21. 6. 2018 od 7:30 do 15:00
hodin.
hodin.
Vypnutá oblast: oboustranně Vypnutá oblast: ul. Pod Kosířem č.
ul. Vrahovická - areál bývalého 163.
pivovaru (č. 57, 59) vč. odb. mís- Obec: Prostějov, Domamyslice
ta ŘSD, část areálu Sladoven vč. Dne: 21. 6. 2018 od 7:30 do 14:30
odb. míst č. 56, 56a /mimo vel- hodin.
koodběr/, část bytového domu Vypnutá oblast: celá ul. Na Splávku,
č. 61.
ul. V Loučkách č. 19 + garáže, ul. DoObec: Čechy pod Kosířem
mamyslická č. 94, ul. Za Humny od
Dne: 19. 6. 2018 od 7:30 do 18:30 č. 5d po ul. Na Splávku.
hodin.
Obec: Prostějov
Vypnutá oblast: celá obec Čechy pod Dne: 22. 6. 2018 od 7:30 do 14:30
Kosířem (mimo areálu fy AJSHA a.s. hodin.
č.p.133 a odběr Tyršova 86 bývalé Vypnutá oblast: ul. Pod Kosířem č.
ZD).
54, oboustranně ul. Sportovní od č. 7
Obec: Bedihošť
a 36 po č. 21 a 46 (mimo č. 9), Příční
Dne: 20. 6. 2018 od 7:30 do 14:30 15, odběrná místa u Hloučele (za ul.
hodin.
Sadovou) - občerstvení atd.
Vypnutá oblast: jednostranně uli- Obec: Vícov
ce Komendova od č.503 po č.501. Dne: 25. 6. 2018 od 7:30 do 14:00
Celá ulice Komendova (od č.60 po hodin.
č.67 a č.44).
Vypnutá oblast: část obce Vícov - od
Obec: Mostkovice
č. 43 (naproti OÚ) levá strana sm.
Dne: 20. 6. 2018 od 7:30 do 15:30 horní část obce po č. 73 a 29 včetně
hodin.
ul. u rybníka s č. 113, 173, 213, 181,
Vypnutá oblast: Mostkovice - chata 214, 198.
č. 1121.
Obec: Konice, Jesenec
Dne: 20. 6. 2018 od 7:30 do 15:30 Dne: 26. 6. 2018 od 7:30 do 16:00
hodin.
hodin.
Vypnutá oblast: ul. Nová s č. 9 a 11. Vypnutá oblast: Jesenec č.p.95, 96,

rekonstrukcí, oprav, údržbových
Konice č.p.329 (Podladínský mlýn).
Obec: Prostějov
Dne: 26. 6. 2018 od 7:30 do 12:30
hodin.
Vypnutá oblast: bývalý areál dopravních staveb ul. Za Olomouckou
s odběrnými místy Očenášek - Mikulka, spol. s.r.o., SKA s.r.o. Odběratelská trafostanice DSO (č. 300632)
Obec: Prostějov
Dne: 27. 6. 2018 od 7:30 do 15:00
hodin.
Vypnutá oblast: jednostranně ul.
Tovačovského od č. 28 po č. 38.
Obec: Vranovice
Dne: 27. 6. 2018 od 7:30 do 14:30
hodin.
Vypnutá oblast: část obce Vranovice: oboustranně od č.74 a 80 po
č.78 a 70, dále jednostranně od č.1
po č.13 (vč.č.11). Ulice od č.14, 5,
79 a 41 po č.107 a 98 (mimo č.131
obchod). Dále jednostranně ulice od
č.130 po č.109.
Obec: Klužínek
Dne: 29. 6. 2018 od 7:30 do 15:00
hodin.
Vypnutá oblast: část obce: č.p.1, 4,
5, 6, 10, 11, 12, 22, 24, 25, 29, 30, 31,
36, 37, 42, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 58,
59, 60, 63, 64, 65.
E.ON Česká republika, s.r.o.

PRODEJ V REDAKCI
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VÌÈNÁ VZPOMÍNKA OBÌTEM HOLOCAUSTU
původní reportáž, exkluzivní rozhovor a foto pro Večerník Michal KADLEC
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PROSTĚJOV Oběti holocaustu, na které se nemůže a hlavně
nesmí zapomenout! V pátek 1. června před polednem byla
na hlavním nádraží slavnostně odhalena pamětní deska na
památku 1 259 židovských obyvatel nejen Prostějova, kteří
na přelomu června a července 1942 byli odtud vlaky transportováni do koncentračních a posléze i vyhlazovacích táborů. Z nich se po válce do svých domovů vrátilo jen 109 osob!
Pamětní slavnosti se účastnily celebrity z různých židovských
organizací, dorazili i mnozí pamětníci otřesné válečné doby
a také politici. Nejvýznamnějším hostem odhalení pamětní
desky byl Daniel Meron, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Státu Izrael v České republice.

Odhalení pamětní desky organizoval prostějovský Spolek Hanácký
Jeruzalém. Hala hlavního nádraží
v Prostějově se zaplnila zhruba čtyřmi desítkami významných hostů,
kteří se stali svědky mimořádné
události. „Doslova jsem utekl z Prahy, nechtěl jsem při tak významné
události v Prostějově chybět,“ svěřil
se Večerníku poslanec Radim Fiala
z SPD Tomio Okamury. Nechyběla
skoro kompletní prostějovská politická reprezentace v čele s primá-
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torkou Alenou Raškovou. Židovské
organizace zastupovali mluvčí nadace Kolel Damesek Eliezer Tomáš
Jelínek či předseda Federace židovských obcí ČR Petr Papoušek.
Úvodního slova ještě před odhalením
pamětní desky se ujal Michal Šmucr,
předseda Spolku Hanácký Jeruzalém.
„Jsem rád, že jsme se tady sešli v tak
hojném počtu, abychom společně
přivedli na svět kousek kamene, který
připomíná oběti holocaustu. Pamětní deska je na veřejném místě. Chtěl

Na hlavním nádraží se pietní akce zúčastnili
pamětníci, politici i velvyslanec Izraele

bych poděkovat Českým drahám,
Správě dopravní železniční dopravní
cesty a také svým kolegům ze spolku
Hanácký Jeruzalém, že se pamětní
desku podařilo vyrobit, umístit a my
teď můžeme být všichni tady.“
Několik vlakových transportů vypravených německými nacisty na
přelomu června a července 1942 si
při pietní vzpomínce připomněli na
hlavním vlakovém nádraží i pamětníci té doby. Dlouze hovořil například Pavel Fried, rodák z Třebíče,
kterému bylo v té době jedenáct let.
Vlak ho společně s rodiči a příbuznými odvezl do Terezína. Na nutnost, že toto smutné období nesmí
být nikdy zapomenuto a jako varování je nutné ho prezentovat i další
generacím, upozornili ve svých projevech také primátorka Alena Raš-

BYLI JSME
U TOHO

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

jak se oddhalovaalaa pam
mětnní deskaa....

3x foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Výraznou celebritou
a hostem pátečního odhalení pamětní desky obětem holocaustu na prostějovském náměstí byl velvyslanec
Státu Izrael v České republice Daniel
Meron. Zásluhou překladu členky
Spolku Hanácký Jeruzalém a mluvčí
prostějovské radnice Jany Gáborové
mohli všichni přítomní hosté porozumět projevu izraelského velvyslance.
„Je to pro mě krásná chvíle být tady a právě teď v Prostějově. V první řadě chci
poděkovat Spolku Hanácký Jeruzalém,
který inicioval tento významný počin.
Stojíme na místech, kde se za druhé
světové války psala velmi smutná a tragická historie židovského obyvatelstva
tehdejšího Prostějova a okolí. Cestou
sem na hlavní prostějovské nádraží jsem
také projížděl okolo starého židovského
hřbitova. Měli bychom si všichni i dnes
připomínat židovský život, který byl
významnou součástí města Prostějova,“
řekl Daniel Meron.
„Není to žádná náhoda, že Prostějov byl
a stále je nazýván Hanáckým Jeruzalémem. Vždyť v určité historické době byl
Prostějov hned po Mikulově druhým
nejvýznamnějším židovským městem
na Moravě. Toto všechno ale skončilo
po roce 1939, a zejména v roce 1942, kdy
odsud z Prostějova bylo vlaky transportováno přes dvanáct set židů do koncen-
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tračních a vyhlazovacích táborů. Zpátky
se po válce vrátil jen nepatrný zlomek
přeživších. Jako velvyslanec Státu Izrael
bych byl rád, kdyby se neustále připomínalo, jakou významnou součástí Prostějova byli židovští občané a jak jejich
životy skončily tragicky v nacistických
lágrech. Zlo, které posílalo nevinné lidi
na smrt, nesmí být nikdy v budoucnu
zapomenuto. Velmi si tak vážím toho,
že dnes dojde k odhalení pamětní desky v místech, odkud židovští občané
z Prostějova byli transportováni nejdříve
do Terezína, ale pak do vyhlazovacích
táborů v Baranoviči, Treblince, Osvětimi a dalších,“ připomněl tragické osudy
židovských občanů izraelský velvyslanec
Daniel Meron.
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ková, poslanec Radim Fiala i velvyslanec Izraele Daniel Meron.
Těsně před polednem pak předseda
spolku Hanácký Jeruzalém Michal
Šmucr společně s náměstkem generálního ředitele SŽDC Tomášem
Drmolou odhalili pamětní desku
obětem holocaustu. „K myšlence nechat zhotovit pamětní desku a umístit ji na budově hlavního vlakového
nádraží nás inspirovala loňská Ces-

ta 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 jsme chtěli
alespoň zčásti napravit,“ dodal na vysvětlenou Michal Šmucr.
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„Nakládali nás do vagonů jako dobytek!“
PROSTĚJOV Sám na vlastní kůži
zažil jeden ze čtyř transportů
vypravených z Prostějova. Dnes
osmaosmdesátiletému
Pavlu
Friedovi z Třebíče bylo na přelomu června a července necelých
dvanáct let. Nacisté jej i s rodiči
a dalšími příbuznými přivezli na
hlavní prostějovské nádraží a společně se stovkami dalších Židů
převezli do Terezína. Válku se mu
podařilo přežít, většina jeho souputníků ale takové štěstí bohužel
neměla. Pavel Fried (na snímku)
zavzpomínal na tragické chvíle
během druhé světové války i při
odhalení pamětní desky na hlavním nádraží v Prostějově.
Î Že Židům hrozí velké nebezpečí, bylo jasné již mnohem dříve
než v roce 1942, kdy z Prostějova
odjížděly transporty do Terezína,
že?
„Holocaust samozřejmě nezačal až
v Osvětimi. Ten vznikl už ve chvíli,
kdy nám Židům a Romům začali
nacisté měřit hlavy a určovat, kdo
je rasově způsobilý a kdo ne. A to se
dělo v Německu už po nástupu Hitlera k moci. Dávno před válkou. Nikdo se jich neptal, proč to dělají. Pak
přišli právníci, kteří dostali za úkol
napsat protižidovské zákony. Napsali
je, a taky je nikdo nehnal k odpovědnosti, proč to udělali. Potom vyházeli
naše profesory ze škol a univerzit
a přišly další a další zákazy, co my
Židé nesmíme dělat a kam nesmíme
vstupovat. A ostatní lidé? Neptali se,

neprotestovali. Nikdo jistě
nemá právo požadovat
od toho druhého více
odvahy, já ale tvrdím,
že každý, kdo nejen
zosnoval holocaust,
ale i ti, kteří jej schvalovali a neprotestovali proti
němu, prostě
nesou alespoň
mikroskopickou
vinu na vyvražďování Židů.“
Î Vzpomenete si
ještě na svůj transport
z Prostějova do
Terezína?
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“

Nikdo jistě nemá právo požadovat od toho
druhého více odvahy, já ale tvrdím, že každý,
kdo nejen zosnoval holocaust, ale i ti, kteří jej
schvalovali a neprotestovali proti němu, prostě
nesou nějakou vinu na vyvražďování Židů...

„Jako dítě jsem už prožil ponížení dávno předtím. Když do Čech
a na Moravu vtrhli Němci, tak nás
Židy už honili po ulicích a bili nás.
Pak nám sebrali veškerý majetek,
což se mnohým tehdejším spo-

luobčanům dokonce líbilo! A ve
chvíli, kdy nás obrali o majetek
a důstojnost, tak nám nakonec vzali
i svobodu. A zase se nikdo neptal,
proč nás v Prostějově nakládají do
vagonů jako dobytek a odvážejí do

Terezína. Byl to strašný pocit plný
zoufalství a obav o budoucnost.
Na nádraží v Prostějově nás fašisté
vedli v průvodu, bylo to strašně ponižující. A co jsme si vezli s sebou
v kufrech či batozích, o to poslední
nás pak obrali v Terezíně.“
Î Jaké to tam bylo?
„Terezín nebyl vyhlazovacím, ale
koncentračním táborem. Dneska
často slýchávám, že Židům tam vlastně bylo dobře, vždyť se tam pořádaly
koncerty, sportovalo se a podobně.
To ale byla právě ta další podlost
fašistických vrahů. Protože oni sami
se museli usmívat, protože věděli, že
lidé fidlající na různé nástroje nebo
zpívající budou za čtrnáct dní či
měsíc převezeni například do Osvětimi a tam zpívat poslední písničku
v plynové komoře! Nacisté s námi
v Terezíně hráli psychologickou hru,
abychom nepanikařili a měli třeba
určitou naději. Přitom v mnohých
případech bylo o našich osudech již
rozhodnuto.“
Î Kde vy sám vidíte příčinu holocaustu?
„Samozřejmě hlavně ve vzniku tak
zrůdné ideologie, kterou zplodil nacismus a hlavně Hitler. Velkou příčinu vyvražďování Židů ale vidím
také v nevšímavosti a nečinnosti
okolí. Každý v té době konal jenom
to, co se mu poručilo. Dnes z toho
plyne velké poučení. Až po vás nyní
bude někdo něco chtít, vždycky se
ptejte sami sebe, zda je to správné.
A srovnejte si to se svým svědomím.“
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U příležitosti blížícího se Dětského dne, který připadl na uplynulý pátek 1. června, vyhlásil PROSTĚJOVSKÝ Večerník ve spolupráci s prodejnou HRAČEK ve Wolkerově
ulici 31 v Prostějově „VELKOU DĚTSKOU SOUTĚŽ“. Dnes vám přinášíme její druhé
kolo a současně také zveřejňujeme první desítku výherců.
U příležitosti blížícího se Dětského dne, který připadl pak je nákup na prodejně hraček v minimální hodnona uplynulý pátek 1. června, vyhlásil PROSTĚJOVSKÝ tě 199 korun. Z osudí vytahujeme v páteční poledne
Večerník ve spolupráci s prodejnou HRAČEK ve Wolke- vždy minimálně DESET JMEN, všichni soutěžící
rově ulici 31 v Prostějově „VELKOU DĚTSKOU SOU- z PĚTI naplánovaných kol navíc budou zařazeni do
TĚŽ“. Dnes vám přinášíme její druhé kolo a současně slosování „Velkého finále s vysvědčením“, které proběhne v pátek 29. června. Jeho hlavními aktéry butaké zveřejňujeme první desítku výherců.
Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Každé pondělní dou manželé Chybovi, majitelé prodejny hraček ve
vydání zveřejníme jednu otázku, na kterou stačí znát Wolkerově ulici. Ti největší šťastlivci budou následně
odpověď a pak mít štěstí při losování. Podmínkou zveřejněni v pondělí 2. července.
Zápolit se bude po celý červen o doslova plný pytel cen. Ve hře je například sada dinosaurů, plyšové hračky
v čele s velkým medvědem, puzzle, stavebnice, nafukovací branka a bazén, trampolína a zejména skluzavka
s krtkem, na kterou se může těšit celkový vítěz.
Správná odpověď na otázku z prvního kola byla: BÝVALÁ PRODEJNA HRAČEK V ULICI ÚJEZD, KTERÁ
SE PŘEMÍSTILA DO WOLKEROVY ULICE V PROSTĚJOVĚ, SE JMENOVALA „HRAČKY U FILIPA“.
Štěstí se usmálo na tuto desítku výherců: Renata Havlová, Alena Janíková, Tomáš Hrbáček, Eva Lysá, Radka
Uhrová, Ivana Krutovská, Dagmar Smékalová, Marie Hanáková, Bohumila Daňková, Naděžda Nováková.
Na všechny jmenované čekají v redakci Večerníku (Olomoucká 10, Prostějov) drobné ceny, které věnovala prodejna hraček ve Wolkerově ulici.

 

     

KOLIKÁTÉ NAROZENINY OSLAVIL V MINULÉM ROCE
PROSTÌJOVSKÝ VEÈERNÍK?
Pokud znáte správnou odpověď a provedete nákup
v prodejně hraček, kde následně vyplníte přichystaný kupón, může se právě na vás usmát ono pověstné
štěstíčko... Pro účast v prvním kole tak musíte učinit do pátku 8. června, 12:00 hodin.
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.

Pondělí 4. června 2018
www.vecernikpv.cz
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naše soutěž/zpravodajství

Další sadu výherců zveřejníme v příštím čísle tištěného
vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vychází
v pondělí 11. června, kde také najdete pořadovou otázku s číslem tři.

Cyklobus
pojede dál,
ale...

NABÍDKA REALIT A NEMOVITOSTÍ
Stavební firma hledá pozemek pro vý- Koupím byt 1+1. Studentka. Mobil
stavbu RD. PV a okolí 739 322 895
732 715 267
Pron. cihl. byt 2+1, 80m2, ul. Máchova, Pronajmu dvojpokojový, částečně zařízePv. Vl. kot. a měř. Náj. 7500 Kč + ink. Tel.: ný byt v klidné části Pv. Platba 3500 Kč
nájem + 1500 Kč záloha na inkaso. Vždy 6
604 820 358
měsíců předem. Tel.: 724 523 762
Na prostějovsku scháním ke koupi Pronajmeme byt 1+1 s lodžií, vel. 38 m2.
CHATU. 605 011 594
Cena včetně inkasa 6200 Kč/měs.
Tel.: 774 333 975
Pronajmu rekreační zahradní domek
Plumlov-Čubernica. Od 1.6.2018. Tel.: Pronajmu garáž ve Vrahovicích. Ihned.
724 711 106
Tel.: 737 876 938
KOUPÍM DŮM SE ZAHRÁDKOU.

PROSTĚJOV Cyklobus se stal už Děkuji 731 078 958
naprosto neodmyslitelnou součástí autobusové dopravy z Prostějova na Drahanskou vrchovinu. Tuto službu pro cyklisty platí
Olomoucký kraj ze své kasy, ale
v posledních dnech muselo dojít
ke změně. Dopravu totiž zabezpečuje nová firma, která nabídla svůj
vlastní přívěsný vůz pro jízdní
kola. S tím ale nesouhlasil prostěRostislavova
8
jovský magistrát. Proč taky, když
Rostislavova
Vodní
23 8
01 Prostějov
před lety koupil za miliony korun 796 01796
Prostějov
582
341 705
svůj vlastní?
 582 
341
705
„V autobusové trase na Drahanskou  608 805 659, 775 341 705
vrchovinu byla ukončena spoluE–mail: jhreality@jhreality.cz
práce mezi městem Prostějovem
ww.jjhre
realiity.c
cz
a firmou FTL. Na výpůjčku našeho ww
přívěsu na přepravu kol pro cyklobus tak musela být nově uzavřena
smlouva se společností Arriva Morava, a to na dobu určitou v délce trvání deseti let,“ prozradil Jiří Pospíšil, !"#$%&$$%%"& ' "*+./8:*/;<= /
=&!%<$> ? <
'()*$++$#,
náměstek primátorky statutárního
města Prostějov.
Cyklovozík je využíván na autobusových linkách do Protivanova.
Do 31. prosince 2017 tyto linky !"#-./$$' & %=
zajišťoval dopravce FTL Prostějov '%@!=A:B*/A&"/<C /&<
'()$+#,0!/
a ztrátu na těchto linkách včetně <$> DE<
dalších provozních nákladů doposud hradil Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Město Prostějov
='" F
se proto na úhradě vícenákladů (12#$!"$$%!"=&
A.<G8:*<H% =*=/<& +=& 
'()3$*+3$#,
spojených s provozem cyklobusu & "%=<
nepodílelo. „Od 1. ledna 2018 linky
do Protivanova provozuje dopravce
Arriva Morava Ostrava. Na základě nových smluv uzavřených mezi
koordinátorem a dopravci již není 456.(/7#$!"$$%!"A
;<.I:*/"=J%&!JK@==!==%=<F
možno zvýšené náklady na provoz K"L"& ='" F< ()8+$#,
cyklobusů koordinátorovi účtovat.
BYTY – PRODEJ:
3
#. ()*$3>+$#,
Co se týká cyklobusu do Protivano- 39*##4:&;<-#*$6#=
@3
()*$+++$#,
va, hradí koordinátor pouze proka- 89*##?&$;.$#3$6#
39;: .( ;=>3#67//#:9
3
()3$+$#,
zatelnou ztrátu. Vícenáklady jdou &.= 
;: .( ;=>3#*$6#: ()3$*8$#,
na vrub objednatele cyklobusu, 39
A&D::5E(&$,:55  39#89>9$
tedy města Prostějova, které hradí
BYTY – PRONÁJEM:
() $#,0!/9 G3$#,H
zvýšenou spotřebu pohonných 39*##F"$
()**$#,0!/)$ 
hmot. Dopravce Arriva Morava má 39*##$I$"2
    
ve svém vlastnictví cyklovozíky, /&/72.7;F"$ ()#,0!/
()@#,0!/
my ale máme svůj vlastní,“ doplnil /&/;<#J:D-
Kompletní nabídku najdete na:
další informace náměstek Pospíšil.
www.jhreality.cz
(mik)

 


    
info@realitypolzer.cz

1($(' *2"3
14,5 $ &,*6777
  !"#
$ %&$'() '*+,-,+ " /'0+

14,4

Volejte: 739 322 895
8 -9:
* ;<= > 9 ! !?!"#
8 ,A DV po rek.
B!?!C"#
B8 D9ED 78m2 cihla
!?!"#
Volejte: 723 335 940
8 " 99; DV, 35m2
!"#

4

Volejte: 739 322 895
/ 8 " <;9
!F!"#
/ A 9<;9 s bytem 2+1 a restaurací,

 
B!??!"#
Volejte: 723 335 940
/ ?8 3#<; *
;9:  

  *  - ,* 1 4   " G ( H

Volejte: 739 322 895
IJEJ9 K I / :  :J >E9 
>9D9:J :JE 9:9L9<; DM9 I
:JE N ;9:A  D#9: < <:D<<D :J
>MJ >! *99O   BB F?

/   P 0 4

Volejte: 723 335 940
8 ;
!?"#8<:
8 <I 
!?"#8<:
B8 09#J: 
!?"#8<:
B8 *!Q> A
!?"# #! <:
3+kk Plumlovská 70m2 po rek F!?"#8<:
8 "9J: 100m2 po rek.
!?"# 8<:
/ - <;9 ?8      !"#8<:
Volejte: 739 322 895
":;9 M *C"<;
!?"#
D9: "M F B
?!"#
D9: 
?B !"# 8<:

 - ,,  (

Volejte: 723 335 940
: 9 >E99 B   V9: D=D
D9 >E99 W9: 524m2 V9: D=D

/  " G+ '  ,4 & G'  P  '
VOLEJTE: 739 322 895

1A 8 ;<= < >:9 >I  = <!
1A 8   I:J  :<;J! I =!
E99 > K I /     J!
: 9 IA 8 :9I B8  *!
/ D ?  D  ;9: D B!!"#

/3H30''

IJEJ9 >D9 /  I;< A 9<;9!   
  ! " !  # $% &! #
%''' (  ))' * % -/  6#9 
:; " :""   ! " !   9
# $%  <  9
  = #9 9    
9# < :;>   ( 9  "
 #;!;  !  #" :" 9
 #" 9 ? ;?  @  A$% # C" #9
V9: B!??!"# ,9O  BB F?
* "  9; "  >! ;  :"
 ;!<  C; EF ;:    

www.realitypolzer.cz

Školní høištì v Rejskovì ulici

je otevøeno pro veøejnost
Stejně jako v předchozích letech mohou zájemci ke sportování využívat školní hřiště Střední odborné školy
podnikání a obchodu v Prostějově v Rejskově ulici. Díky finanční podpoře statutárního města Prostějova mohou zájemci navštěvovat tento sportovní areál poblíž centra města. „Jsme rádi, že na základě veřejné finanční
podpory můžeme zajistit dozor a údržbu školního hřiště i mimo výuku pro širokou veřejnost,“ informoval
ředitel školy Marek Moudrý. V červnu je hřiště přístupné každý den od 16.00 do 19.00 hod. O letních prázdninách se otevírá o hodinu dřív. Magistrát se snaží zpřístupnit pro veřejnost i další sportoviště přiléhající převážně k městským základním školám.
(red)
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KOUPÍM

FINANCE

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima drahýma se již nepodíváš,
teď klidným spánkem odpočíváš.
Už nikdy dětem neporadíš, vnoučata
nepohladíš. Zlaté slunko za horu zašlo,
soumrak padá do polí, Tvé srdce věčný
klid si našlo a nic už Tě nebolí.

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 11:00 – 16:00 hod.

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.

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

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

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

Dne 7. června 2018
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
pana Vítězslava TYLŠARA.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka Helena, dcera Dana
a syn Stanislav s rodinami, vnoučata
Petr, Stanislav, Lucie a Michal
s rodinami, pravnoučátka Kristýnka,
Viktorka, Honza, Vojtíšek, Ivošek,
Adámek a Vendulka. Děkujeme
za tichou vzpomínku.

SEZNÁMENÍ
70letá vdova, středoškolačka hledá přítele
z Prostějova. Tel.: 774 399 550
Hledám skromnou ženu ke společnému
žití, z okolí města Pv. Jsem rozvedený, Koupím polohovací křesla,odkládací
73/174, ve společném smutku. Auto stěny a barevné umakartové stolky. Tel.:
605 138 473
mám. Tel.: 776 210 670

SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Stříhání pejsků, Pv.
Tel.: 606 166 853

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

Dne 6. června 2018
vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí
pana Josefa JAHLA
z Čechovic.
Vzpomíná manželka
a synové.

16011421482

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

řádková inzerce / vzpomínky
Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima drahýma se už nepodíváš,
teď klidným spánkem navždy odpočíváš.

Dne 6. června 2018
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Ludmila HRAZDILOVÁ
z Držovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou v srdci
vzpomíná manžel, dcera Hana
s rodinou, Lubomír
a Luděk.

Dne 5. června 2018
uplyne 10 smutných roků,
kdy nás navždy opustila naše
maminka, babička a prababička
paní Marie KAŠPÁRKOVÁ
z Domamyslic.
Stále vzpomínají syn Oldřich,
dcery Marta a Hana s rodinami.

Dne 6. června 2018
by se dožil 67 roků
pan Jan PÁLENÍK
z Křenůvek.
S láskou vzpomíná
rodina.

Dne 7. června 2018
vzpomeneme již 33 roků,
kdy nás nečekaně opustil náš
milovaný tatinek, syn a bratr
pan Jaroslav ŠIMEK
z Prostějova.
Všem za tichou vzpomínku
děkují maminka, sestra,
syn Jaroslav a dcera Ilona
s rodinami.

Dne 6. června 2018
vzpomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Jan PULKRÁBEK
ze Smržic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje manželka
Zdeňka, dcera Jana s rodinou
a dcera Eva.

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

PRODÁM

Utichlo srdce,
zůstal jen žal, ten, kdo VÁS miloval,
vzpomíná dál.

Prodám Mazdu 6 23i, rok výroby 2005,
modrá metal., 166 koní, 6-rychlostní,
automat. svícení, litá kola, ALU 17, multifunkční volant tempomat, centrál. zamykání, TK do 19.1.2020. Tel.: 704 226 947

Dne 8. června 2018
vzpomeneme třetí smutné
výročí od úmrtí
pana Otokara HOŘÍNKA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka
Naďa s rodinou.

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

Prodám pávy korunkaté. Kontakt pouze
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134 na tel.: 604 850 810
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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Dne 6. června 2018
uplyne pět smutných roků od úmrtí
pana Františka ORALA
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomínají
dcery Kamila a Martina
s rodinami a syn František
s rodinou.

Dne 9. května 2018
jsme vzpomenuli
2. smutné výročí úmrtí
paní Věry SKŘIVÁNKOVÉ

Dne 3. června 2018
uplynulo již 10 roků,
co od nás navždy odešla naše
milovaná maminka, babička
a prababička
paní Božena BLAHOVÁ
z Kralic na Hané.
Stále vzpomínají
a za vzpomínku děkují
dcera a syn
s rodinami.
Maminky neumírají,
maminky jenom usínají,
aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí.

Prodám invalidní vozítko, téměř nepoužívané, výborný stav. Cena 19.900 Kč.
Tel.: 775 250 572

15021020132

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 8. ÈERVNA V 10.00 HODIN

Dne 5. června 2018
by se dožil 97 let
pan Jan PIŇOS
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manželka a dcera
s rodinou.

a dne 8. června 2018
vzpomeneme
9. smutné výročí úmrtí
pana Zdeňka SKŘIVÁNKA,
obou z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Věra.

Dne 9. června 2018
by oslavila 60. narozeniny naše drahá
maminka, manželka, dcera, sestra,
babička a teta
Maruška PROCHÁZKOVÁ
z Vrahovic.
Vzpomíná celá rodina.
Vzpomeňte s námi, kdo jste
ji znali. Děkujeme.

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

150123020036

1703120242

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

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

Pohřební služba Pavel Makový
+<+'])#')'
Jiří Umbraun 1938
Seloutky
Antonín Moudrý 1935
Bedihošť
Dáša Dvořáková 1954
Prostějov
Marie Jakubovská 1927
Prostějov
Jiřina Alánová 1931
Vyškov
Jaroslav Novotný 1948
Prostějov
Jarmila Minátová 1962 Domamyslice
Tomáš Doležel 1973
Prostějov
Miroslav Piňos 1950
Seloutky

Poslední rozlouèení
Pondělí 4. června 2018
Růžena Jiráková 1930 Bedihošť 11.45 Obřadní síň Prostějov
Středa 6. června 2018
Jan Konečný 1942 Čelechovice na Hané 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 8. června 2018
Rudolf Zukal 1937 Lešany 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Drahomíra Klapková 1944 Zdětín 14.00 Obřadní síň Prostějov

18052510583

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
+<+'])#')'
Josef Koutný 1937
Prostějov
Ing. Marcela Gladká 1934 Prostějov
Libuše Smékalová 1944
Klenovice na Hané

Poslední rozlouèení
Pondělí 4. června 2018
Jaroslav Krpálek 1932 Čechy pod Kosířem 9.30 Obřadní síň Prostějov
Sobota 9. června 2018
Štěpánka Košťálová 1914 Určice 14.30 kostel Určice

22

nabídka pracovních míst

PRÁCI NABÍZÍ

Hledám šikovné řemeslníky na zateplení novostavby + další zednické práce.
Tel.: 777 105 097

Hledám brigádníka nebo OSVČ
s praxí (není podmínkou) na dlouhodobou práci kolem stavby, střechy
a pokrývačství. Nástup ihned. Kontakt: MIHO 603 967 591

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
přijmeme brigádníky na stříhání
stromků, více info na tel.: 602 510 465

Rudolfovo pekařství přijme uklíBezpečnostní a úklidová agentura zečku na ranní směnu a pracovnipřijme do pracovního poměru inva- ci/ka do potravinářské výroby.
lidního důchodce na pracovní pozici Info PO-PÁ na tel.: 582 342 095
vrátný. Zkrácený pracovní úvazek, v době 8:00 – 14:00 hodin nebo
noční služby, místo výkonu Prostějov, 777 140 103 v době 7:00 – 9:00 hodin
Brodek u Konice. Informace na tel. č.:
602 786 692.
Přijmeme pracovníky úklidu na brigádu. Směny dle dohody, ranní a odpoÚklidová firma přijme pracovnici lední. Tel.: 777 099 406.
na úklid obchodního centra v Držovicích. Úvazek 6 hod. Pondělí až Přijmeme muže nebo ženu na HPP
neděle, další týden volno. Úklid stro- na pozice:
jové a ruční čištění. Mzda 6800 Kč. - pracovník do administrativy (fakDále přijme pracovnice na zkrá- turace, evidence): SŠ ekonom.
cené úvazky a zástupy. Kontakt: směru výhodou, mzda 26-27 tis. Kč
775 605 121, volejte pondělí – pátek, - technolog výroby: práce s PC + optimalizace výroby, maturita, chem.
8 – 15 hodin.
nebo tech. směr, mzda 26-27 tis. Kč.
Přijmu kadeřnici. Tel.: 776 091 590 Kontakt: pan Vysloužil 602 792 729
Aquapark Prostějov přijme brigádnice do Hledám švadlenu pro externí spolupráobčerstvení. Více info na tel.: 776 000 062 ci opravy oděvů. Tel.: 792 449 159

Pondělí 4. června 2018
www.vecernikpv.cz
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HLEDÁTE PRÁCI?
.

   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Asistent/-ka generálního ředitele
18 500 Kč
pružná prac. doba ÚSO s maturitou Strojírny Prostějov
Automechanici
100 Kč/hod.
jednosměnný
střední odborné FORTE Mostkovice
Doručovatelé listovní
motorizovaní s řízením
17 000-18 000 Kč jednosměnný
střední odborné Česká pošta, Depo Prostějov 70
Prodavač/-ka masa a uzenin
18 000-22 000 Kč dvousměnný
střední odborné MAKOVEC, Prostějov
Řidiči vozidla do 3,5T
15 000 Kč
jednosměnný
střední odborné VÍT SPÁČIL, Prostějov
Manipulační dělníci/řidiči VZV
14 000-18 000 Kč jednosměnný
střední odborné NATURE Držovice
Švadleny, šičky
16 000-21 000 Kč jednosměnný
střední odborné ELSA´S TEXTILE, Želeč
Zahradníci v okrasných školkách
20 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou ARBOECO, Smržice
Zámečníci
25 000 Kč
jednosměnný
ÚSO
LINAPLAST, Skřípov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Hospodyně

Plat (Kè)

Provoz

100 Kč/hod.

jednosměnný

Kvalifikace

střední odborné

Firma

LUSKO, Prostějov

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

18051710503

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

18060110598

17102621270

18041720401

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

Pondělí 4. června 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


soutěže

 .8
35292/128&+9,/,ý&
´
´
DQHEOXã6
â W
Ę (
ė  7HEiGHMWHKiGHMWH

23

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

;('&*&'#$& 

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Rovněž třiadvacáté 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 7. června 2018, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

2 :

7 ;<

Svatoplukova 84
Anna RŮŽIČKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ NA NÁKUP sortimentu prodejny v hodnotě 400 Kči
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
2 :
7 ;<
Nina Škottová
Jaromír PŘECECHTĚL, Olomouc
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 500 Kč na akci
OSMISMĚRKA
2 :
7 ;<
VYCHUTNEJTE
Lenka ŠKOPOVÁ, Nasobůrky
Výherce získává: JEDNA VSTUPENKA v hodnotě 400 Kč na akci

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
2 :
7 ;<
2,4,2,3
Leona SEKANINOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 500 Kč na akci
SU
DO
KU

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

18060160609

KŘÍŽOVKA
2 :
7 ;<
Existuje tisíc nemocí ale zdraví je jen jedno
Petr PECHAN, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

Výherce získá 
!"

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.

18051860551

SE STAVBOU ZAHRADNÍHO ..... . VÁM POMŮŽEME.

18050360452

SUDOKU

OSMISMĚRKA

NĚMEC, ŠMELC, APLAUS, HOUSEŘI, PĚTIBOJ, SCIFI, BRČKO, PAMĚŤ, BISMUT,
ULITA, OTĚŽE, SEŠIT, DRANC, OMEGA, DRINK, POTUD, OPICE, NELAD,
KOPNOUT, DESKA, ŠEPOT, ŠTIKY, NEGŘI, ODPŮRCE, TRUMF

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
!"#$%&'()%(*+

Výherce získá JEDNA VSTUPENKA
!"##,-&

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

1607071/2278

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili prostějovského tenistu
a expřítele Petry Kvitové, který nedávno ovládl
challenger v Římě...

17091361036

Výherce získává POUKAZ
!"#$%&'()%(*+

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
!"#$%&'(
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zveme vás...

TIPku
ORTEL NA PŘEHRADĚ

KDY: SOBOTA 9. ÈERVNA, 19:30 HODIN
{|w% @ >`w{%  > {@%w|

FOTBAL:

Léto začíná a na plumlovské přehradě se jako každý rok začínají rozjíždět hudební akce. První z nich se bude konat již tuto sobotu a očekává se, že může být
hned na úvod přímo vrcholem místní hudební sezóny. Na pláži U Vrbiček se
můžete těšit na koncerty hned dvou kapel. Jako předskokan vystoupí skupina
Katapult revival Morava a následně zahraje známá rocková kapela Ortel!
Kontroverzní hudební skupina Ortel, která zahájí letní hudební sezónu na plumlovské
přehradě, se těší čím dál větší oblibě. I proto ji organizátoři přizvali. „Tři roky po sobě
skončila druhá v anketě Český slavík, přičemž je neoficiální, že za loňský rok byla vlastně
vítězem,“ poznamenal Petr Zlámal, majitel pořádající agentury HITTRADE.
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 odsuzovaní,
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.
Vstupné v předprodeji stojí 250 korun, na místě pak 290 korun. Lístky si můžete koupit 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. Dodejme, že při nepříznivém počasí se akce přesune do Víceúčelové
haly-zimní stadion v Prostějově.
Koncert je současně částečně charitativní, jeho výtěžek obdrží Dětský domov Plumlov.
„Chtěl bych při této příležitosti poděkovat za přístup a vstřícnost náměstkovi Jiřímu Pospíšilovi, který převzal nejen nad sobotní akcí záštitu. 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 sobotní akce.

 DIVADEL
 

  STAVY

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 4. června
14:00 Králíček Petr
animovaná komedie USA
17:30 Solo: Star Wars Story
americké akční sci-fi
20:00 Zero
česká tragikomedie
úterý 5. června
14:00 Králíček Petr
17:30 Teambuilding
česká komedie
20:00 Delirium
psychologický thriller USA
středa 6. června
17:30 Solo: Star Wars Story
20:00 Bistro Ramen
francouzské drama
čtvrtek 7. června
17:30 Backstage
český taneční film
20:00 Debbie a její parťačky
krimi komedie USA
pátek 8. června
15:30 Pat a Mat znovu v akci
česká komedie pro děti
17:30 Backstage
20:00 Ghost stories
americký horor
sobota 9. června
15:30 Solo: Star Wars Story 3D
18:00 Backstage
20:00 Ghost Stories
neděle 10. června
10:30 Pat a Mat znovu v akci
15:30 Hledá se princezna
americké animované fantasy
17:30 Debbie a její parťačky
20:00 Solo: Star Wars Story

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
úterý 5. června
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
MĚSTA PROSTĚJOVA
do 31. srpna
OBRAZOVÝ NARATIV
výstava Magdaleny Jansové – Shadows,
Terezie Foldynové, Dariny Kubíkové

aneb, co se
kde děje…

Kino klub

|
DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 6. června
14:00 ŠPUNTI NA VODĚ
česká rodinná komedie

Zámek Plumlov
do 30. září
BAREVNÉ PŘÍBĚHY
výstava Radovana Veselého

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

sobota 9. a neděle 10. června:
8:00 Memorial Petra Langra (mezinárodní
turnaj - U13, Fotbalový areál Prostějov

KULIÈKY:
sobota 9. června:
10:00 Turnaj Masters (klání juniorů
i dospělých pro širokou veřejnost, sportovní areál Čelčice)
neděle 10. června:
11:00 Čelčice Open 4 (turnaj juniorů
i dospělých pro řádné členy svazu, sportovní areál Čelčice)

TENIS:
pondělí 4. června:
10:00 UniCredit Czech Open (finále
kvalifikace, 1. kolo dvouhry a čtyřhry,
areál NTC Morava v Prostějově)
úterý 5. až sobota 9. června:
11:00 UniCredit Czech Open (turnaj
ve dvouhře a čtyřhře, areál NTC Morava v Prostějově)

KORFBAL:
pondělí 4. června
9:00, 10:30 JAK SE ZBAVIT MSTIVÝ
SONI , MATYLDA
Crazy příběhy ze školního prostředí hrají divadelní soubory při ZUŠ V. A. v Prostějově - Partička ze Žábokudel a PVDramík
Režie: Hana Šprynarová a Jana Turčanová
(sál zámku, Pernštýnské náměstí)
19:00 50 ,V&P 0' /+V'$
Provokativní francouzská komedie o tom, jak
snadno se mohou člověku změnit jeho dosud
neotřesitelně pevné životní zásady. Stačí pouhá maličkost, jen aby se zeť svému vlastnímu
tchánovi svěřil, že se do něj patrně zamiloval.
Režie: Pavel Drmola.
Hrají: J. Dohnal, P. Drmola, M. Drmolová, H.
Švédová, P. Kutalová
Moje divadlo Prostějov
(DUHA, kulturní klub u hradeb)
úterý 5. června
9:00-13:00 ,+ workshop
(učebny LDO ZUŠ V. Ambrose,
Pernštýnské náměstí)
18:00 + -&{
Pantomimicko-improvizační one man show
jednoho z předních slovenských mimů - Miroslava Kasprzyka. Připravte se na humorné
scénky, parodie na reklamy či glosování „zvířátek“ na aktuální témata.
(sál zámku, Pernštýnské náměstí)

středa 6. června
17:00 $"/V'( $G6 W'4
9 mladých dívek si hraje se Shakespearem, jediným mužem, který je dokáže trochu zkrotit.
Režie: Magdalena Krejčí
(sál zámku, Pernštýnské náměstí)
čtvrtek 7. června
15:00 ,'/'$"
 "3$'G6 3,(H"
Malé Terezce se stane hrozná věc! Ztratí se na
školkovém výletě. A co hůř, spolu se svojí největší
nekamarádkou Emou. Ale co teď? Jak se dostanou včas do školky, když už je autobus pryč?
Režie: Matěj Mužik
Divadlo Tramtarie Olomouc

      
16:30 37
Robert Janč v nebezpečné disciplíně zvané
Stand Up Comedy. HUMORNÉ, DOJEMNÉ, PRAVDIVÉ. „UP! – Den bez průšvihu je
průšvih!“
Hraje: Robert Janč, hudba: Jan Šikl, režie: Petr
Jarčevský.
Squadra sua Praha
18:00 KOUZELNÁ MOŠ.NA
Adaptace klasické pohádky B. Němcové O kouzelné mošně s marionetami, mezi kterými nechybí ani rozverný Kašpárek. První pohádková
pohádka ve Starosti. Režie: Zbyněk Melka
Loutkové divadlo Starost Prostějov

pátek 8. června
9:00 NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA
Klauni Olina a Hubert zakotvili v manželském přístavu, ale vlny touhy odnášejí Hubertovy myšlenky
daleko za obzor, do modravých vod oceánu.
Hubert s Olinkou vyplují na dalekou plavbu, aby
našli nejvzácnější poklad...
Námořnické a pirátské písničky, soutěže a příběhy
v podání klaunů Olinky a Huberta.
Klaun Family Prostějov
(sál zámku, Pernštýnské náměstí)
10:30 HAVRANE Z KAMENE
Mladičká čarodějnice se cítí zoufale sama a hledá
někoho živého, s nímž by se mohla sblížit.
Režie: Zdena Gregorová
Hrají žáci LDO Němčice nad Hanou
(sál zámku, Pernštýnské náměstí)
17:00 O TLUSTÉM PRADĚDEČKOVI
Tlustý pradědeček se ocitne na loupežnickém bále
- zachrání se?
Režie: Hana Lužná
Divadlo Hanácké obce Prostějov
(Duha, kulturní klub u hradeb)

www.

vecernikpv.cz

Knihovna
Vápenice 9, Skálovo nám. 6, Prostějov
od středy 6. června
GRAFICKÝ DESIGN
POHLEDEM STUDENTŮ
výstava prací studentů Střední školy designu a módy Prostějov, která potrvá do
30. června
(Galerie Na Půdě)

Zámek Prostìjov
středa 6. června
16:00 MIMO KONTROLU
vernisáž výstavy maturitních prací studentů SŠDaM, která potrvá do 27. června

Galerie Cyril
Věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská, Prostějov
úterý 5. června
18:00 LOVE MESSAGES
vernisáž výstavy Magdaleny Turzové

Zámek Èechy p/K
sobota 9. a neděle 10. června
11:00 a 15:00 VÍKEND
OTEVŘENÝCH ZAHRAD
komentované prohlídky s vedoucím parku

Státní okresní
archív Prostìjov
do 30. června
VELKÁ VÁLKA 1914-1918
výstava

!"#$ "%&
pátek 8. června a sobota 9. června
XXI. MEZINÁRODNÍ SRAZ
HISTORICKÝCH SKÚTRŮA RIKŠÍ.
Odjezdy z autokempu jsou plánovány po
oba dny na 8:20 hodin

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 5. června od 17:00 hodin se koná
přednáška s psycholožkou Poradny pro
rodinu na téma „JAK ZVLÁDNOUT
ROZVOD/ROZCHOD“, který je vždy
náročnou životní situací pro celou rodinu
a zasáhne nejen samotné rodiče či děti, ale
také širší rodinu a přátele
ICM
informační centrum pro mládež,
Prostějov
* v pondělí 4. června od 14:00 hodin se
uskuteční tvůrčí dílna, kde si můžete vyrobit dózu na sladkosti
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v sobotu 9. června od 9:00 hodin se koná
DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, na
kterém se představí se řada organizací zabývajících se přírodou či ochranou přírody, načež
pro děti i dospělé budou připraveny aktivity
zaměřené na ochranu životního prostředí,
k dispozici bude Vodní bar, ukázka dravců
a sov ze záchranné stanice, prosklený včelí úl
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* v pondělí 4. června je na programu beseda na téma „PREVENCE ÚRAZŮ
A CESTOVÁNÍ S DĚTMI“
* v úterý 5. června od 18:00 hodin se koná
beseda pro tatínky „OTCOVÉ A DĚTI“.

TyfloCentrum Olomouc o.p.s., Regionální pracoviště Prostějov vás zve na festival
Bílý den, 16. června 2018, sobota, Hamry
u Plumlova, Program: 14:00-20:00 hodin.
vystoupení zrakově postižených hudebníků, ukázka výcviku vodicích psů (Brno),
zvuková střelba, jízda na tandemu, hry pro
nevidomé, psaní Braillova písma. 17-20 hod
hraje skupina Casioband. Tombola. Vstupné dobrovolné, součástí programu stánek
CENTRUM PRO RODINU
a skákací hrad Charita Prostějov. Občernám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin stvení, speciality z udírny. Odjezd autobusu
se uskuteční první školička - dopolední v 20:00 hod. z Hamer do Prostějova. Info na
kroužek typu miniškolky a od 17:00 do tel.: 730 870 761.
19:30 hodin přednáškové večery dle akSvaz tělesně postižených v ČR, o. s.
tuální nabídky, příprava snoubenců
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
RÙZNÉ...
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
služby nevidomým a slabozrakým občanům rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
588 008 095, 724 706 773
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. SvatopluLIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov pořádá
kova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777 v úterý 5. června od 14:00 hodin další
oznamuje, že poradenské pracoviště v Prosetkání všech, kteří si chtějí procvičit
stějově, má provozní dobu: pondělí a střepaměť s lektorkou.
da od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30
hodin, čtvrtek jen po předchozí domluvě. Klub aktivních seniorů při Svazu tělesně
Můžete využít služeb našeho zařízení v po- postižených v ČR, o.s. v Prostějově, Kosdobě odborného sociálního poradenství telecká 17, pořádá ve čtvrtek 14. června
a nabídky baterií do sluchadel a drobné pří- 2018 zájezd na zámek Raduň, vycházku
slušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící Opavou a návštěvu arboreta Nový dvůr.
tablety, či ušní tvarovky různých velikostí). Tel.: 588 008 095, 724 706 773
SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 4. června od 14:30 hodin se
uskuteční relaxační cvičení s paní Světlanou
* bowling se bude hrát ve středu 6. června
od 14:30 hodin, sraz před budovou ve
14:20 hodin.
* výroba z keramické hlíny proběhne ve
čtvrtek 7. června od 8:30 hodin

neděle 10. června:
10:30 a 11:45 Česko U17 - Slovensko U17
(přátelské utkání, hala Kostelec na Hané)

akce
v regionu...

Sjezd rodáků v Mořících
Tuto sobotu 9. června se bude v Mořicích konat Sjezd
rodáků konaný u příležitosti 780
let od první písemné zmínky o této
obci. Účastníci se budou registrovat
dopoledne v hasičské zbrojnici. Program od 10:00 hodin zahájí mše
svatá v kostele sv. Martina, o hodinu
později vyjde společný průvod na
hřbitov. Ve 12:00 hodin proběhne
v areálu sokolovny slavnostní uvítání rodáků, hostů a občanů Mořic.
Připraveny budou zábavné atrakce
pro děti a od 14:00 hodin kulturní
pásmo „Mořičáků pro Mořičáky“.
K poslechu a tanci bude hrát Vřesovanka, vše zakončí taneční zábava se
skupinou Diamant.

Kralecky klebete
Hanácký soubor písní a tanců Klas
a dětské složky Klásek a Kláseček
z Kralic na Hané vás zvou na Kralecky
klebete, které se budou konat v sobotu
9. června od 17:00 hodin v zámeckém
parku u kulturního domu v Kralicích
na Hané. Účinkovat budou HSPT Klas
Kralice na Hané a jeho dětské složky, NS
Mánes z Prostějova, FS Kolovrat z Nitry, FS OLD Kolovrat z Nitry a skupina
Pozdní sběr z Pivína.

Pohádkový les ve Slatinkách
Slatinkočky zvou na třetí ročník Pohádkového lesa, který se uskuteční tuto
sobotu 9. června. Začínat se bude od
12:00 do 15:00 hodin před hospodou
U Zbrojnice ve Slatinkách, cíl pak bude
na místním hřišti. Na účastníky za každého počasí čeká putování po zhruba
tříkilometrové trase plné her a zážitků,
vydat se na ni můžete i s kočárky.

Pasování na čtenáře
s Lilian Amann
Městská knihovna v Kostelci na Hané
pořádá dnes, tj. v pondělí 4. června
od 14:00 hodin, „Pasování na čtenáře“ a besedu se spisovatelkou Lilian
Amann, která si přijde se čtenáři povídat o knížkách a představí svoji novou
sbírku 100 hravých básniček LovSlov.

Olympiáda mateřinek
Sportovní olympiáda mateřských škol
Mikroregionu Němčicko se bude již
po dvanácté konat v pátek 8. června od
9:00 hodin na fotbalovém hřišti v Doloplazech.

Na pohodu v Němčicích
Orion - Středisko volného času Němčice nad Hanou a SDH Němčice nad
Hanou zvou na festival zájmových
činností Na pohodu, který se bude konat v neděli 10. června od 14:30 hodin
v areálu „za školou“. Představí se kroužky SVČ Orion, připraveny budou dílny, stanoviště a další atrakce pro děti.
Vystoupí kapela Tak určitě!

®

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

VELKÁ VÁLKA
A PROSTÌJOV
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Číslo 23•Ročník 22
Pondělí 4. června 2018
Naleznete
uvnitř

EXKLU

ZIVNĚ
BONSAJE
V AKCI

SMITH

 Konický zámek se ocitl pod náporem nadšených pěstitelů bonsají
strana 29

ESKÁČKU
CHYBÍ BOD

Další Mr.
Double-Double?

 Fotbalisté 1.SK Prostějov zdolali
v souboji prvních dvou týmů Velké
Meziříčí
strany 34 a 35

Ladislav VALNÝ

Foto: Jakub %ermák

Prostìjovský archiv
pøipravil vskutku
ojedinìlou výstavu
strany 30-31

JEDNOU
VTOU

 Prostějovskou ODS povede
do komunálních voleb Milada Sokolová. Na kandidátce bude řada
nezávislých osobností.
Čtěte v příštím vydání!
 Prostějovský rozhodčí Jakub
Gall pískal střetnutí Evropské ligy
žen Česko - Španělsko v Praze!
 Původně schválený rozpočet
Olomouckého kraje pro rok 2018
čekají změny, 275 miliónů korun
z loňských zůstatků na účtech totiž
nově posílí dotační programy, a to
zejména ty, o které je mezi žadateli
největší zájem. Kraj tak navýší podporu hasičům, sportovcům a přidá
i na obnovu venkova.
 Memoriálu Zdeňka Ludvíka
v judu, který hostilo Sportcentrum
DDM, se účastnilo celkem 30 oddílů a 220 závodníků. Pořádající oddíl
juda při Sokolu I Prostějov vyslal
na turnaj osmadvacet svěřenců,
kteří byli úspěšní a získali v soutěži
družstev - v kategorii U9 3. místo,
v kategorii U11 2. místo a v kategorii U15 1. místo.
 Prostějovský magistrát uvolní
tři miliony korun do modernizace
skateparku. Čtěte v příštím vydání!

PROSTĚJOV Další posilu ze zámoří získalo vedení BK
Olomoucko. V novém ročníku Kooperativa NBL bude
spoléhat na schopnosti 206 centimetrů vysokého
pivotmana Xaviera Smitha. Šikovný Američan má za
sebou evropské angažmá na Kypru a momentálně
hraje nejvyšší soutěž na Novém Zélandu. „Dostali jsme na něj tip a následně získávali potřebné informace. Herně je na tom výborně, má také
zajímavé statistiky, takže věříme, že do
týmu zapadne a bude opravdu kvalitní
Více
posilou,“ potvrdil získání další zahra- tte na
stran
niční akvizice sportovní manažer BK
33
Olomoucko Michal Pekárek.

ZEMŘELA NEJSTARŠ
Í

OBČANKA REGIONU

URČICE Smutná, velmi smutná zpráva dorazila
z Určic. V nedožitých 104 letech zemřela ve čtvrtek 31. května ráno paní Štěpánka Košťálo
álová.
vá.
Rodačka z Alojzova pocházela z devíti dětíí
a v roce 1942 se provdala do Určic za živnost
stníka
níka
Josefa Košťála. Před loňskými Vánocemi se její
jjíí
zdravotní stav zhoršil, ale až do její smrti se o ni
v Určicích velmi pečlivě staral syn Jiří.
Rodina, přátelé a určická veřejnost se s nejjstarší občankou prostějovského regionu
u
rozloučí tuto sobotu 9. června ve 14:30
0
hodin v určickém kostele.
(mik)

Foto: z alba manžel Volfových

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

ŠEDESÁTKA
NA KRKU
 HázenávKostelcinaHanésiuplyFoto: internet

nulou sobotu připomněla významné
jubileum
strana 46

ŠLÁGR VEČERNÍKU – tenis

Antukový svátek
světového tenisu

PROSTĚJOV Skvělou podívanou slibuje 25. ročník MONETA Czech
Open. V hlavní soutěži největšího tenisového turnaje mužů na území České
republiky se divákům představí celá řada hráčů z první světové stovky i domácí elita. Vše odstartuje dnes, o titul se bude bojovat až do soboty 9. června, kdy
je na programu finále. Diváci mají jako obvykle do areálu volný vstup.
„Rozhodně se bude na co dívat. Tak vyrovnané startovní pole tady ještě nebylo, přestože nám přibyla konkurence. Ve stejném termínu se hrají další tři
turnaje, v minulosti to byl jediný. Máme z toho velkou radost,“ uvedla ředitelka turnaje Petra Černošková.
Po dlouhých letech změnil prostějovský challenger titulárního partnera. Největší tenisový turnaj na území České republiky se minimálně v nejbližších
třech letech bude hrát pod názvem MONETA Czech Open. „Tříletá smlouva
je pro turnaj velice pozitivní zprávou,“ tvrdí Miroslav Černošek, šéf pořádající
marketingové společnosti TK PLUS.
Součástí turnaje bude tradiční exhibice. Ta letošní se odehraje v sobotu
9. června od 10:00 hodin a ponese se v duchu semifinále Australian Open
2002, kde svedli pětisetovou bitvu Thomas Johansson a Jiří Novák.
(lv)

➢

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 44-45,
PODROBNÉ INFORMACE JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI
DO SPECIÁLU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DNEŠNÍHO VYDÁNÍ

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 25. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „A“ – 25. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 25. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 25. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 25. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
TATRAN VŠECHOVICE
SOBOTA 9.6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

SOKOL KONICE
FK BOHDÍKOV
NEDĚLE 10.6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

SK PROTIVANOV
TJ SOKOL URČICE
NEDĚLE 10.6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

SK LIPOVÁ
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 10.6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

TJ SOKOL ČECHOVICE
FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 10.6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích
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MALÁ KOPANÁ
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MISTROVSKÝ TITUL ZÍSKALA CHALOUPKA PROSTĚJOV!
SESTUPUJÍ MEDVĚDI PROSTĚJOV A KOBRA KOBEŘICE
Dlouhé tři sezóny trvala nadvláda celku SK Tomek Dobrochov nad nejvyšší okresní soutěží v malé kopané ČUS
Prostějovska 2017/2018. Než právě
teď skončila. Postaral se o to tým SK
Chaloupka Prostějov, který hegemonovi uplynulých let vytrhl mistrovský
titul z rukou a získal jej pro sebe!
O konečném triumfu v aktuálním ročníku 1. ligy mužů borci Chaloupky definitivně rozhodli vítězstvím 4:1 nad SK
Juniors Semos Hluchov v závěrečném

turnaji na hřišti v Kobeřicích. Udrželi
tím dvoubodový náskok před duem
pronásledovatelů a zlato vybojovali po
čtyřech letech.
Druhé místo obsadili Orli Otinoves jak
zásluhou smetení MK Medvědi Prostějov 8:3, tak při rovnosti bodů díky lepším
vzájemným utkáním s Dobrochovem
(3:3, 8:4). Trojnásobný obhájce sice
v sobotu zdolal SK Kobra Kobeřice 5:3,
ovšem na víc než bronz mu to již nestačilo.

Na opačném pólu tabulky známe dva sestupující kolektivy do druhé ligy. Stali se
jimi Kobeřice a Medvědi, ačkoliv Kobra
ve vzájemné bitvě soka přemohla 2:1.
Nakonec však zůstala o dva bodíky za
šestým a tedy udrživším se Hluchovem,
kterému neublížila ani finální porážka od
mistrovské Chaloupky.
Ceny nejlepším předali místopředseda
OS ČUS Prostějovska Bohuslav Krátký
a předseda okresní malé kopané Pavel
Kočíb.
(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!

 

    

      !
PROSTĚJOV Ve dnech 6. a 7. července
se v Krumsíně pod záštitou senátorky
Boženy Sekaninové uskuteční největší regionální turnaj v malé kopané
KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2018.
21. ročník tohoto klání se vrací po roční
odmlce. Pořadatelem je oddíl kopané TJ
KRUMSÍN, na jehož fotbalovém hřišti
turnaj proběhne. Jsou připraven čtyři
travnatá hřiště, na kterých se odehrají zápasy jednotlivých skupin. Na regulérnost
budou dohlížet po celou dobu výhradně
profesionální rozhodčí. Generálním partnerem akce je Pivovar Černá Hora, což
slibuje všem účastníkům přísun kvalitního piva.
„Ubytování si zajišťuje každý tým samostatně. Po dohodě s pořadateli lze stanovat v bezprostřední blízkosti fotbalového
hřiště TJ Krumsín. V areálu se bude prodávat čtyřiadvacet hodin denně teplé jídlo a občerstvení. Navíc se všichni mohou
těšit na sobotní večer, kdy bude na hřišti
uspořádána taneční zábava. Na tuto akci
bude vstup zdarma,” říká Martin Ošťádal,

n
Sportov í sumár

hlavní pořadatel Krumsínského Haná
Cupu.
„Snažíme se každým rokem na turnaji
něco vylepšovat. Tentokrát jsme si dali
opět záležet na propagačních materiálech,
byly spuštěny nové oficiální internetové
stránky turnaje na adrese www.hanacup.
cz. Na těchto webovkách budeme zveřejňovat dosud přihlášená družstva, propozice, rozlosování a jiné aktuální informace.
Určitým způsobem se změní i jídelníček
na turnaji, zkusíme zařadit lehčí jídla.
Zkrátka se budeme snažit, aby si všichni
odváželi jen ty nejlepší zážitky a aby se k
nám v dalších letech rádi vraceli.“
V současné době bylo rozesláno více než
400 pozvánek pro týmy z Prostějovska,
Vyškovska, Blanenska a Zlínska, ale i pro
celky, které do Krumsína každoročně zavítají z různých koutů naší republiky. Letos byla pořadatelům dokonce přislíbena
účast zahraničních mužstev. Byli osloveni
zajímaví sponzoři, kteří pomohou zajistit
velké množství kvalitních věcných a peněžitých cen.

Uzávěrka přihlášek do turnaje je 30.
června 2018. Na startovné zaslané po
tomto datu již nebude brán zřetel. Týmy,
které mají o účast v turnaji zájem, se mohou hlásit na kontaktní adrese: Martin
Ošťádal, Krumsín 211, 798 03 Plumlov (telefon 774 825 285, e-mail hana.
cup@seznam.cz). Startovné ve výši
1000 Kč je možné platit na bankovní
účet 2847211494/0600. Do zprávy pro
příjemce napište název týmu. Souběžně
také pošlete e-mail na adresu hana.cup@
seznam.cz, kde uveďte název týmu, kontaktní adresu, telefon a svůj e-mail. Nejpozději týden před začátkem turnaje dají
pořadatelé k dispozici hrací listinu s vylosovanými skupinami a přesným začátkem
jednotlivých utkání. Pro kompletní zpracování výsledků je připravena výpočetní
technika. Veškeré informace a novinky
budou aktuálně k dispozici na zmíněných
internetových stránkách www.hanacup.
cz, stejně jako v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku, který tradičně je mediálním
partnerem akce.
(ošť,son)

-Qh: 6RS #  S - #
":5  P :5  6RR PQ  6S$$$ A ,
: +$  6R  5i 6"R
 P j    .6.j 6
"Q$A P". . 6 6
   R     ^ i  R
"I<AXJZ <6#Qa"
:m R "$ n-.  # "j  6 6,
   6# i . :P$ d 
j.  :. Q  "   . :  6,
56ijO$Q.P
. "iP ".  66$ - S. =$ 
:.."6ih 56,
j 6# 6S6.P Si " R 6S.
#´:" (#iRh.F<Jpq<-(s1<
- $
-PS#Q.#.5:.  P6,
i PjjO# P:.:+$
3*@$iPj#R:..5
 P h 5 # 6:P  *='8 . 
6S..  IdI.QP"P$

G.H

Lešany zažily velký svátek malých hasičů
LEŠANY Velká premiéra se zdařila.
Uplynulou sobotu se v Lešanech konalo první kolo nově vzniklé Okresní
dětské ligy v požárním útoku. Do obce
tak dorazilo celkem 26 sedmičlenných
týmů z 11 obcí celého regionu.
Zatraktivnit požární sport pro mladé hasiče a ukázat, že celoroční práce má svůj
smysl. To je hlavní důvod, proč dobrovolní hasiči založili novou Okresní dětskou
ligu v požárním útoku. Její úvodní závod
se v sobotu konal v Lešanech. „Vše se obešlo bez úrazu. Bohužel jsme zaznamenali
celkem šest neplatných pokusů, což je na
podobné závody celkem dost. Bylo to třeba kvůli tomu, že se uvolnila hadice či si
jeden z mladých hasičů špatně připevnil

helmu. Také nás zlobila startovací pistole.
Ani našim třem týmům se nedařilo tak
úplně podle mých představ. To vše jsou
prostě zkušenosti do příště,“ zhodnotil Jiří
Lenďák z SDH Lešany. Domácí v mladší
kategorii skončili na devátém a ve starší
kategorii na šestém místě. Třetí z jejich
týmů si připsal neplatný pokus.
V mladší kategorii zvítězil tým z Krasic,
který svým časem výrazně „utekl“ i svým
starším kamarádům. Ve starší kategorii
bylo vše velmi těsné: prvních pět týmů
se vměstnalo do dvou sekund, nejrychlejší byly nakonec Domamyslice.
Seriál Okresní dětské ligy bude obsahovat hned jedenáct závodů v požárním útoku. V rámci regionu absolvují
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další dva závody hned nadcházející
víkend. V sobotu 9. června odpoledne to
bude Ptenský soptík a odpoledne klání
v Olšanech u Prostějova. Poslední klání
je naplánované na 8. září do Bousína.
(mls)
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Pařížské kurty letos
tenistům nesvědčily
PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Jediný zástupce
českého tenisu se na druhém grandslamovém turnaji roku French Open dostal přes třetí kolo! Barbora Strýcová
v pravý čas zastavila sérii osmi porážek
v řadě právě na Roland Garros. Zbývající reprezentanti, včetně českých
ženských nadějí z první světové desítky, se s Paříží rozloučili dříve, než-li
by se dalo čekat. Ani Strýcová se však
do druhého grandslamového týdne
nedostala.
První kolo znamenalo konečnou pro
Kristýnu Plíškovou, která měla smůlu při
losování a narazila na Serenu Williamsovou, která se vrací po mateřské dovolené.
O kolo později skončila Lucie Šafářová.
Ve třech setech nestačila na Karolínu
Plíškovou. „Byl to ale dobrý zápas. Ukázalo se, že stále můžu hrát s nejlepšími, což
je dobrá zpráva,“ poznamenala Šafářová,
která se na okruh vrátila po dlouhé zdravotní pauze.
V zápasech o postup do osmifinále skončila pouť Petry Kvitové. Ta prohrála po
vyrovnané bitvě s mladou Estonkou Kontaveitovou. „Občas přijde horší den, to se
stává. Soupeřka mi nedala nic zadarmo,
hlavně na antuce je opravdu dobrá,“ komentovala utkání Kvitová. Skončila také
Karolína Plíšková, která schytala debakl
od pětinásobné grandslamové šampionky Rusky Marie Šarapovové. „Od začátku
turnaje to nebylo příliš dobré, přesto jsem
uhrála dva zápasy. V tom třetím jsem už
na soupeřku neměla absolutně v ničem,“
přiznala Karolína Plíšková.
Strýcové se podařilo dojít do osmifinále,
v něm ovšem nestačila na Julii Putince-

vovou. Ruska reprezentující Kazachstán
hrála chytře, často zkracovala hru, diktovala tempo utkání a s tím se poslední Češka
v soutěži nevyrovnala. „Strašně moc jsem
chybovala. Soupeřce jsem výhru usnadnila,“ zlobila se na sebe Strýcová.

V kategorii mužů se ani jeden z českých
zástupců nedostal přes druhé kolo.
Hned první zápas prohráli Jiří Veselý
i Tomáš Berdych, jediný nasazený český
hráč v grandslamové soutěži. S domácím
Chardym bojoval dva dny, protože utkání bylo pro tmu přerušeno, nakonec ale
prohrál v pěti setech, přestože vyrovnal
průběžný stav 0:2 na sety. „Nulu za antukovou sezónu jsem ještě neměl. Člověk
sbírá zkušenosti celý život. Ne vždycky
jen ty dobré,“ komentoval výsledky posledních týdnů Berdych, kterého již delší
dobu trápí zdraví. „Není to ostrá bolest,
ale tlak v levé spodní části zad, který mě
v určitých chvílích limituje a nepustí dál.
Proto nejsem na kurtu svůj. Nedokážu
hrát, co bych chtěl,“ přiblížil své potíže
tenista.
O kolo déle zůstal v soutěži Adam Pavlásek, který se do hlavní soutěže probil
z kvalifikace a byl překvapivě nejúspěšnějším mužem v soutěži. Jeho cestu
zastavil dvanáctý hráč světa Diego Schwartzman z Argentiny. „Vůbec jsem neservíroval. Bez podání se proti takovému
soupeři hraje těžko. Diego všechno vrátí, je to motorová myš, dělá minimum
chyb,“ uznal Pavlásek. „Takový zápas

ukáže hráči, kde je a jak na tom je. Těšil
jsem se, že dokážu prodat hru, kterou
předvádím a třeba ho potrápím. Je škoda, že jsem to nedokázal. Na druhou
stranu jsou to skvělá zkušenost a motivace, abych s podobnými hrál častěji.
A s lepšími výsledky.“
(lv)

Že půjde o kvalitní podívanou,
dokazují přihlášky již třiačtyřicet
mužských a deset ženských párů.
Mezi nimi je i bývalý profesionální tenista Jan Minář.
„Ano, je tomu tak. Přijel už na náš

turnaj do Mostkovic a nyní svoji
účast přislíbil opět,“ potvrdil Večerníku, který je mediálním partnerem
blížícího se podniku, jeden z organizátorů Martin Krupička. Podle jeho
slov bude v pavouku skutečná kvalita

amatérského sportu z celého tuzemska. „Hrát budou mistři republiky
a další skvělí hráči. Rozhodně se
bude na co dívat. A také o co hrát,“
zmínil Krupička odměnu 8 000 korun pro vítězný pár.
(pk)
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najdete nás na
www.
vecernikpv.cz
MM ve čtyřhře:

přijede
i MINÁŘ!
PROSTĚJOV Mezinárodní tenisové mistrovství České republiky ve čtyřhře mužů se
uskuteční koncem června na
prostějovských kurtech NTC
MORAVA Za Kosteleckou ulicí.

společnost

BYLI JSME
U TOHO

poslušnosti nebo zadržení pachatele majícího zbraň. „U našich psů jsou důležité
zdravotní stav a dobrá fyzická kondice.
Stejně tak jako vrcholoví sportovci také
potřebují dostatek odpočinku a kvalitní
krmení. Musí být stoprocentně připraveni po celý rok. V akci mohou být spouštěcím podnětem pro psa chování pachatele
nebo povel od jeho psovoda. Pes se může
zakousnout do jakéhokoliv vhodného
místa na pachateli,“ uvedla při ukázce moderátorka akce.
Samotná ukázka trvala asi patnáct minut, v nichž psovod ukázal několik povelů, aby následně společně provedli
několik zákroků na ‚pachateli‘ v ochranném obleku. Posléze si psovod i se svým
zvířecím parťákem vysloužili velký potlesk. „Líbí se mi, jak umí poslouchat.
Vypadá roztomile, ale nechtěla bych, aby
mě kousnul,“ svěřila se Večerníku školačka Adéla, která přijela se svojí třídou.
Poslední ukázkou programu byly ochrana vojenské policie při převozu osoby
a útok na chráněnou osobu. Formu
takové ochrany využívají například ministr obrany nebo delegace, které navštěvují české vojáky na místech válečného
konfliktu. Tato ukázka přivábila mnoho
zvědavých dětí, které po akci vběhly na
místo po útoku a posbíraly si patrony od
slepých nábojů.

Svou nekonfliktní a přátelskou povahou si Martin Složil dokázal získat takovou přízeň protihráčů, díky
níž si zaslouženě odnesl výhru dva
a půl milionu korun. „Je to krásný
pocit. Nikdy jsem si ani na chvíli
nepřipustil, že bych to mohl celé
vyhrát. Původně jsem si myslel, že
plním sen mé mámy, ale postupem
času jsem zjistil, že si plním sen svůj
vlastní,“ vyjádřil se bezprostředně
po vyhlášení Prostějovan, kterého
se Večerník prostřednictvím Facebooku zeptal, jak pro něj bylo obtížné po návratu z ostrova udržet
tajemství a neprozradit nikomu, že
je vítězem?
„Byla by škoda někomu zkazit to napětí a velké zvraty, ke kterým ve hře
docházelo. A hlavně jsem si toho na
ostrově zažil hodně, tak jsem alespoň podobnou atmosféru přál všem
divákům sledujícím Robinsonův

Martin ZAORAL

ČECHY POD KOSÍŘEM Zámek
v Čechách pod Kosířem se zapojil do
celorepublikové akce Víkend otevřených zahrad. Ve dnech 9. a 10. června
tak budete mít možnost prozkoumat
jinak nepřístupné kouty zámecké zahrady. Komentované prohlídky budou probíhat s vedoucím parku vždy
v 11:00 a 15:00 hodin.
„Víkend otevřených zahrad je událostí, při které se lidem otevírá možnost
nahlédnout do běžně nepřístupných
zahrad, ale také poznat své oblíbené
parky novým způsobem,“ uvádějí
pořadatelé akce. Hlavním organizátorem celorepublikového Víkendu

otevřených zahrad je občanské sdružení Průvodce parkem, s nímž spolupracují Společnost pro zahradní
a krajinářskou tvorbu a Národní památkový ústav. Již tento víkend se tak
můžete dozvědět mnoho zajímavostí
z historie zámku v Čechách pod Kosířem, o současném stavu a případně i o dalších záměrech, které s ním
správci mají. Komentované prohlídky jsou přitom zcela zdarma.
Cílem akce je zvýšit informovanost
lidí o zahradním umění, zahradní
architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech, ale také představit jednotlivé objekty s jejich příběhy

Ta ale nakonec skončila „smutně“! Jakmile
drozdovická chasa májku poslala k zemi,
láhev slivovice nazvaná příhodně Smrťák
ukrytá v koruně májky, se rozflákala na cucky! Litr vonícího moku se tak rozlil do
trávy... „No, někde se asi stala chyba, kterou
bychom si příště neměli dovolit. Je ale také
možné, že Pánbůh to zařídil podle svého
a chtěl nás ušetřit od bolehlavu! Ale každopádně nás letošní neúspěch s rozbitou smr-

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

EXKLUZIVNĚ

dovické májky se nestalo, že by někdo
tamním nadšencům tento májový symbol předčasně pokácel a ukradl pověstBYLI JSME
ný věnec se slivovicí v korunce májky.
U TOHO
„To je ovšem taky jedna z lidových tradic,
ale naštěstí my tady v Drozdovicích jsme
podobné pokusy nikdy nezaznamenali.
Možná každý z přespolních pochopil, že
BYLI JSME
jde o jedinou májku v Prostějově a nechtěl
U TOHO
nám kazit srandu. Na druhé straně jsme si
VIDEO&FOTOGALERIE
ji pečlivě hlídali, a kdo by strom pokácel,
klikni na
skončil by u mě v rakvi,“ poznamenal „výwww.vecernikpv.cz
hružně“ pohřebák Pavel Makový.
Při kácení májky v Drozdovicích opět nemohl chybět ani Václav Obr, majitel Muzea
historických kočárů v Čechách pod Kosířem. „S Pavlem Makovým se znám dlouhá
léta a tak jsem ani letos neváhal a na žebřiňáku taženém koňským spřežením jsme
opět povozili účastníky kácení májky po
městě. Je to nádherná májová tradice, takže u toho rozhodně pokaždé chceme být,“
svěřil se Večerníku Václav Obr.
Kácení májky se v Drozdovicích účastnily
2CXGN/CMQXÚUOWVP÷UDÊT¾UVąGR[TQ\DKVÆNCJXGUGUNKXQXKEÊP¾XwV÷XPÊEKUKRCMTQ\GDTCNK
stovky návštěvníků. Pivo teklo proudem,
UVWJ[\RQM¾EGPÆO¾LM[
ZHQVQ/KEJCN-CFNGE
pro děti byly připraveny atraktivní soutěže,
ťáckou slivovicí vyprovokoval k tomu, aby- tekutý poklad v koruně májky vydržel celý,“ hořel velký táborák a všem k poslechu i tanchom v této nádherné tradici stavění smál se Pavel Makový, hlavní organizátor již ci hrála kapela Markovanka. „Dnes jsem ji
a kácení májky pokračovali i nadále a v příš- tradiční akce v Drozdovicích.
ale přejmenoval na Makovanku,“ uzavřel
tím roce vymysleli lepší řešení, aby nám náš Ještě ani jednou v devíti ročnících droz- Pavel Makový.

6PUĈ»FNRXVOLYRYLFL ROZFLÁKALI!

PROSTĚJOV Už devátým rokem
jde o naprosto největší společenskou akci v Drozdovicích. Kácení
jediné májky v Prostějově měl i během předminulé soboty na svědomí Spolek za obnovu starých zvyků
v Drozdovicích. Majitel místní pohřebníslužbyPavelMakovýpřipravil
společně se svými kolegy ze spolku
pro zhruba tři stovky návštěvníků
skvělou veselici.

5[ORCVKEMÚ/CTVKP5NQåKNRQX÷VwKPW4QDKPUQPQXC
QUVTQXCPG\VT¾EGN×UO÷XXUCOQVPÆO\¾X÷TWUG
XwCMPGWDT¾PKNKFQLGVÊ
Foto: archiv TV Nova

ostrov,“ zareagoval Martin Složil,
kterého po vyhlášení čekalo velké
stěhování do Prahy. „Je to součástí
života a je třeba k tomu takhle přistupovat, i když je to někdy těžký.
Nyní se věnuji dál zpěvu a stejně
jako doposud se budu soustředit na
nové příležitosti a věci, jež mě baví,“
vyjádřil se.
Diváci ho mohli sledovat také v internetové reality show Coca-Cola Souboj coverů. Nedlouho po televizním
vyhlášení vítěze Robinsonova ostrova také vyšlo najevo, že si našel novou
přítelkyni. Podle televize Nova se
jeho partnerkou stala herečka Jenovéfa Boková, která debutovala ve filmu Občanský průkaz a dále si zahrála
například ve Fotografovi, Láska je
láska, Správnej dres či Bezva ženská
na krku.

v roce 1998. Cílem události bylo
poskytnout veřejnosti příležitost
alespoň jednou v roce navštívit jinak
uzavřené zahrady a dvorky Londýna.
Nápad se setkal s velkým ohlasem,
a tak se začal šířit i do dalších evropských měst.
(tem)

PROSTĚJOV Z téměř šestapadesáti
tisíc kytiček určených pro Olomoucký
kraj se zhruba tří tisícovek ujal Klub
Onko Diana v Prostějově, jenž sdružuje ženy, které onemocněly rakovinou
prsu. Ten se už po osmnácté přidal k celostátnímu Květinovému dni, o kterém
Večerník informoval již v předminulém. Dvaadvacátý ročník celostátní
prestižní sbírky na pomoc nemocným
rakovinou uspořádaný ve středu 16.
května Ligou proti rakovině v Praze byl
věnován rakovině tlustého střeva.
Právě tento karcinom patří ve střední
a východní Evropě k těm nejrozšířenějším. Snad právě nejvíce osudným bývá
v tomto případě pozdní příchod k lékaři. Přitom úspěšnost léčby v časném
stádiu bývá až 90 procent. „Právě osvěta
je vedle finančního efektu tím nejdůležitějším poselstvím Květinového dne,
zvláště v případě tohoto karcinomu,“

připomněla radní Jana Halvadžievová,
která pomáhá každý rok tuto sbírku
nejen organizovat, ale také aktivně nabízí kytičky měsíčku lékařského. „Do
sbírky se s námi zapojili v Prostějově již
tradičně studenti Střední zdravotnické
školy, Prostějov a Střední odborné školy podnikání a obchodu, Klub sociálně
demokratických žen i další dobrovolníci,“ vyjmenovala účinné pomocníky
Halvadžievová, jejíž sako už zdobil malý
žlutý kvítek.
Lidé ochotní přispět nevelkým obnosem dobré věci dostávali také informační letáček shrnující opatření k prevenci
této zákeřné nemoci. „Pokud by se touto
akcí podařilo přivést včas k lékaři i několik málo ohrožených pacientů, nebylo
by to bez ohledu na finanční výsledek
snažení všech dobrovolníků marné,“ vyjádřila naději všech prostějovská radní.
(tok)
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I v Prostìjovì opìt

a tajemstvím a přinést lidem zážitek
z poznání. Nad to se můžete seznámit
také s přístupem odborníků v otázkách zeleně, a získat tak nový pohled
na její funkci a význam v životě.
Myšlenka Víkendu otevřených zahrad přitom vznikla v Londýně

=iPHNYþHFKiFKSRG.RVtŐHP]YHQD9Ì.(1'27(9ŏ(1ê&+=$+5$'

P R O S T Ě J OV Tř i ce t i l e t ý
Martin Složil z Prostějova
se ve středu večer oficiálně stal druhým vítězem ostře sledované reality show
Robinsonův ostrov, jejíž
druhá řada ve středu vyvrcholila na obrazovce TV
Nova. Do finále se dostali
poslední tři soutěžící, kteří
během poslední kmenové rady museli odpovídat
na otázky poroty. A ty často nebyly vůbec příjemné. Nejvíce hlasů a celkovým vítězem se nakonec
stal právě Martin Složil.
Rodák z Prostějova přitom
velkou část soutěže strávil na Ostrově vykoupení.
Nakonec ale potvrdil rčení,
že kdo se směje naposled,
směje se nejvíce...

9ËWø]VWYË]5RELQVRQRYDRVWURYD
D'9$$3č/0,/,218.2581
SXWXMHGR3URVWøMRYD

navštivte stále více oblíbenější inter vecerník
á
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publiky,“ poznamenala Černošková,
ředitelka turnaje MONETACzech
Open. „Vždy se snažíme, aby v Prostějově startoval co největší počet
těch nejlepších domácích hráčů.
S výjimkou Tomáše Berdycha jsou
tady všichni, předpokládám, že
tomu bude odpovídat i divácký zájem. Na zápasech českých hráčů
bývá plno a my chceme nabídnout
fanouškům, co chtějí. Na český
turnaj domácí hráči patří. Bez nich
by nemělo smysl podnik s názvem
Czech Open pořádat,“ míní Černošková.
(lv)

VLGDMtGRVWDYHQtÿNRQD+DQp

Daviscupoví reprezentanti
PROSTĚJOV Kompletní trio českých tenistů, kteří v utkání proti
Izraeli vybojovali postup do zářijové baráže o účast v elitní skupině
Davis Cupu, bude hrát na MONETA Czech Open hlavní soutěž.
Z českých hráčů se nakonec kromě Veselého protlačili do hlavní
soutěže i Adam Pavlásek a Zdeněk Kolář, divokou kartu obdržel
Václav Šafránek. V deblu se navíc
představí Roman Jebavý, který pro
dvouhru neuspěl v kvalifikaci.
„Diváci i tak mohou vidět v akci celý
aktuální daviscupový tým České re-

ƔƔZ původně přihlášených tenistů
někteří vypadli. Jaký je důvod jejich
absence?
„Jde o nejrůznější důvody, většinu z nich
žádný pořadatel neumí ovlivnit. Kvůli
zářijovému barážovém utkání proti Maďarsku jsme byli rádi, že se přihlásil Márton Fucsovics, jednička našeho soupeře.
Těsně před French Open ale vyhrál turnaj ATP v Ženevě, nasbíral hodně bodů

MONETA Money Bank se stala no- zinárodního tenisového turnaje
vým titulárním partnerem Czech mužů u nás. Banka je od roku 2017
Open 2018, nejprestižnějšího me- generálním partnerem Českého tenisového svazu a oznámeným krokem posiluje svoji podporu bílému
sportu.
„Czech Open je dlouhodobě jednoznačnou jedničkou mezi mezinárodními tenisovými turnaji v České republice. Partnerství s ním proto pro nás bylo
jasnou volbou při rozhodování, jak
rozšířit naše angažmá v tenisu. Zároveň
pokračujeme coby generální partner
Českého tenisového svazu, jemuž pomáháme hledat a vychovávat pro naši
zemi nové šampiony,“ uvedl Jan Müller,
ředitel marketingové komunikace
MONETA Money Bank.
„Z pohledu Českého tenisového svazu
je Czech Open zcela jasně nejdůležitějším turnajem u nás, je vzorem, jak by

$NWXiOQtYëVOHGN\QDMGHWHQD
www.czech-open.cz,
GHQQt]SUDYRGDMVWYtKOHGHMWHQD
ZZZYHFHUQLNSYF]
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Ladislav
VALNÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Zajistit špičkové startovní pole na jakýkoli turnaj je
velká dřina. Své o tom ví také pořadatelé MONETA Czech Open,
největšího podniku na území republiky. Přesto opět diváci uvidí
v akci osm hráčů ze světové stovky a další atraktivní tenisty.„Účast
je opravdu hodně kvalitní, ale dalo to hodně práce,“ oddechla si
v aktuálním rozhovoru po potvrzení jmen přihlášených tenistů
Petra Černošková, šéfka MONETA Czech Open.

měly vypadat dokonalé tenisové projekty. A není jistě třeba připomínat, že
máme s prostějovskými tenisovými organizátory společnou filozofii – dávat
šanci českému tenisovému mládí,“ konstatoval Ivo Kaderka, prezident ČTS.
Partnerství pro největší mužský tenisový turnaj v Česku by mělo trvat
minimálně do roku 2020. „Tímto
bude mít turnaj největší možnou dotaci ve výši sto padesát tisíc dolarů. Jubilejní ročník bude i díky tomu výborný,“
konstatoval Miroslav Černošek, šéf
marketingové společnosti TK PLUS.
„Chtěla bych vyjádřit jako ředitelka
Czech Open potěšení, že MONETA
Money Bank vstupuje do našeho turnaje,“ uvedla Petra Černošková, ředitelka turnaje MONETA Czech Open.
„Určitě se budeme chtít předvést a dokázat, že rozhodnutí vedení banky spo-

a místo Prostějova bude odpočívat po
antukové sezóně. Kdyby v Ženevě vypadl ve druhém kole, startoval by...“
ƔƔChybí také původně avizovaný
Tennys Sandgren, který se také odhlásil...
„U něj je jiný důvod. Antuková sezóna
mu nevyšla, v posledních týdnech nevyhrál žádný těžký zápas. Porazil pouze
dva hráče, kteří nepatří mezi úplnou elitu. Proto už letos na antuce hrát nebude
a připravuje se na trávu.“
ƔƔJe hodně psychicky náročné sledovat vývoj na Roland Garros a počítat eventuální ztráty?
„Tak to prostě je. Antuka je krásná v tom,
že nabízí překvapivé výsledky z větší
míry, než je tomu na ostatních površích.

jit se s naším turnajem bylo správné.“
Prostějovský turnaj ve svém pětadvacátém ročníku vstupuje na evropskou
tenisovou scénu poprvé jako MONETA Czech Open, hraje se tradičně v
druhém týdnu grandslamové Paříže,
Petra Černošková bude už po dvacáté
v roli turnajové ředitelky.
Turnaj rozhodně patří mezi nejlepší
ve své kategorii na světě a určitě žádný
z ředitelů nemůže říct, že se na jeho
podniku ve čtyřiadvacetileté historii
představilo pětadvacet hráčů světové
desítky ATP, že se doprovodných akcí
zúčastnili nejen nejslavnější tenisté
světové historie, ale i sportovní legendy. „Je velice příjemné a motivující organizovat největší český turnaj. Když
se podíváme zpátky, opakovaně jsme
sváděli souboje s funkcionáři i médii
o tom, zda jdeme správnou cestou,

mockrát jsme museli obhajovat naši
turnajovou filozofii. Ukázalo se, že
jsme měli pravdu, šli jsme nahoru postupně, podle svých možností a stavu
české ekonomiky,“ podotýká šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek.
Jen snílci a špatní marketingoví manažeři si mohou ještě myslet, že český
tenis potřebuje velký milionový turnaj.
„Nakonec některé megalomanské tenisové projekty, které neodpovídaly síle
české ekonomiky, zákonitě propadly.
Mnohokrát jsem navíc zdůrazňoval, že
pro podnik této úrovně je důležitá především účast české špičky a vzhledem
k našemu postavení v českém tenisu
tedy i prostějovských hráčů,“ dodával
Černošek.
Nahlédnout do bohaté historie prostějovského turnaje můžete prostřednictvím článku na ww.vecernikpv.cz.

Někdy jdou proti našemu turnaji. Mezi
přihlášenými byl například Ital Marco
Cecchinato. Letos hraje výborně, vyhrál
turnaj ATP v Budapešti a u nás by patřil
mezi kandidáty na titul. Ale v Paříži porazil světovou jedenáctku Carrena Bustu
a postoupil do osmifinále. Nikdo to nečekal, stalo se. Ukazuje se, že při tipování
hráčů máme dobrý odhad, oslovujeme
výhradně kvalitní tenisty a to pak vždy
podobné překvapení hrozí.“
ƔƔNa Hané se neukáže ani Nicolas
Almagro, kterému jste dali divokou
kartu. V čem byl problém?
(QVQ,CMWDèGTO¾M
„To je úplně jiný příběh, bohužel smutný. Nicolas chtěl přijet, musel se ale hráče jsme pochopitelně akceptovali.
omluvit. Jeho žena potratila a v takových Přejeme mu i jeho rodině vše dobré
případech jde vše stranou. Rozhodnutí a třeba se uvidíme za rok.“

nabízí pohled za kulisy šéfka challengeru

e6/28å$72'2.=$/r WHQLVW\ „Některé změny NEOVLIVNÍME,“
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Celý program zahájila ukázka bojového
systému musado. „Ten se dělí na dvě části:
tradiční musado, určené pro civilní osoby,
a musado MCS neboli Military Combat
System určené pro výcvik armády, policie
a různých ozbrojených složek. V překladu musado znamená ‚Cesta válečníka‘.
Zakladatelem tohoto stylu byl Herbert
Grudzenski z Německa,“ představili během ukázky vojenští instruktoři uvedený
styl boje.
Poté se dostal do akce vojenský vrtulník Mi-24, ze kterého prostějovští průzkumníci nastínili divákům, jak by měl
vypadat ukázkový přepad ze vzduchu.
Tento stroj se také používá na podporu
pozemních jednotek a ničení tanků nebo
jiných obrněných cílů. V hangáru bylo
možné si prohlédnout z blízka vojenské
drony, které slouží k průzkumu a odhalení nepřátelských pozic. Velkou pozornost
si po jedenácté hodině vysloužila ukázka
výcviku služebních psů vojenské policie.
Přítomní mohli vidět, jak probíhá trénink

Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

původní
reportáž
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PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek 31. května proběhl na prostějovském letišti DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který si pro
návštěvníky připravil 102. průzkumný prapor gen. Karla
Palečka Prostějov. Akce měla nabitý, akční program, který
i přes nesnesitelné vedro přilákal nespočet lidí. Zejména žáci
prostějovských a okolních škol tak měli možnost se dozvědět,
co a jak dělá takový průzkumný prapor v tuzemsku, ale i na
zahraničních misích. U toho prostě Večerník nemohl chybět.
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pøilákal na letištì
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milujeme

mým nasazeným byl Fabian Reboul z
Francie (397.).
Kromě zmíněných Jaloviece a Šátrala
o co nejlepší výsledek usiloval Vít
Kopřiva, Michal Konečný, Michael Vrbenský, David Poljak, Pavel
Nejedlý, Marek Gengel, Jaroslav
Pospíšil, Dominik Kellovský, na volné
karty pak Jakub Novák, Martin Vondrák, Petr Nouza, Jan Mertl a Roman
Jebavý.

Guillermo Garcia-Lopez, 67. hráč
světového žebříčku a vítěz pěti turnajů ATP Tour. Na druhé straně turnajového pavouka je Pablo Cuevas
z Uruguaje. Ten na světovém okruhu
triumfoval dokonce sedmkrát a před
třemi lety byl devatenáctým hráčem
světa. Organizátoři na něj ukázali
poté, co se jim dva dny před uzavřením pavouka odhlásil z rodinných
důvodů původně avizovaný Nicolas
Almagro z Španělska. Momentálně 75. muž pořadí žebříčku je ale
plnohodnotnou náhradou. Třetím
nasazeným je další antukový specialista ze Španělska Roberto Carballes
Baena (76.), čtyřkou Guido Pella
(78.) z Argentiny. Z pozice pátého
největšího papírového favorita jde
do turnaje obhájce trofeje Jiří Veselý,
který je zatím osmdesátý, ale v pří-

Prvním nasazeným v kvalifikaci byl
Martin Cuevas z Uruquaye (302.
hráč světového žebříčku ATP), bratr
držitele volné karty pro hlavní soutěž
Pabla. Dvojku měl Ital Federico Gaio
(314.), třetím nasazeným byl Francouz Geoffrey Blancaneaux (320.),
čtvrtým Marek Jaloviec (331.), pětku
měl Rus Jevgenij Karlovskij (345.),
šestku Ital Gianluca Mager (351.),
sedmičku Čech Jan Šátral (365.) a os-

Jak se říká, větru a dešti neporučíš,
aneb vše nejde naplánovat k dokonalosti. Proto sobotní los, který proběhl
v útrobách Hotelu Tennis Club, organizátorům 25. ročníku mezinárodního tenisového challengeru mužů
s dotací 127 000 eur, mnoho úsměvů
na tváři nepřinesl.
Po všech úpravách ve startovní listině
a přerozdělení volných karet se nakonec nasazenou jedničkou a hlavním
favoritem na zisk trofeje stal Španěl

PROSTĚJOV Den před startem hlavní
soutěže MONETA Czech Open začala
jako obvykle kvalifikace. Ve hře byly
čtyři vstupenky do prvního kola challengeru, o které usilovalo hned patnáct domácích tenistů. Do finálových
soubojů se dostala trojice z nich. Ke
zkušeným Mertlovi se Šátralem, kteří
již okusili reprezentační trikot, se přidal
hráč prostějovského TK Agrofert
Marek Jaloviec!
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představit lepší. Na druhou stranu
postoupil na challengerech do
hned od začátku turnaj nabídne atrak- čtvrtfinále, přesto nemusí být nepřekotivní souboje, které budou mít velký natelnou překážkou.
náboj,“ okomentoval pavouka Tomáš První kolo nabídne i zajímavou poCibulec, manažer spolupořádajícího dívanou v zápasech zahraničních
TK PLUS a bývalý úspěšný tenista.
tenistů. Lahůdkou může být napříVětší radost udělal los Jiřímu Veselému, klad střetnutí osmého nasazeného
přestože trojnásobný vítěz turnaje ještě Moldavce Radu Albota s Lotyšem
svého soupeřem nezná. Každopádně Ernestem Gulbisem, bývalým semifiúspěšný kvalifikant bude pro českého nalistou na Roland Garros.
www.vecernikpv.cz
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epitaf nebo že jeho studentský pseudonym byl Jiří Ker.
„Nejvíc mě asi bavila laserová pistole, docela se mi dařilo, z šesti pokusů jsem pouze
jednou minula,“ komentovala nečekané
dovednosti jedna ze členek stříbrného
družstva. Bylo patrné, že účastníci se nejen
dobře bavili, ale soutěžení vzali opravdu za
své. O drobné užitečné ceny pro vítěze vůbec nešlo, ceněný byl diplom jako potvrzení vlastních stále ještě solidních schopností.

jaký byl aktiivní senior....

dopředu vyzkoušet i její náměstek Pavel
Smetana. „Něco si ještě ze školy vybavuji,“ usmál se Smetana na dotaz, jak uspěl.
Aleš Procházka si neodpustil dovětek, že
kdokoli má možnost přijít do knihovny na
doučování.
„První místo nám uniklo opravdu jen
těsně,“ litovala trojice dam skrývajících
se pod soutěžním číslem dvanáct. Stačilo třeba jen vědět, že básník Jiří Wolker
nemá na náhrobku vytesán celý známý
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Tomáš
KALÁB
A právě ředitel knihovny Aleš Procházka
soutěž chvíli po desáté hodině zahajoval.
„Kdo je aktivní, ten žije,“ upozornila v následném projevu primátorka statutárního
města Prostějov Alena Rašková všechny
přítomné. Popřála všem úspěšné splnění úkolů, z nichž některé měl možnost si

pro Večerník

původní
reportáž

PROSTĚJOV Pod záštitou Zdravého
města Prostějova si už počtvrté mohli
aktivní senioři osvěžit vědomosti či nabýt nové znalosti a dovednosti. Umožnila jim to zábavná soutěž pro tříčlenná
družstva, kterých se nakonec sešel rovný tucet. V horkém květnovém dopoledni prošla družstva třináct stanovišť
počínaje policejními přes hasiče, Český
svaz ochránců přírody, Střední zdravotnickou školu, Prostějov až po Městskou
knihovnu Prostějov.

dřív, když máme ten sváteční den. Využila
jsem toho s kamarádkou, obě jsme si doma
rychle sbalily plavky a jsme tady,“ zubila se
dvanáctiletá slečna, jejíž spolužačka právě
po břiše sjížděla velký tobogan. Na sluníčku
u jednoho z bazénů se vyhřívali i starší manželé. „My jsme dojeli až z Vrahovic, u nás si
na otevření koupaliště musíme ještě počkat.
A protože máme se ženou vodu nesmírně
rádi, nasedli jsme na autobus a přijeli až
sem,“ svěřil se Večerníku pan František.
Dobrá nálada při pátečním prvním proMichal KADLEC
vozním dni prostějovského aquaparku
Večerník dorazil na zatím v tuto chvíli jediné byla zjevná a viditelná na každém kroku.
prostějovské koupaliště v pátek po patnácté Léto, budiž pochváleno!
(mik)
hodině, to už návštěvnost skutečně atakovala tisícihlavou hranici. „Na první den je
to velice dobré, i když já jsem docela čekal,
že přijde hodně lidí. Vyšlo nám krásné počasí, navíc děti do patnácti let jsou zde dnes
zadarmo. A jsem rád, že si lidé pochvalují i
vodu, dneska jsme ji trošku přihřáli na šestadvacet stupňů. Je jako kafe,“ usmíval se Miloš Kaštil, vedoucí aquaparku v Prostějově.
Dětmi byl nejvíce využíván tobogán, nepohrdly ale ani dalšími vodními atrakcemi.
„Dneska nás naštěstí pustili ze školy trošku
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PROSTĚJOV Až na pozdní odpolední hodiny slunečno, venkovní teplota
osmadvacet stupňů Celsia a uměle
vyhřátá voda v bazénech. Co chtít víc?
Prostějovský aquapark uplynulý pátek
1. června letos poprvé otevřel své brány,
čehož v průběhu celého dne využila až
tisícovka koupáníchtivých lidí nejrůznějšího věku. A jelikož to bylo na Mezinárodní den dětí, mládež do patnácti let
měla navíc vstup zdarma!

MUNAR Jaume (Španělsko)
PAVLÁSEK Adam (ČR)
CUEVAS Pablo (URUGUAY - 2)

MILLOT Vincent (Francie)

VESELÝ Jiří (ČR - 5)
kvalifikant
kvalifikant
YMER Elias (Švédsko)

CARBALLES BAENA Roberto (Španělsko - 3)

ALBOT Radu (Moldávie)
GULBIS Ernests (Lotyšsko)
BONZI Benjamin (Francie)
CARUSO Salvatore (Itálie)
LESTIENNE Constant (Francie)
MELZER Gerald (Rakousko)
ŠAFRÁNEK Václav (ČR)

KUKUŠKIN Michajl (Kazachstán-7)

DJERE Lasio (Srbsko)
HOANG Antoine (Francie)

HORANSKÝ Filip (SLOVENSKO)
OLIVO Renzo (Argentina)

PELLA Guido (Argentina - 4)
GOMBOŠ Norbert (Slovensko)
DOMINGUES Joao (Portugalsko)

BASIC Mirza (Bosna a Hercegovina - 6)

Šacharov Gleb (Francie)
kvalifikant
BELLUCCI Thomaz (BRAZÍLIE)
CHOINSKI Jan (Německo)
KOLÁŘ Zdeněk (Česko)
kvalifikant

GARCIA-LOPEZ Guillermo (Španělsko)
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127 000 €

Prize money:

Do druhého kola se dostalo půltucet
tenistů, devět ztratilo naději na
postup do hlavní soutěže hned v
úvodu kvalifikace. „Příležitost jsme
dali hodně mladým klukům, dalo
se očekávat, že na těžké soupeře
nebudou stačit. Ale získali novou
zkušenost, už za rok můžou být
úspěšnější,“ okomentovala první
kolo kvalifikace šéfka turnaje Petra
Černošková.

Na centrálním dvorci se představí
Šátral - Liška, jednička bude patřit
duelu Jaloviece s Magerem, na dvojce
nastoupí Cuevas – Mertl a kurt číslo 6
bude hostit souboj Gaio - Karlovskij.
Ve druhé rundě začnou zápasy 1. kola
hlavní soutěže, v nichž se hned na
úvod představí Zdeněk Kolář proti
Choinskimu a Kukuškin proti Francouzi Hoangovi. Odpoledne jsou pak
naplánovány první zápasy čtyřhry.
Atraktivní derby sehrají Kolář s Pavláskem proti Jaloviecovi se Šafránkem.
(lv, pk)

1. kolo: Cuevas (1-Uruguay) - Kopřiva (ČR) 7:6, 6:4; Novák - Vondrák
(oba ČR) 2:6, 0:6; Nouza - Mertl (oba ČR) 3:6, 4:6, Eremin (Itálie) - Reboul
(8-Francie) 5:7, 6:7; Gaio (2-Itálie) - Konečný (ČR) 6:3, 6:4; Vrbenský (ČR)
- Doumbia (Francie) 3:6, 2:6; Poljak (ČR) - Nema (Slovensko) 2:6, 6:2, 6:4;
Bodmer (Švýcarsko) - Karlovskij (5-Rusko) 5:7, 6:7; Blancaneaux (3-Francie) - Haider-Maurer (Rakousko) 2:6, 4:6; Jebavý (ČR) - Liška (Slovensko)
3:6, 7:5, 4:6; Nejedlý (ČR) - Sieber (Německo) 1:6, 5:7; Goldsteiner (Rakousko) - Šátral (7-ČR) 3:6, 2:6; Jaloviec (4-ČR) - Bury (Bělorusko) 6:2, 6:3;
Brunner (Rakousko) - Gengel (ČR) 6:2, 6:3; Pospíšil - Kellovský (oba ČR)
6:3, 6:4, Velotti (Argentina) - Mager (2-Itálie) 5:7, 0:3 skreč.
2. kolo: Cuevas - Vondrák 7:5, 6:1; Mertl - Reboul 7:6, 6:3; Gaio - Doumbia
6:3, 3:6, 7:5;
Poljak - Karlovskij 3:6, 4:6; Pospíšil - Mager 6:4, 1:6, 5:7, Haider-Maurer Liška 3:6, 5:7; Seiber – Šátral 6:4, 3:6, 4:6, Jaloviec – Brunner 6:4, 0:6, 6:3,

/QPGVC%\GEJ1RGPMXCNKHKMCEG

Sítem druhého dějství neprošli další
domácí tenisté, přestože některé
porážky byly těžké. Do finále kvalifikace tak postoupilo zmíněné české
trio Šátral, Jaloviec, Mertl. „Věřím,
že se poperou o místo v hlavním turnaji,“ přeje si Černošková. Zatímco
ale Šátral narazí slovenské překvapení
s divokou kartou Tomáše Lišku, Jana
Mertla čeká jednička M. Cuevas
a Jaloviece šestý nasazený Mager.
Finálové zápasy začínají dnes,
tj. v pondělí 4. června, úderem
poledne.
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V neděli hodinu před polednem bylo vše
připraveno, zhruba dvě desítky stánků s
prohýbajícími se stoly plnými nejrozmanitějších dobrot na zahrádce Národního

Michal
KADLEC
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domu dávaly signál, že Restaurant Day
může začít. Hned za vstupem do zahrádky
upoutala příchozí vůně grilovaných chobotniček, které mistrně připravoval manžel
hlavní pořadatelky Petr Sokol. „Chobotničky a další takzvané dary moře seženete
už prakticky ve všech supermarketech, ale
správně je připravit k jídlu, to bývá kumšt.
Mám svůj vlastní recept, o kterém nemluvím ani s manželkou,“ usmál se Petr Sokol.
Do zlatova propečené chobotničky chutnaly i těm nejmenším návštěvníkům.

PROSTĚJOV Zahrádku Národního domu provoněly v neděli jídla a
další pochutiny všeho možného druhu. Další Restaurant Day pod taktovkou Okrašlovacího spolku města Prostějova přilákal na tuto dnes již
tradiční akci stovky lidí. Kuchaři, kuchařky, cukráři, cukrářky, pekaři, pekařky a domácí výrobci zdravých produktů nabízeli u mnohých stánků
„papání“, nad kterým se sbíhaly sliny. Není divu, že mnozí Prostějované
stáli dlouhé fronty, aby si něco dobrého na zub mohli zakoupit, navíc za
velmi příznivé„lidovky“ ceny. Mnozí návštěvníci si tak v rámci Restaurant
Day pořídili i skvělý nedělní oběd...

www.vecernikpv.cz
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chuťovek, něco už ale po pár minutách
došlo, vše jsme vyprodali opravdu bleskově, například tortilly. Ale teď, jak vidíte, vařím klasickou baskickou paellu.
V ní není žádná ryba, protože baskové
ryby nemají příliš v oblibě. Jsou v ní
houby, zelenina, kuřecí maso a speciální
baskické koření. Podlévá se klasickým
vývarem s rýží,“ polechtal chuťové pohárky Libor Smítal.
Tříhodinový Restaurant Day skončil
naprostým úspěchem. Co se týká „jídelníčku“, tak i obrovskou návštěvností.
Není tak divu, že předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova Milada
Sokolová byla spokojená. „Jsem spoko-

ZHQVQ/KEJCN-CFNGE

jená, akce se vydařila po všech stránkách
a jsem z toho opět nadšená. Restaurant
Day patří v Prostějově už k zažitým gurmánským akcím, což je vidět na stále se
zvyšující návštěvnosti. Lidé si různé dobroty nakupují a konzumují přímo na místě,
nosí si je ale také domů. Já osobně jsem si
pochutnala na vynikajícím guláši z hovězí
veverky, byl velice pikantní,“ svěřila se těsně
po ukončení akce Milada Sokolová. Při
nedělním Restaurant Day ale osobně dala
v kuchařském umění vyniknout svému
manželovi. „Osobně jsem odkojena domácími zabijačkami, takže mořské plody
a grilování chobotniček ráda přenechávám
Petrovi.“
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marmelády, kompoty, vonící
polévky, z nichž prim hrála
pravá zelňačka. K dispozici
byly také klokaní guláš či pečené klobásy. To vše se zapíjelo nejen pivem, ale také skvělými domácími limonádami.
„Já tady nabízím marmelády a
kompoty. V těch není absolutně žádná chemie, všechno je
ryze přírodní. Každá z nich je
výjimečná svou chutí a každá
má rovněž jinou konzistenci,“
0C PGLTč\P÷LwÊ FQDTQV[ UG UV¾N[ FNQWJÆ
HTQPV[2GVT5QMQNUGdOC\NKNqUITKNQX¾PÊO prozradila Večerníku Gabriela Stiborová
EJQDQVPKéGM PCDÊ\GPC D[NC K URQWUVC z Olomouce. Jen o kousek dál vznikaly
UNCFMQUVÊ
ZHQVQ/KEJCN-CFNGE španělské dobroty. „Vaříme spoustu

„Já to jím vůbec poprvé v životě, táta s
mámou taky. Chutnají výborně, ale přišel
jsem spíše na sladké,“ rozumoval desetiletý klučina, který se hrnul ke stánkům s
cukrovinkami nebo hned vedle s koláčky
a buchtami.
Dlouhé fronty se stály na domácí vepřové
hamburgery od Jiřího Petriciuse, který
společně s kolegy nevěděl, kam dříve skočit. Ve velkém kotli totiž zároveň vařil na
dálku vonící guláš z veverek! „Samozřejmě
těch hovězích, nebojte,“ uklidňoval se smíchem Prostějovany čekající trpělivě, až na
ně přijde řada.
Restaurant Day nabízel další dobroty,
například domácí buchty, dorty, zákusky, domácí čokoládové pralinky,

„Já si nejvíce pochutnala na guláši z veverky,“
podotkla hlavní organizátorka M. Sokolová

RESTAURANT
DAY
NALÁKAL
GURMÁNY
NEJEN
Z
PROSTĚJOVA
Do finále kvalifikace postoupila tři domácí želízka

Ladislav VALNÝ
a Petr KOZÁK

pro Večerník
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padě neúspěchu, jistojistě vypadne
z první světové stovky. O motivaci
tak oblíbenec prostějovských příznivců má postaráno. Za černého
koně challengeru je považován šestý
nasazený Mirza Bašič (81.) z Bosny
a Hercegoviny, na Hané se daří sedmičce Kukuškinovi (83.) z Kazachstánu a nasazenou osmičku uzavírá
Albot (97.) z Moldávie.
Všech osm nasazených tenistů je ze
světové stovky a nejlepší výsledky
pravidelně dosahují právě na antukovém povrchu. „Tenis a antuce je
specifický. Díky pomalejšímu povrchu se srovnávají výkonnostní rozdíly. Proto se dají očekávat vyrovnané a dramatické bitvy o každý bod.
Čeká nás týden špičkového tenisu,“
je přesvědčena Petra Černošková,
ředitelka MONETA Czech Open.
Posledním hráčem v pavouku hlavní
soutěže je mimo kvalifikantů, o nichž
se rozhodne až dnes, Vincent Millot
z Francie, jemuž náleží 252. pozice.
Kromě Cuevase a Šafránka, který
obdržel vstupenku do hlavní soutěže místo Koláře, dostal volnou kartu
také Brazilec Thomaz Bellucci, který se na žebříčku ATP dostal až na
21. místo, zahrál si osmifinále na Roland Garros a vyhrál čtyři velké světové turnaje. Poslední kartu pořadatelé
vyměnili se Slovenským tenisovým
svazem a ten ji přidělil Filipu Horanskému. „Za to jsme dostali kartu na
podzimní halový turnaj v Bratislavě

Atraktivní první kolo přinese souboj Pavláska s Cuevasem z Uruguaye

PROSTĚJOV Takové obsazení finálového duelu by se pořadatelům MONETA Czech Open líbilo. Zahraniční hvězda a zástupce
domácího tenisu. Má to ovšem jeden háček - Adam Pavlásek
a druhý nasazený Pablo Cuevas z Uruguaye na sebe narazí hned
v rámci 1. kola! Turnaj tak hned v úvodu přijde o jednoho atraktivního hráče. Na druhou stranu to jenom potvrzuje vysokou kvalitu,
kterou se prostějovský challenher pyšní a ani letos tomu nebude
jinak. Do areálu NTC MORAVA Za Kosteleckou ulicí se tak vyplatí
chodit od prvního dne až po samotné finále, které je na programu v sobotu 9. června od 11:00 hodin. O hodinu dříve začne exhibice mezi Jiřím Novákem a Švédem Thomasem Johanssonem.
Vstup do hlediště je tradičně volný. PROSTĚJOVSKÝ Večerník je
každoročním mediálním partnerem a za letošního vítěze tipuje
domácího borce - Adama Pavláska!
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Pondělí 4. června 2018
www.vecernikpv.cz

Aktivní senioři v Kolářových sadech počtvrté 3UYQÉGHQDKQHG1$5912

netové stránky www.vecernikpv.cz
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jakká byla vernisááž

vou veřejného života ve městě. „Ondřej
Přikryl, tehdejší starosta, sehrál mimořádnou roli v otázce zásobování města.
Velká část tehdejších zásob byla opatřena načerno a starosta spolu s vedením
města žil v neustálých obavách z perze-
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kuce. Známá je především taktika obchvatu, v jejímž rámci tehdejší vedení
města předstíralo loajalitu k monarchii,
aby získalo výhody,“ přiblížil archivář
doktora Přikryla. Jako lékař věděl, co
válka přinese za hrůzy, proto nepodce-
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milujeme vecerník


PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek
31. června měla premiéru nová
česká komedie od režiséra Jana
Nováka Teambuilding a hned se
zařadila do kategorie: Film, je-

muž je se potřeba vyhnout. Tady
je prostě od začátku všechno
špatně. A tím od začátku je myšleno od scénáře, který, kdo ví
proč, někdo schválil k natáčení.

TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
Na festivalu vystoupí přes 150 umělců a účinkujících z 9 zemí světa!

Vstupenky v síti

Po velmi chabém pokusu o pohádku Dukátová skála a jedné z dalších podprůměrných komedií Pepa nabízí divákům Teambuilding něco jako komedii zase o poznání
horší, než byla ta posledně jmenovaná. Scénář, který Novák napsal s herečkou a spoluautorkou Dukátové skály Danielou Choděrovou, za celý film nepřijde ani s jedním
vedlejším nápadem a základní premisa tak
neutáhne ani půlku snímku.
U nových komedií posledních let je to
bohužel stále pořád dokola, ale ono je těžké nějakým příběhem poslepovat takový
produkt placement. Filmem se tak potácejí
nezajímavé postavy, které nemají absolutně žádnou vlastní osobnost, se kterou by
se kdokoliv mohl ztotožnit. V divákovi tak

Jakub ČERMÁK

Pro samotného režiséra je to třetí
film jen za tento rok, takže se dá
říci, že kvantita má u Jana Nováka
přednost před kvalitou. Co ale čekat od pána, který má na svědomí
Kameňák 4. Večerník se na film
podíval svým kritickým okem
v recenzi.

  

akorát vyvolají pocit lítosti a nejspíše i pocit vzteku nad hloupostí postav. Herecké
výkony prakticky neexistují přesně v duchu toho, že postavy se na plátně opravdu
jen potácejí a padají, nadávají, zvrací nebo
mají průjem (bohužel i ten slovní), s čímž
si nemůže poradit nikdo, počínaje Miloslavem Mejzlíkem v hlavní roli přes Danu
Morávkovou, Alici Bendovou, Annu
Stropnickou, Martina Dejdara, Martina
Krause a všechny další. Nezachránil to ani
kameraman Miroslav Souček svými dlouhými záběry českých hor, které vyplňovaly
hluchá místa mezi dialogy.
Bohužel dávno pryč je doba skvělých
žánrových komedií, ať už to byli Samotáři, Jedna ruka netleská a už vůbec
nemluvím o Pelíškách. Tady jde o podivnou komediální sešlost, do níž se
povedlo natáhnout spoustu známých
herců (kteří asi nečtou scénáře, jinak
si nejde vysvětlit, proč do toho šli), co
dělají tak veselé skopičiny, až nebudete vědět, jestli se smát, nebo brečet.
Pokud tu ale nadále budou Novákové,
Magnuskové a Troškové, budeme spíše
brečet.

volejbal
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„V první řadě jsem se stal sportovním
ředitelem, který má v kompetenci
vybrání trenérů a skládání hráčského
kádru. V tomto směru půjdeme cestou dávání velkého prostoru zejména
českým a také slovenským volejbalistkám, převážně mladšího věku.
Troufám si říct, že o hráčském trhu
v obou těchto zemích mám hodně
dobrý přehled jak díky mé klubové
trenérské kariéře, tak zásluhou dlouhého působení u ženských reprezentací SR, předtím i ČR. Tyto přednosti
chci nyní dát plně ve prospěch VK
Prostějov. A moje role poradce? S Lubošem se dokonale známe, máme
kamarádský vztah a v případě potřeby můžeme cokoliv zkonzultovat.
Do jeho trenérských kompetencí
mu však nehodlám vůbec zasahovat,
hlavní zodpovědnost za vedení družstva už pochopitelně ponese on.“
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vést družstvo z pozice lídra za současné situace jednoznačně zaslouží, já
s tímto řešením souhlasím,“ potvrdil
Chytil.
Jedinou další změnou ve složení realizačního týmu je přesun Lukáše
Mičeka z místa statistika na post trenérského asistenta. „Lukáš je mladý
progresivní odborník, s Lubošem si
navíc skvěle rozumějí a vytvoří tak
soudržnou dvojici. Kondiční trenérkou zůstává Solange Soares, lékařem Pavel Navrátil a masérem Tomáš Rak. U mančaftu tudíž setrvají
vesměs osvědčení odborníci, čímž je
zajištěna kontinuita společné práce na
určité standardní úrovni odpovídající
našim představám. Prostě jedeme dál,“
pravil šéf VK s úsměvem a doplněním,
že Peter Goga pokračuje jakožto oddílový manažer.

„Při řešení, co a jak s prostějovským
volejbalem dál, mi předseda klubu Petr
Chytil i šéf TK PLUS Mirek Černošek
jednoznačně řekli jedno: že si přejí,
abych v oddílu pokračoval. Byť v jiné
funkci. Tenhle zájem mě moc potěšil,
LUBOMÍR PETRÁŠ
a neboť sám cítím bytostnou spjatost
s vékáčkem, dohodli jsme se na mém
<<
setrvání. Samozřejmě mám radost
&)&
a těším se na další společnou práci
s osvědčenými parťáky z realizačního „Mám velkou radost, že mi vedení
týmu. I když to pro mě teď bude dost klubu dalo šanci i důvěru, které si
jiné.“
vážím. A udělám maximum, abych
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„Luboš je z mého pohledu naprosto logická a ideální volba na místo
nového hlavního trenéra našeho
ženského áčka. Nejenže si to zaslouží za způsob, jakým dlouhých
deset let dělal výborného asistenta,
ale navíc má pro tuhle práci veškeré
předpoklady. Odborné schopnosti,
lidské kvality i bohaté zkušenosti,
a to nejen z prostějovské dekády. Už
předtím dělal sedm let prvního kouče ve Slávii UK Bratislava a tamní
ženy dovedl ke čtyřem mistrovským
titulům. Teď přišel jeho čas převzít
plnou zodpovědnost i ve VK.“
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nových koučů a zároveň za složení
hráčského kádru. Kromě toho bude
i jakýmsi poradcem či supervizorem
připraveným k případným konzultacím s hlavním trenérem, pokud si situace takové řešení vyžádá. Proto Mirek
osobně nebude chybět na domácích
zápasech i na některých venkovních,
plus se zajde občas podívat také na přípravu,“ prozradil Chytil.
Nového kormidelníka číslo jedna
Lubomíra Petráše tak navrhnul do
funkce právě Čada. „Luboš mu dělal
celých těch deset let výborného a věrného asistenta, ovšem posun na místo hlavního kouče rozhodně nedostal
pouze za zásluhy. Disponuje velkými
trenérskými kvalitami, vždyť ještě
před příchodem do Prostějova získal
se Slavií UK Bratislava čtyři slovenské
tituly. Podle Mirkova názoru si šanci
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„Je pravda, že jsem posledních deset
let dělal asistenta a za tak dlouhou
dobu si člověk na leccos zvykne.
Zároveň však též platí, že před mým
příchodem do Prostějova jsem plných sedm sezón byl hlavním trenérem žen ve Slávii UK Bratislava.
A nepamatuji si, že bych navzdory
mému tehdejšímu mládí měl někdy
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„Být asistentem nebo prvním koučem, to je dost podstatný rozdíl. Asistent má jiné povinnosti a funguje
minimálně zčásti jako taková spojka
mezi hlavním trenérem a hráčkami, s nimiž může mít kamarádštější
vztah. Zatímco kouč nese veškerou
zodpovědnost za celý mančaft, kvalita
hry, výkony i výsledky jdou logicky za
ním. A musí umět rozhodovat, současně vycházet se svěřenkyněmi, mít
u nich přirozenou autoritu.“
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tuhle příležitost správně využil. Na
práci hlavního trenéra se hrozně těším, bude to něco úplně jiného než
dělat asistenta. Nikdy jsem se nikam
vyloženě necpal a tím víc mě těší, že
tým můžu po Mirovi Čadovi převzít.
Mám velikánskou chuť do práce,
i když bude hodně náročná.“

NOVÁ FILOZOFIE:
OMLAZENÍ A PROSTOR
HLAVNÌ ÈEŠKÁM
Tak značnou herní sílu jako v minulých sezónách však ženstvo Prostějova
už mít nebude. „Rozhodli jsme se
pokračovat cestou nižších ekonomických nákladů, tím pádem přestáváme tolik sázet na zahraniční
hvězdy. Přednost dostanou ve větší
míře mladé hráčky převážně české
národnosti, případně ze Slovenska.
Cizinky odjinud samozřejmě nevylučujeme, ale třeba letos budeme mít
asi pouze jednu. Obecně chceme, aby
mladé Češky včetně vlastních klubových odchovankyň dostávaly u nás víc
zápasového prostoru a výkonnostně
rostly, třeba až pro národní reprezentaci,“ nastínil Petr Chytil.

„V první řadě jsem rád, že dál pokračuje naše spolupráce s Mirkem
Čadou. On mě toho za deset společných let strašně moc naučil a teď mě
z pozice nového sportovního ředitele
vybral za svého nástupce, čehož si
cením, moc díky za to. Současně má
za úkol skládání hráčského kádru,
což jsme spolu průběžně probírali
a věřím, že postavíme konkurenceschopný mančaft. Přesnou podobu
sice ještě dolaďujeme, ale tvoří ho
mladé i zkušenější plejerky a stěžejní
bude dát dohromady soudržnou partu. Každopádně jsem plný očekávání
a natěšený na práci jak s holkama, tak
s parťáky v realizačním týmu. S mým
asistentem Lukášem Mičekem, s kondiční trenérkou Soli Soares, s doktorem Pavlem Navrátilem i s masérem
Tomem Rakem. Společně uděláme
maximum, aby se volejbalovému VK
Prostějov nadále dařilo v rámci možností co nejlépe.“

)<+)
'<===

problémy ohledně vztahů s hráčkami, jejich přístupu ke mně anebo
s tím, že bych nezvládal práci prvního kouče. Já věřím, že se na změnu
rychle adaptuji a nepřinese to žádné
komplikace.“

Konkrétní složení obměněné soupisky zatím neodtajnil. „Mirek Čada
ve spolupráci s Lubošem Petrášem
ještě dolaďují poslední jména nového
kádru, jehož podstatnou část již máme
podepsanou. Jména budeme zveřejňovat postupně v následujících týdnech.
Každopádně bych řekl, že náš ženský
tým pro soutěžní ročník 2018/2019
se nejeví vůbec špatně, i když na jakékoliv prognózy je ještě moc brzy. Roli
největšího tuzemského favorita však
rozhodně přenecháme někomu
jinému, na druhou stranu zbraně
předem skládat určitě nehodláme.
Prostě chceme hrát v rámci možností
kvalitní, živý, divácky atraktivní volejbal, který by našim věrným fanouškům
mohl nadále dělat radost. A plánujeme
i účast v evropském CEV Cupu,“ doplnil Petr Chytil.
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Prostějov (son) - Poslední turnajová vystoupení sezóny 2017/2018
absolvují mládežnické výběry VK
Prostějov věkových kategorií U15
i U13. Jde o mezinárodní klání ve
slovenských Levicích, kde se starší
žákyně střetly 2. + 3. června a mladší
žákyně se tam utkají 9. + 10. června.
„Do Levic vyrážejí naše žákovské
týmy každým rokem už tradičně, letošek není výjimkou. Se staršími jeli
trenéři Lukáš Miček a Jan Moravčík,
mladší povede jejich kouč Jindřich
Němeček,“ prozradil končící šéftrenér mládeže vékáčka Jaroslav Matěj.
Obecně znovu platí to, co v závěru
každého školního roku. „Od začátku
května do konce června trénují všechny prostějovské mládežnické kolektivy v takovém složení, v jakém půjdou
do nového soutěžního ročníku. To
znamená už s přesuny mezi věkovými kategoriemi u těch holek, které
musí v létě mezi starší,“ připomněl
Matěj. Mladší žákyně VK přitom již
mají za sebou jeden přípravný turnaj
v Olomouci. „Šlo o tradiční Memoriál
Jirky Lóna, na který jsme vyrazili s většinou holek, jež budou od podzimu
základem našeho áčka do třinácti let.
I když jsme skončili třináctí, byl jsem
spokojený s hrou i projevem,“ krátce
zhodnotil trenér Jindra Němeček.

*(;$&
dvakrát do Levic

Prostějov (son) - Už i volejbal bude
v našem městě nově mít svůj turnaj určený pro školní týmy. Ponese
název O pohár VK Prostějov a jeho
premiérový ročník 2018 proběhne
v úterý 5. června od 8:00 hodin v hale
Sportcentra DDM v Olympijské ulici.
„Chtěli jsme, aby holky z prostějovských základních škol mohly zápolit
ve volejbalu podobně, jako třeba kluci školáci nedávno bojovali při dvou
fotbalových turnajích. Proto jsme se
rozhodli založit novou tradici každoročních klání pod vysokou sítí,“ informoval manažer vékáčka Peter Goga.
Zítřejší akce tudíž zaplní halu sportující mládeží. „Turnaj je určen děvčatům
čtvrtých tříd ZŠ a přihlásilo se nám
celkem šest družstev ze šesti různých
škol, jež se utkají systémem každé
s každým. Výsledky se sečtou do konečné tabulky, ale o to nejde v první
řadě. Podstatné bude skvěle si zahrát,
zasportovat a přitom si užít zábavu,“
nadhodil hlavní organizátor Goga.
Předpokládaný závěr volejbalového
poměřování je okolo poledne, kdy vše
vyvrcholí slavnostním vyhlášením.
„Pro všechny zúčastněné máme připraveny pěkné ceny. A nejen proto věřím, že si společné dopoledne s pohybem parádně užijeme,“ těšil se Goga.

Zítra O pohár
VK Prostìjov škol

PROSTĚJOV Volejbalová Golden
European League žen 2018 pokročila dál o další dvě kola svých
základních skupin. V grupě C se
opakovaně střetly výběry České
republiky a Slovenska, přičemž důležitou úlohu v obou vzájemných
duelech hrála dvojice plejerek VK
Prostějov.
Za ČR pokračovala coby jedna z klíčových tahounek smečařka Andrea
Kossányiová, která perfektně zvládla
zápas třetího dějství v pražské Areně
Sparta na Podvinném Mlýně. Skvě-

lými 19 body při vysoké užitečnosti
+16 měla rozhodující podíl na jasném
vítězství 3:0, zatímco smečařka Lucie
Nová jakožto další členka vékáčka na
domácí straně se tentokrát nevešla do
zápasové nominace. A prostějovská
blokařka Nina Herelová se v hostujících barvách tolik neprosadila, když
dosáhla jen 4 bodů.
Odveta o čtyři dny později v Bratislavě
byla o poznání vyrovnanější, kolektiv SR
dokonce ovládl první set 25:16. Leč poté
se karta obrátila a Češky vývoj utkání
otočily na výsledných 1:3. Nejvíc vidět

byla na hřišti znovu Kossányiová zásluhou 13 bodů, byť její výkon už neměl tak
vynikající parametry. Naopak Herelová
se dokázala zlepšit na 8 bodů, nicméně
za reprezentaci není tolik produktivní
jako za svůj klub. Nová pak strávila celou
slovenskou bitvu na české lavičce.
Nyní zbývají ze skupinové fáze letošní
Evropské ligy poslední dvě kola, před
nimiž mají volejbalistky VK diametrálně odlišné vyhlídky. Nároďák Česka
totiž suverénně směřuje za postupem
do závěrečného Final Four, k čemuž
mu stačilo alespoň jednou porazit Bělo-

rusko, přičemž tohoto soupeře přivítaly
v sobotu 2. června v Jindřichově Hradci.
A vyšlo to hned napoprvé. Na jihu Čech
se zrodila hladká výhra domácích 3:0,
ke které notně přispěla nejvíce bodující
Kossanyiová (12). Na palubovku se dostala i střídající Nová.
Program Češky zakončí 6. 6. v Minsku. To Slovenky s Herelovou v sestavě opustily dno tabulky díky výhře ve
Španělsku 3:1. Odveta je na programu
ve středu v Levicích.
(son)
Výsledkový servis
najdete na straně 26
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Češky tažené „Kossy“ dvakrát porazily Slovenky s Herelovou

„Už delší dobu jsem byl vnitřně
rozhodnutý, že minulá sezóna bude
moje poslední jakožto kouče. Především s ohledem na plánované
omlazení hráčského kádru jsem
vedení klubu jasně řekl svůj názor,
aby družstvo převzal mladší trenér
s maximální energií i velkou chutí
do náročné práce. A potěšilo mě, že
jsme se na takovém řešení nakonec
shodli.“
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MIROSLAV ÈADA

PROSTĚJOV Střídání stráží na
trenérském postu u prostějovských volejbalistek je ve znamení
dvou mužů, kteří své působení na
lavičce spojili během uplynulých
deseti let s místním VK. A v oddílových službách pokračují dál, jen
každý na jiném postu. Dosavadní
kouč Miroslav Čada bude nově
sportovním ředitelem a poradcem, Lubomír Petráš se z asistenta
stane hlavním lodivodem. Obou
aktérů tohoto přesunu kompetencí se Večerník zeptal na jejich
první dojmy.

Marek SONNEVEND

„Mirek Čada přišel po skončení sezóny s tím, že už chce s trénováním
definitivně skončit. Jeho přání jsme
samozřejmě respektovali, ale současně ho chtěli ve službách našeho klubu
udržet jako člověka, který celých deset
let stál za všemi dosaženými úspěchy.
Proto máme radost, že jsme se dohodli
na další vzájemné spolupráci,“ potvrdil
Večerníku Petr Chytil, předseda správní rady vékáčka.
Co tedy bude Čada v prostějovském
angažmá dál dělat? „Stal se sportovním ředitelem zodpovědným za výběr

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV To, co dlouholetý hlavní trenér volejbalistek
VK Prostějov naznačoval hned
po závěru uplynulé sezóny, se
teď stalo oficiálně potvrzenou
skutečností. Miroslav Čada
skončil na vlastní žádost coby
kouč „A“-družstva žen, aby se
na jeho místo posunul dosavadní asistent Lubomír Petráš.
Neméně důležitou informací
však je, že veleúspěšný lodivod z hanáckého oddílu neodchází, jen se přesune na
jiný post.
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RYCHLÝ
NOVÝM TRENÉREM JE LUBOMÍR PETRÁŠ! 
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TEAMBUILDING potvrzuje, ]$; Petráš se na hlavní roli hrozně těší. A Čada
)'<]+<"&*=== je rád, že může být Prostějovu dál prospěšný
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Pátek 20. 7. 2018 od 15.00 hod. / Sobota 21. 7. 2018 od 11.00 hod.

29. červen 13:30–21:30 hodin

HARRY POTTER V KINĚ

Jak probíhal zrod obsahu výstavy? „S kolegou Cydlíkem jsme se rozhodli, že velké
panely budou věnovány jednotlivým rokům, které předcházely vyhlášení samostatného Československa. Jedná se o roky
první světové války 1914, 1915, 1916,
Ondøej Pøikryl a Josef Kotek,
1917 a 1918. Na každém panelu můžete
prostìjovští vlastenci
vedle dobových dokumentů nalézt také
stručný přehled důležitých světových Některé panely výstavy jsou věnovány
událostí a informace k dění v Prostějově důležitým osobnostem, které v době

Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

Z VERNISÁŽE

navštivte stále více oblíbenější inter

Jednou z nich byl Ondřej Přikryl - lékař, básník, spisovatel a československý
politik, v době války starosta Prostějova. Po studiích na Karlově univerzitě
války žily v Prostějově a výrazným v Praze se vrátil do Prostějova, začal se
samotném,“ nastínil Paulo.
Mezi dobovými dokumenty na výstavě se způsobem se zapsaly do dějin města. angažovat v politice a brzy se stal hlanachází například fotky, vyhlášky okresního hejtmanství, chlebenky, Hlasy z Hané,
což byly dobové noviny, nebo třeba plakáty k všeobecné mobilizaci. Fotografie
zachycují některé důležité okamžiky, jaké
představoval vznik prvního červeného kříže na Prostějovsku a jeho členy. Zachycují
ale i okamžiky naprosto běžné ve válečném
období, a to například dlouhou frontu na
máslo na místním náměstí nebo tehdejší
továrnu na stroje ve Vrahovické ulici.

PROSTĚJOV Minulé úterý 29. května proběhla ve Státním okresním archivu Prostějov vernisáž na
téma první světové války a vzniku první republiky. „Nápad připravit výstavu k první světové válce
zrál na našem pracovišti již od roku 2014, kdy se připomínalo neblahé výročí zahájení takzvané velké
války. Vzhledem k významnému stému výročí vzniku ČSR bylo téma již od počátku jasné. Pan ředitel
pověřil vedením výstavy mě a kolegu Tomáše Cydlíka, participovali jsme na ní ale všichni,“ prozradil
Večerníku archivář a jeden z iniciátorů výstavy Roman Paulo.

18052910589

18060610611

milujeme vecerník
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 Proč jste na sebe vlastně vzali
pořádání mládežnického šampionátu?
„V první řadě asi proto, abychom
dokázali, že na něco takového
máme a jsme schopni se podobně
velké akce úspěšně chopit. (úsměv)
Byla to pro nás výzva, kterou jsme
myslím zvládli v rámci možností
dobře. Sice teprve sbíráme zkušenosti, neboť v podobném organizačním složení jsme zatím dělali
jediný takhle rozsáhlejší podnik
- Sportovní hry DTJ 2016. Ty
předloni trvaly dva dny, zatímco

Marek
SONNEVEND

v rámci původního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Během tří dnů od
4. do 6. května boxerský oddíl BC
DTJ Prostějov plně prokázal své
schopnosti. Organizační i sportovní. Uspořádal jak mistrovství
republiky školní mládeže, tak
uprostřed něj i slavnostní zápas
extraligy mužských družstev
s převzetím mistrovské trofeje.
Vše při těchto dvou náročných
akcích běželo jako na drátkách
a klubový šéf, současně i prezident MČR mohl konstatovat spokojenost. Své dojmy více rozvedl
v následujícím rozhovoru pro
Večerník.

teď o jeden víc. Každopádně jsme se chtěli mistrovství
zhostit po všech stránkách co
nejlépe, abychom svým dílem český box někam posunuli v pozitivním směru.“
 Máte pocit, že se extraligové
vyvrcholení i mistrovství školáků vydařily?
„Jedna věc jsou naše vlastní
dojmy, které byly převážně dobré.
Ještě mnohem podstatnější jsou
pak názory všech účastníků i jejich doprovodu. A z toho, co nám
sami říkali, nebo se k nám doneslo,
panovala spokojenost. Takže jsme
to snad udělali na úrovni, kterou si
podobně významné akce zaslouží. Co se týká šampionátu školní
mládeže, za celé tři dny se samozřejmě objevila spousta záležitostí
k neustálému řešení, ale naštěstí
nedošlo k žádnému většímu zádrhelu s nepříznivým dopadem
na turnaj. S přípravami jsme si dali
hodně záležet a vyplatilo se, všech-

no proběhlo podle plánu. Navíc
jsme k nezbytnému základu přidali
i nějakou nadstavbu.“
 Co máte přesně na mysli?
„Třeba originální ceny pro vítěze
všech váhových kategorií speciálně vyrobené uměleckým kovářem.
Nebo vyhlášení čtyř speciálních cen,
kdy se nejtechničtějšími účastníky
šampionátu stali Antonio Hauer
z Olomouce a Natálie Dudová
z Kroměříže, těmi nejbojovnějšími
pak naši domácí zástupci Filip Jílek
s Bárou Mahrovou. Dále jsme domluvili taneční vystoupení děvčat
z TŠ Pirouette a kompletní tři dny
bojů skvěle moderoval profík na
svém místě Marek Šimák, známý
komentováním boxu v televizi. Sa-

mostatnou kapitolou pak byl extraligový zápas proti Ústí nad Labem.“
 I na něm jste si dali hodně záležet, že?
„Ano. Za rozhodnuté situace, kdy
jsme měli už dopředu jistý titul, se
to dalo pojmout vyloženě suše. Že
tohle utkání jen nějak absolvujeme, aby se neřeklo, a bude po sezóně. My jsme však chtěli něco víc.
Proto vznikl nápad zařadit souboj
s Ústím na sobotní večer doprostřed mistrovství a pojmout ho
slavnostně, to znamená s předáním
zlatých medailí i mistrovské trofeje.
Taky jsme udělali maximum, aby
celé utkání mělo vysokou kvalitu,
což i díky přístupu soupeře vyšlo.
Myslím, že všechno klaplo na jedničku a věrným rohovnickým fanouškům nejen z Prostějova jsme
snad udělali radost. Český box
si podle našeho názoru zaslouží
aspoň trochu péče i úsilí, aby ještě
víc neupadal a naopak byl lepší.“
 Stálo vás pořadatelství hodně
sil, zejména psychických?
„Lehké to pochopitelně nebylo,
člověk je tři dny od rána do večera
v jednom kole a pořád musí něco
řešit. Ale rozhodně to stálo za to,
únava se vždycky dá nějak překonat. Každopádně chci strašně moc
poděkovat všem, kteří se na organizaci obou boxerských akcí jakkoliv
podíleli. Měli jsme základní pořadatelský štáb, k němu se přidala
spousta obětavých dobrovolníků
a samozřejmě lidí okolo ringu, bez
kterých by to nešlo. Všichni zvládali
své úkoly výborně, což především
přispělo k celkově úspěšnému vyznění těch tří nabitých dnů. Dali
jsme si záležet třeba i na pečlivém
zajištění odpovídajícího ubytování
pro účastníky, na tom, aby měli co
dobrého jíst a pít jak oni, tak diváci. Na takových věcech se nevyplatí
šetřit. Perfektní zázemí jsme přitom

Za rozhodnuté situace, kdy jsme měli
už dopředu jistý titul, se dal zápas proti
Ústí pojmout vyloženě suše. Že tohle utkání
jen nějak absolvujeme, aby se neřeklo, a bude
po sezóně. My jsme však chtěli něco víc...

 

PETR NOVOTNÝ

vizitka



moci si velice vážíme. Všem ještě
jednou moc díky.“
 Co bude následovat dál?
„Nejdřív dokončíme úspěšnou
sezónu, v jejímž závěru nás ještě
čeká oblastní přebor v Mikulově plus dva mládežnické turnaje
v Německu a na Slovensku. Potom
si dáme trochu prázdninového oddechu a začneme pracovat nanovo.
Naší prioritou je kvalitně se starat
o mládež a jak už jsem řekl, posouvat český box k něčemu lepšímu.
Máme nějaké nápady například,
co se týče uplatnění rohovnických talentů ve chvíli, kdy opustí
mládežnické kategorie. Uvidíme, nakolik se naše vize podaří
uskutečnit. Každopádně jsme
teď jako organizátoři nabrali
nové cenné zkušenosti, a pokud
se v bu-doucnu objeví příležitost
zase něco zajímavého uspořádat,
půjdeme do toho.“

1. Prostějov
2. Třeboň
3. Děčín
4. Ústí n. L.

5
2
2
2

0
0
0
0

1
3
3
4

60:36
48:32
32:48
36:60
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10
4
4
4

1. kolo: BC DTJ Prostějov – SKB Hydrokov Třeboň 10:6, BC Armex
Rohovník Děčín – SKP Sever Ústí nad Labem 10:6.
2. kolo: SKP Sever Ústí nad Labem – BC DTJ Prostějov 6:10, SKB
Hydrokov Třeboň – BC Armex Rohovník Děčín 4:12.
3. kolo: BC Armex Rohovník Děčín – BC DTJ Prostějov 0:16 kontumačně, SKB Hydrokov Třeboň – SKP Sever Ústí nad Labem 16:0 kontumačně.
4. kolo: BC DTJ Prostějov – BC Armex Rohovník Děčín 12:4, SKP Sever Ústí nad Labem - SKB Hydrokov Třeboň 10:6.
5. kolo: SKB Hydrokov Třeboň – BC DTJ Prostějov 16:0 kontumačně,
SKP Sever Ústí nad Labem – BC Armex Rohovník Děčín 10:6.
6. kolo: BC DTJ Prostějov – SKP Sever Ústí nad Labem 12:4, BC Armex Rohovník Děčín – SKB Hydrokov Třeboň odloženo.

{)*&'*)<]^`  

BOX

✓ narodil se 16. října 1980 v Přerově
✓ šéf a trenér boxerů BC DTJ Prostějov
✓ s boxem začal až od svých 16 let v Lipníku nad
Bečvou, následně působil i v Kroměříži, Brně, Ústí
nad Labem a Ostravě
✓ do Prostějova přestoupil v roce 2007 a působil tam až do konce aktivní kariéry 2013 (následně odboxoval ještě několik extraligových utkání v letech
2014 + 2015)
✓ získal šest titulů mistra republiky (2002, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012)
✓ zúčastnil se mistrovství Evropy 2006 v Plovdivu a mistrovství světa 2007 v
Chicagu, vyhrál Velkou cenu Ústí nad Labem 2009
✓ většinu svého rohovnického života strávil ve váhové kategorii do 81 kilogramů
✓ trenérské práci se začal věnovat během roku 2011, hlavním koučem BC
DTJ se stal v roce 2013
✓ zaměstnán je u Policie ČR v Prostějově na oddělení strážní služby
✓ od roku 2009 je ženatý, s manželkou Markétou mají osmiletou dceru Nelu
a pětiletého syna Adama
zajímavost: v roce 2013 byl zvolen starostou DTJ Prostějov, tuto funkci
vykonává dodnes

našli ve Společenském centru, které je pro podobné události ideální.
Zapomenout pak nesmím na výraznou podporu všech partnerů v čele
se statutárním městem Prostějov
a Olomouckým krajem, jejichž po-

Šéf prostějovského boxu Petr Novotný poděkoval všem, kteří se podíleli na organizačním i sportovním úspěchu dvou akcí

„BYLA TO VÝZVA, KTEROU JSME ZVLÁDLI“

rozhovor Večerníku

Prostějov (mik) - To jsme ale narazili! Na středeční tiskové konferenci
představila náměstkyně primátorky
Ivana Hemerková kulturní program pro
letošní Prostějovské léto. „Největším
tahákem bude koncert skupiny Slza,“
řekla sebevědomě náměstkyně.
Večerník si chtěl trošku rýpnout a zeptal
se, proč na náměstí nebudou vystupovat třeba Kabáti... „Ježíši, Kabáti? Ti by
zplundrovali celé náměstí, respektive
jejich fanoušci. To by asi neklaplo,“ zhrozila se Hemerková. Nu což, skupina Kabát tak centrum Prostějova neoživí. To
je škoda!

Slza místo Kabátù

RYCHLÝ


V dalších třech vitrínách nalezneme
vše možné, jsou to věci od dobových
bankovek přes mapu pohybu čs. legií
v Rusku až po zajímavé informace
o rekvizicích zvonů, které jsou doloženy i na vystavených fotografiích.
Kopie archiválií a jiných pramenů,
které můžete na výstavě vidět, pocházejí výhradně ze SOkA Prostějov. Jedná se především o následující fondy:
Archiv města Prostějov, Osobní fond
Ondřej Přikryl, Okresní úřad Prostějov, Sbírka fotografií a fond nazývaný
zkráceně jako Soudobá dokumentace.
V předsálí jsou vystaveny také materiály dodané Miroslavem Macíkem
a plumlovským kastelánem Pavlem
Zástěrou, patří mezi ně například
některé chladné zbraně, průkazy československých legionářů a vojenská
vyznamenání. O dobovou muziku se
při úterní vernisáži postaral Pavel Moš
s flašinetem.

Místní legionáøi a rekvizice zvonù

nil přípravu veškerého lékařského materiálu, což později zachránilo mnoho
životů.
Další výraznou osobností v Prostějově
byl novinář a příslušník prvního odboje z řad civilistů Josef Kotek. „Tento pán
byl národně-sociální novinář a po svém
protirakouském projevu vysloveném
ve Smržicích byl zatčen a v předvečer Štědrého dne vojenskou správou
v Ostravě popraven. Jeho odsouzení
bylo v rozporu i s tehdejším platným
rakouským trestním právem,“ prozradil
tvůrce výstavy.
gy stále více oblíbené seskupení SLZA.
„Podobná akce je zařazena do programu
Prostějovského léta vůbec poprvé. Z nemocnice se nám ozvali s tím, že by pro
návštěvníky uspořádali kurz první pomoci.
Lidé totiž mnohdy nevědí, jak se mají při
různých nehodách chovat, a tak je potřeba je to naučit,“ objasnila Večerníku bod
předprogramu Martina Drmolová,kulturní pracovnice klubu DUHA. Nemocnice
Agel připraví v rámci Prostějovského léta
akci nazvanou Nebojte se poskytnout první pomoc…, my vás to naučíme. Na ní odborníci z místní nemocnice naučí všechny
zájemce, jak se zachovat v krizových situacích, kdy je ohrožen život.

Po třech letech se do Prostějova také vrací
známá česká kapela Slza. „V roce 2015
skupina vystoupila na Prostějovském létu,
tehdy na své hudební dráze teprve začínala.
Nyní jde již o velice populární kapelu, a to
zejména mezi mladými. Předpokládáme
tedy, že na jejich koncert přijde hodně lidí,“
ujistila Drmolová, že start bude skutečně
ostrý.
Letošní novinkou je vylepšení techniky. Zatímco v předchozích letech jste na
náměstí mohli vidět pouze jeden velký
koncert, který byl zpravidla i posledním
v rámci Prostějovského léta, tentokrát si
užijete hned čtyři velké stage s ledkovým
osvětlením.
(tem)

PROSTĚJOV A po roce zas, MEDart je u nás! Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose ve
spolupráci s Kulturním klubem
u hradeb Duha pořádají v nadcházejícím týdnu přehlídku prostějovských divadelních souborů
a jejich hostů. V rámci MEDartu
2018 uvidíte místní Moje divadlo,
Divadlo Hanácké obce nebo třeba
olomouckou Tramtarii. Festival,
který vznikl za přispění statutárního města Prostějova, tak opět
nabídne pestrou směs souborů
i představení.
Zahájení proběhne již dnes, tj.
v pondělí 4. června, kdy se od 9:00
hodin představí v sále prostějovského zámku na Pernštýnském
náměstí divadelní soubory pořádající ZUŠ se svými úspěšnými
vystoupeními Jak se zbavit mstivý
Soni a Matylda. V 19:00 hodin
pak vystoupí v Duze Moje divadlo
s novinkou Didiera Bénureaua Můj
tchán je princezna. V provokativní francouzské komedii o tom, jak
snadno se mohou změnit člověku
jeho dosud neotřesitelně pevné životní zásady, zahrají Hana Švédová,
Martina Drmolová, Pavel Drmola
a Jakub Dohnal.

Čtvrteční MEDart 7. června se odehraje pod širým nebem na nádvoří
prostějovského zámku. V 15:00 hodin
zahraje olomoucké Divadlo Tramtarie zbrusu novou pohádku Terezka
a kouzelné autíčko. V 16:30 hodin přijede z Prahy Robert Janč ze souboru
Squadra sua a blýskne se v humorné,
dojemné i pravdivé stand-up comedy
s názvem UP! A do třetice vystoupí
v 18:00 hodin krásné marionety Loutkového divadla Starost v pohádce
Kouzelná moš.na.
Závěrečný den festivalu, tedy pátek
8. června, bude opět patřit vystoupením pro děti. Klauni Olina a Hubert
vplují v 9:00 hodin do sálu zámku
s Námořnickou pohádkou, v níž se
vydají na dalekou plavbu za nejvzácnějším pokladem. V 10:30 hodin pak
přiletí na zámek němčičtí dramaťáčtí žáci s dílkem Havrane z kamene
o mladé čarodějnici hledající někoho
živého, s kým by se mohla více sblížit.
Celý MEDart nakonec zakončí snad
nejstarší prostějovský amatérský
soubor Divadlo Hanácké obce, který
se v 17:00 hodin přikutálí do Duhy
s pohádkou O tlustém pradědečkovi,
který se ocitne na loupežnickém bále.
Vstupné na všechna představení je
dobrovolné.
(tem)

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Pěvecký sbor Horáček při Základní škole v ulici
Dr. Horáka zakončil své aktivity v tomto školním roce na dvou
významných kulturních akcích
s celorepublikovým přesahem.
Koncem května se účastnil akce
Noc kostelů, kde oživil kulturní
program v kostele sv. Cyrila a Metoděje, na Den dětí pak představil
své velice vydařené pásmo na prostějovském zámku.

Tam totiž v prostorách Gallery Dvořák
zahajovala výstava v rámci festivalu Očima
generací. „Bylo to pro nás jakési vyvrcholení našeho celoročního snažení. Věděli
jsme, že výstavu bude otvírat paní primátorka, proto jsem i přes dlouholeté zkušenosti pociťovala napětí, aby děti vše zvládly
po umělecké i kázeňské stránce,“ svěřila se
učitelka a vedoucí sboru Lenka Frelichová.
Veškeré obavy byly ale liché. Písničky, scénky a zejména recitace se vydařily na jedničku s hvězdičkou. „Přišla jsem se podívat na
toto závěrečné vystoupení a jsem na naše
žáky pyšná,“ gratulovala dětem ředitelka
školy Petra Rubáčová. Děti si cestou zpět do
školy zmrzlinu určitě zasloužily, stejně jako
večer v televizi film Lichožrouti, na který je
upozornila, inspirována jednou z básniček,
primátorka Alena Rašková.
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OČIMA GENERACÍ

Soubor Horáček na festivalu

Úterý 5. června bude patřit pantomimě. Pantomimicko-improvizační
one man show jednoho z předních
slovenských mimů Miroslava Kasprzyka bude plná humorných scének,
parodií na reklamy či glosování „zvířátek“ na aktuální téma. Od 9:00 do
13:00 hodin povede Kasprzyk pantomimický workshop v učebnách LDO
ZUŠ V. Ambrose a na Pernštýnském
náměstí. V 18:00 hodin poté bude
k vidění v sále zámku jeho mim show.
„V medartovskou středu s nebezpečným datem 6. června pro vás máme
přímo ďábelskou kombinaci, číhající
v sále prostějovského zámku!“ vzkazují organizátoři. Od 17:00 hodin si
pro vás připravili tři vystoupení žáci
různých místních škol. Dramaťák
CMG zahraje Zkrocení zlé ženy Williama Shakespeara. Devět mladých žen
si zde bude hrát se Shakespearem, jediným mužem, který je dokáže trochu
zkrotit. Žáci RG a ZŠ města Prostějova dále budou coby andělé vykládat
příběhy ze života dnešních dětí ve hře
Co si o nás andělé vyprávějí. A nakonec studenti literárně dramatického
oboru ZUŠ předvedou punkový příběh zvířat z farmy o cestě za svobodou
v dramatu Kráva nebeská Davida Duchovnyho.
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PROSTĚJOV Program tradičního
Prostějovského léta každoročně zahrnuje akce pro děti, náctileté i pro lidi
středního věku. Ani letos tomu nebude
jinak. V průběhu následujícího čtvrt
roku uvidíte a uslyšíte například kapelu
Stracené ráj, hvězdného Janka Ledeckého a populární Olgu Lounovou stejně jako Míšu Růžičkovou. Prostějovské
léto však začíná již tento čtvrtek 7. června a vzrušení stoupá především u mladší generace. Na náměstí T. G. Masaryka
se nejprve od 15:00 hodin předvedou
profesionálové, jak se má správně poskytovat první pomoc, ale hlavně od
18:00 hodin zahraje své oblíbené son-
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PROSTĚJOV Střední škola designu
a módy Prostějov to začíná docela rozjíždět. Tento týden započnou hned dvě
výstavy jejích studentů a jedna výstava
zdejší pedagožky Magdaleny Adámkové Turzové. Díla uvedených protagonistů si budete moci prohlédnout v sále
prostějovského zámku na Pernštýnském náměstí, v místní městské knihovně nebo v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
Ve středu 6. června OD 16:00 hodin proběhne na prostějovském zámku vernisáž
výstavy maturitních prací studentů SŠDaM oboru užitá malba nazvané Mimo
kontrolu. Název vychází ze zadání závěrečné práce. „Pro diváka může být jakýmsi odrazovým můstkem, jak lze vystavené obrazy nahlížet. Téma je studenty uchopeno
nejrůznějšími způsoby: můžeme sledovat
pestrost malířských přístupů i obsahových
oblastí, ve kterých se autoři pohybovali.
Vizuální vjemy transformované osobním
prožitkem a zkušeností, zpracované do podoby malovaného obrazu, nejsou jen pouhým zachycením okolní reality, ale osobní
výpovědí jejich autorů,“ popisuje učitelka
školy Magdalena Adámková Turzová. Výstava potrvá až do 26. června.
Taktéž ve středu budou studenti Střední
školy designu a módy vystavovat v Galerii

Na Půdě místní městské knihovny. Jejich
práce přinesou výběr toho nejlepšího
z předmětů počítačová grafika, multimediální příprava a webdesign a design. Výstavu
můžete navštívit až do 30. června.
Den před těmito výstavami, tedy v úterý
5. června, bude vystavovat ještě učitelka
zmíněné školy. V Galerii Cyril, která sídlí ve
věži kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brněnské ulici, proběhne v 18:00 hodin vernisáž
výstavy děl Magdaleny Adámkové Turzové nazvané Love Messages. „Motivy její
práce jsou především interiéry a exteriéry
českého venkova. Turzová svými obrazy
nabízí analogii lidských životů a koloběhu využívajíce k tomu obrazy předmětů
denní potřeby či fragmentů architektur,
jejichž nejlepší léta jsou spíše již minulostí.
Samotné malby, na první pohled vizuálně
poutavé a vzdušné, v sobě obsahují jistou
míru melancholické poetické vlny, která
se na diváka postupně rozlévá, jako když
se člověk zastaví a zahledí se na své okolí.
Vstřebává i ty nejvšednější, často upozaděné vjemy a skrze ně si postupně skládá obraz člověka a jeho života,“ popisuje tvorbu
Turzové provozovatel Galerie Cyril David
Bartoš. Vernisáž koncertem doprovodí
folk-rock’n’rollová ikona Ancient Teenager.
Výstava potrvá do 15. července. (tem)
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ZVEME NA VÝSTAVY...

PROSTĚJOV Prostějovské kino Metro 70 čeká řada novinek, které by měly rozšířit nabídku služeb jediného zařízení tohoto druhu v našem městě. Minulý týden se
prostějovští radní zabývali prvním bodem modernizace kina, a to nákupem nové
digitální promítačky.
„Z celkového pohledu má jít konkrétně o technický rozvoj kina, pořízení přenosné digitální
techniky určené pro variabilní provoz alternativního obsahu v kině i mimo objekt kina, především s ohledem na možnost provozování letního kina. Využití foyer je plánováno pro realizaci
přednášek, alternativních akcí filmového klubu, doplňkové projekce uměleckého charakteru,
videomapping a podobně. Tím by kino rozšířilo svou nabídku služeb návštěvníkům,“ popsala
plány rozvíjejícího se zařízení náměstkyně prostějovské primátorky Ivana Hemerková.
Minulé úterý tak rada města jako zřizovatel kina odsouhlasila podání projektové žádosti na digitalizaci a modernizaci kina v rámci výzvy o dotační podporu ze Státního
fondu kinematografie. „Konkrétně jde o nákup nové digitální promítačky za půl milionu
korun, o kterou zažádala ředitelka Prágerová. Jak jsme zjistili, od Státního fondu kinematografie máme šanci získat dotaci ve výši 250 tisíc korun, druhou polovinu bychom zaplatili
z městské pokladny. Nová promítačka bude využita na promítání filmů ve foyer kina. Odpadlo by tak neustálé stěhování promítačky z hlavního sálu kina,“ vysvětlila Hemerková.
(mik)
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Pondělí 4. června 2018
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PROSTÌJOVSKÉ LÉTO ZAÈÍNÁ Nová promítačka
A PØIJEDE KAPELA SLZA za půl milionu!
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„SOLI“ SE STĚHUJE,
MOSTKOVICE MĚNÍ

Jiří MOŽNÝ
DRŽOVICE K jednomu velkému přesunu se schyluje na poli regionální
ženské kopané. Dosavadní tahounka mostkovického družstva Solange
Pereira Soares má namířeno do týmu
nedalekého držovického rivala. V týmu čerstvé jedničky na Prostějovsku
by měla plnit jednu z ústředních rolí.

ZA DRŽOVICE!

„Měli jsme tři cíle. Porazit Mostkovice, přeskočit je a získat jejich nejkvalitnější hráčku
na přestup. To vše se nám podařilo. Soli bude
neskutečnou posilou do zálohy, udržíme se
déle na míči,“ usmíval se nad úlovkem nadšený trenér držovického Sokola Tomáš Jetel.
Jeho kolega z protějšího břehu se už tolik
neraduje, mostkovický kouč Robert Karafiát se nyní připravuje, že nastane změna. „Na

rozlučce po utkání s Novými Sady se řešilo
další bytí a nebytí fotbalu v Mostkovicích
a je tomu tak, ‚Soli‘ odchází. Všechny ostatní hráčky přislíbily, že budou pokračovat.
Bude to pro nás ale veliká ztráta, její držení
míče je cenné jako sůl,“ posteskl si.
Sedmatřicetiletá bývalá špičková volejbalistka a velká ikona VK Prostějov byla
v uplynulých čtyřech letech pevně spojena

s mostkovickým dívčím fotbalovým družstvem. S tamějšími hráčkami prošla bitvami
v oblastním přeboru i divizi a bavila fanoušky tím, jak si rozumí i s kopacím míčem.
V uplynulém ročníku přispěla „Soli“ ke dvanácti mostkovickým bodům čtyřmi vstřelenými brankami.
Smutnou zprávou pro držovické hráčky i fanoušky je naopak téměř jistý odchod bran-

kářské opory Venduly Langerové, dvaadvacetiletá fotbalistka má namířeno do vyšší
soutěže. „Do druhé ligy ji láká Olomouc
a pro nás by to byl velký problém. Někoho
už mám vyhlédnutého, možná ale pouze
přeškolíme některou z dosavadních hráček,“
zauvažoval Jetel.
Vyjádření samotné Solange Soares přinese
Večerník v příštím čísle!

Nová hala bude sloužit
sportovcům a také školám
„Béèko“ se raduje
z postupu
do Národní ligy
#$ 1%' # $   I 0:B#08 0 / ' 


$$

PROSTĚJOV Prostějovský kulečník zažívá v poslední době významné úspěchy. Po březnovém
vítězství Martina Dostála na republikovém šampionátu v kádru byli
tentokrát prostějovští hráči úspěšní
v nejtěžší disciplíně - trojbandu.
„Do Havířova cestovalo naše
tříčlenné družstvo. Na malém stole
v trojbandu, což je nejtěžší karambolová disciplína, se nám podařilo přes
Kladno, Náchod a domácí Havířov
zajistit postup do vyřazovacích
bojů v Bohumíně,“ vzpomínal na
složitou cestu se spoluhráči Zdeňkem
Galíčkem a Petrem Kalabisem Ivo



MARKA
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Coufalík. Stopku trojici vystavil až
několikanásobný šampion v této
disciplíně. V semifinále prostějovští
zástupci podlehli Havířovu a skončili
celkově bronzoví.
„Béčko“ Kulečníku Prostějov excelovalo v technických disciplínách
(volná, kádr, jednoband). V rozhodujícím zápase sezóny si Zdeněk
Coufal, Jiří Horna a Petr Adámek
vítězstvím 12:6 nad Zlínem zajistili první místo. Jako přeborník
Středomoravské oblasti tak splnili
svůj cíl a v příštím ročníku 2018–
2019 budou hrát Národní ligu.
(tok)

PROSTĚJOV 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. A pomalu se již
dokončuje také harmonogram jednotlivých hodin.
V minulých dnech dostali možnost prohlédnout si rozestavěné Národní centrum, které bude využíváno nejen místními
sportovními oddíly, ale také pro potřeby výuky tělesné výchovy, zástupci středních a základních škol. Schůzku se zástupci
společnosti TK PLUS absolvovali ředitelé SOŠPO, GJW,
Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy a ZŠ Valenty. O využívání haly pro potřeby výuky projevili také zájem
ZŠ Jana Železného.
Jak Večerník zjistil, 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 2018/2019.
Doplňme, že halu budou samozřejmě využívat mladé naděje
i jiných sportovních odvětví, nejen volejbalu.
Provozu haly se budeme konkrétněji věnovat v některém
z příštích čísel Večerníku.
(pk, son)

Foto: www.vkprostejov.cz

posilu až na Novém Zélandu
PROSTĚJOV Podkošový basketbalista Xavier Smith, který se stal
posilou BK Olomoucko, na sebe
upozornil již v průběhu studií.
V sestavě Oklahoma City Univerzity hrál univerzitní soutěž
NAIA a byl nominovaný do nejlepší pětky sezóny. Současně se
v sezóně 2016/2017 stal hráčem
roku SAC Conference. V průmě-

ru dával patnáct bodů a získal devět doskočených míčů v každém
utkání.
Při hře využívá především své síly
a výšky, kterou umí využít i při střelbě z dálky přes obránce. Současně
umí odstavit protivníka a vytvořit
dobrou pozici pro spoluhráče. Stejně tak je platný na obranné polovině,
kde využívá své skokanské schopnosti. „Viděl jsem několik zápasů a ty
ukazují, že Smith dává do hry velké
množství energie. Je to bojovník

 m 
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Nejlepší český tenista třetího tisíciletí Tomáš
Berdych toho v kariéře dokázal opravdu hodně.
Triumfy v Davis Cupu, tituly z mnoha turnajů
včetně kategorie Masters, mnohaletá příslušnost
k elitní desítce světového žebříčku. Jen ten zpropadený grandslam nikdy nezískal. A při pohledu
na letošní sešup výkonnosti se postupně mění
v jistotu, že už ani nezíská.
Ještě zkraje této sezóny se věrný člen TK AGROFERT Prostějov vzepjal k parádní jízdě na Australian Open, kde ztroskotal až ve čtvrtfinále na
legendárním Federerovi. Od té doby však jako
když utne. Zápasových vítězství coby šafránu,
naopak porážka jedna za druhou a tím pádem
prohlubující se herně-výsledková krize.
Její dosavadní vrchol přišel na aktuálním French
Open. Berďa tam vypadl hned v prvním kole s ne
o moc mladším Francouzem, kterého dřív jasně
přehrával. Teď byl na jeho projev na kurtu smutný
pohled. Navíc z Tomova hodnocení vyplynulo, že
jedním z hlavních důvodů současného tápání jsou
dlouhodobé problémy se zády. Uvidíme, jestli
a jak dlouho dokáže s nepřízní osudu ještě bojovat.

Před nedávnem jsem (nejen) v téhle rubrice rozebíral, kterak i volejbalistky VK Prostějov čeká
směrem do příštího ročníku výkonnostní, potažmo výsledkový pokles. Na tom se nic nemění,
ovšem momentální dění v úspěšném hanáckém
klubu napovídá, že pád by nemusel být vůbec tak
pronikavý, jak to původně vypadalo.
První důležitou indicií je složení realizačního
týmu, který se téměř nezměnil a tím příliš neubral
ze své vysoké kvality. Ano, skončil hlavní tahoun
v osobě super kouče Miroslava Čady, ale jeho přesun na pozici sportovního ředitele i poradce nechává lídra číslo jedna uprostřed dění. A dosavadní asistent Lubomír Petráš může ukázat, že také
on už má na to vést prostějovský mančaft.
Ještě podstatnější samozřejmě bude zatím neodtajněné složení hráčského kádru. Jeho síla určitě
půjde dolů, a to citelně. Leč z oddílového zákulisí
prosakuje, že se i za menší finance podařilo dát
dohromady stále velmi zajímavý kolektiv. Tudíž
by vékáčko nemuselo vypadnout z extraligových
bitev o medaile. A nový top favorit z Olomouce ať
žije v obavách…

MAJSTRŠTYK:
Fotbalisté 1.SK Prostějov zvládli jarní
šlágr MSFL na jedničku, když v pátečním odpoledni zdolali v souboji dvou
nejlepších týmů tabulky Velké Meziříčí po přesvědčivém výkonu 2:0.
V tabulce tak mají zpátky pětibodový
náskok a k návratu do druholigové
společnosti jim chybí už jen krůček.
DEBAKL:

BK Olomoucko lovil
➢ ze strany 25

rubriky
Večerníku

a takové potřebuje každý tým,“ poznamenal Pekárek.
V nejvyšší novozélandské soutěži,
kde momentálně hraje za Taranaki
Mountainairs, se drží na podobných
číslech. V průměru dává téměř šestnáct bodů a doskakuje necelých sedm
míčů. V sedmi kolech získal již dvakrát
double-double. „Vůbec bych se nezlobil, kdyby měl stejná čísla i u nás.
A když k tomu bude i bránit, půjde
o skvělého hráče,“ míní sportovní manažer BK Olomoucko.
(lv)

/

Tak rychle „vyrostly“ hned s příchodem letního počasí sportovní akce pro veřejnost v našem
regionu pod otevřeným nebem. Je přitom vynikající, že k těm tradičním ještě přibývají některé
nové. A téměř při všech je prvotně myšleno na
nejmladší generaci, čímž se organizátoři sympaticky snaží zatočit s neblahým trendem postupné
rezignace současné mládeže na aktivní pohyb.
Místo zahálení si tak děti z Prostějovska mohly
v posledních týdnech vyzkoušet fotbal, atletiku,
letní biatlon, orientační i přespolní běh, zítra se školačky vrhnou rovněž na volejbal. A to o některých
dalších akcích určitě ani nevím, každopádně možnosti sportování jsou pro naše ratolesti stále větší.
Co mě nyní nejvíc zajímá? Jestli se podobně čelem
jako místní pořadatelé postaví ke sportování národa konečně i český stát. Vím, že se touto mojí
kritikou už dost opakuji, ale dokud nevznikne
skutečně funkční koncepce podpory odpovídající
reálným potřebám a hlavně dlouhodobě dodržovaná bez věčného porušování (před)volebních
slibů, nikam se nepohneme. Správným směrem
rozhodně ne.

Pátou porážku v řadě musel skousnout prostějovský tenista Tomáš
Berdych, který tak v letošní antukové sezóně nevyhrál ani jeden zápas.
Špatný počin dokonal ztrátou do
dvou dnů roztaženého duelu 1.
kola French Open v Paříži s domácím Chardym. V žebříčku ATP tak
klesne na konec první dvacítky.
13 i

9

Po devíti letech nebude VK Prostějov
reprezentovat český volejbal v prestižní Lize mistryň. Informaci Večerníku
potvrdil šéf klubu Petr Chytil s tím, že
tým přihlásí do Poháru CEV. O premiérový start v nejkvalitnější evropské klubové soutěži naopak projevil
zájem tým VK UP Olomouc.
m.i

o
3 3
p  
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Trenér kosteleckých házenkářů
DAVID ŠEVČÍK stanovil nad
konečný výsledek zcela jiný cíl.
A po dle svých slov byl
po sezóně spokojen.
 i

TOMÁŠ JETEL

Kouč držovických fotbalistek prožil vydařenou sezónu, když se po počátečním
tápání vyhoupl se svými svěřenkyněmi na
sedmou příčku, přičemž papírové předpoklady je pasovaly na outsidera skupiny
MSDL. Dílčí úspěch chutná o to více, že
tým přeskočil i regionálního rival z Mostkovic, kterým po skončení ročníku „sebral“
Foto: internet
největší oporu!

34

Pondělí 4. června 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


fotbal

F TBALOVÁ R

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

ESKÁČKO MÍŘÍ ZPĚT DO DRUHÉ LIGY utkání s 1.HFK Dominik Neoral
„Je na nás, abychom pinkli
!=  >@F -  

Jarní šlágr MSFL zvládl lépe Prostìjov.
Oba góly zaøídil Koudelka,
+&&&<,'

PROSTĚJOV Až do 28. kola museli příznivci čekat na třetiligový
šlágr jarní části, v němž se střetly
dva nejvýše postavené celky
Fortuna MSFL. Navíc měl duel
specifický náboj tím, že vítěz by
se významně přiblížil postupu
do druhé ligy. Zájem o postup
do druhé ligy totiž na rozdíl od
loňského ročníku avizovali oba
pretendenti. Výhodnější pozici samozřejmě měli domácí
s dvoubodovým náskokem
před svým soupeřem. Potřebný
klid a nadhled přinesla v pátečním podvečeru Koudelkova
branka po čtvrthodině zápasu.
Chvíli po přestávce pak přidal
pojistkový gól Kroupa. Hosté se
po utkání vztekali zbytečně...
EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
=  10  0
Domácí trenér Oldřich Machala měl
pět dnů na rozmyšlenou, jestli ponechá sestavu osvědčenou z posledních
dvou vítězných utkání, nebo přece
jen do klíčového duelu udělá nějaké
změny. Už počátkem týdne se rozhodl
pro jedinou změnu, když na levý kraj
zálohy proti nebezpečnému Dolejšovi
postavil Lukáše Hapala, kterého předtím nechal odpočinout. Na lavičce tak
zůstal Michal Zapletal, který tentokrát
do hry ani nezasáhl. To hostující trenér
Libor Smejkal udělal změny dvě, kromě svého synka Eduarda, který minu-

lý zápas střídal po půlhodině, poslal do
branky zkušenějšího Krubu.

 4 > 2
Na počátku zápasů pociťují členové
realizačního týmu a klubového vedení
vždy lehké mrazení v zádech, protože
vstupy do utkání nebyly v provedení
Prostějova vždy zrovna ukázkové. Tentokrát byla ovšem od úvodních minut
přímo hmatatelná touha po vítězství,
kterou zhmotnil první brankou Koudelka. Domácí hráli efektivní fotbal,
který soupeři dovolil povětšinou jen
nakopávané míče, a pokud si „Velmez“
přece jen vytvořil optickou převahu,
do významnější příležitosti se nedostal. Naopak eskáčko mohlo už do poločasu vést o tři branky, když Koudelka ještě nastřelil tyčku a spojnici tyče
a břevna. O přestávce nabádal kapitán
Kroupa spoluhráče k trpělivosti, že
šance přijdou a druhá branka taky. Byl
to nakonec on, kdo si neopakovatelně
našel místo před brankou a Koudelkův
centr přetavil na branku jistoty. Velké
Meziříčí z určité územní převahy pak
vytěžilo jen spoustu rohových kopů,
ale Neorala nepřekonalo.

"'*'[@%/#/
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PROSTĚJOV Po změnách
v prostějovském týmu se
dostal do branky a svou šanci dokonale využil. Dominik
Neoral (na snímku) byl u přesvědčivých výher posledních
 #0 '   I0#$00:#  0  #0#  14
zápasů, ale teprve až v šlágru
   
k vidění netradičně zahraná standardní
jara vychytal i díky obraně čisté
?4  2 0
situace, přímý kop totiž kopal Kroupa
 Překvapilo vás něčím Velké Mekonto. Stal se z něj specialista ziříčí oproti tomu, jak jste se na něj
a jen poměrně těsně netrefil zamýšlený „vingl“. Další brejkovou situaci řešil Stejně jako v podzimní části na Vysočině na Velké Meziříčí?
připravovali?
Koudelka nabídkou Fládrovi, jeho zakončení ale nebylo dostatečně přesné.
Koudelka sám byl za pár minut přesnější, jenže za překonaným Krubou
trefil jen spojnici tyče a břevna! Nedosti
na tom, osm minut před přestávkou si
opět „zajezdil slalom“ mezi protihráči,
jeho střela pak orazítkovala tyč.
Druhá půle začala zhurta. V 53. minutě zasprintoval doprava až k brankové čáře opět Koudelka, načechral
míč před branku a Kroupa hlavičkou
přesně zakončil – 2:0! Po hodině hry si
zachytal i Neoral, který odklidil míč do
bezpečí před Dolejšem. Po soupeřově
rohu se na výlet vydal také střídající
Šteigl, jeho pokus ovšem razancí Krubu nevyděsil. Neoral se ještě jednou
vytáhl při střele Duby, pět minut před
koncem ještě hlavičku Kroupy zneškodnil Kruba.

'2 6 2   
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První střelu na Krubu vyslal po osmi
minutách hlavou Kroupa po nepřímém
kopu. Příkladným napadáním
soupeře získal míč Hapal, jenže nic
z toho nebylo. To velké sólo předvedl
po necelé čtvrthodině hry po levé straně Koudelka, jeho střelu Kruba vyrazil
k Fládrovi, jehož zakončení bylo už
slabší. O chvíli později získal Koudelka
po chybě soupeře míč, posunul si balón na osu hřiště a střelou k tyči otevřel
skóre - 1:0. V polovině první půle byla

BYLI JSME
U TOHO

Co se týče osobnosti jako takové, byl
opět nepřehlédnutelný Koudelka, který
tvořil ofenzivu Prostějova a s Kroupou
si ve dvojici vpředu výborně rozumí.
Významnou pochvalu si ale zaslouží
kompletní defenziva, z níž je potřeba
nejvíce vyzvednout stopera Suse právě
proto, že se mu po návratu na trávník
úplně nedařilo. V pátek to ale byl opět
ve výborné formě hrající stoper, který
přispěl spolu s Hirschem, Schusterem
a Machynkem k tomu, že brankář Neoral mohl slavit čisté konto.

i tentokrát hrozilo počasí zasáhnout svým
dílem do průběhu utkání. Po parném
vpravdě letním dni se totiž kolem šestnácté hodiny zatáhlo, zvedl se vítr a mohlo to
vypadat na pořádnou bouřku. Jenže v Prostějově tohle jaro asi pořádně nezaprší, takže pouze v závěru utkání zchladilo pár kapek postupové ambice Velkého Meziříčí.

@

Jedním slovem - fotbalová. Taková, jak
má být, za které se hráčům na trávníku
dobře hraje. Zpočátku se o ni větším
dílem staral nepočetný, ale o to hlučnější hlouček fanoušků klubu z Vysočiny,
poněkud nesměle se s povzbuzováním
přidaly i tradiční skupinky domácích
fandů. Však také oba týmy po zápase
svým „fans“ děkovaly. K férové fotbalové
atmosféře přispěla i trojice rozhodčích,
která tentokrát vedla zápas korektně a nepřipustila nějaký výlev vášní.

 S druhým týmem tabulky jste
odchytal sto třicet pět minut s nulou.
Jak si toho ceníte?
„Na zápas ve Velkém Meziříčí si
dobře vzpomínám. Šel jsem na hřiště v šestačtyřicáté minutě, kdy nás
domácí tlačili, do toho zasahovala
nepřízeň počasí a já se trochu bál, že
se situace bude opakovat. Nakonec to
pro fotbal bylo dobré, nefoukalo, nepršelo, ideální podmínky. Myslím, že
jsme utkání chytili za ten lepší konec
a vyhráli zaslouženě.“
 Těžil jste nějak z těch odehraných
pětačtyřiceti podzimních minut,
když jste se připravoval na utkání?
„Řekl bych, že každý zápas je úplně
jiný, i když hrajete se stejným soupeřem. Každý k tomu pokaždé přistupuje jinak. Spíš bych to bral tak, že
jsem dostal šanci do utkání a chtěl
jsem jednak vyhrát a jednak konečně
po dlouhé době udržet to čisté konto.“
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„Hráli jsme velmi dobře. Jsem moc rád, že nás nabudil pan Smejkal tím svým článkem do novin, který
byl úplně obludný. Co, co tam říká, nemá ani cenu
komentovat... Nás tím ale nabudil, za což mu děkuji.
Hráli jsme velmi dobrý zápas, hosty jsme do ničeho nepustili, dali jsme dva góly, měli dvě tyčky, takže
z mé strany zasloužené vítězství. Začátek zápasu nám
vyšel podobně jako s Rýmařovem, mám velkou radost
z toho, že jsme nedostali gól. Teď musíme udělat ten
poslední krok.“

2 :0

1.SK Prostějov
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Tomáš Kaláb
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„Co mám hodnotit?
Dávno už bylo rozhodnuté, jak to dopadne.
My jsme nehráli dobře
fotbal, určitě domácí
byli lepší v koncovce,
ale dávno dopředu bylo
rozhodnuté, jak to má
dopadnout...“

„Myslím si, že ne. Soustředili jsme se na
jejich klíčové hráče, kteří byli po celou
dobu pokrytí, nepouštěli jsme je do
žádné závažnější akce. Klukům musím
pogratulovat k tomu, jak to zvládli, samozřejmě Koudelka a druhá branka
Kroupy, to bylo skvělé. Zákroků proti
druhému týmu tabulky mohlo přijít víc,
ale buďme za to rádi.“
 Poslední krok bývá nejtěžší,
1.HFK Olomouc je sice relativně
slabší soupeř, ale právě jejich zápas
ve Velkém Meziříčí dostatečně demonstroval, že nikoho nelze podcenit...
„Ano, říká se, že poslední krok bývá
nejtěžší. Holice na Vysočině bojovala
do poslední vteřiny 2:2 a inkasovala až
v sedmé minutě nastavení. To znamená, že nás nečeká nic lehkého, oni už nemají o co hrát, ale právě proto přijedou
s čistou hlavou. Je to na nás, abychom
pinkli míček přes síť a zvítězili.“
 O postupu se může rozhodnout
doma. Je právě oslava s domácími
fanoušky tou pravou motivací?
„Určitě to bude takový motor pro to,
abychom to doma ukořistili a oslavili
s fanoušky, kteří chodí na fotbal a podporují nás. Budeme se snažit a doufám,
že to vyjde.“
 Jak se vám líbila fotbalová atmosféra?
„Na třetiligové utkání to bylo nadstandardní, překvapilo mě, že fanoušci hostí
přijeli v tak hojném počtu. Naši fanoušci se také nenechali zahanbit a fandili
a podporovali nás po devadesát minut.
Určitě se hraje lépe, než když přijde patnáct diváků.“

FC Velké Meziříčí

28. kolo MSFL
Hirsch
Dolejš

Berka

Hapal

Oldřich

Libor

MACHALA

SMEJKAL
Koudelka
Schuster

Šuta
Mucha

Fládr
Simr

Neoral

Kruba

Komínek
Kroupa
Sus

Pančochář
Smejkal

Šimáček
Kriegsmann

Píchal

Machynek

Branky: 17. Koudelka, 53. Kroupa
Střely na branku:
Rohové kopy:

10
2

Střely mimo branku:

Demeter

PROSTĚJOV

2 :0 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
( 1 :0)

4

Rozhodčí: Ogrodník – Tomanec, Slováček

Branky: Střely na branku:

Diváků: 790

Rohové kopy:

3
8

Střely mimo branku:

Žluté karty: 38. Koudelka

Žluté karty: 21. Berka, 37. Smejkal, 48. Demeter, 73. Dolejš

Střídání: 66. Šteigl za Píchala, 88. Langer za Koudelku, 89. Rus za Hapala

Střídání: 54. Bouček za Berku, 59. Duba za Kriegsmanna, 73. Puža za Smejkala
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MARTIN HIRSCH
Po vlekoucích se zdravotních problémech přišel o místo
pravého beka, kde se definitivně usadil Lubomír
Machynek. Nebyl by to ale univerzál Martin Hirsch, aby si nenašel už čtvrtý post po
pravém záložníku a obránci. Zkusil i levého záložníka, nakonec jej trenér postavil
na levého beka, což má sice jako pravák
přes nohu, ale zvykl si. A to do té míry, že
proti Velkému Meziříčí zkušeně ubránil
nejnebezpečnějšího hráče soupeře Dolejše.
I to byl jeden z důležitých pilířů vítězství.

'8_8' 8@#*$@
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„Myslím, že tohle utkání mělo i druholigové parametry, Velké Meziříčí má svoji kvalitu
a my tento zápas zvládli. Věděli jsme, že postupem času bude muset hrát soupeř na
vítězství, takže jsme chtěli hrát aktivní blok. Tato taktika se nám dařila, Koudelka dal
krásnou branku, mně nahrál na druhou, takže to byl nejen z tohoto našeho hlediska
dobrý zápas. Je fajn, že Honza ví, kde se pohybuji, v kterých prostorech, a naopak,
takže si herně opravdu rozumíme. Chtěl bych ale vyzdvihnout naši obrannou čtveřici. Ubránili jsme Dolejše i Simra, perfektní výkony Suse, Hirsche, který hrál přes nohu
a měl proti sobě Dolejše, kterého úplně vymazal. Troufám si tvrdit, že nejtěžší krok jsme
udělali právě dnes, pevně věřím, že s naší současnou formou 1.HFK nepodceníme a vyhrajeme. Tentokrát jsem vzal na zápas i svou rodinu, které jsem to už dlouho sliboval.
Mám jakýsi věk, dlouho už hrát nebudu, tak jsem rád, že mě viděl syn, který fotbal teď
Karel KROUPA
hodně prožívá. Dcera mě v zápase viděla úplně poprvé.“
útočník 1.SK Prostějov
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FRANTIŠKA JURY
Pátek byl pro mě opravdu náročný,
protože jsem byl v Praze na valné
hromadě FAČR. Přijel jsem za
pět minut pět a byl jsem rád, že na
fotbal přišli všichni představitelé
města i kraje, že je i fanoušky fotbal
v Prostějově zajímá. Z toho jsem
měl radost zaprvé. Deset minut
jsem byl trochu nervózní z toho,
že soupeř byl přece jen o něco
aktivnější, my byli možná trošku
nervózní. Poté už jsme ale až do
konce hráli dobrý zápas. V tomhle
důležitém, klíčovém zápase jsme
hráli fotbal, na který se dalo dívat,
z toho jsem měl radost zadruhé.
Před dvěma lety jsme byli v obdobné situaci, byť tenkrát náš náskok
před Vítkovicemi byl osmibodový
a v případě vítězství by byl konec.
Prohráli jsme, pak i další zápas
a najednou jsme měli jen dva body.
Bylo to tenkrát složité a v rozhodujícím utkání byla obrovská euforie. Po dvou letech a zkušenostech
z druhé ligy byla vidět vyzrálost
mužstva. Potěšili mě hráči, kteří
by takové zápasy měli brát na
sebe. Vzadu to byl třeba Martin
Sus, který od návratu do sestavy
nehrál dobré zápasy, ale dnes byl
výborný, Martin Hirsch byl dlouho
zraněný, ale také zahrál výborně,
Fládr taktéž, Koudelka…, no
Koudelka, ten nám vyhrál posledních pět zápasů, je to teď lídr týmu
a má neskutečnou formu. Ke Karlu
Kroupovi se přidal a najednou
tady jsou dva lídři, k nimž se svými
výkony přidávají ostatní, a vzniká
z toho potřebný týmový výkon.
Četl jsem samozřejmě vyjádření
soupeřova trenéra Libora Smejkala pro média. Je to vyjádření
člověka, který nemá vůbec žádné
informace, neví, o čem mluví, a je
to spíš jeho ostuda. Fotbal je nevyzpytatelný, a pokud něco podceníš,
okamžitě se to vrátí. Nepochybuji
o tom, že trenéři připraví mužstvo
tak, aby nic nepodcenilo, to by
bylo trestuhodné. Rád bych pozval fanoušky, aby přišli a oslavili
tady spolu s námi postup znovu
do druhé ligy, která bude opět
velice kvalitní soutěží. Spadly Zbrojovka Brno, Jihlava,
tradiční prvoligové týmy.
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Jak si kouč Velkého Meziříčí pustil pusu na špacír
a prostějovský tým měl rázem motivaci navíc...
PROSTĚJOV Prostějovští fotbalisté v pátek bez větších potíží
zvládli klíčový zápas o první místo v Moravskoslezské lize s nejbližším konkurentem z Velkého
Meziříčí a po dvoubrankové
výhře získali na čele třetiligové
tabulky dvě kola před koncem
náskok pěti bodů. V samotném
šlágru jarní části (reportáž najdete
na straně 34 - pozn.red.) se očekával prvotřídní fotbal a dramatický zápas, ovšem přínos hostů
do hry byl tak trochu zklamáním.
Od počátku bylo patrné, kdo drží
otěže pevně v rukou.

původní
zpravodajství

pohledem karla kroupy

fotbal

pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Eskáčko dostalo k dispozici specifickou
předzápasovou přípravu. Nekonala se
ani tak na hřišti, jako spíš u počítače, kde
si bylo možné přečíst článek na serveru
idnes.cz, v němž dal autor prostor trenérovi Velkého Meziříčí Liboru Smejkalovi. Ten se kromě předpokládané
taktiky na zápas vrátil vzpomínkami
k prvnímu vzájemnému měření sil na
podzim na Vysočině. „Hrálo se za nestandardních podmínek na přání pana
delegáta. Tenkrát obrovsky foukal vítr,

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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všechny zápasy byly zrušené a hrálo se
jen u nás. Bylo to nefér. I proto vám teď
bohužel nemohu říct, jaký je to tým,“
vylil si srdíčko. Zapomněl ovšem dodat, že drsné povětrnostní podmínky
byly stejné pro oba týmy a Prostějov
se s nimi vypořádal lépe mimo jiné
i proto, že se na zápas standardně připravoval a nepočítal automaticky s tím,
že bude odložen.
Následně trenér Smejkal vypustil
do světa tvrzení, která jsou za hranicí sportovního prostředí. Snažil se
totiž upozornit na rozdílné zázemí
obou klubů. „Pro Prostějov, kdyby
MSFL nevyhrál, by to byla tragédie,
protože tam mají na postup vázané
dotace a jiné věci, kterými budou
operovat. Z toho nemají radost
týmy z okolí, protože jsou z toho
okrádaní,“ sdělil serveru idnes.cz.
Zejména poslední věta byla z jeho
strany velmi odvážná, protože
bez hlubší znalosti vypouští jakési

obvinění, a mohl by se tak klidně
potýkat i s právními důsledky.
Však také trenér eskáčka Oldřich Machala v pozápasovém hodnocení svému protějšku na dálku poděkoval za
skvělou motivaci na zápas. V něm se
domácí soustředili na dva klíčové hráče soupeře, bez jejichž vkladu do zápasu jde spíše o průměrný tým. „Soupeř
nás ničím nepřekvapil, pozor si bylo
třeba dát na Dolejše, který stojí u většiny akcí svého týmu, a Simra. Dolejšovi
jsme nedali prostor pro tvorbu hry, tím
je jejich útočná fáze nulová, protože
jen nakopávají balóny a fotbal moc nehrají,“ odvětil Machala na dotaz, jestli
jej druhý tým tabulky něčím překvapil
oproti očekávání.
Postupová matematika je jasná. Pokud
by Velké Meziříčí v utkání proti 1.HFK
nedostal od rozhodčího nekonečným
prodloužením šanci vstřelit vítěznou
branku, bylo by už hotovo. Aktuálně je
tak rozdíl mezi oběma týmy pět bodů,

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

1

Pouze jeden jediný bod chybí
k postupové definitivě a návratu 1.SK Prostějov do FNL.
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přičemž ve hře je ještě bodů šest. Jedině totální kolaps eskáčka v obou zbývajících utkáních proti 1.HFK Olomouc a Hlučínu by dal šanci Velkému
Meziříčí obsadit první příčku, pokud
by ovšem zvítězil v Uničově a v pátek
porazil na domácím hřišti Otrokovice.
Dojde tuto sobotu na vítěznou rozlučku
před svými diváky a tím pádem se bude
slavit druhé vítězství v MSFL během
posledních tří let? Přijďte se přesvědčit
na vlastní oči od 17:00 hodin do areálu
SCM Za Místním nádražím!

RYCHLÝ

0 2 \ Z
40  Z 7 9
Prostějov (tok) - Přestože kompetentní funkcionáři na Moravě slibovali, že v posledních zápasech MSFL
k žádným termínovým přesunům
docházet nebude, opak je pravdou.
Tak se stane, že Velké Meziříčí bude
mít v době výkopu utkání s 1.HFK
odehráno všech třicet zápasů. Pokud
klopýtne, bude domácí utkání už
pouze vítěznou exhibicí...

V sobotu naposledy doma. BUDE SE SLAVIT?
PROSTĚJOV Už pouhé dva zápasy čekají prostějovské fotbalisty v tomto soutěžním ročníku
2017/2018. Poslední domácí
zápas sehraje eskáčko tuto sobotu
9. června proti 1.HFK Olomouc,
který má spolu s Mohelnicí už jistotu sestupu do divize.
U klubu, který ještě před několika
lety málem postoupil do první ligy,

pokud by jej nezbrzdily finanční
potíže, je tento ročník obzvláště
nepříjemný. Po nuceném sestupu
do MSFL tým z okraje Olomouce už několikrát utekl hrobníkovi
z lopaty a zachránil třetí ligu na poslední chvíli. Tentokrát ovšem klub
osudu neunikl a spolu s Mohelnicí
byl jednoznačně nejslabším týmem
soutěže.

Špatné jarní výsledky stály místo
trenéra Karla Trnečku, ovšem ani
Jiří Derco, který se na tento post
po nějaké době vrátil, už nestačil
odvrátit nevyhnutelné. Navíc po
téměř čtvrt století klub opouští
předseda představenstva Vladimír
Dostál. Klub tak v současnosti hledá nového vlastníka i manažera.
Holice by mohla v sobotu nastoupit

ve složení Svoboda – Antl, Krumpolc, Buček, M. Krejčí, Šichor, Dabić, Banasik, Voleský, Seibert, Juráš.
Nejlepší zápas jara se Holickým povedl na hřišti Velkého Meziříčí, kde
ovšem nadšeně bojující tým „zařízl“, dalo by se říci brutálně, v prodloužení rozhodčí. Z toho si v Prostějově berou ponaučení: „Holici
nelze v žádném případě podcenit,

to vím moc dobře. Mají určitou
kvalitu, nejsou týmem na poslední
místo. Poslední krok už ale musíme
udělat,“ ví dobře bývalý trenér HFK
a současný trenér Prostějova Oldřich Machala.
Zápas 29. kola Fortuna MSFL
začíná v areálu SCM Za Místním
nádražím v Prostějově od 17:00
(tok)
hodin.

W, -! - =!@F „O životní formě nepřemýšlím,“
vrtí hlavou tahoun Jan Koudelka
 /  1 X ' 1[ \

PROSTĚJOV Jeho nasazení v každém zápase jej dostihlo ještě
před koncem sezóny. Lukáš Hapal (na snímku) potřeboval trochu oddych, což zrovna korespondovalo i s potřebou oživit sestavu po prohře s Líšní. V zásadním souboji s Velkým Meziříčím
se však syn trenéra pražské Sparty vrátil do sestavy, aby v něm
sehrál nakonec velice důležitou taktickou roli.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
 Od zimní přípravy jste odehrál
všechny zápasy a patřil jste mezi hráče, kteří potřebovali trochu oddychu.
Pomohla vám pauza v posledních
zápasech, kdy jste pouze střídal?
„Určitě ano. Odpočinul jsem si, kluci, co místo nás naskočili na trávník,
odehráli zápasy fantasticky. Díky tomu
jsme mohli hrát s Velkým Meziříčím
o první místo a zvládli jsme to.“

 Čekal jste, že budete právě vy
tou jedinou změnou, kterou trenér
udělal v základní sestavě oproti dvěma předešlým vítězným utkáním?
„Trenér se mnou mluvil začátkem týdne, že má v hlavě nějaký plán vyztužit
spolu s Mácou (Martinem Hirschem
- pozn. red.) levou stranu, abychom vymazali Dolejše, což myslím, že se nám
povedlo.“
 Velké Meziříčí se pyšní také solidní ofenzivou, nezaostalo trochu
za očekáváním?
„Směrem dozadu jsme odehráli fantastické utkání, neudělali jsme chybu
a nepustili je snad do žádné šance. Jak
říkal Karel Kroupa, zápas měl být hlavně o nás, a to se potvrdilo. Soustředili

jsme se na náš výkon,
hráli jsme z poctivého bloku a chodili
do nebezpečných
brejků. Dva skončily
gólem, ještě jsme
trefili dvě tyčky,
další
šance
jsme měli,
takže zasloužené tři
body.“
 Před vámi

 
je poslední
krok, který bývá napříč všemi
sporty nejtěžší...
„Samozřejmě to nebude lehký zápas,
Holice není slabé mužstvo, ale zase to
bude o nás. Nesmíme je podcenit, musíme na ně vletět a samozřejmě všichni, co jsme tady, chceme titul oslavit
před domácím publikem. Připravíme
se na sto procent a věřím, že tady doma
zvítězíme a na konci si zařveme ‚zpět
do druhé ligy‘!“

PROSTĚJOV V posledních zápasech je k neuhlídání. Co posunul trenér Oldřich Machala Jana Koudelku (na snímku) z krajního záložníka na podhrotového hráče, každým zápasem roste
jeho bilance vstřelených branek, s deseti zářezy se už dostal na
druhé místo střelecké tabulky. To prosím pěkně pouze za jarní
část. Jak prožívá sám„Koudy“ svoji možná životní formu?

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
 Jaké máte pocity bezprostředně
po zápase?
„Je perfektní, že jsme vyhráli a že
jsme si zase vzali pětibodový
náskok. Teď už nám stačí jen bod.
To je ale jedno, my se musíme připravit, abychom vyhráli a užili si
vítězství. Ještě jeden zápas musíme zvládnout. Dnes jsme zvládli
prvních padesát procent, druhých
padesát musíme zvládnout příští
týden.“

 1.HFK Olomouc ukázal svou
sílu ve Velkém Meziříčí, je to dostatečné varování?
„Nemůžeme Holici podcenit, nachystáme se na zápas úplně stejně jako dnes.
Pak teprve můžeme zápas zvládnout.“
 Na závěr sezóny jste chytl možná
životní formu, cítíte to tak?
„Těžko to sám hodnotit. Mně
se prostě hraje dobře, na
hrotu si s Karlem (Kroupou) rozumíme, nemusím se tolik vracet dozadu, spíš dávám síly do
hry dopředu, což mi moc
vyhovuje. O formě
nepřemýšlím,
prostě se mi
hraje dobře
0#*
a daří se mi.“

´
menicko

´
´
zapasove

fotbal

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
29. kolo: Vítkovice „B“ – 1.SK Prostějov „B“ (neděle 10.6., 12.45, hřiště Hrabůvka, MS KFS – Duda, MS KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
29. kolo: Vítkovice „B“ – 1.SK Prostějov „B“ (neděle 10.6., 10.30, hřiště Hrabůvka, Duda – MS KFS, MS KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:
29. kolo: Zlín „B“ – 1.SK Prostějov
(neděle 10.6., 12.45).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:
29. kolo: Zlín „B“ – 1.SK Prostějov
(neděle 10.6., 10.30).

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „B“:
17. kolo, neděle 10. června, 17.00
hodin: Držovice – Zdětín (sobota
9.6., 17.00), Mostkovice „B“ – Olšany (sobota 9.6., 17.00), Kostelec na
Hané „B“ – Protivanov „B“ (10.00),
Přemyslovice – Plumlov „B“, Čechy
pod Kosířem – Kladky.

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „A“:
17. kolo, neděle 10. června, 17.00
hodin: Otaslavice „B“ – Skalka
(sobota 9.6., 17.00), Němčice nad
Hanou „B“ – Bedihošť (sobota 9.6.,
17.00, hřiště Tvorovice), Biskupice
– Nezamyslice „B“, Kralice na Hané
„B“ – Brodek u Prostějova „B“, Pavlovice u Kojetína – Želeč.

PØEBOR OFS PROSTÌJOV – II.
TØÍDA:
25. kolo, sobota 9. června, 17.00
hodin: Nezamyslice – Horní Štěpánov, Čechovice „B“ – Vrahovice, Určice „B“ – Hvozd, Brodek u Prostějova
– Výšovice, Dobromilice – Tištín (neděle 10.6., 17.00), Ptení – Otaslavice
(neděle 10.6., 17.00), Vícov – Brodek
u Konice (neděle 10.6., 17.00).

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
25. kolo, sobota 9. června, 17.00
hodin: Chomoutov – Jesenec.

SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
25. kolo, sobota 9. června, 17.00
hodin: Haná Prostějov – Lipník nad
Bečvou (10.00), Klenovice na Hané –
Troubky, Smržice – Ústí „B“, Tovačov
– Vrchoslavice (neděle 10.6., 17.00), Pivín – Radslavice (neděle 10.6., 17.00).

ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
25. kolo, neděle 10. června, 17.00
hodin: Plumlov – Dub nad Moravou (sobota 9.6., 17.00), Brodek u
Přerova – Němčice nad Hanou, Čechovice – Kostelec na Hané, Lipová
– Mostkovice, Protivanov – Určice.

FGP STUDIO
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
25. kolo, neděle 10. června, 17.00
hodin: Konice – Bohdíkov.

CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
25. kolo, sobota 9. června, 17.00
hodin: Kralice na Hané – Všechovice.

FINÁLE KRAJSKÉHO POHÁRU:
Středa 6. června, 17.00 hodin:
Olešnice u Bouzova – Konice (hřiště
Červenka).

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
29. kolo: 1.SK Prostějov – 1.HFK
Olomouc (sobota 9.6., 17.00, rozhodčí: Cieslar – Mikeska, Bureš).
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3:1

alespoň předstižení čtvrtého Medlova.
Hosté nezačali na severu Moravy nejlépe a už ve čtvrté minutě je poprvé
rozesmutněl Sládek. Další rána přišla
o necelých patnáct minut později, kdy
musel ze hřiště hrající kouč David Kobylík, jeho místo zaujal o sedmnáct let
mladší Tomáš Škrabal. Úsměvy na tvářích pak vykouzlil teprve Daniel Halenka, jenž svou šestou brankou v sezóně
zařídil poločasové vyrovnání. Na zvrat
už ale nedošlo a samotný závěr vyšel
lépe potřebnějšímu, Zábřeh těmito třemi body učinil rázný krok k záchraně.
„Odehráli jsme velice dobrý první
poločas. Ovládli jsme hru, drželi jsme
míč, dařilo se nám kombinačně, chybí

nám ale schopnost prosadit se v klíčových prostorech třicet metrů před
brankou,“ posteskl si Kobylík.
V tomto směru jde podle něj o dlouhodobý proces, kde může nastat zlepšení, je potřeba být ale trpělivý. „Kluci
dřou, makají, chybí nám ale hra na
riziko i kvalita. Je to otázka pro mě,
abych jim našel posty, kde se budou
cítit líp, a také dále pracovat. Hra je podle mých představ, ale je tu obrovský
deficit,“ povšiml si kralický lodivod.
Radost mu udělalo vyrovnání po rohovém kopu a konečně zužitkovaná
standardka, nicméně i Kralice z této situace inkasovaly. „Do druhé půle jsme
šli s cílem ovládnout jej, soupeř ale hrál
na brejky a nám útočením do plných s

Branky: 32. Toman, 49. Grossmann, 53. Kazár – 6.
Kamený. Žluté karty: 88. Blaha. Rozhodčí: Kreif –
Dorušák, Bašný. Diváků: 205.
Sestava Konice: Vévoda – Blaha, Bílý, Oščádal, Drešr
– Kořenek (72. Cetkovský), Širůček, Kořenovský, Paš
– Tichý, Kamený.
Trenér: Petr Ullmann.

3:1
(1:1)

SK
Chválkovice
Sokol
Konice

do konce. Ten třetí gól nás poslal trochu do kolen, ale i
v závěru jsme měli šance, co se mohly proměnit. Za náš
výkon se nemusíme stydět, ale narazili jsme opravdu
na kvalitního soupeře,“ ocenil Chválkovický tým trenér
Konice. V téhle soutěži nebude pravděpodobně nic
jisté do posledního kola. Každopádně to náš regionální
zástupce nemá teď ve svých rukou a musí vyhrát obě
zbývající utkání, stejně tak spoléhat na zaváhání Litovle.
Navíc ve středu hrají Koničtí finále krajského poháru,
takže musí chtě-nechtě rozložit síly ještě na jedno veledůležité utkání. „Rozhodně nechceme finále vypustit
na úkor ligy. Dostali jsme se do něj a kluci si to vybojovali, takže do něj půjdeme naplno. Do Červenky, kde se
finále hraje, se přesuneme už v úterý, abychom si tam
zatrénovali. Kluci se tak mohou seznámit se hřištěm a
nebudou zbytečně ztrácet síly cestováním v den zápasu. Nehodlám nikoho šetřit a pokusím se kluky na ten
zápas namotivovat a zvednout. Přece jen je to finále a
dost prestižní utkání,“ nastínil plány na finále trenér Ullmann. V lize je pak dalším soupeřem Bohdíkov a proti
týmu ze středu tabulky budou body povinné.
(jč)

Branky: 18. Ullmann, 44. 62.
a 85. Tichý, 53. Knoll – 65.
Dohnal. Rozhodčí: Šrejma –
Hubený, Hubený. Sestava Je-

TJ Sokol Tøeština
  {: |#" ¡¢

chranu sezóny už to nebude, ale
na dobrých výsledcích z konce
sezóny se dá určitě stavět v letní
přípravě.

sence: Kýr – Poles, Ullmann,
Navrátil, Knoll – Tichý (88. V.
Svoboda), Čížek, Burian, Horák - Burget (71. M. Laštůvka),
Žouželka. Trenér: Petr Tichý
st.
Hodnocení trenéra
Petra Tichého:
S trenérem se bohužel nepodařilo spojit.
(jč)

Kobylík cíl a současně odmítl razantní
doplňování mužstva zvenčí.
Domácí rozlučku s ročníkem
2017/2018 obstará sobotní duel s
Všechovicemi, startuje v 17:00 hodin. Domácím v tuto chvíli patří se
dvaatřiceti body osmá pozice, při vydařeném závěru se před nimi ale ještě
otvírá cesta předstihnout Želatovice
či Hněvotín na šesté a sedmé pozici,
na zádech jim naopak s nepatrným
mankem sedí Černovír, Velké Losiny,
Zábřeh i Dolany. „Třetí místo už není
reálné, moc bych si ale přál, abychom
skončili čtvrtí. S počtem bodů jsem
zatím spokojen, mohlo jich být víc i
míň,“ podotkl mistr Evropy do jednadvaceti let.
(jim)
TJ Sokol
Opatovice
TJ Sokol
Plumlov

8:0
(4:0)

Branka: 8. Jahl. Rozhodčí: Machala –
Foral, Petr. Žluté karty: 11. Polák, 17.
Koláček, 90. (+2) Hanák – 8. Zbořilák,
37. Vyhňák, 57. Suchánek. Diváků:
150. Sestava Čechovic: Polák – Kupka,
Koláček, Walter, Hanák (88. Veselý) –
Novák, Lakomý, Muzikant (75. Klváček), Němčík – Jahl (46. Jansa), Chmelík. Trenér: Evžen Kučera.

1:0
(1:0)

TJ Sokol
 
FC
 

„Zase jsme předvedli podprůměrný výkon. Opět nám to nevyšlo. V první půli
jsme hráli velice špatně a prohrávali jen 0:1,
na začátku druhé půle jsme pak my měli
dvě tři šance, bohužel jsme je nedali. A jak
jsme chtěli vyrovnat, tak jsme otevírali zadní vrátka a soupeř ze dvou brejků zvýšil na
3:0. Vyhrál zaslouženě, konečný výsledek
je pro nás ale hodně krutý. Nastoupili jsme
v jedenácti lidech a na lavičce jsem byl jen
já. Polovinu týmu trápily nějaké zdravotní
problémy, o poločase jsem tak řešil, koho
co bolí. Udělali jsme pak jedno střídání,
ostatní museli utkání dohrát.“

Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:

Branky: 27. a 84. Hronek, 74. Došlík.
Rozhodčí: Vedral – Hubený, Spurný.
Žluté karty: 45.(+1) Došlík – 50. Drexler,
73. Liška. Diváků: 150. Sestava Lipové:
Holásek – Žilka, Novák, Moštěk, Petržela
– Výmola (62. Růžička), Drexler, Jamrich, M. Dostál – Liška, P. Dostál. Hrající
trenér: Pavel Růžička.

3:0
(1:0)

TJ Sokol Dub
nad Moravou
SK
Lipová

TJ Sokol
Vrchoslavice
TJ


ještě několik dalších příležitostí nedali.
Už první půlka a výsledek 4:0 o něčem
svědčí, válcovali jsme je a jejich obrana
byla přetížená, kolem padesáté minuty
navíc přišlo zbytečné vyloučení. Na
druhé straně hřiště stoupl jejich hráč
našemu na krk, ani jsme to neviděli, až
pomezní signalizoval. Konečně jsme se
ale dočkali, třeba se Želatovicemi jsme
nedali penaltu a pak ještě za stavu 4:3 šli
sami na brankáře.“

I.B třída skupina A

„Netajil jsem se tím, že chceme soupeře potrápit, byli jsme i blízko všem
třem bodům a dovolím si tvrdit, že
nás o ně připravil rozhodčí, když na
konci pískl hodně spornou penaltu,
jakou bych já určitě nepískl. Domácí se často rozčilovali a možná jejich
tlaku trochu podlehl. Opět jsme dostali brzký gól, soupeř na nás vletěl a
první minuty byly jeho, pak se hra vyrovnala a my jsme přebrali otěže. Ze
skrumáže srovnal Hladký, pak se po
rohu trefil Trajer. Opatovice nechtěly
dát body zadarmo a bojovaly do poslední chvíle. Na 2:2 srovnaly z jasné
penalty, pak nás pomezní poškodil,
když Fabiánek dal gól a on mávl ofsajd, z dalšího trestňáku se ale trefil
Spáčil. A v závěru došlo na závar, po
němž se pískala další penalta. Poté
ještě utekl obraně Trajer a šel sám na
gólmana, ale nedal.“

Hodnocení trenéra
Plumlova Pavla Voráče:

Branky: 5., 68. z penalty a 88. Janásek z penalty - 30. Hladký, 41. Trajer,
84. Spáčil. Rozhodčí: Zavřel - Kundrát, Matulík. Žluté karty: 35. Rolinc, 41. Klvaňa, 69. Novák, 69. Gerhard, 72. Janásek – 39. Vysloužil, 53.
Spáčil, 60. Hrstka, 85. Křupka, 89.
Fabiánek, 90.(+1) Hladký. Červené
karty: 71. Rolinc – 67. Vysloužil.
Diváků: 68. Sestava Plumlova:
Simandl – Vysloužil, Ševcůj, Fabiánek, Kiška – Křupka (60. Bureš),
Zabloudil (80. Kratochvíl), Spáčil,
Hrstka – Trajer, Hladký. Trenér:
Pavel Voráč.

PK 1:4

3:3
(1:2)

a uhrát dobrý výsledek. Vstup se nám
povedl, kluci naskočili s maximálním
nasazením a vyrovnali, když jsme ale
získávali pevnou půdu pod nohama
a byli aktivní, tak bohužel přišla jedna
zbytečná chyba. Za stavu 1:2 jsme hru
stáhli na tři obránce a šli do většího rizika, gól se nám ale vstřelit nepodařilo
a naopak soupeř z brejku pečetil na 3:1.
Druhý poločas byl ale otevřený a kluci i
v kombinované sestavě bojovali. Předvedli výkon na hranici možností a jejich
přístup byl perfektní.“

! 
nad Hanou
TJ Sokol
 " 

(jim)

FC Kostelec
na Hané
TJ Sokol
Mostkovice

Více v rozhledně na straně 41

2:0
(1:0)

„Je to paradox, fotbal nemá logiku. V
Plumlově se nám zranil Honza Horák, v
týdnu měli zdravotní problémy Župka,
Chlud, Dorňák, Kolečkář, Spiller nemohl nastoupit a Hamala se zranil v utkání,
musím ale před kluky smeknout. Vypadalo to na katastrofální scénář a musím
se jim omluvit, dokázali, že i když nám
vypadnou kluci z kostry týmu, tak je lze
nahradit. Bojovali, dřeli, makali, a přestože je Bělotín někde jinde a kazili jsme přihrávky, tak jsme urputností eliminovali
jejich možnosti a měli jsme i štěstí, když
zahazovali tutovky. Kluci to odjezdili po
zadku, pomáhali si, mluvili na sebe a je
to super bodík. Škoda jen, že nejsou dva,
byla by to další vzpruha, penalty jsou ale
zmar. Projeli jsme si jimi celou I.A třídu,
mohli jsme být někde jinde.“

Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

Branky: 68. Jiříček – 16. Vrána. Rozhodčí: Lepka – Chládek, Štětka. Žluté karty: 81. Jiříček (N). Diváků: 100.
Sestava Němčic: Nosek – Řezáč, M.
Navrátil, Župka, Vévoda – Jordán, Hamala (38. Jiříček), J. Navrátil, Dorňák
– Chlud (77. Vejvoda), Kolečkář. Trenér: Radovan Novotný.

PK 1:4

1:1
(0:1)

větším klidu jsme sahali už před týdnem
doma proti Čechovicím, nyní je to ale
veselejší a věřím, že závěr zvládneme.“

PROSTĚJOVSKO Plných osm branek rovnoměrně rozdělených do obou poločasů viděla stovka diváků ve Vrchoslavicích, domácí hráči si tři kola před koncem „A“ skupiny I.B třídy
Olomouckého KFS pohráli se Smržicemi a svou jízdu korunovali čistým kontem. Tří bodů se
díky hattricku střídajícího Jaroslava Svozila dočkal i Pivín proti Újezdci, alespoň remízu vytěžila z výjezdu do Horní Moštěnice prostějovská Haná. Bez bodu vedle Smržic dopadly ještě
Klenovice, tento tým padl v Kovalovicích na půdě kojetínského„béčka“, krvavé zranění si navíc
z této bitvy odnesl jejich kanonýr Radek Štěpánek.

„První půle byla z naší strany solidní
a vytěžili jsme z toho jeden gól, mohli
jsme navíc přidat i další. Stál proti nám
hodně kvalitní mančaft, jehož síla je v
záloze a útoku. Obrana už je slabší, přesto jeho síla neodpovídá tomu, kde se v
tabulce nachází, jsou ale hodně neukáznění a hodně mluví s rozhodčím a řvou.
Druhou půli jsme ještě začali jakž takž,
pak už jsme se ale hlavně bránili. Jsem
rád, že jsme po tak dlouhé šňůře opět
FK Slavoj Kojetín
vyhráli, kluci zabojovali a výborně za- Kovalovice
chytal Kuba Polák. Máme ale víc kvalit1:1
SK
(1:0)
ních gólmanů a Kuba teď chytal tři roky
PK 3:4
Protivanov
v kuse, tak si potřeboval odpočinout a
nastoupil občas i v poli, dokonce přihrá- Branky: 39. Krčmář – 55. V. Nejedlý z
val i na branku. Není tak vyloučeno, že je penalty. Rozhodčí: Rosskohl – Slota,
Dokoupil. Žluté karty: 56. Gajdoš,
příště opět prostřídáme.“
56. Dočkal, 90. Plajner – 80. Pospíšil.
TJ Sokol
Diváků: 87. Sestava Protivanova: M.

Piták – Z. Pospíšil, Dvořák, D. Nejedlý,
1:3
FK Brodek
(0:1)
M. Pospíšil – D. Sedlák, Kropáč (61. R.
 
Sedlák), Milar, Musil (50. V. Nejedlý)
Branky: 56. O. Halouzka – 35. Složil, 74. – F. Pospíšil, Grmela (75. T. Pospíšil).
a 91. Hejč. Rozhodčí: Petrásek – Šteier, Hrající trenér: Milan Piták.
Brázdil st. Žluté karty: 50. Krajíček, 76.
Hodnocení asistenta
Hýbl – 71. Zatloukal, 79. Šebesta, 88.
Protivanova Josefa Pospíšila:
Složil. Diváků: 80. Sestava Určic: Hýbl
– Žáček (46. Paul), Adamec, Slezák, He- „Jo, dva body bereme. (úsměv) Opět
jduk – Bureš (50. Grulich), P. Halouzka, jsme vyhořeli při proměňování šancí a je
T. Menšík (77. Nakládal), Šnajdr – Kra- až neskutečné, co vše lze nedat, remíza je
jíček (80. Sosík), O. Halouzka. Trenér: tak spravedlivá. Sahali jsme sice po třech
bodech a nepovedlo se to, i tak jsme
Pavel Zbožínek.
ale spokojeni. Domácí byli v první půli
Hodnocení trenéra
lepší na míči, nám se ale dařilo dostávat
Určic Pavla Zbožínka:
do šancí. Grmela šel i sám na gólmana,
„Nepodařilo se nám bodovat. Věděli ale neuspěl a platilo známé ‚nedáš, dojsme, že stojíme proti silnému muž- staneš‘, hned z protiútoku jsme z jejich
stvu, a Brodek to potvrdil. Patřila jim první možnosti inkasovali. Ve druhé půli
první část utkání, do druhé půle jsme jsme brzy srovnali a při pokutových košli za stavu 0:1 s cílem zdramatizovat jej pech jsme naši bilanci srovnali na 4:4. Po

Hodnocení trenéra
Čechovic Evžena Kučery:

"! /  @  /   = .   :

I.A třída skupina B

sledcích je to až neuvěřitelné!“ jásal
držovický kouč Tomáš Jetel, jemuž se i
za přispění několika zimních posil podařilo sestavit postrach pro soupeře.
Vždyť osm letošních soubojů znamenalo pět výher, jednu remízu a porážky jen od prvního, druhého a čtvrtého
celku výsledného pořadí.
Vyplnilo se tak jeho přání bodovat,
zvítězit, ideálně neskončit poslední a
dokonce i předstihnout regionálního
rivala. „Urazili jsme veliký kus cesty a
nečekal jsem, že to půjde tak rychle.
Jsem realistou a nemůžeme očekávat,
že budeme vyhrávat každý zápas, je to
ale úplná fantazie,“ usmíval se od ucha
k uchu.
Mnohem menší důvody k radosti a
Jiří MOŽNÝ
spokojenosti měl hlavní kouč Most„Máme třináct bodů a jsme třetí od kovic Robert Karafiát. K devíti podkonce. Po podzimních krutých vý- zimním bodům přidaly jeho svěřen-

PROSTĚJOVSKO Premiantem
„B“ skupiny Moravskoslezské divize žen se podle očekávání stal
vsetínský nováček, stejně tak nepřekvapilo ani umístění Nových
Sadů a přetransformovaného Kostelce na Hané pod hlavičkou 1.FC
Olomouc „B“ na čelních pozicích.
Přesto však skýtá pohled na konečnou tabulku soutěže velké překvapení, a sice že novou okresní
jedničkou se stal Sokol Držovice,
podzimní otloukánek, který se až
na jaře dočkal prvních bodů. Naopak Mostkovice zůstaly za očekáváním a dosavadní vzestup se jim
nepodařilo potvrdit.

kyně v tomto kalendářním roce pouze
vítězství nad posledními Velkými
Pavlovicemi a místo cestu vzhůru se
propadly až na předposlední pozici divizního pořadí. „Máme velice smíšené
pocity. Sezóna se nám vůbec nepodařila podle představ. Čekal jsem, že
skončíme o nějaký ten stupínek výše,
ale bohužel. Nedařilo se nám v záloze
podržet míč ani zrychlit hru, na všech
postech jsme se dopouštěli výkyvů
ve výkonnosti, navíc se nám hned na
úvod proti Mutěnicím zranila zkušená
Petra Všetičková.“ ohlížel se za nepovedeným obdobím zimní nástupce
Jaroslava Karafiáta.
Se zimní přípravou byl přitom spokojen, sálovku v Němčicích a tamější bitvy proti klukům si pochvaloval, jenže
herní prvky se nepodařilo přenést na
velké hřiště. Krom výsledku 4:0 proti
16
16

FK Nové Sady
1.FC Olomouc „B“
Vlkoš
Kotvrdovice
[H" 
YN!F
Mostkovice
Velké Pavlovice

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

již zmíněným Jihomoravankám se
letos Mostkovičankám podařilo už
jen čtyřikrát vstřelit po jedné brance
a třikrát vyšly i střelecky naprázdno.
„Bylo to špatné. Byli jsme bojácní a
odcházeli jsme fyzicky, když se utkání
lámalo. Dobrý byl jen první poločas
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doma s Olomoucí a jsem rád, že už
je přestávka. I holky se potřebují dát
dohromady a odpočinout si. Brzy se
ale opět sejdeme a zahájíme přípravu.
Ta teď bude trochu tvrdší a zkusím i
sestavu poskládat jinak,“ předeslal Robert Karafiát.
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„Nebylo to tak jednoduché, jak to vypadá. Soupeř nebyl tak slabý a byl třeba
lepší než dva týdny zpět Haná. Klobouk dolů před soupeřem, stále bojoval, i za velice nepříznivého stavu. Měli
také pár šancí, ale ukvapili se, naopak
nám to tam dnes padalo, i když jsme

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

Branky: 19. a 21. Machálek, 34., 70.
a 75. T. Hradil, 44. a 88. P. Horák ml.,
73. Dostál. Rozhodčí: Kryl – Borůvka, Dokoupil. Žlutá karta: 33. Verner
(S). Červená karta: 50. M. Studený
(S). Diváků: 100. Sestava Vrchoslavic: J. Loučka – Trávníček, Holub, M.
Hradil, Coufalík (46. R. Panáček) –
Machálek, Fialka (65. Dostál), P. Horák ml., Zatloukal (73. T. Loučka) – R.
Jurčík (68. Přecechtěl), T. Hradil. Trenér: Miroslav Panáček. Sestava Smržic: Kollmann – Zbožínek, Verner
(86. Horký), Klus, Kalandřík, Vařeka,
Kotlár, A. Studený, T. Studený, M. Studený, Pírek. Trenér: Petr Gottwald.

FK Slavoj Kojetín
-Kovalovice „B“
TJ Sokol
Klenovice na Hané

Branky: 32. a 47. Zezula – 20. Štěpánek. Rozhodčí: Šerý – M. Pospíšil,
Frais. Žluté karty: 72. Šafránek, 83.
Zezula – 53. Pokorný, 73. Spálovský,
80. Štěpánek, 83. Dreksler. Červená

2:1
(1:1)

Trenér Smržic Petr Gottwald nebyl
po utkání k zastižení a nemohl se tak
vyjádřit k osmibrankovému přídělu,
nejtěžšímu direktu za celé působení v
„A“ skupině I.B třídy, který vyrovnal
výsledek 8:0 z úvodního kola tohoto
ročníku na půdě Lipníku nad Bečvou.

karta: 80. Rybovič (Kojetín). Diváků:
Horní
150. Sestava Klenovic: Klimeš – Spá
lovský, Cetkovský, Dreksler, Popelka
0:0
Haná
PK 3:2
(46. Grepl) – Frys, Rozehnal, Štěpá   
nek (84. Prášil), Varga – Pokorný (54.
Borovský), Pytela. Trenér: Vladimír Branky: bez branek. Rozhodčí: Lizna
– Pospíšil, Zavřel. Žluté karty: 39. KuHorák.
žela, 76. Kachlík, 88. Karas, 88. Bednář
Hodnocení trenéra Klenovic
– 74. Kaprál, 88. Ondráček Diváků: 126
Vladimíra Horáka:
Sestava Hané: Marák – Jančiar, Kolář
„První půle byla vyrovnaná. Kojetín M., Vyskočil, Ondráček – Novák Josef,
měl sice víc šancí, my jsme ale dali gól. Krupička, Kaprál, Novák Jakub – ZaPoté jsme se dopustili nedorozumění v tloukal (91. Kolář D.), Světlík. Trenér:
obraně a inkasovali jsme. Zaspali jsme Daniel Kolář.
prvních deset minut druhé půle, dostali
Hodnocení trenéra Hané
jsme druhý gól a mohlo jich přijít i víc,
Prostějov Daniela Koláře:
po zbytek zápasu jsme už byli lepší a také
jsme měli příležitosti, vyrovnat se nám „Do zápasu jsme šli s tím, že nemáme
už ale nepodařilo, škoda. I takový je ale skoro nikoho na střídání. Podali jsme
fotbal a Kojetín byl o gól šťastnější. Zá- ale zodpovědný výkon, vypracovali si
krok předcházející vyloučení jsem úplně o trošku více šancí a měli více ze hry.
neviděl, odehrálo se to dobrých padesát Konečná remíza je zasloužený výslemetrů od míče. Radek dostal úder pěs- dek, bohužel penalty nám podruhé
tí, měl roztržený nos a byl celý od krve. za sebou nevyšly, takže bereme pouze
Nevím, co tomu předcházelo, byl to ale bod.“
zkrat a hráč měl zareagovat jinak, je to na
TJ Sokol
vyšší trest. Hned musel střídat, snad ale

bude v pořádku. Víme, že skončíme tře4:1
TJ Sokol
(0:0)
tí, jaro tak můžeme dohrát bez starostí a
Újezdec
bavit se fotbalem.“

„Přijelo k nám zkušené a posílené
mužstvo, které už oproti loňsku neplní
roli otloukánka. Byli fotbalově hodně
dobří a my jsme museli šetřit Jardu
Svozila, který má natržený postranní
vaz v koleni, i proto byl první poločas 0:0. Do druhé půle jsme vstoupili
dobře a Šišma dal hlavou branku, hosté poté vyrovnali a na plac musel jít v
roli žolíčka Jarda. Už podruhé nám
to takto vyšlo a ‚Goriškovi‘ k narozeninám dal tři branky. Smekám před
Újezdcem, snaží se hrát odzadu fotbal
a pro diváky to musel být hezký zápas. Nervy to byly, ale zvládli jsme to.“
(jim)

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

Branky: 71. Šišma, 84., 86. a 88. J. Svozil ml. – 77. Stokláska. Rozhodčí: Vachutka – Kouřílek, Milek. Žluté karty:
16. Bartoník – 19. Bouchalík, 60. Mazur, 75. Stokláska. Diváků: 196. Sestava Pivína: Fürst – Frýbort (59. J. Svozil
ml.), T. Vrba, M. Sedlák (86. A. Vrba),
Šišma – J. Bartoník (31. M. Bartoník),
Valtr, Pospíšil, Tydlačka (82. S. Vrba)
– M. Svozil – Trajer. Trenér: Jaroslav
Svozil st.
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Po minulém debaklu na půdě
Slatinic se chtěli Jeseničtí fotbalisté vrátit na vítěznou vlnu v zápase 24. kola Lion sport 1.B. třídy skupiny B proti Doloplazům.
To se jim povedlo na jedničku i
díky hatriku Jiřího Tichého a nakonec si domácí fanoušky udobřili výsledkem 5:1. Další dva góly
přidali Knoll A Ullmann. Na zá-

JESENEC SI NAPRAVIL REPUTACI

CHVÁLKOVICE, PROSTĚJOV Dvě kola před
koncem přišla prohra v nejnevhodnější chvíli.
V sobotním zápase 24. kola FGP studia 1.A třída sk.A přijela Konice na půdu Chválkovic. Že
to nebude vůbec lehký zápas dokazovalo před
zápasem postavení obou soupeřů v tabulce.
Chválkovice vyvíjejí tlak ze třetího místa právě na
Konice, která se zase pere s Litovlí o první flek.
„Už před zápasem jsme věděli, jak důležité to bude
utkání. Myslím, že na některých mých hráčích byla vidět určitá nervozita,“ popisuje stav před utkáním trenér
Konice Petr Ullmann. Hosté ale nezačali vůbec špatně,
už v šesté minutě prostřelil brankáře útočník Roman
Kamený a zařídil vedení. Chválkovice nastoupily s velice útočnou sestavou na tři forvardy, které vedl na zteč
přímo na hřišti exligový fotbalista Tomáš Kazár. „Bylo
ho plné hřiště a nepochybovali jsme o jeho kvalitách.
Na druhou stranu naše rychlé vedení soupeře překvapilo a první půl hodinu byla hra velice vyrovnaná,“ myslí si
o průběhu utkání Ullmann. Konice přidala další šance,
kdy mohla utéct soupeři o dva góly, bohužel Tichý nedokázal proměnit svoji šanci. Poté už úřadovali domácí. Ve 32. minutě kopnul Kazár lahůdkový přímý kop
a Toman uklidil míč přímo do šibenice. „O přestávce
jsem apeloval, že teď rozhodne každá maličkost, nebo
chyba a to se samozřejmě potvrdilo.“ Hned po přestávce totiž poslal do vedení Chválkovice Grossmann
po rohovém kopu. Konice se snažila vytvořit tlak a vyrovnat, což otvíralo volný prostor pro brejky domácím.
Takto volného prostoru využil Kazár, utekl obráncům
a lobem završil skóre na konečných 3:1 pro domácí.
„Já klukům nemám co vytknout, opravdu bojovali až

přibývajícím časem odcházela kvalita.
Po individuální chybě a následné ruce
ve vápně nás soupeř potrestal, z trestňáku přes zeď jsme dostali poslední gól,“
poznamenal David Kobylík.
Porážku tak zařadil do kategorie těch
smolných, až na závěrečnou fázi útočných akcí neměl hráčům moc co vytknout. „Kluci se snaží na maximum
a jdou nahoru, všechno chce svůj čas.
Je to v nich, jen zatím nepřenesli své
schopnosti do zápasu, hrají pod své
možnosti. Je to ale běh na dlouhou
trať a uvažujeme i o velmi citlivém doplnění. Potřebujeme přivést jednoho
kvalitního útočníka. Na tom budeme
pracovat přes léto, abychom na podzim hráli o příčky nejvyšší,“ vytyčil

KRALICÍM UTEKLY BODY PROTI
ZÁBŘEHU V SAMOTNÉM ZÁVĚRU

Konice si zkomplikovala boj o titul

ZÁBŘEH, PROSTĚJOV Do konce
nedělního souboje kralických fotbalistů na půdě Zábřehu chybělo i
s nastavením zhruba deset minut,
když hlavní rozhodčí ukázal na
bílý puntík a domácí Tomáš Sládek
vsítil z pokutového kopu vítěznou
branku. Kapitán Lukáš Okleštěk
pak ještě v samotném závěru pečetil
výsledek na 3:1 a Kraličtí tak potřetí v řadě venku nebodovali. Vidina
třetího místa v krajském přeboru se
tak definitivně rozplynula, ve hře je

ZÁB
FC KNH

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PŘEBOR:
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KRAJSKÝ PØEBOR
PØÍPRAVEK:
Dohrávka 13. kola, středa 6. června: 1.FC Viktorie Přerov-Kozlovice
– 1.SK Prostějov (16.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

OKRESNÍ PØEBOR
 |9x @{q
25. kolo, sobota 9. června: Nezamyslice – Plumlov (čtvrtek 7.6., 17.30),
Smržice – Horní Štěpánov (čtvrtek
7.6., 18.00), Olšany „B“ – Výšovice (9.00), Určice – Kralice na Hané
(13.30), Mostkovice – Otaslavice
(neděle 10.6., 10.00), Ptení – Lipová
(neděle 10.6., 14.30), Pivín volno.

OKRESNÍ PØEBOR
 9x @{q
17. kolo, sobota 9. června: Protivanov – Hvozd (9.00), Klenovice na
Hané – Plumlov (10.00), Brodek u
Prostějova – Pivín (14.30), Určice –
Mostkovice (15.00), Držovice – Brodek u Konice (neděle 10.6., 10.30).

FLY UNITED KRAJSKÝ
%w  |9x @{q
25. kolo, sobota 9. června: Konice – Kozlovice (9.00), Slavonín
– Čechovice (10.00), Němčice nad
Hanou – Zábřeh (10.00), Černovír
– Olšany (neděle 10.6. 14.30).

FLY UNITED KRAJSKÝ
%w  9x @{q
25. kolo, sobota 9. června: Konice – Kozlovice (10.45), Slavonín
– Čechovice (11.30), Němčice nad
Hanou – Zábřeh (11.45), Černovír
– Olšany (neděle 10.6. 12.30).

SpSM – U12 JIH:
25. kolo: Zlín – 1.SK Prostějov (úterý 5.6., 17.30, Veselý).

SpSM – U13 JIH:
25. kolo: Zlín – 1.SK Prostějov (úterý 5.6., 17.30, Škrobák).

MORAVSKOSLEZSKÁ
@{ > {@  
31. kolo: Zlín – 1.SK Prostějov
(sobota 9.6., 11.45, Zl KFS – Poláček, Zl KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
 @{ > {@  
31. kolo: Zlín – 1.SK Prostějov (sobota 9.6., 10.00, Poláček – Zl KFS, Zl
KFS).

{: {@ Q 
DOROSTU, SK. „B“:
21. kolo, sobota 9. června: Bělotín
– Němčice nad Hanou (středa 6.6,
17.00), Otaslavice – Pivín (14.30),
Brodek u Prostějova – Kojetín (neděle 10.6., 14.30).

{: {@ Q 
DOROSTU, SK. „A“:
21. kolo, neděle 10. června, 10.00
hodin: Hvozd – Bohuňovice,
Plumlov – Haňovice, Kralice na Hané
– Protivanov (14.45).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
25. kolo, sobota 9. června: Šternberk – Čechovice (10.00), Chomoutov – Určice (14.45), Černovír – Konice (neděle 9.6., 10.00), Chválkovice
– Olšany (neděle 10.6., 14.45).

´
menicko

´
´
zapasove
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PROSTĚJOVSKO Více než dva měsíce čekali fotbalisté Čechovic na plný bodový zisk, po šesti
remízách a dvou porážkách se dočkali až ve čtyřiadvacátém kole I.A třídy Olomouckého KFS, proti
Beňovu jim stačil brzký gól Luďka Jahla. Tři body vybojoval ještě Kostelec proti Mostkovicím, pro
dvoubodové vítězství si dokráčely Protivanov v Kojetíně a Plumlov na půdě vedoucích Opatovic.
Až do penalt přivedli zápas i hráči Němčic proti druhému Bělotínu, naprázdno naopak vyšly
Určice doma proti třetímu Brodku u Přerova a Lipová v Dubu nad Moravou.

letos slavíme jubileum...

150123020036
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přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

„METLE“ SE DOTÁHLY NA LÍDRA! co nejlepší výsledek,“
„Pijeli jsme uhrát

Souboj prvních dvou týmů
v Okresním přeboru Vrahovice nezvládly

PROSTĚJOV Měla to být bitva
jako řemen. Nakonec se ze
sobotního šlágru Okresního
přeboru PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku-II. třídy OFS Prostějov
stala jednoznačná záležitost.
A překvapivě ve prospěch druhého týmu aktuální tabulky,
který dosavadního lídra zesměšnil čtyřmi kousky. Domácí
Vrahovice sice vedly, ale jinak
nečekaně tahaly za kratší konec. Otaslavice tak vývoj utkání
nejenže otočily, navíc si pořádně
zastřílely. Bodově se tak dvě kola
před koncem dotáhly na svého
soupeře a závěrečná rovinka
nejvyšší okresní soutěže tak bude ještě hodně dramatická.

FOTOGALERIE

klikni na

Vývoj zápasu
Začátek zápasu vyšel domácím, kteří dobrý start přetavili už po deseti
minutách ve vedoucí branku. Jenže
s postupem času Otaslavice čím dál
více přebíraly iniciativu, čehož důsledkem bylo ještě do půlhodiny
srovnání stavu. Vrahovice nevyužily počáteční iniciativy a ani vyrovnání je nepřimělo zvýšit obrátky.
Poměrně brzy po změně stran tak
přišlo otaslavické K. O., když během tří minut odskočili hosté na
dvoubrankový rozdíl. Ten ještě potvrdili brankou z penalty a zápas se
pouze dohrával.

Zásadní okamžiky

EXKLUZIVNÍ reportáž
portáž

Stav p1ed výkopem
Vrahovice začaly jarní část porážkou v Dobromilicích, což bylo
předznamenáním toho, že podzimní jízda se nemusí opakovat. Přišly
také další porážky v Určicích s „béčkem“ i ve Vícově a přes sedm výher
už nebylo vrahovické postavení na
čele soutěže tak dominantní. Naproti tomu Otaslavice přes rozpačitý začátek rozjely famózní jarní
jízdu a před sobotním duelem na
půdě lídra čtyři zápasy za sebou neprohrály. To je katapultovalo zpátky
na druhé místo tabulky před do té
doby jarního fantoma Horní Ště-

smál se Michal Kaláb

pánov. Proti domácímu prostředí
tak stála psychická výhoda týmu
vezoucího se na vítězné vlně.

Kapitán domácích Farný sice vstelil úvodní branku, pak byl ale vpedu mezi
otaslavickými beky osamocen.
Foto: Tomáš Kaláb

bravurně zneškodnil Pokorný. Byl
to však právě domácí brankář, jehož
zaváhání se stalo osudným. Po rohovém kopu podběhl balón a Rušil
pohotově dopravil míč do sítě - 1:2.
O chvíli později rozehrál Drmola
volný kop a Kaláb zvýšil na dvoubrankový rozdíl - 1:3. Faul po brejku tohoto hráče pak vedl k penaltě,
kterou proměnil Vogl - 1:4. Diváky
ještě pobavilo akrobatické zakončení Studeného po nepřímém kopu,
které však mířilo pouze nad otaslavickou branku.

Osobnost utkání

pro Večerník

Tomáš
KALÁB

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

Otaslavické první pokusy směrem
dopředu končily v ofsajdech, takže
se ke slovu dostali domácí. Po deseti minutách předvedli nádhernou
moderní fotbalovou akci, když Závodský kolmicí vysunul dopředu
Farného a ten střelou k tyči otevřel
skóre - 1:0. Podobné lahůdky se
početní domácí fandové pohříchu už nedočkali. Ve 20. minutě
se nečekaně ocitl před domácím
brankářem Kaláb, míč ovšem poslal mimo branku. Mnohem lépe
se o šest minut později v šestnáctce
zorientoval Smékal a opakovanou
střelou srovnal skóre - 1:1. A hosté
měli na víc. Kalábovu nabídku zleva zpracoval před brankou Nejedlý,
jenže gólman byl na místě. Tentýž
hráč pět minut před přestávkou po
rohu hlavičkoval do tyče a Kalábovu hlavičku po Tkáčově centru

Negativní postavou utkání byl bohužel hlavní rozhodčí, který si svou
nedůsledností zbytečně komplikoval další průběh utkání, který se
mu ve druhé půli málem vymknul
z rukou. Emoce vzplály především
po odpískané penaltě, domácí argumentovali podobnou situací
z prvního poločasu na druhé straně, ale samozřejmě jim to nemohlo
být nic platné. V hektickém závěru
utkání byly k vidění i oplácení a některé zbytečné zákroky, k nimž při
důsledném vedení zápasu v první
půli vůbec nemuselo dojít.

Zajímavost duelu
Až pět čtyřicátníků na hřišti bylo
k vidění v závěru zápasu v otaslavickém dresu. K Rušilovi, Koudelovi

a Kalábovi se přidali ještě v závěru
Skalický a Kaplánek. S tím ostře korespondoval průměrný věk domácí
jedenáctky něco přes čtyřiadvacet
let. Přesto mladší tým v závěru odcházel i fyzicky, i když křeče trápily
hostující borce.

Atmosféra st1etnutí
Početná návštěva na poměry okresního přeboru naznačovala, že tohle
není běžný zápas. Domácí fandové od poloviny prvního poločasu
mnoho důvodu k jásání neměli, jejich frustrace se posléze koncentrovala do osoby hlavního sudího, na
jehož hlavu svolávali hromy, blesky.
Hřmění se sice na potemnělé obloze opravdu dostavilo, ovšem pár
studených kapek v závěru zápasu
horké hlavy nezchladilo...

Tomáš Kaláb

 Po vaší třetí brance vypukly
emoce právě po odpískané penaltě po faulu na vás, jak jste tu situaci viděl?
„Běžel jsem za balónem, brankář byl
venku, balón jsem si posunul vedle
něj, strčil mně tam tělo. Z mého pohledu asi trochu přísnější penalta, ale
asi byla.“
 Přijeli jste na hřiště prvního
týmu soutěže, s jakými ambicemi?
„Do Vrahovic jsme odjeli v trochu
improvizované sestavě, protože
máme množství zraněných hráčů.
Proto musíme hrát bohužel i my

Foto: Tomáš Kaláb

starší čtyřicátníci. Přijeli jsme sem
uhrát co nejlepší výsledek, samozřejmě 4:1 jsme určitě nečekali.“
(úsměv)
 Jak se vám podařilo otočit nepříznivý průběh utkání?
„Vrahovice dozadu docela fungovaly
a nám se podařilo vstřelit branky.“
 S čím půjdete do zbývajících
dvou kol?
„Čelo tabulky se vyrovnalo a bude to
ještě do posledních minut docela zajímavé. Když se nám podaří přebor
vyhrát, budeme moc rádi.“

Pozápasové hodnocení trenér
Martin PROCHÁZKA - hrající trenér Sokola Vrahovice:
„Během prvního poločasu jsme soupeři dovolili, aby nás
přehrál a zaslouženě zvítězil. Paradoxně po prvním našem gólu jsme úplně přestali hrát. Soupeři jsme nechali
množství prostoru, čehož využil. Skvělé utkání odehrál
jejich útočník Kaláb. Ke konci už nebyl kyslík a soupeř
zaslouženě vyhrál, my se nemůžeme na nic vymlouvat,
snad mu pouze pogratulovat. Tohle utkání je vyústění
celého jara, měli jsme bodovat v daleko lehčích zápasech, tady jsme vedení určitě neztratili. Naděje umírá
poslední, do zbývajících utkání půjdeme na sto procent
a zkusíme ještě první místo zachránit. Každopádně musím poděkovat klukům, že bojovali na krev.“

1 :4

Sokol Vrahovice

PROSTĚJOV Přes fotbalově
pokročilejší věk byl v sobotním
šlágru jedním z tahounů otaslavické ofenzivy. Jednu branku
vstřelil, druhou zařídil, když byl
v brejku faulován v pokutovém území. Útočník Otaslavic
Michal Kaláb (na snímku) si
po zápase se spoluhráči užíval
vysoké vítězství na půdě lídra
tabulky.

Ji1í HON – Sokol Otaslavice:
„Čekali jsme spíše remízový zápas, protože Vrahovice
jsou také našlápnuté. Zpočátku jsme vyčkávali, s čím
vyrukují domácí. Trochu mě překvapili, že nehráli až tak
technický fotbal, že hráli nákopy přes Kučeru, který měl
míče posílat do vápna, což jsme eliminovali. Podařilo
se nám zabrzdit vrahovická esa Kučeru a Studeného.
Z výsledku mám radost, kluky musím pochválit za bojovnost od gólmana až po lavičku. Věděli jsme, že zde
musíme nechat maximum, abychom dovezli body.
Výše výsledku už nehrála takovou roli. Čekají nás dva
těžké zápasy, takže ještě nemůžeme postavení v tabulce
nějak hodnotit.“

Sokol Otaslavice

24. kolo II. třída
Michalec

Kratochvíl

Zatloukal

Koudela

Martin

Jiří
Kučera

PROCHAZKA

HON
Smékal

Šmíd

Rušil

Studený
Kaláb

Pokorný

Hon

Drmola
Farný

Schvarz

Prucek

Tkáč

Vogl
Ruszó

Bukovec

Závodský

Branka: 10. Farný
Střely na branku:
Rohové kopy:

Nejedlý

VRAHOVICE

3
4

Střely mimo branku:

1 :4

OTASLAVICE

( 1 :1)

4

Rozhodčí: Slabý – Zika, Horák

Branky: 26. Smékal, 55. Rušil, 57. Kaláb, 62. Vogl z penalty
Střely na branku:

Diváků: 150

Rohové kopy:

10
6

Žluté karty: 31. Farný, 62. Kratochvíl, 64. Studený

Žluté karty: 12. Rušil, 23. Ruszó, 38. Nejedlý, 84. Smékal

Střídání: 46. Marek za Závodského, 68. Vitásek za Schvarze, 81. Klíč za Farného

Střídání: 87. Kaplánek za Drmolu, 90.+1 Skalický za Zatloukala

Střely mimo branku:

4
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KOLA

ŠAMPI N
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V jarní části se „Metle“ zprvu trápily, když selhávaly ve finální fázi a trápila
je koncovka. Pak ale chytily lauf, když z posledních sedmi zápasů se hned
šestkrát radovaly z vítězství. To poslední přitom chutná nejvíce. Uspět na
trávníku lídra tabulky a ještě rozdílem třídy, to chutná trojnásob. V tabulce
jsou totiž oba týmy nečekaně na stejné startovní čáře.

KOLA

SM LÍK

='8'% '}/8 + '=*W'@

Jestli má někdo pořádně děravou obranu, tak je to „prostějovský“ Brodek. Jen
během posledních sedmi zápasů musel jeho nešťastný gólman jít do sítě pro
míč jedenačtyřicetkrát! Průměr takřka šest gólů na utkání je unikátní snad
pro všechny evropské soutěže. Uplynulou sobotu si svěřenci kouče Bureše
přijeli pro jedenáctku na trávník rezervy Čechovic.

PROGNÓZA NA 25. KOLO
aneb Večerník předpovídá

*W \ 0> 2Z0 VS. *W \  q   
*
Domácí bojují s nedostatkem hráčů a tak je jejich poklidná záchrana 00:
maximum, čeho mohli dosáhnout. Horní Štěpánov prokázal v jarní
]:~
části velkou kvalitu a nebýt zbytečných zaváhání, mohl se teď vyhřívat
na samém čele tabulky. I tak ale ještě živí naději na postup, k čemuž udělá v sobotu vše.
*W =   w0Z7 Z0 {| VS. *W =   7 Z0
*
Hosté si pořádně zkomplikovali ještě do víkendu poměrně jasnou 00:
situaci.Apřestožedojarašlisesolidnímnáskokem,nynímajívzádech
:]
hned dva protivníky. Zvýšený nápor na psychiku hosté neunesou,
domácí rezerva je po jedenáctibrankové nadílce Brodku u Prostějova při chuti.
*
=   +Z0 {| VS. ", \ >
Určická záloha střídá dobré výkony s podprůměrnými, jak to 00:
u „béček“ povětšinou bývá. Stejně tomu tak bude i nyní, kdy se po
:
debaklu v Horním Štěpánově postaví do opačné role. Na jaře bezradní hosté jim v tom nebudou příliš bránit, jejich pád do třetí třídy je neodvratný.
=    0   2 4  VS. "8  Z0
*
Z Brodeckých je v poslední době trhací kalendář, jejich obranu roztrhá 00:
na kusy nejen Klapzubova jedenáctka. Poměrně ambicióznímu týmu
:]
schází ve hře větší zodpovědnost, ale jelikož jsou parta, nebudou si chtít
závěr sezóny úplně zkazit. Výšovickým tentokrát budou čepovat oni.
", } 6 Z0 VS. * 
*
Domácí bojují o čtvrtou příčku tabulky a k tomu potřebuji povinné 00:
tři body. Hosté už jsou zachráněni, tudíž mohou hrát bez bázně
:]
a hany. Na kvalitně hrající tým Dobromilic ale jen nadšení stačit
nebude. Ti si naopak udělají příjemnou domácí rozlučku se svými fanoušky.
",  0 VS. =   ' 2Z0
*
Hodně zajímavé a důležité střetnutí. Domácí míří do nižší soutěže, 00:
ale člověk nikdy neví, kolik týmů se přihlásí... Hosté šokovali ve Vra]:~
hovicích a dali závěrečnému finiši pořádnou zápletku. Pokud chtějí
v posledním kole bojovat o postup, musí vyhrát. A povede se jim to.
*
=   Z  VS. W2  0  8 Z0
Domácí jsou již zachráněni, čímž splnili svůj jarní cíl. V souboji 00:
týmů ze středu tabulky sice nejsou papírovým favoritem, s prázd]:]
nou ale z domácí derniéry neodejdou. Brodečtí se spokojí s bodem
a budou se chystat na svoji rozlučku.

'@} 8@'()
1. Jan STUDENÝ (Vrahovice) 25 branek
2. Pavel FARNÝ (Vrahovice)
22 branek
3. Jakub KRATOCHVÍL (Dobromilice)
17 branek
4. Jakub ŠPAČEK (Dobromilice)
14 branek
4. Libor NĚMEC (Horní Štěpánov)
14 branek
4. Karel GRYC (Horní Štěpánov)
14 branek
4. Petr VODÁK (Určice B)
14 branek
4. Jan TYPNER (Brodek u Pv)
14 branek
9. Patrik RICHTER (Dobromilice)
13 branek
10. Dominik DRMOLA (Otaslavice)
11 branek
10. Vojtěch VÁVRA (Vícov)
11 branek
10. Leopold ZATLOUKAL (Brodek u Pv)
11 branek
13. Svatopluk BUKOVEC (Vrahovice)
10 branek
13. Jakub CHVOJKA (Otaslavice)
10 branek
13. Martin HON (Otaslavice)
10 branek
13. Jan DVOŘÁK (Vrahovice)
10 branek
13. Petr ŠENKYŘÍK (Dobromilice)
10 branek
13. Libor KLIMEŠ (Horní Štěpánov)
10 branek
20. Aleš BURGET (Brodek u K.), Martin VOGL, Lubomír SMÉKAL
(oba Otaslavice) všichni 9 branek, 23. Roman BAŠNÝ, Jiří FOJT (oba
H. Štěpánov), Daniel JODL (Čechovice), Miroslav MUSIL (Haná
Nezamyslice) všichni 8 branek, 27. Richard SCHVARZ (Vrahovice),
Jaromír KRÁSA ml. (Hvozd), Kristián KOUKAL (Výšovice) všichni
7 branek, 30. Ondřej ŠČUDLA (H. Štěpánov), Hubert BURGET
(Brodek u K.), Jaromír MATOUŠEK (Brodek u Pv), Luděk Olbert
(Výšovice) všichni 5 branek.
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BOJ NA ŠPICI SE DRAMATIZUJE

ANEB TROJLÍSTEK KANDIDÁTŮ NA TITUL
PROSTĚJOVSKO Boje v soutěžním ročníku Okresního
přeboru PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku-II. třídy OFS Prostějov
2017-2018 se pomalu chýlí ke
konci. Do chvíle, kdy se začnou
sčítat body a rozdávat vysvědčení, chybí už jen dva víkendy.
A situace na čele tabulky se spíše zamotává, než vyjasňuje. Tím
samozřejmě lépe pro fanoušky.
Po uplynulém 24. kole jsou totiž
boje o krále fotbalového regionu zcela otevřeny. „Bude to napínavé do poslední chvíle,“ pousmál se Jiří Hon, kouč Otaslavic.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Tomáš KALÁB
za přispění
Petra KOZÁKA
Přičinili se o to právě jeho svěřenci,
kteří v sobotu deklasovali Vrahovice 4:1 a to dokonce na jejich půdě.
Do té doby suverénní - avšak v jarní
části notně kulhavý - lídr se musí už
definitivně strachovat o triumf, který
ještě před pár týdny považoval kaž-
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dý za takřka stoprocentní. Stále ještě
prvním Vrahovicím se ale podařilo
během jara prohospodařit slibný
náskok na čele. Poslední kapkou byla
sobotní domácí porážka s Otaslavicemi, které se tak na lídra soutěže bodově dotáhly. Oba týmy mají po 53 bodech, „Metle“ zůstávají druhé pouze
vinou horšího skóre. Do boje o titul
může ještě promluvit donedávna druhý tým soutěže z Horního Štěpánova,
který po přesvědčivém vítězství nad
rezervou Určic ztrácí na vedoucí dvojici aktuálně jen dva body. Teprve až
odstup čtvrtých Dobromilic a dalších

týmů je pak už výrazný.
Podívejme se na závěrečný program
tří týmů na čele tabulky. Vrahovice
jedou do Čechovic změřit síly s místní rezervou a končí doma se Ptením,
tudíž zejména nejbližší střetnutí bude
pořádně těžkou prověrkou. Otaslavice nyní zajíždějí do Ptení a sezónu
uzavřou s Dobromilicemi. Horní Štěpánov jede o víkendu do Nezamyslic,
v posledním kole hostí Vícov.
Při letmém pohledu je tak zřejmé,
že nikdo tedy nemá výraznou výhodu v rozlosování. Vrahovice sice
mají Ptení doma, zápas s rezervou

14

Čechovic snadný rozhodně nebude,
Otaslavice hrají na ptenském hřišti,
což jistě není výhoda, doma mají na
jaře výborné Dobromilice. Relativně
nejpříznivější los má tedy snad Horní
Štěpánov, ale ani ten nemůže se šesti
body automaticky počítat.
O pořádnou zápletku tak nemají příznivci nouzi a to je pro dramatičnost
soutěže jenom dobře. Hrát se bude
zcela jistě až do posledního kola,
možná i minuty. Večerník u toho nebude chybět!
Aktuální tabulku Okresního
přeboru najdete na straně 27

23. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
Sokol Čechovice B
Sokol Brodek u Pv

]]:]
:]

Branky: 43. a 76. Frys, 48. a 71. Jansa, 23.
Foret, 35. Jahl, 37. Matula, 53. Skoumal,
80. Jančík, 82. Klváček, 84. Nakládal - 12.
Piňos. Rozhodčí: Protivánek – Kupka,
Klimeš. Bez žlutých karet. Diváků: 80.
Čechovice: Zapletal – Frys, Zapcal (52.
Jančík), Jano, Vybíral - Jansa, Matula,
Foret, Chmelík (46. Nakládal) – Klváček, Jahl (46. Skoumal). Trenér: Rudolf
Valný.
Brodek: Vlachynský, Soldák, Kořínek,
Hudeček – Zatlouka, Piňos, Slouka (75.
Kolařík), Sochor - Hochman, Matoušek.
Trenér: Tomáš Bureš.
Pohledem trenérů
Rudolf Valný: „Věděl jsem, že Brodek
má před zápasem oslabenou sestavu.
Chtěli jsme se konečně ujmout vedení
v nějakém zápase, ale zase se nám to
bohužel nepodařilo. Byly tam takové
pološance, ale začali jsme chybovat
a soupeř šel do vedení. V druhé šanci nás
zachránil výborný zákrok brankáře. Poté
se nám podařilo zatlačit, zvýšit tlak a ještě
v prvním poločase otočit vývoj utkání.
Udělali jsme po přestávce nějaké změny
v sestavě, což byl tah, který se nám povedl. Hráči, co naskočili do utkání, oživili
hru a soupeře jsme už do ničeho nepustili. Jsem rád, že se všichni útočníci, co se
dostali do hry, gólově prosadili. Mrzí mě,
že jsme opět museli otáčet, ale nakonec
spokojenost s body.“
Přemysl Slouka:
S asistentem trenéra se bohužel nepodařilo telefonicky spojit.
FC Hvozd
FC Dobromilice

:
:]

Branky: 10. Richter, 55. Fialka, 57.
Rochla, 89 Šenkyřík. Rozhodčí: Lizna
– Horák, Hubený. Žluté karty: 34. Spíchal, 43. Zolboo. Diváků: 25.
Hvozd: Koutný – Vánský, Dostál, K. Procházka, O. Procházka - Slováček, Spíchal
(58. Škurek), Muzikant, Enkhbaatar –
Krejčí, Kment. Trenér: Karel Procházka.

Dobromlice: Drnovský – Kubíček (63.
Obruča), Ryška, Rochla (77. Šoc), Bako
– Selucký (58. Svozílek), Šenkyřík, Václavík (35. Špaček), Richter – Fialka, Kratochvíl. Trenér: Michal Rochla.
Pohledem trenérů
Karel Procházka: „Několik hráčů nebylo schopno uvést svoji osobu do stavu,
aby hráli utkání a podle toho to také vypadalo na hřišti. I samotný trenér musel
naskočit do hry. Soupeř měl zápas pod
kontrolou skoro celých devadesát minut, ale nějaké šance tam byly. Pozitivní
věc byla, že se do sestavy vrátil František
Krejčí a byl vidět, ale spálili jsme všechny
naše pokusy na bránu.“
Michal Rochla: „Výsledek neodpovídá hře. Byly jsme možná lepší a fotbalovější a to skóre vypadá jednoznačně,
ale na hřišti to tak nevypadalo. Domácí
hrozili převážně ze standardních situací
a ke konci, když naše obrana poněkud
ochabla, z brejků, ale náš brankář udržel
čisté konto. S výsledkem rozhodně větší
spokojenost než s předvedenou hrou.“
Jiskra Brodek u Konice
TJ Haná Nezamyslice

:
:

Branky: 23. Z. Koudelka, 30. K. R. Grepl, 71. J. Koudelka z penalty, 73. Vičar.
Rozhodčí: Knoll – Urban, Roháč. Žluté karty: 25. Hájek, 43. Lakomý (oba
N). Diváků: 42.
Brodek u Konice: Vičar – Možný, Blatner, R. Burget, Procházka (70. L. Koudelka) - K. R. Grepl (69. M. Grepl), Z.
Koudelka, P. Koudelka, Vlk (46. Vičar)
- Kolář, J. Koudelka. Hrající trenér: Patrik Müller.
Nezamyslice: Fialka – Pavelka, Z. Moravec, Hradil, Lakomý – Ošťádal (60.
Flajzar), Matoušek, Hájek, Machálek –
D. Moravec, Špička. Trenér: Drahomír
Crhan.
Pohledem trenérů
Patrik Müller: „Do utkání jsme vstoupili aktivně, soupeř se potýkal se zraněními, což nám trochu usnadnilo situaci.
Po delší době jsme si zahráli kombinační
fotbal. Musím pochválit celé mužstvo za
zodpovědný přístup k utkání.“

Drahomír Crhan: „Měli jsme kombinovanou sestavu, přesto jsme zhruba dvacet
minut hráli vyrovnanou partii. Pak jsme
ovšem soupeři nabídli příležitost ke dvěma laciným brankám, což rozhodlo zápas.
Kluci se ve druhém poločase snažili, nezabalili to, ale kvalita byla na straně soupeře.“
TJ Horní Štěpánov
TJ Sokol Určice „B“

:
~:

Branky: 10. Fojt, 40. Tyl, 43., 68 Bašný.
Rozhodčí: Peřina – Protivánek, Šourek.
Žlutá karta: 72. Ježek (U). Diváků: 80.
Horní Štěpánov: Havlíček – Rychnovský, Ščudla, Sígl, Janíček – Němec, Kamený, Fojt (80. Červinka), Bašný – Tyl,
Gryc (57. Hartl). Vedoucí: Adolf Langer.
Určice „B“: Pokorný – Kadlec, Nakládal,
Grulich, Ježek – Berčák (56. Střebský),
Muzikář, Krajíček (68. Hudský), Pospíšil
– Žáček, Šnajdr. Trenér: Karel Vlach.
Pohledem trenérů
Adolf Langer: Z rozhodnutí klubového
vedení se vedoucí mužstva k utkání nevyjadřuje.
Karel Vlach: „Do Štěpánova jsme jeli bez
dvou hráčů základní sestavy, jenže to nic
nemění na tom, že jsme hráli odevzdaně,
bez pohybu. Od toho se odvíjel průběh
zápasu a pro domácí jsme byli snadným
soustem. Nic pozitivního z naší strany na
zápase bohužel najít nemohu.“
FK Výšovice
TJ Sokol Vícov

~:
]:]

Branky: 2. Okleštěk, 50. Studený vlastní, 70. Koukal – 20. Pliska, 85. Trnečka.
Rozhodčí: Zatloukal – Škop, Marek.
Žluté karty: 20. Škop, 35. Koukal – 35.
Vávra, 89. Rozsíval. Diváků: 70.
Výšovice: Pychora – Krajíček, M. Škop,
Křivinka, Krčmář – Křížek (46. Obručník), Okleštěk (85. Kozdas), Ryšánek,
J. Škop – Koukal, Smička (76. Dudík).
Vedoucí týmu: Michal Dudík.
Vícov: Brabec – Světlík (65. Trnečka),
Humpolíček, Chytil, Baránek – Rozsíval
(85. Bartlík), Vávra, Tesařík, Studený –
Pliska (87. Bartoš), Šobr. Trenér: Miroslav Krutovský.

Pohledem trenérů
Michal Dudík: „Odehráli jsme utkání
proti velice těžkému soupeři, bylo znát,
že Vícov posílil. Prosazovali jsme se do
šancí především po standardních situacích, zápas byl vyrovnaný až do konce,
šance byly ještě další na obou stranách.
Štěstí se přiklonilo na naši stranu, i díky
našemu důrazu a dohrávání míče.“
Miroslav Krutovský: „Po delší době
jsme jeli v plné sestavě, jenže začátky
obou poločasů nám vůbec nevyšly.
V prvním poločase jsme se postupně dostali do hry, vyrovnali, ale nevyužili šance
jít do vedení. Zlomil nás vlastní gól, kdy
jsme vypadli ze hry a z brejku inkasovali
potřetí. Přes snížení se nám už vyrovnat
nepodařilo. Jsme zklamaní, jeli jsme si
aspoň pro bod.“
TJ Tištín
FC Ptení

]:
:

Branka: 70. Oulehla. Rozhodčí: Antoníček – Mašek, Klusal. Bez žlutých
karet. Diváků: 60.
Tištín: Koutský – Hýsek, Lakomý, Slavík, Kyselák – Mojtek (23. Bosák, 87. Blumenstein), Ru. Návrat, Ro. Návrat (67.
Oulehla), Cetkovský (77. Rehák) – Sipěna, Stančík. Trenér: Zdeněk Oulehla st.
Ptení: Grulich – Kohout, Porteš, Vyroubal,
S. Doležel - Jergl, Látal, Hrazdil (74. Sekanina), Horák (51. Přikryl) – Holinka, Lang
(84. Nevrla). Trenér: Martin Musil mladší.
Pohledem trenérů
Zdeněk Oulehla st.: „Výsledek vůbec
neodpovídal obrazu hry, protože se hrálo
prakticky na jednu bránu. Bohužel jsme
se opět potýkali s proměňováním šancí,
za tohoto stavu jsme za tento, byť hubený
výsledek rádi. Možná jsme byli až moc
přemotivovaní, což bývá na škodu. Uvidíme, jak dopadnou poslední dvě kola.“
Martin Musil ml.: „Nám už o nic nejde,
ale musím právě proto pochválit kluky
za přístup k utkání. Hraje, kdo může, od
zimní přestávky jsme přišli celkem o jedenáct hráčů. Škoda inkasované branky,
mohli jsme odkopnout míč z malého
vápna a získat aspoň bod. Štěstí nám tady
nepřálo.“
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

KOSTELEC SI DOMA PORADIL S MOSTKOVICEMI ale překvapili jsme,“ pronesl
„Byli jsme nováčkem soutěže,

kostelecký forvard Matěj Klimeš.

Kouč Mostkovic Ladislav Krátký ví, že sestup už je realita...

KOSTELEC NA HANÉ Ve čtyřiadvacátém kole ALEA sportswear I.A třídy skupiny „B“
Olomouckého KFS se uplynulou neděli v podvečer utkaly
týmy z opačných konců tabulky. Potápějící se Mostkovice
přijely na horkou půdu
Kostelce na Hané a oba týmy
šly do zápasu s úmyslem získat
tři body. Přes nevýrazný začátek viděli diváci několik šancí
na obou stranách. Domácí
však předvedli kvalitnější koncovku než soupeř a po dvou
vstřelených gólech se nakonec mohli radovat ze zaslouženého vítězství. Večerník utkání
sledoval pěkně zblízka.
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
=  10  0
Zatímco nováček druhé nejvyšší
krajské soutěže Kostelec na Hané
bojuje o co nejlepší umístění do
konce sezóny, což dokazuje dosavadním šestým místem, Mostkovice neprožívají vydařený rok a tolik
diskutovaný sestup byl už před zápasem na spadnutí. V obou týmech
tak trenéři i hráči prožívají úplně jiné
starosti. Hostům z Mostkovic nepomohla ani rezignace jejich dlouholetého trenéra Kamenova, forma a výsledky se jednoduše nedostavily. To
v Kostelci mají příjemnější starosti.
Na začátku sezóny nikdo nedával
novému týmu v soutěži moc ambicí a tým kolem trenéra Jaroslava
Klimeše předvádí stabilně solidní
fotbal, za což je jim odměnou krásné šesté místo, které ale samozřejmě
nemusí být konečné.

KOSTELEC NA HANÉ V nedělním derby patřil mezi ofenzivní
opory týmu. Byl rychlý a dobře
se zapojoval do kombinace.
I díky jeho přispění domácí tým
vybojoval výhru a bojuje tak
o skvělé umístění v I.A třídě skupiny B, kde hraje Kostelec svoji
první sezónu. Co si Matěj Klimeš
0% 
(na snímku) myslí o zápasu
proti
soupeři,
který
chce také fotbal.
a o fotbale v domácím klubu, se
dozvíte v exkluzivním rozhovo- Tyto dlouhé nákopy jsou spíš o soubojích a o síle než o fotbalovosti.“
ru pro Večerník.
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Zápas začal poněkud rozpačitě z obou
stran. Jakoby ani jeden tým nevěděl,
co má hrát. Iniciativy se poté přece
jenom ujali hosté, kteří potřebovali
vstřelit co nejdříve první gól. Bohužel jejich snaha většinou končila nakopnutým míčem na rozběhnuté, ale
především pokryté útočníky a obránci si s těmito vysokými balóny, někdy
však s problémy, poradili. Už během
prvního poločasu vznikla velká propast mezi záložní řadou Mostkovic
a jejich útokem. K vidění tak z jejich
strany nebyla žádná sympatická kombinace po zemi. Po čtvrt hodině hry
začali být aktivnější směrem dopředu
i domácí a zejména rychlými úniky
a centry z pravé strany ukázali, kudy
vede cesta. Také první gól utkání padl
přesně z takové akce, tentokrát po
levé straně. Do poločasové přestávky
šli tak domácí do vedení.
Scénář hry se ve druhé půli příliš nezměnil. Mostkovice dál útočily, dokázaly několikrát uzamknout domácí u jejich šestnáctky, ale gól z toho
nevytěžily. Naopak na jejich branku
se k závěru zápasu začal valit jeden
útok za druhým a domácí skvěle
využívali prostory po křídlech, kde
se dobře uvolňovali kostelečtí hráči.
Opět jako v předchozích šancích,
z pravé strany se domácí dostali do
ofenzivy a přišla branka pár minut
před koncem, která rozhodla o osudu celého utkání.

BYLI JSME
U TOHO

Jakub ČERMÁK
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Na jeho pokus ale brankář domácích
Vítek zareagoval včas a balón vyrazil.
Hřebík do rakve zasadili domácí minutu před koncem. Jen pět minut na
hrací ploše stačilo Balášovi, aby se trefil. Po pohledné kombinaci se dostal
ke střele z pravé strany a i přes lehký
úhel nedal gólmanovi šanci - 2:0.
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Dle Večerníku byl nejvýraznější postavou mostkovický útočník Petr
Zapletal. Ten celý zápas jako hrotový
útočník sváděl tvrdé souboje s kosteleckými útočníky. Zarputilost a fyzická zdatnost patří mezi jeho přednosti,
které se snažil využít směrem dopře? 2  3
du. Také často sklepával vysoké míče
pro své spoluhráče a neštítil se vracet
Ve 26. minutě se domácí hnali dopře- vypomoci obraně. Bohužel za to nedu po odkryté levé straně do brejku. byl odměněn gólem, rozhodně ale
Podařilo se jim odcentrovat a dva hos- ukázal, že má kvality útočníka.
tující stopeři nechali před brankářem
?4  2 0
úplně volného Davida Preislera, který
si hlavičkou poradil s instinktem zabijáka a brankář Mostkovic se po míči Vypadá to, že v Kostelci láká fotbal
jen ohlédl - 1:0. Nejvýraznější šanci nejen lidi, ale i zástupce zvířecí říše.
na vyrovnání měli hosté ve druhém Dvojice místních kosteleckých koček
poločase po rohovém kopu. Martin zaujala místa kousek od plotu hřiště
Vojtíšek zatočil míč směrem od bran- a se zájmem sledovala průběh utkání
ky a ve vápně nejvýš vyskočil Křišťan. beze strachu z davu lidí. Ke konci utká-

ní, jako by tušily, že domácí mají výhru
v kapse, se stihly ještě umýt a výsledek
se rozhodly jít probrat jinam...

@

Na to, kolik se přišlo podívat lidí, byla
atmosféra poněkud komornější a nesouhlasné výkřiky se ozývaly jen po
některých rozhodnutích rozhodčího.
Bylo ale slyšet, že nepřišli fandit jen
domácí diváci, nýbrž přijeli svůj tým
podpořit i fanoušci Mostkovic. Po
zápase si Kostelečtí fotbalisté užili děkovačku za potlesku svých příznivců,
což je sympatická vizitka domácího
zápasu.

 > 2  7  Z0 0
W 2 8%#Q/q X ", 8 2 00Z  \
„Jedním slovem spokojenost. Byli jsme více na míči, myslím, že i herně lepší. Před zápasem bylo jasné, že Mostkovice musí hrát na výhru, ale zápas jim bohužel pro ně
nevyšel podle představ. Výhra je zasloužená, musím pochválit všechny hráče za jejich přístup k zápasu. Jsem moc
rád, že na konci sezóny ukázali kluci naši herní kvalitu,
jako i minule v Beňově, teď se těšíme na Čechovice.“
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FC Kostelec na Hané
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 Tak nejprve hodnocení výkonu vašeho týmu?
„Tak určitě Mostkovice do toho
vstupovaly s tím, že musí vyhrát,
hrozí jim sestup. My zase s tím, že
nemáme co ztratit a že si chceme
zahrát fotbal. To se nám, myslím,
povedlo a máme tři body. První poločas byl každopádně z naší strany
lepší, dali jsme celkem rychle gól. Ve
druhém soupeř chvíli tlačil, ale druhý gól na konec to pojistil.
 Bylo vidět, že soupeř tlačí na
pilu. Na druhou stranu trochu
nepochopitelně spoléhal na nakopávané míče. Jak se takový styl
hry brání?
„To je to nejhorší, co se může v zápase
stát, že soupeř bude nakopávat, což
nepřipomíná fotbal. Vždy se hraje lépe

 Do konce sezóny zbývá opravdu málo, jak se na ni zpětně díváte
v nové soutěži?
„Určitě hodnotím sezónu kladně. Přišli jsme jako nováčci a některá média
nás spíš tipovala na boje o záchranu,
což jsme díky našim výkonům vyvrátili, takže určitě spokojenost.“
 Čeká vás ještě nepřímý boj
s Lipovou o páté místo v posledních kolech...
„Ještě není konec, ale šesté nebo páté
místo - to jsou pro nás solidní výsledky, zvlášť první rok v soutěži.“
 Už se v týmu díváte do budoucna na příští sezónu? Co v ní
bude potřeba změnit a podobně?
„Rozhodně doplnit kádr, teď se nám
to na závěr párkrát vymstilo. Hodně
hráčů bylo na marodce z různých
důvodů, takže jsme slepovali aspoň
základní jedenáctku.“
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„Nezvládli jsme to, ani se mi to nechce komentovat...
Podle toho, jak jsme ho odehráli, si zasloužíme být poslední. Nemyslím to tak, že bych se na kluky zlobil, ale
tak trochu jsme to nezvládli psychicky a myslím, že tak
špatně jsme ještě nehráli. To je na sestup. Musíme pracovat lépe v budoucnu. Mladí kluci prostě u nás nechtějí
hrát fotbal a na tom je také potřeba zapracovat.“

TJ Sokol Mostkovice

24. kolo ALEA sportswear I.A třída, skupina „B“ Olomouckého KFS
Lužný
Chytil

Kazda

Dadák

Jaroslav

Ladislav

Hruban

KLIMEŠ

KRÁTKÝ.

Vojtíšek

Křišťan

Grepl
Vítek
Žídek

Preisler

Lukáš

Zapletal L.
Zapletal P.
Kamenov

Navrátil
Milar

Synek
Klimeš

Doseděl

Móri
Hanák

Branky: 26. Preisler, 86. Baláš
Střely na branku:
Rohové kopy:

5
4

KOSTELEC
Střely mimo branku:

2 :0

MOSTKOVICE

( 1 :0)

7

Rozhodčí: Langhammer – Straka, Sedláček

Branka: Střely na branku:

Diváci: 105

Rohové kopy:

Žluté karty: 1Žluté karty: 80. Hruban, 82. Vítek

Žluté karty: 88. Kazda

Střídání: 84. Baláš za Žídka, 86. Kastner za Navrátila, 86. Zatloukal za Grepla

Střídání: 46. Bureš za Zapletala, 80. Šubert za Kamenova

3
2

Střely mimo branku:

8
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házená

ODDíL TJ SOKOL - HK SI UŽIL NáDHERNé KULATINY
exkluzivní reportáž a rozhovor pro Večerník Marek Sonnevend

OSLAVY 60 LET HÁZENÉ V KOSTELCI NA HANÉ BYLY VELKOLEPÉ
KOSTELEC NA HANÉ Házená v Kostelci na Hané, to je bohatá i úspěšná minulost, zodpovědná současnost a nadějná
budoucnost. Přesně v tomto duchu proběhly sobotní oslavy
kulatého jubilea místního oddílu TJ Sokol – HK, který si svou
dlouhou tradici připomněl velkolepým setkáním u příležitosti
60 let existence házenkářského sportu ve městě. A sraz to byl po
všech stránkách maximálně vydařený, u čehož prostě Večerník
nemohl chybět!
Již před patnáctou hodinou, což byl
oficiální start velkého dýchánku, začaly do venkovního areálu u kostelecké
Městské sportovní haly proudit první
desítky z téměř tří stovek pozvaných
hostů. Co pro ně organizátoři připravili? Posezení ve dvou rozměrných párty
stanech, k tomu reprodukovanou hudbu a samozřejmě občerstvení, opravdu
hodně bohaté. Pivo, nealko i něco
ostřejšího logicky teklo proudem, jak
je u takových příležitostí zvykem. Na
hlad či chuť pak odborníci nachystali
pečené prasátko, kromě toho si účastníci mohli pochutnat rovněž u švédských stolů s řízečky i jinými dobrotami.
Úvodní mumraj přitom dostával
řád na „oficiálním registračním
místě“, kde příchozí dostali na
uvítanou klubové triko vyrobené
k oslavám a mohli si zakoupit také
krásnou knihu k šedesátiletému výročí. Mnoho návštěvníků okamžitě
zamířilo do místnosti s obsáhlou
výstavou z oddílových dějin, na které si pořadatelé dali skutečně moc
záležet, podrobně připomínala
kompletních šest dekád historie házené v Kostelci především v dobových fotografiích i článcích z novin.
A nechyběly ani vybojované trofeje
či dokonce televizní projekce na
velké obrazovce.
Mezitím už se slibně rozjížděla všeobecná zábava, načež si slovo společně
s mikrofonem vzal člen organizačního
týmu oslav, hlavní trenér mužského
áčka TJ Sokol – HK David Ševčík.
„Jsem velmi příjemně překvapený tím,

v jak hojném počtu jsme se tady sešli.
Starosta našeho kosteleckého Sokola Lukáš Chalupecký rozeslal okolo
dvě stě padesáti pozvánek a spousta
vás opravdu dorazila, z čehož máme
upřímnou radost,“ pronesl Ševčík zkraje své řeči.
Poté se během několika minut ohlédl za
historií oddílu, přičemž se nejvíc zaměřil na nelehký vznik klubu v roce 1958
popsaný jedním z jeho zakladatelů. Neopomněl však ani další období včetně
toho nejúspěšnějšího na přelomu tisíciletí, kdy Kostelec slavně postoupil mezi
tuzemskou elitu a hrál českou extraligu,
dokonce i nadnárodní interligu. „Byly
to krásné časy, na které se příjemně
vzpomíná. Podstatné ale je, že existujeme dál a v současnosti se dost snažíme
soustředit na práci s mládeží, abychom
měli slibný výhled do příštích let. Stejně
důležité jsou totiž všechny tři časové
roviny: minulost, přítomnost i budoucnost,“ zdůraznil Ševčík.

F o too r e poo r táá ž saa
Fotoreportáž
saaaa

Vzápětí nastaly slavnostní okamžiky. Nejprve přišla gratulace dvěma
významným místním osobnostem.
„Oběma pánům chceme touto cestou
poděkovat za vše, co pro kosteleckou
házenou udělali a třeba ještě udělají.
Zároveň jim gratulujeme k letošnímu životnímu jubileu,“ pravil Ševčík
s blahopřáním náměstkovi hejtmana
Olomouckého kraje Ladislavu Hynkovi a starostovi Kostelce na Hané
Františku Horákovi. Oba dostali
klubový dres s číslem prozrazujícím
jejich věk a osazenstvu věnovali několik vřelých slov. „Myslím, že se tady
podařilo vybudovat skutečně krásný
sportovní areál s výborným zázemím,
v němž bude zdejší házená určitě dál
vzkvétat,“ prohlásil Hynek. „David
Ševčík, Lukáš Chalupecký, Milan
Varhalík, Tomáš Varha a spol. aktivně
na hřišti tvořili nejslavnější období
naší házené. A protože se teď o klub
starají společně s dalšími obětavými
lidmi funkcionářsky, nemám o jeho
budoucnost žádné obavy,“ pověděl
Horák.
Tím ještě nebyl slavnostním chvílím zdaleka konec. Na řadu totiž
přišlo předání Bronzových medailí České obce sokolské, jež obdrželi Jiří Grepl, Miroslav Zubek a Jiří
Kintr. „Všichni tři se obrovským způ-

sobem podíleli na tom, že kostelecká
házená vůbec vznikla nebo stále existuje a tím pádem tu můžeme všichni
společně být. Za jejich celoživotní
přínos pánům Greplovi, Zubkovi
i Kintrovi strašně moc děkujeme,
ocenění pro ně je v těch nejlepších
rukách,“ vzdal Ševčík hold zasloužilým bardům. Totéž platilo pro další
pětici oceněných, kteří si za zaslouženého potlesku přítomných přišli pro
Čestné uznání oddílu. „Arnošt Ouly,
Jiří Hofmann, Anna Hofmannová,
Libuše Divišová i Petr Sedláček toho
udělali pro náš házenkářský klub za
dlouhá léta také hrozně moc, též jim
patří srdečné díky.“
Následně dostával oslavný rej pořádné obrátky, k čemuž notně přispěla
zápasová exhibice mezi Výběrem
veteránů Kostelce + Prostějova a Týmem zbytku světa. Pak už pomalu přicházel večer, perfektní nálada nabírala

Bronzovou medaili eské obce sokolské obdrželi za celoživotní práci pro házenou v Kostelci
na Hané pánové (zleva) Miroslav Zubek, Jií Kintr
a Jií Grepl.
Foto: Marek Sonnevend

ještě intenzivnější obrátky a skvělá
zábava tryskala na všechny strany. Při
společném povídání se nostalgicky
i vesele vzpomínalo, bohatě a chutně
jedlo i pilo, k tomu s nastávající tmou
pořád víc zpívalo, nakonec i tančilo
či jinak křepčilo. A největší vytrvalci
to pochopitelně táhli hodně dlouho… „Aspoň jednou za deset let si
chceme dát na oslavách klubového

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

jubilea maximálně záležet, abychom
všem kosteleckým házenkářům jakéhokoliv věku udělali společným
setkáním radost. Snad se to tentokrát povedlo. A věřím, že každý si
z téhle akce odnesl jen ty nejhezčí
zážitky,“ konstatoval viditelně unavený, leč současně spokojený Lukáš
Chalupecký, hlavní organizátor nadmíru vydařené veselice.

DÌKUJEME PARTNERÙM TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK

jaké byly oslavy kostelecké házené...

4x foto: Marek Sonnevend

Málokterý z úastník setkání si nechal ujít krásnou výstavu Výborného jídla i pití bylo v sobotu ‚co hrdlo ráí‘, tady se Kostelecký starosta František Horák (vlevo) i krajský Bhem zápasové exhibice bylo asto hodn veselo, teba
z šedesátileté historie házené v Kostelci na Hané.
pod odborným dohledem opéká na rožni chutné prasátko. námstek hejtmana Ladislav Hynek dostali klubové dresy. po tomto ‚brutálním‘ faulu.

Zápasová exhibice měla grády. Skončila unikátní Marek Tma: „Návrat do Kostelce je nádherný!
dvojí remízou, hlavní postavou se stal Jiří Grepl Po dlouhé dob jsem potkal spoustu super lidí“
KOSTELEC NA HANÉ Zlatým hřebem oslav šedesáti let existence kostelecké házené se v sobotu 2. června
jednoznačně stalo přátelské utkání,
v němž se střetli členové místního
oddílu (téměř) všeho věku. Byla to
parádní exhibice a divácky atraktivní
show, jakou lze spontánně zažít jen
při podobných extra příležitostech.
Vzhledem k maximální přízni příjemného počasí se hrálo na venkovním
hřišti u Městské sportovní haly Kostelce na Hané. Proti sobě se přitom postavily dva zajímavé kolektivy. Na jedné
straně v modrých dresech Výběr
veteránů Kostelce + Prostějova, na
straně druhé červeně oděný Tým
zbytku světa.
Pro mužstvo dříve narozených s tahouny Davidem Ševčíkem, Milanem Varhalíkem, Lukášem Chalupeckým, Tomášem Varhou či Tomášem Flajsarem šlo
o poslední přípravu na nadcházející mistrovství Evropy veteránů v rakouském
Innsbrucku. A neboť měl duel slavnostní
rozměr, přizvali borci mezi sebe i některé
hosty včetně dvou známých házenkářek,
sester Zubkových (za svobodna) nyní
nesoucích příjmení Veronika Hejtmánková a Michaela Šváchová.
Jádro jejich soupeřů tvořili mladí odchovanci TJ Sokol - HK, z nichž někteří
už pravidelně nastupují za mužské áčko
ve druhé lize. V rámci posílení sestavu
vyztužilo několik hráčských hvězd ze
slavných extraligových a interligových
let v čele s někdejším reprezentantem
České republiky Markem Tůmou.

Na snímku se Ji&í Grepl snaží skórovat
ze sedmiky. Foto: Marek Sonnevend

Tento soubor si navíc vzal trenérsky na
starost legendární kouč Jiří Grepl, což
zaručovalo dostatečně velkou motivaci
k oboustranně vyrovnanému boji. Samozřejmě naprosto v duchu fair-play!
Sotva mač v doznívajícím horku dusného dne odstartoval, už se ozývaly
první nářky aktérů. „Neměl jsem sakra
narychlo dopíjet tu půlku piva,“ ztěžka
funěl po jednom rychlém sprintu šikovný plejer Lukáš Chalupecký, jinak
starosta kosteleckého Sokola. „Tak si
pojď s náma dát panáka, to se hned
spravíš,“ zazněla pohotová odpověď
z početného obecenstva. Takových fórků provázelo výživný zápas nepřeberné
množství, všichni si náramnou podívanou užívali doslova plnými doušky.
Občas se na place povedla fakt krásná
akce odměněná zaslouženým aplausem,
jindy zase přišel spíš kuriózní moment
následovaný výbuchy smíchu i úlevným
vydechnutím, že se nikomu nic nestalo.

„Po tom, co všechno už někteří z nás
vypili, je absence zranění největším vítězstvím všech,“ smál se současný trenér
HK David Ševčík s parťákem z rivalského, leč spřáteleného Sokola II Prostějov
Tomášem Flajsarem.
Každopádně skóre utěšeně narůstalo
pohlednými góly do obou branek, přičemž asi jedinými, kdo počítal průběžný
stav, byli rozhodčí Marek Bečička s Jiřím
Horákem taktéž nedílně spjatí s házenkářským Kostelcem. I když je možné, že
ani oni si s přesností výsledku nelámali
přehnaně hlavu. V každém případě
po působivě stráveném hracím čase
dvakrát patnáct minut sudí svorně
prohlásili, že se (překvapivě?) zrodila
remíza. Následovaly tedy sedmičky,
které měly rozhodnout, ovšem ani
těm se to nepodařilo... Za Tým zbytek světa se totiž trefil - byť až napotřetí
a s notným přispěním dlouho nepřekonatelného brankáře Tomáše Varhy herně uschopněný Jirka Grepl. Jehož gól
vykompenzoval dva přesné zásahy Veteránů z ruky ... i Lukáše Chalupeckého.
V potaz se totiž musel vzít ohled na věk
úspěšného lodivoda a především jeho
obří zásluhy o místní házenou.
Exhibice tedy vyústila v naprosto
unikátní dvojnásobnou remízu. Což
bylo asi jediné možné vyvrcholení
všeobecnou pohodou nabitého přáteláku! „A teď to pořádně zapijeme,“
shodli se na závěr po společném focení úplně všichni, aby rychle spěchali k nevysychajícím pitným zdrojům různých lahodných moků…

KOSTELEC NA HANÉ Jednou z největších
hráčských hvězd, co kdy nastupovala za
mužstvo kosteleckých házenkářů, je určitě
Marek Tůma. V hanáckých barvách zářil jako
mladá úderná spojka hned zkraje své úspěšné kariéry, než se rozletěl do ještě kvalitnějších klubů. Vrcholná léta prožil na Slovensku,
oblékal i reprezentační dres České republiky. Momentálně působí v extraligových
Hranicích na Moravě a do Kostelce se aspoň
chvilkově vrátil u příležitosti sobotních oslav
šedesáti let zdejší házené. Během sobotní
akce poskytl Večerníku následující exkluzivní
rozhovor.
 Jaký to byl návrat po tak dlouhé době?
„Krásný. Potkal jsem super lidi, se kterými jsme se neviděli
deset let nebo ještě víc. A mám velkou radost, že jsem tady
mohl být. Už teď se těším, jak se nejpozději za dalších deset
roků potkáme znovu.“ (smích)
 Na co z působení v místním Sokole nejvíc vzpomínáte?
„Asi na postup do interligy, což byl pro kostelecký klub strašně velký úspěch. Aniž bych to myslel jakkoliv hanlivě, šlo
o provinční oddíl, za jehož tým hrála polovina zdejších kluků
a druhou půlku jsme tvořili my ostatní coby posily odjinud.
Přesto se dala dohromady skvělá parta, která společně dokázala vybojovat účast v HIL. Fakt nádherné vzpomínky.“
 Pomohlo vám kostelecké angažmá do následné
úspěšné kariéry?
„Určitě ano. Tenkrát jsem se tady jako mladík docela ukázal
i zviditelnil a protože se interliga hrávala napůl se slovenskými
kluby, otevřelo mi působení v Kostelci dveře právě k přestupu
na Slovensko, kam jsem odešel do Považské Bystrice.“
 V rámci oslav jste absolvoval také exhibiční utkání.
Co na něj říkáte?
„Paráda, takové sranda mače jsou vždycky krásné. Člověk
si na hřišti může dovolit skoro cokoliv, nějaké parádičky

Marek T6ma si házenká&skou exhibici i oslavy
v Kostelci na Hané dokonale užil.
Foto: Marek Sonnevend

nebo srandičky pro pobavení všech na hřišti i diváků. Jen
mám vždycky strach, aby se někdo nezranil. A protože se
nikomu nic nestalo, tak všechno dobře dopadlo.“ (s úsměvem)
 Užijete si slavení s bývalými parťáky hodně vydatně?
„Jak jsem slyšel, někteří kluci to táhnou už od včerejška a viditelně nemají dost, s těma budu krok asi držet jen těžko. (směje
se) Rozhodně však tu šedesátku společně zapijeme dost, o to
strach vůbec nemám.“ (další smích a do toho hurónský řev procházejících aktérů přátelské exhibice)
 Co vaše nadále pokračující vrcholová kariéra?
„Mám ještě na rok smlouvu v Hranicích a počítám s tím, že
asi půjde o mou poslední extraligovou sezónu. Pak už si dám
házenou maximálně pro radost, třeba v nějaké nižší soutěži.
Možná se ještě někdy objevím i v kosteleckém dresu, kdo ví...“

Pondělí 4. června 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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Aby jej Sokol I vybojoval, potřebuje co nejkompletnější sestavu

PROSTĚJOV V minulé sezóně
nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
postoupili do semifinále první
ligy mužů ČR, kde zle zatápěli favorizovanému Startu Praha a nakonec získali historický bronz.
Přibližně v polovině aktuálního
ročníku druhé nejvyšší tuzemské
soutěže jsou však svěřenci trenéra
Beneše až na poslední osmé příčce a těžce bojují o to, aby si zahráli
alespoň předkolo play-off. Proč?
Večerník pátral po důvodech poklesu.

Marek SONNEVEND
Odpověď není potřeba hledat dlouho
ani složitě, je dost jednoduchá: podstatný rozdíl je v sestavě Hanáků. Už
v zimě pustil trenér Richard Beneš
na celoroční hostování do extraligových Čelákovic extrémně talentovaného mladíka Jakuba Ftačnika,
který samozřejmě citelně chybí. Jeho
trvalá absence by se však dala dobře
nahradit, kdyby zbytek týmu zůstá-

val pohromadě. Jenže to se během
roku 2018 zatím příliš neděje. Jako
druhý důležitý člen sestavy vypadl
kvůli práci Lukáš Wiesner, a byť to
zpočátku vypadalo alespoň na jeho
občasné starty, nakonec se na hřiště
letos už nevrátí. Rovněž zaměstnání
či rodinné důvody pak již několikrát
neumožnily nastoupit ani dalším
oporám Janu Matkulčíkovi, Jakubu
Klaudymu, Tomáši Robovi či Marianu Příhodovi, jednou scházel i kapitán Jan Valenta.
V tomto ohledu se jednoznačně
projevuje, že nohejbal je pouze
amatérský sport hraný v prostějovských podmínkách i na prvoligové
úrovni jen pro radost bez jakýchkoliv finančních výdělků. Tím
pádem holt dostanou u hráčů někdy
přednost jiné povinnosti. A jakmile
družstvo postrádá kromě výše zmíněných Ftačnika s Wiesnerem ještě
někoho dalšího z tahounů, okamžitě
se to promítne do kvality zápasové
sestavy.

%   %0D#%'  #  21#0 $ +
%0 #F # # 
Foto: Marek Sonnevend

V populárním českém sportu přes
nízkou síť je přitom každý personální
výpadek dvojnásob citelný. No, a když
se jich u Sokola I nastřádalo za dosa-

vadních deset kol soutěže tak mnoho,
nelze se divit výsledkovému klopýtání. Benešovi svěřenci sedm utkání
prohráli, z toho plných šest vysokým

DEVĚT
KORFBALISTŮ
SK
RG
V
REPREZENTACÍCH
ČR!
Národní tým U17 sehraje tuto neděli v Kostelci na Hané
dva mezistátní přáteláky proti Slovensku
PROSTĚJOV Po další úspěšné klubové sezóně se ziskem jednoho mistrovského titulu a tří republikových stříber si korfbalisté
SK RG Prostějov (alespoň někteří) herně užívají soutěžní ročník
2017/2018 i nadále. Závěr totiž tradičně obstarávají reprezentační akce, přičemž v různých národních výběrech České republiky
figuruje dohromady devět členů hanáckého oddílu!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

Družstvo dospělých ČR absolvovalo v rámci přípravy na říjnové
Mistrovství Evropy v Nizozemsku
čtyři přípravné zápasy na polském
území. Ve Wroclavi porazilo domácí I' 1Y^8/% % #1$  #% 0 $#  ^w&)x5#+
Foto: 2x Facebook
Polsko 28:8 a ve zkráceném druhém 0 9: 0##D' )< 5#0  9
duelu téhož soupeře 12:11, naopak Do všech utkání přitom zasáhla stějovští hráči Nikola Lorencová,
podlehlo Německu 13:14 a 11:15. hned pětice zástupců ergéčka: Tomáš Buriánek, Josef Valenta
Renata Havlová, Michal Marek, a Vojtěch Ošťádal. Všichni tak mají
Jan Tichý, Petr Šnajdr a Alexandr šanci zúčastnit se červnového SvětoVyroubal.
vého poháru v Holandsku.
Většina z nich se zapojila také do A každopádně nebudou chybět při
soustředění českého týmu U21, nadcházejících dvou přátelských
který se v celkem pěti víkendových střetnutích Česko „U17“ - Slovensko
blocích tréninkově chystá na červen- „U17“, které jsou v Kostelci na Hané
cové Mistrovství světa v Maďarsku. na programu již o nejbližším víkenAzyl přitom našel v Městské spor- du - konkrétně v neděli 10. června
tovní hale Kostelce na Hané, kde od 10:30 a 11:45 hodin. Pokud tedy
má zatím za sebou dvě dvoudenní chcete na vlastní oči zhlédnout špičsetkání.
kový mezistátní korfbal v mládežPrávě kostelecké palubovky vy- nickém podání, máte šanci. Vstup
užívá ke své současné přípravě pro diváky je samozřejmě zdarma
také korfbalová reprezentace ČR a oba mače navíc bude jako rozhodčí
do 17 let, jejíž součástí jsou pro- pískat Prostějovan Petr Šnajdr.

poměrem 1:6! Porazili jedině České Budějovice 6:3 a Zruč-Senec 6:4,
k tomu remizovali 5:5 v Přerově. S pěti
získanými body uzavírají tabulku.
Přesto není jejich situace zdaleka
beznadějná. Na osmé pozici totiž
dýchají na záda dvěma protivníkům se stejným bodovým kontem, tudíž minimálně šesté místo
znamenající ještě účast ve vyřazovacích bojích zůstává naprosto reálným cílem. Zvlášť pokud los „jedničky“ ve zbytku dlouhodobé fáze
je hodně přijatelný: tuto sobotu 9.
června venku šesté České Budějovice,
16. června doma páté Holice, po letní
pauze pak 26. srpna doma čtvrtý Přerov a 1. září venku sedmá Zruč-Senec.
Naprosto klíčová bude hned nejbližší
bitva na jihu Čech, kde výběr Prostějova nesmí podlehnout, jestli chce
do play-off skutečně proniknout.
Těžko říct, kolik bodů k tomu bude
potřeba ještě urvat, neboť záleží i na
výsledcích ostatních konkurentů.
Každopádně se nikdo nemusí obávat

pádu o soutěž níž, protože z první ligy
se letos nesestupuje. Valenta a spol.
se tedy nepotřebují stresovat, místo
toho mohou v klidu zkusit postupové štěstí. „V kompletní sestavě, kterou
můžeme momentálně nasadit, jsme
podle mého názoru schopni vyrovnaně bojovat s kterýmkoliv celkem
první ligy,“ řekl už dříve kouč Richard
Beneš. Tak ať se jeho slova ve zbytku
sezóny 2018 potvrdí!
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Beach: ve Zlíně Jurčíková
čtvrtá a Dvořáčková devátá

PROSTĚJOV O minulém víkendu byly z prostějovských plážových volejbalistek v akci dvě kadetky VK. Obě bojovaly na turnaji
Českého poháru U17 ve Zlíně, byť
ne spolu, ale po boku jiných parťaček. A obě nedosáhly na medaili.
Jedna těsně, druhá výrazněji.
Lépe se dařilo Adrianě Jurčíkové,
která stejně jako týden předtím
v bronzové Opavě nastoupila ve
dvojici s Karolínou Komínkovou.
Přes dvě remízy a jedno vítězství
postoupily ze skupiny coby druhé
v pořadí, načež bravurně zvládly
čtvrtfinále. To však byla konečná,

neboť v semifinále ani v duelu o třetí
místo už nezískaly ani set. Zrodila se
tedy čtvrtá příčka.
Do stejné základní grupy jako Adriana byla nalosována její oddílová
kolegyně z vékáčka Klára Dvořáčková, jež opět vytvořila pár s Rebecou Šňupárkovou. Holky usilovaly
o průnik do play-off, leč stala se
jim osudným prohra právě s duem
Jurčíková, Komínková. A po třetí
pozici v céčku skončily v konečném
účtování na děleném devátém postu.
(son)
Výsledkový servis najdete
na straně 26

O víkendu se uskuteční ŽUPNÍ SLET
PROSTĚJOV Nadcházející sobota
9. června bude ve znamení Sokolské župy Prostějovské, jejíž slet
bude hostit Sportcentrum v Olympijské ulici. Přehlídka dlouholeté
práce tohoto sdružení vypukne
v 15:00 hodin, doprovodný program začne již v 10:00.
„Každá tělocvičná jednota zná své
možnosti a my víme, že dělají vše pro
to, aby sokolovny byly přístupné pro
každého, kdo má zájem o využití našich sportovišť. Máme radost, že naše
tělocvičné jednoty působí ve svých
obcích jako tahouni společenského,
kulturního a sportovního života, protože to vždy bylo, je a bude hlavním
posláním Sokola. Ten je přístupný
pro všechny, kteří uznávají demokracii, svobodu a jsou ochotni udělat

něco nejen pro sebe a své rodiny, ale
i pro ostatní spoluobčany,“ konstatoval starosta župy Prostějovské Svatopluk Tesárek.
Přesvědčit se, že Sokol není jen nějaký
spolek, který vznikl za účelem získání
dotací, můžete přijít právě tuto sobotu. „Sokol je značka s tradicí, historií
a moderním programem. Nežijeme
jen z minulosti, ale vážíme si jí a pracujeme pro budoucnost. Pro budoucnost naší země, tak jako Sokolové
v minulém století,“ ujišťuje Tesárek.
Program je velmi nabitý, svoji techniku představí 601. skupina speciálních
sil Prostějov, dojde na ukázky sportovních odvětví jako například judo,
házená, šach nebo lukostřelba a jako
hudební vložka vystoupí dechová
skupina Krumsíňanka.
(jč)

Tretra bude opět zlatá: lesk dodá mítinku jedenáct světových šampionů
OSTRAVA Skvělé obsazení budou
mít prakticky všechny disciplíny
57. ročníku atletického mítinku
Zlatá tretra. Na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích se podle
dosavadních přihlášek představí
13. června jedenáct světových šampiónů z Londýna. „Bude to skvělý
ročník,“ míní manažer podniku, za
nímž stojí prostějovská marketingová společnost, Alfonz Juck.
Skvělá bude hladká stovka. Její největší
hvězdou bude americký sprinter a úřadující mistr světa na stovce Justin Gatlin. „Je to muž, jehož sledují celosvětová média,“ poznamenal Juck na adresu
šestatřicetiletého sprintera, který loni
ve finále světového šampionátu porazil Usaina Bolta. Na stovce se představí také Brit Adam Gemili, Francouz
Christophe Lemaitre a rekordmani
Pobřeží Slonoviny Ben Youssef Meite
a Jihoafrické republiky Akani Simbine.
Excelentní obsazení nabízí i závod na
110 metrů překážek. Na startu v Ostravě budou i světový šampion z roku

2015 a úřadující vicemistr světa Rus
Sergej Šubenkov či halový mistr světa z březnového šampionátu v Birminghamu Brit Andrew Pozzi.
Mezi vrcholy podniku bude patřit
souboj v dálce, kde budou soupeři
české hvězdy Radka Jušky dva dálkaři
z letošního halového mistrovství světa
v Birminghamu: Kubánec Juan Echevarría a Jihoafričan Luvo Manyonga,
který je i úřadujícím mistrem světa
z Londýna. Ohrožený by tak mohl
být jeden z nejstarších rekordů ostravského mítinku, který má hodnotu 835
centimetrů a dvacet let už patří Kubánci Ivánu Pedrosovi. „O Zlaté tretře
jsem toho hodně slyšel, takže chci
předvést co nejlepší výkon a samozřejmě zvítězit,“ vzkázal přes pořadatele
Luvo Manyonga.
V jednotlivých soutěžích budou o co
nejlepší výkony usilovat také české
atletické hvězdy v čele s Pavlem Maslákem, vyrovnanou sestavou diskařů
nebo koulařem Tomášem Staňkem.
„Bohužel letos mi pořadatelé Tretry

objednali dva oříšky - světového šampiona Tomase Walshe a olympijského vítěze Ryana Crousera. Porazit je
nebude jednoduché, i když budu ve
formě, ale doufám, že všichni tři předvedeme kvalitní výkon,“ zve diváky
Staněk.
Dojde i na velké emoce. Ve speciálně
připravovaném běhu na 100 metrů se
bude s kariérou loučit sprinter Kim
Collins. „Chystáme pro něj speciální
stovku. Bude určená pro sprintery
nad třicet a vlastně i nad čtyřicet let.
Běhá poslední sezónu, bude to pro
něj taková rozlučka,“ prozradil manažer Juck.
Sedmapadesátý ročník mezinárodního atletického mítinku série IAAF
World Challenge Zlatá tretra Ostrava
proběhne na vítkovickém stadionu
příští středu 13. června. Hlavní program odstartuje v 17:30, předprogram již v 15:40 a diskaři s kladivářkami mají svůj závod o den dříve. Vše
podstatné odvysílá přímým přenosem
(lv)
ČT SPORT a Eurosport.
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

     m3 ?
.  m .
PROSTĚJOV Sezóna skonpůvodní
čila, zapomeňte? Nikoliv, zpravodajství
Večerník se uplynulému pro Večerník
ročníku v házenkářské 2.
lize mužů ČR 2017/2018 Marek
hodlá i po jeho definitiv- SONNEVEND
ním uzavření věnovat hodnotícím rozborem. Dnes začínáme krátkým ohlédnutím za tím, jak si v jarní části
skupiny Jižní Morava třetí nejvyšší soutěže tuzemska
počínali oba kluboví zástupci našeho regionu.

5

KOSTELEC 5.
= VÝBORNÝ POÈIN

Stejně jako na podzim se borci
Sokola Kostelec na Hané HK ani
ve druhé polovině sezóny nevyhnuli výkyvům, což však vzhledem
k postupnému omlazování jejich
hráčského kádru je vcelku logické.
Navíc se znovu projevil těžký los
v úvodu, kdy přišly porážky s největšími favority Ivančicemi a v Maloměřicích (byť tam jen těsně)
a po zdolání Bohunic další prohry
na půdě extraligově posíleného
Brna B + se třetí Telnicí.
Špatné období vygradovalo nečekaným klopýtnutím ve vlastní hale

s Napajedly, ale Hanáci se vzápětí
dokázali zvednout. Nastartoval je
vysoký triumf z derby v Prostějově, načež všechny zbylé zápasy až
do druholigového konce zvládli
vítězně. Porazili papírově hratelné Kuřim i Velké Meziříčí doma,
k tomu výkonnostně slabší Dolní
Cerekev i Juliánov venku. A z deváté pozice, kde figurovali po 17.
dějství, vyšplhali pětizápasovou
sérií výher až na velice pěknou pátou příčku, navíc se stejným bodovým ziskem jako čtvrtý Velmez.
„Naší hlavní prioritou bylo dávat v rámci možností co největší
prostor mladým klukům, našim
vlastním odchovancům. Přesné
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umístění jsme až tolik neřešili,
byť samozřejmě každý z nás určitě
chtěl převážně vítězit a dopadnout
co nejlépe. Myslím, že nakonec se
povedlo obojí. Mladíci se otrkali,
bodů jsme dohromady získali čtyřiadvacet ze dvaceti dvou utkání
a umístění v horní polovině tabulky je příjemné,“ zhodnotil kostelecký trenér David Ševčík, pro něhož tak premiérový ročník v nové
funkci skončil úspěchem.

10.

PROSTÌJOV 10.
= TVRDÁ REALITA

Po víceméně strastiplném podzimu zněl cíl házenkářů Sokola II
Prostějov pro odvetnou fázi jasně:
vyhnout se sestupovým starostem
a v ideálním případě poskočit do
klidnějších vod pořadí. Tenhle
záměr však dostal hned po zimní
přestávce povážlivou trhlinu pouhou remízou v domácím prostředí
ze záchranářské bitvy s Juliánovem. Výběr „dvojky“ navíc vzápětí
utržil kruté debakly v Ivančicích
a od Maloměřic, čímž směřoval
nepříjemně dolů.
Četnými absencemi permanentně sužovaný mančaft však zabral.
Zlomem bylo překvapivé vítězství
v Bohunicích, na něž Hanáci navázali rozborkou brněnské rezervy. Pak sice hladce ztratili i druhé
derby sezóny proti Kostelci a následovaly další dvě prohry s Napajedly a v Kuřimi, ovšem rozhodující bitvu na své palubovce
proti Dolní Cerekvi přesvědčivě
opanovali. Na udržení soutěže zásluhou desátého postu za třináct
nasbíraných bodíků tudíž nic nezměnil ani závěrečný výprask ve
Velkém Meziříčí.
„Loni v létě jsme startovali skoro
od nuly a snažili se začít budovat
něco nového, co postupem delšího času přinese své plody. Bohužel
nás celým rokem provázela hrozná marodka, kluci často chyběli
i z pracovních nebo studijních dů-

X#0 $ '#1'(:# %$#0    0 0D(0 ;!  8 $

vodů. Tím pádem jsme měli práci
hodně ztíženou a výsledky dané
situaci logicky odpovídaly. Přesto
chlapci bojovali a kladem je, že
jsme se vyhnuli posledním dvěma
místům, ze kterých se může padat
dolů. Do budoucna snad bude líp,“
ohlédl se prostějovský kouč Anatoliy Vasilyev.
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jak si vede prostìjovská a kostelecká házená ve druhé lize
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