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Michal KADLEC
KOSTELEC NA HANÉ Hrůzné okamžiky plné obav až o holý život musela prožít žena z Kostelce na
Hané, která byla znásilněna ve vlastním domě. V noci ze soboty 2. na neděli 3. června spala v rodinném
domě při otevřeném okně. Chyba! Dovnitř totiž vlezl zatím neznámý muž, který spící ženu nedobrovolně přinutil k sexuálním praktikám.„Je to otřesné. Byla za mnou kriminální policie, moc jsem ale policistům nepomohl. Tu ženu neznám a ani netuším, odkud se ten násilník tady objevil,“ sdělil Večerníku
František Horák, starosta Kostelce na Hané, v jehož centru se celá uádlost stala.
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Prostějov (mik) - Už několik týdnů sužuje nejen prostějovské řidiče
omezení dopravy na dálnici D46 ve
směru z Prostějova do Olomouce.
Před zúžením komunikace do jednoho jízdního pruhu se po celý den
tvoří dlouhé fronty vozidel a běda,
když tam dojde k nehodě! Doporučení, jak se těmto komplikacím vyhnout, nabízí jeden z Prostějovanů.
„Rozvážím zboží dodávkou a z Prostějova do Olomouce jezdím i dvakrát
denně. Ideální v těchto dnech je zvolit cestu z Prostějova přes Držovice,
Dubany, Blatec a Kožušany. Tudy
po ´staré´ cestě vás žádné problémy
nečekají, silnice je naprosto volná,“
svěřil se Večerníku Pavel Oháňka.

Vy kováøe,
 
Prostějov (mik) - Už před dvěma
týdny se Večerník pochlubil tím, že
jeden z redaktorů našel v lesích okolo
Čunína pět hřibů kovářů. A od jednoho z našich čtenářů nyní přišla odezva.
„Šel jsem se jen tak na chvíli podívat
do lesů u Myslejovic. Asi po pěti minutách jsem v borůvčí našel „praváka“.
Byl to sice jediný úlovek, ale stál za to,“
pochlubil se pan Pavel. O tom, že už
nyní s předstihem oproti minulým
sezónám houby rostou, svědčí i další
ohlasy čtenářů Večerníku.

FOTO
VEÈERNÍKU
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JAKO O ZÁVOD

 

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Zajímavý snímek poslal redakci čtenář Večerníku,
který byl na návštěvě u jednoho z nájemníků ubytovny
v Olomoucké ulici. Na chodbě „domu hrůzy“, ve kterém bydlí
převážně romské rodiny, zachytil doslova plný les „zaparkovaných“ kočárků. Tamní mladé rodiny tak srdnatě popírají dlouhodobý mýtus o stále klesající porodnosti v Prostějově. „To zas
stát dostane zabrat na sociálních dávkách,“ doprovodil čtenář
Večerníku svoji fotografii příhodným komentářem.
Nu což, alespoň někdo dbá na nutnost zvýšit počet malých
Prostějovanů...

Agentura

„7 dnù Veèerníku v kostce“

     

tt1POEʏMÓtt
Dálnice plná překvapení. Někteří čeští řidiči jsou zvláštní. Každého, kdo jede
na dálnici pomaleji než oni, považují za idiota. Naopak každý, kdo jede na dálnici rychleji než oni, je pro ně maniak... Na začátku uplynulého týdne došlo na
dálnici mezi Prostějovem a Vyškovem ke kuriózní nehodě. Řidiči náklaďáku se
uvolnilo špatně utažené kolo. Za to zaplatil tisíc korun pokuty.
ttÁUFSâtt
Přirozený úbytek. Víte, proč jsou cikáni menšina? Protože jich většina sedí
v base... Kradou, podvádí a napadají nepochybně i mnozí bílí a nepochybně
jich je v českých věznicích více než Romů, na počet obyvatel je však kriminalita
u romského etnika bezpochyby nadprůměrná. Ukázkovým příkladem člověka, který na svobodě představuje riziko pro naše peněženky, je Radek Lakatoš.
Ačkoliv už sedí, byl obžalován z dalších krádeží.
tt4UʭFEBtt
Umění na půdě. Pokud to chcete zkusit s uměním, nikdo se vás nebude ptát
na talent, ale na to, co jste už udělali... Čím pochlubit se již jistě mají studenti
oboru multimediální tvorba Střední školy designu a módy, Prostějov, kteří své
práce vystavili v Galerii Na Půdě v prostorách prostějovské knihovny.
ttɇUWSUFLtt
Slza na náměstí. „Chceš dál spát spolu za celibát, za moudrost bláznit, za ticho
řvát. Za víru ptát se a za pravdu lhát, a za život umírat,“ zpívá ve své nejznámější písni „Celibát“ kapela Slza. Trošku divný text je dle autorů postaven na protikladech,
které mají symbolizovat překážky, které musíme překonat, abychom zachránili
vztah. Popřemýšlet o tom lidé mohli na koncertu na prostějovském náměstí.
tt1ÈUFLtt
Když jej miluješ, není co řešit. Motorkáři říkají, že jezdit na skútru je jako souložit
s tlustýmiholkami.Jetoparáda,dokudtěpřitomnevidíkámoši...Někteřílidétovšakvidí
úplně jinak a tuto parádu si bez ohledu na cokoliv náramně užívají. Milovníci skútrů se
sešlivautokempuŽralok, odkudvyrazilina náměstídoProstějovačidoLázníSkalka.
tt4PCPUBtt
Nová školka. Naučit se dělit se s ostatními, hrát fér, uklízet po sobě, nebrat
si nic, co nám nepatří, říct promiň, pokud někomu ublížíme a odpoledne si
zdřímnout. Tohle vše a ještě mnoho dalšího se musí naučit děti v mateřské
školce. Jedna taková se pro budoucí generace začala stavět v Určicích.
tt/FEʏMFtt
Draci v parcích. Lidem často nestačí, že je nějaký park krásný, navíc chtějí věřit, že
v něm bydlí i drak... Tomuhle lidskému přání vyšli vstříc na zámku v Čechách pod
Kosířem, kde mají draka v jeskyni. Proč tam je? A kdo park vlastně vybudoval? Odpověď na tyto otázky mohli dostat lidé v rámci komentovaných prohlídek s vedoucím parku, které byly díky projektu Víkend otevřených zahrad zcela zdarma.

KRIMI


Obrovský rozruch vyvolala
střelba v centru Otaslavic. Zadržený muž tam několikrát
plynovou pistolí vystřelil do
vzduchu a poté zbraň namířil
proti dvěma mužům, na které
rovněž vystřelil. Navíc jim vyhrožoval smrtí, což byl jeden
z impulzů pro svědky, aby okamžitě přivolali policii.

2
Několik hlídek se pak sjelo
k mostu mezi dvěma otaslavickými hospodami, kde totálně opilý Pavel S. „plynovkou“
ohrožoval místní obyvatele.
Po zadržení putoval k vystřízlivění na záchytku. Co je však
pro mnohé občany „Metel“ nepochopitelné, že muži dlouhodobě ohrožujícímu místní lidi
hrozí za tuto výtržnost pouhé
dva roky vězení...

  



Otevřená okna se vymstila. Kriminální policie vyšetřuje otřesný případ
z Kostelce na Hané. Zatím neznámý
muž tam předminulý víkend vnikl
otevřeným oknem do rodinného
domu v centru města a přinutil spící
ženu k sexuálním praktikám. Zatím
v tuto chvíli není jasné, zda šlo o náhodu nebo šel násilník najisto.
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li na funkce zastupitelů. Všichni
máme jediný důvod, a to je nařízení Evropského parlamentu na
ochranu osobních údajů. To zasraný GDPR je fakt šmejd zákon,“
nebrala si servítky primátorka
Prostějova Alena Rašáková při
telefonátu s redaktorem Agentury
Hóser. Prakticky to tedy ode dneška znamená, že město Prostějov
nemá kdo řídit? „Ano, i tak se to
dá říci. Rozpustila se i rada města.
Nebudeme dělat blbce novinářům
ani normálním lidem. Víte, kolik
nás teď otravuje pisálků, televizí
i rádií? Všichni chtějí po nás svolení, že nás mohou fotografovat, vysílat v televizi, chtějí po nás písemně i to, jaké číslo spodního prádla
nosíme, nebo zda souhlasíme, aby



Léto budiž pochváleno! To kalendářní sice do Prostějova ještě nedorazilo, ovšem to kulturní ano! Prostějovské léto 2018 začalo uplynulý čtvrtek,
a to pěkně zostra. Kapela Slza přilákala
na náměstí T.G. Masaryka přes tisícovku mladých lidí, kteří při koncertu
vytvořili bouřlivou atmosféru. A to
předtím proběhl kurz první pomoci...

MNOŽÍ SE

Minulý pátek rezignovalo na své
funkce všech pětatřicet prostějovských zastupitelů! Agentura Hóser
se to jako vždy exkluzivně dozvěděla
ještě před naplánovaným zasedáním
Zastupitelstva statutárního města
Prostějova. Je tedy jasné, že vrcholný
politický orgán města musel být zrušen a žádné diskuse se dnes, tj. v pondělí 11. června, nepovedou. Obřadní
síň zůstane prázdná a uzamčená...
„Mohu potvrdit, že napříč politickým spektrem jsme rezignova-

 

rubriky
Večerníku

naše jména mohli využívat v podobných agenturách, jako je ta
vaše houseří. Už toho máme plné
zuby,“ svěřila se Rašáková.
Jak jsme ale zjistili, ne všichni prostějovští zastupitelé rezignovali
z těchto důvodů. Například jedna
z opozičních političek už nechce být
nikdy jmenována ani zobrazena
v novinách či v televizi. „Ještě před
GDPR jsem v médiích byla vláčena
blátem, že prý jsem nějaká udavačka, či co. Od té doby nechci, aby
mi někdo fotil ksicht nebo postavu.
Navíc jednání zastupitelstva je vysíláno na internetu, s čímž už taky
nesouhlasím. Té ostudy už bylo
dost. Své soukromí chci mít hájeno,“ uvedla žena, která si nepřála
být jmenována. Identita Hany Na-

víccelerové je však Agentuře Hóser
známa...
Většina prostějovských zastupitelů
tedy rezignovala proto, aby jednak
nebyla zveřejňována jejich identita, a jednak proto, že se jim nechce
podepisovat miliony formulářů
a žádostí o svolení zveřejňovat jejich ksichty a osobní data. Co ale
bude dál? Prostějov povedou zatím vedoucí jednotlivých odborů
magistrátu. Ti si však vymínili, že
do práce budou nosit škrabošky.
Za Agenturu Hóser Majkl

Festival prostějovských amatérských divadelních souborů
a jejich hostů MEDart se konal
poprvé v roce 1996. Myšlenka
uspořádat na konci sezóny přehlídku všeho divadelního dění
v Prostějově se zrodila v hlavách Hany Kotyzové a Blanky
Oujezdské. A tak od té doby se
vždy kolem svátku svatého Medarda koná v Prostějově veselice
teatrální. Letos už po dvaadvacáté.
 

ORTEL
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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.

RENÉ MIKA
se narodil 23. března 1990 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 7. října 2016.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 26 do
30 let, měří mezi 170 až 175 centimetry,
má střední postavu, hnědé oči a černé
vlnité vlasy.

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

Foto: internet

Hudební skupina, která je mnohými kritiky označována jako kontroverzní a xenofobní, vystupovala
v sobotu večer na pláži U Vrbiček
plumlovské přehrady. Rekordní
návštěva tradičního koncertního
místa svědčí o velké oblibě Tomáše
Ortela a jeho grupy i na Hané.
 



„PRÁVEM
VYPADÁVÁM
ZE SVĚTOVÉ
STOVKY...“
Prostějovský tenista Jiří Veselý se po
vyřazení ve 2. kole domácího challengeru MONETA Czech Open, kde
obhajoval titul, podíval pravdě do očí.
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 27/16 °C
Bruno



23/15 °C

Støeda

23/12 °C

Antonie
Antonín

Ètvrtek 24/13 °C
Roland

Pátek

23/11 °C
Vít

Sobota 23/11 °C
Zbyněk

Nedìle 23/12 °C
Adolf
Zdroj: meteocentrum.cz
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Pachové stopy sedí

BYLI JSME
U TOHO

 

OTASLAVICE Hrůza a strach provázely okamžiky nedělního
večera 3. června v centru Otaslavic. Přestože už Pavel S. v této
obci tři roky nebydlí, neboť o velký rodinný dům přišel v exekuci, přijel tam slavit narození svého dítěte. Oslavu vzal pořádně
od podlahy a hlavně za špatný konec...

Michal KADLEC
Vše se zvrhlo zhruba kolem jedenadvacáté hodiny. Poté, co Pavla S. majitel jedné z místních hospod vyhodil pro jeho značnou opilost, začal

mladý muž na mostě v centru obce
střílet z plynové pistole. Nejprve několikrát do vzduchu, pak dokonce
i po dvou lidech! „Střílel z plynovky
po dvou mužích, kterým zároveň vyhrožoval újmou na životě,“ potvrdila

3
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zpravodajství

a obviněný je mladší

informace Večerníku Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Do Otaslavic v neděli 3. června večer okamžitě zamířilo několik hlídek
policie, podle místních svědků dorazila i zásahová jednotka. Totálně
zpitý Pavel S. záhy skončil v poutech
a následně na záchytce. Co je však
nepochopitelné, že mu hrozí pouze
dva roky vězení! „Je to magor, dlouhodobě má z něj celá obec strach,“
svěřil se jeden ze svědků střelby,
které Večerník během uplynulého
týdne oslovil.

CO PŘESNĚ SE V „METLÍCH“ STALO? A JAK CELOU SITUACI VIDÍ
MÍSTNÍ OBČANÉ VČETNĚ MÍSTOSTAROSTY? DOČTETE SE NA STRANĚ 9

Pavel S. podle mnohých na tomto
    !    "
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PRAHA, PROSTĚJOV V nejbližších dnech, a možná už hodinách,
by měla proběhnout rekognice, při
níž by prostějovská tenistka Petra
Kvitová měla osobně poznat mezi
několika dalšími muži toho, kdo
byl oním pachatelem, který dvojnásobnou wimbledonskou vítězku
přepadl 20. prosince 2016 v jejím
bytě. Jak Večerník v předminulém
vydání informoval, kriminalisté
z Policejního prezidia v Praze dopadli podezřelého, kterého prostějovská soudkyně již poslala do
vazby.
Policejní prezidium dosud nechce
celý případ ani jediným slovem komentovat, rovněž vazební řízení proběhlo v naprostém utajení. Jedna novinka, se kterou přišla minulý týden
Česká televize, ale přece jen unikla.
Oproti předchozím informacím
má zadržený muž pocházet z Brna
a má okolo 30 let. Původně se spe-
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kulovalo, že má 54 let a je napojen
na olomoucké drogové prostředí.
Kriminalisté navíc údajně disponují prokazatelnými stopami, podle
kterých byl zadržený muž v danou
chvíli v bytě Petry Kvitové. „Policie
našla dvakrát shodu u pachových
stop v bytě tenistky a pachových stop
muže podezřelého z jejího přepadení,“ uvádí zdroj České televize.
Je ale jisté, že všechny nejasnosti se
vysvětlí až poté, co se Petra Kvitová
zúčastní zmíněné rekognice. Pak se
snad už konečně ústa mluvčích Policejního prezidia ČR otevřou... (mik)
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PROSTĚJOV Byl to pro něj nepříjemný šok. Bývalý fotbalový brankář, nyní známý prostějovský galerista a milovník umění Jindřich Skácel vystavoval během března tohoto roku v OC Zlatá brána obrazy Milana Kubeše. Hojně
navštěvovaná událost ale měla jednu kaňku. Vyhladovělý
a značně opilý bezdomovec tam 10. března jeden obraz
ukradl a další poškodil. Za pár hodin byl polapen samotným galeristou, o čemž Večerník informoval. Prý kradl kvůli hladu. Jak jsme aktuálně zjistili, již zítra čeká pětapadesátiletého bezdomovce soud!

EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
V úterý 12. června proběhne soudní jednání s bezdomovcem, kterému za krádež obrazů hrozí až dva
roky vězení. Nahradit bude muset
samozřejmě i škodu, která byla vyčíslena na šest tisíc korun. „Bylo to
v sobotu, kdy mi volala ochranka ze
Zlaté brány, že na výstavě se stalo
něco hrozného. Všeho jsem nechal

EXKLUZIVNĚ
a běžel jsem tam. Jedno plátno bylo
vyřezané z rámu a ukradené. Druhý
obraz byl zase poškozený, pořezaný.
V tu chvíli vůbec nikdo netušil, kdo
to udělal, došlo k tomu prý zrovna
ve chvíli, kdy se členové ochranky
střídali ve službě,“ vrátil se v myšlenkách o čtvrt roku zpátky Jindřich
Skácel.

Na místo přijeli přivolaní policisté, vyžádali si kamerový záznam,
načež odjeli zpátky na služebnu
případ krádeže a poškození obrazů zadokumentovat. „Já jsem
zůstal v obchodním centru. Asi za
dvě hodiny tam k obrazům přišel
opilý bezdomovec s otevřeným batohem na zádech. Od první chvíle
se mi zdál podezřelý. Když jsem
se mu podíval blíž na ten ruksak,
viděl jsem, že z něj čouhá plátno
Milana Kubeše! Říkám mu, co to
máš v tom batohu? Přiznal se hned
ke všemu, vyřezané plátno mi dal
a odjeli jsme společně na policii
sepsat protokol,“ popsal Večerníku chvíle těsně po krádeži Jindřich
Skácel.
Pětapadesátiletý bezdomovec se mu
záhy svěřil, proč se odhodlal k takovému činu. „Říkal mi, že měl hrozný
hlad. Proto chtěl ukrást více obrazů
a zpeněžit je. Zajímavé je, že teď za
mnou pořád chodí a chce celou škodu nahradit. Pobírá ale jen sociální
dávky, takže se domlouváme na nějakých splátkách. Já nechci, aby šel
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do vězení, ale tu škodu zaplatit musí.
Jde o princip. Je to vlastně chudák, ale
kdyby tenkrát toho desátého března
za mnou přišel, že má hlad, zavedl
bych ho někam do jídelny a koupil za

   $ 

stovku pořádný oběd. Nemusel hned
krást a ničit obrazy,“ poznamenal galerista Jindřich Skácel.
Večerník bude zítra u toho, když
pětapadesátiletý bezdomovec sta-

  

ne před senátem Okresního soudu
v Prostějově. Uškodit mu může fakt,
že v posledních třech letech byl už za
krádeže dvakrát ve vězení. Teď mu
hrozí další tři roky za mřížemi...

V Kolářových sadech ŘÁDÍ

18060710618

KRKAVEC!

EXKLUZIVNĚ
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PROSTĚJOV Velký černý pták
se stal novou atrakcí Kolářových
sadů. Zhruba od začátku června
skotačí v největším prostějovském parku statný krkavec, který
si už získal celou řadu lidských
i zvířecích přátel.
Dle svědků je velmi hravý a ochočený, dovádí se psy a kamarádí se
i s lidmi, s nimiž se snaží svérázným
způsobem komunikovat. „Lidé se jej
v žádném případě nemusí bát, ale ani
se nemusí bát o něj. Krkavec velký
žere všechno, takže hlady určitě neumře. Záleží tedy jen na tom, aby mu
někdo neublížil. O jeho přítomnosti
již byla informována městská policie, nicméně jeho odchyt není v tuto
chvíli nutný. Očividně je zvyklý na
lidi, pokud si jej bude chtít případný
majitel odchytit, pravděpodobně tak
učiní,“ vyjádřil se Drahoš Kňourek,
ředitel němčické záchranné stanice
pro živočichy, který však upozornil
na to, že oficiálně u nás chovat krkavce není možné. „Ve volné přírodě se
však vyskytuje poměrně běžně, třeba
u nás na skládce v Němčicích jich
máme hned několik,“ uzavřel Kňourek.
(mls)
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PO STOPÁCH STARÉHO

PŘÍPADU

S opravami Bezručova
domu se má začít
letos v srpnu
KOSTELEC NA HANÉ Před
rokem krajská rada na svém jednání rozhodla o rekonstrukci
takzvaného červeného domku
v Kostelci na Hané, kde závěr
svého života strávil básník Petr
Bezruč. Současně s tím mělo dojít k demolici tzv. bílého domku
a úpravám zahrady.
Objekt má projít rekonstrukcí za asi
čtyři a půl milionu korun. Ta nabrala
mírné zdržení. „V současné době se

Napsáno
pred


STÍNY MINULOSTI
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dokončuje projektová dokumentace,
která by měla být předána v nejbližších dnech. Předpokládáme, že stavba bude zahájena letos v srpnu,“ potvrdila Eva Knablová, tisková mluvčí
Olomouckého kraje.
Nejprve dojde ke zbourání bílého
domku, následovat budou rekon-

strukce červeného domku a venkovní parkové úpravy. „Opravy by měly
skončit letos v prosinci, dokončení
venkovních sadových úprav je pak
plánováno na květen 2019,“ dodala
Eva Knajblová z oddělení cestovního
ruchu a vnějších vztahů Olomouckého kraje.
(mls)

PROSTĚJOV Ohlašovali to s velkou slávou. Už na
podzim roku 2016 zveřejnili prostějovští radní záměr
rekonstruovat celý areál Domu dětí a mládeže Sportcentrum na Vápenici. Bývalý „dům pionýrů“ měl projít kompletní obnovou za celkem 37 milionů korun.
Včetně výstavby nové tělocvičny. Chyba lávka!
„Stavba byla vyprojektována jako celek, jde o rekonstrukci objektu DDM a dostavbu potřebné tělocvičny. V průběhu povolovacího procesu byly ale vzneseny námitky
majitelů sousedních objektů s výstavbou tělocvičny,
a proto byly zahájeny práce, byť se zpožděním pouze na
jižní části objektu DDM. Stavba tělocvičny, která přiléhá ke zmiňovaným objektům, doposud není povolena,“
zkonstatoval aktuální stav Zdeněk Fišer, první náměstek
primátorky statutárního města Prostějova. „Povolení
bylo získáno pouze na rekonstrukci uličního objektu
DDM a o přístavbě tělocvičny rozhoduje Stavební úřad
Prostějov. Kvůli komplikacím při vydání stavebního povolení byly stavební práce zahájeny až 18. září 2017, tedy
o dva měsíce později, než se předpokládalo,“ dodal Fišer.
Vzhledem k popsaným problémům bylo v roce 2017
proinvestováno z plánovaných 37 milionů korun

V pondělí 9. června 2008 se mají
podle učitelských odborů sjet do
Prahy tisíce pedagogů z celé republiky. Cílem je jejich jednodenní
stávka za zvýšení platů a více peněz
na školní pomůcky. Tato demonstrace před Ministerstvem školství
se však až na velmi nepatrné výjimky bude konat bez prostějovských
učitelů. Ti tuto akci téměř jednoznačně odmítli a považují ji za zbytečnou. Na cestu do Prahy se tak vydalo pouze pár učitelek z Mateřské
školy ve Vrahovicích.
Mateřské, základní i střední školy
v Prostějově tak budou dnes v pl-

ném provozu, školka ve Vrahovicích
bude mít otevřenou jednu třídu pro
děti, jejichž rodiče nemají možnost
je nechat pohlídat jinde. „Situaci
okolo stávky v Praze už sleduji dva
týdny, nechtěl jsem všechno nechávat na poslední moment. Dal jsem
jasný úkol ředitelům škol, aby mě
včas informovali o počtu stávkujících učitelů a zda bude nějak ovlivněn chod školy. Ve čtvrtek jsem pak
ještě osobně hovořil s předsedou
místních učitelských odborů doktorem Kremlou, který mě ujistil, že
stávkovat do Prahy zřejmě nikdo
z prostějovských pedagogů nepo-

jede. Pouze ředitelka mateřinky ve
Vrahovicích ohlásila, že několik
učitelek se demonstrace zúčastní.
Jinak nikdo,“ řekl Večerníku František Říha, vedoucí odboru školství
a kultury Městského úřadu v Prostějově. „Mluvil jsem také s několika
pedagogy a všichni se shodli na jediném. Jednodenní stávka nemá pro
ně žádný význam, byli by spíše pro
třídenní. A ještě k tomu považují za
bláznivý nápad stávkovat v červnu
místo například v září,“ dodal František Říha.
Už před časem se proti učitelským
stávkám podobného typu vyjádřil ře-
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pouze 7 milionů korun a 30 milionů korun bylo vráceno do fondu rezerv rozpočtu města Prostějova.
„Na zastupitelstvu v pondělí jedenáctého června (tj. dnes
- pozn.red.) budeme alespoň hlasovat o uvolnění částky
sedmadvacet milionů korun, která bude určena na rekonstrukci uliční části DDM na Vápenici,“ prozradil první
náměstek primátorky.
(mik)

 !"#$%&'()*#"+,#
ditel Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově Michal Šmucr. „Vzhledem
k tomu, jak stávka propadla u prostějovských učitelů, mám dobrý pocit
z toho, že prostějovským školám jde
především o zájmy žáků a jejich rodičů,“ sdělil Večerníku Michal Šmucr.
„Gymnázium Jiřího Wolkera pochopitelně taky stávkovat nebude. Tato
demonstrace v Praze nemá podle
našeho názoru smysl a nic neřeší.
Účast na ní by nás stavěla do špatného světla před partnery a sponzory
školy, nemluvě před rodiči a ostatní
veřejností,“ dodal ředitel prostějovského gymnázia.

18060610616
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pohled zpátky
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No, možná kdyby se tehdy před
deseti lety skutečně jednalo
o třídenní stávku, a ještě k tomu
kdyby nocleh v Praze učitelům
zaplatily odbory, to byste viděli,
kolik plných autobusů prostějovských pedagogů by okamžitě
vyjelo... Každopádně dnes už je
chování české vlády k tak vážené profesi zcela jiné. Nejen různí
ministři školství postupně přišli
na to, že učitele je potřeba podpořit, a to velmi výrazným zvýšením platů. V současnosti už si
pedagogové tolik nestěžují, alespoň ne nahlas. Jejich průměrná mzda, a to i na základních
školách, totiž atakuje pomalu
třicet tisíc korun měsíčně. A to
ještě vláda Andreje Babiše hodlá
přidat všem dalších patnáct procent. Úprk pedagogů do jiných
pracovních odvětví se tak zřejmě
odkládá.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Trávnická ulice

CESTOVNÍ
AGENTURA
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AMIMA
Příště: Březinova ulice

Trávnická 2
(stará poliklinika)
796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 655
776 330 654

www.amima.cz
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mimako1@seznam.cz
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Kradlo se jako o závod
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STUŽKADOSTAL16MĚSÍCŮ,PAKŠUPDOLÉČEBNY
Rodák z Otaslavic může být z basy brzy propuštěn

PROSTĚJOV A má to spočítáno. Devětatřicetiletý Alois Stužka se v úterý 5. června
dočkal rozsudku prostějovského soudu, který jej za sérii krádeží poslal na celkem
šestnáct měsíců do vězení. Obžalovanému výrazně pomohlo, že se k celkem čtrnácti krádežím přiznal, v dalších čtyřech případech pak byl zproštěn obžaloby.

Martin ZAORAL



   

Za uplynulý týden vyjížděly hlídky městské policie k šesti krádežím, které se udály v prostějovských supermarketech. Čtyřikrát
spáchaly protiprávní jednání dospělé osoby. Ve dvou případech
se jednalo o mladistvé ve věku od
15 do 17 let. K poškození zboží
nedošlo ani u jednoho protiprávního jednání. Všechny odcizené
věci byly vráceny zpět do prodeje.
Celkem pachatelé odcizili zboží
v hodnotě 678 korun. Čtyři události vyřešili strážníci uložením
pokuty příkazem na místě, a to
v souhrnné výši 1 400 korun. Dva
přestupky proti majetku byly předány k projednání příslušnému
správnímu orgánu.

Nemohla se ani hýbat

Kudy chodil, tudy kradl. Činil tak navzdory faktu, že mu byl přiznán invalidní důchod
třetího stupně, díky čemuž si měsíčně přišel na
takřka jedenáct tisíc korun. Alois Stužka okradl
mimo jiné i svého bratra, zálibu našel v krádežích kol, které bez ohledu na jejich skutečnou
hodnotu prodával za stovku či dvě. Pro své
rejdy si oblíbil mimo jiné také okolí plumlovské přehrady, kde o mobil obral jak zmoženého
účastníka diskotéky na pláži U Lázničků, tak
i spícího rybáře.
Soud jej nakonec uznal vinným ve čtrnácti případech, ke kterým se Stužka přiznal. U krádeží
v domech v Mostkovicích a Plumlově a také kiosku na fotbalovém hřišti ve Ptení, které u soudu
popřel, jej pro nedostatek důkazů zprostil obžalo-

by. Vzhledem ke Stužkově nedávnému odsouzení
zlínským soudem to při stanovování výše trestu
neměli v Prostějově úplně jednoduché. „Soud
obžalovanému vyměřil dva tresty: souhrnný ve
výši třinácti měsíců a další samostatný na dobu tří
měsíců nepodmíněně. Navíc nařídil, aby se po vypršení trestu odsouzený dále léčil v psychiatrické
léčebně,“ informoval Večerník prostějovský státní
zástupce Jiří Jančík.
Alois Stužka tak po pobytu ve vězení opět zamíří tam, kde to dobře zná a kde je dle svých
slov „zvyklý“. Vzhledem k tomu, že „sedí“ již od
loňského října a po polovině trestu mu bude
povoleno podmíněné propuštění, stane se tak
relativně brzy. O tom, kdy bude z léčebny propuštěn, nakonec rozhodnou samotní lékaři.
Rozsudek je pravomocný, obě procesní strany
se vzdaly práva na odvolání.

Po hádce s milenkou NEZAPLATIL
-JGD>D@O<FOD>FTHGàÁ
PROSTĚJOV I takové příběhy
přináší sám život... Mladý muž si
vyšel s přítelkyní do baru, načež
prý byli domluveni, že dáma zaplatí útratu. Co ale čert nechtěl,
oba milenci se u skleničky pohádali a slečna utekla. Na muže, který v kapse neměl ani korunu, tak
obsluha baru přivolala strážníky!
„V pátek prvního června před
půlnocí vyjížděla hlídka do kavárny v centru Prostějova, kde se
podle obsluhy nacházel neplatící
zákazník. Strážníci zkontaktovali
třiatřicetiletého muže. Ten uvedl,
že v provozovně byl s přítelkyní.

Během schůzky se ale pohádali
a ona odešla, aniž by útratu zaplatila. Muž u sebe peníze neměl,
jelikož byli domluveni, že platit
bude přítelkyně. Strážníkům sdělil,
že je ochoten částku uhradit, ale
musí domů pro peníze. Hlídkou
byl doprovozen do místa bydliště
a poté zpět do kavárny, kde vzniklý
dluh vyrovnal,“ popsala kuriózní
incident Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
A byl mladý muž nějak potrestán?
Nikoliv! „O protiprávní jednání se
v tomto případě nejednalo,“ potvrdila Greplová.
(mik)

Vpodvečer předminulého pátku
1. června bylo na lince 156 přijato
telefonické oznámení o ležící podnapilé ženě v centru města. Hlídka tam zjistila jednašedesátiletou
ženu, která byla dezorientovaná
a neschopná samostatného pohybu. Provedenou orientační dechovou zkouškou bylo potvrzeno
požití většího množství alkoholu.
Přístroj ukázal hodnotu 3,06 promile. Jelikož se žena nebyla schopna sama o sebe postarat, bylo
rozhodnuto o jejím umístění do
protialkoholní záchytné stanice.

PROSTĚJOV Zásah policejního
komanda v Polišenského ulici z úterý 22. května zůstává stále víceméně
utajovaný. O případu Večerník exkluzivně informoval v předminulém vydání. Podle všeho komando
v domě syna bývalého prostějovského starosty hledalo drogy, to ale
policie stále nechce potvrdit ani
vyvrátit.
Na opakovaný dotaz k případu konečně odpověděl mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov František

Řešil se noční hluk

Syn ukradl a utratil matčiny úspory

Během sobotní noci 2. června
strážníci vyjížděli na několik
oznámení o rušení nočního klidu.
Ve dvou případech se protiprávní
jednání prokázalo. První situace
byla řešena s přestupcem v centru města, kde v podniku probíhal
koncert. Další rušení nočního
klidu bylo nahlášeno nad ránem
v ulici Újezd. Hlasitá hudba a hovor vycházely z bytu s otevřeným
oknem. I v tomto případě záležitost strážníci vyřešili na místě pokutou v příkazním řízení.

Poctivá nálezkyně

V ranních hodinách předminulé
neděle 3. června nahlásila na linku
156 oznamovatelka nález mobilního telefonu. Vyslaná hlídka na
místě telefon od poctivé nálezkyně převzala. Na Policii ČR bylo
ověřeno, že se nejedná o odcizený
mobil. Přístroj byl uložen na služebně a v odpoledních hodinách
se jeho majitel dostavil a vyzvedl
si ho.

Uvězněny na záchodě!

Minulé úterý 5. června vpodvečer vyjížděli strážníci do Vrahovic
prověřit oznámení o dvou dětech
uvízlých na toaletě. Na místě bylo
zjištěno, že v Domě služeb probíhal taneční trénink dětí. Dvě
z nich odešly na toaletu a nemohly se dostat ven. Ještě před
příjezdem hlídky se ale trenérce
podařilo dveře otevřít a tím děti
ze záchodků vysvobodit.

PROSTĚJOVSKO
Povedený
synáček! V pětapadesáti letech
bydlí stále u rodičů, a přestože na
domácnost nepřispívá jedinou
korunou, vlastní matce se navíc
odvděčil tím, že ji okradl. Případ
z nejmenované obce na Prostějovsku už šetří policie a synovi příživníkovi hrozí až pětiletý kriminál.
„V přesně nezjištěné době od dubna

2017 do dubna letošního roku došlo
v obci na Prostějovsku ke krádeži peněz z pokladničky čtyřiaosmdesátileté ženy. Tu měla uschovanou v rodinném domě obývaném společně
se svým manželem a pětapadesátiletým synem. Již od začátku šetření byl
hlavním podezřelým právě uvedený
syn poškozené. Při výslechu se také
policistům k tomuto jednání přiznal.
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Z uzamknuté plastové pokladničky měl, dle svých slov, po odehnutí
rohu víka v pěti případech odcizit
obálku s finanční hotovostí dvacet
tisíc korun. Peníze pak použil pro
svoji potřebu,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje. „Tohoto jednání se měl dopustit při vědomí, že u rodičů bydlí a na

chod domácnosti nijak nepřispívá.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
krádeže. Za ten podezřelému v případě odsouzení s ohledem na výši
škody hrozí trest odnětí svobody na
jeden rok až pět let. K tomu bude
muset způsobenou škodu nahradit.
Ve věci je konáno zkrácené přípravné řízení,“ doplnil Kořínek. (mik)
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LAKATOŠ
SI
POSEDÍ,
MĚL
KRÁST
I
U
LIDLU
Negramotný invalida nikdy nepracoval...
PROSTĚJOV Buď bude brát dávky a krást, nebo bude zavřený. To je v kostce životní situace Radka Lakatoše z Prostějova,
který nikdy v životě nebyl zaměstnaný. Příjem osmatřicetiletého muže tvoří pouze invalidní důchod, k dávkám si „přilepšuje“ krádežemi, za které byl už desetkrát trestán. Zatím
naposledy se u prostějovského soudu ukázal minulé úterý,
u čehož byl i Večerník.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Než byl Radek Lakatoš zatčen
a umístěn do vazby, přebýval v ulici
Na Splávku v Domamyslicích.
Loni v říjnu se v parčíku před školou
pokusil okrást studenta prostějovské
„průmyslovky“, za což byl na začátku

roku odsouzen na dva roky do vězení. Ještě předtím však kradl zvesela
dál. Policisté ho vzali do vazby až po
zátahu u Lidlu z října loňského roku.
I tam měl dle obžaloby krást.
Kromě toho byl Lakatoš obžalován
také z krádeží v Albertu a v restauraci
v Dolní ulici.
„Šel jsem si koupit cigarety a on se
mi představil jako Radek. Pak mě
různě poplácával a otravoval. Najednou mi z kapsy vytáhl peněženku
a utekl. Cestou ji odhodil, našel jsem



Okraden na Újezdě
Minulé pondělí 4. června o půl
jedenácté večer stál na autobusové zastávce v ulici Újezd
jednašedesátiletý muž. Přistoupila k němu skupinka čtyř
mužů a jeden z nich nečekaně
vytrhl poškozenému z ruky
peněženku. Další dva do něj
strčili takovým způsobem, že
upadl na zem a následně všichni i s ukradenou kořistí utekli.
V peněžence měl napadený
osobní doklady, platební kartu a finanční hotovost 1 200
korun. Policie ČR případ šetří
pro trestné činy krádeže a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku.
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Kořínek. Jestli jsme ale společně s veřejností čekali, že jeho vyjádření vysvětlí tvrdý celodenní zásah komanda
v Polišenského ulici, tak jsme se mýlili.
„Mohu potvrdit, že ve vámi zmiňovaný den a na uvedeném místě opravdu
probíhal zákrok policie. Z taktických
důvodů ale k této záležitosti nyní nebudeme poskytovat bližší informace,“
uvedl policejní tiskový mluvčí.
Nedá se nic dělat, budeme to zkoušet
i nadále. Snad policisté brzy vydají
oficiální stanovisko, ve kterém zákrok
v Polišenského ulici vysvětlí. (mik)

5

ji v trávě. Přišel jsem tak zhruba
o sedm stovek, zatím jsem od nikoho
nic nedostal,“ pronesl před soudním
tribunálem okradený.
U soudu vypovídal i brněnský policista, který se zúčastnil zátahu u prostějovského Lidlu z loňského října,
kde byli kromě Radka Lakatoše zadrženi také Patrik Pilar, Gabriela Suchá,
Robert Horváth a David Mika. „Co
se týče tohoto případu, tak na sebe
házeli vinu Patrik Pilar a Radek Lakatoš. Po vzájemné domluvě druhý
jmenovaný souhlasil s tím, že peněženku u obchodního domu ukradl
on a ukázal nám i koš, kde ji odhodil,“
vypověděl policista.
Kvůli tomu, že někteří ze svědků
k soudu nedorazili, nemohl padnout rozsudek a hlavní líčení muselo být odročeno.
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Pokuta za upadlé kolo
Se sankcí 1 000 korun se musel
v úterý 5. června ve večerních
hodinách vypořádat třiatřicetiletý řidič nákladního vozidla
DAF s návěsem, který jel po
dálnici D46 v katastru Prostějova. Při jízdě se mu uvolnilo
z prostřední nápravy špatně
utažené levé kolo, které spadlo
na vozovku. Na povrchu dálnice, kole a návěsu vznikla škoda 20 000 korun. Alkohol byl
u řidiče negativní. Ze strany
policie byla nehoda vyřešena
uložením blokové pokuty ve
výše uvedené částce.

Zpitý, jak zákon káže
Po půldruhé hodině, co vypil
láhev vodky, sedl neohroženě
a bez špetky zdravého rozumu za volant osobního vozidla
sedmačtyřicetiletý muž z Prostějova a uplynulou sobotu 9.
června v nočních hodinách jel
ve směru z centra města k obchodnímu domu. V ulici Konečná ho zastavila policejní
hlídka, která u něj mimo běžnou kontrolu provedla i dechovou zkoušku, která byla pozitivní. Při prvním měření řidič
nadýchal 3,63 promile a při
opakované zkoušce 3,54 promile alkoholu v dechu. K tomu,
že před jízdou pil, se řidič přiznal. Za svoje jednání se bude
nyní zodpovídat a je podezřelý
z trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky s jednoletou trestní sazbou odnětí
svobody.
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TELEFON:
608 960 042

NEMOCNICE

...

Radim KOSINA
3. 6. 2018 50 cm 3,20 kg
Prostějov

Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši
budoucnost!

miminka@vecernikpv.cz.

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:

Sára KRPÁLKOVÁ
5. 6. 2018 52 cm 3,65 kg
Přemyslovice

ho pracoviště, laboratoří – jednoduše díky perfektní týmové
práci v nemocnici. Velký posun ve zlepšení péče o pacienty
přineslo nepochybně také školení v Simulačním centru
v Brně, kterého se zúčastnili lékaři a sestry neurologického
oddělení i radiodiagnostického pracoviště. Dosažený úspěch
je jistě motivací pro další zvyšování kvality nejen Iktového
centra, ale i ostatních oddělení prostějovské nemocnice,“
podotkla Marie Marsová, předsedkyně představenstva společnosti Středomoravská nemocniční, jež provozuje prostějovskou nemocnici.
Nemocnice Prostějov získala od Ministerstva zdravotnictví
ČR statut Iktového centra v srpnu 2012 a stala se tak součástí celostátní sítě center poskytujících specializovanou
léčbu tohoto velmi závažného onemocnění. Každý rok zde
zdravotníci ošetří několik tisíc pacientů s neurologickými
chorobami, z toho průměrně okolo čtyř set pacientů s cévní
mozkovou příhodou.

Aleš SPURNÝ
5. 6. 2018 50 cm 3,10 kg
Ptení

Nikol OLBRICHOVÁ
4. 6. 2018 52 cm 3,35 kg
Ptení

zinárodního srovnání. Získané ocenění je pro nás proto velkým vyznamenáním a všichni zaměstnanci naší neurologie
se z toho radují. Pro mne osobně je to jeden z dokladů smysluplnosti mé práce. Těší mě to především za naše pacienty.“
Cévní mozkové příhody jsou druhou nejčastější příčinou
úmrtí a nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Základem péče o postižené cévní mozkovou
příhodou je kvalitní radiodiagnostika a dobře fungující neurologické oddělení se specializovanou jednotkou intenzivní
péče. „Klíčové je včas odlišit mrtvici od jiných onemocnění
a bezodkladně zahájit léčbu. Léčba se zaměřuje na obnovení průchodnosti ucpané mozkové tepny, která je příčinou
mozkové příhody asi v osmdesáti pěti procentech případů,“
míní primářka Krejstová.
„Toto významné ocenění si neurologické oddělení zasloužilo
především díky koordinaci činností, a to nejen v rámci Iktového centra, ale také urgentního příjmu, radiodiagnostické-

Matěj ZAPLETAL
4. 6. 2018 52 cm 3,25 kg
Ptenský Dvorek

Kateřina TESAŘOVÁ
3. 6. 2018 51 cm 3,70 kg
Protivanov

Pro udělení ESO Angels Award se hodnotí několik základních kategorií, mezi které patří procento pacientů s CMP
podstupujících rekanalizační terapii, dále procento pacientů
léčených do 60 a 45 minut, vyšetření poruch polykání, nasazení vhodné sekundární prevence a mnoho dalších parametrů. „Sledování těchto parametrů a porovnávání s výsledky
v jiných zdravotnických zařízeních vede ke zkvalitňování
péče o svěřené pacienty. Každý měsíc obdržíme zpětné reporty o reálných výsledcích za uplynulé období a pracujeme na dalším vychytání případných nedostatků,“ vysvětluje
primářka Krejstová benefity, které plynou z účasti v projektu, a doplňuje: „Od roku 2013, kdy se intenzivně zabývám
zdokonalováním všech diagnostických a léčebných procesů
u pacientů s cévními mozkovými příhodami, došlo v naší nemocnici k výraznému pokroku v kvalitě poskytované péče.
Dostali jsme se na špici hodnoceného žebříčku v rámci naší
republiky a dosáhli jsme výborných výsledků i v rámci me-

Štěpán SMÝKAL
3. 6. 2018 52 cm 3,60 kg
Kralice na Hané

Victoria BADALOVÁ
1. 6. 2018 48 cm 3,50 kg
Držovice

Pondělí 11. června 2018
www.vecernikpv.cz
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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.

  040<=>

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Mezinárodní platinové ocenění ESO Angels
Award získalo Iktové centrum Nemocnice Prostějov,
která patří do skupiny AGEL, za péči o pacienty s cévní
mozkovou příhodou (CMP). Nemocnici jej udělila Evropská organizace pro CMP (European Stroke Organisation – ESO), jejímž zájmem je neustálé zvyšování kvality poskytované péče napříč evropskými centry.
Jako součást sítě center vysoce specializované péče o pacienty s iktem (cévní mozkovou příhodou) sleduje Neurologické oddělení Nemocnice Prostějov od počátku své existence
mnoho indikátorů v mezích předem stanovených intervalů.
„Data odesíláme na Ministerstvo zdravotnictví a předávají se
vedení Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti. Od konce roku 2016 pak zadáváme data do nových
mezinárodních registrů,“ uvádí primářka Neurologického
oddělení Nemocnice Prostějov Gabriela Krejstová.
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milujeme vecerník


Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!

děti, pejsci

Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!
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www.vecernikpv.cz
18052310563

Pondělí 11. června 2018
www.vecernikpv.cz
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Zastupitelka Naiclerová před dvěma měsíci využila faktu, že insolvenční správce
Jestřábů zařadil do konkurzní podstaty
zkrachovalého klubu částku 6,8 milionu
korun, což byl součet městem poskytnutých dotací za poslední tři roky. Insolvenční správce poukazoval na skutečnost, že

Michal Kadlec

PROSTĚJOV Hodně velký rozruch
způsobila na dosud posledním dubnovém jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova nezařazená
zastupitelka Hana Naiclerová svým
tvrzením, že prostějovský magistrát
při udělování dotací dnes už bývalému
mládežnickému hokejovému klubu
Jestřábů postupoval nezákonně. Díky
svému naprosto lichému podezření
věc dokonce nahlásila Ministerstvu
financí ČR, které jí údajně dalo za
pravdu. Nyní však vychází najevo, že
tvrzení Naiclerové bylo naprosto účelové. Večerník sám prostudoval dokumenty ze dvou ministerstev, Krajského úřadu Olomouckého kraje a nově
i dopis od insolvenčního správce. VŠE
JE V POŘÁDKU!

názor radních Ivana Hemerková (PéVéčko), náměstkyně primátorky statutárního města Prostějova.
Minulou středu se zase Večerníku svěřila, že má s památkáři další problém.
„Obdrželi jsme jejich negativní stanovisko k záměru instalovat u vchodu do
radnice dvě květinové pyramidy, které
tu stály už vloni a lidé si je pochvalovali,“ postěžovala si Hemerková s tím, že
i v tomto případě radní neposlechnou.
Obzvláště když pyramidy jsou už zakoupeny.
V pátek ale přišla příznivější zpráva.
„Jednala jsem s památkáři znovu a nakonec květinové pyramidy povolili.
Vysvětlila jsem jim snad dostatečně, že
květiny nenarušují historický vzhled
náměstí, ale jsou zde pro okrasu,“ oddechla si náměstkyně.
(mik)
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PROSTĚJOV Květiny s veřejnou
zelení na náměstí T. G. Masaryka a památkáři, to vůbec nejde dohromady!
Na konci března Večerník informoval
o faktu, kdy zástupci památkového
odboru magistrátu zakázali radním
vysadit na náměstí nový strom za pokácený habr. A teď přišla nová rána.
Povolena není instalace květinových
pyramid přímo před radnicí!
Prvního zákazu však radní nedbali.
„Na rozdíl od památkářů, kteří naprosto nesmyslně chtějí, aby na náměstí
nebylo nic zeleného a pěkného, si
v radě města myslíme, že stromy, keře
a tráva do centra prostě patří. Místo
pokáceného stromu vysadíme prostě
nový, přestože nám zřejmě bude od
památkářů udělena pokuta,“ prezentovala na konci března jednomyslný

zmodernizovali tento stánek vedle
velodromu. Této žádosti jsme vyhověli a rada města vyhlásila výběrové
řízení na dodavatele kompletní rekonstrukce areálu skateparku. Jeli
jsme se podívat na jiná zařízení tohoto druhu v republice, načež získali
mnoho zkušeností a rad, jak a za kolik peněz pořídit opravdu moderní
areál,“ uvedla Ivana Hemerková (PéVéčko), náměstkyně primátorky statutárního města Prostějova s tím, že
podle předpokladů by modernizace
prostějovského skateparku včetně
vybudování nových ramp měla stát
okolo tří milionů korun.
(mik)

podle zákona. Zároveň nás informoval,
že okamžitě podává návrh insolvenčnímu soudu na vyjmutí předmětné částky
z konkurzní podstaty,“ prozradila exkluzivně pro Večerník Ivana Hemerková.
Dnes, a sice v pondělí 11. června, bude
zajímavé pozorovat, zda se nezařazená
zastupitelka Hana Naiclerová omluví
těm radním, které obvinila z podvodu...
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Foto: Michal Kadlec

Se třemi stanovisky se tak vedení prostějovského magistrátu obrátilo na
insolvenčního správce LHK Jestřábi
Prostějov s požadavkem o vyjmutí
zmíněné částky 6,8 milionu korun
z konkurzní podstaty. „Před několika
dny jsme obdrželi vyjádření insolvenčního správce. Dle jeho sdělení si pečlivě
prostudoval veškeré materiály a dává nám
za pravdu, že vyplácení dotací proběhlo

„Využívám hlavně velmi dobré VHUL¾O
místní znalosti,“ říká okrskový YHéHUQÊNX
strážník JAN VŠETIČKA

videozáznamy z jednání zastupitelstva,
všechny dokumenty a přesně jsme také
popsali, jak jsme postupovali při schvalování a také při systému vyplácení peněz
z dotací pro HK Jestřábi Prostějov spolek.
Chtěli jsme po obou ministerstvech, aby
vše posoudila a sdělila nám, zda jsme se
na základě předložených dokumentů
a důkazních materiálů skutečně dopustili něčeho protizákonného. Později nám
bylo posláno rozsáhlé vyjádření, že náš
postup při vyplácení dotací není vůbec
v žádném rozporu se zákonem a je tedy
možný. Zároveň kontrolní úředníci zcela
jasně potvrdili, že systém placení faktur
mládežnickému hokejovému klubu přes
odbor školství je v souladu s hlasováním
a konečným souhlasným stanoviskem zastupitelstva města,“ shrnula pro Večerník
Ivana Hemerková (PéVéčko), náměstkyně primátorky statutárního města Prostějov. A to není všechno, nové posudky
z Ministerstva financí ČR i Ministerstva
vnitra ČR byly předloženy kontrolnímu
výboru Krajského úřadu Olomouckého
kraje. „Rovněž kraj konstatoval, že zákon
překročen nebyl a naprosto se ztotožnil
s vyjádřeními obou ministerstev,“ přidala.

 Vaším rajonem je západní část
Prostějova včetně Čechovic a Domamyslic. Čím je tento okrsek specifický a co v něm řešíte nejčastěji?
„Svěřený okrsek číslo 5 je tvořen zejména starší zástavbou v okrajové části
Domamyslice, Čechovice, Krasice,
chatovou oblastí Záhoří, biokoridorem Hloučela, ale také se zde nachází
sídliště Západ či Moravská. Při pochůzkové činnosti se zaměřuji na plnění úkolů pro zabezpečení místních

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

záležitostí veřejného pořádku. Jedná
se především o dohled na dodržování
obecně závazných vyhlášek a nařízení
města, čistotu veřejného prostranství,
bezpečnost a plynulost silničního provozu a odhalování různých přestupků.
Nejčastěji v okrsku řeším černé skládky kolem kontejnerů, různé závady na
komunikacích, propady na nich, uvolněnou dlažbu chodníků, poškozené
dopravní značky, závady veřejného
osvětlení, odstavené autovraky a jiné
podněty občanů.“
 Váš velitel vás chválí také za to,
že jste v nedávné minulosti zadržel
už osmnáct celostátně hledaných
osob. Jak se vám to podařilo a jak
probíhá takové zadržení osoby
v pátrání?
„V minulém roce se mi ve spolupráci
s některými kolegy okrskové služby

PROSTĚJOV Jeho rajonem není dálnice, jak jsme zvyklí slýchat z jednoho německého akčního seriálu, ale prostějovský okrsek číslo pět. Strážník Městské policie Prostějov Jan Všetička má s pochůzkami napříč západní částí města bohaté
zkušenosti. Denně řeší běžné problémy lidí, porušení veřejného pořádku či závady na komunikacích, černé skládky a spoustu dalších záležitostí. Vloni dokonce
například dokázal zadržet osmnáct osob v celostátním pátrání!

skutečně podařilo zadržet a předat
Policii ČR celkem osmnáct celostátně
hledaných osob. Jednalo se převážně
o poznatky díky dobré místní a osobní
znalosti o pohybu těchto lidí. Při zjištění a zadržení hledané osoby vždy následuje ověření její totožnosti a potvrzení aktuálního pátrání přes operační
středisko městské policie. Následně
je tato osoba předvedena na nejbližší
oddělení Policie ČR, kde je předána dozorčí službě k dalším úkonům.
O celé události je poté sepsán úřední
záznam.“
 V čem je okrsková služba rozdílná od té klasické hlídkové služby
městské policie?
„Je prováděna převážně pochůzkovou
činností. Při plnění pracovních úkolů
a řešení různých problémů v okrsku
využívám hlavně velmi dobré místní
a osobní znalosti prostředí a občanů.
Zároveň také v některých případech
spolupracuji s kolegy z hlídkové služby a pracovníky odborů magistrátu.
Pro lepší přehled o problematice okrsku se pravidelně účastním schůzí míst-

ního Osadního výboru pro část Krasice, Čechovice a Domamyslice, kde
jsou řešeny různé podněty občanů.“
 Zastavují vás také na ulici lidé
z vašeho okrsku a svěřují se vám
osobně se svými problémy či podněty?
„Při kontrolní pochůzkové činnosti ve
svěřeném okrsku mě opravdu často
oslovují občané, kteří mi touto cestou
předávají různé podněty, hlásí závady,
oznámení o přestupku nebo si chtějí
pouze popovídat o svých problémech.
K tomuto účelu se na mě mohou obrátit i na služebním telefonním čísle
774 156 385.“

 ! !$%#

PROSTĚJOV Posledním respondentem jubilejního 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 stal okrskový strážník Městské
policie, který navázal na politického vyslance prostějovského magistrátu, podnikatele a respondentku z kulturní a společenské
oblasti. Ještě do prázdnin přineseme dva díly z jedenácté řady, poté tento seriál ulehne k letnímu a předvolebnímu spánku.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

tyto peníze se nikdy na účtu LHK Jestřábi
Prostějov spolek neobjevily, protože byly
alokovány u odboru školství prostějovského magistrátu. Z takto alokovaných
dotací se pak přímo mladým hokejistům
platily faktury za pronájem ledové plochy
a dalších prostor ve Víceúčelové hala-zimním stadionu. Hana Naiclerová navíc při
dubnovém zasedání zastupitelstva tvrdila,
že o tom, že dotace nebyly posílány přímo
na účet Jestřábů, ani ona, ani její opoziční
kolegové neměli vůbec tušení. Z této lži ji
před dvěma měsíci usvědčili radní, když
v jednací síni nechali promítnout záznam
schvalovacího procesu z roku 2016, kdy
zastupitelé byli jasně upozorněni, že dotace zůstane vlastně na radnici a budou se z ní
postupně platit faktury Jestřábů za led.
Nyní má vedení města v ruce ještě další
dokumenty, které jasně potvrzují, že magistrát se kvůli tomuto systému přidělování dotací HK Jestřábi spolek ničeho
protizákonného nedopustil! „Doposud
nevíme, s čím se paní Naiclerová na Ministerstvo financí obrátila, dodnes nám
nedodala dopis, který tam posílala.
My jsme však jak Ministerstvu financí,
tak i Ministerstvu vnitra poslali veškeré

Dotace Jestřábům jsou v pořádku!
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něž počítáno s podporou ve výši osmadvaceti tisíc korun Federaci židovských obcí
České republiky na restaurování náhrobku
rodiny Weiszovy, židovská obec ale zatím
svoji žádost stáhla,“ vypočítal letošní dotace
na obnovu prostějovských památek Jan Mlčoch, vedoucí odboru územního plánování
a památkové péče Magistrátu statutárního
města Prostějova.
Formou dotace města Prostějova pro rok
2018 jsou uspokojeni všichni žadatelé,
kteří o tuto podporu pro daný rok požádali a kteří zároveň splnili požadované
podmínky.

PROSTĚJOV Přestože prostějovský skatepark Za Kosteleckou
ulicí dal republice mistra v BMX
a spoustu dalších skvělých závodníků, vychoval i několik hodně
dobrých in-lineistů či skateboardistů, kvůli kvalitnímu tréninku
musí všichni jezdit jinam. I proto
se teď prostějovští radní rozhodli
tento sportovní stánek výrazně
zmodernizovat.
„Už před časem jsme obdrželi žádost
od uživatelů areálu pro skateboarding, zda bychom nemohli něco
udělat pro rozvoj tohoto sportu
v Prostějově tím, že bychom výrazně
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olympijský zasílám v pátek osmého
června všem zastupitelům, všichni tedy
budou mít o výstavbě Národního centra
k dispozici všechny informace již v písemné podobě. Ostatní body programu
nejsou už tak komplikované. Doufám
tedy, že se pondělní jednání zastupitelstva zvládne do desáté hodiny večerní,“
uvedla pro Večerník Alena Rašková, primátorka statutárního města Prostějova.
Večerník pochopitelně bude jako vždy
u toho a v příštím čísle přinese veřejnosti
podrobné zpravodajství z celého jednání
zastupitelstva. To můžete sledovat i prostřednictvím streamu na internetových
stránkách www.prostejov.eu.
(mik)

SKATEPARKU

čil přebytkem vyšším než 128 milionů
korun. Na řadu samozřejmě přijdou
diskuse na mnohá rozpočtová opatření
na aktuální investiční akce, program dále
obsahuje hned několik majetkoprávních
záležitostí s nákupy či prodeji pozemků.
„Program jednání zastupitelstva je sice
o něco rozsáhlejší než minule, přesto
i tak věřím, že ani teď se nebude protahovat do dvou dnů. Kauza okolo Manthellanu a výstavby Galerie Prostějov
se tentokrát projednávat nebude, není
totiž důvod. Celý případ je nyní u soudu
a vyjadřovat se k němu mohou pouze
právníci. Rovněž opozicí požadované
materiály o činnosti spolku Prostějov

prostìjovská primátorka Alena Rašková

PROSTĚJOV Dnes, tj. v pondělí 11.
června od 13:00 hodin, se v obřadní
síni prostějovské radnice koná předposlední jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova v tomto
volebním období. Nosným bodem
programu bude schvalování účetní
závěrky města za rok 2017. Primátorka Alena Rašková Večerníku exkluzivně prozradila, že tentokrát se
nebude diskutovat o Manthellanu...
Program dnešního jednání prostějovského zastupitelstva je značně nahuštěný, obsahuje na šest desítek bodů. Nejdůležitějším je schválení účetní závěrky
města, kdy rozpočet za loňský rok skon-
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„O Manthellanu jednat NEBUDEME,“

KORUN pøedesílá pøed dnešním zastupitelstvem 0++0(1

vecerník


zpravodajství



 

  

  

 

G. Masaryka, který je ve vlastnictví města.
Další peníze poputují na památky, které
jsou v soukromém vlastnictví. „Pro rozdělení mezi soukromé žadatele o veřejnou podporu akcí památkové obnovy doporučila
naše komise udělit dotaci na rekonstrukci
krovů a střechy kostela Milosrdných bratří
svatého Jana Nepomuckého, na komplexní
obnovu Kovaříkovy vily na Vojáčkově náměstí a také na rekonstrukci fasády Nového
domu na náměstí T. G. Masaryka. Bylo rov-
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jitelé, kteří mohou každý rok žádat o dotace
na rekonstrukci svých objektů. Všechny
opravy musí být schváleny památkáři, takže mnohdy jsou jednání složitější. Cílem
 
je, abychom našli společné řešení. Některé
požadavky památkářů ovšem rekonstrukce

značně prodraží,“ konstatoval Jiří Pospíšil.
Oddělení památkové péče prostějovského

magistrátu doporučilo využít celou část//./// 
1//./// 
0//./// 
+//./// 
-//./// 
ku 1,3 milionu korun na obnovu střechy
Zdroj: Magistrát města Prostějova Pavlátova městského domu na náměstí T.
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couvala s osobním vozidlem Škoda Fabia a přehlédla za sebou šestasedmdesátiletého chodce, který šel z levé strany
od lázní směrem k autobusové zastávce,
a narazila do něj. Starý pán po nárazu
upadl na komunikaci a z místa ho musela sanitka převézt na ošetření do nemocnice. Dechová zkouška u obou účastníků nehody byla provedena s negativním
výsledkem. Nehoda je nadále v šetření
policistů z dopravního inspektorátu,“
popsala nehodu Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
(mik)
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PROSTĚJOV Tato kauza se táhne
již od roku 2012. Tehdy před šesti
lety Zastupitelstvo města Prostějova schválilo bezúplatný převod
budovy a pozemku v Západní ulici Fondu ohrožených dětí, který
v Krasicích zamýšlel vybudovat
zařízení, sloužící dětem v tísni Klokánek. Celý projekt však zkrachoval, FOD se dostal do obrovských
finančních potíží, svým závazkům
vůči magistrátu nedostál a navíc
před dvěma lety objekt prodal!
Zastupitelé se rozzlobili a vyměřili
fondu pokutu půl milionu korun.
Nyní to ale vypadá, že vášně opadly...
Když Fond ohrožených dětí v září 2012
budovu v Západní ulici s velkou slávou
od města přijímal, zavázal se smluvně
po dobu minimálně dvaceti let nemovitost využívat výhradně pro účely
činnosti sdružení. Pro případ porušení

tohoto závazku byla ve smlouvě s městem sjednána smluvní pokuta ve výši
půl milionu korun. V tu dobu vůbec
nikdo nepředpokládal žádný černý scénář. Ale stalo se. Fond ohrožených dětí
se sídlem v Praze zkrachoval a okamžitě zrušil veškeré projekty na vznik Klokánků. Samozřejmě se to týkalo i toho
prostějovského.
„Při řešení své kritické finanční situace
přistoupil Fond ohrožených dětí k prodeji darovaného pozemku a stavby
v Západní ulici spolku Hvězda se sídlem v Kostelci na Hané. Tento spolek
již naštěstí v objektu provozuje Centrum péče pro děti. Funguje zde mateřská škola i jesle. Sice jde o soukromý
a komerční projekt, nicméně budova
skutečně slouží dětem, jak bylo původně v plánu. Nadále však Fondu ohrožených dětí hrozí zmíněná půlmilionová
pokuta za nesplnění podmínky využívání budovy pro účely jeho činnosti.

PROSTĚJOV Nehoda z nedělní noci
vypadala už na první pohled hodně
nepochopitelně. Řidič vozu Peugeot jedoucího po Dolní ulici doslova zapíchl
auto do okrasného kamene uprostřed
rondelu na Petrském náměstí. Policisté
po havárii na místě zadrželi podle všeho
opilého muže s klíčky od nabouraného
auta. Chlapík ale tvrdil, že v žádném
případě neřídil...
„V pondělí čtvrtého června dvě hodiny
po půlnoci došlo na okružní křižovatce
v Prostějově k dopravní nehodě osobního
automobilu. Dosud přesně nezjištěný řidič
vozidla značky Peugeot při jízdě z ulice
Dolní z dosud přesně nezjištěných příčin
nezvládl řízení a vyjel na vyvýšený obrubník ostrůvku uprostřed komunikace.
Poté automobil pokračoval rovně a najel

hvězdách. I když... „Chvíli po nehodě
policisté nedaleko místa nalezli muže,
u kterého zjistili klíče od havarovaného
vozidla. Muž potvrdil, že ve voze jel, ale
údajně pouze jako spolujezdec. Na základě dosud zjištěných skutečností je přesto
hlavním podezřelým. Podrobit se zkoušce
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na střed okružní křižovatky, kde po projetí
okrasnými dřevinami narazil do okrasného kamene. O ten se vozidlo zastavilo,“
popsal neskutečné selhání řidiče František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Kdo však uvedené vozidlo řídil, je ve

na alkohol odmítl. V současnosti policisté
prověřují zajištěné důkazy a záznamy z kamerových systémů,“ podotkl Kořínek.
Zranění osob nebylo přímo na místě
zjištěno. „Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na pětadvacet tisíc korun. Po prohlídce technického stavu
vozidla policisté na místě zadrželi osvědčení o jeho registraci,“ doplnil mluvčí prostějovské policie.
(mik)

Z těchto důvodů požádal nyní zástupce
fondu o prominutí výše uvedené pokuty, aby mohly být peníze použity pro
řešení jejich tíživé situace,“ popsal současný vývoj situace Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky statutárního
města Prostějova. Jak dodal, rada města skutečně doporučila zastupitelům
schválit částečné prominutí smluvní
pokuty Fondu ohrožených dětí za porušení smluvního závazku.
„Zastupitelé budou v červnu rozhodovat o našem návrhu, který požaduje
po fondu symbolickou platbu pokuty
ve výši padesát tisíc korun. Zbývající
část pokuty navrhujeme odpustit. Důvodem slevy na pokutě je téma využití
budovy, která i nadále bude sloužit
těm nejmenším,“ prozradil aktuální
postoj radních Jiří Pospíšil.
Podpoří jej i zastupitelstvo, nebo
bude trvat na dodržení smlouvy?
(mik)

„Zapíchl“
auto
do
rondelu!
Zadržený muž se nepřiznal, že řídil...
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DO SENIORA!

PROSTĚJOV Když ženská s autem couvá, tak všichni pryč! Tímto
heslem známým z různých televizních komedií se zřejmě neřídil
starý pán, který minulé úterý procházel Floriánským náměstím
v Prostějově. Dáma za volantem
škodovky totiž při couvání vůbec
nedávala pozor a chodce srazila.
Ten skončil v nemocnici!
„Pravděpodobně nepozornost řidičky
může za dopravní nehodu, která se stala v úterý pátého června v odpoledních
hodinách na Floriánském náměstí. Žena
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rozdìlené dotace na rekonstrukce památek v prostìjovì

už několik roků prochází zásadní rekonstrukcí. Samozřejmě musíme připočítat
i s financemi z Ministerstva kultury, a to je
každoročně čtyři sta tisíc korun. Dohromady tak formou dotací můžeme letos
pomoci těm vlastníkům, kteří si o tolik
potřebné prostředky požádali. Byli by
uspokojeni všichni,“ shrnul Jiří Pospíšil (Pé-

Véčko), náměstek primátorky statutárního
města Prostějov.
Zatímco magistrát na dotace památkám vyčlenilo 900 000 korun, Ministerstvo kultury
bylo i letos velmi skoupé na finanční pomoc
a do Prostějova poslalo ani ne polovinu. „Finanční prostředky na regeneraci památkové
zóny žádáme pravidelně, ale každoročně je
nám ministerstvem přiznána pouze částka
čtyři sta tisíc korun, která je samozřejmě nedostatečná. Snad se ministerstvo v příštích
letech polepší, památkově chráněné objekty v Prostějově by si to rozhodně zasloužily,“
myslí si nejen náměstek primátorky.
O finanční pomoc žádají i samotní majitelé
památek, kteří plánují rekonstrukce. „My
evidujeme naše objekty a vytváříme plán
postupných oprav, následují soukromí ma-

   "" ZA KRACH KLOKÁNKU

Jeden milion a tři sta tisíc korun na obnovu
prostějovských památek? Není to samozřejmě mnoho, ale jak se říká, zaplaťpánbůh za to! Zásluhou peněz z Ministerstva
kultury České republiky, ale hlavně z městské pokladny se vlastníci čtyř památkově
chráněných objektů v Prostějově mohou
těšit na dotace, které jim alespoň z části
pomohou v naplánovaných investicích
při opravách památek. „Každý rok máme
v rozpočtu města Prostějova devět set tisíc
korun na regeneraci památkové zóny. Ale
mimo to jsou vždy v rozpočtu finanční
prostředky na další rekonstrukce, můžu
jmenovat například Národní dům, který

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Radní před dvěma týdny na svém jednání doporučili ke schválení dnešnímu zasedání Zastupitelstva statutárního města Prostějova využití nabídky Ministerstva kultury České republiky dotace do rozpočtu města
z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 ve výši 400 000 korun.To samozřejmě potřebám
nutných oprav nestačí, proto konšelé navíc chtějí z rozpočtu uvolnit dalších
900 000 korun. Celkem by tak letos mohlo být pamatováno na rekonstrukce památkově chráněných objektů v Prostějově částkou 1,3 milionu korun.
Pokud budou zastupitelé pro, peníze odejdou již čtyřem žadatelům.

„Schválili jsme peníze pro čtyři historické objekty,“
uvedl náměstek primátorky Pospíšil

milujeme

NA OBNOVU PAMÁTEK PŮJDE LETOS 1,3 MILIONU

NACOUVALA

Prostějov (red) – Před časem prostějovský magistrát rozdal občanům dva
tisíce speciálních tašek na vytříděný
odpad. Smutnou zprávou je, že i přes
další a další zájem ze strany občanů se
už v dalším rozdávání tašek pokračovat
nebude. „K dispozici byly dvě tisícovky sad tašek na tříděný odpad. Jedna
sada obsahovala tašku na papír, na sklo
a na plasty. Menší tašky byly určeny
především do bytových zástaveb a na
sídliště, větší pak do rodinných domů.
Sady tašek byly vydávány občanům
města s trvalým pobytem v Prostějově,
kteří jsou poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Jedna sada tašek byla vydávána na domácnost, nikoliv na poplatníky žijící
ve společné domácnosti,“ uvedl vedoucí oddělení údržby majetku města
Magistrátu města Prostějova Jaroslav
Chromek. Jak doplnil, tašky jsou zcela
rozebrány a v současné době se neplánuje jejich další dohotovení.

Tašky jsou rozebrány

Prostějov (red) - Do celonárodní
protidrogové osvěty se zapojí také Prostějov, a to vše ve spojení jízdy na kole
a běhu. Celkem šestnáctý republikový
ročník, v Prostějově osmý, proběhne
stejně jako v minulých letech v centru
města ve středu 13. června. „Tato aktivita zásadně volá po zvýšení drogové
gramotnosti a osvěty v naší zemi. Akci
organizuje občanské hnutí ´Řekni ne
drogám - Řekni ano životu´ a proběhne pod záštitou Zdravého města Prostějova. Běhu se aktivně budou účastnit
také studenti místních středních škol,“
uvedla Jana Gáborová, tisková mluvčí
prostějovského magistrátu. V průběhu tohoto maratonu navštíví zástupci
kampaně také místní školy, kde budou
prezentovat efektivní Hubbardův detoxikační program pro drogově závislé,
fungující výhradně bez použití náhražkových drog.

Protidrogová osvìta

Prostějov (mik) - Prostějované již
nějaký čas využívají několik „hnízd“
s podzemními kontejnery na odpad.
Přestože je navíc město „osázeno“
mnoha klasickými kontejnery na komunální a tříděný odpad, stále v jeho
katastru vznikají černé skládky. „Nepořádek doslova nestačíme uklízet.
Lidé nám jej vytváří nejen na pozemcích města, ale také v lokalitách,
které patří Povodí Moravy,“ popsal
nelichotivou skutečnost náměstek
prostějovské primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko). Vedení magistrátu se
snaží co nejvíce esteticky eliminovat
negativní pohled návštěvníka i obyvatele města na nádoby s odpadem.
Nechalo proto vybudovat ve třech
městských lokalitách podzemní kontejnery. Objevila se zde ovšem jedna
negativní zkušenost, pro kterou se
do těchto kontejnerů nedostanou
všechny odpady a zůstávají poházené v jejich blízkosti. Zcela zbytečně
tak vznikají další černé skládky. Nové
kontejnery totiž mají menší vhozový
otvor, který se snadno ucpává, odpad
je proto nutné sešlapat či rozřezat.

Èerné skládky

RYCHLÝ
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Jaké bude vaše dítě, až dospěje? Budete se o něj muset bát? Bude schopno
obstát mezi ostatními?
Udělá bez ohledu na okolnosti vše, co
bude v jeho silách, nebo se bude jen
vymlouvat a hledat chyby v druhých?
To jsou otázky, které si pokládá snad
každý jen trochu odpovědný rodič.
Odpovědět na ně není vůbec snadné,
vždyť nikdo z nás nemá křišťálovou
kouli. Dá se to tedy nějak zjistit? Myslím, že jo. Někdy stačí nechat děti trochu proběhnout...
Nedávno jsem byl svědkem toho, jak
v Kolářových sadech v rámci hodiny
tělocviku běhali chlapci a dívky z jedné prostějovské základní školy. Jednalo se o úžasné divadlo, které velmi
nemilosrdně odhalovalo nejen fyzic-

kolem všeho spoustu keců, křečovitě
se snažit být „vtipný“ a sprostý zároveň. Na okruhu se rozběhli prakticky
jen v úseku, kde na ně viděl učitel, a
když to některému z nich přece jen
nedalo a rozběhl se, častovali jej ostatní
posměšky, kterými se jej snažili zbrzdit. Přitom fakticky pouze zastírali
vlastní lenost a neschopnost.
Inu, děti jsou nadějí na naši lepší budoucnost. Nicméně je třeba mít na paměti, že z drtivé většiny z nich vyrostou
stejní „idioti“, jako jsme my sami...

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

A

staré české přísloví říká: „Bez peněz do
hospody nelez.“
máme tu oblíbené květnové
téma, a sice maturity, které zde
zmiňuji vcelku často a nedá mi to
prostě, abych je nezmínil zas. Ona cermatovská část, tedy společná část maturitní zkoušky, jak se to celé jmenuje,
zase nezklamala a některé otázky zvedly hladinu adrenalinu maturantům i jejich kantorům. V době, kdy čtete tyto
řádky, tak se ještě někde i maturuje,
protože prostě současný systém maturit je dlouhý jako sovětská hymna
za Brežněva, takže tak akorát útočí na nervy všech zúčastněných.
Jediným odlehčením pak zůstávají parodie na maturitu na serveru YouTube,
stačí zadat heslo El Risitas, je to jediná
chvíle, kdy se dá nad maturitou v tomto státě brečet smíchy. Jinak je to celé
jen k pláči vzteklému.

vé svobody představuje pomyslnou
hranici, jež rozděluje kalendářní
rok do dvou období - v části roku
do onoho dne je třeba vydělat na
pokrytí výdajů státních a veřejných
institucí. Toto virtuální období stoprocentního zdanění končí Dnem
daňové svobody, od kterého vyděláváme sami pro sebe a o vydělaných
penězích si rozhodujeme podle
vlastního uvážení. Na daně jsme si
tedy již vydělali a teď vyděláváme na
sebe, takže hurá do toho. Je to již podruhé, kdy tento den připadl na květen. Proč vlastně? „Důvody nelze hledat v tom, že by politici zpytovali svoje
svědomí a omezili svoji chuť utrácet.
Posun k začátku roku je kromě jiného způsoben patovou situací ve Sněmovně, kdy neexistuje důvod uplácet
koaliční partnery financováním jejich
oblíbených vládních programů,“ ko-

mentuje letošní termín ředitel Liberálního institutu Martin Pánek.
Končím tedy něčím radostným a přeji
vám všem klidný červen.

ANALÝZA
J 
=J 

# $   
Pravidelně sleduji veškeré diskuse o tom, zda zachránit zámek ve Ptení pro
potřeby města, nebo ho prodat. První, co mě štve nejvíce, je, že tato ruina
je vůbec nazývána zámkem! Vždyť jde o normální hospodářskou budovu,
kam dříve sedláci naváželi seno a hnůj! Nikdy v historii tam žádný šlechtic nežil, tak nechápu, proč se tato polorozpadlá nemovitost vůbec nazývá zámkem. Nevím, co některé prostějovské politiky vede k tomu, že tuto
nemovitost chtějí zachránit a přebudovat za městské peníze. Ta zchátralá a
bezcenná budova by se měla prodat, ovšem asi jen za pověstnou korunu,
protože za větší peníz ji nikdo zcela jistě chtít nebude.
Petr Vybíral, Prostějov
%  &   "'
Najednou se celkem na sedmi místech v Prostějově rozkopou silnice? Nepochopím, proč k nějakým opravám kanalizací či plynovodů nedochází plánovitě
a hlavně po etapách. To, co se v Prostějově dělo koncem května, je naprosto neomluvitelné a z hlediska dopravní bezpečnosti naprosto neakceptovatelné.
Hlavně že magistrát na bezpečnost a plynulost dopravy neustále apeluje, ale během jediného týdne dokáže povolit tolik uzávěrek na frekventovaných silnicích
v Prostějově.
Jan Peštuka, Prostějov

Megalomanské plány
Docela mě překvapilo, když jsem se ve Večerníku dočetl, že město uvažuje po zbourání starých domů za místním nádražím postavit v těch místech
sportovní halu. Nač proboha tolik hal pro sport a kdo to bude platit? Podle
mě by taková střední sportovní hala stála minimálně sto milionů korun,
dále město chce postavit krytý bazén za 400 milionů a v plánu je ještě rekonstrukce „parlamentu“ v ulici Šárka za dalších minimálně 100 milionů.
Když si odmyslím, že Národní centrum se stavělo za peníze státu, tak kde
magistrát hodlá brát na tolik investic? Podle mě jsou to jen megalomanské
plány, které se teď před komunálními volbami náramně hodí. Vždyť nalákat
voliče může být tak jednoduché...
Pavel Netík, Prostějov

Nejen kytièky v centru
Se zájmem jsem si přečetla článek, v němž paní Müllerová popisuje, jak sama zbavila záhonek před lékárnou na Petrském náměstí vysokého plevele a založila
na něm nový trávník. Kdyby nebylo takových lidí, Prostějov by plevely zarostl snad celý! Kolik takových míst v našem městě je? Plno! Podívejte se například
na Olomouckou ulici a její část od kolejí pod Držovice, Plumlovskou ulici a další okrajové části Prostějova. Ono je hezké nasadit v centru kytičky a sekat trávníčky. Ale co na periferiích? Magistrát by měl myslet na všechny části svého města.
Markéta Dosoudilová, Prostějov

 !"

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

M

ČERVNOVÉ POHLEDY DO KRONIK
A

jejichž převleku své virtuální hry hrají.
Je mi přitom úplně jasné, že ten umí
to a ten zas tohle, každý z nás má jiné
předpoklady, každého baví něco jiného a ne všichni budeme skvělí sportovci. Nicméně prostý běh by měl zvládnout každý, kdo má jen trochu zdravé
nohy. Ale to už zřejmě dávno neplatí...
Navíc zátěžová situace dokonale odhalila i charaktery všech zúčastněných.
Zatímco jsem měl pochopení pro
otylého chlapce, který se statečně
rval s tratí a nakonec díky svému
úsilí skončil zhruba v polovině
startovního pole, někteří zdánlivě
zdatnější mládenci to flákali neuvěřitelným způsobem. Jedna celkem
početná skupinka pojala měřený běh
jako pěší výlet, na kterém je třeba mít

teď něco pozitivního. Již šest
Pomalu ale jistě je cítit závan léta, prázdnin a dobrodruždnů i Prostějované vydělávají
ství. Historie se však neptá, a protože pokračuje nezávisle
sami na sebe a ne na stát, jelikož tzv.
dál ve svém běhu, tak se podívejme, co se událo v červnu v Den daňové svobody letos připadl na
předchozích desetiletích...
22. května 2018. O co jde? Den daňo-

ké schopnosti, ale zejména osobnost
jednotlivých žáků.
V první řadě mě skutečně zarazilo,
v jak katastrofální kondici některé z
našich dětí jsou. Mluví se o tom, píše
se o tom, ale dokud to neuvidíte na
vlastní oči, tak tomu neuvěříte. Neplatí to ovšem o všech. Vítězná dívka
pelášila jako srnka a na čele chlapeckého pelotonu běželi dva kluci, kteří by si
určitě vysloužili uznání i od Emila Zátopka. Nicméně za těmito „bílými vránami“ zela ohromná propast. A mnohé
z dětí působily při běhu skutečně směšně i trapně zároveň a člověk při pohledu
na ně ze všeho nejvíc pociťoval stud.
Někteří žáci totiž mnohem více připomínali zombíky, které zřejmě tak rádi
střílí na svých počítačích, než hrdiny, v

Běh nemilosrdně odhalí,
jaké jsou naše děti

Martin ZAORAL
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PŮ VO DN Ítví
zpravodajs ík
pro Večern

Michal
KADLEC ÁK
Z
a Petr KO

NOVÝMI LÍDRY JSOU M. SOKOLOVÁ (ODS) A ZA HNUTÍ PÉVÉČKO J. KRCHŇAVÝ,
KOMUNISTÉ JDOU DO BOJE BEZ JOSEFA AUGUSTINA
PROSTĚJOV Tak jsme už zase o kus blíž. Blíž k letošním komunálním volbám, které nás čekají první říjnový víkend.
Politické strany a hnutí v Prostějově tedy letos nečekají klidné prázdniny, právě naopak. U některých z nich už dokonce
teď začala předvolební kampaň, jejímž cílem je přesvědčení voličů. PROSTĚJOVSKÝ Večerník se v rámci svého předvolebního seriálu snažil během posledních dnů zjistit další informace o aktuálním vývoji v „kuchyních“ jednotlivých subjektů. A jsme zase o něco chytřejší. Oproti květnovému zpravodajství totiž oznámila své lídry jak Občanská demokratická strana,
tak i momentálně spoluvládnoucí hnutí PéVéčko. K zahození není taktéž novinka od komunistů, kteří na své kandidátce již nepočítají s absolutně služebně nejstarším prostějovským
zastupitelem všech dob Josefem Augustinem! A sociální demokracie zaslala do Večerníku jako první ze stran kompletní kandidátku pětatřicet jmen.

Pøekvapení u hnutí PéVéèko: lídrem JAN KRCHÒAVÝ!

ODS povede do voleb Sokolová

lídrem v komunálních volbách bude
ředitel Základní školy Jana Železného
Jan Krchňavý.“
Pro veřejnost může být překvapením,
že jedničkou není právě Jiří Pospíšil, jako
před čtyřmi lety, ale právě Jan Krchňavý
(na snímku). „Honza byl naší jasnou
volbou do Senátu, protože je to známá
osobnost, úspěšný dlouholetý ředitel
základní školy, který pozitivně ovlivnil
několik generací svých žáků. Odměnou
za jeho dlouholetou práci je i uvedení
do Dvorany slávy prostějovského školství. Vzhledem k tomu, že s volbami do
Senátu jsou zároveň i volby komunální,
dohodli jsme se, že nebudeme tříštit
síly a všichni se postavíme za Honzu
Krchňavého. Jeden za všechny a všichni
za jednoho! To znamená, že Honzovi
maximálně pomůžeme a věříme, že
uspěje,“ vysvětlil jasnou volbu lídra Jiří
Pospíšil, který bude taktéž v popředí
kandidátky.
Sám Krchňavý, jehož Večerník požádal
o exkluzivní vyjádření, neskrýval mírné
rozpaky. „Musím se přiznat, že moje
nominace na první místo kandidátky
PéVéčka pro komunální volby byla pro
mě velkým překvapením. Když jsem
se ale pustil do práce, někomu jsem
slíbil pomoc a hlavně mám k někomu
a v něco velkou důvěru, tak v žádném
případě nechci od toho utíkat. Zodpovědnost přijímám a chci každopádně
pomoci dobré věci,“ řekl nám nový lídr
kandidátní listiny hnutí PéVéčko pro říjnové komunální volby v Prostějově.
Večerník se také zajímal, jakým způsobem bude probíhat předvolební
kampaň a kdy ji PéVéčko zahájí. „Bude
jednoznačně pozitivní. Samotná kampaň začne koncem srpna a v průběhu
září bude vrcholit. Zaměříme se především na komunikaci s lidmi, což děláme nepřetržitě. Každý Prostějovan

vající zastupitel Tomáš Blumenstein.
Na třetí místo občanští demokraté
nominovali doktoranda a předsedu
spolku Pomáháme tancem Tomáše Láznu. Na čtvrtém místě bude
kandidovat ředitel Střední odborné
školy podnikání a obchodu Marek
Moudrý, který už v současnosti jako
nestraník taktéž zasedá v prostějovském zastupitelstvu. „Občanští
demokraté půjdou letos do voleb
s kandidátkou, na níž bude celá řada
nestranických osobností. Na čelných místech se objeví také ředitel
Národního domu Jan Páleník, spoluzakladatel spolku PvFree.net Pavel
Šmíd, spoluzakladatelka facebookové skupiny Maminky z Prostějova
a okolí Petra Píchalová, režisér filmu
Fotbalový skřítek Michal Grepl, optik Radek Wagner, uzenář Jiří Petricius či provozovatelka Rodinného
centra Lodička Jana Valentová,“ vypočítal Petr Sokol, předseda ODS na
Prostějovsku.
„Oslovili jsme osobnosti, které mají
blízko k našemu programu, a k naší
radosti jsme se setkali s velmi pozitivní reakcí. Těší nás také zájem
živnostníků a menších podnikatelů
podpořit svou účastí naši kandidátku,“ přidal předseda Místního sdružení ODS v Prostějově Jan Zatlou-

 #   

Jasno o svých kandidátech do komunálních voleb má jako poslední
i hnutí PéVéčko, které je součástí
nynější radniční koalice. Z úst jeho
předsedy Jiřího Pospíšila padla
první jména, o konečném pořadí
na kandidátní listině se ale stále
jedná. V každém případě lídrem a to vskutku překvapivým - je současný ředitel Základní školy Jana
Železného na Sídlišti Svobody
v Prostějově Jan Krchňavý, který
bude rovněž i kandidátem do Senátu ČR!
„Kandidátku máme sestavenou,
a musím říci, že je určitě kvalitní, tak
jako byla před čtyřmi roky. Máme zastoupeny všechny možné profese, od
lékařů, učitelů, právníků, podnikatelů
až po profese technické,“ prozradil Jiří
Pospíšil, současný náměstek primátorky statutárního města Prostějov.
„Namátkou mohu jmenovat lékaře
Bohuslava Macháně, Martina Baláka, Vladimíra Macháčka, učitelku
taneční školy Pavlínu Radičovou,
zástupce ředitele střední školy Martina Mokroše, právníka Tomáše Kotryse, fotografa Lukáše Andrýska,
úspěšného ředitele Sportcentra Ivana
Nedvěda a další spoustu známých
osobností. O pořadí ještě jednáme,
mohu ale již nyní prozradit, že naším

si sám může odpovědět na otázku,
zda se mu ve městě žije dobře. Myslím si, že většina by mohla ocenit naši
práci,“ uvedl Jiří Pospíšil, který vzápětí
prozradil i priority hnutí PéVéčko, které chce bezpodmínečně řešit. „Naší
prioritou jsou všechny kroky k tomu,
aby se lidem v Prostějově dobře žilo,
aby zde byli spokojeni a do města se
zamilovali jako my! Témata budou
životní prostředí, doprava a především
problém parkování či stavba severního
obchvatu. Máme připraveny projekty
rekonstrukce Víceúčelové haly-zimního stadionu a projekt na výstavbu
další tělocvičny. Samozřejmě nesmíme opomenout dobré hospodaření
města. A máme několik dalších nápadů, které představíme později,“ sdělil
Pospíšil, od kterého se Večerník také
chtěl dozvědět, jaké jsou cíle PéVéčka
v říjnových komunálních volbách.
„Chtěli bychom uspět a pokračovat
v rozdělané práci tak, abychom věci,
které jsme slíbili a slíbíme lidem, mohli
splnit. A samozřejmě nám jde i o to,
aby naše město bylo stále ve výborné
kondici, aby bylo nezadlužené, čisté
a prosperující jako doposud.“
Poslední otázka padla na to, s kým
by PéVéčko v případě volebního
úspěchu bylo ochotno jít do koalice
a s kým naopak ne. „Do radniční koalice bychom šli s těmi, s nimiž se dokážeme rozumně domluvit, a s těmi,
kterým jde o rozvoj Prostějova, nikoli
o to, aby město špinili a vytvářeli nepřátelskou atmosféru nejen v zastupitelstvu, ale i mezi lidmi. A lidé jistě vidí,
komu jde o rozvoj města a komu jen
o destrukci. Věřím, že většina z voličů
se nenechá ovlivnit emotivními výkřiky, ale vezme rozum do hrsti,“ vzkázal
Jiří Pospíšil, náměstek prostějovské
primátorky a předseda hnutí PéVéčko.
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Lídrem nového uskupení na prostějovské politické scéně hnutí Na rovinu je současný opoziční zastupitel
za TOP 09 a Nezávislí Prostějované

Aleš Matyášek. Čtyřkoalice vzniklá
spojením Pirátské strany, TOP 09,
Strany zelených i Starostů a Nezávislých má podle informací Večerníku
jasno zatím jen o části kandidátní
listiny do komunálních voleb.
„Na prvních osmi místech je hotovo,
v současnosti dolaďujeme náš volební
program. Paralelně s tím probíhá nominace ostatních kandidátů, a to od
jednotlivých členů Na rovinu,“ potvrdil Aleš Matyášek. Podle jeho slov už
nová čtyřkoalice zahájila předvolební
kampaň před čtyřmi lety. „A to 4. listopadu 2014 poctivou a nejednodu-

Jak již je známo, Komunistická
strana Čech a Moravy v Prostějově
vstupuje do komunálních voleb
v čele s lídrem kandidátní listiny
Václavem Šmídem. Ten Večerníku minulý týden prozradil i další
jména, přičemž o celkové podobě
kandidátky budou komunisté ještě
jednat. Největším krokem je přitom fakt, že prostějovská KSČM
již nepočítá se služebně nejstarším
zastupitelem v celé historii Prostějova advokátem Josefem Augustinem.
„Naše kandidátní listina je zhruba
sestavena, předpokládám, že její celá
podoba bude známá po projednání

v okresním výkonném výboru do
konce června. První pětka je schválena v pořadí Václav Šmíd, Zdeněk
Gottwald, Zdeněk Vysloužil, Jaroslav
Šlambor a Jiří Zatloukal. Dalšími kandidáty jsou Tomáš Kaštil, Jiří Šťastník,
Jana Kirchnerová či Alena Gottwaldová,“ nastínil zatím jen část jmenného
seznamu Václav Šmíd, současný radní
statutárního města Prostějov. Ten Večerníku vzápětí prozradil cíle komunistů v blížících se volbách. „Budou
vyjádřené v našem volebním programu, který chceme distribuovat do každé prostějovské domácnosti. Věřím, že
osloví voliče svojí konkrétností, reálností a řešením potřeb města. Z jeho
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chou prací v zastupitelstvu. Hlavním
motivem naší vize jsou spolupráce
a návrat co největšího podílu občanů na řízení společných věcí. Voliče
zaujmeme jednoduchostí a srozumitelností. Teze našeho programu jsou
každému blízké. Řada lidí nás oslovuje a všichni potvrzují, že se přesvědčili, že nestavíme vzdušné zámky. Předkládáme kroky, které jsou promyšlené
a zdůvodněné. Stojíme oběma nohama na zemi. Dokážeme najít cesty, jak
naše myšlenky uskutečnit. Na rovinu
- za námi nejsou žádné plané sliby,“
prohlásil lídr čtyřkoalice.
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Občanská demokratická strana
v Prostějově má už jasno v tom,
kdo tuto tradiční pravicovou
stranu povede do komunálních
voleb v Prostějově. Lídryní se
stala předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova
Milada Sokolová. Na kandidátce
však bude také řada nezávislých
osobností.
Prostějovští občanští demokraté
v úterý 5. června vpodvečer rozhodli o sestavení vyvolených jmen
pro podzimní volby do Zastupitelstva města Prostějova. Lídrem
kandidátky se po hlasování členů
stala předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova a dosavadní zastupitelka Milada Sokolová.
Na druhém místě bude živnostník,
zakladatel tříd pro nadané děti a stá-

kal, který bude sám kandidovat jako
číslo 5. Mezi kandidáty nechybí ani
místopředseda prostějovských občanských demokratů Julius Juhász.
„Kandidátka ODS a nezávislých
osobností bude prosazovat konkrétní řešení, která pomohou nadále
zlepšovat život v našem městě. ODS
jde tentokrát do voleb z opozice, ale
nechceme kvůli tomu jen vše kritizovat. V programu se zaměříme zejména na řešení parkování, rozšíření
možností pro sport, kulturu a volný
čas, na podporu podnikání a školství i řešení dopravy,“ uvedla lídryně
kandidátky Milada Sokolová, která
je absolventkou oborů ekonomika
a veřejná správa na Vysoké škole finanční a správní. Má již zkušenost
s vedením Prostějova, protože v letech 2010 až 2014 zasedala v městské radě, kde se věnovala zejména
otázkám kultury, cestovního ruchu
a podnikání. Prosadila také například výzdobu městských hradeb,
která připomíná zaniklé židovské
uličky. V roce 2008 stála u obnovení
historického Okrašlovacího spolku města Prostějova a v čele tohoto
velmi aktivního spolku stojí dodnes.
V současnosti působí také jako editorka internetového serveru www.
pvnovinky.cz.

Kandidátka ÈSSD je kompletní
Kompletní kandidátní listina ÈSSD
1. RNDr. Rašková Alena
2. Ing. Fišer Zdenìk
3. Ing. Grulich Bedøich
4. Ing. Prùša Vladimír
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5. Bc. Smetana Pavel
Zatím jako jediná zveřejnila kompletní 
 
kandidátní listinu Česká strana sociálně 7. Mgr. Galáøová Milada
demokratická, která do čela postavila
8. PhDr. Maèák Alois
osvědčené komunální politiky.
„Jedničkou“ je podle očekávání současná    
primátorka Prostějova Alena Rašková, 10. Kudláèek Petr
ze druhého místa jí bude krýt záda první    
náměstek Zdeněk Fišer, dále jsou na předních místech aktuální členové rady města 12. MUDr. Holík Pavel

Bedřich Grulich, Jana Halvadžievová či ná-    
městek primátorky pro dopravu a sociální !" #$ %&
záležitosti Pavel Smetana. Za zmínku stojí 15. Hájková Marie
čtvrté místo šéfa Domovní správy Prostějov Vladimíra Průšy, ale také osmé pořadí 16. Orálek Pavel
pro bývalého radního a náměstka hejtma- 17. Herink Miroslav
na Olomouckého kraje Aloise Mačáka. 18. Bc. Bratterová
Dlužno také zdůraznit, že o hlasy voličů
Zuzana, LLM
bude začátkem října usilovat rovněž bývalý
primátor Prostějova Miroslav Pišťák, které- 19. Ing. Èernochová Lenka
ho „oranžoví“ umístili na poslední pětatři- '()*+-/
cátou příčku kandidátní listiny.

21. Mgr. Pospíšilová
Zdeòka
''$*:
23. Køepelková Eva
24. Sekanina Petr
';<) =  
'%>/ *  +
27. PhDr. Bártková Hana
'?<@ = 
'C  
30. Mgr. Skládal Lukáš
31. Mgr. Palát Radomír
32. Ing. Hanák Miroslav
33. Sedláèek Petr
!  J Q* = 
; T<  
Náhradníci
1. Blaha Vojtìch
2. Mašková Ludmila
3. Ing. Raška Rudolf
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priorit mohu například již dnes uvést
výstavbu levných bytů pro mladé rodiny i seniory, dořešení dostavby centra
města, výstavbu garáží a parkovacích
ploch, dotace do sportu, kultury,
školství a sociální oblasti, pokračování
v revitalizaci sídlišť a výsadbě zeleně.
Předložený volební program bude
řešit také mnoho dalších oblastí života
města. Vše s maximální konkrétností
a ekonomicky podložené. KSČM, tak
jako v předcházejících obdobích, bude
hájit zájmy a potřeby města. Nechce
vyhledávat pseudoproblémy a ´udávat´ město za to, že transparentně řeší
kauzy ve prospěch jeho občanů, na
ministerstvech a policii, tak jak to dělají

někteří současní zastupitelé. Naší snahou bylo, je a bude odmítat úmyslnou
konfrontaci a vyzývat ke spolupráci,“
prohlásil důrazně Václav Šmíd.
Večerník se lídra prostějovských komunistů zeptal i na to, za KSČM ještě
počítá se službami Josefa Augustina?
„Současný zastupitel na naší kandidátce nebude. Jedním z důvodů je
skutečnost, že nesplňuje požadavky
na kandidáta schválené ÚV KSČM,
nemůže proto podepsat ´Čestné prohlášení kandidáta´, které je nutnou
podmínkou pro zařazení na kandidátní listinu. Dalšími důvody jsou jeho
závažná osobní selhání, o kterých byla
veřejnost průběžně informována. Jak

však Josefa znám, bude se snažit realizovat na některé jiné kandidátce do
zastupitelstva města, což již nebude
problém naší strany, ale příslušného
navrhovatele,“ odpověděl velmi konkrétně Václav Šmíd, který Večerníku
prozradil i volební cíle. „Spokojen
bych byl, jako každý lídr, s osmnácti zastupiteli! (úsměv) Mohla by být
navržena rada složená ze všech zvolených stran a hnutí, což by přispělo ke
klidnější a kvalitnější práci na radnici.
Ale nyní vážně, spokojen bych byl
s každým výsledkem, který bude lepší
než ten, jaký jsme dosáhli v komunálních volbách v roce 2014,“ nastínil lídr
KSČM v Prostějově.
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Pondělí 11. června 2018
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MALÉ HRADISKO První červnový den zasáhla Malé Hradisko tragédie. Na zahradě jednoho z rodinných domů bylo
předminulý pátek nalezeno tělo
pětapadesátileté ženy, která dle
dostupných informací spáchala
sebevraždu! S informací jako
první přišel internetový server
www.pvnovinky.cz.
Jak Večerník zjistil, žena obývala dům společně s manželem a svými rodiči. Událost
šokovala nejen její blízké, ale
také všechny místní obyvate-

le, kteří se okamžitě začali ptát
po příčinách zoufalého kroku
své spoluobčanky. Dle některých z nich mohly být příčinou
tragédie problémy v mezilidském soužití obou manželů. Na
diktafon však nikdo konkrétně celou situaci komentovat
nechtěl. „Nezlobte se, ale je to
pro všechny šok. A jsou to naši
sousedé, nebudeme k tomu nic
říkat,“ zněla reakce obyvatelů
Malého Hradiska.
„V souvislosti s uvedeným
případem byly ve věci zaháje-

9

ny úkony trestního řízení pro
trestný čin účast na sebevraždě.
Prozatímním šetřením nebylo
zjištěno, že by na úmrtí ženy
měla podíl cizí osoba,“ víceméně potvrdila sebevraždu Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje s tím, že
událost je nadále v prověřování.
(mls)

Budou debatovat
o miliardové investici

Němčice nad Hanou (mls) - O modernizaci trati Brno - Přerov se mluví již
několik let. Stavební akce, která má přijít na více než pětatřicet miliard korun,
má zajistit, aby vlaky po této trati jezdily
i rychlostí 200 km v hodině. Dotknout
se má i prostějovského regionu, zejména Nezamyslic a Němčic nad Hanou.
V úterý 12. června od 16:30 hodin v sále
místního kina Oko se s tímto velkolepým projektem budou moci seznámit
i lidé z Němčic nad Hanou a okolí. Dozví se něco o rozsahu stavby, konkrétních stavbách realizovaných na katastru
jednotlivých obcí, předpokládaném
harmonogramu přípravy stavby, jejího
vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel i postupu majetkových vypořádání.

Revoluèní se zavøe
Kostelec na Hané (mls) - Kompletní
oprava jedné z nejdelších ulic ve městě
začne už tento měsíc v Kostelci na Hané.
Revoluční ulice se bude opravovat po
etapách, začne se s první třetinou ve
směru od vlakového nádraží. Úpravy
budou zahrnovat i vybudování chodníků a zálivů. Společnost PORR první fázi
realizuje za 5 899 964 korun bez DPH,
cena s DPH tak přesáhne sedm milionů
korun. Hotovo by mělo být nejpozději
do konce listopadu.
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OTASLAVICE Noční střelba z plynové pistole v centru Otaslavic
byla podle místních obyvatel, které Večerník vyzpovídal, jen vyvrcholením dlouhodobých problémů s mužem, jenž v této obci delší
dobu v opilosti dělá nejrůznější
výtržnosti. A nejen to. Opakovaně už vyhrožoval lidem ublížením
na zdraví, do jedné z hospod prý
dokonce nedávno vtrhl s granátem v ruce... Zásah policie proti
Pavlu S. byl v neděli 3. června večer bleskurychlý, po jeho střelbě
z plynové pistole, kdy ve dvou případech vypálil dokonce po lidech,
skončil v poutech na záchytce!

Michal KADLEC
Bylo okolo osmé hodiny večerní, kdy
opilý Pavel S. na mostě poblíž otaslavického nákupního střediska pálil
z plynové pistole nejprve do vzduchu,
poté dokonce střílel po dvou mužích.
Večerní střelba neunikla mnoha dalším
svědkům, kteří okamžitě uvědomili
policii. „O poprask v obci Otaslavice
patřící do teritoria obvodního oddělení
Němčice nad Hanou se v neděli 3. června ve večerních hodinách postaral jeden
z místních obyvatel. Několikrát vystřelil
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na různých místech v obci do vzduchu,
ale také zbraní zamířil a vystřelil na dva
muže, kterým vyhrožoval újmou na životě, a ti se samozřejmě cítili v ohrožení.
Jeho jednání nezůstalo bez povšimnutí
a svědci přivolali prostřednictvím linky
tísňového volání policii. Na místě policisté zajistili plynovou pistoli, včetně
nábojnic a podezřelý muž byl zadržen.
Ke zranění osob nedošlo. Vzhledem
k opilosti skončil na záchytce v Olomouci. Případ je nadále v šetření a muž
je podezřelý z trestných činů výtržnictví
a nebezpečného vyhrožování, za které
trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody až na dva roky,“ popsala incident
v Otaslavicích Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
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Foto: Michal Kadlec

Místní obyvatelé považují hrozbu
pouhých dvou let vězení za směšnou.
„Pavel S. tady v Otaslavicích sice už tři
nebo čtyři roky nebydlí, ale objevuje
se tady často a vždycky je jeho návštěva spojena s nějakým průšvihem. Je
fakt nebezpečný, lidi tady mají strach.
Je otázkou, kdy vezme do rukou
opravdovou střelnou zbraň a někoho
zastřelí. Je to fakt magor,“ vypovědělo Večerníku hned několik obyvatel
Otaslavic.
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abychom se začali bát, že nás jednou
na ulici fakt zastřelí,“ svěřila se Večerníku žena středního věku.
O poznání starší dáma byla v době střelby také doma, přičemž z klidu ji vytrhly
až modré majáky na mostě před obchodním střediskem. „Slyšela jsem výstřely,
ale v první chvíli jsem myslela, že to jsou
myslivci v lese. Nevěnovala jsem tomu
pozornost, až když jsem uslyšela houkačky a viděla modré majáky. Policejní auta
obklíčila celý most, policisté na někoho
řvali. Pak všechno naráz utichlo a majáky zmizely. Teprve až za hodinu jsem
se dozvěděla, že nějakej chlap tam střílel
i po lidech! Proboha, tady v ‚Metlích‘ se
tak nestřílelo ani za války,“ zhrozila se seniorka z Otaslavic.
Večerník však oslovil i občany Otaslavic,
kteří k incidentu odmítli cokoliv říci. „Vůbec po mně nic nechtějte, já vám něco
řeknu a Pavel mě přijde odprásknout,
ne? Je to magor,“ ulevil si muž, který neochotně mávl rukou a spěchal pryč.

Večerník se pár dní po střelbě a zadržení nebezpečného muže vydal
do Otaslavic, aby zjistil podrobnosti
z divokého večera předminulé neděle.
Místní lidé, které jsme oslovili, mají po
nedělním incidentu oprávněný strach.
„Bydlím tady kousek od toho místa,
*  )+
kde se střílelo. Výstřely jsem neslyšela,
ale hned v pondělí ráno mi všechno
,-'"&
vyprávěla sousedka, která všechno
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sledovala z okna. Je to hrůza, co se tady
děje. Dříve to byl slušný člověk, ale co
přišel o dům, a začal sem jezdit za ka- Nedělní střelba a následný tvrdý zásah
marády, tropí problémy. V životě bych policie proti Pavlu S. nenechává chladale neřekla, že to dojde tak daleko. To nými ani zástupce vedení obce. Místostarosta Otaslavic Mojmír Sokol
slyšel výstřely v centru obce dokonce už
odpoledne! „Vracel jsem se z dovolené.
Bylo okolo půl druhé odpoledne a uslyšel jsem tři výstřely. Moc pozornosti
jsem tomu tehdy nevěnoval, říkal jsem
si, že někdo asi odpálil nějaké petardy.
Pak jsem ještě odjel mimo Otaslavice,
a když jsem se o půl deváté večer vracel,
byl most u nákupního střediska uzavřen
a všude stála policejní auta s modrými
majáky. To už mi bylo jasné, že je zle,“
svěřil se Večerníku Mojmír Sokol (na
snímku), místostarosta Otaslavic.
Na pachatele střelby má rovněž svůj názor. „Dřív tady u nás trvale bydlel, o velký
dům však přišel v exekuci. Často se ale
do Otaslavic vrací, má zde několik kamarádů. V tu neděli třetího června sem
přijel znovu, a to oslavit narození dcery.
Je o něm ale známo, že když se napije, je
agresivní a dává najevo svoji ukřivděnost,
že přišel o dům. Mnohým lidem tady
vyhrožuje, nedokáže v opilosti ovlád-
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Foto: Michal Kadlec

nout své chování,“ tvrdí Mojmír Sokol.
O nějakém konkrétním bezpečnostním
opatření prý vedení obce zatím neuvažuje. „Já doufám, že když ho policisté chytili
a hrozí mu i kriminál, že se z toho poučí
a už se ‚Metlím‘ vyhne obloukem,“ doufá
místostarosta.
Policie zatím neinformovala, zda byl
Pavel S. po vystřízlivění na záchytné
stanici poslán do vazby, nebo se již teď
znovu pohybuje na svobodě...
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Večerník se minulou středu byl také
podívat na nemovitost, kterou dříve dopadený střelec Pavel S. vlastnil
a o níž přišel v exekučním řízení. „Byl
to krásný dům, kterému všichni místní tady říkáme mlýn. Ale teď se na něj
podívejte, je z něho ruina! A to zvenčí
i zevnitř,“ ukázal Večerníku muž, který
se na základě pověření obce o bývalou
nemovitost Pavla S. stará. Aktuálně jej
totiž vlastní už Obecní úřad Otaslavice,
který usedlost odkoupil v dražbě. „Když
Pavel S. před lety jezdil kamionem, byl
to úplně normální a pohodový člověk.
Oženil se, koupil tenhle barák a začal si
ho pěkně zařizovat. Pak ale kvůli chlastu přišel o řidičák, navíc se postupně
dostal do dluhové pasti. Honili ho věřitelé a exekutoři, načež začal doslova
pustošit svůj dům. Motorovou pilou
dokonce odřezal veškeré dřevěné obložení interiéru, vymontoval topení
a další zařízení. Všechno rozprodal za
směšné částky, ale barák stejně nezachránil. Přišel o něj v exekuci, teď je ve
vlastnictví obce. Já teď tady sekám trávu
a starám se taky o to, aby se sem nena-

stěhovali bezdomovci nebo někdo jiný,“
dodal chlapík.
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Nepříjemnou zkušenost se střelcem
Pavlem S. má také majitel jedné ze
dvou hospod v centru Otaslavic. A to
i přímo z nedělního večera, kdy k incidentu došlo. „Přišel k nám večer a chtěl
cigarety. Obsluha mu je odmítla prodat, protože byl opilý jako Dán a také
hodně nepříjemný. Prostě jsme ho vyhodili. A za pár minut pak střílel tady jen
několik metrů od nás na tom mostě,“
poskytl Večerníku své svědectví majitel
otaslavického pohostinství. „Pavel S. je
hodně problémový člověk. Není to tak
dávno, co jednou taky přišel k nám do
hospody s granátem v ruce! Vyhrožoval nám, že výbušninu vhodí do kamen
a celé to tu vyhodí do luftu. Na svých
facebookových stránkách se mimochodem chlubí tím, že vlastní i opravdové
střelné zbraně, mimo mnohých jiných
i starou pušku a dokonce také kalašnikov! Nevím, jestli jsou tyto zbraně střelbyschopné, to by měla prověřit policie.
A jestli ano, tak pánbůh s námi... Ten
chlap, když je opilý, je naprosto nezvladatelný. Fakt, že tady už střílel, i když
jen z plynové pistole, svědčí o tom, že
chlast mu úplně vymyl mozek,“ ulevil
si hospodský z Otaslavic. On sám považuje právní kvalifikaci nedělní střelby ze
strany policie úplně za směšnou. „Nevím, zda si policie vůbec uvědomuje, jak
moc je Pavel S. pro své okolí nebezpečný!“ dodal.
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Uplynulou sobotu 9. června odpoledne jela devětadvacetiletá řidička
s osobním vozidlem Škoda v obci
Vojtěchov na Konicku ve směru od
Olomouce. Na přímém směru odbočovala vlevo na místo ležící mimo
komunikaci a bočně se střetla s motocyklem, který jel ve stejném směru
a škodovku v dané době předjížděl.
Při nehodě se zranil sedmadvacetiletý motorkář, který byl letecky
transportován do Fakultní nemocnice Olomouc. Alkohol byl vyloučen u obou provedenou dechovou
zkouškou. Policisté na místě mimo
jiné zjistili, že motorkář jel na neregistrovaném motocyklu, neměl na
hlavě přilbu a navíc sedl za řídítka
i přes platný zákaz řízení motorových vozidel. Na vozidlech byla škoda vyčíslena na 21 000 korun.

Zraněný (ne)motorkář

Pravděpodobně pod rouškou tmy
ze soboty 2. na neděli 3. června vnikl násilím skrz okno do novostavby
rodinného domu v obci Bedihošť
neznámý pachatel. Cílem vloupání byla krádež a zloděj si přivlastnil čtyři kusy nenainstalovaných
vodovodních baterií, elektrickou
brusku, kotouče, sadu vykružováků, křížový stavební laser se stativem a ruční nářadí. Poškozenému
vznikla počínáním pachatele škoda
za necelých 50 000 korun. Dále bylo
zjištěno, že na téže ulici se lapka pokusil vniknout stejným způsobem
ještě do dalšího domu, ale že by vnikl do domu, se nepotvrdilo.

Straka v Bedihošti

Předminulou neděli 3. června v odpoledních hodinách se na lince
tísňového volání rozezněl telefon
a operační důstojník si vyslechl informaci o pravděpodobném nálezu
munice. Na místo do katastrálního
území obce Laškov vyslal vzápětí
policejní hlídku, která po ohledání
nalezeného předmětu zjistila, že by
se skutečně mohlo jednat o granát.
Místo uzavřela a až do příjezdu pyrotechniků střežila, aby tam nikdo
nevstoupil. Specialista opravdu potvrdil, že se jedná o puškový granát
ráže 30 milimetrů z období z druhé
světové války. Pyrotechnik si jej převzal k okamžitému zničení v katastru
uvedené obce. Evakuace osob nebyla
nutná.

Granát u Laškova
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třeba Oldřich Pečinka z Nitry, ale je tu
například i hodně lidí z Prahy,“ prozradila Fidrová.
Všichni rodáci mohli během sobotního dopoledne navštívit obecní úřad,
kde byla připravena prezentace projektů obce, knihovnu s výstavou kronik, hasičskou zbrojnici, mateřskou
školu či statek, kde se prezentoval
zdejší spolek myslivců a chovatelů.
Následně se po mši svaté v místním
kostele, slavnostním průvodu obcí,
společném obědě a komentovaných
prohlídkách mořického mlýna přesunuli do areálu sokolovny, kde bylo
připraveno kulturně-sportovní pásmo
Mořičáků pro Mořičáky. „Koncipovali
jsme jej tak, aby v každém z vystupu-
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PROSTĚJOVSKO Dopravní omezení
na dálnici D46 mezi Prostějovem a Olomoucí si opět vybralo svoji daň. Ostatně
stejně jako v předchozích třech týdnech,
tak i v tom minulém na této komunikaci
došlo k nehodám, které dálnici znovu
zablokovaly. Přesně tak tomu bylo i ve
čtvrtek 7. června před patnáctou hodinou odpoledne. První srážka byla poměrně banální, ovšem za pár minut o pár
metrů dál do sebe narazily dva kamiony.
Vyloženě z neopatrnosti řidiče jednoho
z nich...
„Na osmadvacátém kilometru dálnice D46
ve směru z Prostějova na Olomouc došlo
k dopravní nehodě jednoho osobního a tří
nákladních automobilů. Viníkem byl čtyřiačtyřicetiletý řidič nákladního automobilu
značky Iveco, který při přejíždění z levého
do pravého pruhu přehlédl v levém pruhu jedoucí osobní automobil značky Volkswagen,
načež došlo k bočnímu střetu vozidel, při

kterém byl krátce natlačen na středová svodidla. Při souběžné jízdě obou vozidel došlo
ke střetu pravého zpětného zrcátka Iveca se
zrcátky dvou nákladních automobilů jedoucích v pravém jízdním pruhu. Ke zranění
osob při dopravní nehodě nedošlo. Výše
způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na sto tisíc korun. Alkohol u řidičů
všech poškozených vozidel policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami,“
popsal detailně první nehodu a její okolnosti
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje s tím,
že přestupek viníka vyřešili uložením pokuty
ve výši dvou tisíc korun. Následky nehody
se řidiči dohodli dořešit formou takzvaného
euroformuláře.
Bezprostředně po uvedené dopravní nehodě došlo k omezení provozu v místě. „Na to
reagoval čtyřiačtyřicetiletý řidič nákladního
automobilu Renault s návěsem, který musel náhle zpomalit. Jednapadesátiletý šofér

nákladního automobilu MAN jedoucího
za soupravou Renaultu nedodržel bezpečný
rozestup a na takto náhle vzniklou překážku
již nedokázal včas zareagovat. Došlo ke střetu
přední části vozidla MAN se zadní částí návěsu Renaultu. Při dopravní nehodě utrpěl
řidič vozidla MAN zranění, se kterým byl
převezen do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších osob nedošlo. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na
šest set tisíc korun,“ uvedl ke druhé komplikaci na dálnici František Kořínek. Jak dodal,
při vyšetřování této druhé nehody alkohol
u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přestupek řidiče
Renaultu na místě vyřešili uložením pokuty
ve výši dvou tisíc korun.
Provoz ve směru na Olomouc byl z důvodu
šetření okolností a odklízení následků dopravní nehody veden jedním jízdním pruhem, nebo úplně uzavřen. Plně obnoven byl
až po třech hodinách.
(mik)
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historie starosta obce Martin Obruča. Program odstartoval již v pátek 8.
června, kdy byla v zasedací místnosti
hasičské zbrojnice zahájena výstava

fotografií Michala Wolfa z benefičních
koncertů Václava Hudečka a jeho hostů v kostele sv. Martina, které se v Mořicích konaly loni v listopadu. Nadcházející den byla kromě DVD z této akce
pro rodáky připravena i kniha „Mořice
jubilejní“. „Jedná se o čtvrtou podobnou knihu v pořadí, tentokrát vyvedenou v zelené barvě,“ přiblížil Obruča.
Obecní úřad rozeslal na všechny světové strany přesně 305 pozvánek.
„Nakonec dorazilo zhruba devadesát
pozvaných,“ nahlédla do svého seznamu hospodářka obce Klára Fidrová,
která jednu zásilku zaslala i na adresu
Jerryho Olejníčka žijícího nyní na
Floridě v USA. „Ten ovšem nakonec
nepřijel. Nejdál to k nám tak mohl mít
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Sraz rodáků se v Mořicích konal již
počtvrté. „Poprvé to bylo v roce 1977,
pak v roce 1988 a dosud naposledy
zřejmě v roce 2005,“ ohlédl se do

MOŘICE Pokud chcete mít dobré ovoce, musíte mít pevné kořeny...
Ty jistě mají všichni, kteří se sešli na Sjezdu rodáků a přátel obce
Mořice, který se konal u příležitosti 780 let od první písemné zmínky
o obci. Převelice bohatý program začal už uplynulý pátek a vyvrcholil v sobotu. Na akci se sešla celá řada místních a dorazila i necelá stovka pozvaných rodáků. Chybět nemohl ani PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.

Martin ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

Odesláno bylo 305 pozvánek, jedna doputovala až na Floridu
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PROSTĚJOVSKO
V obytném vozidle
vezl dalších šest lidí,
přitom jeho nepozornost mohla skončit tragédií... Řidič
Fiatu na dálnici nedával pozor na situaci
před sebou a zezadu
narazil do kamionu.
Do nemocnice pak U (     B G!    
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 ! "
lékaři odvezli pět lidí
s podezřením na možná zranění.
částí Fiatu do zadní části náklaďáku.
„V pondělí 4. června hodinu po poledni V obytném voze se nacházelo dalších šest
se stala dopravní nehoda na dálnici D46 osob, z nichž pět bylo z preventivních důve směru od Prostějova na Vyškov. Řidič vodů převezeno na vyšetření do nemocobytného vozidla Fiat jel v pravém jízd- nice. U řidičů byla provedena dechová
ním pruhu a nedodržel bezpečnou vzdá- zkouška s negativním výsledkem,“ sdělila
lenost za před ním jedoucím nákladním Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajskévozidlem DAF s návěsem, který brzdil ho ředitelství Policie Olomouckého kraje.
z důvodu vzniklé situace v silničním pro- Jak dodala, na vozidlech vznikla hmotná
vozu. To mělo za následek náraz přední škoda 200 000 korun.
(mik)
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„Do Mořic jsem se přistěhovala v sedmi letech a žila tu krásných patnáct
roků. Když jsem se sem po více jak
čtyřiceti letech opět vrátila, překvapilo
mě, jak je upravena ulička vedoucí od
humen, kde vzniklo i dětské hřiště. Celkově je vesnice velmi pěkně upravena,“
svěřila se exkluzivně Večerníku Anna
Dvořáková, která na sraz přijela z Prahy.
Po velkoryse pojatém Srazu rodáků
v Mořicích v dohledné době další akci
nechystají. „Budeme si teď potřebovat
hlavně odpočinout,“ uzavřel tamní
starosta.
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jících souborů působil alespoň jeden
člověk z Mořic. Tak je to i například
v dechové hudbě Vřesovanka,“ vysvětlil Martin Obruča.
Postupně se tak představili folklórní
soubor Pantlék, děti z místní mateřinky, krasojezdkyně, pěvecký sbor Skřivánek z Němčic nad Hanou, místní
mladí hasiči s požárním útokem, folklórní soubor Chropyňáček a na závěr
i Lenka Heráková a skupina Musical
Fever. Následoval podvečer s dechovkou Vřesovanka a vše ukončila taneční
zábava se skupinou Diamont.
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napadl a znásilnil. Podle všeho pak
z místa utekl, protože policie dosud nevydala zprávu o jeho dopadení.
Ostatně prostějovská policie je po oficiální stránce opravdu skoupá na slovo.
O znásilnění nevydala žádnou zprávu,
minulý pátek pak tiskový mluvčí odpověděl na dotaz Večerníku velice skoupě. „Mohu potvrdit, že prověřujeme
oznámení o trestném činu podle hlavy
třetí trestního zákoníku. S ohledem na
probíhající prověřování se nyní k této
věci nebudeme více vyjadřovat. Z taktických důvodů k této věci stále nemůžeme sdělovat bližší podrobnosti. Děkuji za pochopení,“ napsal do redakce
František Kořínek.

nikdo
„Proè nás diví
“
nevaruje?
se místní

Mnoho o přepadení a znásilnění spící
ženy neví ani kostelecký starosta.
„Já vám k tomu také nic moc
neřeknu. Snad jen to, že případ
se stal v jednom z rodinných
domů v centru Kostelce. Podrobnosti ale nevím žádné, což
jsem sdělil i vyšetřujícím kriminalistům, kteří za mnou hned v neděli přišli,“
uvedl exkluzivně pro Večerník František
Horák, starosta Kostelce na Hané.
Nic konkrétního jsme se nedozvěděli od
jinak hovotných občanů. Drtivá většina
námi oslovených lidí o znásilnění jejich
spoluobčanky ani nevěděla! „Cože? To si
děláte srandu? Proč nás na to nikdo neupozornil a nevaroval nás, abychom v noci

byly opatrné? To abychom teď i v tom
vedru zavíraly v noci všechna okna,“ rozčílila se mladá žena z Kostelce na Hané,
která se o znásilnění dozvěděla právě až
od Večerníku. „Něco se tady vykládá, ale
kde se to přesně stalo, to fakt nevím. Nic
takového tady v Kostelci nepamatuji, a to
už zde bydlím přes padesát let,“ podotkl
bodrý senior.
(mik)

Velká zmìna
jízdních øádù

Krumsín (mls) - Nový radar by se měl
objevit na sloupu veřejného osvětlení
v blízkosti přechodu u základní školy
v Krumsíně. Radar bude hlásit okamžitou rychlost a při překročení povolené
rychlosti bude přeblikávat nápis Pozor
děti. Na svém místě by se měl objevit
nejpozději do začátku nového školního roku. Radar přijde na zhruba 45
000 korun.

U školy pøibude radar

Konicko (mls) - Od neděle 10. června má hned deset autobusových spojů
jezdících na celém Konicku nové jízdní
řády. Úpravy se týkaly linek mířících
z Konice do Prostějova, Olomouce
i Jevíčka. Největších změn doznal spoj
jedoucí z Konice přes Budětsko a Pěnčín do Olomouce. Linka byla kompletně změněna tak, aby došlo k maximálnímu návratu ke spojům z roku 2017.
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DOBROMILICE, HRADČANY
Bez řidičáku a ještě pod vlivem pervitinu! V případě muže, kterého se
během předminulého víkendu snažili v Dobromilicích zastavit policisté, to byl zřejmě jednoznačný důvod,
proč se policejní hlídce snažil ujet.
Se svým Peugeotem se dostal z Dobromilic až do Hradčan, tam ho ale
strážci zákona dokázali zastavit. Zfetovaný chlapík ještě stačil vyskočit
z auta a schovat se do křoví...

„V sobotu druhého června v nočních
hodinách dohlížela hlídka policistů na
veřejný pořádek a bezpečnost v silničním provozu v Dobromilicích. Při kontrole zaregistrovala vozidlo odjíždějící
od místního pohostinství, které jelo
směrem na Hradčany. Policisté chtěli
vozidlo za pomoci světelného nápisu
´STOP´ zastavit, ale řidič byl jiného
mínění a na znamení nereagoval a začal
ujíždět směrem na Vřesovice,“ popsala
počátek problému Miluše Zajícová, tis-

ková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Vzápětí začala honička s mužem, který
byl pod silným vlivem drog. „Před výjezdem z obce Hradčany odbočil vpravo. Po celou dobu jízdy byl řidič vozu
Peugeot světelným i zvukovým zařízením vyzýván k zastavení. Pokračoval
ale dál slepou ulicí a v místě, kde končila komunikace, zastavil vozidlo, vyskočil z něj a prchal pryč směrem do centra
obce. Před hlídkou, která ho neustále

pozorovala a pronásledovala, se snažil
ukrýt ve křoví. Policisté podezřelého
vyzvali, aby opustil úkryt, nebo proti
němu použijí donucovací prostředky.
Pronásledovaný muž si to nakonec rozmyslel a úkryt opustil,“ uvedla Zajícová.
Proč před hlídkou utíkal, se vzápětí
vysvětlilo. „Podezřelý nebyl majitelem
řidičského oprávnění a po provedeném orientačním testu na návykové
látky bylo zjištěno, že je pod jejich
vlivem, protože byl výsledek pozitivní.

Řidič se přiznal, že den předtím požil
pervitin. Nakonec skončil na policejní služebně, kde byly provedeny další
nezbytné úkony,“ řekla mluvčí krajské
policie s tím, že muž se tak dopustil
jednání, kterým porušil ustanovení
zákona o provozu na pozemních komunikacích a zákona o některých přestupcích.
Hrozí mu pokuta až do 50 000 korun
a samozřejmě minimálně na rok přijde
o řidičský průkaz.
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Pod pohrůžkou střelby z křoví vylezl...

URČICE Tohle je velká věc! Do
školky v Určicích kromě místních
dávají své děti také ze Seloutek, Dětkovic a Alojzova. Najít v ní místo
však v posledních letech rozhodně
nebylo jednoduché. Kapacita byla
omezená a zájemce zde museli opakovaně odmítat. To se již v dohledné době změní. Uplynulou sobotu
v areálu místní základní školy začali
se stavbou nové budovy moderní
mateřinky za 34,6 milionu korun.
Předškoláci by do ní měli nastoupit
v září 2020.

stor. Stará budova navíc neumožňovala
modernizaci ani další rozšíření. „Do
stávající mateřské školky může docházet maximálně šestaosmdesát dětí, do
té nové by to mělo být o sedmnáct víc.
Tím, že bude nová budova umístěna
přímo v areálu naší školy, zjednoduší se
dětem přechod z mateřské na základní
školu. Zároveň věříme, že školka nebude nejen místem kvalitního vzdělávání
nejmenších děti, ale i centrem života
v obci například při pořádání pravidelných akcí,“ vyjádřil se exkluzivně pro
Večerník starosta Určic Petr Kouřil.
Nová budova by měla přijít na zhruba
Martin ZAORAL
34,6 milionu korun, její vybavení na
Pro stavbu zcela nové budovy mateřin- cca 2 miliony. „Díky rozšíření bude
ky se v Určicích rozhodli zejména kvůli zajištěna dostatečná kapacita i pro děti
nedostatečné kapacitě stávajících pro- do tří let, o což je mezi rodiči velký zá-
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jem. Navíc podmínky pro předškolní
vzdělávání budou nesrovnatelně lepší,
navíc nová školka bude mít dostatečné
prostory pro skupinové činnosti dětí.
Kromě toho bude energeticky méně
náročná než stávající nevyhovující
objekty,“ vyjmenovala výhody celého
projektu určická místostarostka Marie
Slezáková.
Pokládání základního stavebního
kamene nové „mateřinky“ proběhlo uplynulou sobotu 9. června dvě
hodiny po poledni. Slavnostní akt se
uskutečnil ve školní zahradě MŠ Určice
současně s oslavou Dne dětí. Občané
se kromě zábavy v podobě doprovodného programu a získání nových informací mohli také podepsat na vlastní
kámen a stát se tak součástí nového začátku pro určické děti.
Dle smlouvy má být stavba dokončena do 30. září 2019, otevření mateřské školky se předpokládá k 1. 9.
2020.
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Určicích začali se stavbou moderní školky

KOSTELEC NA HANÉ V Kostelci
na Hané došlo předminulý víkend
k otřesnému činu. Zatím neznámý
muž tam v noci znásilnil ženu v jejím
vlastním domě. Místní lidé se podivují
nad tím, že kompetentní orgány o činu
mlčí a nikdo tamní obyvatele nevaruje
před nebezpečím.
Nutno říci, že o případu víme i my
hrozně málo. Z důvěryhodného zdroje se Večerníku ale podařilo zjistit, že
v noci ze soboty 2. na neděli 3. června
se zatím neznámý muž dostal otevřeným oknem do ložnice majitelky domu
v centru Kostelce na Hané. Spící ženu
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„NEJPRVE ČÍŠNÍK NA LODI, TEĎ ŘEDITEL!“
Šéf Národního domu v Prostějově bude kandidovat do zastupitelstva

PROSTĚJOV Současný ředitel
Národního domu v Prostějově
Jan Páleník převzal tuto funkci
po Miroslavu Švancarovi na jaře
roku 2007. Ještě předtím prožil
krásné dva roky na zaoceánské
lodi jako číšník. Nejen o tom se
rozpovídal v rozhovoru pro Večerník, který rozebral současnou
nákladnou rekonstrukci Národního domu, jeho „stěhování“ na
prostějovské náměstí a zeptali
jsme se i na jeho vstup do komunální politiky.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
 Národní dům v Prostějově je
zcela určitě takzvaně dobrou adresou. Je ředitelování této secesní
památky stejně tak naplňující?
„Otázkou je, co to má být dobrá
adresa? (úsměv) Pravdou ale je, že
když se mi ráno nechce do práce
a po cestě vidím Národní dům, okamžitě pookřeji. Společně s radnicí
je totiž tou nejkrásnější budovou
v Prostějově! A je tedy radost a také
čest pro něj pracovat. To je bez debat.“
 Někdo by řekl, že dělat ředitele Národního domu je procházka
růžovou zahradou. Ono to ale zas
až tak růžové asi není, že?
„Opravdu to může vypadat jednoduše, ale rozhodně tomu tak není.
Každá práce má to své. Pro každého
ředitele je ale nejdůležitější mít
dobrý personál, který se v současné době shání velice těžko. My ho ale tady v Národním domě máme, za což
jsem pochopitelně velmi
rád. Pak už jdou další
věci mnohem snáz.“
 Co vlastně všechno obnáší vaše současná práce?
„Společně s provozním Národního domu
mě vždy od pondělí
do soboty čeká každodenní organizace
práce zaměstnanců.
Dále absolvuji denně mnohá jednání
se zákazníky, pro
které
pořádáme
plesy, různé oslavy
nebo společenské
akce. V tomto ohledu
jsme nejen schopni
poskytnout atraktivní
prostory, ale zároveň
dokážeme každou akci
zorganizovat přímo na
míru danému klientovi.
Takzvaně na klíč. Mnozí zákazníci k nám přijdou s dosti
nejasnou představou a je na
nás, jak jim danou oslavu dokážeme uspořádat. Podstupuji také
četná jednání s dodavateli, což zabere rovněž spoustu času a mnohdy i nervů. Nejde jen o to vybrat
toho s nejpříznivějšími cenami, ale
zároveň musím neustále posuzovat

Kuriózní je, že značnou část rekonstrukce občané
v konečném důsledku ani nezaznamenají! Kromě
vnitřních prací nejvíce prostředků spolkne střecha.
Takže se může stát, že v zimě přijde host, a zeptá se,
tady se něco opravovalo? A co stálo sto milionů?
kvalitu dodávaného zboží a hlídat ji.
K tomu všemu si přidejte ještě přísné hlídání hospodaření, ze kterého
se musím zodpovídat městu.“
 Takže práce takzvaně od nevidím do nevidím?
„Skoro ano, volnou mívám většinou jen neděli. Já vždycky s oblibou
říkám, že v restauraci se pracuje,
když se ostatní baví.“ (smích)
 V nedávné minulosti
jste působil ve velice
atraktivní profesi,
když jste dva roky
pracoval jako číšník na zaoceánské
výletní lodi. Jak na
tuto anabázi vzpomínáte?
„Byla to pro mě
především velice zajímavá zkušenost. Ta
loď měla tisíc lidí v posádce a dva tisíce osm
set hostů! My všichni

zaměstnanci jsme
tam měli hned
několik rolí. Kdyby
náhodou nastala nějaká mimořádná událost,
všichni jsme věděli, co
dělat z hlediska zajištění bezpečnosti. Pak jsme
všichni měli svoji regulérní
práci a k tomu všemu ještě jakousi příslužbu v případě akutní potřeby. Na lodi bylo tolik lidí,
přitom na ní nebylo jediné volné
lůžko. Byla vysoká jako panelák, jedenáct pater nad hladinou a tři pod
hladinou. Dělal jsem hlavně číšníka
a na palubě, kterou jsem měl na starost, byly hned čtyři restaurace.“
 To jste tedy prochodil nejedny boty, že?
„To každopádně!“ (směje se)
 Jak jste se ze zaoceánské
lodi dostal do Národního domu
v Prostějově?
„Když jsem se na podzim roku
2006 vracel z Ameriky, hledal jsem
logicky novou práci. A Národní
dům hledal provozního. Takže jsem
nastoupil jako vedoucí provozu,
což jsem dělal vlastně jen půl roku.
Na jaře 2007 pak tehdejší ředitel
pan Švancara odešel do důchodu,
takže jsem zkusil ucházet se o tuto
funkci. A správní rada Národního
domu mě skutečně jako nového
ředitele vybrala.“ (pousměje se)
 Byla to pro vás velká změna v pracovní kariéře?
„Určitě, je to hodně jiné. Zatímco teď přemýšlím a plánuji, co má dělat někdo jiný, tak
dříve to bylo přesně opačně. (úsměv) Nejen na lodi
jsem měl přesně nalajnované, co budu dělat a nemusel jsem o tom moc
přemýšlet. Takže během jediného roku se
moje pracovní role
vlastně obrátila naruby. Ale zase jsem
při současné funkci
ředitele mohl využít veškeré zkušenosti, co jsem na-

bral z dob, kdy jsem pracoval jako
číšník. A číšníkem jsem mimochodem byl kdysi i v Národním domě.“
 Národní dům čeká v nejbližších týdnech složité období. Již
brzy se máte i s celým provozem
stěhovat na náměstí. Jak jste na
tuto změnu připraveni?
„Trochu bych to upřesnil. Naše stěhování bude souviset s tím, jak budou postupovat rekonstrukční práce.
Momentální situace je taková, že jsem
v úzkém spojení se stavbyvedoucím
firmy, která náročnou rekonstrukci
Národního domu provádí. Tudíž
vím, že většina prací se nyní vykonává
na straně divadla, takže u nás na zahrádce, v kavárně a restauraci zůstane
dosavadní provoz beze změn zhruba
do konce června. Pak se znovu budeme domlouvat, zda se rekonstrukce
začne dotýkat i našich prostor. Pak
teprve přichází na řadu zmíněná varianta, tedy krátkodobé stěhování na
náměstí T. G. Masaryka.“
 Jak vůbec bude vypadat proklamovaný stan, ve kterém budete před muzeem provozovat
restauraci či kavárnu?
„Ono nepůjde čistě jenom o stan,
na náměstí přestěhujeme i stoly ze
zahrádky Národního domu. Pod stanem o rozměrech osm krát dvanáct
metrů, který nám zapůjčí litovelský
pivovar, budeme podávat obědy a večeře, lidé si ale budou moci posedět
i pod slunečníky u kávičky. Takto
bychom mohli částečně zachovávat
provoz od pondělí do pátku. A uvidíme, s jakou reakcí nejen Prostějovanů
se setkáme. Každopádně bychom
v době rekonstrukce nechtěli přijít
o naše pravidelné hosty, proto hodláme pokračovat v provozu i touto formou. A jsme rádi, že magistrát nám
vyšel vstříc.“
 Mně osobně to připadá hodně atraktivní. Těšíte se na tuto
letní změnu?
„Docela ano, i když půjde pro nás
o naprosto novou věc a hlavně nevyzkoušenou. Ale třeba tím získáme i nové zákazníky, kteří pak do
Národního domu začnou chodit na
jídlo i po rekonstrukci.“
 Stěhování provozu zdůvodnila primátorka města i tím, že nechcete přijít o zaměstnance, kteří
by si v době rekonstrukce mohli

hledat jinou práci...
„To je taky pravda. Jak známo,
v dnešní době se noví zaměstnanci
strašně těžko shánějí a my máme
vynikající kuchaře i číšníky. Stěhování na náměstí je tedy trochu
i z nouze ctnost.“
 Rekonstrukce Národního
domu má stát hodně přes sto milionů korun. Není v tuto chvíli
na škodu, že tento secesní skvost
je památkově chráněn a veškeré
práce tak mohou výrazně komplikovat památkáři?
„Neřekl bych přímo, že je to škoda,
ale všechno se samozřejmě s památkáři musí konzultovat a někdy právě
oni mají na styl rekonstrukčních
prací zcela rozdílné názory. Ale firmy, které se podílí na rekonstrukci,
se vždy musí památkářům podřídit.
Samozřejmě že se často jednotlivé
složky oprav prodraží, to se ale nedá
nic dělat. A zaplaťpánbůh za to, že je
to Národní kulturní památkou.“
 Vyskytla se v průběhu rekonstrukce už nějaká komplikace?
„Nevím o žádné. Co mám zatím
možnost sledovat, tak jde všechno
podle plánu. Ale jednu věc bych
chtěl připomenout. Sám jste zmínil, že celková rekonstrukce bude
stát přes sto milionů korun. Trošku kuriózní věc ale je, že značnou
část rekonstrukčních prací občané
v konečném důsledku ani nezaznamenají! Za většinu peněz totiž
budou odizolovány základy, proběhne generální oprava přípojek
kanalizační sítě a vodovodu nebo
plynových přípojek a podobně.
A nejvíce prostředků zřejmě spolkne nová střecha. Takže se může
stát, že v zimě přijde do restaurace
host, a zeptá se, tady se něco opravovalo? A co stálo těch sto milionů?“ (usměje se)
 Vydrží podle vašeho názoru
Národní dům po rekonstrukci
dalších sto let?
„Pevně věřím, že ano. Když ho stavěli naši předci a dnes už Národní
dům má přes sto let za sebou, tak
proč ne?“
 Jak jsme se dozvěděli, chystáte se rovněž na vstup do politiky,
když jste se objevil na kandidátce
do zastupitelstva města za ODS.
Co vás k tomu vedlo?
„Těžká otázka! Město Prostějov je
v současnosti vedeno velice dobře,
je opravené a nezadlužené. Já to
prostě chci zkusit, je to něco nového, taková výzva. Věřím, že přispěji k tomu, aby Prostějov i nadále
šel dopředu a přinesl také vlastní
nápady jak a co zlepšit. Prostě mě
to láká, proč taky nepřiložit ruku
k dílu a jenom nekecat? Na kandidátce ODS jsem také kvůli tomu, že
právě nabídka této strany mě zaujala nejvíce. Nejsou tam totiž pouze straníci, ale z poloviny nezávislí
kandidáti jako já.“

vizitka
JAN PÁLENÍK

Foto: Michal Kadlec

✓ narodil se 14. dubna 1978 v Prostějově
✓ je ženatý a se ženou Milenou má půlroční
dcerku, taktéž Milenu
✓ základní školu chodil navštěvoval
na Skálově náměstí v Prostějově
✓ vystudoval Střední hotelovou školu v Opavě, kde maturoval v roce 1998
✓ jako číšník začal pracovat v Praze, krátce pak v Národním
domě v Prostějově a dva roky působil na zaoceánské lodi firmy
Disney Cruise Line v USA
✓ na podzim 2006 nastoupil v Národním domě jako vedoucí provozu
✓ na jaře 2007 byl po Miroslavu Švancarovi jmenován ředitelem ND
✓ mezi jeho koníčky ve volném čase patří plavání, četba, grilování
a hraní deskových her
zajímavost: je vášnivým příznivcem fotbalistů SK Slavia Praha
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ZNÁME KONEČNÉ VÝSLEDKY, TRIUMF MÍŘÍ NA„ZDRAVKU“!
Kdo vyhrál výlet na hrad, lístky na koncert, posezení v restauraci,
elektroniku, sud piva, návštìvu „letòáku“ èi bednu vína?
PROSTĚJOV Je dobojováno! Po měsíci pilného hlasování, kdy jste se mohli zapojit do velké soutěže „O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku 2018“,
zazvonil zvonec a touze maturantů urvat první místo byl učiněn konec.
Připomeňme, že v semifinálových dějstvích se postupně představila podle výběru redakční rady plná dvanáctka nejpovedenějších tabel. A bylo pouze na vás,
abyste z výčtu zvolili to, které vám přijde nejzajímavější či nejvtipnější, čímž jste jej posunuli do finálové šestky. Následně jste pak během uplynulých dvou týdnů
vybrali konečného vítěze i další medailisty.
Letošní maturanti znovu usilovali o zvlášť atraktivní ceny. Hlavními lákadly se staly společný výlet na hrad, posezení ve známé prostějovské restauraci, lístky pro
celou třídu na revivalovou událost léta, návštěva letního kina v Mostkovicích, moderní sluchátka pro kvalitní poslech, padesátilitrový sud piva či bedna kvalitního
vína, ale také spoustu dalších skvělých cen v čele s předplatným PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Pojďme ale k tomu hlavnímu. Poslední podporu jsme některému z půltuctu finalistů přičetli v pravé poledne pátku 8. června. Všechny hlasy, které jste nám posílali na naše internetové
stránky www.vecernikpv.cz, na e-mailovou adresu tablafinale@vecernikpv.cz a telefonicky na číslo 582 333 433 jsme sečetli, načež vám dnes přinášíme KONEČNÉ VÝSLEDKY!
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s celkovým počtem 1 083 hlasů
se stala

4. B ze SŠ zdravotní

1.

.7@6G*-

4*-

2.

s celkem 1 019 hlasy
obsadila

se ziskem 711 hlasů
nakonec získala

Elektrotechnika
ze SOŠp a SOU

8. A z Gymnázia Jiřího Wolkera

3.
V naší soutěži nakonec zvítězilo tablo z výlohy papírnictví Wiki na
náměstí T.G.Masaryka v Prostějově, na němž studenti ze 4. B Střední
školy zdravotní vystavili své fotografie na dřevěné paletě.
Tato třída tak vyhrává výlet na hrad Šternberk pro celou třídu včetně dopravy, poukázky do restaurace Prostějovský ŠNYT v hodnotě 2
400 Kč, karton vína od vinotéky Svět vína v prostějovském OC Arkáda, ovocný dort od domácí cukrářky a čtvrtletní předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro celou třídu.

Druhou příčku pro sebe uzmulo tablo umístěné v prodejně Paula Mode v galerii Atrium
na Hlaváčkově náměstí, na němž studenti
8. A z Gymnázia Jiřího Wolkera v Kollárově ulici
ukázali, že jsou stále stejní.
Tato třída získává elektroniku od společnosti
Mobil4YOU, třicet lístků na revivalový festival Legendy se vrací nebo Guláš rockfest od
agentury HIT TRADE, 50litrový sud piva značky Polička od prostějovské prodejny PRAMEN a dvouměsíční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro celou třídu.

.9J,4.

?@B8-C

4. 6. N, RG a ZŠ města Prostějova

OC Zlatá brána Dukelská brána

285 hlasů

5. 4. ES, SOŠPO

OC Zlatá brána Dukelská brána

170 hlasů

6. 4. B, Gymnázium Jiřího Wolkera Pilsner Urquell restaurant, T.G.M.

Na třetí příčce se umístilo výtvarně zdařilé
tablo dokazující, že i elektrikáři z „průmyslovky“ v Lidické ulici se umí hodit do gala.
Tato třída se může těšit na dvě volné hodiny na šesti bowlingových drahách v BOWLING PALACE v ulici Újezd, permanentku
se 20 vstupy do Letního kina v Mostkovicích, karton vína od Vinotéky U ZDEŇKA
a měsíční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku pro celou třídu.

75 hlasů

Pro převzetí cen je nezbytné, aby zástupci vítězných tříd kontaktovali formou e-mailu editor@vecernikpv.cz nebo osobně
navštívili redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v Olomoucké ulici číslo 10 a zanechali na sebe telefonický kontakt. Čím
dříve tak učiní, tím lépe, neboť je třeba se domluvit na způsobu a termínu předání výher. Předpokládaný termín předání všech
cen je čtvrtek 21. června v 16:00 hodin, vzhledem k okolnostem se však ještě může změnit.
Pro převzetí cen je potřeba dát souhlas se zveřejněním údajů v rámci zákona GDPR.

Hlavní partner
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Konstelace hvězd Prostějova
Ja
Prožijete více nepříjemných věcí než těch, které by vás mohly pohladit po duši. Prostějované budou v těchto dnech roztržití kvůli návalu
mnohých problémů, jejichž řešení nesnese odkladu. Nebude žádný div,
že dobrá nálada takřka vymizí.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Rádi
provokujete okolí mnohými výstřelky, ale tentokrát narazíte. Hlavně nadřízení nebudou mít vůbec
smysl pro vaše chování, které bude
ohrožovat klienty firmy. Nedivte se,
že se dostanete na černou listinu.
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. Spěchejte si koupit nové plavky, ať si na
koupališti neuděláte ostudu. Letní
teploty vás nyní vyženou k vodě,
kde strávíte nádherně pohodové
chvíle. A dokonce se tam můžete
seznámit s velmi milou osůbkou.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Budou se
vám notně zapalovat lýtka. To samozřejmě přinese spoustu problémů do vašeho soukromého života.
Pokud hodláte flirtovat, dělejte to
v naprosté tajnosti a doma zatloukejte a zatloukejte!

LVI – 22. 7. až 22. 8. Vyděláte si
poměrně hodně peněz, můžete tak
v klidu utrácet. Zároveň se ovšem
můžete dostat k financím druhé
osoby, což vás bude velice lákat.
Nakonec ale naštěstí ve vás zvítězí
duch poctivosti.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Dokážete se v pravý čas spojit s někým,
kdo dosáhne jedinečného úspěchu.
Podíl na kořisti vás určitě nemine,
přesto ale budete chtít mnohem víc.
To ale narazíte, peníze totiž kazí kamarádství.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Poměrně klidný týden naruší pouze dvě
události, při kterých budete chtě
nechtě muset řešit problémy svých
blízkých. Nepůjde sice o žádné velké maléry, ale i tak vás vše zaměstná
víc, než byste si přáli.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Všude
okolo už probíhají přípravy na letní
dovolenou, jen vy zůstáváte pořád
v klidu. Buďto si rychle u cestovky
zadejte nějakou rekreaci, nebo si
rovnou objednejte chatu na českých
horách. Tím lépe pro vás.

en?
šd

ký

bude v

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Sousedé vás tento týden nebudou mít
příliš rádi. Doma totiž uspořádáte
hned několik večírků a hosté způsobí v celém domě hotový poplach.
Budete mít co vysvětlovat a také
uklízet.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Zřejmě vás čekají mírné spory s těmi
nejbližšími. A nebude divu, v domácím prostředí si už dlouho zaděláváte
na problémy. Zkuste chodit alespoň
o trochu dříve z práce, než jste v poslední době navyklí.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Nedostanete v práci tolik příležitostí,
kolik byste si sami představovali.
Utrpí tím tak vaše ego a začnete dělat schválnosti druhým. To se vám
ale vymstí, kolegové na vás budou
právem naštvaní.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Smysl pro
humor vám rozhodně nechybí,
takže po většinu týdne budete špičkovat s kolegy a vymýšlet samé bejkárny. Těsně před víkendem vám
ale sklapne, ve schránce naleznete
hodně nepříjemný dopis.

... tentokrát ze sortimentu: OPLATKY...
Tatranka Opavia 47g

9,90

-

9,50

9,50

9,50

9,50

Horalky 50g

10,90

10,90

7,90

5,90 (35g)

10,90

7,90

  

3,90

-

7,90

-

7,90

7,90

  

9,90

-

-

9,90

9,90

-

Mila 50g

11,90

11,90

11,90

11,90

11,90

11,90

4,90

4,90

-

6,90

3,90

-

Naše


Jsou dobré nejen ke svačině, ale oblíbené i jen tak na chuť. Je tuze užitečné vědět, že
nejlevnější Tatranku Sereď nabízí Albert, pro privátní značku se vyplatí navštívit Tesco
a oblíbenou Horalku má cenově nejvýhodnější Penny market i Billa. Tatranku Opavia
seženete za stejnou cenu na čtyřech místech, Siestu na třech a populární značku Mila
Přejeme dobrou chuť!
pak dokonce na všech šesti.
Průzkum byl proveden ve středu 6. června.
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OD 11. DO 17. 6. 2018
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Aktivita Slunce je nízká a povrch je prakticky beze skvrn. V protuberančním dalekohledu lze však spatřit různé zajímavé
podrobnosti, např. protuberance. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 22:30 do 23:30 hodin. Obloze
vládne planetární král Jupiter. Spatříme ho s nápadnými atmosférickými pásy a možná i s velkým oblačným vírem
- rudou skvrnou. Kolem Jupitera je čtveřice velkých měsíců, které občas vrhají na planetu stín. Dále se vydáme se
do světa 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
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Za zavádění opatření souvisejících s GDPR podnikatelé zaplatili
a ještě zaplatí asi 25 miliard korun.
Vyplývá to z výpočtů Hospodářské
komory na základě jejího čerstvého šetření. Tyto peníze přitom firmy mohly investovat do technologií za účelem zvýšení produktivity
ve výrobě.
Většina firem za GDPR zaplatí do 50
tisíc korun. Každá z více než pětiny
velkých firem (tedy s více než 250
zaměstnanci) na tato opatření vydala
přes 500 tisíc Kč. Pětina firem do 10
zaměstnanců také uvedla, že nemají
s GDPR žádné výdaje, protože se na
GDPR nijak zvlášť nepřipravovala.
Tyto firmy buď věří, že se jich nová
regulace nedotkne, nebo spoléhají na
to, že se důsledkům nějak vyhnou.
Podnikatelé nejčastěji uváděli, že zavádění GDPR je pro ně administrativně náročné. Nejmenší problémy
pak měli s povinnými organizačními
změnami a nastavením smluvních
vztahů s partnery a klienty. Mikro firmy do deseti zaměstnanců vidí jako
největší problém samotný fakt, že
vznikají nové a nové zákonné povinnosti. Nemají na zvládání přívalu legislativy kapacity a zároveň ani nemají
peníze na služby odborníků.

Hospodářská komora se podnikatelů
rovněž zeptala, jaké kompenzace za
vynaložené náklady s GDPR by očekávali. Nejvíce by jim pomohlo, kdyby
stát na základě praktických poznatků
z kontrol uplatňování GDPR vypracoval a poskytl funkční řešení zejména
pro živnostníky a mikro firmy.
Takovou variantu odpovědi volilo
celkem 63 % všech podniků. Podle
Hospodářské komory by podnikatelům jednoznačně pomohlo, kdyby
jim stát průběžně sděloval, jaké nedostatky v rámci kontrol zjistil, a poskytl
vzorové postupy, jak těmto nedostatkům předejít. Hospodářská komora
je připravena podnikatelům tyto informace zprostředkovat. Díky jasným
návodům a postupům od státu by
byly omezeny variantní výklady a nejasnosti, které v současnosti panují.
Hospodářská komora také intenzivně
komunikuje s Úřadem pro ochranu
osobních údajů (ÚOOÚ), usiluje mj.
o to, aby dozorový orgán při kontrolách postupoval zdrženlivě. Dále chce,
aby úřad alespoň ze začátku na možné
pochybení při zpracování osobních
údajů podnikatele jen upozorňoval,
než rovnou sankcionoval.
Druhým nejčastěji zmiňovaným
opatřením u firem nezávisle na veli-

kosti či oboru je „oddechový čas“ od
dalších legislativních změn - i z předchozích anket Hospodářské komory
vyplývá, že častá změna legislativy je
pro podnikatele větším problémem
než samotný obsah změn.
Do dvoudenního šetření mezi podnikateli – členy Hospodářské komory
– které probíhalo ve dnech 22. a 23.
května 2018, se zapojilo 459 podnikatelů všech velikostí a napříč obory
podnikání. Struktura respondentů
odpovídala i struktuře české ekonomiky, většinu tedy tvořily mikro, malé
a střední podniky.
Hospodářská komora s cílem co nejvíce svým členům usnadnit náběh
účinnosti GDPR rok vedla intenzivní
informační kampaň mezi svými členy. Informovanost o povinnostech
a připravenost na nařízení GDPR je
tak u jejích živnostníků, firem, asociací
a svazů výrazně vyšší než u nečlenů.
Např. specializovanou příručku ke
GDPR s praktickými příklady už
používá sedm tisíc firem, na desítkách
konferencí, seminářích a workshopech
ke GDPR proškolila asi dva tisíce firem.
V současnosti poskytuje informace
dvěma stovkám firem denně přes web.
Tisková zpráva HK ČR
(redakčně kráceno)

PRODEJ V REDAKCI

nákupní servis
pro vás


40g

INFORMUJE

Také v měsíci červnu pokračují bloková čištění města. Motoristé sledujte
bedlivě dopravní značení, které na čištění upozorní!
úterý 12. června – blok 21
sídl. E. Beneše – vnitroblok, sídl. E. Beneše - vnitroblok - parkoviště 1 za
Elektro Spáčil, Sladkovského - E. Valenty - chodník, parkoviště (nové) vjezd
do Olomoucké ul., Olomoucká (komunikace SSOK Barákova II - Vrlova),
Za místním nádražím (Havlíčkova – sportovní hala), Za místním nádražím
(Olomoucká - Havlíčkova), Barákova II (Olomoucká - Kotkova), Kotkova,
Tovačovského, V. Outraty (Olomoucká - Kotkova), Sladkovského parkoviště u výkupny ovoce, u pošty a budovy nádraží
čtvrtek 14. června – blok 22
nám. Odboje, Hybešova, J. Kuchaře, Neumannovo nám., Vrlova, Kotěrova,
Kotěrova – parkoviště, Vencovského, Barákova II (Kotkova – nám. Odboje), V. Outraty (Kotkova - Arbesovo nám.), Arbesovo nám., Zborov, Olomoucká komunikace SSOK pravá strana (Vrlova – Říční)
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Oznámení o přerušení

dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Hrdibořice
Vícov - od č. 43 (naproti OÚ) levá
Dne: 22. 6. 2018 od 7:45 do 13:00 strana sm. horní část obce po č. 73
hodin. Vypnutá oblast: levá strana a 29 včetně ul. u rybníka s č. 113,
ul. od č. 76 a 1 po č. 16 + č. 20.
173, 213, 181, 214, 198.
Obec: Prostějov
Obec: Konice, Jesenec
Dne: 22. 6. 2018 od 7:30 do 14:30 Dne: 26. 6. 2018 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: ul. Pod hodin. Vypnutá oblast: Jesenec
Kosířem č. 54, oboustranně ul. č.p.95, 96, Konice č.p.329 (PodlaSportovní od č. 7 a 36 po č. 21 a 46 dínský mlýn).
(mimo č. 9), Příční 15, odběrná Obec: Prostějov
místa u Hloučele (za ul. Sadovou) - Dne: 26. 6. 2018 od 7:30 do 12:30
hodin. Vypnutá oblast: bývaobčerstvení atd.
Obec: Prostějov
lý areál dopravních staveb ul. Za
Dne: 23. 6. 2018 od 11:00 do 13:15 Olomouckou s odběrnými místy
hodin. Vypnutá oblast: Nemocnice Očenášek - Mikulka, spol. s.r.o.,
Prostějov - Středomoravská nemoc- SKA s.r.o. Odběratelská trafostanice
niční, a.s., Mathonova ul. Odběra- DSO (č. 300632)
telská trafostanice Nová Nemocni- Obec: Prostějov
Dne: 27. 6. 2018 od 7:30 do 15:00
ce (č. 300135)
Obec: Vícov
hodin. Vypnutá oblast: jednostranDne: 25. 6. 2018 od 7:30 do 14:00 ně ul. Tovačovského od č. 28 po č.
hodin. Vypnutá oblast: část obce 38.

rekonstrukcí, oprav, údržbových
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: Dobromilice
Dne: 28. 6. 2018 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
směr Doloplazy: č.p.179, 201, 219,
292-303, 306, 308-311, 313, 315,
321, 323, Moravská vodárenská.
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.
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Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873

milujeme vecerník

KOUPÍM

FINANCE

řádková inzerce / vzpomínky
Kdo v srdci žije, neumírá.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal...

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

Na prostějovsku scháním ke koupi Rychlá půjčka 10 000 - 200 000 Kč pro
CHATU. 605 011 594
všechny se stálým doložitelným příjmem
(HPP, DPČ, OSVČ, důchodci, MD...). Bez
KOUPÍM DŮM SE ZAHRÁDKOU. poplatků, bez registrů, bez zástavy, s možDěkuji 731 078 958
ností odkladu splátek. Tel.: 607 967 834.
Koupím byt 1+1. Studentka. Mobil Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
732 715 267
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
Pronajmu dvojpokojový, částečně zařízený byt v klidné části Pv. Platba 3500 Kč
nájem + 1500 Kč záloha na inkaso. Vždy 6
SLUŽBY
měsíců předem. Tel.: 724 523 762
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

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

Dne 14. června 2018
by oslavil své 90. narozeniny
pan Ladislav DVOŘÁČEK
z Prostějova
a dne 20. března 2018
tomu byly 3 roky,
co nás navždy opustil.
Za vzpomínku
děkuje sestra.

Dne 17. června 2018
uplynou 3 roky od úmrtí
pana Stanislava SMIČKY.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi, rodina.

PODĚKOVÁNÍ

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Stříhání pejsků, Pv.
Tel.: 606 166 853
Sběratel koupí barevné hutní sklo. Tel.:
605 138 473

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

Děkujeme
všem příbuzným, přátelům
a známým, kteří se přišli
naposledy rozloučit
s panem Tomášem DOLEŽELEM
dne 1. června 2018.
Děkujeme za projevy soustrasti
a květinové dary. Děkují
Gajdošovi a Doleželovi.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

SEZNÁMENÍ

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

Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát, jen kytičku
na hrob dáme a budeme vzpomínat.

Dne 15. června 2018
vzpomeneme první smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Richard HLUŠTÍK.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje maminka s rodinou.

Dne 13. června 2018
vzpomeneme 21. výročí úmrtí
naší milované dcery
Andrejky PROCHÁZKOVÉ
z Ohrozimi.
Děkujeme všem, kdo s námi
vzpomenou. S bolestí a láskou
v srdci vzpomínají rodiče.
Kdo v srdcích žije,
neumírá.

Dne 14. června 2018
vzpomeneme
9. smutné výročí úmrtí
pana Antonína STAŇKA
z Hamer.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Jaroslav
s rodinou.

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

16011421482

15012920079

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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PRODÁM

Hledám skromnou ženu ke společnému
žití, z okolí města Pv. Jsem rozvedený,
ZVÍŘATA
73/174, ve společném smutku. Auto
Darujeme koťata. Tel.: 602 557 327
mám. Tel.: 776 210 670

Prodám invalidní vozítko, téměř nepoužívané, výborný stav. Cena 19.900 Kč.
Tel.: 775 250 572
Prodám novou baterii, 12V, 135 Ah, se
záručním listem. Cena dohodou. Tel.:
774 664 966

18050470464

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
LÉTO 2018
<J0=

3
cccJ =

JE V PÁTEK
15. ÈERVNA
V 10.00
HODIN

Dne 6. června 2018
uplynulo 10 let, kdy nás opustil
pan Zdeněk MĚCHURA
z Plumlova.
Za vzpomínku děkují manželka
Jarmila, synové Zdeněk a Martin,
dcera Iveta a vnoučata Simona,
David, Klára a Vojta.

7
Právě tolik
VZPOMÍNEK
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Dne 13. června 2018
vzpomeneme první
smutné výročí, kdy nás opustila
paní Hana VEČERKOVÁ
z Čelčic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje manžel
a dcery s rodinami.

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

Pohřební služba Pavel Makový
*  " $ $
Růžena Jiráková 1930
Bedihošť
Radim Kubes 1972
Čelčice
Jan Konečný 1942 Čelechovice na Hané
Rudolf Kalabis 1939
Prostějov
Irena Pařenicová 1963 Malé Hradisko
Rudolf Zukal 1937
Lešany
Bohumír Daněček 1936 Prostějov
Ivan Páleník 1938
Prostějov
Alenka Dokládalová 1939
Olšany u Prostějova
Drahomíra Klapková 1944
Zdětín
Vítězslav Hájek 1934
Ivaň
Bohumil Březina 1929
Prostějov
Ladislav Doseděl 1928 Mostkovice
Bohumila Letošová 1931
Vyškov

Poslední rozlouèení
Pondělí 11. června 2018
Božena Paráková 1927 Čelčice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 12. června 2018
Jaroslav Piňos 1928 Seloutky 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Hedvika Jarková 1940 Prostějov 13.00 kostel P+P Prostějov
Středa 13. června 2018
Vlasta Šubrtová 1933 Otaslavice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Zatloukal 1954 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Dagmar Dočkalová 1950 Olšany u Prostějova 15.00 Obřadní síň Brněnská 104
Antonín Krejčí 1952 Otaslavice 14.00 kostel Otaslavice
Čtvrtek 14. června 2018
Drahomíra Šocová 1932 Kelčice 14.00 kaple Kelčice
Josef František 1932 Určice 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jana Černá 1937 Prostějov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 15. června 2018
Bohuslava Vojkůvková 1932 Biskupice 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Sobota 16. června 2018
Vladislav Janeček 1940 Přemyslovice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
*  " $ $
Jaroslav Krpálek 1932
Čechy pod Kosířem
Štěpánka Košťálová 1914
Určice

Poslední rozlouèení
Středa 13. června 2018
Miroslav Čapka 1932 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

18060810632

Pohřební služba FCC Prostějov
Poslední rozlouèení
Středa 13. června 2018
Eva Lejsková 1926 Čehovice 13.15 Obřadní síň Prostějov
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Práce na HPP - čerpací stanice Shell Prostějov přijme venkovního prodejce. Jedná
se o poskytování služeb zákazníkům na
nádvoří čerpací stanice, tankování a doPřijmu kadeřnici. Tel.: 776 091 590 plňování provozních kapalin a práce související s provozem a údržbou. Nabízíme
ZD Moravan Domamyslice
stálé zaměstnání s bonusy, slevy na palivo,
Sad Mostkovice
50% slevu na obědy. Vhodné i brigádně
přijmeme brigádníky na stříhání
pro studenty od 18 let. Kontakt osobně
stromků, více info na tel.: 602 510 465 Po – Pá od 10 do 14 hodiny.

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ

Přijmeme pracovníky úklidu na brigádu. Směny dle dohody, ranní a odpolední. Tel.: 777 099 406.

J

   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Přijmeme muže nebo ženu na HPP
na pozice:
- pracovník do administrativy (fakturace, evidence): SŠ ekonom.
směru výhodou, mzda 26-27 tis. Kč
- technolog výroby: práce s PC + optimalizace výroby, maturita, chem.
nebo tech. směr, mzda 26-27 tis. Kč.
Kontakt: pan Vysloužil 602 792 729

17102621270

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

Pondělí 11. června 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


nabídka pracovních míst / naše soutěž

Práce na VPP - pro čerpací stanici Shell Hledám pomocníka na stavbu. Platba
Hledám švadlenu pro externí spoluprá- v centru Prostějova hledáme posilu. Jedná denně. Tel.: 602 719 273
ci opravy oděvů. Tel.: 792 449 159
se o práci na obchodě a za pokladnou čerpací stanice formou dlouhodobé brigády.
Hledám šikovné řemeslníky na zatep- Nástup ihned, vhodné pro studenty od 18
lení novostavby + další zednické práce. let. Kontakt osobně Po – Pá od 10 do 14
Tel.: 777 105 097
hodiny.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

Pozice
Asistent/-ka nákupu
Dělníci prádelny a čistírny
Dluhoví poradci
Prodavač/-ka masa a uzenin
Revizní technici výtahů
Servisní technici
Skladníci/manipulanti

Plat (Kè)
17 000 Kč
14 500 Kč
18 000-22 000 Kč
18 000-24 000 Kč
20 000-25 000 Kč
15 000-20 000 Kč
17 000 Kč

Provoz
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

Kvalifikace
ÚSO s maturitou
střední odborné
vyšší odborné
střední odborné
ÚSO s maturitou
střední odborné
základní+praktická

Firma
Toray Textiles Central Europe, Pv
VÍT SPÁČIL - prádelny a čistírny, Pv
Člověk v tísni, Pv
MAKOVEC, Prostějov
Eduard Holánek, Pv
VTK.CZ, Pv
MICOS, Kralice na Hané

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Plat (Kè)

Ošetřovatel/-ka prasat

Provoz

115-130 Kč/hod jednosměnný

Kvalifikace

střední odborné

Firma

PROVEM – FARMA VÍCOV

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

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

18060710619

JE V PÁTEK
15. ÈERVNA
V 10.00 HODIN

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

 KY





3. 

U příležitosti blížícího se Dětského dne, který připadl na pátek 1. června, vyhlásil
PROSTĚJOVSKÝ Večerník ve spolupráci s prodejnou HRAČEK ve Wolkerově ulici 31
v Prostějově „VELKOU DĚTSKOU SOUTĚŽ“. Dnes vám přinášíme již třetí kolo
a současně také zveřejňujeme další desítku výherců.
Pravidla soutěže jsou jednoduchá, tak si je zopakujme.
Každé pondělní vydání zveřejníme jednu otázku, na
kterou stačí znát odpověď a pak mít štěstí při losování.
Podmínkou pak je nákup na prodejně hraček v minimální hodnotě 199 korun. Z osudí vytahujeme v páteční
poledne vždy minimálně DESET JMEN, všichni soutěžící z PĚTI naplánovaných kol navíc budou zařazeni do
slosování „Velkého finále s vysvědčením“, které proběhne v pátek 29. června. Jeho hlavními aktéry budou man-




100 CEN

želé Chybovi, majitelé prodejny hraček ve Wolkerově
ulici. Ti největší šťastlivci budou následně 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:

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK OSLAVIL V MINULÉM ROCE SVÉ DVACÁTÉ NAROZENINY.
Štěstí se usmálo na tuto desítku výherců: Anna Husániková, Libor Růžička, Martin Vyplel, Marie Hanáková, Viktor Hyrman, Jana Grydilová, Bohumila Daňková, Eva Lysá, p. Tesárková, p. Lorencová.
Na všechny jmenované čekají v redakci Večerníku (Olomoucká 10, Prostějov) drobné ceny,
které věnovala prodejna hraček ve Wolkerově ulici.

Y[\]@^_Y\`>)b$Y)YQY>^_q

KDE BYLO SÍDLO HRAÈEK U FILIPA?
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 15. června, 12:00 hodin.

Další sadu výherců zveřejníme v příštím čísle tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vychází v pondělí 18. června, kde také najdete pořadovou otázku s číslem
čtyři.

18060810630

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 11. června 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


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

   

Také čtyřiadvacáté 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 14. 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.
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

! LM

ul. Šárka
Denisa STAŇKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 '(+
! LM
Adam Pavlásek
Marek DOKOUPIL, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment
OSMISMĚRKA
 '(+
! LM
KOLEJIŠTĚ
Libuše KUBÍČKOVÁ, Biskupice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 '(+
! LM
6,3,3,5
Anna NOVÁKOVÁ, Pěnčín
Výherce získává: JEDNA VSTUPENKA v hodnotě 400 Kč na akci
SU
DO
KU

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

16020561568

KŘÍŽOVKA
 '(+
! LM
Barevné teplé sportovní s nanostříbrem
Miroslava LAKOMÁ, Určice
ponožky všeho druhu
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny

Výherce získá POUKAZ
NA NÁKUP sortimentu
56789:;<=>78;7?@.A

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.

18052560576

LEGENDY SE VRÁTÍ UŽ PO ....

18051160482

SUDOKU

OSMISMĚRKA

NÁKYP, TERČE, KRYTY, AUKCE, RADAN, ROKLE, TROKAR, ALBUM, HLEDÍ,
KORBY, ETIKA, OBRYS, UBRUS, TATAR, LŮŽKO, ZÁVOZ, ŘÍZKY, VYUŽÍT, VÝSEČ,
LVOUNI, VLÁHA, POKUTY, PERLA, PODAT, ZVARA

Výherce získá 
=>78;7?@.A;BBGHD

Výherce získává !"
=>78;7?@.A;BBGHD

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

18050360452

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili polovinu populární skupiny,
která v uplynulém týdnu zahájila Prostějovské léto...

17091361036

Výherce získá #!$$
=>78;7?@.A;BBGHD

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
=>78;7?@.A;BC76?DE9;?F
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TIPku
WOLKRŮV PROSTĚJOV
 %?=[#Q]]%[?\*[
I[Y%*YI[(]Y*@]Q%]\
Celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie Wolkrův Prostějov 2018 napíše letos již jedenašedesátý díl. Vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů
a divadel poezie z celé České republiky se budou konat ve
dnech 12. až 16. června, tentokrát však i na jiných místech
než je obvyklé. Těšit se můžete nejen na recitace a divadelní
představení, ale třeba i na koncerty.
Statutární město Prostějov, odbor školství, kultury a sportu
Magistrátu města Prostějova, oddělení DUHA - Kulturní klub
u hradeb a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha pořádají akci zaměřenou na oblasti neprofesionálního divadla poezie a přednesu. Wolkrův Prostějov je přehlídka
nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních
souborů a divadel poezie v České republice.
„Krása Wolkrova Prostějova spočívá i v neopakovatelné atmosféře, proto se k nám účastníci rádi vracejí. Mezi soutěžícími se letos
opět objeví známá jména, tak uvidíme, jestli někdo z loňských
oceněných svou cenu obhájí. Navíc platí pravidlo, že kdo získá
cenu laureát v recitaci, automaticky postupuje do celostátního kola
v dalším roce. Za Olomoucký kraj takhle postupuje recitátor Tobiáš Nevřiva,“ prozradila Pavla Vašková, vedoucí oddělení DUHA.
A na co konkrétně se můžete těšit? Kromě nejlepších recitátorů

  STAVY

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 11. června
17:30 Backstage
český taneční film
20:00 Tři dny v září
psychologický thriller Makedonie-Kosovo
úterý 12. června
17:30 Solo: Star Wars Story
americké akční sci-fi
20:00 Manifesto
performativní drama USA
středa 13. června
17:00 Hranice práce
český dokument+diskuse
20:00 Backstage
čtvrtek 14. června
17:30 Máš ji!
americká komedie
20:00 Escobar
životopisné drama Španělsko-Bulharsko
pátek 15. června
15:30 Příšerky z vesmíru
animovaná komedie Německo
17:30 Já, Simon
americké drama
20:00 Máš ji!
sobota 16. června
15:30 Příšerky z vesmíru
17:30 Já, Simon
20:00 Ghost Stories
americký horor
neděle 17. června
10:30 Hledá se princezna
americké animované fantasy
15:30 Příšerky z vesmíru
17:30 Backstage
20:00 Ghost Stories

18060110610
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TJ Sokol I
Prostějov

vs.

TJ
Sokol
Holice

Sobota 16. června 14:00
dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 2. září
GRAND HOTEL
Výstava fotografií současné české charismatické fotografky tvořící pod pseudonymem Tereza z Davle, o jejíž práce je
zájem i v zahraničních galeriích. Kolekce
představí návštěvníkům asi 40 fotografií, na nichž jsou uhrančivým způsobem
zachyceny v různých pokojích a kulisách
Grandhotelu ženy a dívky. Přesto, že se
nejedná o profesionální modelky, díky
způsobu, jakým je fotografka ztvárňuje,
jsou výsledkem mimořádně přitažlivé
snímky.

12. kolo
akce
v regionu...

Indiánské odpoledne v Ivani
Spolek Eywan 2010
ve spolupráci se skautským oddílem
Dakota - Severka pořádá v sobotu
16. června od 13:00 hodin Indiánské
odpoledne, jež se bude konat na místní prérii, ve kterou se změní tamější
fotbalové hřiště. Připravena bude
stezka zdatnosti, na niž malí bojovníci vyrazí s mapou a měšcem za
zlatým pokladem a spoustou zlatých
kamínků, za které si děti na jarmarku koupí, co budou chtít. Připraven
bude i bohatý doprovodný program.

Veterán rallye v Němčicích
Město Němčice nad Hanou a Hanácký
auto moto veterán klub v AČR Prostějov pořádají Veterán rallye, která se
bude konat tuto sobotu 16. června. Přejímka a registrace vozidel budou probíhat od 8:00 hodin. Start orientační jízdy
Mikroregionem Němčicko je naplánován na 10:00 hodin, vyhlášení výsledků
na 13:00 hodin. Organizátoři přivítají
vozidla do roku výroby 1970.

aneb, co se
kde děje…

Legendy se vrací do Konice
MKS Konice a Mamut agency uvádějí
již tradiční Legendy se vrací. Na velkém pódiu s profesionálním zvukem
a světly vystoupí v pátek 15. června od
18:00 hodin kapely Marasd, Merkur,
Demence, Junior, Děda Mráz, Quercus
a Gabriela V.G.

Zámek Plumlov
do 30. září
BAREVNÉ PŘÍBĚHY
výstava Radovana Veselého

Zámek Konice

Žváčkův festival

neděle 17. června
13:00 ŽVÁČKŮV FESTVIVAL
XXIII. ročník dechových hudeb
(zámecký park)

XXIII. ročník přehlídky dechových
hudeb Žváčkův festival se bude konat
tuto neděli 17. června od 13:00 hodin
v zámeckém parku v Konici. Program
bude zahájen slavnostním průvodem
kapel od zámku do zámeckého parku.
Postupně v něm vystoupí Holóbkova
mozeka, ZUŠ Konice, Lipovanka z Lipové, Hanačka z Břestu, Bivojanka z Jedovnice, Žadovjáci z Žádovic, mažoretky Střípky a členové DDM z Moravské
Třebové. Akcí provedou moderátoři
Věra Kučerová a Jiří Holub.

ZUŠ V. Ambrose

DUHA

Kravařova 14, Prostějov
středa 13. června
14:00
DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Knihovna
do 30. června
Vápenice 9, Skálovo nám. 6, Prostějov ABSOLVENTSKÉ PRÁCE
ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU
úterý 12. až pátek 15. června
(Galerie Linka)
13:00-16:00 WOLKRŮV PROSTĚJOV
Literární semináře a interpretační dílny pro
účastníky festivalu pod vedením lektora, Galerie Cyril
slovenského dramaturga Českého rozhlasu
Věž kostela Cyrila a Metoděje
Libora Vacka se vypraví do krajiny na poBrněnská, Prostějov
mezí literatury a publicistiky a budou hledo 18. července
dat i zkoušet své interpretační dovednosti
LOVE MESSAGES
středa 13. června
- MAGDALENA TURZOVÁ
17:00 PROMÍTEJ I TY:
výstava
EPIDEMIE SVOBODY
Dokument se zabývá často diskutovaným
tématem očkování dětí. Proč je v Česku oč- Zámek Prostìjov
kování povinné? Neočkují lékaři děti příliš
brzy? A mají čeští rodiče dostatek informa- sobota 16. června
cí? Nejen na tyto otázky hledá odpovědi 13:00 PROHLÍDKY
pořádá Střední odborná škola
dokumentaristka Tereza Reichová.
podnikání a obchodu
čtvrtek 14. června
13:00 STUDIE možného využití
15:00 PORADNA SOS
zámku ptení (Gallery Dvořák)
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam
se obrátit? Odborní právní poradci s vámi do 27. června
MIMO KONTROLU
budou řešit váš konkrétní problém.
výstava maturitních prací studentů SŠDaM
17:00 VANUATU - DĚTI RÁJE

Školní 4, Prostějov
do 31. srpna
VÝSTAVY
Magdalena Jansová - prostějovská
fotografka, která vede Atelier Modrá
Anděl, představí svůj nejnovější cyklus
na téma stínů SHADOWS a Terezie
Foldynová/Darina Kubíková představíé kurátorský projekt fotografky a kurátorky galerie Díra v Provozu - Petry
Damaškové pod názvem OBRAZOVÝ NARATIV

přednáška a projekce fotografií známého
cestovatele Tomáše Kubeše o jeho výpravě
na patnáct zapomenutých ostrovů země
Vanuatu
do 30. června
GRAFICKÝ DESIGN
POHLEDEM STUDENTŮ
výstava prací studentů prostějovské Střední školy designu a módy, která přináší
výběr toho nejlepšího z předmětů počítačová grafika, multimediální příprava a webdesign a design
(Galerie Na Půdě)

Kulturní klub

?

z celé republiky obsáhne program pestrou paletu dalších kulturních zážitků. „Wolkrův Prostějov totiž není jen o básničkách,
jak si mnozí Prostějované myslí. Tentokrát můžeme nabídnout
několik inspirativních představení, ať už se jedná o LiStOVáNí
s Lukášem Hejlíkem, bláznivou ‚road movie‘ divadla J. K. Tyla
z Plzně nebo skutečnou třešničku na dortu, a sice představení
Mistero Buffo s Radimem Schwabem, které se celé odehraje
v prostorách pavlačí domů v Hradební ulici nad klubem The 27
music bar. Diváci se také můžou těšit na každodenní koncert.“
Za novinku se dá považovat 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,“ vzkazuje Vašková.
Vzhledem k rekonstrukci Národního domu museli organizátoři 61. ročníku Wolkrova Prostějova hledat náhradní řešení.
„Navázali jsme spolupráci se ZUŠ Vladimíra Ambrose, kavárnou v zámku i s klubem The 27 music bar. Pro koncerty
využijeme prostor nádvoří zámku,“ upozornila vedoucí oddělení DUHA.
(tem)
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KDE SE
CO DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY
NA AKCE NÁM VOLEJTE, PIŠTE
582 333 433 , 608 960 042,
VECERNIK@PV.CZ

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 12. června od 17:00 hodin se koná
přednáška na téma „PRVNÍ POMOC
BATOLATŮM A MALÝM DĚTEM“
* ve čtvrtek 14. června od 17:00 hodin se
koná kulinářský podvečer STUDENÉ
OBČERSTVENÍ, při kterém se naučíme připravit několik druhů pochutin
studeného občerstvení například sýrovou
roládu, sýrové koule i další a podíváme se
také, jak doma jednoduše připravit čerstvé croissanty
ICM
informační centrum pro mládež,
Prostějov
* v evropské dobrovolné službě momentálně působí zahraniční dobrovolnice
Maria Hretculesei z Rumunska, které je
přítomná nejen během kreativních dílen,
ale i spousty dalších akcí, přičemž aktuálně
je k přečtení na webu první díl E-VoiceS

SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 11. června od 14:00 do 15:00
hodin se koná informativní schůzka zaměřená na výběr z knižní nabídky na základě doporučení členky Aleny Spurné, která by případným zájemcům předčítala vybraný titul
* ve středu 13. června od 14:00 hodin se
koná posezení v cukrárně Sladká tečka
* ve čtvrtek 14. června od 9:00 do 12:00
hodin se koná PLETENÍ Z PEDIGU
v klubovně
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
se koná dopolední program pro maminky
s dětmi a od 16:30 do 18:00 hodin - příprava dětí na školu
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin se
uskuteční první školička - dopolední kroužek typu miniškolky a od 17:00 do 19:30
hodin přednáškové večery dle aktuální nabídky, příprava snoubenců
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je
na programu první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky a od 16:30 do
17:30 hodin kroužek „Aby malé bylo velké“ zaměřený na základní etické hodnoty
a předávání víry pro děti od 3 do 6 let

Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 11. června od 16:00 hodin
se koná tvůrčí dílna KERAMIKA
* v sobotu 16. června se koná akce
SETKÁNÍ S PŘÍRODOU - Bělecké
RÙZNÉ...
pozorovatelny zvěře, sraz na vlakové za- Státní okresní archiv Prostějov pořádá do
stávce Zdětín v 8:30 hodin
30. června výstavu „VELKÁ VÁLKA
1914-1918“.
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝ* individuální právní poradenství s Mgr. CHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. SvatopluA. Hálkovou dle objednání, korespon- kova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
denční poradenství zdarma
oznamuje, že poradenské pracoviště v Prostě* individuální poradenství v péči o dítě jově, má provozní dobu: pondělí a středa od
s Mgr. I. Halouzkovou dle objednání
8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin,
* individuální poradenství v oblasti zdravé- čtvrtek jen po předchozí domluvě. Můžete
ho pohybu pro dospělé a děti - zdravý po- využít služeb našeho zařízení v podobě odhyb, správný vývoj dětí, odstranění bolesti borného sociálního poradenství a nabídky
a špatného držení těla cvičením, aromatera- baterií do sluchadel a drobné příslušenství
pie, podpora zdraví přírodními prostředky ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
apod. s Mgr. H. Peterkovou dle objednání
tvarovky různých velikostí).

Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588 008 095,
724 706 773
AKADEMIE SENIORŮ pořádá v úterý
12. června od 14:00 hodin kreativní akci
„VYRÁBÍME LETNÍ LAMPIČKU
S LÉTAJÍCÍMI MOTÝLKY“. Akce se
koná v LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov.
Tuto sobotu 16. června se od 9:00 do
16:30 hodin uskuteční na Tyršově náměstí 179 v Plumlově VÝSTAVA ZAKRSLÝCH TEDDY KRÁLÍČKŮ A TEDDY
BERÁNKŮ.
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 a skákací hrad
Charita Prostějov. Občerstvení, speciality z udírny. Odjezd autobusu v 20:00
hod. z Hamer do Prostějova. Info na tel.:
730 870 761.
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OTEVŘENÉ
ZAHRADY
 Zámek v Čechách pod Kosířem
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VÍTÌZE
SLZA, KTERÁ POTĚŠÍ
 Prostějovské léto budiž zahájeno.
 /)0 1
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seskupenísPetremLexou strana 25

Tomáš KALÁB
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JEDNOU

 Prostějovský talent TK Agrofert Vít
Kopřiva získal první letošní titul na okruhu
ITF Futures, když ovládl turnaj s dotací 15
000 amerických dolarů v polské Ustroni.
 Radní Olomouckého kraje odsouhlasili další dva projekty, které mají zvýšit
atraktivitu regionu pro turisty. Už vystoupit na novou rozhledu Kopaninka
na Prostějovsku. Čtěte v příštím vydání!
 Již čtvrtého titulu mládežnického
mistra České republiky se v tomto roce
dočkal zápasnický oddíl TJ Sokol Čechovice, když po Matěji Vrbovi, který
hned třikrát triumfoval mezi mladšími
i staršími žáky, se prosadil i David Pospíšil.
Čtěte v příštím vydání!
 V regionální dopravě na železnici došlo k dílčím úpravám jízdního
řádu na základě požadavků objednatelů dopravy. V celé Evropě vstoupil
včera, tj. v neděli 10. června 2018,
v platnost tzv. letní jízdní řád, a proto
dochází k drobným změnám u některých spojů.
 Vedení statutárního města Prostějov poskytne základním školám opět
peníze, které mají alespoň trochu ulevit
peněženkám rodičů budoucích prvňáčků. Jde o navýšení příspěvku školám pro žáky prvních tříd, ve výši jednoho tisíce korun pro jednoho žáka na
pořízení školních pomůcek pro školní
rok 2018/2019.

PROSTĚJOV Mise trenéra Oldřicha Machaly v ročníku 2017/2018 se v Prostějově náramně
vydařila. Zkušený kouč dokázal své svěřence „protáhnout“ úskalími třetí ligy a přivést je zpět
do profesionální soutěže. O postupu bylo jasno už od středy, kdy Velké Meziříčí ztratilo body
remízou v Uničově, ale eskáčko uplynulou sobotu stejně porazilo olomouckou Holici a prvenství stvrdilo také na trávníku. A tak mohli fotbalisté 1.SK Prostějov dát bezprostředně po
skončení zápasu trenérovi tradičního hobla a pustit se do víru oslav. Ty ale nemohou trvat
příliš dlouho, neboť letní přestávka je krátká. Už v tomto týdnu tak proběhnou horečná jednání s adepty na posílení kádru pro náročnou soutěž.

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROSTŘEDÍ ESKÁČKA
NAJDETE NA STRANÁCH 28-29

V přehradě se vykoupete

bez obav!
Zatím...
MOSTKOVICE, PLUMLOV
Pokud dorazíte k plumlovské
přehradě a budete zvažovat,
zda se do vodní nádrže i ponořit, či nikoliv, tak se nemusíte
bát. Po loňském zákazu je zatím voda v přehradě bezvadná.
Potvrzují to i poslední měření
krajských hygieniků.

-     $
 
$2  
    $  
 
Foto: Martin Zaoral

na jedničku. „Jedná se o nezávadnou
vodu s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní
rekreaci a vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi,“ popsali její vlastnosti na svých internetových stránkách.
Stejné hodnocení dostala voda v přeI v druhém letošním měření kvality hradě v uplynulých deseti letech při
vody totiž obstála plumlovská přehrada každém z květnových měření, a to kro-

boje na zelených trávnících aneb

mě let 2010-2013, kdy byla nádrž kvůli
bagrování vypuštěná. Postupem času se
však kvalita vody každoročně zhoršovala. Nejinak tomu bylo i loni. Přestože až
do poloviny prázdnin hygienici pravidelně přehradě udělovali nejlepší možnou známku, o pár dní později koupání
v přehradě kvůli jedovatým sinicím zakázali.
(mls)
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BONSAJE V AKCI

 Konický zámek se ocitl pod náporem nadšených pěstitelů bonsají. Chcete
sestátjejichpěstitelem?
strana 26

ŠLÁGR VEČERNÍKU – nohejbal

Tečka za jarem
v sobotu s Holicemi

PROSTĚJOV O nejbližším víkendu skončí nohejbalistům TJ Sokol I Prostějov první, ta delší polovina aktuální sezóny. Ve 12. kole
1. ligy mužů ČR 2018 přivítají na domácí antuce TJ Sokol Holice, hrát
se bude v sobotu 16. června od 14:00 hodin tradičně u sokolovny na
Skálově náměstí. A po tomto duelu nastane více než dvouměsíční letní pauza, během které si dá soutěž jako obvykle oddech.
Nadcházející mač je přitom hodně důležitý z hlediska bojů o postup
do play-off. Na přímý průnik do semifinále sice Hanáci mohou zapomenout, ale účast alespoň v předkole vyřazovací části pro svěřence
trenéra Beneše stále zůstává ve hře. Sobotního protivníka však nutně
potřebují porazit, aby dotáhli jeho bodový náskok v tabulce. A měli
tak stále šanci obsadit po základní fázi nejhůře šesté místo, poslední
postupové do k.o. bitev.
„Holicím máme co oplácet, protože jsme na jejich hřišti podlehli
koncem dubna vysoko 1:6. Průběh tehdejšího zápasu však byl mnohem vyrovnanější, než napovídá konečný výsledek. A navíc stále platí jedno: pokud nastoupíme v nejkompletnější možné sestavě, máme
na vyrovnaný boj s kýmkoliv v první lize. Podle mého názoru Holice
určitě můžeme zdolat,“ věří trenér Sokola I Richard Beneš.
(son)

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 26. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 26. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 26. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 26. KOLO

II. TØÍDA OFS PV – 26. KOLO

FK NĚMČICE NAD HANOU
SK PROTIVANOV
SOBOTA 16.6. 17:30 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích

FC KOSTELEC NA HANÉ
SK LIPOVÁ
SOBOTA 16.6. 17:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci na Hané

TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 17.6. 17:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
NEDĚLE 17.6. 17:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

TJ SOKOL OTASLAVICE
FC DOBROMILICE
SOBOTA 16.6. 17:30 HODIN
Fotbalový areál v Otaslavicích
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po jednom z nejromantičtějších míst v ČR dělal samotný správce
ČECHY POD KOSÍŘEM „Za trochu lásky šel bych světa kraj,“ svěřil se svého času JaroslavVrchlický.
Pokud by básník žil u nás na Hané,
určitě by zas tak daleko chodit
nemusel. Stačilo by, pokud by
se vydal do zámeckého parku
v Čechách pod Kosířem. V České
republice snad neexistuje romantičtější místo jako stvořené pro zamilované procházky. Dozvědět
se o něm trochu více od člověka
z nejpovolanějších mohli lidé
během uplynulého Víkendu otevřených zahrad. U toho Večerník
nemohl chybět.

původní
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Zámecký park v Čechách pod Kosířem se nachází na rozloze 21,5 hektaru a na jeho současnou podobu
měl největší vliv hraběcí rod Silva-Tarouca. Vášniví milovníci přírody
stáli mimo jiné i za vybudováním
známého parku v pražských Průhonicích. „Náš park se má tvářit jako

divoká příroda. Lze v něm objevit
celou řadu překvapivých výhledů, vůbec nejlepší pohled na něj
je ovšem z letadla,“ vyjádřil se pro
Večerník správce zámeckého parku
Jan Bábek, který se během uplynulého víkendu celkem čtyřikrát na dvě
hodiny ujal role průvodce po nádherném prostoru jako stvořeném
pro dlouhé procházky, při nichž je
pořád na co koukat, co poslouchat
a k čemu vonět.
Lidé se díky jeho nadšenému výkladu mohli dozvědět mnoho o historii i současnosti parku, kde se dají
mimo jiné najít všechny druhy lip
rostoucí na našem území. Řeč přišla i na aktuální problémy. „Klima
se jednoznačně mění, je to patrné
všude kolem nás. V současnosti
zde třeba objevujeme brouky roháče, kteří dříve bývali pouze na jižní
Moravě. Horší je, že se potýkáme
s nebývalými problémy se suchem.
Zatímco mladé stromy by si na něj
snad zvykly, pro ty staré představuje obrovskou hrozbu. Kromě
toho je decimuje také cizopasné
jmelí, které u nás šíří zpěvní ptáci.
Bojujeme s ním, jak se dá, ale je to
zřejmě boj, ve kterém zvítězit ne-

můžeme,“ upozornil Bábek, který
lidem přiblížil život řady zelených
monumentů. „Tohle je náš největší
dub,“ zastavil se u velikána nacházejícího se kousek u zdi za velkým
rybníkem. „Říká se tomu tady Na
Posranci. Během prusko-rakouských válek si zde rakouská armáda
zřídila lazaret. Tehdy je totiž trápila
úplavice projevující se urputnými
průjmy,“ vysvětlil Bábek, který posléze návštěvníky zavedl i do dlouhé dubové aleje, na jejímž okraji se
nachází Mánesův altán. „Na konci
aleje najdete nejstarší stromy v par-

" I NII L ? JII L N´´ Û saa

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

N+ +G  K(+  $     !  !  $"
    (  !      
Foto: Martin Zaoral

jaký byl víkkend oteevřeenýcch zahrrad....

3x foto: Martin Zaoral

Pøed Slzou PRVNÍ POMOC

se přišly rozloučit Zdravotní sestry „verbovaly“

desítky lidí...

Michal KADLEC
Pohřeb Štěpánky Košťálové se uskutečnil v kostele svatého Jana Křtitele
v Určicích. „Paní Štěpánka se narodila
v nedalekém Alojzově jako nejmladší
z devíti dětí. V roce 1943 se ale provdala do Určic za Josefa Košťála. Společně vychovali dvě děti, syna Jiřího
a dceru Jitku. Bydleli v malém skromném domku v Určicích, kde později
také s láskou pečovala o svá vnoučata.
Ve svém produktivním věku pracovala jako šička v Prostějově. Poslední tři
roky se o paní Štěpánku s láskou staral
její syn Jiří,“ zavzpomínal na nejstarší
občanku Prostějovska ve své smuteční řeči kaplan Adam Cynarski.
Štěpánka Košťálová byla pochována
na určickém hřbitově. Místní na ni
budou vždy vzpomínat jako na velice
skromnou ženu, která po celém okolí
rozdávala vždy radost ze života.

VIDEO&FOTOGALERIE
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S nejstarší občankou regionu
URČICE Jak Večerník informoval
v minulém vydání, v Určicích zemřela ve čtvrtek 31. května v nedožitých 104 letech nejstarší občanka
prostějovského regionu paní Štěpánka Košťálová. Se ženou, která
se do Určic provdala v roce 1943,
se přišly uplynulou sobotu odpoledne rozloučit desítky místních
občanů.

ku, jejichž stáří se počítá na stovky
let,“ upozornil všechny.
Lidem se komentovaná procházka
parkem musela líbit. „Náš průvodce
mluvil s velkým zaujetím. Bylo jasné,
že to tady díky své práci nejen perfektně zná, ale navíc to tu má i hodně rád,“
poznamenal jeden z návštěvníků.
Na komentovanou prohlídku parku
můžete vyrazit i po skončení Víkendu otevřených zahrad, kdy byl
vstup zdarma. Kromě toho se aktuálně můžete těšit na koncert Lenky
Filipové a jejích hostů, který se tam
bude konat už ve čtvrtek 28. června.
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i dárce krve

PROSTĚJOV Vlastně zahajovaly
letošní Prostějovské léto. Uplynulou středu odpoledne s dostatečným předstihem před vystoupením hudební skupiny Slza (čtěte na
straně 25 - pozn.red.) si svůj stánek
na náměstí T. G. Masaryka rozbily
sestry z prostějovské nemocnice.
Účelem jimi pořádané akce bylo C $  +   $    $ +  !+   !    K"
$
Foto: Michal Kadlec
poučit Prostějovany o poskytnutí
první pomoci, ale také informovat a jestli vůbec mají lidé zájem se něco „Jako celé řadě transfuzních stanic, tak
příchozí o potřebnosti dárcovství z tohoto oboru přiučit, odpověděla i té naší ubývá v poslední době aktivních
bez pardonu. „Stojíme tady na náměstí dárců krve. Zejména z řad starší generakrve.
nějakou chvíli. Dospělí lidé nás vidí, ce, kdy tito lidé již začínají trpět určitýMichal KADLEC už
ale rychle nás míjejí velkým obloukem. mi nemocemi, kvůli kterým již darovat
Ke stánku Agelu zprvu nesměle, ale Děti základních škol, studenti a lidé tak krev nemohou. A těch mladých přibývá
později stále odvážněji přistupovali do třiceti let se zastavují a živě se o pro- velmi málo. Proto jsme tady, abychom
zejména mladší lidé. „Chceme lidem blematiku první pomoci zajímají. Je zájemcům o tuto lidskou službu pro
přiblížit, jak pomoci těm druhým, kteří vidět, že o snahu pomáhat těm druhým druhé vysvětlili veškeré podmínky, za
se ocitnou v nouzi a potřebují první po- má především mladá generace,“ řekla kterých krev mohou darovat. Mnoho
moc. A nejde jen o základní ošetření, ale na rovinu Burgetová a následně dvěma lidí má předsudky, že odběr krve bolí,
hlavně o umění resuscitovat zraněného mladým slečnám popisovala i názorně to ale není pravda. Rádi lidem také přičlověka,“ popsala Večerníku smysl celé předváděla základy první pomoci.
pomeneme, že dárcovstvím mohou něakce Iva Burgetová, vrchní sestra aneste- Ve středu 6. června odpoledne komu druhému zachránit život,“ poznaziologicko-resuscitačního
oddělení se lidé na prostějovském náměs- menala pro Večerník Monika Říhová,
prostějovské nemocnice. Na otázku, tí rovněž dozvídali, jak potřeb- vrchní sestra hematologicko-transfúzzda první pomoc Prostějovanům jde né a nutné je dnes darovat krev. ního oddělení Nemocnice Prostějov.
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PROSTĚJOV V pořadí už XXI. mezinárodní sraz historických skútrů PLUMLOV 2018 se vydařil po všech stránkách. Dvoudenní
akci uspořádal Skútr klub Čezeta a organizátorům se podařilo
přilákat desítky majitelů historických malých motocyklů. Akce
začala v pátek ráno přejezdem všech účastníků z autokempu
Žralok na prostějovské náměstí T. G. Masaryka.

vali a lidé si historické stroje vyráběné
převážně v šedesátých letech minulého století mohli v klidu prohlédnout.
Majitelé „chrchlů“ či „kozidechů“ pak
nastoupili do dnes už historického auMichal
tobusu Karosa ŠL 11, který je rozvezl
KADLEC
na komentovanou prohlídku města.
Před muzeem účastníci srazu své Če- „Sraz historických skútrů pořádáme
zety, Manety, Tatrany i Jawy zaparko- každým rokem už jednadvacet let. Na
původní
reportáž
pro Večerník

letošní akci dorazily skútry jak československé výroby, tak i přátelé z Polska, kteří jsou majiteli německých
strojů. Vloni jsme tu měli i majitele
skútrů z Německa a Maďarska. Účelem naší akce je potkat se se všemi,
pro které jsou skútry životním koníčkem. Za ty roky se už všichni známe
po celé střední Evropě, rádi se ale potkáváme neustále na všech možných
podobných srazech,“ řekl Večerníku
přímo na místě Ondřej Májek, který
je společně s otcem Petrem hlavním
organizátorem této velkolepé akce.
Večerník se ho samozřejmě také zeptal, jak těžké je udržovat v chodu
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tak staré stroje, které byly vyráběny
v padesátých, ale hlavně šedesátých
letech minulého století. „Podívejte
se, když si koupíte novou motorku,
tak i po zimě na ni sednete, nastartujete a hned jedete! To s historickými
skútry je to mnohem složitější, ty si
vyžadují mnohem větší péči a údrž-

bu. Mnohdy se stane, že tento stroj
při jízdě zklame, vypoví vám službu.
To pak musíte s sebou neustále vozit
potřebné nářadí, což je současným
motorkářům k smíchu,“ odpověděl
rovněž s úsměvem Ondřej Májek.
Jak dodal, letošní sraz přilákal k účasti
přes 130 majitelů historických skútrů.

BYLI JSME
U TOHO

Ještě během pátečního dne účastníci
srazu přejeli se svými historickými
skútry z Prostějova do Skalky a zpět
do Plumlova, kde je čekal večerní
program. V sobotu pak společně
odjeli do Čech pod Kosířem, kde se
uskutečnila další veřejná expozice
skútrů.
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šek soukromým jesličkám.
Bez větších skrupulí se poté už
všichni příznivci Ortelu v tričkách
dočkali své oblíbené kapely. Ta si ke
svému vystoupení připravila i pestrou a barevnou světelnou show
s plameny, které při určitých pasážích šlehaly z pódia. Až pět stovek
skalních fanoušků si přišlo zazpívat
své srdcové hity s Tomášem Ortelem. „Některými skladbami se dotýkáme ožehavých témat, až to došlo
tak daleko, že na nejmenovaných
internetových stránkách naše písně
smazali. Proto jsme rádi za vás, za
naše fanoušky, kteří mezi sebou sdílíte naši hudbu. Moc si toho vážíme
a těší nás, že naše písničky zná tolik

lidí nazpaměť,“ poděkoval svým fanouškům během koncertu zpěvák
Tomáš Ortel.
Ať už se kapela potýká se sebevětší
kontroverzí, své přívržence si našla i mezi místními lidmi. „Koupil
jsem si tady tričko kapely. Líbí se mi
jejich texty, protože odráží pravdu,
kterou se ostatní bojí pojmenovat.
Proto se to tolika lidem líbí, nebo
nelíbí,“ nadhodil myšlenku Jaroslav
Starý. Během sobotního vystoupení na přehradě zazněly největší
hity a celá akce se obešla bez jakéhokoliv problému i díky skvělé
připravenosti organizátorů. „Jsem
s průběhem akce velice spokojen.
K žádným výtržnostem nedošlo,

i proto, že jsme měli zajištěnou velice dobrou ochranku ze Slovenska,
která má zkušenosti s velkými koncerty jako například rapera Rytmuse,“ oddechl si Zlámal, libující si
nad skutečností, že se nepotvrdily
žádné zvěsti škarohlídů o nejrůznějších nepřístojnostech.
A proč zrovna Ortel? „Mně se dostal
do povědomí asi před dvěma lety.
Takže mě napadlo, že by bylo dobré
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Tereza Tylová. Z Prahy přijel Robert Janč
ze souboru Squadra sua a o půl páté předvedl stand-up, disciplínu, kterou si komici
podmaňují nespočet lidí a vyprodávají sály.
Robert přijel se svým kouskem do mlýnku
nesoucí název UP. Do třetice měl možnost
zdejší divák potěšit své oči pohledem na
krásné marionety Loutkového divadla Starost v pohádce Kouzelná mošna.

BYLI JSME
U TOHO

Než se však dostaneme k samotným přestavením, není na škodu si připomenout,
že tento divadelní seriál baví diváky už
dlouhých dvaadvacet let. Festival prostějovských amatérských souborů a jejich
hostů MEDart se konal poprvé v roce
1996. První iniciativa udělat přehlídku
všeho divadelního dění v Prostějově se
zrodila v hlavách Hany Kotyzové a Blanky Oujezdské. Akce se koná vždy kolem
svátku svatého Medarda, což se i nápaditě
objevuje ve jménu akce. Hlavním cílem je
snaha ukázat místní divadelní spolky, jejich

Jak vznikl MEDart

Jakub ČERMÁK
Aneta DANĚČKOVÁ

PROSTĚJOV Jako každoročně první týden v červnu patřil ochotníkům
a divadelníkům z prostějovské scény.
Přehlídka vybraných přestavení lákala
na vybraná místa zapálené příznivce
prken, co znamenají svět. Od 4. do
8. června tak bylo k vidění třináct inscenací, mezi kterými zazářily nejen
pohádky, ale i například Shakespeare,
pantomima nebo aktuálně stále více
populární stand-up comedy. Pořadatelé ze Základní umělecké školy V. Ambrose a Kulturního klubu Duha tudíž
připravili na konec divadelní sezóny
velmi pestrý program.

V pondělí 4. června započali přehlídku
divadelní soubory pořádající ZUŠ svými
úspěšnými představeními Jak se zbavit
mstivý Soni a Matylda. Večer vystoupilo
Moje divadlo v sále Kulturního domu
Duha 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, se v hlavních
rolích představili Hana Švédová, Martina
Drmolová, Pavel Drmola a Jakub Dohnal.
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zapálení a um široké veřejnosti. Velkým
lákadlem jsou i prostory, které pro svoje vystupující organizátoři hledají. Posledních
pár let se podařilo - za nemalého přispění
statutárního města Prostějov - obsadit
nádvoří prostějovského zámku a dokonale ho využít. V minulosti se hrávalo i na
náměstí TGM, ve Smetanových sadech
nebo například v Rajské zahradě za kostelem Povýšení sv. Kříže. Dramaturgie
festivalu se snaží každým rokem doplnit
prostějovskou scénu zajímavými hosty
z jiných měst, dokonce ale i ze zahraničí.
V roce 2009 pro posílení neutuchajících
aktivit pořadatelů vznikla APO (Asociace
Prostějovských Ochotníků), která bude
dohlížet na to, aby divadelní život v Prostějově nikdy nezakrněl a tím nezhynul i festival MEDart!

Podtitul festivalu zní: Proč by Hanák jezdil
za divadlem ven, když ho má doma!

Prostřední den celého programu byl
vyhrazena mladým prostějovským souborům. Studentky Cyrilometodějského
gymnázia zvolily shakespearovské téma
a jeho Zkrocení zlé ženy. Na druhou
stranu studenti literárně dramatického
oboru ZUŠ ukázali černý humor Davida
Duchovnyho, kdžy zinscenovali jeho knihu s názvem Kráva nebeská. V ní si Elsie
Bovaryová žije celkem spokojený život
normální a šťastné krávy. Celé dny tráví na
pastvě a odpočinkem. Jednou v noci ale
zničehonic zatouží po svobodě a společně
se svojí nejlepší kamarádkou Mallory se
rozhodne utéct z kravína. Život venku na
svobodě se jim velmi zalíbí. Mallory flirtuje
s býky, zatímco Elsie prozkoumává okolí
farmářova domu. Jednou večer ale uvidí
přes okno televizi, kde zrovna běží pořad
o masokombinátech. Plná strachu se roz-

Støedeèní pøedstavení

Další program MEDartu se převážně odehrál pod širým nebem na nádvoří prostějovského zámku. Pohádkový příběh dvou
holčiček Terezka a kouzelné autíčko zahrálo olomoucké divadlo Tramtárie. Příběh
o malé Terezce, které se stane hrozná věc!
Ztratí se na výletě se školkou. Ještě horší
na tom je, že se ztratí. Ale co teď? Přestavení zaujalo především díky rozmanitosti
kostýmů, které se v průběhu přestavení
často měnily. „Co se týče kostýmů, šlo
především o to, aby se holky připodobnily
co možná nejvíce současným dětem. Byly
veselé a hravé. Proměnlivost kostýmů se
musela přizpůsobit tak, aby splňovala určité znaky. Stará babička - hůlka, klobouk,
policista – uniforma, zloděj na útěku – pruhovaný svetr a vězeňská čepice s číslem,
ale vše stále tou dětskou hravou formou
a také v jednoduchých znacích, aby to herečka zvládala převlékat,“ popisuje práci na
kostýmech členka tvůrčího týmu divadla

Ètvrteèní hosté

hodně utéct, a to na jediné místo na zemi,
kde jsou krávy posvátné, do Indie. Dobrodružství může začít.
„Stále mě překvapuje, jak děti dokáží být
bystré, vzaly celkem složitou knihu a udělaly z ní solidně postavené představení,“
myslí si o studentech divačka Žofie. „Přijíždím sem z Olomouce pravidelně, protože
studuji divadlo a zajímá mě, co se hraje
v okolních městech. Na konci sezóny je
spousta festivalů, ale tento mi přijde takový
pohodový, domácí a hlavně nekomerční.“
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Úterní večer patřil pantomicko-improvizační one man show Miroslava Kasprzyka,
která byla plná humorných scének a parodií. Mim show byla k vidění v sále zámku
na Pernštýnském náměstí. „Líbí se mi to,
protože vše, co musí člověk použít, aby divákovi něco předvedl, je jen jeho mimika,
gesta a postoje těla. Myslím, že to je stejně
složité jako se třeba naučit text, protože
tady je kladen důraz pouze na to, co divák
vidí. Také jsem chodil do dramatického
kroužku a tam se pantomima používá jako
cvičení výrazů a gestikulace,“ prozradil Večerníku Matěj Beránek.

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

klikni na
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Pátek pro dìti
Na páté festivalové dopoledne se mohly těšit hlavně děti, i když v publiku se objevilo
pár dospělých. Zámecký sál byl hned brzy
ráno plný malých natěšených námořníků,
kteří se už nemohli dočkat Námořnické
pohádky od divadelní skupiny Klaun
Family. Klauni Olina a Hubert dětem
humorně představili, co všechno obnáší
život námořníků na daleké plavbě lodí po
oceánu. Hubert a Olina si během zhruba
hodinového představení vyzkoušeli rybařit, chytit vítr a Hubert se dokonce naučil
plavat, čímž si od Oliny vysloužil pochvalu. „Já v tobě vidím námořníka, Huberte,“
prohlásila Olina nadšeně a na to si spolu
s Hubertem zazpívala písničku „V každém
je kus námořníka“. Největší úspěch u dětí
však měl klaun Hubert s přístrojem na výrobu bublinek, který ke konci představení
pustil. To se všechny děti naráz zvedly a začaly bublinky chytat a propichovat. Když
se pak klauni s dětmi v deset hodin rozloučili, odcházely děti i paní učitelky rozesmáté a navíc s razítkem na ruce s nápisem
„Klaun Family“.
Druhá pohádka na programu byla pro
trošku větší ratolesti. Sál byl opět plný
a všichni napjatě čekali, co si němčičtí dramaťáčci pro MEDartové diváky připravili,
protože už název Havrane z kamene sám
o sobě evokoval tajemno. Nakonec šlo
o čarodějnickou pohádku se skvělými
kostýmy i hudebním podkladem. Hlavní
postavou tohoto představení je čarodějnice Mladá, která už nechtěla žít sama, a tak
se rozhodla přidat se k čarodějnickému
klanu. Musela podstoupit řadu těžkých
zkoušek, jelikož čarodějnice mezi sebe nikoho jen tak nepřijmou. Krátce po jejich
splnění potkala mladou dívku Juliannu se
A celý MEDart zakončil asi nejstarší prostějovský amatérský soubor Divadlo Hanácké obce. Vpodvečer se hrálo, zpívalo
a tančilo v pohádce O tlustém pradědečkovi z pera Josefa Čapka. Po posledním
představení přišlo na řadu poděkování
od organizačního týmu odcházející hlavní dlouholeté vedoucí Haně Kotyzové.
„Doufám, že jste si všichni užili poslední
představení stejně jako celý týden,“ pronesli přímo do publika.
Pro Večerník pak vypadalo hodnocení
následovně: „Letos jsme se museli trošku
uskromnit, co se týče prostoru, protože
dříve se hodně představení hrálo v Divadle
Point, ale to momentálně žádné zázemí
nemá. Všechno se tedy letos odehrávalo
tady na zámku a také nám svoje prostory
propůjčil Kinoklub Duha,“ okomentovala
zástupkyně ředitele Lidové umělecké školy Vladimíra Ambrose Hana Šprynarová.
„Myslím ale, že jsme se situaci zvládli přizpůsobit a program nijak neutrpěl. Na své
si přišli děti i dospělí, měli jsme tu hosty
z Prahy i Olomouce a diváků bylo dost,
takže já jsem s průběhem festivalu spokojená,“ zhodnotila MEDart 2018 Hana
Šprynarová.

Rozlouèení s MEDartem

kterou zatoužila být kamarádka. Mladá
ale lidem nerozuměla, a tak dělala pro Juliannu první poslední, ta totiž chtěla získat
jednoho chlapce od nich ze vsi, ale její rodiče i žena, pro kterou chlapec pracuje jako
podkoní, byli proti. Mladé se nakonec povedlo všechna kouzla pro Juliannu úspěšně
dokončit. Julianna však na Mladou záhy po
svatbě se svým milým zapomněla a ani čarodějky už ji mezi sebou nechtěly, protože
čarovala pro lidi. Naštěstí měla Mladá ještě
svého věrného kamaráda Havrana z kamene, který byl opravdu zkamenělý havran.
Havran na chvíli ožil jen proto, aby jí poradil vydat se ještě jednou mezi lidi a zkusit
svoje štěstí.
I tato pohádka měla mezi diváky úspěch
a snad si z ní děti i odnesly nějaké ponaučení do budoucna. Po jedenácté hodině
se festival MEDart 2018 pomalu chýlil ke
konci...
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Den první: z „kvaldy“ postoupil
Šátral, Koláø zvládl vstup

Hned tři domácí tenisté se v průběhu
úterý radovali z postupu do osmifinále
MONETA Czech Open. Vítězství si na
své konto připsal také španělská turnajová jednička Guillermo Garcia-Lopez,
naopak další hvězdy se však rozloučily.
Téměř dvě a půl hodiny bojoval na centrálním dvorci Václav Šafránek a pořadatelům se odvděčil za divokou kartu do
hlavní soutěže, porazil třetího nasazeného Roberta Carballese Baenu po bojovném výkonu. „Vzájemně jsme si brali
servisy. Šlo o extrémně vyrovnaný zápas
s dobrým koncem. Po špatném začátku
jsem musel upravit vlastní hru. Šel jsem
do většího rizika, což u mě není obvyklé,
ale vyplatilo se to,“ uvedl Šafránek.
Výše postaveného soupeře přehrál také

 ")
Pavlásek vyøadil „dvojku“

Do hlavní soutěže, jejíž kvalifikace vrcholila v rámci pondělí, z domácích zástupců
postoupil pouze Jan Šátral. Ve finále se
Slovákem Liškou se sice zpočátku trápil
a ztratil první sadu, pak ale vyhrál devět
her v řadě a přesvědčivě si vybojoval právo
hrát hlavní soutěž. „V poslední době jsem
neměl žádnou velkou formu, proto tři výhry v kvalifikaci beru jako úspěch. Odehrál
jsem docela těžké zápasy. Finále se zlomilo
ve druhém setu, v němž mi vše vycházelo.
Dokázal jsem toho využít,“ pochvaloval si
Šátral. Dalším Čechům se už nedařilo. Marek Jaloviec hladce podlehl Magerovi z Itálie a Jan Mertl nestačil na Martina Cuevase,
jedničku kvalifikace. Posledním postupujícím se stal Ital Federico Gaio po výhře nad
Rusem Karlovským.
Ještě v tentýž den se rozběhla hlavní
soutěž a jako první do druhého kola postoupil Michail Kukuškin z Kazachstánu. Vítěz prostějovského turnaje z roku
2016 nedal šanci francouzskému hráči
Hoangovi a v celém utkání ztratil pouze čtyři hry. V nejsledovanější dvouhře
pak domácí Zdeněk Kolář vyzval Jana
Choinského z Německa. Duel jednadvacetiletých tenistů nastupující generace
rozhodovala až třetí sada. V její koncovce
měl lepší nervy český hráč. V drobném
dešti získal čtyři hry v řadě a díky dvojchybě soupeře využil hned první mečbol.
„I za stavu 2:4 ve třetím setu jsem věřil, že
šance na výhru existuje. Vyplatilo se to,“
oddechl si po napínavém střetnutí Kolář.

V zápasech o postup do čtvrtfinále MONETA Czech Open se českým reprezentantům absolutně nedařilo. Václav
Šafránek v souboji s Geraldem Metzerem získal jedinou hru a nenavázal na
výkon z úvodního utkání. Zdeněk Kolář
pak vypadl s Federico Gaiem z Itálie,
Adam Pavlásek nedotáhl do konce nadějně rozehraný duel s Jaume Munarem
ze Španělska a sklonit hlavu musel také
Jiří Veselý. „Melzerův styl mi nevyhovuje. Na nějaké nachytání útoku jsem nedostal čas. Fyzicky jsem se cítil dobře, ale
nedostal jsem se do pořádné výměny.
Neustále jsem byl pod tlakem a soupeř
toho využil,“ uznal Šafránek.
Italský kvalifikant Gaio ovládl napínavou koncovku první sady a po vítězství
7:5 Koláře zlomil. Český tenista se snažil
měnit rytmus hry, hrál na velké riziko,
přesto nezískal ani hru a dostal ve druhém setu kanára.
Adam Pavlásek se potil na kurtu téměř
tři hodiny, k úspěchu v rozhodující
sadě mu ovšem nestačilo ani vedení 5:2
a 30:15 při vlastním servisu. „Oproti
předchozímu zápasu jsem se nemohl
spolehnout na podání. Bez toho se dnes
hráč neobejde. Když nemá servis, musí
být připravený na velkou válku. Přesně
to se stalo. Utkání bohužel pro mě mělo
špatný konec,“ litoval promarněné šance
prostějovský tenista.
Posledním domácím hráčem v soutěži
byl Jiří Veselý. Se Švédem Eliasem Ymerem se pral 140 minut, pak se musel rozloučit se snem o čtvrtém titulu z Czech
Open. „Takhle hrát prostě nemůžu.
Právem vypadávám ze světové stovky.
Pokud se do ní chci vrátit, musím změnit prakticky všechno,“ soukal ze sebe
po utkání Veselý, podle něhož byl pro
Ymera snadným soupeřem. „Nedal jsem
pořádný servis. Odešly mi nohy i hlava.
Hra neměla absolutně žádnou myšlenkou. Nebylo nic, od čeho bych se mohl
odrazit,“ uznal obhájce titulu.
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Adam Pavlásek, když v duelu s druhým
nasazeným Pablo Cuevasem z Uruguaye zvládl dvě zkrácené hry. „Průběh
zápasu odpovídá rychlosti kurtu. Servis
nám šel, nebyl prostor brát si podání.
V koncovce bylo štěstí na mé straně,“
pochvaloval si Pavlásek.
Obhájce titulu Jiří Veselý se s Italem Gianlucou Magerem příliš nenadřel a po
bezproblémovém průběhu si udržel
šanci získat v Prostějově čtvrté celkové
vítězství. „Od soupeře jsem toho čekal
víc. K úspěchu stačil poctivý výkon.
Žádné velké údery ale nebyly potřeba,“
poznamenal skončení zápasu.
Pouze chvilku štěstí prožil „lucky losser“
Marek Jaloviec. Po odstoupení Francouze Konstanta Lestienna dostal len TK
Agrofert Prostějov možnost zahrát si
hlavní soutěž, proti Geraldu Melzerovi
však uhrál pouze tři hry. Neuspěl ani kvalifikant Jan Šátral. Se Švédem Eliasem
Ymerem se rval tři sety, v závěru ale odešel fyzicky a prohrál 5:7, i když vedl 4:2.

PROSTĚJOV Příjemnou a odlehčenou odvetu za vzájemný semifinálový souboj ze semifinále na Australian Open 2002 sehráli v rámci
tradiční exhibice před závěrečným
duelem MONETA Czech Open
Švéd Thomas Johansson a Jiří Novák. Úspěšnější byl tentokrát díky
výsledku 5:3 bývalý špičkový prostějovský tenista. Zástupci bývalé silné generace předvedli, že cit v ruce
jim i po letech rozhodně neschází.
Bavili diváky přesnými tvrdými údery i citlivými kraťasy. Příjemné představení tak bylo důstojným předprogramem závěrečného utkání.
„O výsledek opravdu nešlo. Jsem strašně rád, že Thomas přijel. Jsme vrstevníci, je mladší pouze o dva dny než já.
Na kurtu jsme se potkávali od juniorů,
jsme dlouholetí kamarádi. To, že na
náš turnaj přijela taková legenda, je
skvělá zpráva,“ pronesl Jiří Novák
Opět se potvrdilo, že elitní hráči minulých let tenis nezapomínají. Ano, ubrali
klikni na
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Nastupující generace se výrazně připomenula v průběhu semifinálového
programu MONETA Czech Open.
Jednadvacetiletý Španěl Jaume Munar v souboji s Rakušanem Geraldem
Melzerem odehrál další třísetové utkání,
opět s vítěznou tečkou, přestože musel
průběh zápasu otáčet. „Od druhého
setu jsem hrál opravdu dobře. Vyplatilo
se, že jsem první sadu za stavu 1:5 nevzdal a hrál až do konce, přestože ji získal
soupeř. Získal jsem čas, abych se mohl
zlepšit, to bylo důležité,“ uvedl Munar.
Hned dvakrát pro sebe dokázal získat
zkrácenou hru Laslo Djere ze Srbska
v duelu s nejvýše nasazeným Guillermem Garciou-Lopezem. Nervy udržel
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obsazení finále

hodující. Od příjezdu jsem se cítil dobře,
věřil jsem, že budu mít více sil než Ymer,“
uvedl Munar.
V další antukové válce přetlačil Laslo
Djere ze Srbska nasazeného Argentince Guido Pellu, přestože ve druhé sadě
prohrával 2:5. Bez výraznějších potíží se
mezi nejlepší čtyři dostal pouze Guillermo Garcia-Lopez, jednička MONETA
Czech Open. Španěl ukončil senzační
cestu Itala Federia Gaia z kvalifikace.

krát se hrálo na čas. Jinak by vyrovnaný
souboj na prostějovské antuce skončil
možná také až za čtyři hodiny, stejně
jako v roce 2002. „To by ale hned vedle kurtu by musela stát sanitka,“ smál
se sympatický švédský tenista.
Oba hráči pak zhodnotili momentální
situaci svých následovníků. „Byli jsme
dlouho rozmlsaní. Tomáš Berdych byl

jediného hráče ve druhé stovce. Musíme být trpěliví. Naštěstí jsou tady
legendy. U nás třeba Stefan Edberg,
vy máte například Jirku Nováka. Jejich
bývalé úspěchy mladým ukážou směr.
Chce to jen trošku času,“ pronesl Johansson.
(lv)
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dlouho ve světové desítce, vyhrály se Davis Cupy. Mladým klukům to zatím úplně nejde, ale nemluvil bych o nějaké krizi.
Dejme klukům pár let, náš tenis zase bude
nahoře,“ míní optimisticky Novák.
„Český tenis na tom stále není špatně.
Podívejte se na ten švédský. Máme

6:1, 7:6
BELLUCCI Thomaz

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

MILLOT Vincent (Francie)

VESELÝ Jiří (ČR - 5)
MAGER Gianluca (Itálie)
ŠÁTRAL Jan (Česko)
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)

CARUSO Salvatore

6:3, 7:5

6:1, 6:3
ALBOT Radu
6:3, 6:3
CARUSO Salvatore

MUNAR Jaume

6:7, 6:4, 7:5

6:3, 3:2 skreč
PAVLÁSEK Adam
7:6, 7:6

YMER Elias
6:2, 3:6, 6:4
MUNAR Jaume

ŠAFRÁNEK Václav
3:6, 7:6, 6:4
VESELÝ Jiří
6:3, 6:3
YMER Elias
7:5, 4:6, 7:5

6:3, 6:0

MELZER Gerald
6:1, 6:0

bez boje
KUKUŠKIN Michajl

6:3, 6:2
MELZER Gerald

DJERE Lasio

7:5, 6:3

PELLA Guido

6:1, 6:3

DJERE Lasio

HORANSKÝ Filip (SLOVENSKO)
6:1, 6:3
OLIVO Renzo (Argentina)

PELLA Guido
GOMBOŠ Norbert (Slovensko)
6:3, 6:2
DOMINGUES Joao (Portugalsko)
DOMINGUES Joao

GAIO Fededico
7:5, 6:0

GARCIA-LOPEZ Guillermo

6:4, 6:4

GARCIA-LOPEZ Guillermo

6:4, 6:3
KOLÁŘ Zdeněk
5:7, 6:2, 6:4
GAIO Fededico
BASIC Mirza (Bosna a Hercegovina - 6)
6:2, 7:6
PELLA Guido (Argentina - 4)

Šacharov Gleb (Francie)
Cuevas Martin (Uruguay)
BELLUCCI Thomaz (BRAZÍLIE)
CHOINSKI Jan (Německo)
KOLÁŘ Zdeněk (Česko)
GAIO Fededico (Itálie)

GARCIA-LOPEZ Guillermo (Španělsko)
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3:6, 6:1, 6:1

MUNAR Jaume

MELZER Gerald
6:4, 6:3

6:4, 7:5

DJERE Lasio

6:3, 6:4

GARCIA-LOPEZ Guillermo

127 000 €

6:1, 6:3

Prize money:

4:6, 6:3, 6:2

MUNAR Jaume

Jaume
MUNAR

7:6, 3:6, 7:6

DJERE Lasio

srbský hráč nedokázal zvítězit. V prvním
setu uhrál jedinou hru a i ve druhé sadě
byl vždy o krok vepředu Jaume Munar,
velká naděje španělského tenisu. Po hodině a sedmnácti minutách proměnil
svůj druhý mečbol a zakončil své vítězné tažení. „Turnajové vítězství je velice
příjemné. Bude ale záležet na tom, jak
s ním naložím v příštích týdnech a měsících,“ prohlásil Munar, který se posunul
na 106. místo žebříčku ATP.
Poražený Djere jen obtížně skrýval velké
zklamání. Ve finále nedokázal zopako x
vat výkony z předešlých kol a celý zápas
V závěrečném utkání Laslo Djere po- marně dotahoval ztrátu na španělského
druhé v kariéře usiloval o triumf na MO- protivníka. „Nebyl to můj den. Byl jsem
NETA Czech Open. Ani tentokrát však bez šance,“ přiznal rozčarovaný Srb.

% I$ $ + 
PLUS/Pavel Lebeda

na uzdě v první a třetí sadě, což mu stačilo k tomu, aby si zopakoval finálovou
účast z roku 2015. „Byl to neuvěřitelně
náročný zápas. Dokázal jsem se udržet
v dlouhých výměnách. Podařilo se mi
hrát bez nevynucených chyb. Myslím,
že si postup zasloužím. Výhra mě ale
stáhla hodně sil,“ prohlásil po utkání
Djere, kterému prostějovské prostředí
svědčí. Před lety tady byl členem dorosteneckého týmu, který získal titul mistrů
republiky.
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Gerald Melzer z Rakouska využil dobrou formu k dalšímu úspěchu, tentokrát
nad Italem Salvatore Carusem. V každém setu prolomil jednou servis protivníka a to mu stačilo na postup. „Každý
hráč z první dvoustovky umí hrát tenis,
výkonnostní rozdíly jsou minimální,
což se opět ukázalo. Soupeř hrál lépe od
základní čáry. Při podobných úderech
jsem neměl v ruce potřebný cit. Ale lépe
jsem podával a to nakonec rozhodlo,“
poznamenal vítěz.
Další kvalitní představení předvedl Španěl Jaume Munar. Se Švédem Eliasem
Ymerem se dostal do tempa až od začátku druhé sady, ve zbytku utkání už
dominoval. „V prvním setu jsem svůj
servis třikrát prohrál, v následujících
dvou jsem si to už pohlídal a to bylo roz-

 +  +
i veterán jdou dál

V duelech zahraničních tenisů bez boje
postoupil Srb Laslo Djere, kterému
kvůli problémům s kyčlí vzdal Kazach
Michail Kukuškin. Ital Salvatore Causo
překvapivě zdolal osmého nasazeného
Moldavce Radu Albota a posledním
čtvrtfinalistou se stal nejvýše nasazený
Guillermo Garcia – Lopez po výhře na
Brazilcem Thomazem Belluccim.

na razanci returnů, přesnost úderů ale
zůstala. Stejně tak i chytrost v mezihře.
A servis? V několika případech se dostal
přes dvě stě kilometrů za hodinu. „Rychlost zůstala, akorát ta přesnost je pryč.
Trefoval jsem tak sedm servisů z deseti.
Teď jeden,“ usmíval se Johansson.
Před lety se tenisté v Austrálii prali
o účast ve finále v pěti setech. Tento-
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Češi zklamali, zahraniční konkurence byla nad jejich síly

PROSTĚJOV Od pondělí do soboty
byl hlavním městem českého tenisu
Prostějov. Právě v něm probíhal již
25. ročník mezinárodního turnaje
mužů MONETA Czech Open 2018.
Největší mužský podnik na území
České republiky byl oslavou antukového tenisu. Letos domácí hráči boC$K hužel opustili turnaj příliš brzy. Ani
%  
jeden nepostoupil do čtvrtfinále, což
se ještě v historii prostějovského challengeru nestalo. Jak probíhal singlový turnaj pěkně den po dni, pro vás
Večerník sledoval pěkně zblízka.

komplikací, neřešili jsme žádný problém. V předstihu se nám podařilo splnit všechny podmínky, které nám ATP
dala po loňském ročníku, zcela nové
byly například povrchy kurtů. I proto je
pro nás hodnocení příznivé,“ konstatovala s úsměvem Petra Černošková.
Dobrou pověst turnaje budou mezi tenisty šířit i hráči, což je patrné z jejich ohlasů.
„Z pohledu servisu pro tenisty je prostějovský challenger s přehledem na úrovni turnajů ATP Tour,“ chválil pořadatele například
nejvýše nasazený Guillermo Garcia-Lopez,
vítěz pěti turnajů na okruhu ATP.
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Hvìzdy exhibice bavily diváky a hodnotily souèasný tenis
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Koncert kontroverzní

navštivte stále více oblíbenější inter vecerník


MEDart přiblížil divákům divadelní kvality

„Z každého koncertu věnujeme
část výtěžku na podporu dětí, ať už
se jedná o oddělení v nemocnicích,
nebo dětské domovy. Jsem také rád,
že jsme v tomto našem snažení našli podporu u náměstka primátorky
statutárního města Jiřího Pospíšila,“
konstatoval úvodem Petr Zlámal.
Tato dvojice poté přímo na pódiu
před koncertem společně předala

Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PLUMLOV Sobotní večer na pláži U Vrbiček se nesl ve znamení tvrdých kytarových zvuků a hlasu
Tomáše Ortela ze stejnojmenné kapely Ortel. Ta zavítala na plumlovskou přehradu, kde nastartovala letní hudební sezónu pod názvem ROCK MAIER FEST. Součástí seriálu budou tradiční revivaly
legend i vzpomínka na rockové hvězdy, ale také například koncert skupiny Mirai. Jak pro Večerník
zopakoval majitel pořádající agentury HITRADE Petr Zlámal, každý koncert bude mít ještě jeden
rozměr - charitativní. A bylo tomu tak i v případě sobotního vystoupení kontroverzního seskupení
Ortel. Potěšení z něj budou mít v soukromých prostějovských jesličkách. Večerník byl jako jediné
médium po celý koncert u všeho podstatného.

18052310564

tenis

NA MONETA CZECH OPEN 2018

milujeme

Z VERNISÁŽE...

Pondělí 11. června 2018
www.vecernikpv.cz
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kapely Námìstí rozehøála SLZA V knihovnì visí ukázky

netové stránky www.vecernikpv.cz
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připustil

Debla ovládl ukrajinsko-slovenský pár

Jiří Veselý

Foto: www.czech-open.cz
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pro fanoušky kapely zprostředkovat
ten zážitek vidět jejich oblíbence
naživo. Ze strany kapely byl přístup
velice vstřícný a domluva s Tomášem Ortelem byla bez problému.
Jsem rád, že se celá ta akce povedla,“
neskrýval spokojnost šéf pořádající
agentury.
Další bod programu léta U Vrbiček je festival Legendy se vrací,
kde v sobotu 23. června vystoupí
několik revivalových skupin. „Na
akci jsou všichni zváni a doufám, že
se přes celé léto vybere nejvíce peněz pro dobré účely,“ doplnil Petr
Zlámal.

Zahajovací koncert Prostějovského
léta po okraj zaplnil prostory vedle
muzea, kam si přišly poslechnout kapelu stovky hudebně naladěných přívrženců seskupení dvou teenegerů.
„Bylo neuvěřitelné, kolik lidí ten koncert přivábil. Je jasné, že Slza je atraktivní hlavně pro mladší část populace,
která přišla dříve, zabrala první řady,
znala a zpívala texty s kapelou. Navzdory tomu se před pódiem sešly
všechny věkové kategorie a doufám,
že si užily nejen samotný koncert,
ale i celý program,“ řekla Večerníku
náměstkyně prostějovské primátorky
Ivana Hemerková.

Jakub ČERMÁK

PROSTĚJOV Ve čtvrtek 7. června
začal další ročník oblíbeného seriálu Prostějovské léto, který během
několika měsíců přinese nespočet
hudebních vystoupení, workshopů
pro děti i dospělé nebo také divadla
a přednášky. Čtvrteční odpoledne
začalo ukázkou první pomoci, kde
si každý mohl na figuríně názorně
vyzkoušet, jak v krizových situacích zachránit život (čtěte na straně
23 - pozn.red). V podvečer si celé
náměstí T.G.Masaryka podmanila
česká kapela Slza hrající v Prostějově znovu po třech letech. U toho
Večerník nemohl chybět.

Petr Lexa

Kapela Slza s Lukášem Bundilem
a Petrem Lexou vznikla v roce 2014.
I za tak krátkou dobu však vyslala do
světa několik hitů ovládajících rádiové hitparády. V tomto roce si připravila turné k nové desce Holomráz.
To trvalo celý březen a bude opět
pokračovat v prosinci. Mezitím má
dvojice velmi nabitý program, jehož
součástí se stalo právě vystoupení na
Prostějovském létu. Sama dvojice má
na Prostějov jen nejlepší vzpomínky
a pár jich připomněla přímo během
koncertu.
„Je to tři roky, co jsme tady hráli,
a byl to vlastně jeden z našich prvních koncertů. Přímo tady na tomto
náměstí, tady na tom místě. Později
jsme tady byli ještě na turné, a pokud
znáte videoklip k písničce Vstříc nekonečnu, určitě jste poznali kulturní
dům stojící jen kousek odsud. Pokud jste byli na koncertu, možná jste
mohli i zahlédnout sami sebe, protože sousta záběrů v klipu je právě odtud z Prostějova. Jsem tedy moc rád,
že se sem můžeme vracet, protože
publikum vždycky skvělé, takže moc
děkujeme,“ vysekl poklonu místnímu
prostředí Petr Lexa.
Následně Slza zazpívala největší hity,
načež koncert možná pro některé uběhl až moc rychle. „Uteklo to jak voda,
ale bylo to super. Chtěly bychom
s kamarádkou ulovit podpisy, tak se
budeme snažit nějak nacpat dopředu,“
svěřila se Večerníku slečna Klára.
Každopádně to byl jen začátek Prostějovského léta a na další den se zajímavým programem se už můžete
těšit právě dnes, a sice 11. června,
kdy proběhne sportovní závod pro
malé i velké Prostějovská koloběžka.
„Chtěla bych jménem města Prostějova pozvat všechny, co mají rádi léto
a zábavu, ať s sebou vezmou dobrou
náladu a určitě přijdou na další dny.
Čeká je velmi pestrý a různorodý
program,“ láká náměstkyně Hemerková.
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knihovně na výstavě Grafický design
pohledem studentů, která přináší výběr toho nejlepšího z předmětů počítačová grafika, multimediální příprava
a design.
„Ze všeho nejvíc mně z výstavy v hlavě
zůstaly dvě věci. První z nich byl návrh
koláže propojující klasickou antickou
sochu se současnou fotografií a druhou
návrh přebalu knihy K. J. Erbena Kytice, na kterém bylo jasně patrné, že autor má nejen vytříbený výtvarný cit, ale
že o zadání i originálně a přitom trefně
přemýšlel,“ vyjádřil se jeden z návštěvníků výstavy, která bude v prostorách
prostějovské knihovny k vidění až do
konce školního roku.
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Návrhy přebalu knih jako Kytice, či
Prach jsi a v prach se obrátíš, návrhy
koláží, stylizovaných piktogramů, plakátů, či napodobení skutečného obalu
LP. Tohle vše najdete v prostějovské

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Grafický design není
umění! Anebo je? Kdo se rád zabývá
podobnými otázkami, najde k tomu
aktuálně vhodné prostředí v galerii Na Půdě v prostorách Městské
knihovny Prostějov. Od minulé středy je tam k vidění výstava toho nejlepšího z prací všech studentů oboru multimediální tvorba na Střední
škole designu a módy v Prostějově.

KELTSKÁ NOCUGDNÉäÉ

naši pozornost, co je hodno motivu
malby – obrazu. V tomto procesu se
ukrývá určitá míra dokumentarismu
odrážejícího tuzemský folklór posledních let a desetiletí.
„Moc děkuji galerii za možnost tady
vystavovat a i za pomoc při instalaci
mých obrazů ve výškách. Doufám,

že se vám výstava bude líbit a že si
v obrazech každý z vás něco najde,“
pronesla s úsměvem autorka.
Vernisáž koncertem doprovodila
folk-rock´n´rollová ikona Åncient
Teenager z Olomouce. Všichni příznivci umění se mohou zajít podívat
na výstavu do 15. července.

\-+LOVE MESAGGES

Z VERNISÁŽE

Prostějov (lv) - Celý svět s tenisem pro-    ! +   $  +(!
Foto: HIT TRADE
cestoval Rakušan Gerald Melzer, který si
na challengeru MONETA Czech Open
zahrál semifinále. Díky tomu mohl
patřím, moje kariéra jde špatným směrem. zkušeně srovnávat podmínky na jednotPředváděná hra nestačí ani na challenge- livých podnicích a prostějovské kurty
ry...“
z jeho hodnocení patří mezi ty nejlepší.
V čem je největší problém?
„Turnaj byl výborně zorganizovaný,
„Vlastně ve všem. Nedaří se mi na servisu. o hráče bylo velmi dobře postaráno.
Fyzicky na tom nejsem dobře, v souvislosti Všichni po celý týden vynakládají maxs tím odcházím mentálně. Hra nemá žád- imální úsilí a tenisový areál je fantastický.
ný koncept, chybí v ní myšlenka. Nahodile Upřímně řečeno v Rakousku nemáme
zkouším různé změny, ale ty nemají šanci nic, co by se mu, byť jen, přiblížilo. Tenis PROSTĚJOV Od úterý 5. června mohou všichni příznivci umě- moc rád, že se povedlo udělat vý- dveře, vrata, stěna), jejichž nejlepmá v České republice určitě mnohem ní zajít do prostějovské Galerie Cyril na výstavu obrazů od stavu i tady u nás,“ pronesl vedoucí ší léta jsou spíše minulostí. Malby,
na úspěch.“
lepší zázemí než například v Rakousku,“
Magdaleny Turzové s názvem Love messages. Galerie vznikla galerie David Bartoš.
 Už po Paříži jste prohlásil, že uva- konstatoval Meltzer.
na první pohled vizuálně poutavé,
žujete o předčasném ukončení sezóny.
na jaře roku 2016 a nachází se ve čtyřech patrech věže místního Magdalena Turzová svými obra- v sobě obsahují jistou míru melanPlatí to stále?
kostela sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově. Hlavním cílem, který zy nabízí analogii lidských živo- cholie, poetiky a ironie. Také v nich
  -$ "$
„Vím, že jsem to řekl, byl to výsledek vel- Prostějov (lv) - Součástí finálového pro- si její vedoucí David Bartoš dává za úkol, je podpora současných tů a koloběhu využívajíce k tomu vyzdvihuje vlastní nalezené kompoké frustrace... Zabalit to v půlce roku není gramu bylo tradiční předání šeku, který českých umělců prostřednictvím samostatných i skupinových obrazy předmětů denní potřeby zice a jejich předměty povyšuje ze
PROSTĚJOV Do Prostějova přijel Jiří Veselý s přáním na- dobrý nápad, rozhodně bych si tím nepo- je vždy určený nastupující generaci.
výstav, zároveň zprostředkování pohledu na současné umění či fragmentů architektur (okna, všednosti do něčeho, co si zaslouží
startovat dosud špatně rozjetou sezónu a snem získat čtvr- mohl. Spíš bych se jenom trápil a probíral Tenisové legendy Thomas Johansson
obyvatelům města Prostějova a okolí. Další ambicí je návštěvtý titul na domácích kurtech. Ani jedno se nepodařilo, vy- v hlavě, co se to stalo. Pořád existuje mož- a Jiří Novák ve společnosti hejtmana
FOTOGALERIE
níkům, kromě výstav prací autorů, nabídnout také pohled na
Olomouckého
kraje
Ladislava
Oklešťka
padl už ve druhém kole. „Je to velké zklamání, především nost, že další měsíce můžou být lepší. Neklikni na
a majitele společnosti TK PLUS Miro- tvorbu umělců prostřednictvím site-specific instalací, což přináwww.vecernikpv.cz
z předvedené hry. Rozhodně neměla potřebné parametry,“ chci utíkat, je třeba pořádně zabojovat.“
slava Černoška předaly šek na dvacet tisíc
BYLI JSME
přiznal v rozhovoru pro Večerník neúspěšný obhájce loň-  Uvažujete o tom, že si dáte alespoň korun Gymnáziu Jiřího Wolkera, které je ší svěží vítr na prostějovskou uměleckou scénu mezi klasickými
U TOHO
ského vítězství.
krátkou pauzu a vyčistíte hlavu?
známé svými kulturními i sportovními galeriemi.
Jak hodnotíte výkon, který jste předvedl v Prostějově? „Možná by stálo za to se někam na tři dny aktivitami. Ten od pořadatelů MONEurbánní krajiny či kraje s jeho ma„Byl stejný jako v posledních několika měsících. Naprosto zavřít a vypnout. Ale pak je třeba se rychle TA Czech Open převzal ředitel Gymná- Jakub ČERMÁK
ličkostmi, které jako obyvatelé neprávem vypadávám ze světové stovky! Teď do ní prostě ne- vrátit do práce. Mám co napravovat!“
Pozvání na výstavu od vedoucího ga- vnímáme, přesto jsou to právě ony
zia Jiřího Wolkera Michal Šmucr.
lerie Davida Bartoše přijala Magdale- maličkosti - všední předměty - jenž
na Turzová, která představuje novou pomáhají utvářet naše životy a určigeneraci současné tuzemské malby. tým způsobem je tak i odrážejí.
Ta obdobně jako ve světě, jasně od- „Myslím, že Magda je čím dál více se
=# # #0 
PROSTĚJOV Bez české účasti se hrá- rozhodl o tom, že do finále postoupila také vyhrála nad Pablem a Martinem Cuevaso- mítá tvrzení, jež nazývají médium etablující malířka na české umělecké

(
lo i finále čtyřhry. Ze semifinále totiž dvojice uruguayských bratrů Cuevasů.
vými. „V Prostějově se mi docela pravidel- malby mrtvým přeživším archais- scéně. Zároveň je to pedagožka na
  1G
odstoupil domácí pár Zdeněk Kolář Ve finále MONETA Czech Open si to ně daří. Mám to tady rád. A zápasy bývají mem. Svou tvorbu opírá o figurální zdejší Střední škole designu a módy.
##? )$ C
- Adam Pavlásek, který se měl utkat rozdala ukrajinsko-slovenská dvojice Mol- často zábavné. Je to ideální spojení,“ těšilo přístup a samotné obrazy mají blíz- Má za sebou spoustu výstav, a to ať
 ;1 ")
s bratry Ceuvasovými, Pavláska ze hry čanov–Zelenay, která v supertiebreaku Igora Zelenaye.
ko k určitému způsobu dokumentu už společných, nebo sólových. Jsem
vyřadil ze hry zraněný kotník. Jak do* X#) 'MY)
padly další prostějovské páry? Kopřiva
s Poljakem prohráli s uruguayskou 3. kolo (vítěz postupuje do hlavní části turnaje):
bratrskou dvojicí Pablem a Martinem Cuevas - Mertl 6:4, 7:6; Gaio - Karlovskij 6:4, 6:2; Liška - Šátral 6:2, 0:6, 3:6; Jaloviec
- Mager 2:6,2:6.
Cuevasovými, Jaloviec se Šafránkem
prohráli s Kolářem a Pavláskem, Ko* X#) 'M>!" 
nečný s Vrbenským nestačili na dvojici
Karlovskij - Olivo (Rusko/Argentina). 1. kolo: Jebavý Roman (ČR)/Vasilevski Andrej (Bělorusko) - Albot Radu (Moldávie) PLUMLOV Keltská noc 2018 se blíží! a tradice. To prezentuje nejen hudbou jiné účastnila několika televizních pro- Kočka. Chybět nebude ani irský tanec
/ Basic Mirza (Bosna a Hercegovina) 3:6, 6:0, 7:10; Cuevas Martin/Cuevas PaA ještě první nasazená dvojice Jebavý - Va- blo (oba Urugvay) - Kopřiva Vít/Poljak David (oba ČR) 6:2, 6:1; Bury Alixandr Oblíbený mezinárodní hudební festival s keltskými kořeny, ale také irskými tan- gramů a byla ve finále soutěže Francie skupin Eriu z Polska a Démáirt z Brna
silevski (Bělorusko) prohrála hned v otví- (Bělorusko)/Peng Hsien-Yin (Tajwan) - Hsieh Cheng-Peng (Tajwan)/Margoli Luca se letos uskuteční v pátek 20. července ci, ukázkami keltských bojových umění, má talent 2013. Dalším trhákem bude či soubor skotských dudáků The Rebel
racím kole s párem Albot (Moldávie) - Ba- (Švýcarsko) 6:7, 2:6; Koláč Zdeněk/Pavlásek Adam (oba ČR) - Jaloviec Marek/ od 15:00 hodin a v sobotu 21. července starých keltských řemesel nebo přednáš- rakouská skupina Celtica Pipes Rock, Pipers. Vidět budete moci také keltské
šič (Bosna). Naopak Gengel s Kellovským Šafránek Václav (oba ČR) 6:2, 6:2; Carballes Baena Roberto/Munar Jaume (oba se startem v 11:00 hodin. Sletoviskem kami o keltské spiritualitě a velké symbi- která koncertuje po celém světě a velké šermířsko-divadelní vystoupení skupiporazili na úvod německo-mexickou dvo- Španělsko) - Blancaneaux Geoffrey/Hoang Antoine (oba Francie) 5:7, 6:7; Caruso všech keltů se stane tradičně kemp Žra- óze Keltů s přírodou. Letošní 17. ročník úspěchy slaví v USA. Dále se můžete ny Menhir a dozvíte se i něco o keltské
Salvatore/Gaio Federico (oba Itálie) - Molchanov Denys (Ukrajina)/Zelenay Igor
jici Begemann, Reyes-Varela, ale v následu- (Slovensko) 5:7, 4:6; Karlovskij Jevgenij (Rus)/Olivo Renzo (Argentina) - Konečný lok. Největším lákadlem je francouzská mezinárodního hudebního festivalu se těšit na nejlepší dánskou skupinu hrající historii a tradicích od skupiny Latenart
jícím dějství taktéž skončili.
Michal/Vrbenský Michael (oba ČR) 6:4, 6:3; Gengel Marek/Kellovský Dominik (oba skupina Celkilt, která se řadí k nejlepším bude opět konat pod záštitou hejtmana tradiční irskou hudbu Tradish,“ prozra- nebo druida Lunwera, případně se můZdravotní problémy výrazně ovlivnily pů- ČR) - Begemann Andre (Německo)/Reyes-Varela Miguel Angel (Mexiko) 4:6, 7:6, keltským hudebním projektům součas- Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka dil Tom Somr, známý velký Kelt a jeden žete učit irským tancům se skupinou
vodně naplánované semifinálové zápasy 12:10.
né Evropy. Dalšími trháky budou Celti- a za finančního přispění Olomouckého z organizátorů. O třetím červencovém Démáirt.
ve čtyřhře. Slovensko-ukrajinská dvojice 2. kolo: Albot/Basic - Cuevas/Cuevas 3:6, 4:6; Hsieh/Margoli - Kolář/Pavlásek 3:6, ca Pipes Rock, Tradish, Sliotar, Selfish kraje i Statutárního města Prostějov.
víkendu vystoupí irská skupina z Dubli- PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jako tra5:7; Blancaneaux/Hoang - Molchanov/Zelenay 4:6, 6:3, 6:10; Karlovskij/Olivo Zelenay - Molčanov postoupila bez boje. Gengel/Kellovský 6:2,6:4.
Murphy i spousta dalších. Přijďte a užijte Programu se bude účastnit zhruba 150 nu Sliotar, dočkáte se také transylvánské diční mediální partner dvoudenního
Argentince Olivu, který měl nastoupit Semifinále: Cuevas/Cuevas - Kolář/Pavlásek bez boje; Molchanov/Zelenaj - Kar- si opět nezapomenutelný zážitek!
umělců a účinkujících z celkem devíti skupiny Selfish Murphy nebo české ka- festivalu, pro vás i letos připravuje dávku
s Rusem Karlovským, vyřadilo zranění lovskij/Olivo bez boje.
Keltská noc propaguje, jak je zřejmé z je- zemí Evropy. „Velkou novinkou bude pely České srdce či zpěváka a několika- exkluzivních rozhovorů a také soutěž
zad. Výron v kotníku Adama Pavláska zase Finále: Cuevas/Cuevas - Molchanov/Zelenaj 6:4, 3:6, 7:10.
jího názvu, výhradně keltskou kulturu skupina Celkilt z Francie, která se mimo násobného držitele ceny Anděl Tomáše o vstupenky.
(tem)

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM

Prostějov (lv) - Do televizního
studia se z kurtů přesunula Petra Cetkovská, bývalá dvanáctá
hráčka světového žebříčku
WTA. Prostějovská rodačka
kývla na nabídku České
televize být expertkou
glosující průběh MONETA Czech Open. Nelehkou roli zvládla a její
postřehy osvěžily přímé
přenosy. „Když jsem
dostala nabídku, dala
jsem si několik dní
na rozmyšlenou, pak
jsem kývla. Ze začátku
jsem
samozřejmě
byla hodně nervózní,“
přiznala Cetkovská.
„Rozhodně jsem si
ale uvědomila, jak
náročná je práce televizních
komentátorů. Byla to
skvělá zkušenost,“
dodala tenistka,
která ve třiatřiceti
letech silně uvažuje
o návrat na profesionální kurty.

BYLI JSME
U TOHO

i Hájka je už pryč, prvního vyhnaly
z okruhu zdravotní problémy, Hájek
se v roce 2015 rozloučil s kariérou, oba
vyhráli náš turnaj třikrát. Při současné
formě nešlo předpokládat, že vítězství
obhájí Jiří Veselý. Je to realita,“ posteskla si Černošková, která přesto doufala,
že borcům pomůže domácí prostředí
k lepším výsledkům. „I když měli těžké
vylosování, pořád jsem věřila, že je známé kurty a diváci poženou dopředu.
Jako organizátoři jsme podle mého názoru udělali maximum, MONETA jako
& (  G2     $$ +   $+  / J $ 
Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
nový titulární partner v areálu zářila, ale
tím naše role skončila. Dál už je úspěch příběh. Snad to už za rok bude lepší,“ Až na předčasné vyřazení domácích ném počtu i ve chvíli, kdy se turnaj „Supervizor turnaje Roland Herfel už
turnaje v rukou hráčů. Všichni skončili neztrácí optimismus dlouholetá šéfka zástupců mohli být pořadatelé spo- už týkal pouze cizinců. A pozitivní napsal závěrečnou zprávu a pro náš turkojeni. Diváci chodili do areálu v hoj- bylo také hodnocení zástupce ATP. naj je velice pozitivní. Vše proběhlo bez
ve druhém kole a byl to pro nás smutný prostějovskéh challengeru.

RYCHLÝ

„Právě utkání s Adamem bylo to nejtěžší. Podařilo se mi otočit téměř prohrané
střetnutí. Výhra mi dodala další energii
a posílila mé sebevědomí. Další tři zápasy už tak těžké nebyly,“ ohlédl se za
duelem ve 2. kole pozdější vítěz Munar.
Ředitelka MONETA Czech Open
2018 Petra Černošková už tradičně
před turnajem zopakovala své přání,
aby v soutěži co nejdéle zůstali domácí
tenisté. Tentokrát se jí to nesplnilo, Češi
nepřešli přes druhé kolo. Středa, kdy
bylo na programu, se stala černým
dnem pro domácí naděje. Postupně vypadl Václav Šafránek, Zdeněk
Kolář, Adam Pavlásek i Jiří Veselý.
„Musíme si zvykat, doba Štěpánka

PROSTĚJOV Pouze zahraniční tenisté se představili v závěrečných
bojích 25. ročníku prostějovského challengeru, který proběhl poprvé
pod novým názvem MONETA Czech Open. Diváci mohli v areálu NTC
MORAVA sledovat antukové specialisty, kteří jim nabídli velké souboje, často třísetové. Z týdenního klání vyšel nejlépe Jaume Munar, možná hvězda budoucnosti. Jednadvacetiletý Španěl absolvoval hned tři
třísetové bitvy, v souboji s Adamem Pavláskem byl dva míče od porážky, přesto nakonec v sobotu po poledni převzal pohár pro vítěze.

je naše oblíbené mìsto,“
„ZPRÁVA SUPERVIZORA JE VELICE POZITIVNÍ,“?<B „Prostìjov
hlásal do publika
grafik studentù SŠDAM
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F+0*/-G>,""(>?(Nejlepší amatérští floristé

Moravysoutěžiliv„Kasku“
H0+ <0H zZcelé
Prostějovska se vedlo zejména dvěma žačkám

PROSTĚJOVSKO Od poloviny
května běží na středeční obrazovce České televize druhý
díl úspěšné reality show Zlatá
mládež, ve které účinkuje pětice mladých Čechů. Ta na vlastní
kůži poznává, zda zvládne žít
a pracovat mimo svoji komfortní zónu. Jak Večerník zjistil, jednou z účastnic je i absolventka
prostějovské SŠ designu a módy Klára Havlíková!

v maturitním ročníku na SŠ designu
a módy. Po zkoušce z dospělosti se však
rozhodla vydat úplně jiným směrem.
Z malé vesnice na Prostějovsku se
odstěhovala do Prahy, kde pracuje jako servírka ve stripclubu. Její
práce jí prý vyhovuje, neboť pracuje pouze tři dny v týdnu a vydělá si víc, než by si v prostějovském
regionu mohla představit...
Vzhledem k tomu, že pochází z vesnice, neměla prý s fyzickou prací
v reality show Zlatá mládež nejmenší
Klára Havlíková se v roce 2012 zúčast- potíže. „Být aktérem Zlaté mládeže
nila soutěže Miss maturita, kdy byla mi přišlo jako zajímavá zkušenost,

ke které se jen tak někdo nedostane.
Složitých momentů během natáčení byla spousta. Nejhorší byl díl
v Indii, který byl opravdu náročný
pro všechny. Na tyhle zkušenosti asi
nikdy nezapomenu. Nejhorší je zklamání z českých bot šitých v Indii,“
shrnula své pocity Klára Havlíková.
Prostějovská dívka si společně s dalšími účastníky reality show nejprve
vyzkoušela život na ulici a bez peněz, poté navštívila indický venkov
i továrnu a ve středu 6. června ji pak
diváci na obrazovce ČT mohli vidět
při práci na zemědělském statku.

zjistili jsme
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PROSTĚJOV Dostanete nejrůznější květiny a máte z nich
během dvou hodiny vytvořit
dvě umělecká díla. To je v podstatě princip soutěže Floristika,
jejíž moravské kolo se konalo
předminulý čtvrtek v prostějovském Společenském domě.
Do celostátního kola nakonec '$ & $!  &$  +     ( !  $ + 
Foto: Martin Zaoral
postoupily hned dvě žačky $K   
z místního regionu.
Spurná ze Smržic, která spo-  "q

EXKLUZIVNÍ
reportáž

pro Večerník

Martin
ZAORAL
Nejlepší amatérské květinářky z celé
Moravy se do Prostějova letos sjely už
popáté. Celkem jedenatřicet z nich dostalo za úkol z připravených květin vytvořit kulatou kytici pro oslavence a vypichovanou misku na stůl. Kvality pak
poměřily celkem ve třech věkových kategoriích od žákyň až po seniorky. „Jsem
věřící a s aranžováním květin jsem začala u nás v kostele, kde mě to naučily staré
paní. Pak mi máma s tetou řekly, že se
musím zúčastnit této soutěže, tak jsem
to zkusila a postoupila až sem,“ prozradila Večerníku šestnáctiletá Tereza

lečně Hanou Ošťádalovou,
 #
Eliškou Ganzarovou a Lin1. místo Markéta Chrástková Nový Jičín
dou Ambrožovou do mo2.
místo
Linda
Ambrožová Prostějov
ravského finále postoupila
3. místo Eliška Ganzarová Prostějov
z prostějovského okresního
 "  ;
kola. Posledně dvě jmeno1. místo Viktorie Kostelníková Karviná
vané navíc dokázaly uspět
2. místo Tereza Bartolšicová
Frýdek-Místek
i ve čtvrtek a díky tomu
3. místo Nikola Nevjelíková Kroměříž
pronikly do celostátního
 Q  ;
finále, které se bude konat
1. místo Jana Skotková
Kroměříž
v červenci v rámci výstavy
2. místo Erika Pumprlová
Kroměříž
Květy v Lysé nad Labem.
3. místo Helena Foukalová Šumperk
Tam se z každé kategorie dostala vždy trojice nejlepších.
i spolupráce se studenty SOŠPO. Dva
„Záštitu nad soutěží převzal z nich o akci v rámci své novinářské
Olomoucký kraj, finančně nás praxe napsali reportáž a další si pro
podpořilo¨statutární město Prostějov. účastníky připravili komentované
Chtěla bych i poděkovat společnosti prohlídky po městě,“ prozradila Vlasta
Zetaspol z Bedihoště, která nám mimo Ambrožová z pořádajícího Českého
jiné dodala květiny. Velmi si ceníme zemědělského svazu.

6«34!6!"/.3!* NA ZÁMKU V KONICI

KONICE Po celý předminulý víkend probíhala na nádvoří konického zámku
bezesporu zajímavá výstava bonsají, kterou uspořádal Bonsai klub Haná za
účelem propagace pěstování těchto květin široké veřejnosti. Stěžejním cílem
bylo ukázat stromky jako druh umění, které vyžaduje preciznost a hlavně trpělivost. „Jsme taková skupinka nadšených pěstitelů bonsají. Dala nás dohromady láska k tomuto druhu pěstování, takže se snažíme pořádat výstavy,
ukazovat svoje stromy jiným, vzájemně si předávat zkušenosti a rozvíjet svůj
koníček. Pěstování bonsají je to, co nás spojuje a co nás dovedlo k založení
našeho bonsai klubu. Základnu máme v Prostějově a jsme součástí zahrádkářského svazu,“ prozradil Večerníku člen klubu Jaroslav Servus.
exkluzivní reportáž
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
K vidění bylo na konickém zámku několik
desítek druhů jehličnatých i listnatých stromků - modříny, břízy, cedry a v neposlední
řadě habry. Velikost některých začínala na pár
centimetrech, kdežto ty největší exempláře

dosahovaly několika desítek. „Základním faktorem pro pěstování bonsají je si rozmyslet, zda
chcete venkovní, nebo pokojové. Venkovní
jsou poněkud odolnější a i přes zimu mohou
zůstat venku, stačí je například přikrýt krabicí
a podobně. Rozhodně je ale nedávejte dovnitř, kde je úplně jiné klima, protože i když
se jedná o zmenšenou verzi, pořád je to normální strom potřebující slunce, vzduch a venkovní podnebí. Na druhou stranu pokojové
stromky jsou mnohem náchylnější k vnějším

Radí Jaroslav Servus:
„Existuje několik způsobů,
jak začít s pěstováním“

vlivům a nejvíce k zalévání,“ radí Jaroslav Servus, jak začít pěstovat tyto stromky. Sám na
výstavě pomáhal několika příchozím, kteří si
mohli přinést vlastní bonsaje.
Klub se schází pravidelně v Prostějově a každý, kdo je fanouškem tohoto netradičního
koníčku, může do jeho řad vstoupit nebo se
prostě jen přijít poradit. „Existuje několik
způsobů, jak začít s pěstováním bonsají. První
a nejméně doporučovaný je, že si koupíte už
hotový stromek v nějakém obchodním řetězci specializovaném na kutilství. Tyto stromky
jsou ale slabé a většinou nevydrží déle než pár
měsíců,“ poznamenal Servus s tím, že bonsaje najdete ve specializovaných obchodech,
které se přímo zabývají pěstováním a kde si

můžete zakoupit i náčiní, půdu, okrasné květináče a podobně. „Poslední a zároveň nejtěžší
způsob je, že si stromek vyšlechtíte sami od
úplného počátku. Základ můžete najít v lese
nebo při větším kácení stromů. Jde o zdlouhavý proces, který je potřeba nastudovat, na
druhou stranu je to nejlepší způsob, jak se
pěstovaní těchto nádherných stromků naučit.
Nejlepší pro začátečníky vůbec jsou habry.
Dobře se tvarují a hodně vydrží. O něco těžší
jsou jalovce čínské a rozhodně nedoporučuji
začínat fíkusem. Ten vydrží lehké sucho, ale
jakmile ho trochu přelijete, shnije a zemře,“
doporučuje člen klubu bonsají.
Další výstavu můžete navštívit 11. a 12. srpna ve Slatinicích.
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Prostějovský zámek se otevře veřejnosti POZOR! 6MH]G+ORXÿHO\
PROSTĚJOV Tuto sobotu 16.
června proběhnou prohlídky prostějovského zámku na
Pernštýnském náměstí. Akce
naváže na únorové prohlídky,

které zorganizovala Střední odborná škola podnikání a obchodu v rámci mezinárodního dne
průvodců. Záštitu nad touto akcí
převzala primátorka statutární-

ho města Prostějova Alena Rašková.
Studenti SOŠPO provedou zájemce
prostorami prostějovského zámku,
kam se běžně nelze dostat. Jedná se

o místnosti nad průjezdem do zámku, které byly v loňském roce restaurovány s cílem zachovat autentickou
podobu původní renesanční výzdoby.
V místnostech byly odkryty fragmenty dochovaných renesančních maleb.
Mezi nejzajímavější místnosti určitě
patří kancelář ředitele záložny a zastavárny, kde se dochovalo původní
secesní vybavení z počátku 20. století,
a taneční sál se zachovalou renesanční výzdobou.
„Návštěvníci se mohou těšit na
hudební a divadelní překvapení.
Prohlídka zámku bude zakončena
v kavárně Dvořák, kde se mohou zájemci dozvědět informace o projektu
na obnovu zámku ve Ptení,“ podotkl
Marek Moudrý, ředitel školy, která
tyto prohlídky připravuje.
Zámek bude veřejnosti otevřen
od 13:00 do 17?00 hodin, kdy zároveň proběhne poslední vstup.
Prohlídky organizuje statutární
město v rámci Zdravého města
za ochotného přístupu Domovní
správy Prostějov. „Na prohlídky se
předem neobjednává a budou v hodinových intervalech. Sraz zájemců
je před vstupem do zámku. Přijďte
se podívat do prostor, kam se běžný
návštěvník nedostane,“ zve všechny
Prostějovany Marek Moudrý. (red)

VH]GŢYRGXVXFKDRGNOiGi
PROSTĚJOV Na 16. června naplánoval Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci se Sportcentrem
DDM Prostějov pod záštitou Zdravého města Prostějov sjezd řeky Hloučely. Povodí Moravy červnový termín
odsouhlasilo, aktuálně ovšem informovalo, že rozumnější by s ohledem
na sucho, které trápí celou republiku,
bylo odsunout termín na podzim.
„V současné době opravdu není celková
situace dobrá a jsme nuceni připravovat
řadu opatření k omezení negativních dopadů sucha. Lze totiž očekávat postupné
zhoršování stavu a naším propočtem by
zvýšení odtoku na cca 7 m3/s po dobu
čtyř hodin znamenalo pokles hladiny
na VD o zhruba pětadvacet centimetrů. Ve vazbě na celkové omezování
negativních dopadů sucha a omezování
podobných akcí v rámci celého našeho
povodí, a také nyní před sezonou, kdy
hrozí vlivem sucha další pokles hladiny
ve VD - je zde vazba i na kvalitu vody - by
tato akce mohla být vnímána negativně.
Proto bychom uvítali odložení této akce
například na počátek podzimu, kdy lze
očekávat přípravu VD na zimní hladinu.
Pokud to podmínky dovolí, rádi vám
v budoucnu vyhovíme při plánování
podobných akcí,“ sdělil předsedkyni

Okrašlovacího spolku Miladě Sokolové
David Fína, technicko-provozní ředitel
Povodí Moravy.
„Samozřejmě si uvědomuji, že i prostějovský region je několik let ohrožen nedostatkem srážek a tudíž vody. V žádném
případě bychom akcí nechtěli ohrozit
plaveckou a rybářskou sezónu, či dokonce stát za ekologickou katastrofou. Proto
jsme návrh Povodí Moravy na odklad
ihned akceptovali,“ uvedla Sokolová.
„Ráda bych upozornila všechny, kteří se
na sjezd přihlásili a zaplatili registrační poplatek, případně ještě poplatek za půjčení
lodě, aby zvážili svou účast v podzimní
akci. Pokud nebudou chtít jet, peníze jim
pošleme zpět na účet. Jinak bychom je na
účtu ponechali do podzimu, abychom
předešli zbytečné administrativě. Jestliže
se akce nebude konat ani na podzim,
vrátíme je automaticky,“ dodala Milada
Sokolová.
(red)
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PROSTĚJOV Od konce dubna mají členové Raft Teamu TomiRemont Prostějov už dost dlouhé závodní volno. Tím víc se však
připravují na smršť soutěží, které je v rychlém sledu čekají během nejbližších týdnů. A vrcholem se následně stane Světový
pohár v daleké i nesmírně atraktivní destinaci – v Tibetu!

Foto: internet

Přednášet bude
Marián Jelínek!
PROSTĚJOV Klub SK Prostějov
1913 ve spolupráci s agenturou
SEDPO SPORT EDUCATION
pořádá v prostějovském Hotelu
Tennis Club přednášku Mariána Jelínka, který je známý především jako
hokejový trenér, sportovní psyholog
a motivační kouč. Dlouhodobě vedl
Jaromíra Jágra v roli osobního kouče,
poté působil u hokejové reprezentace či týmů pražské Sparty, Mladé
Boleslavi a naposledy Českých Budějovic. Nyní je osobním mentorem
tenistky Karolíny Plíškové.
A právě tato kapacita dorazí v úterý

26. června do Prostějova, aby od
18:30 hodin přednesl zájemcům
téma „Vítěz ve sportu? Především
člověk...“ Přednáška je určena zejména rodičům mladých sportovců, ale
také trenérům a učitelům, stejně jako
široké veřejnosti. „Pozvánky obdrží
nejen členové hokejového klubu, ale
také basketbalového a fotbalového.
Myslím, že to bude velmi prospěšná
událost,“ poznamenal Marek Černošek. Právě tento bývalý reprezentační zadák a dnes člení představitel
SK 1913 je zprostředkovatelem celé
akce.
(pk)
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PROSTĚJOV Republikový šampionát v kuželkách dvojic vrcholí
v červnu finálovými turnaji mužů,
žen a smíšených dvojic. A právě
ten poslední se uskuteční už o
tomto víkendu v Prostějově. Na
turnaji se představí dvacet nejlepších dvojic z celé republiky, a to od
Aše až po Zlín.
Uvidíme mnoho předních českých
reprezentantů, včetně měsíc starého mistra světa v juniorské katego-



 J=
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rii Jana Bínu či loňského mistra ČR
Martina Vaňka, z žen dorazí sedminásobná mistryně světa Naděžda
Dobešová a mnoho hráčů hájících
barvy zahraničních klubů.
Prostějovská čtyřdráhová kuželna v
Krasické ulici po loňské rekonstrukci patří mezi nejmodernější kuželny
v České republice, proto získala pořadatelství jednoho z finálových turnajů. Oficiální start bude v sobotu
16. června v 10:00 hodin.
(tok)

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:

Prostějovský fotbal o víkendu pořádně slavil. Eskáčko se totiž hned po roční pauze vrací zpět do FNL, a může se
od podzimu těšit například na brněnskou Zbrojovku či Vysočinu Jihlava.
A to je pořádně jiná káva, než letošní
soupeři. Úspěšnou sezónu završili
sobotním vítězstvím v derby nad naopak sestupujícím 1.HFK Olomouc.
DEBAKL:

Prostějovský challenger byl vždy známý, že domácí hráče dokázal dostat
do patřičné herní pohody. Tentokrát
tomu však bylo obráceně. Mezi osmičku nejlepších se totiž nedostal ani
jeden z českých hráčů, vyhořely i stálice TK Agrofert Prostějov Jiří Veselý či
Adam Pavlásek. Holt, každý den (rok(
není posvícení...

O víkendu v Prostějově

nejlepší kuželkáři
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PROSTĚJOV Tradiční prostějovský challenger po letech změnil titulárního partnera a hrál se
pod hlavičkou MONETA Czech
Open. Šlo o úspěšnou premiéru
a díky spokojenosti všech zainteresovaných stran se předpokládá
dlouhodobá spolupráce.
„Jsme opravdu rádi a je pro nás ctí, že
můžeme být titulárním partnerem
největšího českého turnaje, že můžeme u tohoto turnaje být,“ prohlásil

v průběhu finálového dne šéf bankovního domu Tomáš Spurný. „Nejde nám o krátkodobé zviditelnění.
V Prostějově zůstaneme,“ přislíbil.
S novým partnerstvím je spokojený
rovněž Miroslav Černošek, majitel
spolupořádající agentury TK PLUS
a šéf prostějovského tenisu. „Český
tenis a prostějovský turnaj si zaslouží
opravdu úspěšnou, vizionářskou firmu a jsem rád, že v situaci, která se
vytvořila s financováním českého

< 

M n  

Zápasníci z čechovického oddílu potvrzují, že
na mládežnickém poli patří mezi republikovou
extratřídu. Platilo to již v nedávné minulosti a
letošní rok upevňují svou pozici, vždyť mezi
žáky se mohou pochlubit již čtyřmi zlatými medailemi z vrcholných tuzemských šampionátů.
Třikrát se o jejich triumf postaral Matěj Vrba
a nedávno jej napodobil také David Pospíšil,
jejich parťáci se navíc často vracejí s kvalitními
umístěními z klasických turnajů. Zápasí se pravda ve dvou různých stylech a řadě věkových i
hmotnostních kategoriích, přičemž je brzy odhadovat, jak se komu povede v pozdějším věku a
kdo vlastně jak dlouho u tohoto sportu setrvá a
zůstane i po dokončení základní, střední a třeba
i vysoké školy, nicméně je tu veliký předpoklad,
aby se i na Hané urodili budoucí reprezentanti mezi dospělými, budou-li schopni skloubit
osobní, studijní/pracovní i sportovní povinnosti, aby se stále mohli udržovat v top výkonnosti.
Jde přeci jen o odvětví, v němž se ani ti nejlepší
finančně nezajistí do konce života a každý musí
myslet na své uživení po konci kariéry.

Není to ještě tak dávno, kdy ve sportu znamenala
třicítka věk, po němž se končila vrcholová kariéra. Životnost hráčů na nejvyšší úrovni se však
stále více prodlužuje a o to déle se pak můžeme
těšit i z jejich umění v nižších soutěžích. V nich
pak vstupuje do hry i další trend, a sice ubývající
počet mladých hráčů a s tím spojený postupný
pokles aktivních mužstev i jejich rostoucí věkový průměr. Nad pětatřicet let tak sice ve fotbale
začíná veteránský věk, o žádné vysloužilce však
rozhodně nejde, a kdyby tito hráči masově opustili mužské soutěže, neměla by řada týmů rázem s
kým hrát. Nejvíce znát je tento trend v pralesních
soutěžích hraných především pro zábavu, pobyt
ve známém kolektivu a udržování se v přijatelné
kondici, i v nižších krajských soutěžích jde ale
mnohdy o nepostradatelné články týmu. Stále
častěji tak i v těchto patrech naskakují čtyřicátníci a lze očekávat, že rapidní změna jen tak nenastane. Naopak možná brzy ani padesátka nebude
žádný fotbalový věk, jak dokazují třeba pivínský
Pavel Sedlák nebo před časem otinoveský Josef
Sekanina.



sportu a se situací kolem našeho turnaje, přišla pomoc od generálního
ředitele Tomáše Spurného a Aleše
Sloupenského, ředitele divize MONETA Money Bank. Nesmírně si
toho vážíme a věříme, že se nám podaří vybudovat turnajovou tradici,“
řekl na tradiční tiskové konferenci
po skončení turnaje úspěšný manažer.
Obsáhlejší hodnocení challengeru
najdete v příštím čísle Večerníku.
v43= 

První hokejová liga už zná svůj jízdní řád. A dá
se říci, že se žádná převratná změna nechystá.
Pouze se o jeden zvýšil počet týmů, což se bude
opakovat i v dalších letech, program dlouhodobé části tak zhoustl o čtyři kola. Jinak zůstává
vše při starém a týká se to i vyřazovacích bitev.
Fanoušci marně doufali, že bude po roční pauze
obnoveno předkolo play-off, takový scénář se
většině hlasujících bafuňářů nehodil do krámu,
přestože extraligová praxe prokázala, že jde o
atraktivní jev, výrazně zajímavější než klasické
bitvy, při nichž jde jen o body do tabulky. Je
trochu s podivem, že svaz tak lpí na umělém
nasazování mladých hráčů, které samo o sobě
nezajistí, že budou mít odpovídající úroveň,
zbytečně si udržuje širokou juniorskou extraligu, která by si zasloužila osekat na polovinu
účastníků, ale nehodlá prosadit předkolo play-off, které mimo jiné přináší sérii psychicky
náročných utkání a vypjatých okamžiků, které
může jednotlivé hráče posunout opět dál. Právě
takové zápasy, v nichž jde sportovní terminologií o všechno, mohou přece obohatit nejvíce.

Půltucet hráček prozatím zůstává
v kádru mistrovského VK Prostějov. Ten po oznámení, že zeštíhlí
rozpočet přebudovává kádr, nakonec se ale zdá, že exodus nebude
až tak velký, jak nesly hlasy škarohlídů.
qJ=Q
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Trenér fotbalistů Pivína Jaroslav
SVOZIL exkluzivně Večerníku prozradil
první úlovek pro novou sezónu.
Máme se prý na co těšit...
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BARBORA KREJČÍKOVÁ
Bývalá hráčka
prostějovského
TK Agrofert dosáhla na French
Open
svého
životního úspěchu. Nejenže se
Foto: internet
poprvé v kariéře
probojovala do hlavní soutěže ve dvouhře, ale společně s Kateřinou Siniakovou
vyhrály čtyřhru! Soutěž deblů přitom
společně v Paříži ovládly již podruhé,
poprvé tomu bylo mezi juniorkami.

fotbal

PODLE

OKÉNKO KAPITÁNA

Do základní sestavy se prostějovský talent dostával
poměrně zřídka, větší prostor získal po změnách v sestavě
koncem sezóny. V základní jedenáctce se objevil v utkání s 1.HFK a ve středu hřiště se prezentoval
několika průnikovými přihrávkami, které měly
oči najít adresáta. Připsal si dvě brankové asistence a hlavně z Kroupova gólu v druhém poločase
měl viditelnou radost.

MICHAL ZAPLETAL

Počet minut odehraných
v MSFL po jistotě návratu
do druhé ligy.

2610





Prostějov (tok) - Už v polovině příštího týdne se prostějovští fotbalisté
dozvědí rozlosování nového ročníku
Fortuna národní ligy. Kromě sestoupivších Zbrojovky Brna a Jihlavy
bude novým účastníkem vítěz ČFL
Chrudim. Ani to ještě nemusí být
definitivní soupis, protože ve hře jsou
ještě administrativní změny v případě
Olympie Praha.

Soupeøi známi
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Prostějov (tok) - V úterý od 18:00
hodin nastoupí fotbalisté 1.SK Prostějov k poslednímu zápasu tohoto
ročníku MSFL v Hlučíně. „Některým
hráčům jsem dal volno, takže využijeme asi tři dorostence,“ avizoval trenér
Oldřich Machala. Jedním z nich bude
Popelka, který nastoupí ve stoperské
dvojici s Rusem, další budou na lavičce. Zápas pro žádný tým už nic neřeší,
Hlučín skončí na pátém místě.

Poslední zápas
I"+ q"

RYCHLÝ


brankami zajistili vítězství, důležité
už spíše pro vlastní publikum než pro
postupovou matematiku. Oslavy postupu v originálních tričkách byly
už trochu „rutinérské“ – ona spontánnost a výbuch emocí po utkání
s rezervou Zlína před dvěma lety
přece jen chyběly. Ani divácká kulisa pohříchu nebyla taková jako ten-

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

FOTOGALERIE

krát. Přesto hráči děkovali oběma
kotlům věrných fanoušků.
Bezprostředně po utkání začaly spekulace, pro koho byl tento zápas v prostějovském dresu poslední a kdo by
naopak měl novou sadu dresů za pár
týdnů oblékat. „Posílit chceme napříč
sestavou, máme rozjednanou zhruba
desítku hráčů, což pochopitelně ne-

www.vecernikpv.cz

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

Pro poslední domácí utkání se sestupující olomouckou Holicí měl trenér
Machala připravenou trochu pozměněnou sestavu, v níž se neobjevili klíčoví hráči eskáčka. Na pravého beka
se tak po dlouhé době vrátil Martin
Hirsch, na levého Aleš Rus, před stopery Susem a Schusterem operoval

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

původní
zpravodajství

Žykol se Zapletalem, kraje zálohy obsadil Šteigl s Píchalem a ofenzivu měli
na starosti Langer a Hapal.
A právě trio Hapal, Píchal a Šteigl se
postaralo o dva góly v prvním poločase, prvně jmenovaný se dokonce trefil
hned po třech minutách hry. Hloupé
nedostatky v defenzivě však umožnily
soupeři vždy srovnat skóre. „Je to trochu pikantní, Schmidt snad dva roky
netrefil bránu a teď nám dá dva góly,“
kroutil hlavou znalec holického kádru
Machala.
Po přestávce poslal v rychlém sledu
na trávník Kroupu s Koudelkou a tahouni týmu v závěru sezóny svými

PROSTĚJOV Letošní ročník MSFL2017/2018 se pomalu chýlí ke
konci. Před většinou klubů je už jen poslední utkání odloženého
prvního jarního kola. Eskáčko to své utkání v Hlučíně odehraje
s předstihem zítra, tj. v úterý 12. června, v poněkud pozměněné
sestavě, protože klíčoví hráči dostali od trenéra Oldřicha Machaly
volno. Práce klubových funkcionářů se už mezitím rozjíždí na plné obrátky a již tento týden bude klíčový. Je potřeba posílit kádr
do druhé ligy tak, aby nedošlo k opakování blamáže po prvním
postupu před dvěma lety.

4:2
Pozápasové hodnocení trenérù
„Pocity jsou nádherné, protože jsme udělali obrovský úspěch. Myslím, že postup do
druhé ligy málokdo očekával, protože jsme takový cíl zpočátku neměli. Cením si toho,

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:

nou střelou do horního rohu branky že jsme jako jediní řekli, že chceme jít za postupem, nebyli jsme žádní alibisti, a tohoopět srovnal – 2:2. V nastavení úvodní to cíle dosáhli. Kluci odvedli výbornou práci, ale chtěl bych poděkovat všem v klubu
počínaje předsedou Františkem Jurou, který klub řídí a bez nějž by to vůbec nešlo, přes
pětačtyřicetiminutovky zkoušel pře- celý realizační tým. Ti všichni jsou u velkého úspěchu prostějovského fotbalu. Je zde
kvapit brankáře Kubicu z úhlu Šteigl, výborná parta, a právě proto je úspěch takový, jaký je. Zdůrazním jeden moment. Byli
byl z toho ale pouze roh.
jsme osm bodů za Velkým Meziříčím a jeli jsme na jejich hřiště. Ale nebyla žádná panika,
Do druhého poločasu střídající Kou- byly klid a důvěra, že to zvládneme. A zvládli jsme to. Za to chci panu Jurovi poděkovat.“
delka to hned po příchodu na hřiště
Jiøí Derco - trenér 1.HFK Olomouc:
zkoušel zprava, brankář ale jeho úmy„Musím své hráče pochválit, s favoritem hráli na hranici svých možností a v prvním
sl vystihl. Na druhé straně Neorala poločase dokázali držet co do brankového vyjádření s domácími krok. Po přestávce
prověřili Seibert i Voleský. Po dvaceti se projevila herní kvalita soupeře, na jehož dvě branky jsme neměli sílu zareagovat.“
minutách druhé půle dostal přihrávku
do středu hřiště Koudelka, který si po- 3:2. O chvíli později našel Zapletal na re Bořil, ale jeho střelu z úhlu Neoral
Statistiky z utkání
táhl míč dopředu a přes dotírání dvou bližší tyči Kroupu a ten pečetil skóre – kryl.
najdete na straně 22
obránců zavěsil balón pod břevno – 4:2. V závěru mohl ještě korigovat skó-

1.SK PV
1.HFK OL

 Tušil jste při zimním příchodu do
Prostějova, že na konci sezóny zažijete postupové oslavy?
„Eskáčko mělo náskok pouhé dva body,
před minulým zápasem jsme pořád ty dva
body měli. Když jsem do Prostějova přišel, byla zde vize postupu, což je pro mě
vždy výzva, když se hraje o hodně. Nakonec jsme to splnili a jsem za to rád, za celý
mančaft i za trenéry, že teď můžeme slavit.
Zápas s Holicí jsme už hráli uvolněně, protože jsme nemuseli bodovat.“
 Z Prostějova si odvážíte už podruhé
radostné zážitky...
„Já jsem vlastně dvakrát v Prostějově po-

stoupil. (směje se) Jednou jsem tady byl
dva roky, teď půl roku. Jsem rád, že bude
možnost napravit reputaci z druhé ligy,
kde se to naposledy moc nepovedlo. Kluci
jsou o něco zkušenější, už by měli vědět co
a jak. Určitě ještě někdo přijde, takže by to
nemuselo být špatné. Mančaft se někam
posunul a je to znát.“
 Měl jste osobně úspěšnou sezónu,
mistr světa v malé kopané, teď klubový
úspěch, jak si toho v životě ceníte?
„Cením si každé situace, kterou takto
život přináší, protože nikdy nikdo neví,
jak to bude dál. Jsem vždycky rád, když
se něco vyhraje a oslaví, tohle už člověku

PROSTĚJOV Do Prostějova přišel coby světový šampión v malé kopané.
Přišel do klubu, kde už působil a kam mu návrat v létě znemožnilo špatné načasování. Jan Koudelka (na snímku) si přestupem z Vyškova
polepšil a v závěru sezóny se díky famózní formě stal nejlepším
hráčem eskáčka.

nikdo nevezme. Jsem také moc rád, že
jsem tu šanci opět dostal, když jsem se
v zimě vrátil, doufám, že jsem se dobře
odvděčil za toho půl roku a uvidíme, co
bude od léta.“
 Co vy a Prostějov? Vydržíte tady
i ve druhé lize, podaří se to nějak skloubit s malou kopanou?
„Já bych to ještě úplně nerozebíral. Jasno
o nadcházející budoucnosti mám, ale nechtěl bych to úplně ventilovat. Každopádně budou dobré zprávy.“ (úsměv)

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

co nám nikdo nevezme!“

PROSTĚJOV Netrvalo ani týden od
domácího vítězství eskáčka nad jeho
jediným konkurentem na vítězství
v probíhajícím ročníku MSFL, aby
prostějovští fotbalisté získali postupovou definitivu. Rozhodlo o tom
středeční předehrávané utkání 17.
kola, v němž Uničov hostil právě Velké Meziříčí.
Od počátku utkání nebylo pochyb, že
domácí mají více ze hry, jenže v prvním poločase svoji převahu brankově
nevyjádřili. Trenér Velkého Meziříčí
Libor Smejkal nechal sedět dvě výrazné
opory Simra a Demetera, které střídal až
po změně stran. Právě Demeter otevřel
skóre zápasu, a když tým z Vysočiny
přidal druhou branku, zdálo se být o vítězi jasno. Jenže domácí vzápětí snížili
a deset minut před koncem srovnali na
2:2. Žádné „tanečky“ s prodloužením se
tentokrát nekonaly a právě tato remíza
znamená, že Prostějov už nemohl být na
prvním místě dostižen.
(tok)

už ve středu

Jan KOUDELKA: „Zážitky jsou to, POSTUP
SE ZRODIL

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Přestože některé pasáže prvního poločasu utkání s holickým
týmem připomínaly z domácí strany exhibici, výsledek v poločase byl vyrovnaný. Líbivé kombinační akce eskáčka totiž skončily bez efektu, zatímco
soupeř trestal zaváhání před domácí brankou. Teprve po přestávce strhli
domácí vítězství jednoznačně na svoji stranu.
branku. Ve stejném prostoru skončil
střelecký pokus Šteigla, kterého do vyHned ve 2. minutě posadil Šteigl balón ložené šance vyslal Žykol. Uprostřed
na hlavu Hapala, míč ovšem směřoval první půle bylo nečekaně srovnáno.
nad branku. Ukázalo se, že se prostě- Schmidt se zleva u brankové čáry projovský forvard pouze zastřeluje, proto- smýkl kolem obránce a křížnou střelou
že repete situace po dvou minutách už překonal Neorala - 1:1. Jenže po půlhoskončilo brankou. Hapal se inspiroval dině hry předvedl své fotbalové umění
u klasického zakončení Kroupy a ote- Píchal. Dostal krásnou přihrávku do
vřel skóre - 1:0. Tentýž hráč mohl po běhu, udělal kličku brankáři, nechal kochvíli zvýšit, když jej přesnou kolmicí lem sebe prosvištět obránce ve skluzu
našel Langer, jenže Hapalovo zakonče- a jemně poslal míč podruhé do holické
ní mířilo přímo na gólmana. Šteiglovu branky - 2:1. Schmidt ale do přestávky
výhodnou pozici k zakončení pokryl znovu zaúřadoval. Patičkou dostal přiobránce a Rusova hlavička mířila na hrávku na hranici velkého vápna a přes-

Derby rozhodly dva góly po přestávce

„Co se týče utkání s Holicí, je těžké najít motivaci, když je o vítězství v soutěži rozhodnuto, ale chtěli jsme se s klukama před domácím publikem rozloučit vítězstvím. Když se
podívám zpátky, první postup byla velká premiéra, takže oslavy byly spontánnější, teď se
to určitým způsobem očekávalo. Nikde není psáno, že to o to více neoslavíme. Podařilo
se udržet kostru týmu a přišel trenér, který nás dokázal namotivovat už od začátku.
Počínaje přípravnými zápasy, které nebyly pro někoho v hlavách jednoduché. Po sestupu
bylo prvním cílem konsolidovat mančaft, pak se cíle přehodnotily a jsem rád, že jsme je
realizovali. Myslím, že jsme se komplet, jak jsme tady – klub, realizační tým, hráči – poučili
z neúspěšné druholigové sezóny, takže jsem přesvědčen, že ani vedení nebude chtít udělat
tu samou chybu. Dá se očekávat, že posílení kádru bude asi větší a kvalitnější, takže věřím,
že se Prostějov natrvalo usadí v druhé lize. Vnímám to tak, že tady v Prostějově mám skóre
2:1, dva postupy a jeden sestup, takže jsem v kladných číslech. Já ovšem mám teď před sebou více variant, od klubu jsem dostal určitou nabídku, kterou zvažuji, na druhou stranu je
známé úsloví o tom, že v nejlepším je třeba přestat. Každopádně na rozhodování nemám
mnoho času. Jsem jenom rád, že pokud bychom se nějak nedomluvili, že bych odcházel
v tom nejlepším. Za ty roky, co jsem tady, si na mě kluci zvykli, věděli, kam balón potřebuji.
Navíc přišel v zimě Koudelka, který má fazónu, ten nás určitě hodně zvedl. Mám na kontě
největší počet vstřelených branek, co jsem v jedné sezóně dal, takže to beru tak, že odcházím
na vrcholu. Druholigové zápasy se Zbrojovkou jsou samozřejmě velkým lákadlem, srdíčko
by chtělo, hlava zase říká opak. Musím hlavně načerpat síly, hráli jsme často soboty a středy,
bylo toho dost, odpočinek je teď na místě.“
Karel KROUPA, útočník 1.SK Prostějov

pohledem karla kroupy

aneb

Fotbalisté 1.SK Prostějov se vrací do druhé ligy

navštivte stále více oblíbenější inter
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2. Pavel FARNÝ (Vrahovice)
23 branek
3. Jakub KRATOCHVÍL (Dobromilice)
18 branek
4. Libor NĚMEC (Horní Štěpánov)
15 branek
5. Jakub ŠPAČEK (Dobromilice)
14 branek
5. Karel GRYC (Horní Štěpánov)
14 branek
5. Petr VODÁK (Určice B)
14 branek
5. Jan TYPNER (Brodek u Pv)
14 branek
9. Patrik RICHTER (Dobromilice)
13 branek
10. Vojtěch VÁVRA (Vícov)
12 branek
11. Dominik DRMOLA (Otaslavice)
11 branek
11. 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
13. Lubomír SMÉKAL (Otaslavice)
10 branek
20. Aleš BURGET (Brodek u K.), Martin VOGL (Otaslavice), Miroslav MUSIL
(Haná Nezamyslice) všichni 9 branek, 23. Roman BAŠNÝ, Jiří FOJT (oba H.
Štěpánov), Daniel JODL (Čechovice), Richard SCHVARZ (Vrahovice) všichni
8 branek, 27. Jaromír KRÁSA ml. (Hvozd), Kristián KOUKAL (Výšovice) oba 7
branek, 29. Ondřej ŠČUDLA (H. Štěpánov), Hubert BURGET (Brodek u K.),
Jaromír MATOUŠEK (Brodek u Pv), Luděk Olbert (Výšovice) všichni 5 branek.

1. Jan STUDENÝ (Vrahovice) 25 branek

POØADÍ KANONÝRÙ

\+ "
u Prostìjova
==
Brodecké derby nemá favorita. V tabulce od sebe oba týmy dělí dvě
příčkyačtyřibody,avšakrivalitazůstává.Vzhledemkposledníporážcebudoumítmožná
větší motivaci domácí, hosté zase disponují lepšími jednotlivci. Zrodí se vítězství v penaltovém rozstřelu.
FC Hvozd VS. Haná Nezamyslice
Tip
Obě mužstva měla v končícím ročníku více trápení sama se sebou \+ "
a tamní hráči jsou asi rádi, že vše končí. Domácí prožili katastrofální
??
jaro a je dlouho jisté, že příští sezónu zahájí ve třetí třídě. Nezamyslická
Haná se tomu rok od roku přibližuje, ale tentokrát se bude loučit vítězstvím. Bude to však
překvapivě až po penaltách!
Tip
\x %Q
 )   \+ "
VS.
Papírovým favoritem jsou hosté, avšak jejich složení je tentokrát ještě
|?
mnohem více než kdy jindy zahaleno rouškou tajemství a proto cokoliv tipovat je jako věštit z koule. My však věříme Výšovicím, které budu mít motivaci,
rozloučit se před svými příznivci vítězstvím.
Tip
Q  %x Q
 + 
VS.
\+ "
Domácí skončí jistojistě na dvanácté příčce tabulky, hosté se udrželi v klid==
ném středu a bojují o postavení v lepší polovině. To se jim díky vítězství
v závěrečném dějství podaří. Zrodí se však až zásluhou úspěšného penaltového rozstřelu. Ten
domácí ani tentokrát nezvládnou.

TJ Horní Štìpánov VS. Sokol Vícov
Tip
Domácí ještě drží teoretickou naději na celkové prvenství a tím \+ "
i postup, do karet by jim však muselo nahrát úplně všechno. První
>
podmínkou je vyhrát na svém hřišti derniéru letošní sezónu. To se
povede, hosté mají „vyděláno“.
TJ Sokol Vrahovice VS. FC Ptení
Tip
Hosté nestačili ve včerejším na druhého z kandidátů na postup, \+ "
a aby jim nebylo nic vyčítáno, body odevzdají i dosavadnímu lídrovi.
@>
Přestože se porvou o čestný výsledek a Vrahovické bude svazovat
nervozita, o výsledku nebude pochyb.
Tip
Sokol Otaslavice VS. FC Dobromilice
Říká se, že poslední krok bývá nejtěžší a v případě „Metel“ to platí \+ "
dvojnásob. Tento tým totiž už po podzimu a svých jarních ztrátách
=?
boj o prvenství vzdal, leč klopýtání vrahovického souboru a triumf
v nedávném vzájemném střetu je vrátili do hry. Pokud v sobotu zvítězí, budou to Otaslavice, kde se bude slavit. A to se stane. Těsně, ale přece.
Tip
Jiskra Brodek u Konice VS. Sokol Brodek

aneb Večerník předpovídá

PROGNÓZA NA 26. KOLO

Vrahovičtí před sezónou vyhlásili jasný cíl: postup. Od prvního hvizdu si tak
šli za svým, záhy se dostali do čela tabulky, kde vydrželi dodnes. Přestože
na první pohled tak mají k titulu přeborníka blíže, opak je pravdou. Horší
vzájemné zápasy s Otaslavicemi staví situaci do paradoxního stavu, že Sokol
může přijít o první místo ve chvíli, kdy už nebude mít žádnou šanci k nápravě...

SOKOL VRAHOVICE

SM LÍK

KOLA

I když se nahoře vyvinula situace, že lépe by takový scénář nenapsal ani spisovatel detektívky, zajímavé boje jsou k vidění i na dalších trávních. Hrdinský
výkon předvedli například fotbalisté Tištína, kteří na horké půdě v Dobromilicích dokázali otočit nepříznivě se vyvíjející utkání, a jen velká smůla je
připravila o tříbodový triumf. Uznání ale dvanáctý tým tabulky zaslouží.

TJ TIŠTÍN

ŠAMPI N

KOLA

Pondělí 11. června 2018
www.vecernikpv.cz

připravila sportovní redakce Večerníku
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FC PTE
SO OTA

0:3

klikni na

Před závěrečným kolem je tak situace v tabulce totožná jako byla před uplynulým víkendem. Vrahovice a Otaslavice mají 56 bodů,
Horní Štěpánov 54. Pokud tedy Otaslavičtí
zvítězí, nemusí se na nikoho ohlížet, mají totiž
s Vrahovicemi lepší vzájemné zápasy. Naopak
celou sezónu lídr z Vrahovic musí čekat na
jejich zaváhání s Dobromilicemi, Horní Štěpánov by pak potřeboval porážky obou svých
konkurentů. Bude to drama...
Statistiky utkání a výsledkový servis
Okresního přeboru PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku-II. třídy OFS Prostějov najdete
na straně 22
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Pozápasové hodnocení trenérù

Haná Nezamyslice
TJ Horní Štěpánov

>=¡

?=

hřiště poslali rozdílové hráče a bylo to znát.
Vzhledem k tomu, v jaké sestavě jsme nastoupili, to nebylo vůbec špatné. Muži totiž zase
nepřišli, takže nastoupili dorostenci a bylo nás
Branky: 88. Musil z penalty – 9. Němec, 44. tak akorát...“
Červinka. Rozhodčí: Domisch – Klusal, Šebek. Žlutá karta: 88. Havlíček (HŠ). Diváků: Sokol Brodek u Pv
=>
40.
?>¡
FK Výšovice
Nezamyslice: Buriánek – Pavelka, Zb. Špička,
Hradil (57. D. Moravec), Lakomý – Ošťádal, Branky: 29. Piňos, 58. Soldán. Rozhodčí:
Matoušek (68. Flajzar), Fialka, Machálek – Krátký – Sommer, Němec. Žlutá karta: 78.
Musil, Zd. Špička. Trenér: Michal Lakomý.
Piňos (B). Diváků: 32.
Horní Štěpánov: Havlíček – Rychnovský, Brodek u Prostějova: Dorschner – Hudeček,
Ščudla, Sígl, Svoboda – Němec, Janíček, Krejčí, P. Soldán, Zatloukal – Matoušek (89.
Klügl (30. Červinka), Bašný – Hartl, Gryc. Slouka), Piňos, R. Soldán, Klobouk – Sochor,
Vedoucí: František Grenar.
Gamberský. Trenér: Tomáš Bureš.
Pohledem trenérů
Výšovice: Kozdas – Dostál, Krajíček, KrčTrenéra domácích Drahomíra Crhana se mář, M. Škop – Ryšánek, Křivinka, Fildán,
nám nepodařilo sehnat na mobilním telefo- Obručník (85. Kaprál) – Olbert, Danko (67.
nu.
Dudík). Trenér: Michal Dudík.
Adolf Langer: Z rozhodnutí klubového
Pohledem trenérů
vedení se vedoucí mužstva k utkání nevyja- Asistenta trenéra domácích Přemysla Slouku
dřuje.
se nám nepodařilo sehnat na mobilním telefonu.
Sokol Určice „B“
¢= Michal Dudík: „Měli jsme problém sestavu
>>¡
FC Hvozd
vůbec poskládat... Z tohoto hlediska je ještě
výsledek ucházející. Nebyl to vůbec pěkný
Branky: 50., 61 Pospíšil, 63., 79. Drábek, 47. fotbal, především z naší strany. Přesto jsme si
Hanzelka – 72. Burian, 88. Dostál. Rozhodčí: nějaké šance vytvořili, ale na rozdíl od domáGrulich – Kabát, Zatloukal. Žlutá karta: 44. cích je neproměnili. Brodek vyhrál zasloužePavlů (U). Diváků: 50.
ně, měl územní převahu a byl lepší na míči.“
Určice „B“: Pokorný – Mlčoch, Nakládal (27.
Krajíček), Grulich, Ježek (65. Vlach) – Han- Sokol Čechovice „B“
?|
zelka, Muzikář, Pavlů (53. Drábek), Pospíšil
?=¡
– Žáček, Šnajdr (46. Hudský). Trenér: Karel Sokol Vrahovice
Vlach.
Branky: 30. Jano – 15. Schvarz, 36. Bukovec,
Hvozd: Koutný – Vánský, O. Procházka, K. 59. Farný. Rozhodčí: Knoll – Milar, ProcházProcházka, Spíchal – Burian, T. Dostál, V. Do- ka. Žluté karty: 41. Zacpal, 49. Hanák, 74.
stál, Muzikant, Kováč – Enkhbaatar. Trenér: Jano – 22. Kučera, 29. Doležel, 38. Závodský.
Karel Procházka.
Diváků: 87.
Pohledem trenérů
Čechovice „B“: Zapletal – Vybíral, Šťastný,
Karel Vlach: mobilní telefon byl v neděli na- Frys, Jano – Foret, Bilík, Zacpal, Jančík (65.
večer nedostupný.
Meixner) – Jansa (46. Hanák), Klváček. TreKarel Procházka: „První poločas byl celý nér: Rudolf Valný.
vyrovnaný, se soupeřem jsme drželi krok. Vrahovice: Kratochvíl – Doležel, Prucek, Šmíd,
O přestávce domácí prostřídali sestavu, na Michalec – Závodský, Schvarz (80. Klíč), Šatný
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Branky: 19. Kratochvíl, 89. Maňak – 42. Kyselák, 80. Slavík. Rozhodčí: Peřina – Sommer,
Duda. Žluté karty: 55. Fialka – 75. Rehák, 84.
Slavík. Diváků: 100.
Dobromilice: Drnovský – Kubíček, Ryška,
Rochla, Žondra (56. Nakládal) – Svozílek
(82. Šoc), Šenkyřík, Kratochvíl, Richter - Fialka, Maňak. Hrající trenér: Michal Rochla.
Tištín: Rehák – Sipěna, Lakomý, Slavík, Cetkovský – Bosák (73. Hanák), Ru. Návrat, Ro.
Návrat, Stančík – Oulehla ml., Kyselák (84.
Blumenstein). Trenér: Zdeněk Oulehla st.

FC Dobromilice
TJ Tištín

(20. Bukovec, 60. Alexy), Kučera – Farný (90.
Urbánek), Dvořák. Trenér: Jan Dvořák.
Pohledem trenérů
Rudolf Valný: „Do utkání jsme vstoupili jen
se dvanácti hráči, přesto jsme do něj vstoupili
aktivně a vytvořili si dvě velké gólovky, když
jsme šli sami na brankáře a pak byli tváří v tvář
němu, leč neproměnili jsme. Za to nás hosté
potrestali vedoucí brankou, na kterou jsme
ještě dokázali zareagovat. Před poločasem se
nám zranili dva hráči, takže jsme chvíli hráli
v deseti, čehož hosté využili a odskočili o dvě
branky. V závěru i přes velkou snahu se nám
vyrovnat nepodařilo. Vrahovice nám daly lekci z produktivity, díky čemuž vyhrály.“
Miloslav Schvarz: „Na to, že jsme se nesešli
v nejsilnějším složení, to dopadlo nejlépe, jak
jen mohlo. Ke všemu se nám navíc po dvaceti
minutách zranil klíčový záložník Šatný, pro
něhož sezóna skončila. Kluci bojovali, vycházely nám věci, které nám dříve nešly, a byl
tam pozitivní duch. Po odevzdaném zápase
s Otaslavicemi se dokázali otřepat. Právě touha
za vítězstvím nás přivedla k úspěchu. Naděje na
postup tak ještě žije, ale už to nemáme ve svých
rukách. Musíme vyhrát a čekat na zaváhání
Otaslavic. Bohužel v to příliš nevěřím... Samozřejmě to zklamání bude, neboť jsme celou sezónu vedli. Kdyby byla šance na postup ze druhého místa, Vrahovice by do toho určitě šly.“
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Branky: 73. Vávra, 75. Trnečka, 78. Šobr. Rozhodčí: Antoníček – Němec, Hubený. Žluté
karty: 63. Světlík – 61. Adámek. Diváků: 70.
Vícov: Drčka – Světlík, Humpolíček, Chytil,
Trnečka – Šobr, Vávra, Pliska (77. Bartoš),
Rozsíval (87. Vaverka) - Ježek (71. Trnečka),
Studený. Trenér: Miroslav Krutovský.
Brodek u Konice: Vičar – Blatner, Adámek,
H. Burget, Možný – K. R. Grepl (80. Vinkler), Z. Koudelka, P. Koudelka, Kolář (65.
M. Grepl) – Havlen (46. Mach), L. Koudelka. Hrající trenér: Patrik Müller.
Pohledem trenérů
Miroslav Krutovský: „První poločas se vyznačoval hodně nepřesnostmi, nefungoval nám
především střed zálohy. Poté jsme pozměnili
rozestavení a bylo to lepší. Stačila nám v závěru pětiminutovka, v níž jsme dali tři branky
a rozhodli o vítězství. Takže spokojenost.“
Patrik Müller: „První půle byla vyrovnaná, ve
druhé byl soupeř lepší. Domácí zaslouženě
zvítězili, zhodnotil bych to takto jednoduše.
Přestože to obyčejně nedělám, tentokrát
bych vyzdvihl Lukáše Koudelku a Honzu
Adámka.“

Sokol Vícov
Jiskra Brodek u Konice

Pohledem trenérů
Michal Rochla: „Uhráli jsme dva body, ale
předvedenému výkonu odpovídala neúplná sestava, kdy nám chyběli čtyři hráči. Celkově jsme
neodehráli dobrý zápas. Prvních dvacet minut
jsme ještě předváděli to, co jsme chtěli, ale poté
jsme začali míče jen nakopávat, čehož hosté
využili ke srovnání hry a také otočení výsledku.
Nakonec jsme tak v samém závěru zachraňovali
alespoň bod. Remíza byla asi spravedlivá.“
Zdeněk Oulehla st.: „Z našeho pohledu to
byl dobrý zápas, avšak s nedobrým výsledkem.
Myslím, že jsme podali kvalitní výkon, předváděli jsme solidní fotbal a byli blízko vítězství. Domácí však ke konci srovnali a penalty – to je naše
letošní prokletí... Ani tentokrát jsme je nezvládli.
S předvedenou hrou jsem byl ale spokojen.“

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

Jakub
ČERMÁK

EXKLUZIVNÍ
reportáž

a vytvářeli hodně nepřesností, jako by ani
jeden z nich nechtěl mít míč u sebe, a tak hl Michal Kaláb, nechal si míč spadnout níž
se ho snažili rychle zbavit. Naopak Otasla- a razantní střelou z voleje nekompromisně
pro Večerník
vice pomalu a jistě přebíraly otěže zápasu, zakončil - 0:2. Ten samý hráč o šest minut
s gólem v kapse si mohly přece jen dovolit později pojistil výsledek dalším gólem
kombinovat více v klidu. K uklidnění to a dal celému týmu klid na kopačky - 0:3.
ale potřebovalo vstřelit ještě minimálně Zápas už se pak dohrál v režii hostů, kteří
jedenu branku. To se povedlo v jednase- nenechali nic náhodě a odvážejí si tři body.
Po prospaném úvodu se dostali hosté dmdesáté minutě po dokonale zahrané K těm se každopádně nadřeli, ani tak kvůli
hned do dvou šancí. Na konci úvodní standardní situaci. Na centr si přesně nabě- soupeřovi, jako spíš kvůli sobě.
čtvrthodiny ale předvedl neuvěřitelně
rychlé reflexy domácí gólman a ve druhé příležitosti hostů letěl míč těsně nad
břevno. Po vlažnějším úvodu se poté
% $xY[*– asistent trenéra FC Ptení
hra přece jen zrychlila a tým hostů začal
dobře využívat hru po křídlech. Zejména „Máme teď hrozné problémy se sestavou, spoustu zraněných, takže nebylo lehké poskládat tým před zápasem. Bylo nás
Dominikové Drmola a Zatloukal přebí- tady ještě půl hodiny před zápasem devět, takže jsem rád, že si staří chlapi přišli zahrát a pomoct nám. Myslím, že to narali iniciativu a snažili se směrem dopře- konec tak hrozné ani nebylo. Tuto sezónu už nějak se ctí dohrajeme a budeme se poctivě připravovat na tu další. Musím
ale říct, že nám vyhovují silnější soupeři, kteří se musí přizpůsobit naší hře. Vždycky se vám hraje lépe s lepším soupeřem,
du něco vymyslet. Nakonec domácí tlak
jak se říká. Naopak hodně špatně se nám hraje se slabšími týmy, protože neumíme moc diktovat hru.“
nevydrželi a inkasovali. Ve 23. minutě si
po pěkné akci z pravé strany naskočil na
Jiøí HON – Sokol Otaslavice
centr Smékal a pohotově zakončil, bran- „Do zápasu jsme nastoupili hodně vlažně. Řekl bych, že jsme se až moc přizpůsobili pomalé hře domácích. Byl to každokáři Grulichovi nezbylo nic jiného než se pádně těžký zápas, ostatně jako každý v této sezóně. Možná pohledem na tabulku to byla asi jasná dvojka, ale soupeř má
za míčem otočit do sítě - 0:1. Ani jeden jisté kvality. Nedá se podcenit nikdo. Navíc s týmy ze spodních patek je to pro o to těžší, že ony bojují o každý bod. Ptení
tým si do konce poločasu už nevytvořil se dokáže svými nákopy dostat do nějakých šancí, takže určitě nepatří mezi lehké soupeře. My jsme se pak dokázali dostat do kombinace, byli jsme častěji na míči a vítězství určitě bereme. Každopádně jsme zápas zvládly. Pro nás je to určitě
výraznější šanci.
Ve druhé půli diváci viděli lepší fotbal. motivace do posledního zápasu a myslím, že i pro celý fotbalový okres je situace otevřená, což musí být pro fanoušky
Hráči Ptení nepůsobili jistým dojmem zajímavé. Hráčům za výsledek děkuji. Budeme se nyní pečlivě připravovat na poslední kolo a uvidíme...“

PTENÍ Deštivé nedělní odpoledne nepřineslo moc atraktivní fotbal. Přestože na sebe narazily týmy z odlišných patek tabulky, ze
začátku to tak na hřišti vůbec nevypadalo. Zápas byl z obou stran
poněkud ospalý a ani jeden z týmů si v úvodu nevytvořil vůbec
žádnou slibnou šanci. Bylo jasné, že Ptení bude udržovat pevnou
defenzivu a spoléhat především na brejky či nakopávané míče.
Otaslavice, které po sobotním vítězství lídra z Vrahovic, potřebovaly zareagovat stejně, však vypadaly, že se jim do útočení moc
nechce. Nakonec „Metle“ víkendový šlágr Okresního přeboru
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku-II. třídy OFS Prostějov zvládly, což
jim dává do ruky velkou zbraň - pokud v posledním kole vyhrají,
stanou se přeborníky OFS a novým účastníkem I.B třídy!

Všichni tři favorité vyhráli a o postup
se bude hrát až do posledního kola!

fotbal

„METLE“ VYDŘELY TŘI BODY VE PTENÍ
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milujeme vecerník


fotbal
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tomu však obrana Konice byla neprostupná a zejména stoperská dvojice měla
o hře výborný přehled. Postupem času
atmosféra na hřišti i v hledišti houstla,
hra se stala poněkud nervózní a množily
se fauly, oceněné také žlutými kartami.
Oběma týmům s ubývajícím časem bylo
jasné, že o výsledku rozhodne jedna střela, jakákoliv maličkost nebo individuální
chyba. Nakonec to byla skutečně jedna
dobře a se štěstím umístěná rána, která
dostala do vedení Olešnici. V posledních
minutách sice přišel ohromný tlak Konice, kdy se do vápna vysunuli i stopeři. Ani
to ale nepomohlo překonat hodně hluboko zataženou obranu Olešnice, a tak
po konečném hvizdu mohli hráči z pod
Bouzova slavit.

( 0 :0)

Rozhodčí: Konečný – Januš, Šafařík

Diváků: 485

KONICE

Širůček

Paš

Rus

Bílý

Rohové kopy:

Střely na branku:

Branky: -

Kořenovský

Oščádal

Blaha

2
6

Střely mimo branku:

Vévoda

8

ULLMANN

Petr

Střídání: 56. Bross za Kořenovského, 67. Kořenek za Blahu, 80. Cetkovský za Paše

7
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Tichý

Kamený

Drešr
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„Myslel jsem si, že naše předchozí prohra ve Chválkovicích kluky
nabudí a že předvedou kvalitní výkon. Opak byl pravdou a hru některých svých hráčů jsem vůbec nepoznával. Doufal jsem, že kluci
budou chtít ten pohár získat, já ho chtěl pro konický fotbal vybojovat. V prvních minutách jsme si vytvořili slibný tlak a vysokým
presinkem dobře napadali soupeře už na půlce, také jsme měli dva
náznaky šancí. Ale zhruba po půlhodině hry si na to Olešnice navykla a zápas se vyrovnal. V druhé půli padl jediný gól po krásné
střele exkonického hráče a oni už si to pak pohlídali až do konce.
Je to škoda.“
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Střídání: 80. Zapletal za Semiana, 84. Gallo za Kováče

Střely mimo branku:

Novák

Semian

Puchr

OLEŠNICE

Kováč

Kolomazník

Sasák

Havlíček

Sokol Konice

FINÁLE POHÁRU OLOMOUCKÉHO KFS
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„Nevím, fakt nevím... Bylo tam až moc
nakopávaných míčů. Samozřejmě za to
mohla i dobrá obrana. Jejich stoper měl
přes dva metry a sbíral všechny balóny,
co přišly ze vzduchu. Naši útočníci jsou
menší, takže s tím měli velký problém.“
 Je ale potřeba ještě zabrat v posledních dvou kolech...
„Určitě. Musíme dát hlavu nahoru
a zkusit zabojovat v soutěži, když teď
v poháru to nevyšlo. Špatné je, že to nemáme ve svých rukou a musíme čekat
na zaváhání Litovle.“
 Každopádně tahle sezóna se
těsně před koncem dá považovat za
zdařilou...
„To rozhodně. Škoda že jsme to v tomto zápase nedotáhli do konce, ale to je
prostě fotbal a dobré výkony po celou
sezónu nám určitě pomohou v lepší
přípravě, která nás čeká v létě.“

Žluté karty: 40. Vévoda, 65. Širůček

2
3

Zapletal

Komárek

Snášel

Kapl

Y[YY]
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„Pro celý náš tým z Olešnice je to nepochybně
obrovský úspěch a po těžké sezóně také zadostiučinění. Kluci si to finále vybojovali a došli si
pro pohár. I přestože nám chyběli tři klíčoví hráči
základní sestavy a museli nastoupit starší borci,
nebylo to znát. Zápas se hrál nahoru - dolů a obě
mužstva předvedla dobrý fotbal, a sice i bez gólů
určitě atraktivní pro diváky. Jsem rád, že my jsme
na konci ti šťastnější.“

1 :0

Pořadatelé v Července se na finále dobře
připravili. Nepočítali však s nekonečným
apetitem fanoušků obou týmů, a tak už
se už v polovině utkání snědly neuvěřitelných čtyřicet makrel, pár kilo grilované kýty a několik desítek trampských
cigár. Tím ale rozhodně hlad a chuť všech

 $ ""

Jakub ČERMÁK
 Jak hodnotíte uplynulé utkání,
které vám nepřineslo vytoužený
zisk poháru?
„Něco jsme si jasně řekli před zápasem,
ale bohužel se nám to nepodařilo splnit. Stejně jako v minulém zápase ve
Chválkovicích vázla koncovka z naší
strany. Na šance to byl skoupý zápas
z obou stran. My se dostali po pokutové území a tam to většinou končilo.“
 Co je potřeba změnit na té koncovce?
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Finále krajského poháru přineslo velkou
vlnu pozornosti obou fanouškovských
táborů. Konický tým pro své fanoušky
vypravil celý autobus a jejich podpora
byla na tribuně znát. I fanoušci Olešnice
si nenechali ujít účast svého týmu v tak
prestižním utkání a celkové číslo se tak
vyšplhalo na necelých pět set diváků. Satmotná tmosféra byla ale velice přátelská
a všichni si užívali slunečné počasí, jídlo
i fotbal. Nesouhlasné pokřiky se ozývaly klasicky při některých rozhodnutích
sudího, ale to k fotbalu neodmyslitelně
patří, asi jako že každý fanoušek je samozřejmě také trenér a rozhodčí v dané
chvíli, který ví vše nejlépe.
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A když už tedy zápas nebyl pro fanoušky
atraktivní gólově, gastronomicky tedy
rozhodně.

ČERVENKA Do sedmašedesáté
minuty „piloval lajnu“, jak se ve
fotbalové hantýrce říká. Ladislav
Blaha (na snímku), krajní obránce Sokola Konice, nastoupil tradičně v základní sestavě týmu
i ve finálovém boji o krajský pohár. K jeho přednostem kromě
obranné činnosti patří i dobrá
a velmi útočná hra dopředu,
čímž pomáhá přečíslovat obranu soupeře na útočné polovině.
Po středečním utkání se špatným koncem jej Večerník exkluzivně vyzpovídal.

Žluté karty: 25. Puchr, 45. Kapl, 53. Novák, 63. Kováč, 86. Kolomazník

Rohové kopy:

Střely na branku:

Branky: 57. Kováč

GALLO

Ladislav

" 

Většinou bývají nejvýraznější postavou
úspěšní střelci nebo excelentní gólmani.
Tentokrát to byl základní stavební kámen
obrany Konice v této sezóně Michal Oščádal. Ten ukázal skvělý přehled o hře,
dobrou předvídavost a slušnou rozehrávku. I díky němu se Olešnice za celý zápas
skoro k ničemu nedostala. Předvedl i ledový klid v krizových momentech, kdy
se nebál jít do ostrého souboje ve vápně
a čistě několikrát odstavil soupeře od
míče nebo skluzem zabránil vznikající
šanci. Ostatně i trenér Ullmann ví, co
se v nadějném obránci skrývá. „Má obrovskou perspektivu. Hraje s ledovým
klidem, bez respektu, má kvalitní hlavu
i rozehrávku a je velkou nadějí do budoucna,“ řekl o sedmnáctiletém Oščádalovi trenér už v říjnu loňského roku.
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1.FC Olešnice u Bouzova

Konice měla před sebou ještě dvě napínavá a hodně důležitá kola v rámci
I.A třídy Olomouckého KFS, kde usiluje
o první místo. Trenér Petr Ullmann ale
ujistil, že žádné šetření hráčů kvůli víkendovým zápasům nepřichází v úvahu
a všichni půjdou do finále naplno. Soupeř
z Olešnice má v Přeboru OFS Olomouc
na čele mírný náskok čtyř bodů, takže
  $přece jenom její hráči mohli jít do utkání
o něco více koncentrovaní a odpočatí. Po
pohárové trofeji a tím i postupu do před- Důležitých momentů nebylo během
kola celostotáního Českého poháru však devadeásti minut mnoho, přesto se v zápase mohlo skóre párkrát změnit. První
bezesporu prahly oba týmy.
poločas dokonce přinesl pokutový kop!
Pět minut před přestávkou srazil v nepře\  "
hledném souboji gólman Konice VévoDuel se rozehrál ve vysokém tempu da útočícího hráče a kromě odpískané
a bylo vidět, že oba týmy chtějí co nej- penalty si vysloužil také žlutou kartu.
rychleji vstřelit první gól. Konice se ale ze K puntíku se postavil Olešnický Martin
začátku zdála přece jen aktivnější a byla Novák, rozhodl se ale pro razantní střelu
více na míči. Předváděla pohledné kom- místo technické a míč pouze orazítkoval
binace, roztaženou hru po celé šířce hřiště břevno, načež se vrátil zpět do hřiště.
a dobré pokusy o centry za obranu z pro- Jediný gól utkání přinesla 57. minuta.
storů křídel. Avšak konečná fáze útoků Po mírném závaru nedokázali obránci
pokaždé skončila sraženou střelou nebo Konice dostatečně důrazně odklidit míč
ztrátou míče u pokutového území, za což pryč od své branky. K tomu se na hranise výrazně přičinili soupeřovi obránci. ci vápna dostal Martin Kováč, opřel se
Hráči Olešnice postupně chytili tempo celou svou vahou do skákavého balónu
hry a začali být nebezpečnější. Navzdory a prostřelil vše, co mu stálo v cestě - 0:1.
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Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

tak na střelu včas zareagovat. Největší
a zároveň nejhezčí pokus Konice byla
střela z dobrých dvaceti metrů Adama
Širůčka, která chvilku před koncem jen
o chloupek minula pravý horní roh branky. Gólman Olešnice se za střelou pouze
ohlédl, avšak k přesnému zásahu chyběly
centimetry.

ČERVENKA Uplynulou středu 6. června se na neutrálním hřišti
v Července odehrálo finálové utkání krajského poháru. Do něj
BYLI JSME
U TOHO
postoupil regionální zástupce z Konice, který si na zlatou trofej
brousil zuby. Pro výhru však rozhodně přijel i soupeř z Olešnice
u Bouzova, který letos doslova řádí ve své soutěži, kdy je lídrem
Okresního přeboru Olomouc. Papírovým favoritem byli však
přece jen Koničtí, v každém případě zápas sliboval atraktivní
FOTO & VIDEO
&  + !  
 "
podívanou dvou silných týmů. Více než útočné snažení však
GALERIE
klikni na
 $ C I$ ) !(
www.vecernikpv.cz
byly k vidění pevné a neprostupné obrany, se kterými si útoč I$   ;1 ")
níci nedokázali poradit. O osudu utkání tak nakonec rozhodla
jediná branka, která rozesmutnila konické fotbalisty. Večerník Brankář přes všechny hráče před sebou nebyly ukojeny, proto se konečné číslo
neměl moc dobrý výhled a nedokázal dostalo do mnohem větších rozměrů.
vše sledoval přímo v Července.

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

Pondělí 11. června 2018
www.vecernikpv.cz

„Nehráli jsme to, co jsme si
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ZHLEDNA

milujeme vecerník


KONICE
NA TROFEJ NEDOSÁHLA
Navštívili jsme středeční finále Poháru Olomouckého KFS
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přetržena, ale myslím, že se pomalu
vrací. Jsem rád, že František Jura s Petrem Langrem, který se toho nedožil,
přišli s tímto projektem, získali pro něj
podporu a finance a myslím, že s trenérem Machalou to trefili a z toho pramení tento úžasný výsledek.“
* Zatímco volejbal s basketbalem
poněkud ustupují z výsluní, fotbal
je na vzestupu...
„Fotbal je nejmasovější sport a myslím, že patří oprávněně na první místo.
Třeba u volejbalu si musíme položit
po deseti titulech za sebou otázku,
kam až to táhnout, mít patnáct, dvacet? Má to smysl? Já bych si přál jediné - aby v Prostějově na fotbal chodilo
více lidí. Na to je třeba se zaměřit.“
* Myslíte si, že tento opakovaný postup už nebude pouze roční záležitost?
„Celé jaro jsem o tom s Františkem
(Jurou) mnohokrát mluvil a myslím
si, že pochopil, které kroky musí udělat, aby postup nebyl jen na rok.“
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 Slavíte postup v rámci dvou let
podruhé, jak to vnímáte?
„Rozdíl je samozřejmě v tom, že poprvé
jsem byl na hřišti, kde je radost taková
bezprostřednější. Jinak jsou ale ty pocity
stejné. Zase to je o tom, že jsme udělali
dobrý tým, nejen hráčský, který je zásadní, ale i realizační, který šlapal a šel si za
svým cílem. Je to určité zadostiučinění,
nebylo to jednoduché, protože za tím
stála spousta práce. Atmosféra na startu
MSFL byla hodně špatná, předtím jsme
vše prohrávali, nikdo nevěděl, co bude
dál. Nám se podařilo situaci stabilizovat

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

a po roce jsme postoupili. Fotbal tady
v Prostějově neděláme špatně, je to už
nějakých devět let, co pořád postupujeme nebo hrajeme na špici, což je nejlepší
vizitkou. Jsem unavený, protože toho je
strašně moc, ale toto jsou na druhé straně okamžiky, pro něž to člověk dělá. Momenty, kdy to je těžké, člověk v paměti
nějak potlačí, a zůstává radost z toho, co
se povedlo.“
 Co vy osobně považujete za klíčový faktor úspěchu, že se po roce
povedl návrat do druhé ligy?
„Až na pár zápasů to byla především
stabilita výkonů. Mám pocit, že jsme se
naučili vyhrávat zápasy, v nichž se nám
tolik herně nedařilo, což byla v první
lize třeba kdysi výsada Sparty, teď Plzně.
Až do zápasu s Líšní jsme měli naprosto perfektní a neprostupnou obranu,
máme nejméně obdržených branek,
pak se nám jeden zápas nepovedl, což se

PROSTĚJOV Nestál na trávníku, ale na terase stadionu Za
Místním nádražím v Prostějově. Hobla nedostával on jako trenér,
ale Oldřich Machala. Při druhém postupu do druhé ligy byla situace Františka Jury (na snímku) odlišná, když se z funkce trenéra
přesunul do pozice předsedy klubu. Právě na něm tedy leží největší tíha jednání o složení týmu pro profesionální soutěž tak, aby
nezůstával u dna tabulky FNL.

vždy v sezóně stává, to tak je. Takže obrana byla vynikající, nedostávali jsme góly,
a měli jsme hráče, kteří byli vždy schopni
se prosadit a nějaký gól dát. Druhým faktorem byl realizační tým, který postup
hodně chtěl. Vidina úspěchu jej hnala
kupředu a dělali pro to všichni maximum. Chtěli jsme to nejvíc a taky pro to
nejvíc udělali. Tým už také měl zkušenosti z druhé ligy i po těch čtyřech letech
ze třetí ligy, ty se teď zúročily. V kontextu
celé soutěže bych řekl, že jsme byli nejlepší a postoupili zaslouženě.“
 Teď nastává kardinální otázka,
co udělat pro to, aby se neopakovala
minulá „návštěva“ druhé ligy, kdy
jste si to vyzkoušeli, ale výsledkově šlo o propadák. Jak se tomu vyhnout?
„Po euforii nastupuje práce. (úsměv) Já
jsem začal už v předchozím týdnu, byť
jsem byl pracovně mimo republiku, obvolávat potenciální posily, které potřebujeme přivést do týmu, se zkušenostmi z první nebo druhé ligy, a postavit
konkurenceschopný tým. Je moc důležité chytnout začátek soutěže, minule
se to nepovedlo a byl problém. Tento
týden budeme mít spoustu pohovorů
se spoustou hráčů, které jsme oslovili,

jednáme o podmínkách, o uvolnění
z klubů, jde o velké kvantum práce, což
si málokdo uvědomuje.“
 Vypadá to, že někteří klíčoví
hráči jsou na odchodu, můžete to
potvrdit?
„To ještě nemohu, ještě jsem s nimi rozhovory neměl, takže informace od hráčů
samotných nemám. Teď sice budeme
slavit, ale už také probereme základní informace a možnosti. Řešit vše budeme
v následujícím týdnu. Na druhou stranu
máme rozjednaných asi deset hráčů,
což samozřejmě neznamená, že by tolik mělo přijít. Jednotlivé posty, o něž
stojíme, máme v jednáních zdvojené.
Nikoho nebudeme pouštět do
začátku přípravy, protože
možná ještě v týdnu od
pětadvacátého června
někteří hráči přijdou.
Je to hodně hektické,
reálná jednání se dají vést
až po jistotě postupu, což
bylo uplynulou středu.“
 Můžete specifikovat, na které posty hledáte posily?
„Budeme hledat hráče do každé řady,
což není klišé, ale holá pravda. Tak to
opravdu je.“
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Předseda klubu už započal jednání o posilách, připouští i odchody

„Fotbal tady v Prostějově neděláme špatně,“ usmívá se František Jura

* Byl jste u zrodu myšlenky na obnovu prostějovského fotbalu. Jak
vnímáte opětovný postup do profesionální soutěže?
„Je to krásný úspěch. Já jsem milovník
sportu, milovník Prostějova. Prostějov
je město sportu, je tu extraligový volejbal, basketbal, tenis, de facto druholigová soutěž v hokeji. Tradice fotbalu
za první republiky a po druhé světové
válce byla úžasná. Bohužel byla trochu

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Ve V.I.P. prostorách
fotbalového stadionu se Miroslav
Černošek objevoval na jaře při
domácích zápasech takřka pravidelně. I to svědčí o zájmu této velké postavy prostějovského sportu
o konečný výsledek eskáčka. „Mám
rád příběhy,“ svěřil se při osobním
poděkování hráčům a realizačnímu
týmu. Prostějovský fotbal i lidé kolem něj jeden takový žijí a vytvářejí...

 Před sezónou jste se v rámci
soutěže přesunul ze spodních pater
až na vrchol, doufal jste v takový
závěr?
„Když jsme spolu mluvili před sezónou, říkal jsem, že přestup do Prostějova je pro mě fotbalovým krokem

Tomáš
KALÁB
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vpřed. Je to klub, který patří do druhé
ligy, a přišel jsem sem vyhrát. Soutěž
jsme opravdu vyhráli, takže jsme dosáhli toho, co jsem chtěl, a jsme všichni spokojeni.“
 Jaké dojmy si pro sebe z této sezóny odnášíte?
„Byla to těžká dřina. Velké Meziříčí
nám šlapalo na paty, ale my se do čela
dostali těsně před závěrem podzimu
a po celé jaro si tohle postavení udrželi. Nedělali jsme chyby, pár zápasů
jsme samozřejmě ztratili, ale to k fotbalu patří. Nakonec jsme to zvládli
a teď máme kolik, osm bodů náskok?!
A ještě jeden zápas k dobru. Myslím,
že sezóna je zvládnutá naprosto s přehledem.“
 Spojujete svou fotbalovou budoucnost nadále s Prostějovem?
„Pro mě to bude splněný životní cíl,
zahrát si profesionální soutěž, takže
pokud mě bude Prostějov chtít, určitě
zůstanu.“

 #   

 Jaké máte pocity z tohoto sportovního úspěchu?
„Mám radost, že Prostějov má druhou
ligu. Olomoucký kraj si zaslouží nejen
prvoligovou Sigmu, ale také druholigový mančaft. Dnes už jej tady v Prostějově máme, to je perfektní. Třetí ligu taky
máme, i když nám bohužel dva týmy
spadly. Bude potřeba zabojovat, abychom na této úrovni byli opět silnější
a mohli tak podporovat prvoligové či
druholigové týmy. Mám samozřejmě
radost, že se druholigový úspěch povedl
právě v Prostějově, protože z tohoto regionu pocházím.“
 Jak vnímáte zázemí a práci kolem
prostějovského fotbalu?

Tomáš KALÁB

„Velice pozitivně. Základ je vždycky
mládež. Pokud to funguje s mládeží,
což nám ukázala třeba také Sigma, je to
ta správná cesta. Nemusíme samozřejmě zůstávat pouze u fotbalu, pokud se
napříč sporty pracuje koncepčně s mládeží, je pak návaznost na vrcholové
sportovce. Nákupem hráčů nevyřešíte
úplně všechno. Musíte si je odchovat,
pak případně výhodně zobchodovat
a pořídit případně další.“
 Věříte, že nepůjde o opětovné
nahlédnutí do druhé ligy, jako se už
Prostějovu v minulé sezóně stalo?
„Je tady určitá zkušenost a věřím, že
tohle už není nějaká vlaštovička. Toto
je kvalitně budovaný tým, který samozřejmě projde ještě určitým posílením.
Obrovský dík patří každopádně klu-

PROSTĚJOV U sobotních oslav postupu do druhé ligy nechyběl ani
hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Po bezprostředních
oslavách v kabině poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor.

kům, kteří druhou ligu vykopali, tohle
musí zaznít. Pak už je potřeba se udržet
a já nepochybuji o tom, že v Prostějově
druhá liga bude.“
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„Profesionální soutěž je můj životní cíl,“ „Základem úspěchu je vždycky mládež,“
svěřil se útočník Lukáš Hapal
cení si práce v 1.SK hejtman Ladislav Okleštěk
PROSTĚJOV Do Prostějova přišel
před sezónou z Mohelnice jako vyhlášený střelec. Právě tato činnost
se mu v novém působišti příliš nedařila, odehrál zde ale maximum
a pro tým byl jasným přínosem. Jak
hodnotí syn trenéra Sparty Lukáš
Hapal (na snímku) sezónu a jaké má
plány?

WWW.
VECERNIKPV.CZ

1.SK PROSTÌJOV
HLEDEJTE
TAKÉ NA

pro vás pøipravuje:
více informací

 

znamená, že by jich tolik mělo přijít,“
prozradil předseda klubu František
Jura.
O své další budoucnosti se rozmýšlí dvojice klíčových hráčů, stoper
Aleš Schuster a kapitán týmu Karel
Kroupa, což je pro leckoho možná
překvapivé. Na cestě do Prostějova
by naopak mohl být jeden z bývalých
hráčů, který prostějovský dres už v minulosti oblékal. „Určitě by měl zvýšit
ofenzivní sílu kádru pro druhou ligu,“
poznamenal na jeho adresu šéf klubu.
Času je ale zatraceně málo. Při každém postupu se klub potýká s faktem,
že nižší soutěže končívají později,
zatímco vyšší začínají dřív. Hráči
tak budou mít volno necelé dva týdny a v pondělí 25. června jim začíná
příprava. Start druhé ligy je totiž už
o víkendu 21. a 22. července.
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<0 „Přál bych si, aby chodilo více lidí,“
vzkazuje fanouškům Miroslav Černošek
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SK. „A“:
22. kolo, neděle 17. června: Protivanov – Brodek u Přerova (10.00),
Haňovice – Kralice na Hané (15.15),
Dub nad Moravou – Plumlov (17.30),
Zábřeh – Hvozd (předehráno 8.5. s
výsledkem 5:0).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
26. kolo, sobota 16. června: Čechovice – Nové Sady (10.00), Konice –
Zábřeh (17.30), Určice – Olšany (neděle 17.6., 10.00).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
Dohrávka 17. kola: Valašské Meziříčí – 1.SK Prostějov „B“ (středa 13.6.,
18.15, Skalický – Volek, Dospěl).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
Dohrávka 17. kola: Valašské Meziříčí – 1.SK Prostějov „B“ (středa 13.6.,
16.00, Volek – Skalický, Dospěl).

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „B“:
18. kolo, neděle 17. června, 17.30
hodin: Kladky – Držovice (sobota
16.6., 17.00), Protivanov „B“ – Mostkovice „B“ (sobota 16.6., 17.30),
Zdětín – Kostelec na Hané „B“
(13.30), Olšany – Přemyslovice,
Plumlov „B“ – Čechy pod Kosířem
(hřiště Krumsín).

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „A“:
18. kolo, neděle 17. června, 17.30
hodin: Nezamyslice „B“ – Kralice na
Hané „B“ (sobota 16.6., 10.00), Bedihošť – Biskupice (sobota 16.6., 17.30),
Brodek u Prostějova „B“ – Otaslavice
„B“, Skalka – Pavlovice u Kojetína
(hřiště Klenovice na Hané), Želeč –
Němčice nad Hanou „B“.

PØEBOR OFS PROSTÌJOV – II.
TØÍDA:
26. kolo, sobota 16. června, 17.30
hodin: Horní Štěpánov – Vícov
(15.00), Vrahovice – Ptení, Otaslavice – Dobromilice, Brodek u Konice
– Brodek u Prostějova, Hvozd – Nezamyslice (neděle 17.6., 10.15), Výšovice – Čechovice „B“ (neděle 17.6.,
17.30), Tištín – Určice „B“ (neděle
17.6., 17.30).

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
26. kolo, sobota 16. června, 17.30
hodin: Jesenec – Zvole.

SMOOS 1.B TØÍDA, SKUPINA
„A“:
26. kolo, neděle 17. června, 17.30
hodin: Horní Moštěnice – Smržice
(sobota 16.6., 17.30), Kojetín „B“ –
Pivín, Radslavice – Haná Prostějov,
Vrchoslavice – Klenovice na Hané.

ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „B“:
26. kolo, sobota 16. června, 17.30
hodin: Kostelec na Hané – Lipová,
Němčice nad Hanou – Protivanov,
Určice – Beňov (středa 13.6., 18:00),
Kojetín – Čechovice, Mostkovice –
Plumlov (neděle 17.6., 17.30).

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
26. kolo, neděle 17. června, 17.30
hodin: Bohuňovice – Konice.

CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
26. kolo, sobota 16. června, 14.00
hodin: Lutín – Kralice na Hané.

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
Dohrávané 17. kolo: Hlučín – 1.SK
Prostějov (sobota 16.6., 15.00, rozhodčí: Drozdy – Ogrodník, Šamárek).
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nichž obdržely nejkrutější jarní porážku – 0:4. Čtvrté místo se tak skrývá
v nedohlednu, cesta k němu vede jen
přes plné vítězství na půdě prvního
Lutína a nebodování Medlova proti
Želatovicím.
Domácímu kouči Davidu Kobylíkovi
scházeli vedle dlouhodobě zraněného
Martina Neorala ji čeho vlastní maličkosti rovněž stabilní bek Libor Martinka
a mozek útočné hry Jan Nečas, stoper Lukáš Krobot pak střídal hned o poločase.

Po odchodu ve čtyřiatřiceti letech toho
nejstaršího a nejzkušenějšího z kralické
sestavy zůstal na domácí straně téměř dorostenecký výběr – tři hráči ročníku 1997,
tři ročníku 1998, k tomu i ročníky 1999
a 2000, přičemž tento věkový průměr
kazil jen sedmadvacetiletý Josef Cibulka.
Všechovice se dostaly do vedení po
čtvrthodině hry, kdy se poprvé prosadil
Tomáš Hulman, hlavní direkt však přišel
těsně před pauzou. Nejprve se v jednačtyřicáté minutě podruhé v utkání prosadil
Hulman, jen tři minuty nato nasměroval
míč do sítě i Adam Hrdlička. A aby toho
nebylo málo, sotva se hráči vrátili ze šaten,
gól mohl slavit také Erik Hrabovský. Od
třiapadesáté minuty tak platilo skóre 0:4.
Další branku už necelá sedmdesátka diváků neviděla. Podruhé v sezóně tak Kraličtí
doma neskórovali ani jedinkrát a inkasovali
nejvíc gólů už od podzimní porážky 1:5
s Lutínem. A právě proti tomuto soupeři, jasnému vítězi krajského přeboru zakončí aktuálně pátý celek pořadí sezónu 2017/2018.

mi líbila naše hra kombinační po zemi,“
chválí své hráče kouč. Za stavu 1:0 se šlo
do šaten a druhý poločas rozjeli domácí
hráči ještě lépe. Dvě minuty po hvizdu se
trefil Adam Širůček a o sedm minut později přidal další gól tradiční střelec Konice
Roman Kamený. Domácí hráči pak lehce
povolili, což soupeř z Bohdíkova dokázal
využít a vykřesat šanci v podobě snížení,
trefil se Vokurka. O deset minut později
však Filip Drešr přidal svůj druhý gól v zápase a pojistil svému mužstvu výhru. „Filip byl podle mého názoru jednoznačně
muž zápasu, dal dva góly a byl velice aktivní. Zvlášť ten druhý gól, kdy se trefil krás-

ně levačkou zpoza pokutového území,
byl parádní. Každopádně já nemám co
vytknout celému týmu. Hráli jsme dobře
a i za stavu 4:1 jsme si vypracovávali další
šance. Myslím, že jsme zápas měli pěvně v
rukách a celou dobu jsme na hřišti dominovali. Opravdu se mi to líbilo. Litovel už
nedoženeme bohužel kvůli vzájemným
zápasům, tak se teď v posledním kole
budeme soustředit na výhru, abychom si
pojistili to pěkné druhé místo.“ Ve zmiňovaném posledním kole čekají našeho jediného regionálního zástupce v této soutěži
páté Bohuňovice, takže to určitě nebude
lehký zápas. Se zpátky nabytým sebevě-

(1:0)

TJ FK
 #

Petr
Švancara

Olomouc
$%
SK
Jesenec-Dzbel

Trenér: Petr Tichý st. hodně otevřené. Pak jsme ale inkasovali
po naší chybě a museli jsme otevřít hru,
zkusit dát všechno do útoků a skórovat.
To se nepovedlo bohužel a soupeř přidal
„Řeklo by se, že výsledek hovoří za vše, ale ty dva zmíněné góly. Myslím, že opravdu
dva góly jsme dostali v posledních minu- ten výsledek spíše neodpovídá průbětách zápasu. Do toho prvního gólu jsme hu utkání, protože náš výkon byl dobrý.
hráli perfektně ze zajištěné obrany a mu- Chtěli jsme venku bodovat, zvlášť proti
sím říct, že fotbal se mi líbil z obou dvou prvnímu, takže jsme k zápasu přistoupili
stran. Za bezbrankového stavu to bylo poctivě a dobře.“

Hodnocení trenéra
Jesence Petra Tichého:

vrátil, Tichý.
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PIVÍN Odchovanec pivínského fotbalu Pavel „Goro“ Sedlák
oslavil v uplynulých dnech kulaté
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Branky: 54. Fukan, 89. Kratochvíl, 90.
Sedlář. Žluté karty: 76. Burian. Diváků:
169. Rozhodčí: Matulík – Vláčil, Rozman. Sestava Jesence: Burget R. – Horák,
Burian, Gottwald (60. Konečný), Laštůvka – Burget J., Poles, Svoboda, Čížek – Na-

3:2
(2:1)

CHOMOUTOV V předposledním kole Lion sport I.B. třídy skupiny „B“ Olomouckého KFS přijel jediný regionální
zástupce na půdu prvního Chomoutova. Že nepůjde o lehký zápas, věděl trenér Tichý už před zápasem. Z duelu
se nakonec stal celkem vyrovnaný souboj a první poločas skončil nerozhodně bez branek. Ani jeden tým neproměnil své šance i díky pevným obranám. První gól padl necelých deset minut po začátku druhého poločasu,
kdy se trefil domácí Fukan. Jesenec ale nic nevzdával a snažil se vytvářet tlak na soupeřovu obranu. Hosté museli
otevřít hru a zkusit vrhnout všechny síly do útoku. To se buď vyplatí, nebo toho soupeř využije a dá gól. V tomto
případě bohužel pro Jesenec se potvrdila druhá varianta a Chomoutov v úplném závěru zvládl dát dvě branky
a zápas si pohlídat. Los ke konci soutěže není pro Jesenec moc příznivý, jelikož poslední kolo hostí doma druhý
tým ze Zvole.

I.B třída skupina B
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PROSTĚJOV Nesmírně dramatický průběh 2. okresní ligy mužů v malé
kopané ČUS Prostějovska 2017/2018 měl nakonec jasné rozuzlení. Závěrečné kolo v Dřevnovicích vyvrcholilo na čele tabulky dost jednoznačným
způsobem a z postupu do nejvyšší soutěže se přesvědčivě radovaly týmy
SK Mexiko Víceměřice i TJ Smržice.
Víceměřičtí přitom druhou ligu ovládli díky tomu, že hned zkraje sobotního
turnaje porazili domácí kolektiv 2:0. Vzápětí SK Dřeváci Čehovice/Hluchov
nečekaně podlehli Zavadilce Prostějov 2:3 a v ten moment bylo jisté, že druhé postupové místo obsadí Smržičtí bez ohledu na výsledek svého posledního
duelu. Ten posléze stejně zvládli vítězstvím 4:3 nad FC Béci Sokol 2 Prostějov.
Ceny nejlepším předali místopředseda OS ČUS Prostějovska Bohuslav Krátký
a předseda okresní malé kopané Pavel Kočíb.
Letošní sezóna tím však ještě neskončila, neboť na řadu přichází semifinále
Poháru OS ČUS Prostějovska mužů 2017/2018. Hrát se bude nejbližší sobotu 16. června v Laškově a Dřevnovicích, přesný zápasový rozpis viz níže. Do
finálového turnaje postoupí dva nejlepší týmy z obou semifinálových skupin.
(kopa,son)

POHÁRU ČUS PROSTĚJOVSKA

O VÍKENDU SE HRAJE SEMIFINÁLE

Z DRUHÉ LIGY POSTOUPILY VÍCEMĚŘICE A SMRŽICE

MALÁ KOPANÁ

Jesenec dostal dva góly v posledních dvou minutách
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Branky: 18. a 76. Drešr, 47. Širůček, 54.
Kamený – 67. Vokurka. Žluté karty: bez
karet. Diváků: 130. Rozhodčí: Sedláček
– Motal, Foral. Sestava Konice: Vévoda
– Blaha (74. Cetkovský), Rus, Oščádal,
Bílý (67. Kořenek) – Paš (85. Křesala),
Tichý (89. Ryp), Kořenovský, Drešr –
Širůček, Kamený. Trenér: Petr Ullmann.

23.6.2018 "#$%&%'( ()

„Zápas málem ani nezačal, protože se v
Konici strhla obrovská průtrž mračen,
takže nebylo jisté, že se zápas odehraje. Obě naše hřiště byla v tu chvíli pod
vodou, ale nakonec zápas mohl začít a
odehrál se na travnatém hřišti o půl hodiny později,“ popisuje nepřízeň počasí
trenér. Samotný zápas začal pro domácí
tým velice příznivě. Už po dvaceti minutách vedli zásluhou Filipa Drešra. „Kdyby
první poločas skončil naším vedením o
čtyři branky, tak by se nikdo nedivil. Spálili jsme několik dobrých šancí, Roman
Kamený měl gól na kopačce nebo Martin Paš napálil levačkou břevno. Moc se

 

KONICE, PROSTĚJOV Po prohře ve
Chválkovicích a neúspěšném finále v
Července potřeboval tým kolem Petra
Ullmanna výhru jako sůl. Jak trenér
avizoval po prohře ve finále krajského
poháru, tým si během týdne v klidu
sedl, probral chyby a styl předváděné
hry. To se ukázalo jako dobrý tah od
trenéra, protože v nedělním zápase
proti Bohdíkovu to zase byla ta dobře
známá Konice, která šlape na plné obrátky. Před zápasem se ale počasí rozhodlo fotbalisty trochu podusit, tak
se ze začátku nevědělo, zda se vůbec
začne hrát.
Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:

Hodnocení trenéra Čechovic
Evžena Kučery:

„My jsme spokojeni, vyhrát derby 5:0
je krásná věc. Navíc jsme již posedmé
za sebou neprohráli a kluci si chtějí zahrát fotbal, užíváme si to. Daří se nám
a někdy jsme měli i štěstí. Teď se nám
vrátil Luďa Jahl a hrozně nám pomáhá,
díky němu jde mužstvo nahoru. Najednou máme útočníka, takový snajpr
nám chyběl dva roky, i proto jsme loni
nepostoupili. Jeho góly nám chyběly,
teď se dva zápasy trefil hned čtyřikrát.
Umí přebrat míč, udělat kličku, narazit
si a nechybí mu klid v zakončení. První
půle byla ještě vyrovnaná a Luďa zničehonic přehodil gólmana, ve druhé
půli to vypadalo, že bude mít soupeř
navrch, postupně jsme ale přebírali otěže a byli jsme lepší a lepší. Zlomili jsme
je psychicky a excelovali jsme. Ideálně
bychom teď chtěli vyhrát v Kojetíně
a skončit před Kostelcem i Lipovou.“

Branky: 15. Fabiánek, 42. a 62. Spáčil, 45. Trajer, 90. Hladký – 62. Rychlý.
Rozhodčí: Samek – Kreif, Čampišová.
Sestava Plumlova: Simandl – Kutný,
Ševcůj, Fabiánek, Kiška – Bureš (63.
Fajstl), Spáčil, Zabloudil, Klváček –
Trajer, Hladký. Trenér: Pavel Voráč.

TJ Sokol
Plumlov
TJ Sokol Dub
nad Moravou

Radovana Novotného:

0:3
(0:0)

TJ
 
Sokol
Ústí B

„Soupeř byl lepší a zaslouženě zvítězil.
Nechme to tak.“

Hodnocení trenéra
Hané Prostějov Daniela Koláře:

Branky: 6. Kovařík, 34. Baran, 58.
Hurta. Žluté karty: 20. Strouhal, 44.
Trnavský – 32. Kovařík. Diváků: 40.
Rozhodčí: Rosskohl – Petr, Přecechtěl.
Sestava Hané: Lošťák – Trnavský, Čermák, Ohlídal, Vyskočil – Strouhal (55.
Jančiar), Krupička, Kolář, Hodulák (46.
Holomek), Ondráček (64. Ociepka) –
Zatloukal.
Trenér: Daniel Kolář.

0:3
(0:2)

na Hané
FK
Troubky

Branky: 8. Pospíšil, 75. Mlčoch. Žluté karty: bez karet. Diváků: 82. Rozhodčí: Lasovský – Hrbáček, Mlčoch.
Sestava Klenovic: Klimeš – Spá-

0:2
(0:1)

(0:1)

SK
Radslavice

Branky: 67. Trajer, 72. Pospíšil, 75.
4:2
(1:2)
Sedlák M. – 10. Hausner. Žluté karty: 37. Šišma, 46. Sedlák, 61. Pospíšil
Branky: 9. Martinka, 48. Mráček, 65. – 48. Stoklásek O., 49. Stoklásek M.,
Dočkal, 86. Otáhal – 7. Trávníček, 23. 74. Matyáš, 82. Brynda. Diváků: 150.

Sokol
 
! "

lovský, Cetkovský, Pospíšil, Popelka
– Varga, Rozehnal, Liška, César (56.
Grepl) – Borovský, Pokorný (65. Prášil) Trenér: Vladimír Horák.

Haná Cup

OKRESNÍ PØEBOR STARŠÍCH
#X§
18. kolo, neděle 17. června: Mostkovice – Držovice (sobota 16.6., 10.00),
Brodek u Konice – Brodek u Prostějova (sobota 16.6., 14.30), Plumlov
– Určice (10.30), Hvozd – Klenovice
na Hané (12.45), Pivín – Protivanov
(14.00).

FLY UNITED KRAJSKÝ
¦]GY[(I#X§
26. kolo, neděle 17. června: Zábřeh
– Konice (sobota 16.6., 11.45), Olšany
– Němčice nad Hanou (9.00), Čechovice – Želatovice (10.45).

FLY UNITED KRAJSKÝ
¦]Q%[(I#X§
26. kolo, neděle 17. června: Zábřeh
– Konice (sobota 16.6., 10.00), Čechovice – Želatovice (9.00), Olšany –
Němčice nad Hanou (10.30).

MORAVSKOSLEZSKÁ
#X]\QXYW[?@
31. kolo: Zlín – 1.SK Prostějov (úterý
12.6., 11.45, Mikulášek – Poláček, Zl
KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
#X]\QXYW[?¢
31. kolo: Zlín – 1.SK Prostějov (úterý
12.6., 10.00, Poláček – Mikulášek, Zl
KFS).

[QXQ]%#]]Q%
SK. „B“:
22. kolo, sobota 16. června: Kozlovice – Otaslavice (středa 13.6., 17.00),
Němčice nad Hanou – Brodek u Prostějova (10.00), Pivín – Lipník nad
Bečvou (15.00).

´
menicko

´
´
zapasove

31

„Zaprvé bych chtěl moc pochválit
brankáře Oršela, kterého jsme si na
zápas vytáhli z dorostu. Velice slušně
odchytal celý zápas. Jinak byl první
poločas vyrovnaný. Myslím, že jsme
byli o něco lepší na míči, ale dostali
jsme gól ze standartní situace. Minimálně tři tutové šance jsme neproměnili. Po přestávce se naše hra zvedla,
podařilo se nám vyrovnat a poté už
to šlo samo. Ještě bych chtěl dodat, že
jsme pro příští sezónu získali tiskovou
mluvčí, která bezesporu bude nejhezčí
v celém regionu.“ (úsměv)

Hodnocení trenéra
Pivína Jaroslava Svozila:

Rozhodčí: Lizna – Kopecký, Chládek. Sestava Pivína: Oršel – Pospíšil,
Vrba T., Sedlák M., Šišma – Bartoník
(46. Svozil J), Svozil M., Valtr, Vrba S
(82. Vrba A.) – Tydlačka (87. Sedlák
P.), Trajer. Trenér: Jaroslav Svozil.

zkraje července znovu uskuteční největší turnaj v malé kopané na Prostějovsku
– KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2018.
Přípravy na jeho 21. ročník jsou v plném
proudu a my pro vás máme dvě zajímavé
novinky.
Tou první je poměrně zajímavý termín
akce, který pořadatelé stanovili na pátek
a sobotu 6. + 7. července. „Zvolili jsme
takové datum, aby všichni aktéři měli den
před turnajem i den po něm pracovní volno, což může být myslím docela lákavé,“
odtušil hlavní organizátor Martin Ošťádal.
Startovní pole už předem omezil maximální kapacitou 40 zúčastněných týmů.
Momentálně (v neděli 10. června večer) je
zatím přihlášeno deset družstev, konkrétně jde o následující celky: Hlučín-Darkovičky, SK FOSP Řešetova Lhota, Brodek
u Prostějova, FC PIVO, FC Čelzí, BVD,
FC Radegast U Zacha, FC Litrpool, AC
Vyprahlo Konice a Paralympiakos.
Uzávěrka přihlášek do KRUMSÍNSKÉHO HANÁ CUPU 2018 je 30. června.
Na startovné zaslané po tomto datu, již
nebude brán zřetel. Kolektivy, 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  6 ").
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  6 ", kde uveďte
název týmu, kontaktní adresu, telefon a
svůj e-mail.
Na závěr připomeňme, že záštitu nad kláním převzala senátorka Božena Sekaninová.
(son)

OKRESNÍ PØEBOR MLADŠÍCH
„Brodek u Přerova byl lepší. Narazili
#X§
jsme na rychlejší, dynamičtější a po- 26. kolo, sobota 16. června: Kralihyblivější mužstvo, které je někde jin- ce na Hané – Smržice (středa 13.6.,
de než my. Nehráli jsme, co jsme měli, 17.30), Plumlov – Mostkovice (čtvrpodepsala se i absence Spillera. Stejně tek 14.6., 17.00), Horní Štěpánov
tak nám chyběl Vévoda a odstoupit – Nezamyslice (pátek 15.6., 18.00),
musel i Župka. Celé nám to nevychá- Lipová – Určice (12.00), Otaslavice –
zí a navíc se nám v osmdesáté minutě Olšany „B“ (15.00), Výšovice – Pivín
zranil i Honza Navrátil. Šel do hlavič- (neděle 17.6., 15.00), Ptení volno.
ky a místo míče trefil hlavu. Přijela pro !zvýrazněné zápasy jsou tipem reněj záchranka a skončil v nemocnici, dakce na vaši návštěvu!
(jim)
nyní čekáme na výsledky rentgenu.
Potýkáme se s velkou marodkou
a druzí hráči nejsou zcela adekvátní
náhradou. Projevila se kvalita soupeře,
hráli to, co jsme jim dovolili.“ (jim) PROSTĚJOV Po loňské pauze se letos

PROSTĚJOVSKO Tři body vytěžila v součtu pětice regionálních mančaftů v
předposledním 25. kole „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS. Naplno se podařilo bodovat pouze Sokolu v Pivíně na domácí půdě proti Radslavicím. Pivín
prohrával od začátku zápasu, nakonec se mu však po šedesáté minutě podařilo
srovnat a ke konci zápasu výsledek otočit. Haná i Smržice nevyužily domácího
prostředí a dostaly po třech gólech, také Klenovice nestačily doma na Troubky
a Vrchoslavice dostaly venku čtyřku od Tovačova.

„Na domácí půdě jsme si chtěli zápas
užít a vrátit Určicím potupnou podzimní porážku 1:4 u nich. Zápas měl
absolutně divoký průběh. Brzy jsme
vedli 3:0, když jsme dali tři góly ze čtyř
Hodnocení trenéra Plumlova
šancí, smekám ale klobouk před hosty,
Pavla Voráče:
kteří se nevzdali a po dvou možnostech snížili na 2:3. I ve druhé půli jsme „Věděli jsme, že se nám poslední doale chtěli dát najevo naši údernou sílu, bou daří. Věřili jsme si tak, že když

Hodnocení asistenta
Protivanova Josefa Pospíšila:

5:1
(3:0)

předvedeme naši hru, dočkáme se
zaslouženého ovoce. Dub je zhruba
desátý v tabulce a my jsme si nemohli
dovolit zaškobrtnout. Víme, jak hrají,
co od nich čekat, a poklidnou trpělivou hrou jsme se dostávali do šancí,
které jsme postupně proměňovali,
takže spokojenost. Pomohlo nám i to,
že nasadili brankáře z dorostu. Dva tři
týdny zpět jsme si řekli, že bychom
chtěli skončit druzí, to se nám už asi
nepodaří, na Bělotín ale stále šance
je, hraje totiž v Dubu, který je doma
mnohem nebezpečnější. Chceme
Hodnocení trenéra Určic
aspoň zlomit hranici padesáti bodů,
Pavla Zbožínka:
a tedy porazit Mostkovice. Je to sice
„Hrál se otevřený fotbal nahoru dolů. derby a proti nám zahrají jinak, cílem
Bohužel jsme do něj nevstoupili dob- je ale vyhrát.“
ře a do desáté minuty jsme prohráFK
vali 0:3. Poté jsme využili dvě šance
  
a mohli jsme i vyrovnat na 3:3 a 4:4.
7:1
 
(3:0)
Pak jsme už hráli vzadu na obrovské
nad Hanou
riziko a pramenily z toho ostatní góly,
co jsme dostali. Základem byl ale Branky: 21., 61. a 78. Mádr, 33.
vstup, který nebyl z naší strany vůbec Omelka a 90. z penalty, 35. Kudlička,
optimální. Kluci byli připraveni, mož- 63. Hejč. Rozhodčí: Kašpar – Vedral,
ná se ale projevila nekoncentrovanost Hrbáček. Sestava Němčic: Nosek
nebo podcenění. Věděli jsme, že na – Řezáč, M. Navrátil, Župka (32. Jarsoupeře od zhruba dvacáté minuty mer), Jiříček – Jordán, Hamala (69.
máme, byli jsme aktivní a musíme si Chlud), J. Navrátil (77. O. Tomek),
z toho vzít ponaučení. Nezaujatý di- Dorňák (61. Vejvoda) – Kolečkář (74.
vák musel být spokojen, hrál se atrak- M. Tomek), Horák. Trenér: Radovan
tivní fotbal. Toto kolo celkově byly Novotný.
hokejové výsledky, asi tím, že je už
Hodnocení trenéra Němčic
rozhodnuto o postupu i sestupu.“

a kdo je doma. Od první do devadesáté
minuty nebylo pochyb, že jsme lepším
mužstvem. Dlužili jsme jim to a výsledek hovoří za vše. Hrál se krásný útočný
fotbal a povedlo se nám hezké rozloučení s domácím prostředím a diváky,
naše výhra byla absolutně zasloužená.
Kluků máme hodně a chtěl jsem, aby
si všichni zahráli, proto jsem tak střídal.
Ve hře jsou ještě tři body a můžeme
se dostat výš, naše mise je ale splněna. Úkol jsme splnili a zachránili se
v I.A třídě.“

Fialka. Žluté karty: 18. Čepa, 86. Otáhal – 30. Jurčík. Diváků: 176. Rozhodčí: Šafařík – Hampl, Aberle. Sestava
Vrchoslavic: Loučka J. – Přecechtěl
(60. Loučka T.), Fialka, Jurčík, Horák
Hodnocení trenéra
Pavel – Zatloukal (75. Horák Pavel),
Vladimíra Horáka:
Hradil M, Trávníček, Machálek – Hra„V první půlce byly Troubky nepatrně dil T, Holub. Trenér: Miroslav Panáček
lepší. Podařilo se jim vstřelit branku po
Hodnocení trenéra
rohovém kopu, který jsme si nepohlíMiroslava Panáčka:
Hodnocení trenéra
dali. V druhé půli jsme naopak byli lepší
Petra Gottwalda:
my a zvládli si vypracovat minimálně pět S trenérem se bohužel nepodařilo teS trenérem se bohužel nepodařilo te- vyložených gólových šancí. Ty se nám lefonicky spojit.
lefonicky spojit.
ale bohužel nepodařilo proměnit. SouSokol
peř pak dal z ojedinělého útoku druhý
#
Klenovice
gól, což rozhodlo o osudu utkání.“
3:1

Branky: 51. Marek, 59. Žeravík, 67.
Kádě. Žluté karty: 31. Kalandřík –
53. Váňa. Diváků: 100. Rozhodčí:
Chládek – Zika, Slabý. Sestava Smržic: Kollmann – Dostál, Zbožínek,
Klus, Pírek – Kalandřík, Kiška, Verner
(68. Kovačevič), Kotlár – Studený,
Tomiga (58. Augustin).
Trenér: Petr Gottwald.

SK
Protivanov
TJ Sokol


Branky: 2., 4. a 90. Milar, 9. D. Sedlák,
58. M. Pospíšil, 77. V. Nejedlý – 22. O.
Halouzka, 23. Holčák, 70. P. Halouzka. Rozhodčí: Straka – Molík, Milek.
Sestava Protivanova: M. Piták – Z.
Pospíšil (65. M. Sedlák), Dvořák, D.
Nejedlý, M. Pospíšil – D. Sedlák (62.
Musil), Milar, Sekanina, Kropáč (70.
V. Nejedlý) – T. Pospíšil (47. Grmela),
R. Sedlák (48. F. Pospíšil). Hrající trenér: Milan Piták. Sestava Určic: Hýbl
– Hejduk (46. Šnajdr), Adamec, Slezák, Bureš – O. Halouzka, T. Menšík,
Mohelník (86. Střebský), Krajíček (46.
Paul) – P. Halouzka, Holčák. Trenér:
Pavel Zbožínek.

6:3
(3:2)

ale dostali gól. Poté za stavu 1:0 a 2:0
jsme měli dvě tutovky, které jsme nedali, třetí gól nás pak dostal do kolen
a už to bylo vraždění neviňátek a jen
jsme dohrávali. Prohrát se může a takových zápasů ještě přijde, pět gólů je
ale hodně. Aspoň ale mají radost v Čechovicích, kde jsem předtím trénoval.
Dokud jsme mohli, byli jsme nebezpeční a konkurenceschopní, máme ale
úzký kádr, trápí nás zranění, do toho
ještě horko. Nemám sestavu jak oživit, postupně tak domácí kontrolovali
hru, byli na míči a diktovali. Poslední
zápas bychom ale měli vyhrát, hrajeme
doma, de facto tím začíná nová sezóna a lépe by nám šmakovalo, čeká nás
ale další derby a těžká Lipová. Bodově
máme nicméně splněno.“

+ %8  4 % % ; *  86)- 9 4) #%*  ,  
Haná
 
Lipník
   

I.B třída skupina A

„Nechytili jsme se ani poslední šance,
kterou jsme měli, a realita je taková, že
asi sestupujeme. Naše hra odpovídá
tomu, co se poslední dobou dělo. Chlapi po zápase uznali, že I.A třída není
úplně amatérská soutěž a je potřeba
k ní přistupovat jinak. Na tréninky se
úplně nechodilo, tomu odpovídala fyzička, forma i to, že jsme si nevěřili na
míči. Přitom soutěž se dala zachránit, Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Jaroslava Klimeše:
kdyby k tomu ale kluci přistoupili jinak,
trpí tím i poctiví hráči, kteří pak nemají „V první půli jsme byli důstojným sous kým trénovat. Tomu odpovídá fotbal peřem a měli i víc šancí, do šatny jsme

Hodnocení předsedy Mostkovic
Ladislava Krátkého:

„Derby dopadlo tak, jak jsme chtěli.
Utkání pro nás mělo speciální nádech, loučila se dlouholetá ikona klubu Milan Macourek, chtěli jsme mu
poděkovat za osm devět let fotbalově
strávených v Lipové. Nastoupil v útoku, tedy na postu, kde začínal, když
přišel do Lipové. Domluvili jsme se,
že to tam pro něj bude i ze zdravotních důvodů lepší. Chtěli jsme mu
poděkovat vítězstvím, což se podařilo. Vyhráli jsme jednoznačně a šancí
jsme měli i na víc branek, i tak jsme ale
spokojeni. Naše střídavé výsledky jsou
asi dány i složením týmu, vždy totiž
nemůžou všichni. Dnes nám to sedlo
a je to super.“

TJ Sokol

FC Kostelec
na Hané

Branky: 40., 60. a 89. Jahl, 65. Novák,
79. Klváček. Rozhodčí: Šteier – Majer,
Vachutka. Sestava Čechovic: Polák
– Kupka, Walter, Koláček, Chmelík –
Novák, Muzikant, Hatle (86. Pospíšil),
Němeček – Zapletal (33. Klváček),
Jahl. Trenér: Evžen Kučera. Sestava
Kostelce na Hané: Vítek – Synek (31.
Zatloukal), Vinklárek, Chytil, Móri –
Lužný (53. Jurník), Grepl, M. Klimeš,
Hruban – Navrátil, Preisler. Trenér:
Jaroslav Klimeš.

5:0
(1:0)

bez šancí, a pokud jsou, tak je nedotáhneme a zbrkle zkazíme. Navíc nedostupujeme v obraně a nevytváříme tlak na
hráče. Musíme se sejít a každý říct, co je
schopen akceptovat, abychom měli na
krajskou soutěž.“
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I.A třída skupina B

Tým Tomáše Losa či Michala Skopalíka
již dosáhl na šedesát bodů a na jaře prohrál
pouze v Přerově a na holickém „béčku“.
Dojde také mimo jiné na souboj bývalých
spoluhráčů z olomoucké Sigmy, kteří se
poté přesunuli na trenérskou lavičku. KraSK
lický David Kobylík vyzve lutínského DaviLipová
da Rojku, jenž strávil část své hráčské karié4:0
TJ Sokol
(1:0)
ry i v tehdy divizním Protivanově. (jim)
Mostkovice
Statistiky utkání a výsledkový
Branky: 41. Výmola, 55. Liška, 72.
servis krajského přeboru najdete
Novák, 85. Dadák vlastní. Rozhodčí:
na straně 22
Lepka – Kučera, Rosskohl. Sestava Lipové: Holásek (46. R. Vybíhal) – Žilka, Takáč, Moštěk, Novák – M. Dostál,
Drexler, P. Dostál, Výmola – Liška, Macourek (30. Růžička). Hrající trenér:
domím a po vítězném zápase bude však Pavel Růžička. Sestava Mostkovic:
Konice určitě favoritem.
(jč) Lukáš – Hanák, Milar, Šlambor (75.
Šubert), Kamenov, M. Vojtíšek, P. ZaSokol
pletal, Dadák, Doseděl, Ordelt, Kazda.
Konice
Trenér: Ladislav Krátký.
4:1

KRALICE SE DOMA LOUČILY DEBAKLEM,
OD VŠECHOVIC SCHYTALY ČTYŘI ÚDERY

Konice se vrátila na vítìznou vlnu

KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV
Vynucené změny v sestavě se projevují, za poslední čtyři zápasy získali
fotbalisté Kralic pouze tři body. Naposledy se radovali v závěru května
proti Černovíru, po prohře v Zábřehu
nestačili ani doma na Všechovice, od

KRA
VŠE

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PŘEBOR:

Pondělí 11.června 2018
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOVSKO V duchu loučení Milana Macourka s lipovským dresem i aktivním hraním se
neslo jedno z utkání pětadvacátého kola „B“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS. A spoluhráči
mu dali ten nejlepší dárek, s Mostkovicemi si poradili 4:0. V dalších okresních bitvách Protivanov
po devítigólové přestřelce zdolal Určice 6:3 a Čechovice nasázeli búra Kostelci. Poslední Němčice
inkasovaly sedmičku v Brodku a přišly o další hráče, to Plumlov potvrdil jarní fazónu, pohrál si s
Dubem a stále zaostává ze čtvrté pozice jen tři body za druhým Brodkem u Přerova.

letos slavíme jubileum...
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rozhovor Večerníku
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„KAŽDÝ
DEN
SE
PO
ŠKOLE
VYDÁVÁM
NA
STŘELNICI“
Talent z Ohrozimi Josef Křesala pohovořil nejen
o dvou letošních domácích lukostřeleckých titulech
PROSTĚJOV O Josefu Křesalovi
se již delší čas vědělo, že je velkou
nadějí nejen prostějovské, ale
i celé české lukostřelby, již v minulých letech patřil do užšího reprezentačního výběru a zúčastnil se
i mezinárodních závodů. Až tolik
tedy nepřekvapilo, že se hned při
své premiérové juniorské sezóně
stal českým šampionem této věkové kategorie, šokoval však o několik dní dříve, když se nedávný
kadet vyhoupl na úplný vrchol
i mezi muži. Student Reálného
gymnázia poskytl Večerníku obsáhlejší rozhovor, v němž zavzpomínal na své začátky i na období,
kdy chtěl s lukem seknout, přiblížil svou zažitou přípravu a představil i své plány do budoucna.

v rámci původního
interview
pro Večerník
se ptal

Jiří
MOŽNÝ

18060410614

 Zkraje jara jste se stal hned
dvojnásobným šampionem, jak
jste oslavil titul?
„Já jsem upřímně ani moc neslavil.
Po titulu mezi muži jsem se chystal
na juniory a po juniorském titulu
jsem zase neměl čas, hned jsme se
vydali na soustředění.“
 A bude příležitost dodatečně?
„Určitě, ale nevím, kdy se tak stane.“
(smích)
 Která z těchto dvou zlatých
medailí se rodila obtížněji, ta mezi
muži, kde jste překvapil, nebo
mezi juniory, kde se od vás zlato
čekalo?
„U juniorů to bylo hodně těžší a bylo
to i hodně o štěstí. U mužů jsem se
účastnil víceméně na zkoušku a nic
se ode mě neočekávalo, zatímco
juniorský šampionát se konal hned
o týden později. To už jsem měl titul
mistra a čekalo se, že něco nastřílím.
A nebylo to ode mě extra dobré, nestřílel jsem, jak bych chtěl.“
 Dokážete se dobře vypořádat
s takovým tlakem, nebo vám to
dělá problémy?
„Jak kdy. Třeba teď se mi to povedlo,
ale v minulém roce tak úplně ne.“
 Je lukostřelba sportem hodně
o hlavě a uvolněnosti?
„Asi ano, vyloženě psychicky se ale
moc nepřipravuji, ani nevím, jak
bych se měl speciálně chystat. Je to
hodně individuální.

 Jak vlastně vypadá váš klasický
lukostřelecký týden?
„Každý všední den chodím do školy,
a když se dá už jít ven, tak se hned po
ní vydávám na střelnici. Tam dojdu
tak kolem druhé hodiny po poledni, rozcvičím se, střílím a tak kolem
šesté se vydávám domů. Nechci říct,
že školu zanedbávám, ale lukostřelba má nyní trochu přednost.“ (usměje se)
 Takže zhruba
čtyři hodiny denně strávíte s lukem a šípy?
„Teď momentálně ano, obzvlášť
je dobré počasí.
Když ještě byla
zima, tak jsem
tam chodil jen třeba
třikrát čtyřikrát týdně.
Většinou přijdu jako první. Ostatní chodí tak
třikrát týdně.“

 To znamená, že musíte tomuto
sportu strašně moc obětovat. Co
vám na oplátku dává?
„Na to není úplně jednoduché odpovědět, ale poslední roky mě to
strašně baví. Začal jsem se tomu víc
věnovat a daří se mi. Musím také
zmínit, že samotná lukostřelecká komunita je velice přátelská. A když to

neděláte úplně vrcholově, je to i klidný a přátelský sport. Dá se říct, že
jsme jedna velká sportovní rodina.“
 Na co během střílení myslíte?
„Lukostřelba mi umožňuje zapomenout na cokoliv z daného dne.
Soustředím se jen na střílení, na každý jednotlivý šíp, abych jej dokázal
správně vystřelit.“

už šest let a vycházíme spolu velice
dobře.“
 Střílet jste začal v roce 2012.
Hned vás ten sport tak chytil?
„Za uplynulých šest let nastaly
momenty, kdy jsem si říkal, že
toho nechám, ale to už dávno.
Snad hned zpočátku, když jsem
nedělal pouze lukostřelbu. Občas

 Jak často se taková soustředění konají?
„To se mění. Předloni ani nevím,
jestli byly, loni se konaly tři nebo
čtyři a tento rok jsou naplánovány
taky čtyři. První bylo v lednu a další
pak v dubnu.“
 Kde se vám vlastně střílí lépe,
v hale, nebo venku?

Lukostřelba mi umožňuje zapomenout
na cokoliv z daného dne. Olympiáda by
mohla být na pořadu někdy hodně
v budoucnu, bude to ale strašně obtížné.
Nominačním závodem je mistrovství světa
a málokdy se nějaký Čech kvalifikuje...
 Baví vás více střílet
sám, nebo trénovat ve
více lidech?
„Já raději trénuji sám,
mám pak z toho nejlepší pocit. Jakmile
střílím s někým
jiným, už mi to
tolik nejde.“

 # ;C Q
 Tím jste mi nahrál na další
otázku. Každý závod se skládá
z kvalifikace a eliminace. Vyhovuje vám více boj o co nejvyšší bodový nástřel než následná setová
bitva?
„Asi by to mělo být u každého střelce zhruba nastejno, ale já mám raději
kvalifikaci. Není až tak o nervech
a střílí se mi příjemně. Eliminace už
je mnohem napínavější, musíte se
ještě víc soustředit na každý šíp a občas to prostě nevyjde.“
 Poslední roky má Prostějov
silné muže a kraluje mezi družstvy, čím to podle vás je?
„Ano, klub je hodně silný. Máme
dobré trenéry, hlavně paní Majarovou nebo Magdu Robovou.
A nesmím zapomenout na Hanu
Majarovou, která působí rovněž
u reprezentace, právě od nich se
můžeme hodně naučit. A také navzájem sami od sebe, to nás také
posouvá dál. Pohybuji se mezi jimi

se mi moc nechtělo, ale nejvíce mě
to chytlo před dvěma roky, ještě
v době, než jsem se dostal do reprezentace. Začal jsem na střelnici
chodit v podstatě pořád a takhle to
vyšlo.“ (úsměv)
 Co vás vždy přesvědčilo u lukostřelby setrvat?
„V podstatě paní Majarová. Já bych
jí prostě nemohl říct, že už končím
a že mě to nebaví.“ (smích)
 Jakým sportům jste se ještě
věnoval?
„Hrál jsem hokej i fotbal. Fotbal jen
tak okrajově, v Plumlově jednou
týdně, ale hokej v té době už pět
let a poměrně intenzivně. V hokeji
jsem skončil asi v sedmé třídě,
kdy mě přestal bavit. Nebyla
tam tehdy taková parta ani nálada, takže lukostřelba vyhrála.“
 Čeho byste rád dosáhl
v tomto roce?
„Ve zbytku roku je mým
hlavním cílem dostat se
zpátky do reprezentace. Loni
jsem nezvládl limity a vypadl jsem
z ní, potřeboval bych je nastřílet.
A také se konají nominační závody,
do nichž jsem byl zařazen. Mimo
to máme ještě na programu mistrovství Evropy, které bude v létě
v Řecku, a Junior Cup ke konci jara
v Itálii.“
 Teprve jste se přesunul z kadetů mezi juniory. Právě proto
jste zatím limity nenastřílel?
„Dá se to tak říct. Zvládl jsem limity
‚B‘, ale ‚áčkové‘ ne. Pokud by se mi
to podařilo, tak bych mohl zůstat
v juniorské reprezentaci. Jsem alespoň členem sportovního centra
mládeže, které má trochu nižší limity. ‚Escéémko’ zařazuje soustředění
a právě tam se dá hodně naučit, třeba
jak doma cvičit a posilovat. Sejdeme
se tam i s reprezentanty a společně
trénujeme.“

„Většinou se mi daří víc uvnitř, líp
mi to tam sedí. Ale každému střelci
chvíli trvá, než si zvykne na změnu
vzdálenosti i měnící se počasí. Je to
v podstatě jiné střílení. Záleží třeba na
poloze slunce, na jeho základě posouváte mířidlo, dále venku panují těžší
povětrnostní podmínky, navíc se střílí
na sedmdesát metrů.“
 To musíte mít hodně dobrý
zrak, abyste dokázali na takovou
vzdálenost přesně zamířit:
„V lukostřelbě na tom příliš nezáleží. Je potřeba vidět terč, ale mnoho
střelců, i vrcholových, nosí brýle. Jde
hlavně o provedení výstřelu. Mířidlo se dá posadit na střed terče a šíp
tam poletí, nezáleží moc na tom, jak
dobře vidíte terč. Někdy je výhodou,
když na něj příliš nevidíte a nemusíte se na něj upínat.“
 Takže jde zejména o koordinaci pohybů?
„Jo, to rozhodně! Jde o to eliminovat co nejvíce pohybů a být co nejpřesnější.“
 Lukostřelba je olympijským
sportem, láká vás i tato meta?
„Olympiáda by mohla být na pořadu někdy hodně v budoucnu, bude
to ale strašně obtížné. Nominačním
závodem je mistrovství světa a málokdy se nějaký Čech kvalifikuje.“
 Zahraniční sportovci jsou
tedy o tolik lepší?
„Nerad to přiznávám, ale asi jsou
o dost lepší. Nedá se říct, že by tu
byla lukostřelba na extra špatné
úrovni, ale je tam fakt hodně velká
konkurence.“
 Vy osobně už máte zkušenosti
s mezinárodními závody, čím vás
nejvíc obohatily?
„Ty první jsem bral víceméně jako
trénink, abych si zvykl na atmosféru,
jak se střílí. Mezinárodní závody jsou
jiné než klasické tuzemské akce včetně mistrovství republiky. Je tam větší
konkurence a celkově je to těžší.“

vizitka
JOSEF KŘESALA
✓ narozen 23. března 2000 v Prostějově
✓ lukostřelec a člen oddílu Lukostřelba Prostějov
✓ český juniorský reprezentant
✓ výška/váha: 170 cm / 63 kg
✓ student Reálného gymnázia, maturovat bude až za dva roky
✓ s lukostřelbou začal v roce 2012, prvních závodů se zúčastnil o rok
později, loni poprvé nakoukl do reprezentace
✓ mezi jeho největší úspěchy patří zisk halového mistra republiky mezi
muži (2018), juniory (2018) i kadety (2017)
zajímavost: titulu mezi dospělými se dočkal ve své premiérové
sezóně mezi juniory
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RYCHLÝ
V ÁČKU VK ZŮSTÁVAJÍ ZKUŠENÉ HORKÁ A KOZMÍK 
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PROSTĚJOV První oficiální informaci ohledně svého hráčského kádru
zveřejnilo vedení volejbalového oddílu VK Prostějov. Exkluzivně
pro Večerník, s nímž vékáčko dlouhodobě spolupracuje, začal
nový sportovní ředitel Miroslav Čada prozrazením toho, které členky „A“-týmu
z uplynulé sezóny v klubu nadále setrvají a které naopak zamíří jinam.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Co se týká odchodů, je jich dohromady šest. Týkají se v první řadě obou německých děvčat, nahrávačky Kathleen
Weiss i smečařky Laury Emonts. Ty
podle nepotvrzených zpráv budou
působit doma v bundeslize, víc mi
nepřísluší to komentovat. Dál u nás
nepokračují ani libero Julie Kovářová
s blokařkou Veronikou Trnkovou,
u nichž naopak jasno už je - jdou do
Olomouce. Počítat nemůžeme ani se
slovenskou blokařkou Ninou Herelovou, která podepsala smlouvu v polské
Bielsko-Biale, a se smečařkou Andreou Kossányiovou, jež si podle všeho
hledá angažmá,“ sdělil Čada.
Důvod ztráty většiny dosavadních
tahounek je zřejmý: finance. „Jak
se avizovalo již dříve, došlo ke snížení klubového rozpočtu a tím pádem
jsme holkám nemohli dál nabíd-

nout tolik peněz. Šly tedy za lepšími
podmínkami, což je ve vrcholovém
sportu běžný proces. A my jejich rozhodnutí bez jakýchkoliv problémů respektujeme. Příležitost dostanou jiné,
ve větší míře mladé hráčky,“ vysvětlil
Čada zodpovědný za sestavování soupisky.
Na té se oproti minulému ročníku nezmění přesně polovina jmen. „Zůstávají dvě ostřílené plejerky, univerzálka
Helena Horká s blokařkou Gabrielou
Kozmík. A čtyři příslušnice nastupující generace: o něco zkušenější
smečařka Lucie Nová s nahrávačkou
Michaelou Zatloukalovou plus úplně mladé Tereza Slavíková s Anetou
Weidenthalerovou. Tahle šestice je
základem našeho družstva pro příští
sezónu 2018/19. A nové posily budeme postupně prozrazovat,“ řekl
exkouč VK.
Hned na první dojem je stěžejní fakt,
že v hanáckých službách pokračuje
Helena Horká coby suverénně nejvíc
bodující útočnice ženské UNIQA
extraligy ČR. „Hele pokračuje dvouletá smlouva, má ji u nás ještě na rok.
A mít tak vynikající volejbalistku
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v mančaftu je pochopitelně zásadní
věc, můžeme na ní dál stavět,“ kvitoval
Čada. „Bohatými zkušenostmi bude
pomáhat rovněž Gabika Kozmík, do
jinak omlazeného kolektivu jsme ji

chtěli. Pro Míšu, Lucku, Terku i Anet
pak shodně platí, že dostanou větší
zápasový prostor než dosud a záleží
pouze na nich, jak s touto příležitostí
naloží. Každopádně musí makat, my

věříme v jejich schopnosti i potenciál,“ dodal Miroslav Čada.
V příštím čísle zahájíme výše zmíněné odtajňování hráčských posil
Prostějova!

Češky postoupily do Final Four Evropské ligy,
Lucie Nová využila prostor v posledním utkání
PROSTĚJOV Základní část Golden European League žen 2018 je
minulostí a přinesla velkou radost
českým volejbalistkám, zatímco
ty slovenské si v závěru skupiny
C aspoň spravily náladu. Večerník v této grupě sledoval v obou
zmíněných reprezentacích trojici
hráček VK Prostějov, z nichž ale
dvě podle nejnovějších informací
už na Hané nebudou pokračovat.
Týká se to smečařky Andrey Kossányiové, která dalším kvalitním výkonem s dvanácti dosaženými body
přispěla k rozhodujícímu vítězství
3:0 nad Běloruskem. Výběr ČR tím
v Jindřichově Hradci oslavil s před-

stihem jistotu prvenství v tabulce
i postup do závěrečného turnaje Final Four.
Za dané situace dal trenér Zdeněk
Pommer v závěrečném duelu na běloruské půdě šanci plejerkám, které
do té doby nastupovaly méně. Proto
„Kossy“ zůstala na lavičce, zatímco jiná
prostějovská smečařka Lucie Nová (ta
ve vékáčku zůstává) ji opustila a šla do
základní sestavy. Prostor využila k velmi solidním jedenácti bodům, celkově
mač v Minsku zvládla dobře. A Češky
si díky obratu nepříznivého vývoje odvezly pečetící výhru 3:2.
Za tým Slovenska absolvovala oba
poslední zápasy se Španělskem blo-

kařka Nina Herelová odcházející
z Prostějova do Bielsko-Bialy. Lépe se
jí díky devíti zaznamenaným bodům
dařilo ve Valladolidu při vítězství 3:1,
naopak v Levicích navzdory dalšímu
úspěchu SR poměrem 3:2 přidala už
jen pět bodíků. Každopádně Slovenky aspoň přeskočily v pořadí právě
celek z Pyrenejského poloostrova
a grupu C zakončily na třetí pozici.
Národní družstvo České republiky
teď čeká výše zmíněné Final Four,
a to už 14. a 15. června v maďarské
&( -) $ + D 0 ! 9  A $!  J,  !  4 "
metropoli Budapešti. V semifinále
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tam vyzvou domácí kolektiv a rozVýsledkový servis
hodně touží po postupu do finále, v Evropské lize. Uvidíme, jestli přínajdete na straně 22
případně i po celkovém triumfu ležitost dostane Lucka Nová. (son)
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Prostějov (son) - Posuny v realizačním týmu prostějovských volejbalistek nechaly jedno místo u žen VK
zdánlivě neobsazené. Jedná se o post
statistika, ze kterého se Lukáš Miček
přesunul na pozici asistenta trenéra
místo Lubomíra Petráše, jenž se pro
změnu stal hlavním koučem nahradivším Miroslava Čadu. Vedení hanáckého oddílu má však i tohle už
vyřešené. „Novým statistikem bude
Jan Moravčík, který do našeho klubu čerstvě přišel jako mládežnický
trenér a povede starší žákyně. Vedle
toho se tedy stane i členem realizačního týmu ženského áčka, přičemž
statistika dělal u reprezentačního
výběru kadetů České republiky. Má
tak s danou prací zkušenosti,“ vyložil sportovní ředitel vékáčka Miroslav Čada. Může se ale stát, že dojde
k termínové kolizi duelů dospělého
a žákovského družstva Prostějova.
I pro takové případy je nachystáno
řešení. „Když bude muset Honza být
na důležitém utkání s mladými holkami, tak za něho se statistikami operativně zaskočí Lukáš Miček. Coby
Lubošův asistent i šéftrenér mládeže
zároveň toho sice bude mít už tak
hodně, ovšem ve výjimečných případech to určitě zvládne,“ ujistil Čada.
V příštím čísle Večerníku se dozvíte,
co na své nové role ve VK říká samotný Lukáš Miček.
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Prostějov (son) - Právě se dočkal
jedné radostné události v profesní
kariéře, když z postu asistenta volejbalistek VK Prostějov povýšil na
pozici hlavního kouče. A aby toho
nebylo málo, čeká teď Lubomíra
Petráše i jeden převelice významný
životní krok: bude se ženit! „Ano,
je to pravda. Bereme se s mou
partnerkou Luckou Kučerovou,
bývalou hráčkou TJ OP Prostějov
a trenérkou přípravky ve vékáčku.
Svatbu máme v sobotu 16. června ve Vésce u Olomouce, v areálu
tamního Hotelu S-Port,“ prozradil
Večerníku nový první lodivod hanáckých žen. S nastávající manželkou budou žít v Prostějově. „Ono
se vlastně nic moc nezmění, protože spolu žijeme už delší dobu.
Dá se říct, že jsem tady našel nejen
svou pracovní spokojenost, ale
i životní lásku, velké štěstí a nový
domov,“ řekl viditelně spokojený
Petráš, který jinak silnými slovy
dost šetří.
V některém z příštích vydání Večerníku přineseme s Lubošem obsáhlý
rozhovor.

Premiérový Pohár VK Prostějov v minivolejbale
rozpohyboval padesátku školáků ze čtvrtých tříd
PROSTĚJOV S novým projektem určeným sportující mládeži z prostějovských
základních škol přišel volejbalový oddíl VK Prostějov. Jde o turnaj v minivolejbale
pro žákyně i žáky čtvrtých tříd, jehož první ročník proběhl v úterý 5. června v hale
Sportcentra DDM. K účasti nalákal necelých pět desítek nadšených dětí.
Minivolejbal se hraje na zmenšeném hřišti,
PŮVODNÍ
jde o něco mezi přehazovanou a klasickým
REPORTÁŽ
volejbalem. Každý tým tvoří pouze dvojice, tím pádem se při maximálním zapojení
pro Večerník
všech osmačtyřiceti přítomných školáků
vytvořilo vydatných čtyřiadvacet družstev.
Marek
Ta nejprve bojovala vždy na dva hrané sety
SONNEVEND
dlouhé pět minut hrubého času v šesti zá„Dorazili zástupci ZŠ Palackého, ZŠ E. Valen- kladních skupinách po čtyřech, z nichž se
ty a ZŠ Melantrichova. Původně byli přihláše- podle umístění postupovalo do čtyř grup
ni ještě ze ZŠ J. Železného i ZŠ Majakovského, o konečné pořadí.
ale z technických důvodů nakonec nemohli Do finálové skupiny o 1. až 6. příčku propřijít. Škoda, přesto však myslím, že si děcka nikly hned tři výběry ZŠ E. Valenty, z nichž
turnaj skvěle užila a viditelně je to bavilo. Což nejlepší výkony předvedl nakonec vítězný
je podstatné,“ řekla jedna z organizátorek Po- kolektiv „C“ (Vojtěch Prokeš, Jonáš Roháru VK Prostějov 2018 Barbora Korhoňová, pek). O svém triumfu přitom rozhodl až
jinak trenérka přípravky ve vékáčku.
v úplně posledním střetnutí výhrou 2:0

nad celkem ZŠ Melantrichova „A“ (Lukáš
Dvorský, Dominik Sasín), který tak skončil druhý. Třetí pozici obsadila dvojka
ZŠ E. Valenty „B“ (Roman Koláček, Petr
Hoang). Medailisté získali poháry, úplně
všichni zúčastnění pak dostali vedle diplomu i drobnou sladkost.
„Řekl bych, že výsledky nebyly vůbec rozhodující, i když děti jsou přirozeně soutěživé a každé
z nich určitě chtělo vyhrát. Za mnohem důležitější považuji, že si čtvrťáci do sytosti zasportovali, věnovali se aktivnímu pohybu. A třeba
některé volejbal chytí natolik, že se mu začnou
věnovat pravidelně, například v našem oddílu. My budeme jedině rádi,“ usmíval se Peter
Goga, další člen organizačního štábu a manažer VK.
Kromě něho a Barbory Korhoňové pořádání akce zajišťovala ještě extraligová plejerka
Viktorie Gogová, pomáhala také šestice
členek prostějovského žákovského soubo-
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ru. „Holkám patří díky za pomoc. A po- tradici, v níž chceme do dalších let pokrachválit chci i veškeré soutěžící děti, protože čovat,“ doplnil Goga s poděkováním partbojovaly ze všech sil a líbila se mi jak jejich nerům za podporu.
(son)
hra, tak velké zaujetí, nadšení. Tímto preVýsledkový servis
miérovým ročníkem turnaje jsme založili
najdete na straně 22
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JESTŘÁBI ZAHAJUJÍ VE VSETÍNĚ,

PŘEDKOLO OPĚT NEBUDE
WSM Liga zná svùj jízdní øád pro roèník 2018/2019
PROSTĚJOV Startovní osudí druhé nejvyšší soutěže
ČR čítá celkem patnáct klubů včetně nováčků z Jihlavy
a Poruby, každý z nich sehraje během základní části
šestapadesát zápasů. Vzhledem k lichému počtu
účastníků to ve výsledku dává šedesát kol, to první
z nich se odehraje v sobotu 8. září, poslední pak přijde na řadu v úterý 26. února příštího roku. Následovat
budou čtvrtfinále a semifinále play-off. Předkolo play
off se stejně jako v poslední sezóně ani v ročníku 20182019 hrát nebude. Do vyřazovací části tak projde nejlepší osmička dlouhodobého pořadí a pro zbývající
sedmičce začne již velmi brzy dovolená.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

stane čas pro semifinále a od pátku
29. března zahájí dva nejlepší týmy
WSM Ligy souboje s dvěma nejhoršími týmy extraligy.

Jiří
MOŽNÝ
Na domácím ledě vstoupí prostějovští hokejisté do obhajoby čtvrtfinálové účasti. O druhé záříjové sobotě přivítají Valachy ze Vsetína, za čtyři dny
se na svém zimním stadionu představí proti navrátilci z extraligy Jihlavě,
hned v pátém kole ve středu 19. září
poprvé přijedou Zubři z Přerova.
V sedmém kole mají Jestřábi volno
a úvodní čtvrtinu zakončí v polovině
října na půdě Poruby, kterou v roli kapitána přivedl zpět do první ligy zdejší odchovanec David Zachar.
Hracími dny zůstaly i nadále středa
se sobotou, mezi něž budou stejně
jako v předešlých letech nepravidelně řazeny vložené pondělky. V úvodní čtvrtině se Jestřábi představí
sedmkrát doma a sedmkrát venku,
v průběhu sezóny pak přijdou na
řadu i dvě reprezentační přestávky.
Ta první v týdnu od 5. do 11. listopadu, ta druhá od 4. do 10. února.
Sestup opět nikomu nehrozí, ve hře
bude pouze právo postupu do baráže o extraligy. K ní vede cesta přes
čtvrtfinále zahájené v pátek 1. března, přesně o dva týdny později na-

RYCHLÝ
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Kadaň (jim) – Po dlouhých dvou
desetiletích zřejmě zmizí z prvoligové
mapy hokejisté Kadaně. Tamější Trhači se sice přihlásili do soutěže a jsou
vedeni coby jeden ze čtrnácti účastníků WSM Ligy v ročníku 2018/2019,
nicméně oddílové vedení z finančních důvodů jedná o výměně licence
s některým z druholigových klubů.
Nejvážnějšími zájemci jsou Hodonín
a Havlíčkův Brod, jemuž v posledních dvou letech jen velice těsně unikl postup sportovní cestou. Naopak
Sokolov ze skupiny adeptů odpadl,
kadaňské požadavky jsou mimo jeho
možnosti.

Druhá liga v novém
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Rozpis první ètvrtiny základní èásti WSM Ligy 2018/2019
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Praha (jim) – Místo tří skupin, jejichž
vítězové následně ve finálové skupině
sváděli boje o jedno postupové místo
do WSM Ligy, bude osmadvacítka
druholigových účastníků rozdělena do čtyř geografických skupin po
sedmi týmech. Vzniknou tak oblasti
Zápas, Střed, Východ a Jih, přičemž na
každé mužstvo čeká celkem osmatřicet duelů základní části – čtyřiadvacet čtyřkolově ve své grupě, dalších
dvanáct dvoukolově s jinou skupinou
– Západ se Středem, Východ s Jihem.
Do play-off projdou čtyři nejlepší
z každé zóny a hrát se bude na tři vítězství, pro úspěch v následném finále
a postup do WSM Ligy bude potřeba
nastřádat čtyři výhry.

Most se vrací do ligy
Most (jim) – Z Mostu je opět ligové
město. Někdejší dlouholetý účastník první ligy se sice po svém pádu
o patro níž přestěhoval do Slaného,
aby na konci loňského roku odstoupil z rozehrané soutěže a definitivně
zanikl, nicméně na světě je nový subjekt. Hned při svém premiérovém
ročníku na hokejové mapě se oddíl
Mostečtí Lvi probojoval z krajského
přeboru do druhé ligy. A druhou
ligu si zahraje rovněž Orlová. Loni
ještě klub nesehnal potřebného půl
milionu a stejně jako Technika Brno
se ze soutěže na poslední chvíli odhlásil, tentokrát sice tamější mužstvo
padlo ve finále krajského přeboru se
Studénkou, která se mohla po téměř
dvou desetiletích vrátit do třetí nejvyšší tuzemské soutěže, jenže právě
od vítěze hrajícího celou sezónu bez
vlastního stadionu se Orlům podařilo získat práva na vyšší soutěž.

Mladí hokejisté SK Prostějov 1913 jsou v přípravě
na příští sezónu, vede je celá řada známých trenérů
ského zimního stadiónu včetně jeho
posilovny také v areálech škol (venkovní plochy i tělocvičny RG a ZŠ
města PV + ZŠ Melantrichova), na
starém fotbalovém hřišti, v lesoparku Hloučela nebo dokonce v boxerském ringu DTJ Prostějov.
Vítaným zpestřením se stejně jako
loni stalo i soustředění ve Ptenském
„Ročníky 2009 a 2010 tam
Marek SONNEVEND Dvorku.
byly již od 11. do 13. května, starší
Zmíněná příprava odstartovala a mladší žáci pak v termínu 18. až 20.
v pondělí 14. května, maká se na května,“ prozradila členka výkonného
různých místech. Kromě prostějov- výboru SK 1913 Martina Marková.

PROSTĚJOV Už skoro měsíc trénují hráči všech věkových kategorií
hokejového oddílu SK Prostějov
1913 na příští sezónu 2018/2019
v rámci letní přípravy. Ta je tedy
v plném proudu a má intenzitu odpovídající tomu, aby veškeré týmy
nového ambiciózního klubu v novém soutěžním ročníku uspěly.

Samostatnou kapitolou je příprava
brankářů. „Nejmenší gólmani z ročníků 2011 a 2010 trénují společně se
svými družstvy. Pro brankáře ročníku
2009 i starší jsou ale určeny specializované tréninky každé pondělí a úterý od
16.00 hodin na ploše zimního stadiónu,“ informovali gólmanští koučové
Dalibor Sedlář a Štefan Žigárdy.
Nesmírně důležitou skutečností je, že
se podařilo vytvořit velmi kvalitní trenérské štáby u všech mládežnických
týmů eskáčka. Už dříve jsme zveřejnili, že se do Prostějova vrátil uznávaný

odborník a místní rodák Jaroslav Beck,
aby vedl zdejší juniory a dorostence.
Mezi uvedenými jmény lze najít
řadu dalších známých koučů, jejichž
kvality by měly zajistit plánovaný
vzestup prostějovského mládežnického hokeje směrem do budoucna.
„Snažíme se klukům zajistit po všech
stránkách takové podmínky, aby šli
hned v nejbližších letech postupně nahoru,“ uvedl člen výkonného
výboru SK 1913 Marek Černošek,
s nímž v příštím vydání Večerníku
přineseme rozhovor.

Jak ovšem vypadá kompletní obsazení
 &"  )$ +&'

Junioři: Jaroslav Beck - Michal Janeček
Dorostenci: Michal Janeček - Jaroslav Beck
Starší žáci: Michal Janeček, Libor Miškovský a Martin Tománek
Mladší žáci: Filip Smejkal, Adam Wind, Pavel Kumstát a Radek Vrba
Ročník 2009: Filip Smejkal, Adam Wind, Simon Hejduk a Marek Černošek
Ročník 2010: Milan Sedlo, Jakub Krampol, David Krampol a Lukáš Duba
Ročník 2011: Martin Kužílek, Simon Hejduk, David Krampol a Otakar Kovář
Přípravka: Martin Kužílek, Lukáš Duba, Simon Hejduk, Otakar Kovář,
Jakub Krampol, David Krampol, Jiří Brančík a Patrik Liška
Brankáři: Dalibor Sedlář a Štefan Žigárdy

Windmöller & Hölscher pokračuje v partnerství

s hokejovým klubem
PROSTĚJOV Strojírenská firma Windmöller &
Hölscher Machinery prodloužila partnerství s hokejovým klubem LHK Jestřábi Prostějov. V květnu na půdě hokejového stadionu generální ředitel
Windmöller & Hölscher Machinery, Max Westermann, a generální manažer Jestřábů Prostějov, PaedDr. Jaroslav Luňák, podepsali smlouvu o spolupráci na příští rok.

Windmöller & Hölscher Machinery je strojírenská
výrobní firma a působí v Prostějově od roku 2005. Tato
německá firma sídlící v německém Lengerichu vyvíjí
a vyrábí stroje pro zpracování flexibilních obalů. Patří
mezi špičku ve výrobě strojů pro balící průmysl. Nabízí
stroje pro výrobu fólií, papírových sáčků a pytlů, linky na výrobu tkaných pytlů, paletizační linky, tiskárny
a mnoho dalších.

Generální ředitel W&H Machinery, Max Westermann,
o spolupráci s Jestřáby říká: „Založení našeho závodu
v Prostějově v roce 2005 bylo výborným rozhodnutím.
Jako zodpovědný zaměstnavatel chceme podporovat
pozitivní rozvoj tohoto regionu a přispívat k němu.
Partnerství s hokejovým klubem přináší také výhody
pro naše zaměstnance. Těším se na další sezónu a přeji
našemu týmu hodně úspěchů.“
(red)
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ČESKÉ BUDĚJOVICE, PROSTĚJOV Boj nohejbalistů TJ Sokol
I Prostějov o postup do play-off
v 1. lize mužů ČR 2018 dostal mohutný impuls díky sobotní výhře
na půdě TJ Dynamo ČEZ České
Budějovice. Hanáci zvrátili nepříznivý vývoj přímého souboje
o klíčové šesté místo tabulky a zásluhou nesmírně důležitého triumfu 6:4 v duelu 11. kola soutěže
předskočili právě svého protivníka v průběžném pořadí.
„Do Českých Budějic jsme jeli s cílem vybojovat minimálně remízu,
abychom stále byli ve hře o účast ve
vyřazovací části. Bohužel mi v pátek

zavolal Marian Příhoda, že se kvůli
pracovním povinnostem nemůže
zápasu zúčastnit a tak jsme o den
později ráno vyrazili pouze v šesti lidech. Musím však pochválit kluky, že
ani tento faktor je neodradil a o šanci
do zbytku sezóny se parádně porvali,“ ocenil spokojený trenér Sokola
I Richard Beneš.
Sobotní utkání bylo vzhledem
k velkému vedru velice těžké pro
oba celky, jež si sáhly opravdu až
na dno svých sil. „Pro průběh pak
mělo nemalou důležitost, že po
naší první vyhrané dvojce i trojce a následném obratu domácích
z 1:2 na 3:2 se kluci nepoložili,
jak to u nich venku někdy bývá
zvykem. Místo toho výborně zabrali v dalších střetnutích. V singlu
Roba skvělým taktickým výkonem
srovnal na 3:3 a následně trojice
Valenta – Matkulčík - Deutsch nás

dostala opět do vedení,“ popisoval
Beneš.
Za stavu 4:4 následně vše rozhodly závěrečné dvojice. „V nich
po nejdramatičtější bitvě dne Valenta s Matkulčíkem sice ztratili úvodní
set, ale další dva získali vždy posledním míčem těsně 10:9. Tím pádem
bylo jisté, že se domů nevrátíme
s prázdnou. A vše dokonala v náš
prospěch výborně hrající dvojka
Klaudy - Roba smáznutím soupeřů
ve dvou hladkých sadách! Mohli
jsme slavit klíčové vítězství,“ radoval
se prostějovský kouč.
Těžce urvaný dílčí úspěch v něm zanechal silné dojmy. „Musím pochválit bezezbytku celý kolektiv i s nováčkem Tomášem Jordou, který v trojici
zaznamenal svou první výhru v ligovém utkání. Vynikající výkon předvedla chytře a takticky hraná dvojka
Kuba Klaudy, Tom Roba, neboť klu-

ci zvládli obě dvojice a navíc jednu
trojku, čímž měli největší podíl na
konečném výsledku 6:4. Nemluvě
o tom, že Tomáš Roba přidal navíc
i triumf v singlu a svými čtyřmi body
znovu dokázal, jak je pro mančaft
platným hráčem,“ vyzdvihl Beneš.
Atakovat ze šesté příčky pátý výběr TJ Sokol Holice zkusí Prostějované v nadcházejícím zápase 12.
prvoligového dějství (sobota 16.
června od 14:00 hodin na kurtu
u sokolovny na Skálově náměstí).
„Soupeře táhne český reprezentant
a držitel mnoha světových medailí
Mrákava, což bude pro nás velké
sousto. Ale současně i výzva, neboť
v případě dalšího bodového zisku
budeme už jen krůček od postupu
do play-off,“ burcuje svěřence i diváky Richard Beneš.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 1.ligy najdete na straně 22
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na MS U19 v Číně!

PROSTĚJOV Dalšího výrazného
úspěchu dosáhla v plážovém volejbalu mladá hráčka VK Prostějov Šarlota
Svobodová. Ve dvojici s Karin Žolnerčíkovou totiž vyhrály nominační
turnaj ČR o postup na letošní mistrovství světa juniorek do 19 let!
Kvalifikace se hrála v pražských Záběhlicích a ze sedmi zúčastněných párů dívek
si přímou účast v hlavní soutěži na šampionátu (10. až 15. července v čínském
Nanjingu) zajistily pouze celkové vítězky.
Těmi se staly právě Šarlota + Karin, tudíž
budou Českou republiku reprezentovat
na MS v daleké Asii. Již o předcházejícím
víkendu přitom Svobodová a Žolnerčíková absolvovaly v Rakousku evropskou
kvalifikaci o Letní olympijské hry mláde-
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SOKOLI PØILETÌLI DO PROSTÌJOVA *[#*QY%

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu 9. června se ve SportcentruDDM v Olympijské ulici udál prostějovský župní slet tělovýchovných jednot. Akce přilákala několik stovek příznivců Sokola, ale
i lidí, kteří se přišli na slet podívat poprvé či jen pouze ze zvědavosti. Že jde o opravdu velkou událost, potvrdila účast desítek
jednot z širokého okolí. „Namátkou jsou tady Sokoli z Němčic
nad Hanou, Vrchoslavic, Kralic na Hané, Dobromilic, Otaslavic
a spousty dalších, takže program bude velmi rozmanitý jak věkově, tak programově,“ prozradil Večerníku ještě před začátkem
akce Josef Špaček, náčelník prostějovské župy.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
Celé sobotní dopoledne probíhaly prostorové zkoušky a zkoušky
s hudebním doprovodem, záhy po
poledni přišla na řadu zkouška praporu, samo řazení v patnáct hodin
vyvrcholilo slavnostním zahájením,
kde se na palubovce haly seřadily
všechny jednoty společně s vlajkonoši praporů. „Dnešním dnem se
zahajuje série sokolských sletů, které budou pokračovat příští týden
krajským sletem v Přerově a následně vyvrcholí celorepublikovým
XVI. všesokolským sletem v Praze.
Chtěl bych ještě připomenout, pro
sokoly výjimečné a slavné výro-

čí, které budeme tento rok slavit,
což je samozřejmě stoleté výročí
založení Československa. Chtěli
bychom především mladým lidem
říci, že svoboda a demokracie nejsou zadarmo a že oni jsou ti, kteří
se musí starat o to, aby tyto hodnoty nadále žily. To jsme chtěli,
aby bylo naše poselství k tomuto
výročí. Pro nás sokoly byl, je a bude
slet významný mezník naší činnosti
s bohatou historií,“ zahájil slet svou
řečí starosta prostějovské župy Svatopluk Tesárek.
Poté začal program prvním vystoupením žup z Kostelce na Hané,
Olomoucké a Prostějovské. Senioři
a seniorky si připravili sestavu na
skladbu Princezna republika. Velký
potlesk si vysloužila sestava rodičů
s dětmi s názvem Méďové s vedoucí Petrou Kohoutovou. Přes předškolní děti, děti od sedmi do devíti
let slet pokračovaly sestavy Spolu

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na
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a Cesta. V první jmenované zacvičili
muži a ženy ze žup Kralic, Němčic,
Vrchoslavic, Dobromilic a Troubelic. Jejich sestavu provázel neutichající potlesk od přítomných diváků,
kteří celou dobu podporovali všechny sestavy v průběhu dne. Na konci
všech vystoupení se předvedli muži
a dorostenci se sestavou Borci a ženy

s tematicky nazvanou sestavou Ženobraní.
Akci také provázel rozmanitý doprovodný program – ukázka cvičení
psů, skákací hrady pro děti, divadelní
představení, šachové zápasy a podobně. Bohužel programem slíbená ukázka vojenské techniky 601. skupiny
speciálních sil z Prostějova neproběh-

že 2018 (6. až 18. října v argentinském
Buenos Aires). Jak dopadly? O tom si
přečtěte v příštím čísle Večerníku.
Teď se ještě krátce věnujme dalším prostějovským beachvolejbalistkám. Duu Gabriela Kozmík - Tereza Baláková se nevydařil turnaj Letního poháru žen v Olomouci,
když prohrálo oba své zápasy a obsadilo
dělené 13. místo. Klání Českého poháru
kadetek v Brně pak lépe zvládla tentokrát
Klára Dvořáčková, jež s Rebecou Šnupárkovou ovládla základní skupinu a po
vyřazení ve čtvrtfinále skončila pátá. To
Adriana Jurčíková s Karolínou Komínkovou ani nepostoupila z jiné základní grupy,
což znamenalo devátou pozici.
(son)
Výsledkový servis
najdete na straně 22

la na zákaz ministryně obrany Karly
Šlechtové. „Prostějovští vojáci souhlasili s tím, že tady provedou ukázku,
podmínka ale byla, že dostaneme
souhlas od ministryně Šlechtové.
Poslali jsme oficiální dopis s prosbou
o povolení, ona ale ukázku nedovolila,“ vysvětlil Večerníku absenci vojáků
starosta župy Svatopluk Tesárek.

>>> dokončení ze strany 27
„Byli jsme tam už před dvěma lety, kdy pořádali závod Světového poháru poprvé. Teď
se Číňané, kteří mají Tibet pod svou vládou,
rozhodli vše zopakovat. A pro účastníky jde
o jedinečnou příležitost se do Tibetu podívat, protože jinak se tohle poštěstí někomu
jen výjimečně, hranice jsou skoro úplně
uzavřené,“ vysvětlil situaci kapitán prostějovských vodáků Zbyněk Netopil.
Start na srpnovém SP ještě Hanáci nemají
zcela jistý. „Právě čínští organizátoři vybírají
deset nejlepších posádek světa v kategorii
R4, tedy čtyřmístných člunů. Předloni jsme
získali místo dokonce pro dvě naše lodě, teď
jsme přihlásili muže i juniory. A doufáme,
že aspoň jeden tým se mezi nominované
dostane. Neboť stále patříme mezi nejužší
mezinárodní špičku a pravidelně vozíme
medaile z mistrovství světa, mělo by to snad
vyjít,“ řekl Netopil Večerníku.
Obrovskou výhodou případné účasti na
tibetské akci je, že veškeré finanční náklady
včetně letenek hradí pořadatelé. „Za takové
situace je jasné, že by se rádi zúčastnili úplně
všichni,“ zasmál se zkušený raftař. „Pokud
nám to vyjde, určitě si parádně užijeme kvalitní závody v krásném i po všech stránkách
zajímavém prostředí. A samozřejmě zkusíme zajet co nejlepší výsledky,“ ujistil Netopil.
Nyní bude mít se svými týmovými parťáky
a parťačkami napilno, neboť po klidnějším
období je čekají rychle za sebou tři důležitá
klání. Nejprve 16. a 17. června Český pohár
na Trnávce v Želivi, jenž zároveň bude mistrovstvím republiky R4, poté 23. a 24. června
další Český pohár na Vltavě v Troji, současně
nominační závod R6 na světový šampionát
2019. A nakonec 7. a 8. července tradiční
Evropský pohár ve slovenském Čuňovu.
„Úvodní závody letošní sezóny ukázaly, že pořád máme výkonnostně na to plnit roli těch
nejlepších v tuzemsku napříč všemi věkovými kategoriemi. Což pochopitelně chceme
i dál potvrzovat, snad vyladíme dobrou formu,“ dodal Zbyněk Netopil.
(son)
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OSTRAVA Impozantní pohled
se nabízí při pohledu na obsazení
57. ročníku atletického mítinku, který proběhne ve středu 13.
června na stadionu v Ostravě Vítkovicích. V šestnácti disciplínách
se představí jedenáct mistrů světa,
k tomu osm aktuálních lídrů světových tabulek. „Podařilo se nám
přivést do Ostravy hvězdnou sestavu. Čeká nás atletický svátek,“
pochvaluje si majitel pořádající
TK PLUS Miroslav Černošek.
Fanouškům se ve Vítkovicích představí v nabitém souboji na stovce
Justin Gatlin proti nastupujícímu

mladíkovi Reece Prescodovi, kterému Britové přezdívají „Nový Bolt“.
O vítězství bude usilovat také nejrychlejší sprinter letošního roku
Mike Rodgers.
Absolutní špička se představí rovněž
ve výškařském a vrhačském sektoru.
Podle pořadatelů bude zajímavé sledovat například Mutaze Essu Baršíma. „Je to chlapík, který jednou skočí světový rekord,“ je přesvědčený
sportovní manažer mítinku Alfonz
Juck.
V kouli dojde na souboj Tomáše
Staňka s olympijským šampionem
Ryanem Crouserem a mistrem svě-

ta Tomasem Walshem. Excelentní
bude tradičně i závod oštěpařů s domácími nadějemi, to samé platí také
o dálce mužů nebo dvoustovce žen.
Zlatá tretra patří mezi respektované
mítinky, což potvrzuje také seznam
významných hostů. „V hledišti bude
například prezident Světové atletické federace Sebastian Coe,“ poznamenal Juck.
Program Zlaté tretry odstartuje
již v úterý kladivem žen a diskem
mužů. Hlavní program začíná ve
středu v 17:00 hodin, poslední
disciplínou bude běh na 200 me(lv)
trů žen ve 20:55 hodin.
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