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PROSTĚJOV Rodinná tragédie. Uplynulou středu
13. června odpoledne v jednom z bytů panelového
domu na Sídlišti Svobody došlo k vraždě čtyřiasedmdesátileté ženy. Podle vyjádření tiskového mluvčí Policie ČR Libora Hejtmana zemřela násilnou smrtí na následky dušení. Vraha ale kriminalisté vůbec
nehonili, ten zůstal doma a ke všemu se jim přiznal.
Podle prvotních zpráv o tři roky starší manžel svoji ženu zabil kvůli jejím dlouhodobým zdravotním
problémům. Seniorovi z Prostějova, na něhož nebyla
uvalena vazba, hrozí až dvacet let vězení.

2x foto: Michal Kadlec a internet
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Obec Vranovice – Kelčice
vyhlašuje konkurzní
řízení na pracovní
místo

ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Mateřské školy Kelčice
Termín podání přihlášek:

18040310365

Bližší informace na
www.vranovicekelcice.cz nebo
na tel.: 606 749 963, 582 370 011

18061210636

16. července 2018

nabízí volná pracovní místa na pozici

Strážný – ostraha objektu v Prostějově
Práce na HPP s 6-ti hodinovým úvazkem, na směny.
Požadujeme: trestní bezúhonnost, spolehlivost,
odpovědnost a dochvilnost.
y certifikát strážného vítán
y vhodné i pro zaměstnance OZP a OZZ
y mzda dle dohody, náborový příspěvek 2500,- Kč

18061310642

18061310639

18061510647

Kontaktní osoby:
Sekaninová Lenka: 777 454 394, sekaninova@iffacility.cz
Přemyslovská Hana: 778 763 787, premyslovska@iffacility.cz
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RYCHLÝ
VEERNÍK
Bouøka škodila
Prostějov (mik) - Také Prostějovsko zasáhly v noci z pondělí 11. na
úterý 12. června přívalové deště
spojené s hromy a blesky. A v některých případech došlo i na nutné
zásahy hasičů. „Na Prostějovsku
jsme zaznamenali tři vážnější případy, ke kterým musely vyjet hasičské
jednotky. Bylo nutné odčerpat vodu
ze zatopeného objektu ve Studenci
a přímo v Prostějově z budovy Základní školy Dr. Horáka a také z bytového domu ve Fanderlíkově ulici,“
prozradila Vladimíra Hacsiková,
tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

Není zima jako zima...
Prostějov (mik) - Když se během
zimních jednání prostějovského zastupitelstva objevovaly kritické hlasy
na značný chlad v obřadní síni radnice, mělo to své opodstatnění. Nejenom komunální politici, ale i novináři a přítomná veřejnost skutečně
drkotali zuby, hlavně kvůli netěsnosti
oken, ze kterých táhl mrazivý chlad.
Kuriózní situace nastala ovšem
i v pondělí 11. června, kdy si lidé z řad
přihlížející veřejnosti opět stěžovali
na zimu! A to přitom venku rtuť teploměru atakovala 28 stupňů Celsia
nad nulou! „Nechali jsme zabudovat
výkonnou klimatizaci,“ komentovala
stížnost primátorka Alena Rašková.
V obřadní síni radnice bude holt
chladno jak v zimě, tak i v létě...

Tøi dny bez Tovární
Prostějov (mik) - Už zítra, tedy
v úterý 19. června, se uzavře Tovární
ulice v Prostějově. „Uzavírka potrvá
do čtvrtka jedenadvacátého června
z důvodu přeložky vodovodu a plynovodu. Objízdná trasa povede přes
ulice kpt. Nálepky, Smetanovu a Vrahovickou,“ uvedl Miroslav Nakládal,
vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

FOTO
VEÈERNÍKU
Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Tohle nevypadá vůbec hezky. K dopravní
nehodě došlo nedávno v prostějovské Zlaté bráně. Šofér
modrého kabrioletu na rovince nepřizpůsobil rychlost
svým schopnostem, nezvládl
řízení a z dosud nezjištěných
příčin narazil do eskalátoru
v přízemí obchodního centra.
Ke zranění osob nedošlo, test
na vliv čokolády, lentilek a dalších sladkostí byl negativní.
Škoda se odhaduje zhruba na
pět tisíc korun.

BOURABÈRKÁNAÌ
VE ZLATE

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

•• Pondělí ••
Pokuta za Klokánek. V Antarktidě sedí ve skupině tučňáků malý klokánek, třese se zimou, občas kýchne a zamumlá: „Zatracený výměnný pobyty...!“ Nadšení
zástupců Fondu ohrožených dětí v Prostějově ztroskotalo, Klokánek se do Krasic
nepřestěhoval. Přitom město na tento záměr darovalo budovu v hodnotě 3,6 milionu korun, kterou zadlužený fond prodal. Za to měla organizace magistrátu zaplatit
pokutu 450 tisíc korun, zastupitelé se nakonec dohodli, že padesát tisíc postačí...
•• Úterý ••
Bez lásky a porozumění. „Moderní obrazy jsou jako ženy. Těžko je můžeme milovat, když usilujeme o to, abychom jim rozuměli,“ všiml si španělský malíř Pablo
Picasso. Bezdomovec Pavel Nečas obrazům ani nerozumí, ani je nemiluje, pouze
se pokusil dva z nich ve Zlaté bráně ukrást, aby měl na chlast. Kvůli tomu skončil
před soudem a poputuje do vězení.
•• Středa ••
Někde musí být ráj. Někdo vidí ráj v knihovně, jiný v bazénu a další v hospodě. Přitom je jasné, že ráj, kde by lidé byli šťastní, neexistuje. Přesto si s touto představou pohráváme. Udělat si představu o tom, jak se žije na ostrově Vanuatu uprostřed Pacifiku, si mohli udělat návštěvníci přednášky Tomáše Kubeše v prostějovské knihovně.
•• Čtvrtek ••
Ženy a kytary. Žena je jako kytara. Nejenže je potřeba vyhmátnout a naladit, ale
někdy je ji třeba pevně držet pod krkem...! Naučit se zacházet s kytarou je pro většinu mužů jednodušší než se ženou. V tomto ohledu dosáhli jistého mistrovství žáci
ZUŠ Konice Jaroslav Večeřa a Josef Šimek, kteří koncertovali na tamním zámku.
•• Pátek ••
Čarovné tóny lidství. „Svět s náma houpá, ale já dávno vím, že když se smějem,
tak houpáme s ním...“ Už od roku 1960 rozdává folkový Spirituál kvintet svým posluchačům poselství o naději, víře a lásce. Zatím naposledy vystoupila tato skupina
společně s operní pěvkyní Dagmar Peckovou v rámci 21. ročníku exkluzivní přehlídky Čarovné Tóny Macochy.
•• Sobota ••
Obratní jako indiáni. Ptá se starší indián mladšího: „Poslyš, Ptačí pírko, proč vysíláš ty kouřové signály?“ „A co mám dělat, když jsem včera ztratil mobil?“ Romantika indiánů je věčná a obstojí i v dnešní přetechnizované době. Ono totiž obratnost,
hbitost a mrštnost se dětem budou hodit vždy více než hry na tabletech. K tomu,
aby tomu tak i bylo, už řadu let přispívá i skvělé Indiánské odpoledne v Ivani.
•• Neděle ••
Do posledního dechu. Někteří milovníci dechovky si po koncertu rádi dají do
trumpety, načež jejich paměť připomíná noty na buben... Žváčkův festival dechových hudeb v Konici je nepochybně přehlídkou muzikantů, kteří nehrají pro peníze, ale zejména pro radost svých posluchačů.

CO NÁS POTŠILO...
Nevidomí zazářili. Být slabozraký
či dokonce úplně slepý neznamená,
že by měl být člověk zařazen na okraj
společnosti. Právě tito lidé s různými
zrakovými vadami předvedli uplynulou sobotu v Hamrech velkolepou
show při festivalu Bílý den. Vystoupení zrakově postižených hudebníků
a další akce prostě vzaly za srdce.
CO NÁS UDIVILO…
Chalánková odmítnuta. Bývalá
poslankyně hodlala v podzimních
volbách kandidovat do Senátu ČR za
TOP 09. Celostátní vedení této partaje však prostějovské lékařce nečekaně
vystavilo „červenou kartu“, na což reagovala okamžitým vystoupením ze
strany. Jitka Chalánková se rozhodla
probojovat do horní komory Parlamentu ČR na vlastní pěst.

Foto: Facebook

ZACHYTILI JSME
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Agentura Z hotelu na nádraží bude nevstinec!
No prosím. Skoro dva roky prázdný
hotel s restaurací na hlavním vlakovém nádraží v Prostějově znovu ožije.
A jak! Agentura Hóser přijala novou
informaci od majitelů ze Správy železničářské dopravní cesty sice s nedůvěrou, ta však záhy celá vyprchala.
„Hotel s restaurací a bufetem jsme nabízeli místní policii, která tam nejprve
hodlala vybudovat vězení, posléze se
však tohoto záměru vzdala s tím, že
nemá peníze na mříže. Policisté nám
tedy poděkovali za nabídku a vzká-

rubriky
Večerníku

zali, že tam máme udělat třeba bordel.
Tento nápad se nám docela zamlouval
a tak jsme další potenciální zájemce
o prostory na hlavním nádraží v Prostějově hledali rovnou mezi provozovateli nevěstinců,“ uvedla Kačka Kubová, mluvčí SŽDC.
Jednání s českými bordelmamá, ale
i sicilskou mafií prosperující na oficiálním provozu prostituce, se vyplatila.
„Nakonec jsme prostory na prostějovském nádraží pronajali české firmě
Rozkoš, která tam hodlá vytvořit oficiální a Ministerstvem prostituce ČR
schválený bordel. Promiňte, nevěstinec,“ informovala Kubová.
Agentuře Hóser se podařilo těsně před
uzávěrkou kontaktovat majitelku firmy Rozkoš, která v republice provozuje
již pětapadesát bordelů. „Do Prostějo-

KRIMI
íslo

Olomoucká ulice se v poslední
době stává oblíbenou destinací
pro zloděje. Těžko říci, zda za
to může existence nechvalně
známé ubytovny plné kriminálních živlů. Pravda ale je,
že i minulý týden tam došlo ke
vloupání a následné krádeži
v jednom z firemních areálů.

88 700
Tentokrát si zatím neznámý
zloděj vzal na paškál v noci
z pondělí na úterý nejmenovanou společnost v Olomoucké
ulici. Vnikl do hlavní budovy,
skladu a také do šaten zaměstnanců. Bral doslova vše, co mu
přišlo pod ruku, včetně elektroniky i finanční hotovosti.
Policie zatím s majitelem firmy
vyčíslila škodu na necelých devětaosmdesát tisíc korun.

www.vecernikpv.cz

va jsme zatím neprorazili, takže jsem
ráda, že se konečně povedlo v tomto
městě získat potřebné prostory. V hotelu na nádraží zřídíme celkem padesát
rozkošných pokojíčků a hodláme v nich
pánům poskytovat ty nejlepší služby,“
uvedla Terezie Nakažená.
Ze zřízení tak velkého nevěstince
ovšem nemají radost ani policisté, ani
konšelé na radnici. „Na bordel mají
sice povolení od ministerstva, ale že
se na nádraží a v jeho okolí bude pohybovat padesát prostitutek, to tedy
bude terno. Samozřejmě je budeme
kontrolovat a hlídat, trvat budeme i na
jejich potvrzení o zdravotním stavu.
Byli bychom neradi, kdyby se v Prostějově rozšířily flusltyfus, breberky a podobná svinstva,“ uvedl Jan Nagymároš, velitel prostějovských strážníků.

„Je to služba, která tady v Prostějově
ve velkém chybí, to je pravda. Na
druhé straně bych byl radši, kdyby
zaměstnání v tomto zařízení získaly Prostějovanky, nikoliv slečny
a dámy dovezené odněkud ze zahraničí. Budeme s majitelkou nevěstince
jednat, uděláme všechno pro to, abychom opět výrazně snížili nezaměstnanost v Prostějově a zajistili práci
prostějovským ženám,“ dodal Pavel
Šlehačka, náměstek primátorky pro
sociální záležitosti a prostituci.
Za Agenturu Hóser Majkl

Vývoj nezaměstnanosti v Prostějově dospěl k dalšímu rekordnímu číslu a také zajímavému faktu.
Aktuálně je totiž bez práce 1 861
lidí, což je historicky nejméně, ale
hlavně je tu druhý podstatný fakt.
Počet registrovaných volných míst
je na „pracáku“ 2160, což je tedy
o necelé tři stovky více! Nejsou
holt lidi. A hned tak nebudou...
ZAUJAL NÁS...

JANA GÁBOROVÁ

Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak
pravdivý a redakce Večerníku
se od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých místech. Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování Prostějov na tel. číslo 974 781 326.

Foto: archiv Veerníku

Referentka vnějších vztahů prostějovského magistrátu se na potřetí dočkala. Bývalá reportérka
Českého rozhlasu, která funguje
jako tisková mluvčí statutárního
města Prostějov, byla zvolena do
Rady ČTK, kam ji nominovalo
hnutí Svoboda a přímé demokracie
Tomia Okamury.
ZASLECHLI JSME…

„KOLEGA MATYÁŠEK
SKONČÍ ZA TY LŽI
V PEKLE, A JÁ BUDU
POŘÁDNĚ PŘIKLÁDAT
POD KOTEL!“
Lidovecký zastupitel Petr Kousal
má podle svého prohlášení
o budoucnosti jiného člena opozice
definitivně jasno! A nejen on...

TOMÁŠ DAŇHEL
se narodil 8. dubna 2004 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 13. června
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 14 do 15 let, měří okolo 158 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči
a černé vlasy.

KATEŘINA REHOVIČOVÁ
se narodila 28. února 2004 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 8. června 2018.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 15 do
17 let, měří zhruba 158 centimetrů, má
střední postavu, hnědé oči, černé vlasy
a na levé ruce má jizvu.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 20/16 °C
Milan

Úterý

25/12 °C

Støeda

26/14 °C

Leoš
Květa

Ètvrtek 27/15 °C
Alois

Pátek

27/15 °C
Pavla

Sobota 27/15 °C
Zdeňka

Nedìle 26/15 °C
Jan
Zdroj: meteocentrum.cz
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CIKÁNSKÝ
ÚTOK
NA
UČITELKU!
SISMUS
RA
NARUBY

PROSTĚJOV Skandální a neomluvitelné chování. Ředitelkaa
prostějovské základní školy Dr. Horáka byla minulý čtvrtekk
nucena přivolat policii! Romská žena tam totiž otevřeně vy-hrožovala jedné z učitelek, a to dokonce smrtí. Pedagožka ci-kánku předtím upozornila na nevhodné chování jejích dětí,,
e
které slovně i fyzicky napadaly jiné spolužáky. Podle svědků se
e
incident vyhrotil natolik, že do školy musela dorazit dokonce
zásahová jednotka!

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

Michal
KADLEC
Na rasistické chování ze strany
Romky upozornili Večerník rodiče
napadaných dětí. Co přesně se ve
čtvrtek 14. června vlastně stalo?
„Zástupkyně pro první stupeň
Michaela Strouhalová čelila
výhrůžkám, hrubým a sprostým
nadávkám a hrozbám fyzické
likvidace ze strany Berty Mikové,
matky našich žáků. Důvodem
byla žádost, aby si matka děti

zpacifikovala, neboť ty fyzickyy
i slovně napadají naše žáky. K in-d
cidentu došlo přímo ve škole před
vyučováním za přítomnosti mnohaa
svědků - učitelů, žáků i rodičů - kteříí
zrovna byli přítomni. Kolegyněě
byla naprosto konsternována,,
a proto jsem se rozhodla, že zavo-lám policii, která okamžitě přijelaa
a vše zaprotokolovala. Budee
se jednat o přestupek,“ prozra-dila exkluzivně Večerníku Petraa
Rubáčová, ředitelka Základní školyy
Prostějov Dr. Horáka.
Ředitelka se zachovala správně,,
hrubé chování cikánky přijela řešitt
Romka, jejíž potomci fyzicky napadají jiné dti na ZŠ Dr. Horáka, hrozila uitelce smrtí!
Ilustraní koláž Veerníku
policie, která zároveň musela uklid-nit rozjitřenou atmosféru ve škole..
měěla vvycházet
ychhá
yc
házett hl
háze
hlav
avněě z rrodiny,
odi
od
diny
iny ccož
ožž líbit?
líbi
lílíb
bit?? Učitelské
Uči
čite
tellsk
lské
ké povolání
pov
ovol
oláání bohužel Na žádost Večerníku o informace k Případu, ke kterému hodláme
„Ke všem přistupujeme stejně, měla
hlavně
neděláme rozdíly, děti vyučujeme se v mnoha případech neděje. To si nemá ve společnosti patřičnou tomuto případu rasismu naruby poli- zjistit podrobnosti přímo na škole, se
cie během víkendu nereagovala. budeme věnovat i v příštím čísle.
i vychováváme, i když výchova by opravdu musíme nechat všechno vážnost,“ postěžovala si Rubáčová.

Zklamaná Jitka
Chalánková:

„NENECHÁM
SE UMLET!“
ODS posílá do boje
o Senát uitelku

Jitka Chalánková po vyazení z TOP 09 bude do Senátu R kandidovat na
vlastní pst jako nezávislá.
Foto: archiv Veerníku

PROSTĚJOV Během uplynulého týdne se v rámci
blížících se podzimních voleb udály dvě horké
novinky. Bývalou prostějovskou poslankyni Jitku
Chalánkovou poslala její strana TOP 09 k vodě,
takže známá lékařka bude o křeslo v Senátu ČR
bojovat na vlastní pěst. V neposlední řadě pak
prostějovská ODS konečně oznámila své želízko,
které vyšle do ohně...
(mik)

GÁBOROVÁ
V RAD TK!
zjistili jsme

tte
na
stran
18

Petra Kvitová to má za sebou...

POZNALA GRÁZLA!

PRAHA, PROSTĚJOV Konec všem
spekulacím? Tenistku Petru Kvitovou
po návratu z grandslamového turnaje French Open čekal náročný úkol,
nikoliv však sportovní. Minulý týden
na policii při takzvané rekognici jednoznačně identifikovala mezi čtyřmi
figuranty lupiče, který 20. prosince
2016 dvojnásobnou wimbledonskou
šampionku přepadl v Jezdecké ulici
a co hůř, pořezal ji na levé ruce.
Hned na to Policejní prezidium ČR
konečně zveřejnilo první konkrétní
informace. Tenistkou usvědčenému
pachateli je dvaatřicet let a pochází z Prostějovska, nikoliv z Olomoucka či z Brna,
jak bylo v prvotních zprávách avizováno.

Petra Kvitová poznala pi pohledu z oí do oí pachatele. Podobá se skuten
tomuto muži, kterého popsala hned po svém pepadení 20. prosince 2016?
2x foto: archiv Veerníku

Na svém kontě má mít už několik pobytů ve vězení za přepadení seniorů.
„V současné době nadále probíhají úkony trestního řízení. Předpokládáme, že
do konce července podáme státnímu zástupci návrh na podání obžaloby. Vzhledem k těmto skutečnostem a po dohodě
se státním zástupcem nebudeme poskytovat, vyvracet ani potvrzovat žádné
další informace,“ uvedla ve čtvrtek Ivana
Nguyenová, mluvčí policejního prezidia.
„Pro mě celá tato kauza skončila, teď se
chci už věnovat jen tenisu,“ vzkázala dvojnásobná wimbledonská vítězka. (mik)
PODROBNOSTI
K PŘÍPADU NAJDETE ➢
NA STRANĚ 10

VELKÁ PREMIÉRA
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Janu Gáborovou zvolili eští poslanci novou lenkou Rady eské
tiskové kanceláe.
Foto: archiv Veerníku

Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV „Tohle tady ještě nikdy nebylo!“ shodují se občané Prostějova.
Labutí pár, který se na sklonku zimy usídlil na drozdovickém rybníku, vyvedl
o prvním červnovém víkendu mladé, což vzbudilo mezi veřejností řádný rozruch! Kolem dvou statných vodních ptáků se tak nyní batolí hned půltucet
mláďátek. Lidé by je však měli pozorovat z uctivé vzdálenosti. Rodiče si totiž
svá šedá šesterčata pečlivě a ostražitě hlídají.
(mls)
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18061110634

PRAHA, PROSTĚJOV Do třetice všeho dobrého! Referentka
vnějších vztahů na prostějovském magistrátu Jana Gáborová
obsadila poslední zbývající post
v Radě České tiskové kanceláře.
Do této prestižní funkce ji svým
hlasováním poslali poslanci Parlamentu ČR ve středu 30. května.
dokončení na straně 18 >>>
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pohled zpátky

STÍNY MINULOSTI
HANÁCKÝ JERUZALÉM Bývalý motorest U RODEN otevel
PO STOPÁCH STARÉHO

PŘÍPADU

se dostal i za
velkou louži

PROSTĚJOV Přišlo to jako rána
z čistého nebe. K hospodě a motorestu U Rodenů v Dolní ulici se
poslední červnovou středu roku
2013 sjeli lékaři, policisté a nakonec i pohřební vůz. Došlo tam
k tragédii, kterou po celých pět
let jako nepřehlédnutelný Stín
minulosti připomínalo lešení postavené kvůli započaté a dlouho
nedokončené rekonstrukci. To
zmizelo až před několika týdny.
V polovině května podnik opět
otevřel. Tentokrát už jako Motorest U Kola. Do rukou jej vzal zkušený provozovatel, který téměř deset let působil ve Wolkerově ulici.
Rozsáhlé a nákladné opravy motorestu U Rodenů byly započaty
dlouho předtím, než v konci Dolní

Kest knihy probhl ped rokem v prostorách Mstské knihovny Prostjov.

PROSTĚJOV Koncem loňského
června spatřila světlo světa zbrusu
nová kniha plná fotografií představující známá i neznámá zákoutí Prostějova. Její spoluautor Petr
Komárek už nafotil podobnou
publikaci o Litovli. Zatímco ta
nesla podtitul Hanácké Benátky,
ta prostějovská dostala přídomek
Hanácký Jeruzalém. Během uplynulého roku se rozšířila skutečně
do celého světa. A jak to vypadá,
už příští rok by se mohla dočkat
dalšího sourozence.

Napsáno
pred

U Kola. Dlouho zavřený motorest
tak znovu otevřel a kromě Prostějovanů bude doufat zejména v přízeň
řidičů jedoucích po blízké dálnici.
„Byla to pro mě nová výzva, motorest jsem zatím nedělal. Hodně jsem
uvítal, že jsem mohl zasahovat do
projektu oprav a přizpůsobit je zcela
svým představám. Teď jen doufám,
že jsem se nespletl,“ vyjádřil se Jaroslav Hámor, který necelých deset
let provozoval známý H CLUB ve
Wolkerově ulici. „Majitel objektu se
jej rozhodl zbavit. Pokud ovšem lidé
na fasádě vidí ceduli na prodej, pak se
s nimi špatně dlouho dopředu plánují
větší akce, z nichž klub žil především,“
osvětlil Hámor důvod, proč se rozhodl „svůj“ podnik opustit a vrhnout se
do něčeho nového.
(mls)

Foto: archiv Veerníku

Obrazová publikace mapující historické památky, současnou architekturu a jiné
zajímavosti Prostějova a jeho nejbližšího okolí vyšla po zhruba deseti letech. „Ohlasy na ni byly veskrze pozitivní, a pokud vím, tak se
i dobře prodává. Dostala se i do
zahraničí například do Spojených
států amerických či Švédska.
S nakladatelem už jsme se bavili
i o možném dotisku,“ vyjádřil se
Petr Komárek, který na knize pracoval společně se svým někdejším

učitelem z prostějovské SOŠPO
Markem Moudrým. Mladý autor
v současnosti připravuje publikaci, která má vyjít u příležitosti
90 let přerovského hokeje. „Příští
rok možná vznikne podobná kniha o Kroměříži, která ponese titul
Hanácké Atény,“ nastínil své další
plány Komárek.
(mls)
KNIHU HANÁCKÝ
JERUZALÉM SEŽENETE
NAPŘÍKLAD V REDAKCI
VEČERNÍKU, OLOMOUCKÁ
ULICE 10, PROSTĚJOV

Spor o to, zda byl prostějovský aquapark postaven v souladu se zákony,
se opět obnovil. Předseda Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina uložil městu Prostějov za
nezákonný postup ve veřejné zakázce na výstavbu aquaparku pokutu
500 000 korun. Symbolická pokuta
ve výši 10 tisíc korun byla rovněž
uložena společnosti MI PRO STAV.
Sankce byly poprvé pravomocně
uloženy již v listopadu 2006, avšak

Krajský soud v Brně posléze rozhodnutí ÚOHS zrušil. Přestože se
v zásadě ztotožnil s právními závěry
Úřadu, konstatoval nesrozumitelnost odůvodnění rozhodnutí. „Už
před rokem a půl jsme sice pokutu
zaplatili, ale zároveň jsme se obrátili na krajský soud. Trvali jsme
a trváme na tom dodnes, že jsme při
stavbě koupaliště v Krasické ulici
neporušili absolutně žádný zákon.
A soud nám dal za pravdu a pokutu

Lešení, které více jak pt let stálo kolem budovy, zmizelo. Nkdejší Motorest U Roden v polovin kvtna otevel jako Motorest U Kola.
2x foto: Martin Zaoral

Aquapark byl prý postaven nezákonn
zrušil,“ zkonstatoval Vlastimil Uchytil, místostarosta Prostějova.
Město tedy trvalo na svém, ovšem
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže také. Podle tohoto úřadu město při
veřejné zakázce na dodavatele stavby
podniklo mnoho nestandardních kroků, například při uzavírání memorand,
nebo tím, že nepojmenovalo jednotlivé smlouvy. Úřadu také vadí, že radnice při zadávání zakázky na výstavbu
Městského oddechové a sportovního

centra za více než 200 milionů korun
nepostupovala vůbec podle zákona
o veřejných zakázkách. „V daném případě se jedná o velice závažné porušení zákona. Pokud by totiž byla zakázka
zadána v otevřeném nebo užším řízení, nelze vyloučit, že by byly podány
nabídky obsahující výhodnější podmínky realizace stavby,“ řekl Martin
Pecina, šéf ÚOHS.
Město nezadalo zakázku v některém
ze zadávacích řízení a uzavřelo smlou-

jak šel čas Prostějovem ...

Bezinova ulice

Sídlí tam restaurace s historií.
Ulice byla pojmenovaná dne
21. bezna 1930 podle eského básníka Otakara Beziny (1868-1929).
Pvodn byla zvána ulice Otakara
Beziny, v období nacistické okupace
v letech 1940 až 1945 nmecky Otakar
Bezina-Gasse a od 27. ervence
1945 již pouze Bezinova ulice. Jedná
se o spojku mezi Plumlovskou ulicí
a Bezruovým námstím s pevážn
zástavbou bytových dom. Na rohu
s Plumlovskou ulicí sídlí restaurace Na
Bezince s více než stoletou historií.
2 x foto: SOkA a Martin Zaoral

vu přímo se společností MICOS
a MI PRO STAV, jejímž hlavním
cílem je vybudování aquaparku.
„Smlouva řeší ekonomickou a majetkoprávní stránku partnerství, tedy i to,
že město Prostějov se bude na realizaci
projektu významně finančně podílet
a bude mít do budoucna ve společnosti MI PRO STAV významnou
majetkovou účast. V zastoupení pana
starosty jsem nyní osobně převzal
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rada města se ale
jednomyslně shodla v tom, že prostřednictvím naší právní zástupkyně
budeme zvažovat odvolání Nejvyššímu správnímu soudu České republiky,“ informoval Večerník Miroslav
Pišťák, místostarosta Prostějova.

AKTUÁLNÍ
KOMENTÁ
VEERNÍKU

18061410644

16.6. 2008

ulice vznikla kruhová křižovatka.
Probíhající rekonstrukci motorestu
výrazně zbrzdila smrt jeho pětašedesátiletého provozovatele. Ten
přímo v objektu spáchal sebevraždu.
Poté, co se zastřelil vlastní zbraní, jej
našla jeho dcera.
Nad dalším osudem restaurace
a penzionu se tak dlouho vznášely
otazníky. Nový vlastník nemovitosti
rok po tragédii hovořil o tom, že rekonstrukce stále probíhá a bude dokončena. Kdy se tak stane, to si však
ani on sám netroufal odhadovat.
Přestože tomu možná už málokdo
věřil, na jeho slova nakonec došlo.
Na přelomu loňského a letošního
roku nabrala stavba konečně na obrátkách a v polovině letošního května byl v objektu otevřen Motorest

Příště: Průmyslová ulice

Kauza s údajně protizákonným
postupem města při výstavbě prostějovského aquaparku se táhla až
do letošního roku. Ano, je to tak.
I když je to k nevíře, o půlmilionovou pokutu se vedení magistrátu
handrkovalo s ÚOHS až do roku
2018. Mezitím ve čtyřech případech soudy různých instancí celou
kauzu vždy vrátily k opětovnému
prošetření. Letos, tedy dvanáct let
po dokončení aquaparku, přišlo
pravomocné resumé, které prostějovským radním vyměřilo konečnou pokutu ve výši 200 000 korun.
Primátorka společně s dalšími
kolegy se rozhodla takto vyměřenou sankci zaplatit, nikdo už
nechtěl případ dále prodlužovat.
Navíc vedení magistrátu nebude tuto sumu peněz vymáhat po
žádném politikovi či úředníkovi,
který před lety údajně vypracoval
nezákonný projekt. Nu což, hlavně že už bude klid...
(mik)
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s mstskou policií

Na zem ho strhl pes!

Ilustraní foto: internet

Předminulou sobotu 9. června dvě
hodiny po půlnoci si strážníci povšimli zraněného muže v blízkosti
městských lázní. Sedmdesátiletý
senior uvedl, že zranění na ruce si
způsobil sám poté, co ho strhl na
zem jeho pes. U sebe měl i jízdní
kolo. Strážníci muži poskytli první
pomoc ovázáním poraněné ruky,
poté byl převezen do nemocnice na
odborné ošetření. Psa i kolo strážníci
umístili na služebně. O vzniklé situaci strážníci vyrozuměli manželku zraněného muže. Ta uvedla, že pro psa
a kolo se dostaví druhý den ráno.

Napadl i strážníky

Hodinu a půl po půlnoci v úterý
12. června si hlídka nedaleko centra
města povšimla před barem podnapilého muže, který hlasitým řevem rušil
noční klid a svým agresivním chováním ohrožoval kolemjdoucí chodce
a také provoz na pozemní komunikaci. Dotyčný byl strážníky zkontaktován a vyzván k zanechání protiprávního jednání. Při zjišťování totožnosti
se pokusil o napadení jednoho z nich,
za pomoci donucovacích prostředků
byl ale hlídkou zpacifikován. Strážníkům vzápětí nadýchal 2,06 promile
alkoholu. Z důvodu jeho agresivity
ohrožování sebe i ostatních, strážníci
rozhodli o převozu do protialkoholní
záchytné stanice v Olomouci. Devětadvacetiletý muž je svým jednáním důvodně podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku. Tím, že vstupoval
do vozovky před projíždějící vozidla,
porušil i zákon o provozu na pozemních komunikacích. Celá záležitost
byla předána příslušnému správnímu
orgánu k dořešení.

Kolaps pejskaře

Předminulou neděli 10. června před
půl třetí ráno bylo na lince 156 přijato anonymní telefonické oznámení
o ležícím muži se psem před radnicí
u sochy T. G. Masaryka. Jelikož byl
při vědomí, uvedl, že má kardiostimulátor a při venčení psa se mu při
chůzi začaly projevovat zdravotní
problémy. Hlídka si na místo vyžádala příjezd lékaře. Čtyřicetiletý muž
byl sanitkou odvezen na další vyšetření do nemocnice. Pes byl převezen
a ustájen na služebně.

Vytáhli ho z vody

V odpoledních hodinách neděle
11. června bylo přijato oznámení
o výjezdu hasičů k vytažení osoby
z říčky Hloučely. Na místo byla vyslána
hlídka, která zjistila lehce podnapilého
třiašedesátiletého muže bez domova.
Ten uklouzl a následně spadl do vody.
Za pomoci hasičů se dostal na břeh.
Viditelné zranění neměl, i přes to byl
prohlédnut lékařem záchranky.

Labrador na útěku

Ve středu 13. června odpoledne
bylo na lince 156 přijato oznámení
od muže, který odchytil volně pobíhajícího labradora u železničního
přejezdu ve Vrahovické ulici. Strážníci si zvíře na místě převzali. Podle
čipu byla brzy zjištěna majitelka,
kterou se však v místě bydliště nepodařilo kontaktovat. V době převozu psa na služebnu se žena sama
obrátila na strážníky přes linku 156
s tím, že se jí pes ztratil. Strážníci jí
tuláka předali a přestupek vyřešili
pokutou v příkazním řízení.
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MATCE HROZIL ZABITÍM! KVŮLI OBĚDU..
Muž nadýchal 3,6 promile, dopustil se jen přestupku

KONICKO Tak tohle hlava opravdu nebere. Pětačtyřicetiletý muž brutálně napadl
svoji matku kvůli tomu, že mu nechtěla uvařit oběd! Chlapík zpitý pod obraz začal seniorce vyhrožovat smrtí a přitom ji dvakrát udeřil do obličeje. A nebylo to poprvé, kdy
jednaosmdesátiletá žena volala na pomoc policisty. Stalo se tak například už letos
v březnu. Přesto nedělní incident vyhodnotili zakročující policisté jen jako přestupek!

Michal KADLEC
„V neděli desátého června v podvečerních hodinách přijali policisté oznámení o incidentu v
rodinném domě v obci na Konicku. Po příjezdu
na místo zjistili, že pětačtyřicetiletý muž měl napadnout svou jednaosmdesátiletou matku. Záminkou k napadení pro muže měla být neochota
matky mu na jeho přání ihned uvařit oběd,“ uvedl
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Když starší žena toto odmítla s odůvodněním, že
je večer a žádný oběd vařit nebude, mělo ze strany
syna dojít k napadení. „Nejprve verbálnímu, kdy
matku počastoval velice vulgárními výrazy, a poté
i fyzickému. S výhrůžkou, že ji stejně jednou zabije, seniorku dvakrát udeřil dlaní do tváře. Také
na základě dřívějších událostí žena hrozbu pociťovala jako reálnou, a proto na místo přivolala po-

licisty. Ti u agresora dechovou zkouškou naměřili
hodnotu 3,6 promile alkoholu v dechu,“ podotkl
Kořínek.
Policisté kvalifikovali útok na seniorku jen jako
přestupek. A to i přesto, že muž se násilí proti
vlastní matce nedopustil poprvé! „Útokům svého
syna má žena čelit již delší dobu. Poprvé toto jednání však oznámila až v březnu tohoto roku, kdy
jí svým útokem agresor způsobil zranění. Tento
skutek policisté šetří pro podezření z přečinu
ublížení na zdraví. Na základě zjištěných
skutečností se policisté v zájmu ochrany
ohrožené osoby rozhodli agresora ze
společné domácnosti na dobu deseti
dní vykázat. Při tomto incidentu nedošlo ke zranění osob, proto je muž
podezřelý z přestupku proti občanskému soužití,“ zdůvodnil událost policejní
mluvčí.

„Bývalce“ opilec rozbil okno
PROSTĚJOV Další slovní
ní
i fyzickou rozepři mezi
partnery, tentokrát
už bývalými, řešili
strážníci před jedním
z domů v Prostějově.
Muž středního věku tam hodil
šutr do okna své dřívější milence
a po příjezdu městské policie dokonce napadl strážníka. Jelikož byl
totálně namol, v poutech skončil
na záchytce.
Celý incident se odehrál předminulou
sobotu 9. června vpodvečer. „Na
linku 156 se obrátila oznamovatelka
s tím, že její bývalý přítel rozbil okno
u domu a pokřikuje na ni. Po příjezdu
na místo strážníci oznámení potvrdili.
Zjistili, že muž u ženy bydlí v nájmu.
Byl v podnapilém stavu, nekontroloval své jednání a snažil se napadnout
i zakročujícího strážníka. Na výzvu
k zanechání protiprávního jednání
nereagoval. Z důvodu jeho agresivity mu byla přiložena služební pouta.

íka,
Napadl i strážn
ytce
skonil na zách
Byla provedena orientační dechová
zkouška s naměřeným výsledkem
3,29 promile alkoholu v dechu. Jelikož
muž nebyl schopen ovládat své chování, rozhodla hlídka o jeho převozu
a umístění v protialkoholní záchytné
stanici,“ informovala o události Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Před převozem na záchytku byl
na místo přivolán lékař k posouzení zdravotního stavu totálně
opilého muže. „Svým jednáním je
devětačtyřicetiletý muž podezřelý
z přestupků proti občanskému soužití,
veřejnému pořádku a proti majetku.
Celá záležitost byla postoupena
příslušnému správnímu orgánu
k dořešení,“ doplnila Greplová. (mik)

Jednaosmdesátiletou staenku
napadl vlastní syn.
Ilustraní koláž

Ukradenou vodku bránil násilím

OCHRANCE DAL PSTÍ!
PROSTĚJOV Mladík si hodně
drsně bránil věc, kterou ukradl a teď mu to soud spočítá.
Z přečinu krádeže a také z přečinu výtržnictví nyní podezírají prostějovští policisté osmnáctiletého muže z Olomouce.
Ten řádil jako zběsilý v jednom
z prostějovských hypermarketů.
Podrobnosti k již téměř dva měsíce starému případu zveřejnila
policie až teď.
„Těchto skutků se měl podezřelý dopustit tím, že v pátek sedmadvacátého dubna v podvečerních hodinách
odcizil z prodejní plochy jednoho
z prostějovských hypermarketů tři
půllitrové lahve vodky. Po pronesení přes pokladní zónu bez zaplacení
byl však zastaven ostrahou prodejny. Na to reagoval fyzickým napa-

dením pracovníka. Nejprve ho odstrčil a poté udeřil pěstí do obličeje.
Poté se sedmapadesátiletého muže
pokusil do obličeje udeřit ještě několikrát a z místa utéct. To se mu
však nepodařilo a byl na místě zadržen a předán policistům. Ke zranění
osob ani ke škodě na majetku při
zadržení podezřelého nedošlo. Výše
škody způsobené odcizením zboží
byla vyčíslena na 390 korun,“ uvedl
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
„Ve věci je konáno zkrácené přípravné řízení. V případě prokázání viny
a odsouzení podezřelému hrozí
trest odnětí svobody až na dvě léta,“
vyjádřil se k možnému trestu pro
mladého výtržníka mluvčí prostějovských policistů.
(mik)

BÝVALÝ
FOTBALISTA
PROPADL
ALKOHOLU
Pavel Nečas byl odsouzen
za krádež obrazu ve Zlaté bráně

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Pavel Nečas ze Stařechovic býval
svého času talentovaný fotbalový záložník, který hrával za prostějovský
klub TJ OP, tedy na bývalém hřišti
nedaleko prostoru, kde nyní stojí moderní fotbalový areál 1.SK Prostějov.
V současnosti je bezdomovcem, který
občas přespává v azylovém domě. Za
sebou již má čtrnáct odsouzení, z vězení se vrátil naposledy loni v červnu.

Práci však dlouhodobě nemá a tak je
ve svých příjmech odkázán na dávky
ve výši 3 410 korun. Navzdory tomu si
nedokáže odepřít chlast. A notně opilý
vyrazil i letos v březnu do Zlaté brány...
V horním patře obchodního centra nožem vyřezal vystavený obraz Milana Kubeše a strčil si jej do batohu. Druhý pouze
nařízl a následně zmizel. Ještě tentýž den
se i s ukradeným obrazem trčícím z rozepnutého batohu do Zlaté brány vrátil,
aby tam dílo zkázy dokončil. To už si jej
však na místě odchytil galerista, kurátor
výstavy a někdejší fotbalový brankář
Jindřich Skácel, který bezdomovce odvedl na policii. Tam se pachatel ke všemu
přiznal. Autor obou rozměrných obrazů

A MÍŘÍ DO VĚZENÍ

Milan Kubeš pak škodu na obou dílech
vyčíslil na 11 000 korun.
U samotného soudu Pavel Nečas
odmítl vypovídat, pouze opakoval,
že je se Skácelem domluvený na
tom, že si u něj způsobenou škodu
odpracuje. To však galerista nepotvrdil. „Byl u mě minimálně pětkrát.
Říkal jsem mu, že mi stačí, pokud mi
dá tři a půl tisíce korun, které dostává
na dávkách. On mi to svatosvatě slíbil,
ale v domluvený termín se vůbec neukázal,“ vypověděl Jindřich Skácel, který zatím autorovi poškozených obrazů
ze svého dal čtyři tisíce korun.
Za dané situace soud neměl nijak
zvlášť těžkou situaci. Pavla Nečase za
krádež poslal do vězení na jeden rok.
„Polehčující okolností může být
v tomto případě pouze doznání. Naopak obžalovanému přitěžuje fakt, že
nejrůznější krádeže opakovaně páchá
už od osmdesátých let minulého století. Za takové situace by se podmíněný
trest minul účinkem,“ vysvětlila soudkyně Ivona Otrubová, která zároveň
Nečasovi udělila povinnost zaplatit au-

ERNÁ
KRONIKA
Sebral i vzduchovku
Přes noc ze středy 13. na čtvrtek
14. června se dosud nezjištěný
pachatel vloupal do kanceláře
firmy ve Vrahovické ulici. Pachatel po násilném vniknutí oknem
kancelář prohledal a odcizil z ní
notebook značky Sony, akumulátorovou vrtačku značky Parkside
a repasovanou vojenskou vzduchovku z roku 1947. Škoda způsobená odcizením věcí byla předběžně vyčíslena na 36 tisíc korun.
Škoda způsobená poškozením
okna pak zjevně přesáhne částku 5
000 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci
a přečinu krádeže. Za ty pachateli
v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Ilustraní foto: internet

Pivo za osm tisíc!
Předminulou sobotu 9. června
přibližně hodinu po půlnoci došlo
na venkovní zahrádce restaurace
nedaleko centra města k okradení jednoho z hostů, který přišel
na pivo. Třiapadesátiletý muž
měl na lavici vedle sebe položený
batoh s věcmi. Dosud nezjištěný
pachatel využil jeho nepozornosti
a nepozorovaně z batohu odcizil peněženku a mobilní telefon.
S peněženkou muž přišel
i o osobní doklady, platební kartu
a finanční hotovost 8 000 korun.
Odcizením věcí poškozenému
vznikla škoda vyčíslená na 8 300
korun.

Podvod přes internet
Z přečinu podvodu podezírají
prostějovští policisté neznámého
pachatele, který prostřednictvím
internetového prodejního portálu
k prodeji nabízel přílbu a kombinézu na motocykl. Nabídka se
koncem května zalíbila sedmatřicetiletému muži z Karviné. Ten po
telefonické dohodě na účet banky
na Slovensku poslal dohodnutou
částku 550 euro. Zakoupené zboží
však dosud nedostal a prodejce se
stal nekontaktním.

Auto „ukradla“ matce

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

PROSTĚJOV Jsou lidé, kteří velice dobře vědí, co chtějí ve
svém životě změnit. Rovněž slibují sobě i ostatním, že tak co
nejdříve učiní. Věřit se jim ovšem nedá. Touha po alkoholu totiž u nich bude vždy silnější než jejich vlastní sebeúcta. Mezi
takové lidi už řadu let patří Pavel Nečas. Pětapadesátiletý muž
pocházející ze Stařechovic na nějaký čas opět vymění přístřeší
poskytované prostějovským azylovým domem za vězeňskou
celu. Večerník případ krádeže sledoval od samého počátku
a nechyběl ani při úterním soudním líčení.
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BYLI JSME
U TOHO

Ptapadesátiletý Pavel Neas to u soudu velmi dobe zná, v minulosti byl již
trnáctkrát trestaný.
Foto: Martin Zaoral

torovi obrazů šest tisíc korun. „Jedná
se o částku za jedno zničené dílo. Co
se týče toho druhého, v tomto případě
výše škody nebyla v tuto chvíli dostatečně prokázána,“ dodala Otrubová,
která poškozeného malíře případně
odkázala na občanskoprávní soud.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obě procesní strany si ponechaly lhůtu
pro možnost odvolání.

V pondělí 11. června v 15:30 hodin kontrolovali policisté v Květné ulici osobní automobil značky
Toyota a jeho čtyřiadvacetiletou
řidičku. A zjistili, že vozidlo patří matce šoférky a nemá platnou
technickou kontrolu. Při dalším
šetření zjistili, že dcera vozidlo
užila bez vědomí matky. Proto ve
věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu neoprávněného užívání cizí věci.

Napakoval se ve firmě
Pravděpodobně v nočních hodinách z pondělí 11. na úterý
12. června neznámý pachatel bez
násilí vnikl do budovy společnosti sídlící v ulici Olomoucká. Ze
skladu příjmu zboží ukradl na parapetu odložené dvě čtečky zboží
včetně dobíjecí stanice. Dostal se
i do šatní skříňky, která sice byla
opatřena visacím zámkem, ale
jeho mechanismus byl poškozený
a skříňka tedy nebyla zamčená.
V kabelce našel peněženku
a ukradl z ní hotovost 5 100 korun.
Celková škoda, kterou zloděj způsobil, byla vyčíslena na necelých
88 700 korun.

Rozálie SÁZELOVÁ
12. 6. 2018 47 cm 3,10 kg
Hruška
Kryštof POTIŠKA
10. 6. 2018 52 cm 3,95 kg
Lutín

Štůlové v hodu kriketovým míčkem. Obě talentované žákyně pak
v atletickém čtyřboji obsadily shodně
5. místo. Mezi chlapci vynikl zejména Aleš Požárek, ten totiž v bězích na
50 i 400 metrů obsadil shodně velmi
dobré 7. místo.
„Hlavně díky těmto výkonům skončila naše škola na olympiádě v celkovém pořadí na šestém místě, což
je pro nás určitě parádní úspěch,“
zhodnotil Vlastimil Slepánek, jenž
byl loni za celoživotní přínos pro
rozvoj sportu oceněn cenou Fair
play.
(mls)

Olympijská výprava ZŠ Horní Štpánov, ze které vynikly zejména stíbrné medailistky Klára Žilková a Nela
Štlová (nahoe).
Foto: archiv ZŠ Horní Štpánov

Soutěžilo se celkem ve čtyřech disciplínách. Jednalo se o běh na 50 metrů, skok daleký z místa, hod kriketovým míčkem a malý maraton na 400
metrů. Z Horního Štěpánova se vypravila celkem desítka malých sportovců. Kromě Vlastimila Slepánka je
doprovázela také vedoucí olympijské výpravy Lucie Malachová.
Ve velké konkurenci se prvňáčci
z Prostějovska rozhodně neztratili.
Dařilo se zejména děvčatům, která
získala hned dvě stříbrné medaile. Konkrétně se to podařilo Kláře
Žilkové ve skoku do dálky a Nele

VÍTÌZEM

se ziskem 711 hlasů nakonec získala

TØETÍ MÍSTO

s celkem 1 019 hlasy obsadila

DRUHÉ MÍSTO

s celkovým počtem 1 083 hlasů se stala

8. A z Gymnázia
Jiřího Wolkera
Elektrotechnika
ze SOŠp a SOU

4. B ze SŠ zdravotní

je roztomilý kíženec malého vzrstu ve vku deseti let.
Je to velký pohodá v malém tle. Šastný bude po boku
svého pána, kterého bude následovat kamkoliv, je istotný.
S fenkou se bez problému snese, na vodítku chodí pkn,
kn,
netahá. Vhodný k dtem.

SAM

DANEEK

je tíletý kíženec stedního vzrstu. Je klidný, vyrovnaný
pejsek s pátelskou povahou. Spolenost lovka je to, co
jej dlá šastného. Vhodný jak do bytu, tak k domeku se
zahrádkou. S fenkou se bez problému snese, na vodítku
chodí pkn, netahá. Vhodný k dtem.

MIŠÁEK

je kouzelný kíženec špice stedního vzrstu ve vku šesti
rok. Je to velký smíšek, co rozdává úsmv na každém kroku a také velký mazel. Vhodný do domeku se zahrádkou.
S fenkou se bez problému snese, na vodítku chodí pkn,,
netahá. Vhodný k dtem.

CANDY

je sedmiletý nmecký ovák velkého vzrstu a pohodá
v pokroilém vku. Svého páneka bude bezmezn milovat. U nás je ubytován s pejskem Blackem, se kterým tvoí
skvlou dvojku. Na vodítku chodí pkn, netahá. Zvládá
áddá
základní poslušnost.

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.

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍKY!

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.

ZKONTAKTUJTE NÁS!

HLASUJTE O NEJORIGINÁLNJŠÍ TABLO PROSTJOVSKÉHO Veerníku

HORNÍ ŠTĚPÁNOV Poslední
květnovou středu se ve Velkých
Opatovicích konal jubilejní
20. ročník Olympiády prvňáčků.
U zrodu této jedinečné akce stál
učitel Vlastimil Slepánek působící už dva roky na škole v Horním
Štěpánově. Se svými žáky vyrazil
na akci, kterou osmnáct let pořádal. A s prázdnou se domů rozhodně nevraceli.
Olympiády prvňáčků se zúčastnilo
celkem 223 dětí z 23 škol, pozdravit
je přišli senátorka Jaromíra Vítková a bývalý československý reprezentant v cyklistice a také účastník
olympiády v Soulu z roku 1988
Josef Regec.

„Prváci“ ze Štpánova pivezli OLYMPIJSKÉ MEDAILE

Mariana JANKŮ
12. 6. 2018 50 cm 3,15 kg
Sídliště Svobody

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:

Pondělí
Po
P
ondělí 18. ččervna 2018
www.vec
www.vecernikpv.cz

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

„Poptávku po levném bydlení pro seniory mohou vyřešit
soukromí investoři,“ říká Vladimír Průša, šéf Domovní správy

Vítejte na svìtì

milujeme vecerník
k


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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18061110635

odškodné jsem těžce vymáhala“

Pondělí 18. června 2018
www.vecernikpv.cz
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Martin ZAORAL
Paní Alena kvalitní zimní bundu koupila před zhruba čtyřmi roky za necelé
čtyři tisíce korun. Nedávno ji zanesla
do čistírny na Husově náměstí. Zpět
ji dostala poničenou. Když následně
žádala o náhradu škody, tak nejprve neuspěla. „Ze začátku se se mnou vůbec
nechtěli bavit. Doporučili mi, abych
bundu poslala do výzkumného ústavu,
aby mi potvrdil, že k poškození došlo
během čištění. A to vše na vlastní náklady,“ vyjádřila se Alena Š. Čistírna se
navíc hájila tím, že porušení materiálu
nebyla schopna ovlivnit. „Při zpracování dámského kabátu byla dodržena
technologie chemického čištění dle
uvedených symbolů údržby. Pokud
došlo k poškození materiálu, pak pravděpodobně v důsledku nízké odolnosti
materiálu,“ vyjádřila se obchodní manažerka prostějovské čistírny.
S tím se však paní Alena nehodlala smířit.
„Na možná rizika při chemickém čištění
tohoto druhu materiálu mě nikdo ze zaK tomu ji opravňovaly dodací podmínky uvedené čistírny. Nakonec dostala
odškodnění ve výši 500 korun. „Vzhledem k tomu, že bunda mě stála téměř
osmkrát více a že byla stále v perfektním stavu, mi to přijde málo. Nicméně
je to alespoň něco,“ konstatovala s tím,
že netuší, k čemu bundu dále využije.
„Chodit se v ní nedá a bylo mi řečeno,
že její oprava by se mi nevyplatila,“ uzavřela paní Alena.

B÷hem chemického éišt÷ní byla poniéena šedá koženka, která zakrývala lemy na
bund÷.
Foto: Martin Zaoral

městnanců při převzetí bundy neupozornil!“ zdůraznila zákaznice, která se obrátila
i na spotřebitelskou poradnu. Díky ní se
dozvěděla, že je povinností čistírny, tedy
nikoliv jí samotné, dokázat, zda bylo chemické čištění použito správně, či nikoliv.
Jelikož zákaznice po čtyřech letech,
které uplynuly od koupě, již nenašla
ústřižek s cenou kabátu, zažádala si
alespoň o náhradu škody ve výši maximálně patnáctinásobku ceny služby.

Nám÷stek primátorky Jiąí Pospíšil podepsal smlouvy na prodej pozemkč za Brn÷nskou ulicí s Danielem Hrubanem, jednatelem spoleénosti KP - KOPRO.
Foto: Magistrát m÷sta Prost÷jova

PROSTĚJOV Jak Večerník již informoval, takzvaná malá průmyslová zóna
za Brněnskou ulicí v Prostějově nabídne do budoucna nová pracovní místa.
První firmou, která tam začne působit, bude česká výrobní společnost zaměřená na plastikářský a strojírenský průmysl.
„Právě jsme podepsali smlouvu s místní společností KP - KOPRO, která se orientuje na lisování plastů. V lisovně budou vyrábět plastové výlisky z termoplastických
materiálů, vše na moderních vstřikovacích strojích,“ uvedl při podpisu smlouvy náměstek primátorky statutárního města Prostějova Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Areál se začne budovat na ploše dvou hektarů a postupně tam najdou
uplatnění desítky lidí. Kupní cena za pozemek je zhruba 11,65 milionu
korun včetně DPH. „V současnosti působíme v Prostějově v nájmu a takto se
budeme moci přesunout do vlastních prostor. Kromě nového areálu počítáme
s investicí do automatizací a tím i do rozšíření stávající výroby,“ pronesl jednatel
společnosti Daniel Hruban.
(red)

smlouvu s KP – KOPRO

specializovanou hrnčířskou výrobou zaměřenou na produkci
tzv. „jiříkovického zboží“. „Jedná
se o jemnou na kruhu točenou germánskou keramiku dosahující vysoké technologické i estetické úrovně,“
vysvětlil Fojtík.
Vedle běžných sídlištních objektů
náležejících 4. století po Kristu byly
zachyceny též tři dobře dochované
hrnčířské pece a především dvě studny s dubovou výdřevou. „Lze je zcela
oprávněně považovat za vůbec první
bezpečně doložené germánské studny na Moravě,“ zdůraznil archeolog.
První lidé na okraji dnešního Prostějova zanechali své stopy již v 5. tisíciletí před naším letopočtem. V případě nejstarších nálezů jde například
o deset kostrových hrobů z období
pozdní doby kamenné. Čilý ruch zde
panoval i v pozdějších dobách. Jeden
z nálezů z 12. století před naším letopočtem archeology šokoval. „Jednalo
se o kostru dítěte, jehož ostatky byly
pohozeny v jedné z běžných jam pocházející z doby lužických popelnico-

Foto: Ústav archeologické památkové péée Brno

Už od loňského září probíhal jeden
z nejrozsáhlejších archeologických
výzkumů za posledních několik let
na Prostějovsku. Souvisel s rozšířením výrobního areálu společnosti
Mubea. „Na ploše o výměře přes šest
hektarů bylo prozkoumáno a zdokumentováno 650 archeologických
objektů. To dokazuje nebývale intenzivní osídlení tohoto místa už od dob
pravěku,“ uvedl Pavel Fojtík z prostějovské pobočky Ústavu archeologické památkové péče Brno.
Archeology nejvíce překvapil
komplex objektů souvisejících se

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Tohle dítě se pohřbu nedočkalo! Při archeologickém výzkumu v průmyslové zóně
objevili archeologové kostru dítěte, které bylo zahrabáno do jedné z jam vyhloubených někdy ve
12. století před Kristem. Nález je
o to překvapivější, že tehdejší lidé
zásadně dodržovali pohřební rituál spojený se spálením mrtvých těl.

„Zpřísnění hypoték prohloubí potíže
seriál
mladých rodin,“ myslí si radní a předsedkyně
veéerníku..
bytové komise Jana Halvadžievová

Archeologové vykopali v prost÷jovské prčmyslové
zón÷ mimo jiné tuto kostru pohozeného dít÷te.
Foto: Ústav archeologické
památkové péée Brno

PROSTĚJOV Zpřísnění podmínek pro získání hypoték bylo jedním z témat,
které Večerník probral s prostějovskou radní a předsedkyní bytové komise města Janou Halvadžievovou (ČSSD). Řeč se stočila také na spolupráci magistrátu se
soukromými investory ohledně bydlení i na další možnosti města při výstavbě
bytů pro seniory.
dostupného bydlení také pro tuto
EXKLUZIVNÍ
cílovou skupinu, kterou by vzhledem
rozhovor
k demografickému vývoji mělo město,
ale samozřejmě i stát maximálně podpro Večerník
porovat. Dále samozřejmě řešíme přidělování bytů v právě dokončovaném
Michal
komunitním domě v Sušilově ulici.“
ƔƔ Bude ještě v silách města postaKADLEC
vit něco podobného v blízké buƔƔ Jste předsedkyní bytové komise, doucnosti?
jaké problémy aktuálně řešíte?
„V současné době je hotová projekto„V minulém týdnu proběhla médii vá dokumentace a vyřízeno stavební
zpráva o zpřísnění podmínek pro zís- povolení pro stavbu druhého komukání hypotéky. Právě tento fakt pro- nitního domu v lokalitě ulic Anglická
hloubí potíže mladých rodin, které a Holandská v Prostějově. Finanční zanechtějí žít u rodičů a aspirují na vlast- bezpečení této stavby se ovšem bude
ní bydlení. Proto hledáme možnosti řešit v rozpočtu, který bude sestavo-

vat již nově zvolené zastupitelstvo.“
ƔƔ Jednatel Domovní správy Prostějov Večerníku sdělil, že aktuálně
už probíhají jednání se soukromými investory, kteří by mohli v Prostějově vyřešit obrovskou poptávku
po menších bytech pro seniory. Jak
vy osobně se díváte na toto téma?
„Jednou z variant řešení této problematiky je i přestavba nevyužívaných
nebytových prostor na byty této kategorie. V rámci připravované rekonstrukce nájemních bytů v Šárce bude
potřeba na tuto dobu umístit nájemníky do náhradních prostor. Právě
v tomto případě by kapacity v rámci
soukromého sektoru byly vítané a pomohly by řešit přechodný nedostatek
ubytovacích kapacit.“
ƔƔ Stará se magistrát o byty ve
svém vlastnictví dostatečným způsobem?

„Jedním z kritérií péče o nemovitý majetek je procento z příjmů
z nájemného, které se vrací zpět do
oprav a údržby. Na základě podnětu
naší bytové komise byla tato částka loni navýšena o celou pětinu na
výsledných šedesát procent. Tento podíl již považuji za postačující
k tomu, aby byl bytový i nebytový
fond města Prostějova udržován
v dobrém stavu.“

Foto: archiv Veéerníku

PROSTĚJOV Seriál rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název „NA ROVINU“ a v němž se známých osobností ptáme na aktuálně žhavá témata, startuje již jedenácté kolečko. A jak už je zvykem, jako první se dostává ke slovu vyslanec
Rady statutárního města Prostějov. Ještě do prázdnin pak vyzpovídáme respondenta z kulturní a společenské oblasti. Poté oblíbená
rubrika ulehne k letnímu a předvolebnímu spánku.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

vých polí. Nález je o to překvapivější,
že tato kultura zásadně dodržovala
žárový pohřební rituál,“ poznamenal
Fojtík.
Z pozdějších dob pak archeologové
objevili například zbytky domu z poloviny 16. století, který zřejmě souvisel s daňčí oborou fungující tehdy
v prostoru Kralického háje.

germánské studny na Moravě

VArcheologové
ZÓNę NAŠLI
KOSTRU
NEPOHŏBENÉHO
DÍTęTE
objevili i první

munistů v polovině osmdesátých let
disponovalo město bezmála deseti
tisíci byty, dnes jich Domovní správa
vlastní pouhou desetinu! „Je to hodně
dávno, co radnice vlastnila v rozmezí od
sedmi do deseti tisíc bytových jednotek.
V devadesátých letech proběhla jednak
obrovská privatizační vlna, ve které město
muselo vrátit domy a byty lidem, kterým
je komunisté za totality sebrali. Tuším,
že od roku 2002 pak magistrát vyhlásil
tři vlny prodejů bytových domů soukromým vlastníkům. A to z důvodu, že jejich
údržba byla velice nákladná. Tyto prodeje
se vyplatily. Město jednak ušetřilo a pak,
podívejte se na ty domy dnes. Jsou nádherně opravené a je v nich radost bydlet,“
konstatoval Průša.

NA VÁŠ NÁMÌT

PROSTĚJOV „Braňte se!“ vzkazuje
všem Alena Š. z Prostějova, která si
v čistírně nechala vyčistit značkovou
zimní bundu. Zpátky se jí vrátila poničená takovým způsobem, že ji už
nebude moci nosit a její oprava se jí
nevyplatí. Paní Alena přitom musela
vynaložit nemalé úsilí, aby se dočkala
alespoň symbolického odškodného.

Nová prĎmyslová zóna se zaplĀuje

KOMUNISTŮ „Čistírna mi zničila bundu, Magistrát podepsal

vecerník
 k

„Poptávku po levném bydlení pro seniory mohou vyřešit
soukromí investoři,“ říká Vladimír Průša, šéf Domovní správy

milujeme

Prostějov (red) - Prostějovský magistrát
uspěl se žádostí o dotaci na rekonstrukci
a dostavbu hasičské zbrojnice ve Vrahovicích. Na tuto akci byla Ministerstvem
vnitra ČR přidělena dotace ve výši
zhruba čtyř milionů korun. „Vzhledem
k nevyhovujícímu stavu i nedostatečné kapacitě objektu budou provedeny
kompletní rekonstrukce stávajících prostor a přístavba nové budovy. Veškeré stavební úpravy budou prováděny s cílem
uvedení do stavu naplňujícího normu
pro hasičské zbrojnice. Celkové náklady podle rozpočtu projektu činí zhruba
9,7 milionu korun,“ uvedl Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky
statutárního města Prostějova.

Dotace pro zbrojnici

Prostějov (red) - Knihovnu pro děti
a mládež čeká během letních prázdnin
velké stěhování. „Už na podzim bychom
se měli se svými čtenáři opět potkávat
v nově rekonstruované budově Domu
dětí a mládeže na Vápenici. Z tohoto důvodu bude posledním dnem provozu ve
stávajících prostorách na nádvoří prostějovského zámku pátek 13. července. Poté
bude knihovna až do konce srpna zcela
uzavřena. Budeme totiž obalovat, přeštítkovávat a připravovat na stěhování všech
50 tisíc knížek, 60 metrů regálů a další
nábytek a techniku. Upozorňujeme také,
že v průběhu července a srpna nebudou
v knihovně probíhat žádné tradiční letní
akce pro děti, jakými bývají Pizza kviz,
Dny šikulů nebo předčítání pro děti,“
informuje ředitel Městské knihovny Prostějov Aleš Procházka.

Dìtská knihovna se uzavøe

Prostějov (mik) - Jak s předstihem Večerníku řekla primátorka města Alena
Rašková, na zastupitelstvu se minulé
pondělí skutečně o kauze Manthellan
a výstavbě Galerie Prostějov dlouze nejednalo. Opoziční zastupitelé tentokrát
jen krátce poukázali na fakt, že magistrát
si stále na svém účtu ponechává zhruba
čtvrt milionu korun, který na začátku tohoto roku poslal Manthellan jako nájemné za pozemky v centru města. „Jestliže
se mimo jiného soudíme také o to, že nájemní smlouva s Manthellanem skončila
k 31. prosinci 2017, tak proč jsme jim ty
peníze nevrátili?,“ ptali se opozičníci radních. „Podle našich právních zástupců
máme počkat až na výsledek soudního
jednání,“ uvedl Jiří Pospíšil (PéVéčko),
náměstek primátorky statutárního města
Prostějov.

Vladimír Průša, jednatel Domovní správy
Prostějov. Jak podotkl, nejvíce je o městské
byty zájem právě mezi důchodci. „Většinou jde opravdu o starší lidi, kteří například již finančně neutáhnou svůj velký
dům nebo byt a hledají něco menšího, co
jim bohatě stačí. Navíc se seniorům žije
mnohem lépe uprostřed stejné komunity,
než aby bydleli v domě s mladými rodinami. Přesně takovými důvody argumentují
nejčastěji při žádostech o menší městský
Původní zpravodajství
byt.“
V současné době však Domovní správa
Vladimír Prčša (ve výąezu) potvrdil, že nejvíce bytč
V
pro Večerník
eviduje zhruba tři stovky nevyřízených
ppro seniory je v Polišenského (na snímku) a Hacarožádostí o tyto byty, což je opravdu mno2x foto: archiv Veéerníku
vv÷ ulici.
ho. „Nyní se dokončuje komunitní dům
v Sušilově ulici, ve kterém bude pětadvacet bytech je bydlení opravdu ekonomicky lením pro potřebné spoluobčany by se ovPojem městský byt zněl odjakživa uším Poměrně hodně bytů máme přímo v cen- bytů pro starší občany,“ uklidňuje Průša výhodné, protože ani zdaleka nedosahuje šem v nejbližší době měla podle jeho slov
občanů jako něco levnějšího pro bydlení. tru města v historické zástavbě,“ vypočítal s tím, že ve všech zmíněných městských tržního nájemného.
výrazně zlepšit. „Poslední dva roky proZa povšimnutí ale stojí fakt, že zatím- bíhají intenzivní jednání se soukromými
„Ve skutečnosti to tak opravdu bylo, měsjak se vyvíjelo bydlení ve vlastnictví mìsta
co senioři bydlí v Prostějově ve velmi investory, kteří v Prostějově mají v úmyslu
to vždy nabízelo byty ve svém vlastnictví

  !"
kvalitních bytech, sociálně potřební žijí vybudovat domy pro seniory. Jejich kapaza mnohem výhodnější peníz. Takže ni
v domech, o jejichž bytových jednot- cita by měla uspokojit současnou poptávkdy nebylo divu, že o takové bydlení byl

kách by se dalo s úspěchem pochybo- ku po tomto levném bydlení. Stejně tak
enormní zájem. V současné době prostěvat... „Ano, to je pravda. Kvalita městských projednáváme s těmito investory možnou
jovský magistrát vlastní více jak jedenáct

bytů
je v současnosti hodně rozdílná. Je to pomoc ohledně náhradního ubytování
stovek městských bytů, přičemž drtivá vět
podle toho, kdy uvedené domy vznikaly. pro nájemníky domu na Šárce v době, kdy
šina z nich je určena ke zvláštním účelům

Ty nejstarší jsou už určené k rekonstrukci, tato obrovská nemovitost projde celkovou
a převážně pro seniory. Pro ně Domovní

jako první začneme na Šárce, kde za více rekonstrukcí,“ sdělil Vladimír Průša.
správa za podpory města zřídila nejvíce

než sto milionů korun se opraví takzvaný Večerník se s jednatelem Domovní
jednotek v Polišenského a Hacarově ulici,

´parlament´. Ostatní domy s byty v na- správy Prostějov vrátil také k tomu,
dále třeba v Brněnské, Mlýnské či Jezdecké
šem vlastnictví udržujeme jen s velkou proč v Prostějově během třiceti let
ulici. Disponujeme i sociálními byty v Jez
námahou a na co stačí peníze,“ přiznal šéf zmizelo tolik městských bytů v soudecké či Kostelecké ulici nebo na Šárce

Domovní správy Prostějov. Situace s byd- kromém vlastnictví. Zatímco za koa v ulici Marie Pujmanové ve Vrahovicích.


       

PROSTĚJOV Předminulou neděli 10.
června po devatenácté hodině došlo
v Žitné ulici v Domamyslicích k havárii
sedmadvacetiletého cyklisty, který spadl z kola a byl se zraněním převezen do
nemocnice. Dle policejních zpráv byl
tak opilý, že po havárii nebyl schopen
ani dýchnout policistům do přístroje!
„Mladý muž na rovném úseku komunikace bez cizího zavinění, zřejmě vlivem
silné podnapilosti, upadl. Při tom si způsobil zranění, se kterým byl převezen do
prostějovské nemocnice. Muž vykazoval
zjevné známky podnapilosti, ale decho-

Zdroj: Domovní správa Prostějov
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Není snad týdne, co bychom neinformovali o dalších a dalších
naplánovaných investicích města.
Naplánovaných je asi nadnesené,
lépe řečeno právě v těchto týdnech
a měsících vymyšlených. Člověku se až točí hlava kolem, jak z úst
radních létají miliony sem, miliony
tam. A v posledních dnech opravdu
přituhuje, schvalují se četná rozpočtová opatření, protože původně
tyto investice nebyly v rozpočtu
města na tento rok. To vše má ale
svoji logiku, a opřenou o dvě základní fakta. Jednak se blíží komunální volby, takže současná radniční
koalice neponechává nic náhodě

a hodlá se zalíbit nejen svým skalním voličům. Proč tedy neopravit
daleko více chodníků či silnic?
Proč nerozdat více peněz do sportu
nebo dát skateboardistům tři miliony na rekonstrukci areálu? A pak
je tu druhý pohled. Loňský rozpočet skončil přebytkem ve výši přes
128 milionů korun. Tak proč tyto
peníze sušit někde na účtech? Jejich
prostřednictvím zaplaťme to, co lidem v Prostějově chybí a co potřebují. Ono to podstatné vyúčtování
nebude v lednu příštího roku při
tradiční uzávěrce hospodaření města, ale už letos v říjnu při komunálních volbách.

UTRÁCEJME!

Michal
KADLEC

Do jaké doby se člověk narodí,
to určuje jeho další osud. Kdo žil
v období války, už navždy si bude
vážit dostatku jídla a teplé postele. Ten, co zažil socialismus, jemuž nechtěl jít na ruku, bude do
konce života bojovat za svobodu
slova. A nakonec charaktery současných lidí budou podmíněny
a rozvíjeny všeobklopující technologií. Na nás pak záleží, jak se
k tomu postavíme a zda z tohoto
faktu bude příští generace těžit,
nebo na tom bude naopak tratit.
Nadto je obrovský rozdíl, zda se
„do něčeho narodíš“ nebo „se to
k tobě dostane“ v průběhu života. Pokud totiž někdo odmalička
vyrůstá v době, kdy existují počítače, tablety, mobily a další technologické vymoženosti, které jsou
samozřejmou součástí každodenního života, připadá mu to přirozené, dokáže se na situaci adapto-

z něhož by se Adam a Eva nikdy vyhnat nenechali, nebo naopak jako
místo, kde se otevřela brána pekelná
a vychrlila největší lidské zatracence.
V mnoha případech jim chybí „kouska“ přirozeného lidského nadhledu.
tohoto důvodu mi na politickém kolbišti zásadně chybí
dovednostní soutěže podobné těm
z Robinsonova ostrova. Kdo by nechtěl sledovat dramatické klání,
ve kterém by byly Alena Rašková
a Hana Naiclerová oděny pouze
v plavky a připoutány ke sloupům
ukotveným ve vodě. Jejich sympatizanti by je museli co nejdříve osvobodit a dostat na pevninu, to vše pak
stihnout do momentu, než je spláchne příliv!? Jsem přesvědčen, že v takovém případě by se dosud prachmizerná sledovanost on-line přenosů
z jednání zastupitelstva několikanásobně zvedla. Bohužel vzájemný
boj v Prostějově je zatím stále veden
pouze v rovině vzájemných slovních
útoků a nejrůznějších oznámení.
ž tedy občané města Prostějova
v říjnu přijdou ke komunálním volbám, předpokládám, že i oni

vat a ještě jí využít. To neplatí pro
člověka narozeného před čtyřiceti
lety. Pokročilé technologie jako
počítač, nebo telefon v době jeho
dětství sice existovaly, ale fungovaly pro trochu jiné účely a hlavně
netvořily neodmyslitelnou součást
všedních činností. A právě proto hrozí u této skupiny lidí, že je
nečekaný příchod technologie zaskočí a nakonec zcela pohltí.
Stejně jako dřív jejich volný čas vyplňovalo lezení po stromech, jízda
na kole a sáňkování, později pak
rozpravy s kamarády při pravidelných pátečních sedáncích v hospodě nebo nějaký druh kutilství, tak
nyní jej tráví zase nesmyslným hleděním do mobilů, tabletů a počítačů. Jeden koníček vystřídal druhý.
Svým způsobem je to přirozené.
Nebezpečné to začíná být ovšem
ve chvíli, kdy se tento koníček stane
dominantním pánem času.

Tehdy se osoby, k nimž „se technologie dostala“ v průběhu jejich
života, věnují zejména hraní her,
sjíždění filmů nebo lustrování
profilů na sociálních sítích. A tady
právě nastává velký kámen úrazu.
Jestliže tohle dělají dospělí, proč
by se děti měly chovat jinak? Po
vzoru rodičů dělají pochopitelně
to stejné. Tímto způsobem pak
degeneruje generace současná
a zároveň i budoucí. Jak již bylo
naznačeno, dospělí se s technologií
vyrovnávají mnohem hůře, robata
jsou ovšem přizpůsobivá a budou
dělat právě to, co je naučíte.
Nejnovější technologie nabízejí
nepřeberné množství možností
a lze s nimi zacházet konstruktivně. Proč tedy neukázat dospívající generaci, že se na počítači,
tabletu či mobilu mohou také
učit anglicky, číst knížky nebo
třeba kreslit?

TECHNOLOGICKÁ
Blíží se volby, (DE)GENERACE

FEJETON TEREZY MACHOVÉ

milujeme vecerník
k
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Ahoj všichni,
navštívil jsem v poslední době několik
zajímavých akcí ve městě, namátkou
Restaurant Day, tenisový turnaj MONETA Czech Open, koncert kapely
Slza, ale také třeba obnovenou cukrárnu, která si do názvu dala Prostějovská. Všude jsem cítil nadšení, radost,
pohodu, snažení, a to ať už amatérů,
nebo profesionálů, samozřejmě také
návštěvníků, v případě cukrárny z obnovy tradičního místa.
Zcela logické je se o tyto pocity podělit,
ovšem to jsem se se zlou potázal. Nevím proč, ale v našem městě stále existuje skupina spoluobčanů, kterým se
nelíbí prakticky nic. Shrnu tyto projevy
asi takto. Na Restaurant Day byly divné
chobotnice, tenis je jen pro snoby a reklama vlivného bosse, při koncertech je
na náměstí akorát hluk a po nich b****l
a cukrárna má drahou zmrzlinu.
Říkám si. Vážení, proboha proč? Kde
se ve vás bere tolik zloby, nenávisti,
znechucení? Když se ve městě nic
neděje, tak se nadává, a když se děje,
nadává se opět. Neříkám, že tito nadávači jsou většinou z města, protože ta
většina na těchto akcích právě byla, ale
tito jedinci šíří zbytečně blbou náladu,
podkopávají snažení jiných. Pokud
se tak děje soustavně, tak potom ono
nadšení uvadá a vše spěje k návratu do
šedi nezájmu i zatracení.
Rozbíhá se prostějovské kulturní léto
a já přeji všem, co se na něm podíleli,
ať se opravdu povede, ať vydrží jejich
nadšení a neohrozí ho ani počasí, ani
nepřející jedinci. Pokud chceme, aby
naše město bylo vidět, potřebujeme
nadšené lidi, kteří jsou ochotni pro
něj něco udělat a obětují pro to svůj
čas, energii, mozkové závity a někdy
i fyzickou sílu. Pak nám budou i okolní
města závidět, třeba se od nás budou
i učit. Chci věřit, že počet nepřejících
a uprděných se bude stále snižovat
a budu narážet jen na spoluobčany
usměvavé, spokojené a přející. Marty

MARTYHOO
SLOUPEKK

publicistika

ze strany 3

vou zkoušku nebyl schopen absolvovat.
Proto byl nařízen odběr krve. K požití
alkoholu se přiznal a uvedl vypití šesti piv
a tří ´velkých rumů´. Ke zranění dalších
osob nedošlo,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Výše způsobené škody na jízdním kole
byla předběžně vyčíslena na 1 000 korun.
„Příčiny, okolnosti i míra zavinění havárie
jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal
mluvčí prostějovských strážců zákona.
(mik)

„Bohužel výkonný výbor TOP 09
v čele s předsedou Jiřím Pospíšilem
neschválil moji kandidaturu. A to
i přesto, že jsem měla výraznou podporu v Prostějově i v Olomouckém
kraji.

MICHAL KADLEC

PROSTĚJOV Měla to být pro TOP
09 pohybující se na hranici volitelnosti naprostá tutovka. Jitku
Chalánkovou navrhla prostějovská
i krajská organizace této strany
coby svoji jednoznačnou kandidátku do Senátu ČR za volební obvod
č. 62 (Prostějovsko, část Kojetínska a Tovačovska). Ale ejhle, vedení
této údajně konzervativní pravicové strany bylo jiného názoru!

➢

Nakonec jsme se rozhodli, že za naši
stranu bude kandidovat Dagmar
Halašová. Tato rodačka z Prostějova
nyní působí jako učitelka na základní
škole v Nezamyslicích,“ prozradil
nám horkou novinku Petr Sokol,
předseda oblastního sdružení ODS
v Prostějově. Tímto jsou tedy vyřešeny
spekulace o tom, že kandidátkou ODS
by mohla být Milada Sokolová. „Já už
z pozice ´jedničky´ bojuji v komunálních volbách. Podle mě je správné
usilovat v politice o jednu funkci
a netříštit síly,“ sdělila exkluzivně
Večerníku prostějovská zastupitelka.
Přípravami jednotlivých stran
a hnutí na volby do horní komory
Parlamentu ČR se bude Večerník
podrobně zabývat opět v příštím
vydání, kde vyjde další díl našeho
seriálu VOLBY 2018.

>>> dokončení ze strany 3
Gáborová musela na své zvolení
čekat hodně dlouho, dvakrát po sobě
neuspěla, přičemž naposledy jí chyběl
jeden jediný hlas. Na třetí pokus
to ale předposlední květnový den
vyšlo. Výsledky tajné volby oznámil
předseda sněmovní volební komise
Martin Kolovratník (ANO 2011).
Bývalá reportérka Českého rozhlasu,
kterou nominovalo hnutí SPD Tomia
Okamury, obdržela 91 hlasů. Jejího
protikandidáta, někdejšího mluvčího
Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže Kristiána Chalupu volilo 54
poslanců.
„Zvolení do Rady ČTK mi
samozřejmě udělalo radost. Zároveň
to ale vnímám jako obrovskou
odpovědnost. Každopádně si mys-

lím, že tato práce může pro mě znamenat velikou životní zkušenost,“
svěřila se exkluzivně Večerníku Jana
Gáborová. I když byla zvolena až
napotřetí, žádné velké nervy to pro ni
údajně nebyly. „Vůbec ne, takto bych
to ani neformulovala. Jde o volenou
funkci, členy Rady ČTK volí Poslanecká sněmovna a takto je to třeba
brát v naprostém klidu,“ usmála se
současná tisková mluvčí prostějovské
radnice.
Večerník chtěl také vědět, zda funkce v Radě ČTK její novou členku
pracovně na magistrátu neomezí?
„Domnívám se, že nejde o žádnou
kontroverzi s pozicí referentky
vnějších vztahů, nebo, chcete-li,
tiskové mluvčí města Prostějova,“ zareagovala Gáborová.
(mik)

>>> dokončení ze strany 17
Jelikož město Prostějov budovu
odmítlo odkoupit zpět do svého
vlastnictví, prodali jsme ji za sedm
a půl milionu korun spolku Hvězda.
Ten nyní v Západní ulici provozuje
soukromou školku a jesle. Veškeré
získané prostředky za prodej budovy padly na umoření dluhů za
přípravu prostějovského Klokánku.
Fond ohrožených dětí tak finančně
strádá i nadále, ročně nám na provoz chybí devatenáct milionů korun.
Proto jsem tady, abychom požádali
o odpuštění pokuty za to, že jsme
původní smlouvu nedodrželi. Nyní je
totiž doslova každá koruna pro nás
dobrá,“ přednesla Hana Kupková.
Vzápětí se mezi zastupiteli rozhořela
takřka hodinová diskuse o tom, zda
Fondu odpustit pokutu, nebo naopak
na ní trvat... „Už v roce 2012 jsem byl
proti bezúplatnému převodu budovy
v Západní ulici na Fond ohrožených
dětí. Nakonec jsem ale pro tuto transakci ruku zvedl s tím, že za případné
porušení smlouvy by byla pokuta půl
milionu korun. To nyní skutečně nasta-

lo, takže i nyní jsem pro, abychom na ní
trvali. Fond měl na tuto pokutu myslet
v době, kdy původně naši nemovitost
prodal soukromému subjektu,“ uvedl
Petr Kousal (KDU-ČSL). Podobný
názor sdíleli také jiní opoziční zastupitelé. „Takže si to shrňme, jestli tomu
dobře rozumím. Jako město jsme přišli
o dům za tři a půl milionu korun, ten

byl prodán soukromníkovi, a teď ještě
po nás chcete, abychom vám odpustili
pokutu? To mi hlava nebere...,“ řekl za
mnohé zastupitele Petr Kapounek
(Změna pro Prostějov).
Podobně protestovali i jiní komunální politici, ovšem nakonec
většina z nich se přiklonila k tomu,
že město bude vůči potřebné or-

Pąedseda Fondu ohrožených d÷tí v Praze Jan Van÷k a jeho kolegyn÷ Hana Kupková
uprosili prost÷jovské zastupitele, kteąí jim výrazn÷ snížili smluvní pokutu za krach
Klokánku.
Foto: Michal Kadlec

ganizaci vstřícné. „S Klokánkem,
potažmo jeho pracovnicemi, které
přešly do SOS vesniček, spolupracuji
dlouhodobě a mám s nimi ty nejlepší
zkušenosti. Musíme si uvědomit, že
se starají o děti i z našeho regionu.
Lidé, kteří tu před námi stojí, za situaci nemohou. Já budu pro odpuštění
rozhodně hlasovat,“ konstatovala
například Milada Sokolová (ODS).
Takto zase nahlas přemýšlela většina
z radniční koalice. „Práce Fondu
ohrožených dětí je naprosto záslužná
a co víc, v Klokánkách v jiných
městech přijímají také prostějovské
děti. I na toto bychom měli pamatovat a pokutu odpustit,“ uvedla Alena
Rašková (ČSSD), primátorka statutárního města Prostějov.
Zástupci Fondu ohrožených dětí
Jan Vaněk a Hana Kupková tedy do
Prostějova nepřijeli prosit zbytečně.
Zastupitelé sice nejprve zamítli prominutí celkové pokuty, vzápětí však
většina z nich hlasovala pro její snížení
na pouhých deset procent. FOD tedy
zaplatí za porušení smlouvy pouhých
padesát tisíc korun.
(mik)

Pokuta za Klokánek SNÍŽENA

Nejvíc jsem naštvaná na to, že i přes
moje opakované otázky mi ani Jiří
Pospíšil, ani Miroslav Kalousek
nebyli schopni vysvětlit, proč mě odmítli,“ postěžovala si Večerníku Jitka
Chalánková.
Prostějovská lékařka a spoluzakladatelka TOP 09 se však nehodlá vzdát.
„V politice nechci končit. A v žádném
případě se nenechám nikým umlčet!
Chci do Senátu České republiky kandidovat na vlastní pěst jako nezávislá
kandidátka,“ prozradila.
To příznivci prostějovských občanských
demokratů mají příjemnější starosti.
ODS na Prostějovsku totiž jako zatím
poslední strana navrhla svého kandidáta
v boji o horní komoru Parlamentu ČR.
„O našem kandidátovi jsme rokovali na
schůzce, na které se sešli členové ODS
z celého volebního okrsku.
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budou vybírat co možná nejméně
ty, kteří se stejně jako Martin Složil
těchto žabomyších válek účastnili.
Snad jim budou bližší lidé, kteří
si sice uvědomují reálné problémy Prostějova, nicméně přemýšlí
o jejich řešení a nikoliv o tom, jak
by je co nejefektivněji mohli využít
v boji proti svému sokovi. V takovém případě by nám výsledky mohly
dělat stejnou radost jako ty z Robinsonova ostrova.

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

bytové komise Jana Halvadžievová
A

„Zpřísnění hypoték prohloubí potíže

a všichni diváci mohli být svědky
toho, jak zvítězil nejen Martin, ale
sama spravedlnost...
u nás v Prostějově v dohledné době budeme moci téměř
v přímém přenosu sledovat něco podobného, čím si prošel Martin Složil
na Robinsonově ostrově. Situace
na zdejší politické scéně rovněž
v mnohém připomíná sociálně zaměřenou reality show, ve které bojují dva znepřátelené kmeny. Které
to jsou? Tak koalice by se mohla
nazývat Kalinga a opozice zase na
Manobo. Někteří z účastníků těchto
půtek mají skutečně za to, že Prostějov je opuštěný ostrov, na kterém
by oni sami měli vládnout. Pokud
ovšem nebude po jejich, pak by bylo
nejlepší, kdyby zde vybuchla sopka a
celý ostrov se zhroutil do moře. Situaci ve městě vidí buď jako obraz Ráje,

Jeden podnik staèí
To, že dnes už naštěstí bývalá hospoda „Chaloupka“ neobnovila ani po roce svůj provoz, je ta nejpříjemnější informace, co nás občany Olomoucké ulice mohla potkat. Jeden podnik jako, je diskotéka
v Moravě, nám tady bohatě stačí! Zatímco před Chaloupkou se po celý den pohybovali především opilí bezdomovci, tak z Moravy pak během víkendových akcí vycházejí zase opilí a velmi agresivní mladí
lidé. Co je horší, o tom se dá diskutovat. Každopádně absence jednoho pochybného podniku je příznivá pro nás, co máme rádi klid a pořádek. Ostatně se mi vůbec nezdá, že policie nějak dbá na dodržování
nočního klidu, když se v pátek a v sobotu v noci před Moravou srocuje opilá omladina, která pak po celé
Olomoucké dělá bordel.
Petr Nádvorník, Prostějov
Rozkopaný Prostìjov
Ještě jsem v Prostějově snad nezažil takové období, kdy by skoro v každé ulici bylo něco rozkopaného! Někde jsou uzavřené silnice, jinde se nedá jít po chodníku, který je zcela rozkopaný
kvůli pokládce optických kabelů nebo kvůli rekonstrukci kanalizace či plynu. Nějak se toho
nahromadilo moc, což neprospívá dopravě ani bezpečnosti lidí chodících pěšky. Proč se najednou v Prostějově všechno rozkopává? Na tuto otázku bych chtěl znát odpověď.
Milan Linhart, Prostějov
Stadion za „místní“
Jestliže majitel stadionu ve Sportovní ulici hodlá tento bývalý fotbalový stánek vyměnit s městem za
nějakou nemovitost, pak mám jednoduchý recept pro naše pány radní. Dejte mu místo stadionu pozemek za místním nádražím! Panu Pořízkovi se to bude hodit, protože právě na tomto místě může něco
výdělečného postavit, což ve Sportovní ulici nelze, protože tyto pozemky jsou určené pouze pro sportovní účely. Pak by se město mohlo stát konečně majitelem stadionu a mohlo by začít přemýšlet o jeho
rekonstrukci. Konečně by tak byla šance, že se tam vrátí fotbal.
Jan Sýkora, Prostějov

HLAS LIDU HLAS BOŽÍ

N

na vlastní kůži vyzkoušet život v izolovaném prostředí v úzké skupině lidí.
Naopak právě „sociální hry“ jednotlivých účastníků od počátku odmítal.
avzdory své nekonfliktní povaze byl Martin coby „silný
hráč“ relativně brzy vyloučen z hlavní
linie hry. Do ní se vrátil zásluhou své
vlastní obratnosti a šikovnosti. Jen
díky těmto vlastnostem dokázal obstát ve všech náročných dovednostních soutěžích Ostrova vykoupení
a konečně i v přímém souboji čtyř posledních „Robinsonů“.
Hlasování poroty složené z vyřazených soutěžících si pak mohl docela
užívat. Na rozdíl od dvou zbylých
žen se totiž nikdy nenechal strhnout
ke lžím a úskokům, což mu zajistilo
sympatie nejen u drtivé většiny diváků, ale i u jeho kolegů. Konečné
rozhodnutí rady se tak dalo očekávat

Popelnice plní Romové
Poplatky za odvoz komunálního odpadu platím já i členové rodiny v pořádku a včas. Kolikrát si ale říkáme proč? Bydlíme ve Vrahovicích a popelnice máme bohužel venku, protože dodnes majitel domu
nebyl schopen vybudovat nějaký přístřešek, kde bychom si my nájemníci kontejnery zamykali. A v tom
je právě ten kámen úrazu. Denně sem chodí Romové z ulice M. Pujmanové a své odpadky házejí do
našich nádob. Když je kdokoliv okřikne, tak hned se stane terčem sprostých nadávek, dokonce je mu
vyhrožováno smrtí. Proč tedy máme platit za odvoz odpadků z popelnic, když je z více než poloviny
využívají cizí lidé? A nikdo z nás si určitě nedělá iluze, že právě tito lidé z „Pujmanky“ vůbec něco městu
platí. Zdá se mi, že současný systém poplatků je nespravedlivý.
Petr Mareš, Prostějov

artin Složil se stal prvním
rodákem z Prostějova,
který dokázal zvítězit v některé
z ostře sledovaných televizních reality show. Přitom byl člověkem,
který jako by do celé hry vůbec
nepatřil. Ostatně jeho přátelé
netajili překvapení, když se dozvěděli, že se do ní vůbec zapojí.
V roli účastníka soutěže založené
v mnoha ohledech na spiklenectví, intrikách a podrazech si tohoto přímého kluka nedokázali
vůbec představit. Martin sám to
vysvětloval tím, že se „účast v Robinsonově ostrově“ stala něčím větším,
než je on sám. První impulz pro přihlášení totiž vzešel od jeho maminky
a jemu tento nápad začal vrtat hlavou
hlavně kvůli jeho zvědavosti. Účast ve
hře totiž považoval za skvělou příležitost, jak si coby student rekreologie

M

„Intriky vás k celkovému vítězství nedovedou. Přestože zaprodáte svou vlastní tvář, vaše
ruce nakonec zůstanou prázdné!“ I takto by se dal interpretovat výsledek druhé řady populární reality show Robinsonův ostrov, ve které zvítězil Martin Složil z Prostějova. Nám
teď nezbývá než věřit, že svým charakterem i přístupem naznačil cestu alespoň některým
kandidátům, kteří se začátkem října utkají v prostějovských komunálních volbách. Kéž by
se jeho příkladem také řídili!

V ŘÍJNU ZASEDNE KMENOVÁ RADA
Chalánková vystoupila z „topky“ GÁBOROVÁ V RADę þTK! PROSTĚJOVA. KOHO ZVOLÍ?
V ZÓNę NAŠLI KOSTRU NEPOHŏBENÉHO DÍTęTE

Michal KADLEC
LEC



PROSTĚJOV V osmdesátých letech minulého století vlastnil tehdejší
Městský národní výbor Prostějov bezmála deset tisíc bytů. Ano, čtete
dobře, deset tisíc. Po sametové revoluci se však magistrát těchto nemovitostí zbavoval, nejčastěji hned celých domů s několika desítkami
jednotek. Situace dospěla až tak daleko, že dnes spravuje už pouhých
1 140 bytů, z nichž většina je pro potřeby sociálně slabších občanů a seniorů. Proč došlo k tak masivnímu úbytku městských bytů a také o dalších
zajímavostech na toto téma si Večerník povídal s jednatelem Domovní
správy Prostějov Vladimírem Průšou.

 

Nájemné od Manthellanu

(k 31. 5. 2018)
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RYCHLÝ MĚSTO UŽ VLASTNÍ JEN DESETINU BYTŮ OD DOB K
VEÿERNÍK

zpravodajství

Totálně ZPITÝ CYKLISTA
se „přerazil“ v Domamyslicích

18050470464
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JÍME, PIJEME,
ME,,
EXKLUZIVNÍ
E....
HODNOTÍME...
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH 32. díl
RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku nezastaví ani letní vedra a tak jede zvesela dál. Dnes nabízíme již dvaatřicáté pokračování, které jsme v rámci plánovaného střídání věnovali dle harmonogramu restauračnímu
zařízení. Jak je totiž známo, celý monitoring kolem gurmánství je už půldruhého roku rozdělen na dvě samostatné, vedle sebe probíhající části. Díváme se „na zoubek“ nejen regionálním restauracím, ale chceme
uspokojit i ty z vás, kteří si raději zajdou spíše na pivo než na večeři do komfortnější restaurace. Mezitím
pro vás čas od času připravíme nějaké překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánské restaurace
a monitoringu Hanáckých slavností či vánočních trhů.
A jelikož historie celého projektu začíná být již pořádně košatá, připomeňme si, že vše odstartovaly dvě pilotní části na konci roku 2016. Třetí dějství jsme vám přinesli v lednu nadcházejícího letopočtu, načež druhý
měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme v pravidelném rytmu střídání, přičemž příjemným oživením navíc se staly výše zmíněné bonusy.
K tomu navíc u příležitosti jubilejního dílu s pořadovým číslem 30 započala avizovaná čtenářská
soutěž, do níž se můžete i nadále zapojit. Již brzy také započne „NÁVRAT ZPÁTKY“ aneb revize
a srovnání míst, které už jsme stačili navštívit. A to bude teprve zajímavé počtení...
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech jedenatřicet doposud zveřejněných dílů. Teď
už ale pojďme do restaurace, kam pravidelně zavítají nejen plavci...

JAKO DVAATICÁTÝ PIŠEL NA ADU PODNIK S NÁZVEM:

RESTAURACE LÁZN
Než se rozhodnete
vstoupit...
Jako obvykle jsme se ještě před samotnou návštěvou na internetu podívali, co
můžeme očekávat. Webové stránky jsou
jednoduché, ale přehledné, obsahují
právě tolik informací, kolik potřebujete: otevírací hodiny, jídelní lístek denní
i stálý, nápojový lístek a jako bonus
fotografie jídel. A když už jsme zmínili
otevírací hodiny: k návštěvě jste vyzváni
denně od 10:30 do 22:30 hodin kromě
neděle. Nepochopili jsme však, proč
si na liště pod názvem „Zvěřinové
hody“ můžete rozkliknout jídelní
lístek, když se zvěřinové hody konají
možná jen dvakrát do roka... Pokud
má tento jídelní lístek sloužit k nalákání
hostů, měl by u něj být uveden alespoň
orientační termín příští akce.
Samotné stránky mají v záhlaví heslo
„rychle - chutně - kvalitně“. Tak se pojďme podívat, jak důsledně se ho restaurace snaží naplňovat.

Od exteriéru
k interiéru
Při vstupu do budovy hlavním vchodem
lázní dýchne na člověka pořádný kus
nostalgie. Okénka do bazénu naproti
vchodu, kterými jsme sledovali spolužačky, jsou stále v provozu, odbočíte-li
doprava, přijdete do sauny a do páry,
stejně jako před desítkami let. A dáte-li se doleva, dostanete se do restaurace.
Pokud nás paměť neklame, restaurace
tam původně nebyla, na kofolu a slané
tyčinky se chodilo do bufetu. Vstupní
prostory vypadají po opravách rozhodně
upraveněji a lákavěji, než tomu bývalo

kdysi. Budí tak ve vás důvěru, že stejně
tomu bude i v samotném zařízení.
Restaurace má poměrně velkou kapacitu míst u stolu, a to zvláště v létě,
kdy je v provozu i venkovní terasa.
Vnitřní prostory působí trochu stísněným dojmem, využité je každé místo
a prostor je členitý. Do lokálu se vejde na
šest desítek hostů, do salonku, přes který se prochází na terasu, pak další dvacítka, otevřením terasy se v létě kapacita
téměř zdvojnásobí. Výčepní má ze svého místa pod dohledem celý lokál.

Co restaurace
nabízí...
Denní nabídku představuje polední
menu se čtyřmi jídly v cenové relaci od
85 do 115 korun, která se pravidelně
mění, a osmi stálými položkami oblíbené klasiky - smažený řízek, smažený
sýr, smažený květák, plumlovský řízek,
což zní jako festival smažených jídel, ale
můžete si dát také „vepřo-knedlo-zelo“.
Menu je nabízeno dokonce i v sobotu, ale pouze jedno jídlo doplněné
denními „stálicemi“.
Stálý jídelní lístek je přiměřeně obsáhlý, jen u předkrmu a polévky má
pouze po jedné položce, milovníci
masa mají větší výběr: pět steaků plus
stejný počet jídel z grilu, deset jídel
z vepřového masa, jedenáct drůbežích pokrmů a čtyři varianty z ryb.
Zvláštní oddíl, nazvaný „speciality
restaurace“, obsahuje komplikovanější jídla s 200gramovou porcí masa
v ceně okolo 150 korun. U ostatních
jídel se bez přílohy vejdete do stovky.
Někteří strávníci jistě přivítají možní porci.
nost objednat si poloviční

Ve stálém jídelním lístku nás zaujaly dva oddíly: topinky a bramboráky. Můžete si vybrat ze čtyř topinek,
a sice od skromné s česnekem přes
lodníkovu až po ohnivou s masem
a oblohou. Bramboráky jsou k dispozici rovněž pouze s česnekem, dále
plněné hermelínem a nivou nebo
kuřecí směsí za necelou stovku. Vegetariáni si mohou vybrat ze sedmi
bezmasých jídel, bohužel pět z nich
je smažených. My bychom na jejich
místě zvolili raději velký šopský salát.
Dezerty jsou nabízeny klasické: poháry,
palačinky, horké maliny. Z piv můžete
zvolit Rychtáře 10°, Matouše 11° nebo
ležák 12°, všechna pocházejí z pivovaru
Černá hora, který je součástí koncernu
Lobkowicz Group, na čepu bývá i nějaký
speciál. Uspokojit by vás měla i nabídka
lihovin, která obsahuje 20 položek: od
tuzemáku a zelené až po Jacka Danielse.
Pokud jste přijeli autem, nebo jste ještě
neoslavili osmnácté narozeniny, najdete
v nabídce bohatou škálu možností, jak
můžete uhasit žízeň: od nealkoholických piv s ovocnou příchutí přes čepované limonády a džusy až po minerálky
a limonády známých značek.

Jak nám
chutnalo...
Okolnosti nás donutily, že místo obvyklé večeře jsme navštívili restauraci
v poledne a oběd si lehce protáhli.
Rovněž umožnily pouze jednomu
z nás objednat si pivo, druhý byl nucen
popíjet nealkoholické „pivo“ ovocné,
konkrétně grepové, které bylo ale dobře

5

EXCELENTNÍ

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

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

3

DOBRÉ

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

2

SNESITELNÉ

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

V dnešním hodnocení se budeme věnovat dalšímu z tradičních míst regionální gastronomie.
Neexistuje snad nikdo, kdo by nevěděl, kde se v Prostějově nacházejí Městské lázně. Několik
generací se tam vystřídalo na povinné školní výuce základů plavání a tti starší ještě pamatují
dobu, kdy zde po většinu roku fungoval jediný plavecký bazén ve městě. V budově lázní se
nachází i restaurace, kam jsme se tentokrát vypravili s naším seriálem...
ÈTENÁØSKÁ SOUTÌŽ
U příležitosti jubilejního dílu JÍME, PIJEME, HODNOTÍME... s pořadovým číslem TŘICET pro vás
PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil druhou z řady doprovodných soutěží.
Tentokrát však po vás nebudeme chtít žádné vědomosti, spíše zapátrání v paměti.
Nadále nám pište své NEJORIGINÁLNĚJŠÍ ZÁŽITKY z vaší návštěvy restaurace, hostince či pizzerie,
ať už je pozitivní či negativní. Ty nejzajímavější zveřejníme a současně odměníme honoráři ve výši
od 200 do 1 000 Kč. Autor toho zcela nejlepšího pak navíc obdrží předplatné nejčtenějšího regionálního periodika a dárkový předmět.
* Máte oblíbený podnik, kam chodíte po hádce s partnerem a vždy vás to uklidní?
* Setkali jste se s obsluhou, která posunula vaši večeři na úroveň čtyřhvězdičkového podniku?
* Ztratili jste nějakou cennost a například jeden ze štamgastů vám ji vrátil?
Určitě jste z prostředí gastronomie plni zážitků, svěřte se!
PIŠTE E-MAIL NA: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s podtitulem „RESTAURACE“
nebo mžete své píbhy donést do redakce v Olomoucké ulici 10. První píbhy zveejníme již v rámci píštího dílu!

vychlazené a poměrně málo sladké.
Z nabídky piv byla zvolena obligátní
černá dvanáctka, kterou doplnila jedenáctka Matouš. Černé pivo bylo slušné, ale nijak nepřekvapilo. Mělo plnou,
lehce karamelovou chuť, pilo se dobře.
Matouše jsme zařadili mezi standardní
jedenáctky. Obě piva byla správně vychlazená i dobře ošetřená.
Polévku jsme dostali česnekovou
z menu. V tu chvíli jsme ještě nevěděli,
jestli si vybereme z denní nabídky, lépe
řečeno, jestli na nás ještě před jednou
hodinou zbylo to, co jsme si vybrali.
Nezbylo, hlavní lákadlo - bramborový
salát - došlo a řízek velikosti XXL vypadal sice hodně lákavě, ale s brambory
jsme si jej dát nechtěli, takže jsme zvolili z prodloužené nabídky: ďábelský
vepřový steak s americkými brambory
a lososa na roštu.
Polévka nebyla nikterak zajímavá, nebylo ani příliš poznat, že je to česnečka. Ale
za špatnou se také označit nedala, stručně řečeno nezajímavá.
Ďábelské vepřové vypadalo mnohem
lépe. Šťavnatý přírodní řízek s restovanou cibulkou a paprikou, přelitý chilli
omáčkou s brambory, doplněný obvyklou oblohou. Slušný, chutný, ale
nic takového, na co byste dlouho
vzpomínali.
Od lososa na roštu jsme očekávali víc:
šťavnatý špalíček voňavé ryby, ze které
příborem oddělujete kousky jen lehce
osoleného masa. Tento losos byl nízký
plátek dosti vysušeného rybího masa,
k tomu brambory a standardní socialistická „obloha“.

Kvalita
servisu

Pro rychlý oběd za velmi rozumnou cenu, slušnou kvalitu
a porci, která vám svou velikostí někdy může vyrazit dech, se
do restaurace Lázně klidně vypravte. Výběr ze stálého jídelního lístku by vám velkou radost neudělal, snad jen tehdy,
kdybyste zatoužili vrátit se pár desítek let zpátky. Jen byste
y tehdy...
už nedostali k jídlu prostějovské pivo, jako tomu bylo

3 hvězdy

přátel a zažili při předchozích návštěvách: mísu s polévkou vám nesou ke
stolu ve chvíli, kdy se k němu blížíte, a ve
chvíli, kdy si sedáte, máte před sebou jídelní lístek. A pokud jste připraveni, třeba nahlédnutím na menu v internetu,
máte objednáno ještě dřív, než si stačíte
nabrat polévku. A když odkládáte lžíci,
stojí před vámi druhý chod. Celý oběd
se prý dá stihnout i se zaplacením za
patnáct až dvacet minut.
Že to tak opravdu funguje, jsme si mohli ověřit při naší návštěvě. I když jsme
chvilku váhali, jestli si objednat z menu,
obsluha byla blesková, stejně tak jako
při dodatečných objednávkách nápojů.
Obsluhující byl nejen rychlý, ale i příjemně neformální.

Místo
úlevy
Toalety se nacházejí v chodbě vedoucí
z vestibulu lázní ke vchodu do restaurace. Pánské WC byly právě v opravě, takže nemůžeme posoudit jejich vzhled.
Na náhradní místo úlevy se chodí z terasy a toto WC uspokojí jak vybavením,
tak čistotou.

Shrnutí

- celkový dojem
Kvalita obsluhy je největší devizou restaurace Lázně. Slyšeli jsme to již od Restaurace Lázně je oblíbeným mís-

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

1

VYHNĚTE SE

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

MINULÉ DÍLY
NAŠICH NÁVŠTĚV
NAJDETE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ

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

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

JAK SE VÁM LÍBÍ
V HOSTINCI NA MÁNESCE?
Je to tam výborné, jídlo i obsluha na úrovni (11)
Vcelku to ujde, ale mohli by vylepšit obsluhu (12)
Prmr, nkdy to nestojí za nic, jindy vynikající (3)
Zdroj: www.vecernikpv.cz

Škoda mluvit, tento podnik obcházím obloukem (75)

tem, kde se lze v poledne slušně a rychle
najíst za rozumnou cenu z nabídky denního menu. Z těchto vlastností bychom
vyzvedli slovo „rychle“, protože s tak
rychlou obsluhou jsme se nesetkali asi
v žádné z prostějovských restaurací.
Kdyby se konala soutěž číšníků v rychlosti servisu, tato obsluha by byla horkým favoritem. Samozřejmě v součinnosti s personálem kuchyně.
Stálý jídelní lístek restaurace nás
ale přenesl několik desetiletí zpět.
Máme podezření, že se za posledních čtyřicet let nezměnil... Přemíra
smažených jídel, názvy zakrývající
obsah pokrmu do takových pojmů,
jako jsou Masová věž Babylon, Vepřové medailonky Starosta, Kapitánův
kuřecí měšec, Loupežníkova vepřová
kapsa, to jen abychom vybrali z nejkurióznějších. Ale co je hlavní na zdejším
„retro stylu“, to jsou stejné zeleninové
oblohy u všech jídel. Pokud jste už
zapomněli, jak vypadala jídla v provozovnách RaJ 3. cenové skupiny,
nebo to nezažili, podívejte se na
fotografie na webových stránkách.
Udělali jsme si malý bleskový průzkum, kdo podobnou přílohu ocení, ale nikoho takového jsme nenašli. Častá odpověď zněla: „Ale když
jsem to zaplatil, tak to také sním...“

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

Pondělí 18. června 2018
www.vecernikpv.cz
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Mezinárodní spolupráce Gymnázia Jiího Wolkera
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esko-španlský tým student z Gymnázia Jiího Wolkera
a CC La Flota Murcia ve Finsku na konci dubna.

 õ  ǡ ā ³±
æ«Ǧ
 ý À±  ÀǤ
 ý³ý  «À
 āǡ âÀ  ³À 
±   ± Ǧ
À Ǥǲ  ā
 â  âÀǦ
 Ǥ e Ǥ
 âÀ  
À ÀõǦ
± âÀ õ  «±
³ ï    ý âǦ
  ý 
   À â Ǧ
³ ±âýǦ
õ«À±ǡ
 ³ ± â³
  ³  ÀǤ
  ±ǡā±
 «  āæÀ 
  Àý  õ Ǧ
± ý³Ǥ

Tématem spolupráce projektu Erasmus+ je poizování asosbrných videí
a vyprávní píbh geograficky i historicky velmi odlišných míst.

Studenti SOŠPO převzali SOUTŽ O HRAKY
KY
na radnici maturitní vysvědčení s Veerníkem
PROSTĚJOV V úterý 5. června
2018 proběhlo slavnostní vyřazení studentů maturitních ročníků
Střední odborné školy podnikání
a obchodu, Prostějov. V obřadní síni
prostějovské radnice obdrželi maturitní vysvědčení a symbolicky se tak
rozloučili se svojí školou, na které
čtyři roky studovali.
Slavnosti se mimo vedení školy a pedagogického sboru zúčastnily primátorka
statutárního města Prostějov Alena Rašková i její náměstkyně Ivana Hemerková.
Studium úspěšně ukončilo pětačtyřicet
studentů, z toho devět prospělo s vyznamenáním,“ prozradil na úvod Marek
Moudrý, pro kterého to byla premiéra
v pozici ředitele. Po patnácti letech „zástupcování“ na této škole totiž před školním rokem 2017/2018 nahradil Václava
Křupku, který odešel do důchodu.
Mimo maturitní vysvědčení obdrželi absolventi školy také tzv. Europass.
„Tento doklad má význam pro vyšší
uplatnitelnost absolventa školy na trhu
práce a usnadňuje uznání jeho odbor-

4. kolo

Ve he
je tém

100 CEN

U příležitosti 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 čtvrté dějství a současně také zveřejňujeme další desítku výherců.

2x foto: SOŠPO Prostjov

né kvalifikace v zahraničí,“ poznamenal
Moudrý.
Součástí slavnostního zakončení studia
bylo také předání osvědčení o složení
profesních kvalifikačních zkoušek Průvodce cestovního ruchu a Specialista
marketingu. SOŠPO je autorizovanou
osobou oprávněnou realizovat tyto
zkoušky, které rozšiřují odbornou způsobilost v dané oblasti. „Čtyři studenti si
tento den odnesli nejvyšší možný doklad
k průvodcovské zkoušce a čtyřiatřicet
studentů osvědčení o znalostech z mar-

ketingu na vyšší úrovni, než je maturitní
zkouška. Jsem rád, že zúročili svoje znalosti získané během výuky. Mezi absolventy školy jsou také dva držitelé ocenění
nejlepších žáků Talent Olomouckého
kraje, kteří toto ocenění získali. Filip Bašný za svoji excelentní němčinu a Anna
Slováková za vítězství v juniorském FedCupu,“ sdělil ředitel školy.
Ze spokojených a dojatých tváří absolventů SOŠPO a jejich rodičů bylo
vidět, že se povedl nejen slavnostní akt,
ale i celý končící školní rok.
(red)

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 již příští pátek

29. června. Jeho hlavními aktéry budou manželé
Chybovi, majitelé prodejny hraček ve Wolkerově
ulici. Ti největší šťastlivci budou následně zveřejněni
v pondělí 2. července.
Jak tedy známo, zápolí se 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 odpovìï na otázku z tøetího kola byla:

SÍDLO HRAÈEK U FILIPA BYLO VE WOLKEROVÌ ULICI V PROSTÌJOVÌ.
Štěstí se usmálo na tuto desítku výherců: Hana Rozmánková, Marcela Růžičková, Martin Lorenc, Tomáš Hrbáček, Jitka Zapletalová, Lenka Suchomelová, Martin Vyplel, Michaela Hyrmanová, Daneček Zavřel, p. Francová
Na všechny jmenované čekají v redakci Večerníku (Olomoucká 10, Prostějov) drobné ceny, které věnovala prodejna hraček ve Wolkerově ulici.

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA PRO 4. KOLO ZNÍ:

KDO JE ŠÉFREDAKTOREM PROSTÌJOVSKÉHO VEÈERNÍKU?
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 ve čtvrtém kole tak musíte učinit do
pátku 22. června, 12:00 hodin.
Další sadu výherců zveřejníme v příštím čísle
tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, které vychází v pondělí 25. června,
kde také najdete poslední otázku s pořadovým
číslem pět.
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.
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POLICIE PROLOMILA BARIÉRU MLENÍ: Pepadení
slavné tenistky má mít na svdomí 32letý muž z Prostjovska
➢ ZE STRANY 3

PRAHA, PROSTĚJOV Když
speciální vyšetřovací tým
Tempus z Policejního prezidia ČR zabývající se odloženými
případy dopadl v květnu pachatele přepadení tenistky Petry
Kvitové, k němuž došlo 20. prosince 2016 v Jezdecké ulici, byla z toho velká sláva. Celý akt však provázely různé spekulace, kterým už je snad nyní definitivně učiněna přítrž. Poslední
krok byl učiněn v uplynulém týdnu, kdy prostějovská tenistka po návratu z Paříže a před odjezdem do Velké Británie při
policejní rekognici (pohled z očí do očí) jednoznačně identifikovala pachatele, který hráčku nejenže okradl, ale také oškliv
pořezal na levé ruce a přerušil ji hráčskou kariéru!

Michal KADLEC
Minulý čtvrtek zkoušel Večerník
štěstí u tiskové mluvčí Policejního
prezidia ČR Ivany Nguyenové se
žádostí o odpovědi, zda už proběhla

avizovaná rekognice a zda policisté již mohou uvolnit nějaké bližší
podrobnosti k zadrženému pachateli přepadení. Odpověď přišla elektronickou poštou během pár minut.
„Rekognice již proběhla, odpoledne

vydáme tiskové prohlášení,“ odepsala mluvčí prezidia. A ve čtvrtek
odpoledne skutečně byla k mání
oficiální zpráva. „V únoru letošního
roku byl pod Úřadem služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR zřízen pracovní tým
složený z pracovníků týmu Tempus
a kriminalistů z Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
za účelem znovuotevření případu
napadení poškozené Petry Kvitové
z 20. prosince 2016, ke kterému
došlo v Prostějově v jejím bytě. Na
základě znovuprověření všech poznatků a operativního šetření se
policistům tohoto týmu podařilo
shromáždit důkazy, které je v letošním květnu opravňovaly zahájit
trestní stíhání proti konkrétní osobě.

MOŽNÁ
JE
TO
ON!
Znal Veerník pachatele již v únoru 2017?
PROSTĚJOV Pravidelní čtenáři Večerníku si na to určitě vzpomenou. Už
dva měsíce po přepadení tenistky Petry
Kvitové jsme přinesli reportáž o události, která mohla zamíchat kartami
při vyšetřování tohoto krvavého případu. V únoru 2017 se totiž naší redakci
ozval anonym...
Bez jakéhokoliv komentáře nám tehdy někdo hodil do schránky výstřižek
našich novin, kde Večerník zveřejnil
podobiznu lupiče, jak ho kriminalistům popsala Petra Kvitová. U identikitu na novinovém papíře byla
přilepena fotografie dobře známého
prostějovského recidivisty. Ten byl
mimo jiné například před třemi lety
souzen za vloupání do domu ve Sportovní ulici, kde s kumpánem ukradl
z trezoru jeden a půl milionu korun
v hotovosti. Večerník na konci února
2017 neváhal a toto anonymní upozornění přeposlal prostějovské policii.

Dvaatřicetiletému muži z Prostějovska bylo sděleno obvinění pro
trestný čin vydírání a Okresním
soudem v Prostějově byl vzat do
vazby. Jedná se o muže, který byl
v minulosti odsouzen pro obdobnou
násilnou trestnou činnost,“ uvedla
Ivana Nguyenová, která se vzápětí
vyjádřila i k aktuálním krokům policie směrem k pachateli. „V současné
době nadále probíhají úkony trestního řízení, kdy předpokládáme, že
do konce měsíce července podáme
krajskému státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Brně
návrh na podání obžaloby. Vzhledem k těmto skutečnostem a po dohodě s krajským státním zástupcem
nebudeme poskytovat, vyvracet
ani potvrzovat žádné informace,“
sdělila mluvčí Policejního prezidia
České republiky v Praze s tím, že
Kvitovou usvědčený muž stane před
soudem pod hrozbou vysokého
trestu. „V případě odsouzení mu
hrozí trest odnětí svobody s horní
hranicí dvanácti let. Tímto bychom
rádi poděkovali všem médiím, která
akceptovala náš požadavek, který
jsme zveřejnili v letošním květnu na
našem oficiálním twitterovém účtu,
a neztěžovali práci našich policistů.
V této době jsme nemohli poskytovat jakékoliv informace z důvodu
probíhajících a plánovaných úkonů
v trestním řízení, aby nebyl zmařen účel trestního řízení,“ vysvětlila
Petra KVITOVÁ

Je to skuten on? Policie si snímek anonymn udaného muže pevzala od Veerníku
na konci února 2017. Podoba s identikitem tu ale je! Kvli ochran osobnosti jsme však
nuceni obliej „podezelého“ recidivisty rozostit...
Koláž Veerníku

„Děkujeme za spolupráci. Oznámení
prověříme, stejně jako mnohá další,
která nám Prostějované k tomuto případu zasílají,“ uvedl tehdy František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Čekali jsme týden, měsíc, rok. Nedělo
se vůbec nic. Policie pak ani neodpověděla, zda anonymní udání ponechané

ve schránce před redakcí Večerníku
bylo kriminalistům něco platné. Asi
nebylo, protože krajská policie ještě na
konci roku 2017 vyšetřování případu
odložila. Pachatel? Neznámý! Až nyní
bude zajímavé sledovat, zda anonymní
pisatel, který Večerníku poslal fotografii
údajně skutečného pachatele přepadení Petry Kvitové, měl pravdu! Podobnost je totiž zřejmá...
(mik)

„Mohu nyní definitivn
prohlásit, že pro m další
kapitola jeden a pl roku
staré události skonila,
za což jsem velmi ráda.“
Petra KVITOVÁ piznala,
že po ztotožnní pachatele
si poádn oddechla

Mluví Policejního prezidia R Ivana Nguyenová poprvé po dopadení pachatele
pepadení Petry Kvitové konkrétn informovala o celé kauze. Foto: Policie R

Nguyenová. Narážela na fakt, který
i Večerník zažil na vlastní kůži před
třemi týdny na chodbách Okresního
soudu v Prostějově. Dvě desítky novinářů tam marně čekaly na vazební
řízení se zadrženým pachatelem přepadení Petry Kvitové. Policie ho totiž z důvodu utajení převezla na jiné
místo, na kterém ho prostějovská
soudkyně Adéla Pluskalová skutečně poslala do vazby.
Těsně po zadržení pachatele se v médiích objevily různé dohady. Podle
některých měl být oním násilníkem
čtyřiapadesátiletý muž z Olomoucka
napojený na tamní drogové prostřední. Okamžitě se tak vyrojily domněnky, že policie nechytila toho pravého,
vždyť Kvitová pár hodin po přepadení popsala prostějovským kriminalistům o hodně mladšího chlapíka! Od
čtvrtka je však jasno, dvojnásobná
wimbledonská vítězka při rekognici
poznala zcela jasně a bez zaváhání
mezi dalšími čtyřmi figuranty toho
pravého, kterým je dvaatřicetiletý

muž z Prostějovska. Také Večerník
mu zcela jistě pohlédne do tváře,
jakmile dojde k prvnímu soudnímu
jednání. Zda to bude u Okresního
soudu v Prostějově, či u Krajského
soudu v Brně, není v tuto chvíli jisté.
Co na účast při rekognici říká
samotná Kvitová? Ještě ve čtvrtek
večer vydala pro média své vlastní
tiskové prohlášení. „Během celého
vyšetřování jsem byla policii stoprocentně k dispozici a absolvovala jsem všechny úkony, které bylo
třeba provést. Podrobnosti nebudu na základě žádosti policie dále
konkretizovat. Chtěla bych ještě
jednou velmi poděkovat policii za
její práci. Díky tomu, že jsem bezezbytku splnila vše, co bylo třeba pro
potřeby trestního řízení, mohu nyní
definitivně prohlásit, že pro mě další
kapitola jeden a půl roku staré události skončila, za což jsem velmi ráda.
Začíná mi část tenisové sezóny na
trávě, na to se teď budu plně soustředit,“ uvedla Petra Kvitová.

Vražedný in seniora na prostjovském Sídlišti Svobody

MANŽELKU ZADUSIL Z LÁSKY, NESNESL POHLED NA JEJÍ UTRPENÍ!
➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Ta zpráva vyrazila
dech i těm nejotrlejším. Středeční odpoledne minulého týdne bylo tím posledním v životě čtyřiasedmdesátileté
ženy ze Sídliště Svobody v Prostějově.
Její o tři roky starší manžel totiž seniorku v bytě panelového domu zavraždil! Podle policie zemřela na následky
zadušení. Můžeme se jen domnívat,
jakým konkrétním způsobem ji dlouholetý životní partner sprovodil ze
světa. Sedmasedmdesátiletý muž po
činu zavolal záchranku a lékařům
tvrdil, že manželka zemřela. Doktoři
však přišli na nesrovnalosti a přivolali
policii. Kriminalistům se pak vrah ke
svému hrůznému činu přiznal...

MICHAL KADLEC
Večerník se o vraždě na Sídlišti Svobody dozvěděl už ve středu večer, krajská
policie sama vydala tiskové prohlášení
o den později. „Kriminalisté Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje zahájili ve středu 13. června úkony trestního řízení pro zvlášť závažný
zločin vraždy. V tentýž den odpoledne

Za dvemi tohoto bytu došlo minulou stedu k vražd tyiasedmdesátileté ženy. Vlastníma rukama ji zbavil života o ti roky starší manžel, který se policistm k inu doznal.
Foto: František Omasta

jsme přijali od Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje oznámení
o podezřelém úmrtí čtyřiasedmdesátileté ženy v bytě v Prostějově. Policisté po
příjezdu do bytu ženy zjistili, že seniorka
zemřela násilnou smrtí. Pravděpodobně
zemřela na následky dušení, přesnou
příčinu úmrtí zjistí kriminalisté po provedení nařízené soudní pitvy,“ uvedl Libor
Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Vzápětí prozradil i některá fakta z hrůzného středečního odpoledne. „K činu
se doznal její manžel, který od samého
počátku s policisty aktivně spolupracuje. Podezřelý nebyl v době události pod
vlivem alkoholu ani pod vlivem jiných
návykových látek, jeho jednání nepředcházel ani žádný konflikt. Z předběžně
zjištěných skutečností vyplývá, že k činu
sedmasedmdesátiletého muže dohnalo
zoufalství z dlouhodobě neutěšeného
zdravotního stavu jeho manželky. Vzhledem k tomu, že podezřelý s policisty
spolupracuje a také k okolnostem, za
jakých k usmrcení ženy došlo, kriminalisté nepodali státnímu zástupci podnět
k vydání návrhu na vzetí muže do vazby. Nicméně v odpoledních hodinách ve

co je alzheimerova choroba
Jde o neurodegenerativní onemocnění mozku projevující se ztrátou nervových buněk. Tento nejčastější typ demence postihuje lidi starší 65 let.
K prvním příznakům patří poruchy paměti. Postupně přicházejí velké stavy zmatenosti, obtížná chůze, úplná ztráta soběstačnosti včetně
osobní hygieny, upoutání na invalidní vozík a tělesné i duševní chátrání.
Onemocnění popsal v roce 1906 německý lékař Alois Alzheimer
čtvrtek 14. června kriminalisté tohoto
muže obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy, za který mu u soudu hrozí
trest odnětí svobody v rozmezí od dvanácti do dvaceti let,“ sdělil Hejtman.
Jak Večerník zjistil, sousedé staršího páru
nemohou zoufalý čin Josefa K. pochopit,
i když někteří z nich pro to určité vysvětlení mají. „Potkávala jsem je oba takřka denně. Společně chodili venčit svého pejska.
Paní trpěla už nějaký ten rok Alzheimerovou nemocí, a to velice silnou. Manžel se
však o ni pečlivě staral. Bylo ale vidět, jak
trpí společně s ní,“ nechala se slyšet jedna
ze sousedek. Další žena prozradila, že šlo
o velice milý pár. „Pokaždé velice slušně
pozdravili, byli to takoví milenci té nejstarší věkové kategorie. Chovali se k sobě
velice dobře, nikdy jsem mezi nimi nesl-

šela žádné hádky. Poslední dobou jsem si
ale všimla, že paní mě nepoznává, přestože jsme se viděli každý den a několikrát se
zastavili na kus řeči,“ řekla další sousedka.
„Já se s tím pořád nedokážu srovnat.
Vůbec by mě nenapadlo, že nemoc sousedky bude její manžel řešit takto. Chápu,
že se kvůli tomu trápil, ale zavraždit ji?!,“
pokrčil rameny muž z domu, ve kterém
se minulou středu stala hodně nešťastná
a tragická událost.
Co opravdu sedmasedmdesátiletého Josefa K. konkrétně dohnalo k tak zoufalému činu, se dozvíme zřejmě až při soudním přelíčení. „Možná řeknu blbost, ale
ten člověk zabil svoji ženu vlastně z lásky.
Nedokázal žít s tím, že se jeho paní tak
trápí,“ má jasno už teď poslední z lidí, které Večerník oslovil.

Pondělí 18. června 2018
www.vecernikpv.cz
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POTVRZENO!NA SEVERU PROSTĚJOVSKA

DOPADLO
HNED
NĚKOLIK
METEORITŮ
Předměty z Hrušky zkoumají odborníci
EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOVSKO Záhada ještě není vyřešena! Kameny
z vesmíru, které leží někde v prostějovském regionu, stále
vzbuzují zájem spousty lidí. Zatímco Astronomický ústav kategoricky popírá, že by mohly doletět až do Hrušky, původ drobných kamínků zkoumají například na prostějovské hvězdárně. Odborníků na celou záležitost se tedy Večerník zeptal, kde
přesně se u nás dají mimozemské kameny objevit...
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
Z Hrušky, kde na zahradě objevili
kameny neznámého původu, se
v posledních dnech stalo málem
poutní místo. „Ty kameny mě přinutily jet se na ně podívat, protože
jsem si říkal, že když jsem ve svých
dvaasedmdesáti letech žádný meteorit neviděl, tak jinak už asi ani
žádný neuvidím. Kvůli němu jsem

asi po čtyřiceti letech navštívil prostějovskou hvězdárnu a psal astronomům do Ondřejova, tak doufám,
že to meteority jsou. Nikdy jsem si
nemyslel, co způsobí jeden bolitd,“
napsal Večerníku jeden z našich
čtenářů.
Kameny v Hrušce kromě laiků
ovšem zajímají i odborníky. „Stavili se u nás pán z Kroměříže i paní
z prostějovské hvězdárny s tím, že
je budou zkoumat. Výsledek zatím
sice neznáme, nikdo ovšem dosud
nepopřel, že by to meteority mohly
být,“ popsala aktuální stav ohledně
„svých“ meteoritů paní Dagmar
z Hrušky.

Do redakce se dokonce ozvalo
hned několik hledačů meteoritů.
„Dle mých výpočtů to vychází, že
by mohly ležet někde mezi Smržicemi a Dubany. Byl jsem se tam podívat, jsou tam zarostlá pole, takže
až do podzimu je bude obtížné
najít,“ zavolal nám další ze čtenářů,
který Večerník požádal, abychom
tuto hypotézu ověřili u odborníků.

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

Zástupci Astronomického ústavu
v Ondřejově nejprve kategoricky popřeli, že by kamínky z Hrušky mohly
být mimozemského původu. „Z našich
výpočtů vyplývají data, kam bychom
šli meteority hledat. Přesné místo však
nechci konkretizovat, nevezmeme
si na triko, že lidé kvůli nám někomu
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pošlapou pole,“ reagoval na náš dotaz
Pavel Spurný z Astronomického ústavu
v Ondřejově, který ovšem potvrdil, že
na sever od Prostějova leží na zemi hned
několik meteoritů. „Ty větší budou více
na severu, ty menší blíže k Prostějovu.
Dělit je od sebe ovšem může i několik
kilometrů,“ prozradil přece jen Spurný.

Opraví chránìný žudr
Bílovice-Lutotín (mls) - V Bílovicích se skrývá vzácná stavba. Jedná
se o hospodářskou budovu se zaklenutou předsíní se sýpkou v patře. Jde
o typický hanácký grunt našich
předků. V minulosti na Hané byl
typ těchto domů velmi rozšířen, do
dnešní doby se jich však zachovalo
jen velmi málo. Památkově chráněný grunt se v dohledné době dočká
opravy. Obec na ni získala dotaci od
Olomouckého kraje ve výši 200 000
korun.

Obchod hrozí zborcením
Runářov (mls) - Na velmi špatný
stav zchátralé budovy bývalého
obchodu v Runářově upozorňují
místní občané. „Vlastník tohoto
objektu bohužel nijak nekomunikuje. Zda je tato budova v havarijním stavu, může určit pouze
statik. Až na jeho doporučení by
mohlo dojít k demolici tohoto objektu na náklady města,“ vyjádřil
se k tomuto problému František
Novák, starosta Konice, jejíž je
Runářov místní částí.

Nìmèice míøí do Senátu
Němčice nad Hanou (mls) - Město Němčice nad Hanou pořádá ve
čtvrtek 5. července zájezd do Prahy
s návštěvou Senátu Parlamentu České
republiky a vystoupení Dechového
orchestru mladých v Senátu Parlamentu České republiky. Doprava
i vstup budou zdarma. Zájemci se mohou hlásit osobně na městském úřadě
nebo na telefonním čísle 582 302 321.

Smržická tragédie Kraj poslal peníze do Repech,
NENÍ UZAV ENA rozhledna oteve snad o prázdninách
SMRŽICE Krvavá rodinná tragédie, ke které došlo ve čtvrtek 5.
dubna v domě v ulici Blíšťka ve
Smržicích, není doposud uzavřena! Starší muž tehdy v návalu vzteku pořezal svoji manželku na krku,
pak totéž učinil sobě a následně
skočil z balkónu na chodník. Muž
druhý den v nemocnici zemřel,
jeho manželka pokus o vraždu přežila. Policie tragédii stále vyšetřuje.
Připomeňme, že k celému neštěstí
došlo v nočních hodinách 5. dubna. „Prostřednictvím linky 112 jsme
přijali oznámení starší ženy z Prostějovska, která uvedla, že byla doma
v bytě napadena manželem, který ji
pořezal nožem na krku. Zraněné ženě
se podařilo útoku ubránit, schovat se
a zatelefonovat o pomoc. Mezitím
se její manžel rovněž pořezal na krku
a poté vyskočil z balkonu v 1. poscho-

dí. Na následky zranění po několika
hodinách v nemocnici zemřel. Motiv
tragédie kriminalisté vyšetřují,“ uvedl
před dvěma měsíci Libor Hejtman,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Poškozená seniorka byla po dvou
dnech propuštěna z nemocnice
a dostala se do pečlivé péče syna. Policie kvalifikovala strašný případ jako
pokus o vraždu, ale už tehdy bylo jasné, že kvůli úmrtí pachatele musí být
odložen. O to více Večerník překvapilo sdělení mluvčího krajské policie
z minulého týdne. „Případ je stále
v šetření, a doposud nebyl ukončen,“
sdělil Hejtman.
Nemá tedy policie jasno o všech
okolnostech, které předcházely krvavému činu mezi staršími manžely ze Smržic? Možná se to dozvíme
(mik)
v nejbližších týdnech.

REPECHY Snad to dobře dopadne! S obrovskými komplikacemi se od svého začátku
potýká projekt rozhledny Kopaninka v Repechách na Drahanské vrchovině. Díky nadšení
iniciátorů sice už 22,5 metru
vysokou stavbu obdivují všichni
kolemjdoucí, na její dokončení si
však musel spolek Repechy Crew
půjčit. Zhotoviteli dluží zhruba
půldruhého milionu korun, nyní
se může těšit alespoň na 400 tisíc
od Olomouckého kraje a doufá,
že se ještě více rozjede prodej
schodů.

Martin ZAORAL

Investici do rozvoje turistického
ruchu na Drahanské vrchovině ve
výši 400 000 korun na dostavbu rozhledny Kopaninka schválil nedávno

Rozhledna Kopaninka ješt v do-b, kdy kolem ní bylo lešení. To už tam dle
našich aktuálních informací není a stavba je dokonena. Zbývají úpravy jejího
okolí.
Foto: archiv Veerníku

Olomoucký kraj. Hejtmanství již
v minulosti na projekt přispělo částkou
700 000 korun, statutární město
Prostějov pak věnovalo 50 tisíc korun. Další peníze posílají lidé i firmy,

které si za deset tisíc korun mohou zakoupit schod na rozhledně.
Na transparentním účtu, který
k tomu byl zřízen u České spořitelny,
se zatím sešlo 72 000 korun.

Rozhledna v Repechách je přitom
fakticky hotová, dle projektu zbývají
ještě dodělat chodník a parkovací
místa. „Stavební firmě dlužíme
půldruhého milionu korun, tato
částka se nyní sníží na 1,1 milionu
korun. Je otázkou, zda bude chtít
za takových okolností pokračovat,
doufáme, že ano. Peníze musíme
shánět dál,“ okomentoval aktuální
situaci za spolek Repechy Crew
Břetislav Usnul, kterého se Večerník
zeptal, kdy bude rozhledna otevřena.
„Chtěli bychom určitě o prázdninách,
ale nejsem si jist, že to stihneme.
Celá stavba mimo jiné musí projít
kolaudací,“ reagoval Usnul s tím, že
na rozhlednu mohou lidé i nadále
přispívat na transparentním účtu
České spořitelny patřícím spolku
Repechy Crew. Jeho číslo je
5303222359/0800.

Vesnice roku: Dobrochov oceněn za pospolitost místních
PROSTĚJOVSKO Ani letos se
žádná z obcí z prostějovského regionu v celkovém hodnocení soutěže
o Vesnici roku Olomouckého kraje
výrazněji neprosadila. Přesto se Lipová a zejména Dobrochov dočkaly
slov uznání. V druhém případě to
bylo spojeno dokonce s odměnou
padesáti tisíc korun. Krajskou vesnicí roku 2018 se stal Šumvald ležící nedaleko Uničova. Kromě Zlaté
stuhy se může těšit na odměnu od
hejtmanství v podobě tří set tisíc
korun. Druhý Bělotín získá dvě stě
tisíc a Svésedlice, které obsadily třetí příčku, pak sto tisíc korun.
Do letošního ročníku prestižní soutěže
se přihlásily i dvě obce z Prostějovska.
Dobrochov získal Cenu naděje pro
živý venkov. Komise ocenila venkovskou pospolitost a spolupráci se sousedními obcemi. „Společenský život
podle mého názoru nemá dělat radni-

Jednou z akcí, která se letos premiérov konala v Dobrochov, byly Vepové hody v režii myslivc z Kobeic.
Foto: archiv Veerníku

ce, ale spolky. U nás jich funguje hned
pět a hlavně díky nim se v Dobrochově
minimálně každých čtrnáct dní koná
nějaká akce. Z tohoto ohledu si ocenění určitě zasloužíme,“ okomentoval
hodnocení komise Miroslav Kříž, starosta Dobrochova, který se soutěže
zúčastnil vůbec poprvé ve své historii.
„Byla to dobrá zkušenost. Udělali jsme
si takovou inventuru obce, díky níž
jsme zjistili, v čem jsme dobří a co bychom mohli zlepšit,“ ohlédl se starosta,
kterého se Večerník zeptal, k čemu
obec využije finanční odměnu 50 000
korun. „Plánujeme vybudování workoutového hřiště tak, aby mladí měli
kde cvičit. Rádi bychom je otevřeli
ještě letos. Tato částka nám sice stačit
nebude, ale do začátku je dobrá,“ prozradil Kříž.
Druhým účastníkem soutěže byla Lipová, kterou komise ocenila za „promyšlené vytváření dobrého místa pro

život“. Tato cena však s finanční odměnou spojena nebyla.
Oranžovou stuhou za spolupráci obce
a zemědělského subjektu byla oceněna
obec Býškovice, modrou stuhu za společenský život získaly Troubky. „Všechny obce, které se do soutěže o vesnici
roku zapojily, si zaslouží uznání. Chtěl
bych, aby byly inspirací pro ostatní.
V kraji není žádná vesnice, jež by něčím nebyla zajímavá a kde by nežili
lidé, kteří s nadšením pracují ve prospěch všech. A právě takové budeme
do dalšího ročníku soutěže znovu potřebovat,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže a předání Zlaté
stuhy proběhne ve vítězné obci koncem července. Šumvald se navíc zúčastní celostátního kola, jehož výsledky
budou oznámeny 15. září na Jarmarku
venkova v Luhačovicích.
(mls)

18060410611
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V pondělí 11. června po čtrnácté
hodině kontrolovali policisté v ulici
Jižní v Mostkovicích soupravu traktoru s vlečkou a jeho pětašedesátiletého řidiče. Policistům nadýchal při
zkoušce 0,58 promile alkoholu. Muž
požití alkoholu před jízdou přiznal
a uvedl, že po obědě vypil jedno dvanáctistupňové pivo. Další jízdu policisté muži zakázali. Řidičský průkaz
na místě nezadrželi, protože ho muž
nepředložil. Pro své jednání je traktorista nyní podezřelý z přestupku
podle zákona o silničním provozu.
Za ten mu hrozí pokuta od 2 500 do
20 000 korun a zákaz řízení motorových vozidel na dobu od šesti měsíců
do jednoho roku.

Traktorista si dal pivo

Minulé pondělí 11. června po třetí
hodině v noci kontrolovali policisté
na komunikaci v rekreační oblasti
nad plumlovskou přehradou osobní automobil značky Alfa Romeo
a jeho třicetiletého řidiče. Muž jevil
známky podnapilosti a při dechových zkouškách u něj policisté změřili hodnoty 2,30 a 2,42 promile
alkoholu v dechu. Muž požití alkoholu přiznal a uvedl, že asi hodinu
před jízdou dopil druhý litr vína.
Policisté muži na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další
jízdu. Pro své jednání je řidič nyní
podezřelý z přečinu ohrožení pod
vlivem návykových látek. Za ten mu
v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na
jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti.

Dva litry vína a jel...

V pondělí 28. května kontrolovali
policisté mezi Plumlovem a Ohrozimí osobní automobil značky
BMW a jeho třiapadesátiletou řidičku, která nepředložila řidičský
průkaz, načež přiznala, že jí byl v
únoru tohoto roku zadržen. Policisté ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání. Za ten podezřelé ženě
v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky. V rámci dalšího prověřování okolností případu policisté
zjistili, že ženě byl řidičský průkaz
zadržen na základě exekučního
příkazu. Ten byl vydán z důvodu
neplacení výživného.

Exekuce na řidičák!

Z přečinu ohrožování výchovy dítěte viní prostějovští kriminalisté
osmatřicetiletou ženu z obce na
Prostějovsku. Tohoto skutku se
měla žena dopustit tím, že v průběhu druhého pololetí současného
školního roku neposílala do školy
svou sedmiletou dceru a desetiletého syna. Žena řádnou docházku svých dětí do školy nezajistila,
přestože byla na jejich narůstající
absenci ze strany školy opakovaně
upozorňována. Za uvedený přečin
obviněné ženě v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Matce hrozí vězení

KRONIKA

ERNÁ
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ŽÁROVICE Předminulou neděli
10. června po osmnácté hodině
došlo v Žárovicích k dopravní
nehodě cyklisty s osobním automobilem. Nutno ovšem říci, že
šofér vozidla udělal všechno pro to,
aby zmírnil následky nesvědomitě
jedoucího cyklisty, který na vozovku upadl sám vlivem rychlé
jízdy z drahanského kopce. Navíc
byl mírně podnapilý.
„Třiatřicetiletý muž při jízdě z kopce
ve směru od Drahan nepřizpůsobil
rychlost jízdy. Následkem toho ne- Rychle jedoucí cyklista narazil do již stojícího vozidla, policistm nadýchal alkoFoto: Policie R
zvládl řízení a v pravotočivé zatáčce hol po vypití jednoho piva.
přejel do protisměru. Tam upadl protijedoucího automobilu Alfa řidič problém cyklisty naštěstí zaa narazil do přední části již pomalu Romeo. Jeho sedmapadesátiletý registroval včas, a tak jeho vozidlo

v době střetu již téměř stálo. Cyklista
při nehodě utrpěl zranění,“ popsal
nehodu František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 11 000 korun.
„Alkohol u řidiče Alfy Romeo policisté vyloučili provedenou dechovou
zkouškou, u cyklisty změřili hodnotu 0,11 promile alkoholu v dechu.
Muž s výsledkem zkoušky souhlasil
a přiznal vypití jednoho piva
přibližně hodinu před jízdou. Příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření,“ doplnil
Kořínek.
(mik)

SELOUTKY A pak se s takovým
pirátem potkejte někde na silnici...
Ve středu 13. června před jednadvacátou hodinou došlo v Seloutkách
k havárii osobního automobilu značky Audi. Jeho řidič sedl za volant po
požití značného množství alkoholu.
Nebylo tedy divu, že silnice v Seloutkách mu nestačila.
„Osmadvacetiletý řidič při jízdě ve
směru od Prostějova k Určicím zřejmě
nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a
povaze vozovky, a rovněž svému stavu
a schopnostem. V levotočivé zatáčce
vyjel vpravo přes betonový obrubník na
travnatou plochu mimo komunikaci. Při
návratu zpět na vozovku vozidlo porazilo dopravní značku, aby pak neschopné

Martin ZAORAL

PROSTĚJOVSKO V pořadí třetí
jedničku získala od hygieniků
voda v plumlovské přehradě. Ti
k ní naposledy vyrazili v pondělí
11. června. Večerník zajímalo, co
na letošní sezónu chystají provozovatelé obou hlavních pláží
u nádrže? A zjistili jsme také, jak
jsou na tom další dvě fungující
koupaliště. Zatímco plovárna
v Nezamyslicích je v provozu už
od 1. června, Stražisko své brány
poprvé otevřelo uplynulou v sobotu 16. června.
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řidiči do cesty z pravé strany vběhla
náhle. Muž na zvěř tak již nestihl zareagovat. Po střetu s vozidlem srna
z místa utekla. Ke zranění osob nedošlo
a výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na čtyřicet
tisíc korun. Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou
zkouškou,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
(mik)

TŘI ZRANĚNÍ V DODÁVCE!

„Vletl“ do uzavené ásti dálnice

HRADČANY K další srážce vozidla
se zvěří došlo minulou středu mezi
Hradčany a Kobeřicemi. Šofér osobního auta Mercedes nedokázal zareagovat na srnku, která mu náhle vběhla
pod kola. Zvíře po srážce uteklo...
„Ve středu třináctého května po devatenácté hodině došlo na komunikaci mezi obcemi Hradčany a Kobeřice
ke střetu osobního automobilu se
srnou, která čtyřiapadesátiletému

Srna sice srážku pežila a utekla, na Mercedesu ovšem nechala škodu za 40 tisíc
korun.
Foto: Policie R

Srna srážku
přežila
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dobrém počasí je otevřeno každý den
od 9:00 až do 22:00 hodin. „Před
otevřením jsme hodně opravovali.
Rekonstrukci potřeboval hlavně malý
bazén, do něhož se dala nová fólie.
Problém byl i s filtrací, která byla
potřeba vyměnit,“ nastínil přípravy
na letošní sezónu správce koupaliště
Milan Doseděl s tím, že nebylo vůbec
snadné zajistit dostatečný počet
plavčíků. „Nakonec ale čtyři máme,
takže sezóna mohla začít,“ oddechl si.
V minulých letech se hojně diskutovalo také o budoucnosti koupaliště
v Nezamyslicích. Jeho majitelé se netajili záměrem areál prodat, nakonec
od něj ovšem ustoupili. Letos tak
opět provozují koupaliště společně
se sousední restaurací ve vlastní
režii. „Máme otevřeno již od začátku
června, při hezkém počasí pak každý
den od deseti do devatenácti hodin.
Jinak u nás zůstává vše při starém,“ Dodávka se šesti lidmi uvnit skonila ležet na boku, ti pasažéi vetn idii byli
pevezeni do nemocnice.
Foto: Policie R
uvedla pro Večerník spolumajitelka
PROSTĚJOVSKO Není týdne, celých dvou kilometrů staveništěm
Ivana Jarošová.
aby na rekonstruované dálnici ve narazil do hromady sypkého materisměru z Prostějova do Olomouce álu. Vlivem toho došlo k naklonění
nedošlo k nějaké nehodě. Tato je a následnému převrácení vozidla na
ale opravdu zvláštní. Šofér dodáv- levý bok,“ popsal kuriózní zaváhání
ky s dalšími pěti lidmi na palubě muže za volantem František Kořínek,
vjel do uzavřené části dálnice a tam tiskový mluvčí Krajského ředitelství
havaroval. V převráceném autě se Policie Olomouckého kraje.
Při havárii došlo ke zranění řidiče
zranili tři lidé.
„V pátek patnáctého června krátce po a dvou spolujezdců. Tři další spopůlnoci došlo na devětadvacátém kilo- lujezdci vyvázli bez zranění. Výše
metru dálnice D46 k havárii dodávky způsobené hmotné škody byla
značky Volkswagen. Čtyřiačtyřiceti- předběžně vyčíslena na 300 000
letý řidič z dosud přesně nezjištěných korun. „Alkohol u řidiče policisté
příčin nerespektoval dopravní značení vyloučili provedenými dechovými
a místo přejetí do levé poloviny dálnice zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra
V Nezamyslicích by mlo zstat vše pi starém.
pokračoval v jízdě rovně do uzavřené zavinění havárie jsou předmětem dalFoto: archiv Veerníku a rekonstruované části. Po ujetí ne- šího šetření,“ dodal Kořínek. (mik)

„Na sezónu jsme připravení, jedeme
podle starých scénářů. Mám ale
obavy, že nám dobrá voda stejně jako
loni po celé prázdniny nevydrží,“
vyjádřil se Miloš Láznička, provozovatel pláže U Lázničků, na níž se
první z letošních diskoték konala již
první červnový den.
První větší akci již mají za sebou
také na protilehlé pláži U Vrbiček,
kde koncertovala kapela Ortel.
A už o víkendu se tam vrátí legendy.
„Nic zásadně nového v tuto chvíli
nechystáme. Dobře si uvědomuji,
že na pláži je třeba zlepšit sociální
zázemí. V současnosti však čekám na
prodloužení dlouhodobé nájemní
smlouvy. Pokud se to podaří, pak
jsem ochoten do renovace investovat
vlastní peníze,“ zareagoval na dotaz
Večerníku Radek Kocourek, provozovatel občerstvení na pláži U Vrbiček.
Oblíbené koupaliště ve Stražisku se
pyšní zejména malebným okolím.
Láká mimo jiné na noční plavání, při

Ped koncertem kapely Ortel vyrostly na pláži U Vrbiek i tyto stánky s pivem. Pláž však nezbytn nutn potebuje nové sociální
zázemí.
Foto: Martin Zaoral

Ve Stražisku i v Nezamyslicích už se koupou
Pehrada stále na jedniku:
zjistili jsme
„Snad nám voda vydrží,“
doufají místní provozovatelé

I ve třetím letošním měření kvality
vody obstála plumlovská přehrada
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
další jízdy zastavilo na komunikaci. Ke webových stránkách.
zranění osob nedošlo, výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena
na pětaosmdesát tisíc korun. Provedenou dechovou zkouškou pak policisté
u muže změřili hodnotu 1,59 promile
alkoholu v dechu,“ shrnul podrobnosti
k havárii opilce František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
„Muž požití alkoholu přiznal a uvedl, že
krátce před jízdou vypil dvě piva a tři odlivky rumu. Policisté mu na místě zadrželi
řidičský průkaz a zakázali další jízdu, vozidlo bylo odtaženo. Příčiny, okolnosti,
míra zavinění havárie i právní kvalifikace
jednání muže jsou předmětem dalšího Ve Stražisku ped zahájením sezóny opravovali zejména malý
Foto: archiv Veerníku
šetření,“ dodal policejní mluvčí. (mik) bazén.

Silnice v Seloutkách mu byla malá

Šofér Alfy Romeo zareagoval včas, Za volant sedl po dvou
CYKLISTA SI NAMLÁTIL SÁM pivech a tech rumech

F o too r e poo r táá ž

Martin ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

Hřiště ukryté v „ďolíku“ na okraji
Ivaně se o uplynulém víkendu již podeváté proměnilo v severoamerickou
prérii. Aby nebylo pochyb, kdo je na
ní pánem, vyrostla na jejím okraji trojice obrovských indiánských týpí.
IVAŇ „Dětské dny, ty jsou všude stejné. Ale tohle Indiánské odpole- Hrdí bojovníci i půvabné squaw tam
hodinu po poledni začali měřit síly na
dne, to je úplně jiné kafe. Pokud bude, určitě se sem příští rok rádi Stezce zdatnosti. Po splnění každého
vrátíme,“ shrnul své pocity z akce pořádané uplynulou sobotu v Ivani z úkolů dostali určitý počet zlatých
jeden z tatínků, který na ni dorazil vůbec poprvé. Ti, co se sem už vrá- valounů. Pokud jich díky své odvaze, Lovení „bizona“ pomocí lana a háku bylo jen jednou z celkem dvanácti disciplín, které skvle provily schopnosti mladých indián.
Foto: Martin Zaoral
tili poněkolikáté, jeho nadšení pouze potvrzovali. „Můj pětiletý syn hbitosti, rychlosti a mrštnosti nasbíse sem těšil celý týden. Už od soboty odpočítával, kolik dnů mu ještě rali dostatečný počet, mohli je na úpl- však těžce vybojovaných kamenů od- stanovišť, rozhodně nebylo nic jed- jsme vyhlásili speciální soutěže, ktechybí do indiánů,“ dodal další otec, který s potomkem akci navštívil už ný závěr na trhu vyměnit za některý mítli vzdát a raději si je odnesli domů. noduchého. Zhruba sto padesátka ré byly mimo Stezku zdatnosti,“ shrz připravených pokladů. Někteří se Projít stezkou, která měla hned tucet malých indiánů a indiánek na ní nul novinky Petr Cetkovský, starospočtvrté. Ani letos u toho nechyběl PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
během soboty lovilo bizony i med- ta Ivaně a zároveň jeden z hlavních
vědy, střílelo z luku i vzduchovky, organizátorů celé akce zvaný velký
šplhalo pomocí lana do prudkého náčelník.
saa
sa
aa
3x foto: Martin Zaoral
srázu, vyhýbalo se rozhoupaným pyt- Sehnat dostatek dobrovolníků
lům, zdolávalo síť napnutou do kop- na tak originální a náročnou akci
ce, jezdilo na dostavníku, vznášelo se není v malé obci jistě nic jednodunad bažinou či překonávalo strach při chého. „Zda budeme pokračovat i
příští rok, to se ještě uvidí. Nicméně
chůzi po zrádné kladině.
„Disciplíny jsou víceméně tradiční, už nyní bych rád všechny pozval na
novinkou je pouze chůze po zavěše- polovinu září, kdy by se u nás měla
né pružné gumě. Rovněž se nám po konat soutěž v originálním sedmiboji
zhruba pěti letech vrátil divoký me- pro děti všech věkových kategorií. V
chanický býk, na němž si malí i velcí uplynulých dvou letech jsme ji kvůmohli vyzkoušet pravé rodeo. Úpl- li nepřízni počasí museli zrušit, tak
Šplhat jako pavouk po síti zavšené do kopce.
Pejít zrádnou kladinu plnou vodních nástrah. Stílet šípy z luku do pipraveného tere.
nou premiéru u nás zažil trenažér doufám, že to tentokrát konečně vyna dojení krav. V obou disciplínách jde,“ vzkázal Cetkovský.
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„CO UDLÁM S PENZI? JEŠT NEVÍM“
Vítěz reality show Robinsonův ostrov Martin Složil z Prostějova
se v televizi smál sám sobě a je šťastný, že máma na něj byla hrdá

PROSTĚJOV Tohle o sobě může
říct jen pár lidí na světě! Známá
reality show Robinsonův ostrov
se na televizi Nova objevila teprve
podruhé, po celé planetě se však
tento formát s velkým úspěchem
vysílá již od roku 1997. Klání založené na vzájemném vyřazování
jednotlivých soutěžících se jen
hrstce lidí podařilo vyhrát bez lží
a intrik. Mezi „čestné“ vítěze se
nedávno zařadil také třicetiletý
Martin Složil z Prostějova. O tom,
co vše jej na ostrově příjemného
i nepříjemného potkalo, jak jeho
působení v soutěži vnímali nejbližší a co očekává od života po
ostrově, jsme si povídali v následujícím rozhovoru, který se zrodil přes e-mailovou komunikaci
a sociální sítě.

možnost dál řešit kmenové radyy
a vytratí se jeden z mnoha aspekotii
tů hry. Musíte ale bojovat pro
proti
vylouče
čen
ni
ni
všem, kteří jsou vyloučeni
ááa hlavně sám se sebou. M
Mápředdlokdo si vůbec dovede představit jak náročná část hry to
je. Jde o součást hry stejně
jako dění v hlavním kmenii
a nikdo si ji nevybere dobrovolně.“
yy Byl nějaký okamžik,
okamžik
k,
k,
kdy jste myslel, že je to vá
áš
váš
definitivní konec?

Domů se rrád vracím a kdo ví,
třeba se jedno
jednou vrátím natrvalo.
Teď mě, ale ještě čeká spousta
živ v jiných zemích
cestování a život
na krásné planety...
naší

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkk
se ptal

Martin
ZAORAL

17052610560

yy Mám pocit, že jste si Robinsonův
ostrov užil daleko víc, než jste sám
čekal. Je tomu tak?
„Užil jsem si to strašně moc! Již když jsem
se rozhodoval, jestli podepsat smlouvu,
tak jsem si dal dva dny na rozmyšlenou,
abych si srovnal pro i proti a ničeho později nelitoval. Vůbec jsem nečekal, že dostanu příležitost strávit tolik dnů sám se
sebou. Myslím si totiž, že náš nejtěžší boj
vedeme právě sami se sebou...“
yy Objevilo se v průběhu soutěže
i nějaké nepříjemné překvapení?
„Mezi takové zážitky by se dala zařadit
třeba Kobra filipínská, která patří mezi
nejjedovatější hady na světě. To setkání
nebylo zrovna dvakrát pohodové.“
yy Prohlásil jste, že nikdy v průběhu
soutěže jste si nepřipustil, že byste ji
mohl vyhrát. Opravdu?
„To není úplné. Do první půlky je podle
mě zbytečné, takhle přemýšlet a v té
druhé zejména na Ostrově vykoupení,
kde diváci nemohli sledovat veškeré
dění, se teprve vyplatilo jako jednu
z meditací vytvořit vědomí, že jsem
druhý český Robinson.“
yy Než jste šel do finále, byl jste favoritem. Na Ostrově vykoupení jste nepošlapal tolik „kuřích ok“ jako ostatní soutěžící, kteří zůstávali v hlavní
hře. Byl jste si toho vědom?
„Ano, na Ostrově vykoupení nemáte

Foto: archiv TV Nova

„Určitě na kmenové radě odkud
jsem byl vyloučen. A taky před druhým duelem, kdy jsem se měl utkat
v silovém boji proti Dominikovi
a Petrovi.“

yy Stále jste působil docela relaxovaně. Objevil se nějaký moment, kdy
jste toho měl už opravdu plné zuby?
„Zhruba po třinácti dnech, kdy jako
kmen Manobo trávíme tři dny na

našem ostrově, jsem si říkal, že jestli
se nezačne něco dít, tak se zblázním.
To se ale vyřešilo jednou zábavnou
společenskou hrou a od té doby už
se tenhle stav nikdy nevrátil.“ (úsměv)
yy Co vám na ostrově nejvíc vadilo
a jak jste říkal: přinutilo vystoupit
z vaší komfortní zóny?
„Na ostrově mi nevadilo vůbec nic.
Už to že se tam člověk dostane a začne se hrát je po celou dobu vystoupení z komfortní zóny. Nemáte jídlo,
žádné zázemí, na které jste zvyklí
a žádný kontakt s okolním světem.“
yy Mluvil jste i o tom, že sociální
prvek hry vám není blízký. Nicméně nemyslíte, že právě díky tomu,
že jste byl relativně brzy vyřazen,
jste se mu docela elegantně vyhnul? Nestal by se z vás pod vlivem
okolností a snahy udržet se ve hře
rovněž intrikán?
„Mluvil jsem o tom, že sociální aspekty, o které spousta lidí celou hru opírá
tedy intriky, lži a zrady mi není blízká. Sociální úlohu hraje každý hráč,
i kdyby seděl celou dobu na kameni,
tak to bude lidi ovlivňovat. Já hrál
sociální hru s respektem vůči svému
okolí a to bych nezměnil ani v případě, že bych zůstal v hlavním kmeni.“

yy Během působení na ostrově jste
získal řadu fanynek. Čím myslíte,
že jste je zaujal a vybavíte si nějaký
zajímavý vzkaz, který jste od nich
dostal?
„Myslím, že ať už to je fanoušek nebo
fanynka, tak to bude nejspíš přístup
k životu a lidem. Vzkazů jsem dostal
spoustu a každý je jedinečný. Chci
na všechny odpovědět, i když to
bude ještě dlouho trvat. Nicméně si
jich všech vážím a chci, aby to věděli
všichni, kteří ve mě věřili.“
yy Jak jste sám sebe vnímal v televizi? Bylo něco, co vám na vás vadilo?
(smich) „Byl to zvláštní pocit. S odstupem času by člověk chtěl říct věci
jinak, ale bavil jsem se a smál každou
chvíli, protože o to hlavně jde, dobře
se bavit a umět se zasmát sám sobě.“
yy Bylo něco zajímavého, co vám
při pobytu na ostrově uniklo a dozvěděl jste se to až po sledování jednotlivých dílů v televizi?
„Každý je asi zvědavý na rozhovory,
kdy se dozví, co říkali ostatní. Spíš
mě mrzí, že v televizi chyběl moment,
kdy chytím rybu, kterou si pak s Dominikem společně opékáme.“ (povzdechne si)
yy Která z dívek na ostrově vám
byla nejsympatičtější a proč?
„Bavily mě úplně všechny! Každá
v sobě měla něco unikátního a pro mě
bylo důležitý udržet kontakt s každou
z nich. V Manobu jsme s Dominikem
drželi nejvíc s Terry.“
yy Nerušila vás na ostrově přítomnost kamer? A jak to bylo se snímáním zvuku?
„Na kamery si člověk zvykne hned
první den jinak to ani nejde. Nebyly
tam žádné skryté, jen pár nočních
natáčení. Navíc s ní byl vždycky i zvukař.“
yy Proč se nikdo nevydal prozkoumat celý ostrov?
„Ostrovy jsou obrovské, není možný
se volně pohybovat všude. To by se
taky mohlo stát, že kamera nebude
mít co točit...“ (úsměv)
yy Na koho jste na ostrově myslel
nejčastěji? A v jakých momentech?
„Je těžký myslet na cokoliv mimo
ostrov a hru, spíš jsem se těšil z vědomí, že budu za měsíc doma a všechny uvidím. Tím pádem jsem měl víc
prostoru soustředit se na to, co je
tady a teď.“

yy Jak vaše působení na ostrově
komentovala maminka, od níž vzešel impulz k účasti?
„Máma si to užívala, přála si to a já dostal příležitost jí to splnit. Byl jsem za
to všechno strašně moc rád, protože
jsem věděl, že jí splním sen a udělám
ji nesmírně šťastnou.“
yy Ptala se vás po návratu, jestli
jste vyhrál?
„Nechtěla vědět vůbec nic. Toužila
užít si napětí u sledování každé jedné
epizody. Asi nemusím říkat, že mě to
bavilo o to víc, protože měla příležitost si to se mnou prožít.“
yy Jak jste ji na své vítězství připravoval?
„Nebylo potřeba, než začalo vysílání,
ujistil jsem se, že je na všechny možné
scénáře připravená a pak už jsem jenom sledoval, jak si to užívá.“ (úsměv)
yy Co říkala na váš triumf?
„Moje máma nemusí nic říkat, její láska byla, je a bude nepodmíněná. Objetí po vyhlášení na pražské ´Náplavce´, řekne víc než slova. Do ucha mi
pošeptala, že je na mě hrdá.“
yy Co uděláte s vyhranými penězi?
„To ještě nevím...“
yy Nemáte strach, že by vás vítězství v soutěži mohlo i nějak negativně poznamenat, ať už co se týče
lidí, kteří se na vás nabalili, časového vytížení a prostředí, v němž jste
se ocitl?
„Strach nemám, když jsem se rozhodl
smlouvu podepsat, přijal jsem všechno, co je s tím spojené. Stejně jako
vždy, bude záležet jen na mně, jak se
k daným okolnostem postavím.“
yy Původně jste po skončení ostrova plánoval návrat do Austrálie.
Co konkrétně nakonec změnilo
vaše rozhodnutí?
„Do Austrálie jsem se chtěl vrátit
v případě, že neodletím na ostrov.
Všechno ale dopadlo jinak a já
chtěl zůstat tady a všeho být součástí.“
yy Nelákala vás myšlenka vrátit se
trvale do Prostějova. A proč?
„Do Prostějova se rád vracím a kdo ví,
třeba se jednou vrátím natrvalo. Teď
mě, ale ještě čeká spousta cestování
a život v jiných zemích naší krásné
planety.“
yy Jaké máte ambice, co se týče
zpěvu?
„Na zpěvu teď pracuji poctivě, chystám nové covery písniček a stejně tak
i vlastní tvorbu. Muzice se chci vážně
věnovat a teď mám skvělou příležitost.“
yy V posledním společném rozhovoru jste říkal, že chcete studovat
psychologii a udělat si pilotní průkaz. Už se vám něco z toho podařilo?
„Univerzitu už mám vybranou, takže příští akademický rok se do toho
vrhnu. S pilotním průkazem teď ještě
chvíli počkám.“

vizitka
MARTIN SLOŽIL
✓ narodil se 25. července 1987 v Prostějově
✓ absolvent ZŠ Melantrichova, po vyučení
kadeřníkem v Přerově si dodělal maturitu
na Švehlově střední škole v Prostějově
✓ poté vystudoval bakalářský obor Rekreologie na Univerzitě Palackého
v Olomouci
✓ sám se charakterizuje jako freelancer, což je termín pro nezávislého
profesionála bez stálého pracovního úvazku
✓ mezi jeho záliby patří cestování, surfování, snowboard, lezení po skálách,
kytara a psychologie
zajímavost: na pustý ostrov by si vzal kytaru, surf a milovanou ženu, nejvíc by mu na něm chyběla jeho rodina, o které často a s velkou láskou
hovoří

Pondělí 18. června 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k


nabídka pracovních míst

15

Kdo to zastaví? Další pokles nezamstnanosti...

V Prostjov je víc volných míst než lidí bez práce!

Zdroj: Úadu práce R, Krajská poboka v Olomouci.

Vývoj poètu uchazeèù a VPM
v Olomouckém kraji v letech 2014 - 2018

v nezaměstnanosti pobíralo v kraji 4
206 uchazečů o zaměstnání, což je
29 procent všech uchazečů vedených v evidenci. Podíl nezaměstnaných osob k 31. květnu 2018 meziměsíčně klesl o 0,3 procentního
bodu na 3,3 procenta,“ poskytl další
statistické ukazatele .
Podíl nezaměstnaných osob vyšší
než republikový průměr vykázaly tři okresy Olomouckého kraje, nejvyšší byl v okrese Jeseník

(4,8 %), naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán
v okrese Prostějov (2,4 %). „Co se
týká přímo Prostějova, tady bylo
k 31. květnu registrováno 1 861
osob bez zaměstnání, z toho 1 061
žen. Volných pracovních míst je na
prostějovské pobočce Úřadu práce
nahlášeno přesně 2 160 a podíl
nezaměstnaných je vyjádřen hodnotou 2,4 procenta,“ dodal Jaroslav
Mikšaník.
(red)

18020920199

18051410499

MAPA - Podíl nezamìstnaných osob
v okresech Olomouckého kraje

čů o zaměstnání ve věku od 15 do
64 let. Bylo to o 1 207 méně než na
konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého
roku byl jejich počet nižší o 5 641
osob. V průběhu května bylo nově
zaevidováno 2 118 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo
o 329 osob méně a v porovnání
se stejným obdobím předchozího
roku méně o 312 osob. Z evidence
během měsíce odešlo celkem 3 312
uchazečů, což bylo o 1 026 osob
méně než v předchozím měsíci
a o 668 osob méně než ve stejném
měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 048, to je o 1 091
méně než v předchozím měsíci
a o 490 méně než ve stejném měsíci
minulého roku,“ nastínil podrobný
květnový vývoj nezaměstnanosti
Jaroslav Mikšaník, analytik trhu
práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech kraje byl podobný. Ve všech došlo k poklesu počtu
nezaměstnaných (procentuálně
nejvíce na Jesenicku – o 15,5 %,
naopak nejméně na Přerovsku
- o 6,4 %). „Ke konci května bylo
v Olomouckém kraji evidováno na
úřadech práce celkem 7 541 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 52 procenta. V evidenci
bylo 2 829 osob se zdravotním postižením, což představovalo 19 procent
z celkového počtu nezaměstnaných.
Na konci května bylo také evidováno 485 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich
počet se ve srovnání s předchozím
měsícem snížil o 92 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého
roku byl nižší o 236 osob. Podporu

18051710503

K 31. květnu 2018 evidoval Úřad
práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci celkem 14 533 uchazečů
o zaměstnání. „Jejich počet byl
o 1 194 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku byl nižší
o 6 412 osob. Jedná se o nejnižší
nezaměstnanost od vzniku krajského uspořádání. Z tohoto počtu
bylo 13 379 dosažitelných uchaze-

18020920198

OLOMOUCKÝ KRAJ Během května tohoto roku celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji
klesl o 7,6 procenta na 14 533 osob,
počet hlášených volných pracovních
míst se zvýšil o 4,4 procenta na 11 183
a podíl nezaměstnaných osob klesl na
3,3 procenta. To jsou základní údaje
o stavu nezaměstnanosti v našem
kraji, které svědčí o dalším výrazném
úbytku lidí bez práce.
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Konstelace hvězd Prostějova
šd

Nedočkavost dětí před blížícími se prázdninami bude obrovská, dospělí
Prostějované budou mít co dělat, aby ukočírovali své školní ratolesti. Už
nyní ale beztak bude u všech převládat prázdninová pohoda, klídek zavládne i na pracovištích.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Velká
podezření pojmete vůči partnerovi, který se poslední dobou chová
opravdu divně. Žárlivost vás přepadne hlavně o víkendu, kdy se neshodnete ani na společném výletu.
Blíží se konec?
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Trucovitě
si budete trvat na svých rozhodnutích, přestože lidé okolo vás mají
bezesporu mnohem lepší nápady.
Očekávejte tedy i vyhrocené spory,
mnoho kolegů vám bude zazlívat,
že kazíte práci kolektivu.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Vaši
domácnost čeká něco nového, něco
jedinečného. Rodina se totiž rozroste o nového člena, což možná už
delší dobu předpokládáte a jste na
to připraveni. Někteří z vás ovšem
budou překvapeni.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Seznámíte se s velice zajímavým člověkem
a nakonec pracovní vztah přeroste
v lásku. Potíž bude v tom, že si nebudete jisti, zda onen dotyčný náklonnost k vám jenom hraje, nebo ji
myslí upřímně.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Na problémy si zaděláváte vlastní vinou, a to
zejména neuvěřitelnou nedůvěrou
v jiné lidi. Vaše podezřívavost dojde
až tak daleko, že odmítnete velice
lukrativní kšeft. Vaše škoda, mohli
jste zbohatnout.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Čím víc
lidí bude okolo vás, tím budete mít
lepší náladu. V poslední době totiž
ztrácíte jednoho kamaráda za druhým a děsíte se osamělosti. Zamyslete se ovšem hlavně nad tím, proč
vás tolik blízkých opouští.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Únavu
z práce vyženete z těla nejlépe aktivním odpočinkem. Nesmíte dopustit, abyste se po skončení šichty
vyvalili do křesla u televize a takto
přečkali zbytek dne. Přidejte se ke
kolegům, kteří chodí běhat.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Neustále
vás bude někdo vyrušovat z odpočinku. Nedá se nic dělat, musíte si
rychle najít místo, kde byste dokázali relaxovat o samotě. Nenechte
se umluvit ke společně stráveným
chvílím. Potřebujte klid.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Už
na začátku týdne vás potěší zájem ze
strany osoby opačného pohlaví. Ta
zjevně stojí o to být ve vaší blízkosti. Může jít pouze o nezávazný flirt,
který nemusí narušit vaše dosavadní pevné vztahy.
KOZOROHOVÉ–22.12.až20.1.
Budete nyní potřebovat větší částku
peněz, abyste uhradili dluhy. Nepůjde čistě jen o vaše finanční závazky,
týkat se to bude i členů rodiny. Co
se dá dělat, právě pro klid v rodině
budete platit jako mourovatí.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Zbytečně se ohlížíte do minulosti. Měli
byste rapidně změnit přístup k životu a raději se zabývat přítomností
a budoucností. Už máte například
naplánovanou dovolenou? Máte
opravdu nejvyšší čas!
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Během následujících dní se dostanete hned
do několika menších sporů, v nichž
většinou zvítězí vaše názory. Pouze
v jediném případě dopadnete jako
sedláci u Chlumce, a to při debatě
s partnerem o financích.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: POCHUTINY...
Tortillas 125g

29,90 15,90 (150g)

29,90

29,90

34,90

14,90

Chio Pom Bär 50g

25,90

-

25,90

25,90

19,90

24,90

TUC krekry 100g

16,90

-

18,90

12,90

16,90

19,90

Bohemia chips 77g

24,90

-

22,90

22,90

24,90

14,90

Lay´s Maxx 140g

37,90

-

23,90

36,90

37,90

-

11,90

8,90

6,90

11,90

8,90

Strážnické brambrky 60g 11,90

Naše
RESUMÉ

Pokud si najdeme chvíli v klidu, často k tomu využijeme i něco dobrého na chuť. Vězte, že Strážnické brambůrky a krekry značky TUC seženete nejlevněji v Kauflandu,
pro Lay´s Maxx běžte do Billy, Bohemia Chips nabízí nejvýhodněji Penny market,
kdo má rád Chio Pom Bär, měl by využít nabídky Teska a toho kdo přijde tak rád na
mls Tortillas, potěší nabídka Lidlu.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 13. června.

MUZEUM PROSTJOVSKA, P. O.
ASTRONOMICKÉ ODDLENÍ - LIDOVÁ HVZDÁRNA
OD 18. DO 24. 6. 2018
 VĚDA V ULICÍCH se koná v úterý od 8:30 do 12:00 hodin na nám. T. G. Masaryka. Kromě hvězdárny představí svůj program žáci šesti prostějovských středních škol. Vstup volný.
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Sledujeme fotosféru a chromosféru s protuberancemi, filamenty a dalšími útvary. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 22:30 do 23:30 hodin. Prohlédneme
si planety Venuši, Jupiter a Saturn, a rovněž objekty hlubokého vesmíru, jako jsou dvojhvězdy, mlhoviny, hvězdokupy i galaxie. 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.

WWW.VECERNIKPV.CZ
Blokové
ištní
msta
v roce 2018

Také v měsíci červnu pokračují bloková čištění města.
Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na čištění upozorní!
úterý 19. června - blok 23 Žešov
křižovatka 0462 - směr palírna k mostu 1/46, křižovatka 0462 směr přes obec křižovatka II/433, odbočka v centru obce, točna
čtvrtek 21. června - blok 24
Barákova I, Českobratrská, nám. Padlých hrdinů, Erbenova,
nám. U Kalicha, Kollárova, nám. Spojenců, Divišova, Slovenská,
Milíčova, Al. Krále, Lužická, Budovcova, Budovcova parkoviště,
vnitroblok Olomoucká – Budovcova, Olomoucká komunikace
SSOK křižovatka Vojáčkovo nám. – Barákova pravá strana směr
železniční přejezd

INFORMUJE

SETKÁNÍ PERSONALIST
VE SPOLENOSTI TORAY

Ve středu 6. června se uskutečnilo setkání personalistů regionu,
které již tradičně organizuje OHK
v Prostějově. Zástupci firem využili jedinečnou možnost společně
se potkat, vyměnit si zkušenosti
a zažít komentovanou prohlídku
společnosti TORAY Textiles Central Europe s.r.o., která byla první
společností v prostějovské průmyslové zóně.
V devadesátých letech zde zahájila
výrobu podšívkových tkanin, kterou
v roce 2006 rozšířila o výrobu technických tkanin pro airbagy. V roce
2013 pak začala s využitím celosvětově jedinečné technologie vyrábět

tiskové desky pro bezvodý ofsetový tisk, který je šetrný k životnímu
prostředí a poskytuje vysoce kvalitní
výstupy. Společnost se neustále vyvíjí
a modernizuje. Zejména v textilní výrobě firma zavádí technologie snižující pracovní zátěž operátorů a zvyšující
bezpečnost provozu s pozitivním
dopadem na kvalitativní ukazatele.
Konkrétně jsme při prohlídce provozu mohli vidět automatický dopravní
systém nahrazující rizikovou manipulaci s materiálem vysokozdvižným
vozíkem, automatický kamerový
systém detekující vady na výrobcích
a tím snižující zrakovou a psychickou
zátěž kontrolorů kvality nebo auto-

matizované robotické pracoviště, které dokáže bez zásahu člověka uchopit
cívky s přízí a z palety je přemístit na
určené místo na tzv. cívečnici. Obecně je v textilních provozech prakticky
nemožné dosáhnout tak vysoké míry
automatizace a robotizace jako třeba v automobilkách, nicméně to, co
jsme mohli v provozu TORAY vidět,
tak alespoň v jednotlivostech představuje prvky Průmysl 4.0. Přejeme
společnosti TORAY, aby se jí i nadále
dařilo rozvíjet své podnikání v souladu s respektem k životnímu prostředí
a lidem, kteří zde pracují.
Helena Chalánková, OHK
Ing. Tomáš Zikmund, TORAY

Kontrolního mení radarem
se úastnil rekordní poet šofér
PROSTĚJOV O tyto akce je zájem vždycky. Letos se ale kontrolního měření rychlosti pod
taktovkou Městské policie Prostějov a společnosti BESIP účastnil přímo rekordní počet řidičů.
Strážníci předminulou sobotu
9. června na celé dopoledne
uzavřeli severní obslužnou komunikaci, na které již tradičně
měření probíhalo. Desátého ročníku preventivní akce městských
strážníků využilo 142 motoristů!

Michal KADLEC
Na prázdniny bezpečně. To bylo
hlavní motto prostějovských strážníků, kteří zájemcům z řad motoristů měřili rychlost vozidel na
přání. „Celkem se dostavilo 142
motoristů, z toho tři motorkáři. Ve
čtyřech případech ukazatel rychlosti podměřoval. Například bylo
radarem naměřeno 57 kilometrů za
hodinu, na tachometru v autě však
bylo řidičem zjištěno 52 kilometrů
v hodině. Tato hodnota byla nejvyšší naměřenou odchylkou. Řidičům,
kterým tachometr podměřoval, byl
doporučen servis, neboť ne svojí
vinnou mohou překročit zákonem
stanovenou rychlost,“ uvedla Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
U osmi automobilů se ukazatel
rychlosti zcela shodoval s naměřenou hodnotou mobilním radarem.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Strážníci v sobotu na severní obslužné komunikaci seznamovali idie o výsledcích
kontrolního mení rychlosti. O akci byl obrovský zájem.
2x foto: Michal Kadlec

U všech ostatních byla vesměs
zjištěna odchylka do 10 procent.
„Pouze u sedmi vozidel byla vyšší
jak deset procent. Nejvyšší byla zaznamenána o třináct kilometrů, kdy
radarem bylo naměřeno sedmatřicet kilometrů, zatímco tachometr
ukázal padesát kilometrů za hodinu,“ podotkla Greplová.
Nejvyšší naměřená rychlost byla
zaznamenána u osobního vozidla,
jehož řidič si přál změřit stokilometrovou rychlost. Policejní radar mu
naměřil 108 kilometrů v hodině.
Klasickou padesátku nechalo prověřit nejvíce zájemců, a to 67 řidičů
a řidiček.
Každý účastník obdržel na stanovišti „start“ drobný dárek v podobě Ze stanoviště „cíl“ pak odjížděli řiletáku a reflexních doplňků, které diči s kartičkou, kde byla zaznamevěnovala Městská policie a BESIP. nána jejich změřená rychlost.

Oznámení o přerušení

dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Vícov
Obec: Prostějov
Obec: Klužínek
Dne: 25. 6. 2018 od 7:30 do 14:00 Dne: 27. 6. 2018 od 7:30 do Dne: 29. 6. 2018 od 7:30 do
hodin. Vypnutá oblast: část obce 15:00 hodin. Vypnutá oblast: 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
Vícov - od č. 43 (naproti OÚ) levá jednostranně ul. Tovačovského část obce: č.p. 1, 4, 5, 6, 10, 11,
strana sm. horní část obce po č. 73 od č. 28 po č. 38.
12, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 36, 37,
a 29 včetně ul. u rybníka s č. 113, Obec: Vranovice
42, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 58, 59,
173, 213, 181, 214, 198.
Dne: 27. 6. 2018 od 7:30 do 14:30 60, 63, 64, 65.
Obec: Konice, Jesenec
hodin. Vypnutá oblast: část obce Obec: Raková u Konice
Dne: 26. 6. 2018 od 7:30 do Vranovice: oboustranně od č.74 a Dne: 10. 7. 2018 od 7:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast: Je- 80 po č.78 a 70, dále jednostran- 15:00 hodin. Vypnutá oblast: Losenec č.p. 95, 96, Konice č.p.329 ně od č.1 po č.13 (vč.č.11). Ulice kalita V Dolách č. 49, 51, 64, 87,
(Podladínský mlýn).
od č. 14, 5, 79 a 41 po č.107 a 98 901 (1).
(mimo č.131 obchod). Dále jed- Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Dne: 26. 6. 2018 od 7:30 do nostranně ulice od č.130 po č.109. Dne: 11. 7. 2018 od 7:30 do 11:30
12:30 hodin. Vypnutá oblast: bý- Obec: Dobromilice
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice:
valý areál dopravních staveb ul. Za Dne: 28. 6. 2018 od 7:30 do 14:30 Knihařská, U Spořitelny, PalackéOlomouckou s odběrnými místy hodin. Vypnutá oblast: část obce ho č. 2, 13a - 33, 18 (škola), nám.
Očenášek - Mikulka, spol. s.r.o., směr Doloplazy: č.p.179, 201, 219, Žižkovo č.10 - 21, Česká spořitelSKA s.r.o. Odběratelská trafosta- 292-303, 306, 308-311, 313, 315, na, Městský úřad Prostějov, T.G.
nice DSO (č. 300632)
Masaryka č. 12 - 16.
321, 323, Moravská vodárenská.
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Zastupitelstvo statutárního msta Prostjov
veerku tentokrát nepetáhlo
PROSTĚJOV Minulé pondělí 11. června se komunální politici sešli na v tomto volebním období předposledním jednání
Zastupitelstva statutárního města Prostějova. Přestože samotný
program byl poměrně rozsáhlý a obsahoval několik veledůležitých bodů, konec kupodivu ještě týž den večer. Kromě jiného tentokrát skutečně dělo. Nebylo tedy
byla kladným hlasováním většiny zastupitelů napříč politickým při této skutečnosti divu, že až na výspektrem schválena účetní závěrka města za rok 2017.
jimky byly jednotlivé body programu
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
ZE ZASTUPITELSTVA
pro Večerník

Michal KADLEC
Minulé pondělí byli z jednání zastupitelstva omluveni z pracovních důvodů Jaroslav Faltýnek (ANO 2011),
Marek Moudrý (TOP 09 a Nezávislí
Prostějované) a Martin Balák (PéVéčko). Do obřadní síně prostějovské

radnice se později ze zaměstnání dostavili František Jura (ANO 2011),
Aleš Nevrla (TOP 09 a Nezávislí Prostějované) a František Filouš (nezařazený). „Zastupitelstvo je tak usnášeníschopné,“ prohlásila po sečtení
přihlášených politiků primátorka
statutárního města Prostějov Alena
Rašková, která zároveň upozornila,
že při diskusích bude pečlivě dohlížet na to, že každý ze zastupitelů má
k dispozici pouze dva diskusní příspěvky v trvání dvou minut. A tak se

Pokuta za Klokánek

projednávány celkem rychle a celé zasedání skončilo v jednadvacet hodin.
Nejvíce emocí vzbudila diskuse
o odpuštění velké části penále Fondu
ohrožených dětí za krach Klokánku
v Prostějově a nedodržení smlouvy s městem. Osobní slovní výpady
byly slyšet při snaze opozice odvolat
z funkce radního komunistu Jaroslava
Šlambora a rovněž již zmíněné hlasování o účetní závěrce města za rok
2017 se neobešlo bez „rýpanců“ opozičních zastupitelů.

Foto: archiv Veerníku

Radní Šlambor ustál

SNÍŽENA snahu opozice o odvolání

PROSTĚJOV Krátce a stručně dodržel smlouvu s magistrátem.
- naprosto selhali! Fond ohrože- Z Prahyy do Prostějova ale minulé
p
ných dětí obdržel v roce
pondělí
přijel
sili,
2012 od magispředseda
ro
p
D
O
F
i
c
trátu zadar- Zástup
FOD
Jan
lává
mo budovu
za ale vyvo ... Vaněk spou
a
k
v Západní
lečně s členrozpaky kou
k předsednictva
ulici v Krasioprávnné
H
cích. V darovací
FOD Hanou
Kupkovou.
smlouvě se Fond zavázal, že za Oba před prostějovské zastupitele
to v nemovitosti zřídí potřebné předstoupili se žádostí o snížení
zařízení pro děti. Klokánek ale požadované pokuty na „pouhých“
vinou obrovských finančních padesát tisíc korun.
potíží FOD v Prostějově na- „Chtěl bych předem říci, že smluvkonec nevznikl. A co víc, Fond ní pokutu samozřejmě respektuzáhy budovu prodal za sedm jeme, ale chtěli bychom vás zastua půl milionu korun soukro- pitele požádat o její prominutí,“
mému spolku Hvězda! Sečteno předeslal účel své prostějovské
a podtrženo, město přišlo o bu- návštěvy Jan Vaněk. „Je pravda, že
dovu v hodnotě tří a půl milionu jsme nemovitost získali od města
korun, zmíněnou nemovitost zadarmo a návazně na to jsme se
aktuálně vlastní soukromník smluvně zavázali, zřídit tady Kloa Klokánek nikde...
kánek. Investovali jsme do rekonUž vloni na podzim prostějovské strukce budovy jedenáct a půl mizastupitelstvo schválilo smluvní lionu korun, načež po celostátně
pokutu ve výši 500 000 korun známých finančních problémech
Fondu ohrožených dětí se sídlem jsme od projektu upustili.
>>> Dokončení na str. 18
v Praze, který jednoznačně ne-

kvùli údajné cenzuøe

PROSTĚJOV Je to už skutečně
folklór ze strany opozice, která se na
každém jednání zastupitelstva snaží
někoho z radních odvolat z funkce.
Stejný návrh padl i minulé pondělí,
kdy se měl tentokrát stát „obětí“ radní Jaroslav Šlambor (KSČM). Opozici se nelíbilo, že údajně cenzuroval
článek Hany Naiclerové (nezařazená) v Radničních listech.
„Když v Mladé frontě vyjde informace,
která ze strany pana Šlambora není nijak
dementovaná, dospěl jsem k názoru,
že je na tento článek potřeba reagovat.
Marná sláva, pokud má opoziční zastupitel právo někam něco napsat, pak je
to právo naprosto svaté. Proto navrhuji
odvolat z funkce uvolněného radního
Jaroslava Šlambora,“ uvedl Aleš Matyášek, přičemž poukázal na zcela neověřený článek v Mladé frontě Dnes pojednávající o údajné cenzuře příspěvku Hany

Naiclerové do Radničních listů ze strany komunistického radního. Ten měl
podle autora chtít po právním oddělení
magistrátu, aby zjistilo, zda by v článku
Naiclerové o dotaci mládežnickému
hokeji šlo vyškrtnout některé pasáže.
K tomuto obvinění se na pondělním
jednání zastupitelstva vyjádřil sám
Šlambor. „S tím, co tady bylo řečeno,
nemohu ani v nejmenším souhlasit.
Navrhovat odvolání na základě článku, který je postaven na jedné jediné
a krátké poznámce primátorky Raškové, že jsem kritizoval nedávné číslo
Radničních listů?! Ano, to je pravda,
nicméně jsem ho kritizoval jenom proto, že v něm nebyla ani zmínka o osvobození města v roce 1945, přestože
jsme slavili výročí. Jestliže jsem také
kritizoval článek paní Naiclerové, tak
pouze až po jeho vyjití v Radničních
listech, nikoliv předtím. Nijak jsem ho

tedy ani nemohl cenzurovat! Uvedeným celostátním deníkem jsem ostatně již několik let pouze dehonestován,
a to i za vydatného přispění některých
současných opozičních zastupitelů,“
vyjádřil se Jaroslav Šlambor.
Jeho slova potvrdila vzápětí nejen primátorka Alena Rašková, komunistického radního se kupodivu zastal také jiný
opoziční zastupitel Petr Kousal (KDU-ČSL). „Můj názor na komunisty a jejich působení v radě města znáte, vždycky jsem vyjadřoval negativní postoj. Ale
v tomto případě musím říci něco jiného.
Pan Matyášek se jednou za ty polopravdy a lži dostane do pekla a já se budu
těšit na to, že hodně budu přikládat pod
kotel,“ pronesl lidovecký zastupitel.
Odvolání Jaroslava Šlambora se nakonec nekonal. Pro návrh se totiž při hlasování vyjádřilo jen naprosté minimum
zastupitelů.

ÚETNÍ ZÁVRKA MSTA SCHVÁLENA!

PROSTĚJOV Účetní závěrka statutárního města Prostějova za rok
2017 může být v klidu odeslána na
Ministerstvo financí i Ministerstvo
vnitra České republiky. Prostějovští
zastupitelé totiž důležitý dokument
s menšími či většími výhradami většinou hlasů schválili. Nezopakovala
se tak blamáž z loňského roku, kdy se
závěrečný „sčot“ hospodaření města
musel schvalovat nadvakrát.
Ještě předtím, než většina zastupitelů po
účetní závěrku zvedla ruce, popsal komunálním politikům v obřadní síni radnice
loňské hospodaření města velice detailně radní a předseda finančního výboru
Bedřich Grulich (ČSSD). „Co se týká
účetního hospodářského výsledku za
rok 2017 po zdanění, pracujeme s částkou plus 128 550 000 korun. Součástí
výsledné závěrky je také zpráva externího nezávislého auditora, jehož závěr je
jednoznačný. A to ten, že účetní závěrka
města podává věrný a poctivý obraz aktiv
a pasiv nákladů a výnosů, výsledku hospodaření a peněžních toků. Součástí závěrky je rovněž inventarizační zpráva na
vazby na majetek města a jeho závazky,
kdy na žádném z kontrolovaných účtů
nebyl shledán jakýkoliv rozdíl. Auditor
rovněž potvrdil správnost vyřazení pohledávek města po lhůtě splatnosti ve
výši 1 469 000 korun. Co se týká finančního výboru, po jednání v něm jasně

doporučujeme zastupitelům účetní závěrku schválit,“ pronesl Bedřich Grulich.
Podle jeho slov pak nezávislý auditor
ve své zprávě potvrdil, že v hospodaření města za rok 2017 nebyly zjištěny
skutečnosti svědčící o neúplnosti či
neprůkaznosti účetnictví. „Zároveň
byly podle této zprávy dostatečně
vyhodnoceny rizika a ztráty včetně
vybraných případů,“ přidal Grulich,

„Hospodaení provil i nezávislý auditor,“ potvrdil
radní a pedseda finanního výboru Bedich Grulich

který následně zastupitelům vysvětloval podrobnosti o jednotlivých položkách hospodaření města v uplynulém
roce.
Za svůj odborný výklad byl v následné
diskusi zastupitelů pochválen, a to nejen

od svých koaličních partnerů, ale dokonce i z lavic opozice. „Myslím, že takto excelentní výklad hospodaření města jsme
zde ještě neměli,“ konstatovala primátorka Alena Rašková (ČSSD). „Rovněž
bych chtěl poděkovat za tuto prezentaci.
A také musím konstatovat, že úroveň
všech předložených dokumentů k hospodaření města, které jsme obdrželi, je
velice vysoká. Docela mě překvapilo, že

to bylo letos vůbec poprvé, co i opozice
obdržela tak podrobné dokumenty,“
zaznělo z lavic, kde sedí opoziční zastupitelé. Ti se však i přesto při hlasování
zdrželi! Pro její schválení nakonec kromě osmnácti koaličních zastupitelů byli
Petr Kousal se Zuzanou Bartošovou
(KDU-ČSL), František Jura s Marcelou
Župkovou (ANO 2011) a také Milada
Sokolová z ODS.

Radní a pedseda finanního výboru
Bedich Grulich podal vyerpávající
informace o hospodaení msta za
uplynulý rok. Zastupitelé následn tiadvaceti hlasy úetní závrku schválili.
2x foto: Michal Kadlec
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PERLIKY

ze zastupitelstva
PROSTĚJOV Předposlednímu
jednání prostějovského zastupitelstva v tomto volebním období opět nechyběly vtipné hlášky
vyřčené jednotlivými komunálními politiky. Přestože jich tentokrát nebylo tolik jako při předešlých jednáních, Večerník je
pro své čtenáře jako tradičně
zachytil.
* „Celý den jsem intenzivně strávila
v Kroměříži...“
Náměstkyně primátorky Ivana
Hemerková (PéVéčko) vysvětlovala, že v nedalekém městě nebyla
v blázinci, ale na inspekci místního
Klokánku.
* „Pan Babiš všude jezdí a rozdává
miliardy. Proč by vám nedal nějakých třicet milionů?“
Petr Kousal (KDU-ČSL) poradil
zástupcům Fondu ohrožených
dětí, kterak přijít k penězům.
* „Mám docela chuť hlasovat pro
schválení účetní závěrky města, ale
zdržím se hlasování.“
Jan Navrátil (Změna pro Prostějov) projevil v případě schvalování
pozitivních věcí jako vždy alibismus
*„Přebytekvrozpočtujenaslušný
večírek!“
Radní a předseda finančního výboru Bedřich Grulich (ČSSD) hodnotil účetní závěrku města velice
pragmaticky.
* „Špatnou investicí byl náš tablet.
Je to potvora, nejradši bych ho
vyhodil z okna!“
Opět Petr Kousal si zastupitelům
a posléze i přímo Večerníku postěžoval na přístroj, který všem pětatřiceti komunálním politikům koupil magistrát na začátku volebního
období.
* „Schvalovat dotaci vodákům
na uspořádání Poháru primátorky Prostějova, který se pojede na
Vltavě v Českých Budějovicích?
No, nevím...“
Primátorka
Alena
Rašková
(ČSSD) byla jednou z mnoha, kteří
finanční pomoc vodáckému klubu
neschválili.
* „Vypadá to, jakoby naše řady
byly prostřílené...“
Po jedné z přestávek se zastupitelům nechtělo zpátky do lavic
v obřadní síní, primátorka Alena
Rašková to okomentovala stručně
a výstižně.
* „Chtěla jsem hlasovat, ale nějak
jsem se zamyslela¨.“
Náměstkyně primátorky Ivana Hemerková se omlouvala kvůli tomu,
že při hlasování nestihla zmáčknout příslušný čudlík.
* „Mohla bych se důležitě tvářit,
že to vím. Ale já to nevím!“
Znovu Ivana Hemerková takto
odpověděla na otázku opozičního
zastupitele ohledně přesného rozpočtu Wolkerova Prostějova.
* „Nevím, kdo, kdy, kde a na koho
donáší. Ale Manthellan toho ví
hodně!“
Josef Augustin (KSČM) se marně
snažil dopátrat, jak je možné, že
developer ví všechno z „kuchyně“
prostějovského zastupitelstva.
* „Smlouva s Manthellanem je
jako Mnichovská dohoda!“
To Petr Kousal má o smlouvách
s developerem ohledně výstavby
Galerie Prostějov zcela jasno...
Perličky posbíral
Michal Kadlec
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Prostějov a finance
Jak si nastavit svj rodinný rozpoet?
Bez rodinného rozpočtu nejste schopni
správně hospodařit s rodinnými financemi a může se vám stát, že vaše výdaje
překročí vaše příjmy. Pokud nechcete
riskovat návštěvu exekutora, rychle
s tím něco dělejte! K vytvoření rozpočtu
přitom stačí tužka, kalkulačka a trochu
času, přemýšlení i trpělivosti. Princip
tvorby rozpočtu spočívá ve shrnutí
všech příjmů a výdajů rozdělených podle
kategorií. V podstatě se jedná o soupis
všech plánovaných transakcí a určení,
zda příjmy pokryjí výdaje. Je jasné, že
výdaje v tomto případě třeba přizpůsobit
příjmům, neboť opačně to prostě nejde.

některé příjmy získány za delší časové období, je nutné je přepočítat na příjmy za
měsíc. Soupisem a sečtením všech příjmů
se zjistí příjmová stránka rozpočtu, která
limituje množství výdajů vyrovnaného
rozpočtu.

2. Jaké jsou vaše
mìsíèní výdaje?
Ve druhém kroku sestavování rozpočtu je
zapotřebí shrnout vše, na co jsou peníze
vynakládány. Nejprve je vhodné vytvořit
soupis pevných výdajů. Tyto výdaje
zahrnují platby, jako je nájemné, splátky
hypotéky a spotřebních úvěrů, platba za
rozhlas, televizi, elektřinu, vodu, telefony,
1. Jaký je váš èistý
bankovní poplatky, výdaje na dopravu
mìsíèní pøíjem?
nebo auto a další věci, které musíte zaPrvním krokem při vytváření rozpočtu platit. Pokud se některé výdaje vyskyje vytvoření seznamu všech měsíčních tují méně často, je nutné je přepočítat na
příjmů (výplat, mezd, dávek). Pokud jsou výdaje za měsíc.

Když jsou sepsány všechny placené účty,
je zapotřebí sepsat další částky, jejichž
platby odpovídají měsíčním výdajům.
Sepisují se i výdaje, které nejsou každý
měsíc stejné, jako jsou výdaje na nákupy
(potravin, léků, oblečení) nebo využívané
služby. Sečtením všech položek se zjistí
celkové měsíční výdaje.
3. Pokrývají pøíjmy
vaše výdaje?
Když je spočten rozdíl mezi příjmy
a výdaji, zjistí se, zda jsou peníze ukládány pro budoucí potřeby, nebo jsou
vytvářeny dluhy. Základním pravidlem
rozpočtu je skutečnost, že peníze, které
přicházejí, se musejí rovnat penězům,
které jsou utraceny. Jsou vaše příjmy větší
než výdaje, nebo je tomu naopak? Když
jsou vaše výdaje větší než příjem, máte
problém. Nutně musíte některé položky

seškrtat, některé výdaje zmenšit a minimalizovat, popřípadě nějakým způsobem
dosáhnout zvýšení svých příjmů.
4. Dokážete své
výdaje pøizpùsobit?
Samotné přehodnocení a přizpůsobení
výdajů může být provedeno různými
způsoby. Jeden způsob spočívá v rozdělení výdajů na výdaje nutné (nájemné,
elektřina, voda) a výdaje, bez kterých se
dokážete obejít (zábava, jídlo v restauracích, módní oblečení). V závislosti na velikosti schodku se může jednat o snížení
některých vydání, jaká představují zábava,
nákup oblečení nebo jídlo v restauraci,
popřípadě vynaložení úsilí pro získání
další práce. Pokud je schodek větší, může
se jednat o zásadnější rozhodnutí, jako je
změna velikosti bytu nebo výměna automobilu.

18061410646

S nedostatkem financí bojují
všichni. Od Mezinárodního měnového fondu přes Evropskou
centrální banku, pány Miroslavy
Kalouska a Pišťáka až po každého z nás. Ovlivnit hospodaření zadlužené Evropské unie
či České republiky bohužel nemůžeme. Co však v naší moci je,
abychom při třeba i skromných
příjmech byli schopni se svými
penězi vyjít tak, abychom za několik let u sebe nemuseli hostit
exekutora. A právě k tomu by
vám měla pomoci dnešní tematická strana PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku!
Texty: Martin Zaoral

Pondělí 18. června 2018
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PŮJČKA
KTERÁ VRACÍ

18061510649

18061310641

PENÍZE!
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REALITY

SLUŽBY

Na prostějovsku scháním ke koupi
CHATU. 605 011 594

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

KOUPÍM DŮM SE ZAHRÁDKOU.
Děkuji 731 078 958

Odešla jsi, jak si osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.

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

Koupím byt 1+1. Studentka. Mobil
732 715 267

řádková inzerce / vzpomínky
Žádný smutek, žádný žal a hezké
vzpomínky zůstaly nám.

Roky uběhly jak voda,
zdá se to být jako dnes,
v uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešel a nevrátíš se zpět.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Stříhání pejsků, Pv.
Tel.: 606 166 853

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

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

Pronajmu dvojpokojový, částečně zařízený byt v klidné části Pv. Platba 3500 Kč
nájem + 1500 Kč záloha na inkaso. Vždy
6 měsíců předem. Tel.: 724 523 762

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

Pronajmu starší byt v centru města 2+kk.
Tel.: 602 745 131

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

FINANCE

Mějte pěkné štíhlé nohy a lehký krok.
Objednejte se na ruční lymfodrenáž
nohou. Masáže – Žeranovská 34, Prostějov. Tel.: 608 200 604

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

Pěstitelská pálenice
Kostelec na Hané, Rynk 120
OZNAMUJE
zahájení sezony 2018/2019.
Příjem objednávek každou
středu od 15:00 – 18:00 hodin
sobotu od 8:00 – 12:00 hodin
telefonicky nebo osobně.
V naší pálenici kvasy
nesdružujeme, pálíme od
50 l kvasu za přítomnosti
zákazníka.
Poskytujeme poradenské
služby a uložení kvasu
v našich prostorách.
Tel.: 582 373 358

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

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

Dne 22. června 2018
uplyne 20 let, kdy nás opustila naše
drahá manželka a maminka
paní Eva MÁDROVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Za vzpomínku děkují
manžel Josef a syn Ondřej

Kdo v srdci žije, neumírá...

Dne 24. června 2018
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Karel KLAUDY.
S láskou v srdci vzpomíná
milující rodina.

Slunce již uhaslo nad tvou
hlavou, pro nás jsi vzpomínkou
krásnou a stálou.

Dne 13. června 2018
by se dožila krásných 70. let
paní Eliška DOSEDĚLOVÁ
z Domamyslic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Za celou rodinu manžel
Jaroslav, sestra Libuše s rodinou,
bratr Josef s rodinou a Eva.

15021020132

Dnes, tj. 18. června 2018
uplynulo již 15 let od nečekaného
odchodu na věčnost
paní Heleny KLUKOVÉ
z Biskupic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel, syn a dcery
s rodinami.

Dne 23. června 2018
vzpomeneme 7. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Bohuslav MICHÁLEK
ze Studence.
Stále vzpomíná rodina.

Žádný smutek, žádný žal a hezké
vzpomínky zůstaly nám.

Dne 21. července 2018
uplynou 4 smutné roky od úmrtí
paní Květoslavy MAZALOVÉ
z Biskupic.
Za tichou vzpomínku děkuje
Láďa a dcery
s rodinami.

Dne 15. června 2018
by se dožil 75 let náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček
pan Petr BOUŠKA
a zároveň 7. října 2018
vzpomeneme na jeho
1. výročí úmrtí.
Za vzpomínku děkuje
manželka Věra, dcery
s rodinami a Jarek.

16011421482

18061420643

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chviličku postát
a tiše vzpomínat.

Prodám novou baterii, 12V, 135 Ah, se
záručním listem. Cena dohodou. Tel.:
774 664 966
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Za pouhou dvacetikorunu si
můžete podat inzerát
v rubrice SLUŽBY
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
AKCE PLATÍ DO 22. ČERVNA.

GRATULACE

Prodám červený rybíz a višně.
Tel.: 736 188 194
Prodej krmných brambor 2 Kč/kg.
Oldřich Mlčoch, Lešany 36,
tel.: 721 308 323
Máte problém s vašema nožičkama?
Prodejna IVKA, ul. Plumlovská to vyřeší
za vás. Nabízíme velký výběr pánských i
dámských pantoflí a sandálů s paměťovou pěnou a další zdravotní zboží. Tel.:
603 445 601

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK 22. ÈERVNA
V 10.00 HODIN

Dne 23. června 2018
oslaví 80. narozeniny
pan Miloslav ŽÁK
z Prostějova.
Všechno nejlepší a dlouhá léta
plné zdraví a spokojenosti
přejí syn Roman
a dcera Renata
s rodinami.

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

Dnes, tj. 18. června 2018
by se dožil 90. let
pan Radoslav ŠEDÝ.
Za tichou vzpomínku děkuju
Terezie Šedá
a Radoslava Bezslezinová
s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ

a dne 15. června 2018
jsme vzpomenuli 33. výročí
úmrtí pana
Josefa JURDY,
oba z Držovic.
Za tichou vzpomínku
děkují děti s rodinami.

Lesy, které jsi měl tak rád šumí,
tvůj milý hlas se ztratil
a úsměv odvál čas.

Dne 17. června 2018
uplynul první rok,
kdy nás opustil náš milovaný syn,
vnuk, bratr, bratranec a kamarád,
pan Stanislav KUTLAN.
Za tichou vzpomínku
děkují rodiče a příbuzní.
Již 5 roků žije pouze v našich
srdcích milovaný táta a manžel
Jan ZIKMUND,
který by se 21. června 2018
dožil 85 let. Vzpomínáme
s láskou a úctou.
Děkujeme přátelům
za jejich vzpomínku
na prima kamaráda.
Děti a manželka.

Kdo žije v srdci svých milých, není
mrtev, je jen vzdálen.

Dne 20. června 2018
uplyne 17 let co nás opustil
pan Josef FRANC
ze Březska.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka, dcera a syn s rodinami.
maminka a sestra s rodinou

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

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

Někteří lidé vstoupí do našeho života a po čase odejdou, aniž by zanechali nějakou stopu. Někteří zůstanou jen chvíli, ale přesto změní náš
život. Děkujeme panu učiteli Mgr.
Josefu LUŠOVSKÉMU za krásných
pět let na kterých vstoupil do života
našich dětí i nás rodičů. Pan učitel je
pedagog, který děti nejen vzdělává,
ale působí i svým příkladem jako
velký vzor. Vede děti nenásilnou formou ke kamarádskému a slušnému
chování. Ze své třídy svým přístupem vytvořil pevný kolektiv. Děti na
svého pana učitele nedají dopustit.
Děti za uplynulých pět let získaly
nejen vědomosti, ale i spoustu společných zážitků na nejrůznějších akcí
- spaní ve škole, půlnoční předávání
vysvědčení, foto kroužek a následná
vernisáž fotek, bruslení, dny na kole a
koloběžce, návštěvy Pevnosti poznání v Olomouci, Bruna v Brně a mnoho dalších. Za kolektiv rodičů třídy
5.B. školy ZŠ a MŠ Jana Železného
Prostějov Jitka Sojková.

Dne 24. června 2018
uplyne 1. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Alžběta JURDOVÁ

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Koupím polohovací křesla,odkládací
stěny a barevné umakartové stolky.
Tel.: 605 138 473

PRODÁM

Dne 22. června 2018
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše
maminka a babička
paní Hedvika KŘIVÁNKOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera a syn
s rodinami.

V našem srdci žiješ věčně dále.

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

Sháníte pěknou a příjemnou dovolenou? Ze zdravotních důvodů se uvolnila
4 volná místa do Řecka, aktiv. dovolená
v hotelu Edelweiss, letovisko Linavates,
s bazénem u moře, s polopenzí (švédské stoly), na 14 dní. Odjezd 9.7.2018
– 22.7.2018. Cena 11.390 Kč (sleva na
děti). Tel.: 603 445 601
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Božena Paráková 1927 Čelčice
Jaroslav Piňos 1928
Seloutky
Hedvika Jarková 1940
Prostějov
Miroslav Macalík 1923
Prostějov
Vlasta Šubrtová 1933
Otaslavice
Zdeněk Zatloukal 1954
Prostějov
Dagmar Dočkalová 1950
Olšany u Prostějova
Antonín Krejčí 1952
Otaslavice
Josef František 1932
Určice
Jana Černá 1937
Prostějov
Drahomíra Šocová 1932
Kelčice

Poslední rozlouèení
Úterý 19. června 2018
Vlasta Kolešková 1923 Kostelec na Hané 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 20. června 2018
Kateřina Adámková 1974 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 21. června 2018
Anna Spurná 1930 Smržice 14.00 kostel Smržice
Sobota 23. června 2018
Anežka Dokoupilová 1940 Brno – Slatina 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vítězslav Sedlák 1928
Protivanov Vladislav Janeček 1940
Alois Lutera 1959
Smržice
Přemyslovice
Alena Lakomá 1957
Slatinky Bohuslava Vojkůvková 1932
Marie Hauerová 1940
Vyškov
Biskupice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi
Josef Lžičař 1980
Studenec
Miroslav Čapka 1932 Prostějov
Bohumil Kubíček 1928
Olšany u Prostějova

Poslední rozlouèení
Pondělí 18. června 2018
Václav Urban 1946 Otaslavice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Olga Hemerková 1935 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Středa 27. června 2018
Marie Plevová 1925 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
Nejsou již mezi námi
Eva Lejsková 1926
Evžen Vojáček 1953

Čehovice
Prostějov

Poslední rozlouèení
Středa 20. června 2018
Libuše Rozsívalová 1949 Vrahovice 14.00 Obřadní síň Prostějov

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmu kadeřnici. Tel.: 776 091 590

HLEDÁTE PRÁCI?

Hledáme obsluhu pracovní plošiny. ŘP sk. B, zaškolení zajistíme. Vhodné i pro důchodce.
Kontakt: pan Vysloužil 602 792 729

Práce na VPP - pro čerpací stanici Shell
ZD Moravan Domamyslice
v centru Prostějova hledáme posilu. JedSad Mostkovice
ná se o práci na obchodě a za pokladnou
přijmeme brigádníky na stříhání
čerpací stanice formou dlouhodobé
stromků, více info na tel.: 602 510 465 brigády. Nástup ihned, vhodné pro studenty od 18 let. Kontakt osobně Pondělí
Přijmeme pracovníky úklidu na brigá- - Pátek od 10 do 14 hodiny.
du. Směny dle dohody, ranní a odpolední. Tel.: 777 099 406.
Hledám pomocníka na stavbu. Platba
denně. Tel.: 602 719 273
Hledám švadlenu pro externí spolupráci opravy oděvů. Tel.: 792 449 159
Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme nové zaměstnance do pracovPráce na HPP - čerpací stanice Shell Pro- ního poměru na pracovní pozici vrátstějov přijme venkovního prodejce. Jedná ný. Místo výkonu Prostějov a okolí.
se o poskytování služeb zákazníkům na Vyhrazeno pro invalidní důchodce.
nádvoří čerpací stanice, tankování a do- Informace na tel. čísle: 602 786 692.
plňování provozních kapalin a práce související s provozem a údržbou. Nabízíme Zavedená strojírenská firma v Prostěstálé zaměstnání s bonusy, slevy na palivo, jově přijme do trvalého prac. poměru
50% slevu na obědy. Vhodné i brigádně (nebo formou brigády) zámečníka –
pro studenty od 18 let. Kontakt osobně svářeče. Výhodné plat. podmínky. JedPo – Pá od 10 do 14 hodiny.
nosměrný provoz. Tel.: 603 211 144

Pondělí 18. června 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k


nabídka pracovních míst

NEPROPÁSNTE SVOJI ŠANCI...
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
17102621270
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Nabízím místo v Pánském kadeřnictví
Prostějov na OSVČ, více info na 735
082 419.
Hledám pomocníka na stavbu. SPĚCHÁ. Tel.: 730 900 903

Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Řidiči/expedienti
18 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
Vrátní
13 000 Kč
nepřetržitý
základní+praktická
Dispečer/-ka mezinárodní dopravy 20 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
Expedienti v masném průmyslu 22 500-26 000 Kč jednosměnný
střední odborné
Logistici výroby – montáž
21 000 Kč
dvousměnný
základní+praktická
Vedoucí kontrolního oddělení odboru
obecní živnostenský úřad MMPV 18 810-28 320 Kč pružná prac. doba vysokoškolské
Snídaňová/-ý servírka/číšník
20 000 Kč
jednosměnný
střední odborné

Statutární město Prostějov
GASTRO Brno, Prostějov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

Firma
ZD Vícov-jatka Lešany
SIDA, Pv
SPEDITIONFEICO,Kralicen/H
MAKOVEC, Držovice
LINAPLAST, Kralice na Hané

Prodavač/-ka do kantýny

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

74 Kč/hod

jednosměnný

střední odborné

Botanico cafe, Pv

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

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

SEMO Smržice přijme
1. SKLADNÍKA
Požadujeme: SŠ vzdělání,í uživatelská znalost PC (Word, Excel), ŘP sk. B,. Oprávnění k řízení
vysokozdvižných vozíků a pasivní znalost AJ výhodou.

2. PRACOVNÍKA ČISTIČKY OSIVA, PRACOVNÍKA
PROVOZU A ÚDRŽBY
Požadujeme: vzdělání technického zaměření, zemědělského směru výhodou, zákl. znalost práce na PC.

3. PRACOVNICI DO ŠLECHTĚNÍ
Požadujeme: vzdělání nebo praxe v zemědělském nebo zahradnickém oboru výhodou

Nabízíme:
y jednosměnný provoz
y stravenky
y jídelna v areálu SEMO - výběr ze 4 jídel
y možnost nástupu ihned,
nebo dohodou

18052510580

18061510648

Životopis zašlete na personal@semo.czz nebo volejte 582 301 911, p. Sedláčková

18061510650

y práci na hlavní pracovní poměr v silné
a stabilní společnosti
y dobré platové ohodnocení
y po zapracování pracovní poměr na dobu
neurčitou s dlouhodobou perspektivou

Pondělí 18. června 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k


soutěže

á
PRO VOLNOU CHVILICKU
 hádejte..
á á

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

správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 24/2018:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Také pětadvacáté 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 21. 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.

správn:

vyhrál/-a

Olomoucká ul.
Natálie SOLDÁNOVÁ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ NA NÁKUP sortimentu v hodnotě 400 Kč
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správn:
vyhrál/-a
Petr Lexa
P
Lukáš BLAHÁK, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment
OSMISMĚRKA
správn:
vyhrál/-a
JEDENÁCTÉ
Markéta DOLEŽELOVÁ, Plumlov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na akci

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
správn:
vyhrál/-a
2,5,8,6
Karel BRACHTL, Prostějov
Výherce
ýh získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 500 Kč na akci
SU
DO
KU

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

18060160603

KŘÍŽOVKA
správn:
vyhrál/-a
Dvacátý první ročník
unikátního hudebního festivalu
Ludmila RUSOVÁ, Seč
Výherce získává: JEDNA VSTUPENKA v hodnotě 400 Kč na akci

Výherce získá TI VSTUPENKY
v hodnot 450 K na akci

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

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získá POUKAZ
NA NÁKUP sortimentu
prodejny v hodnot 400 K

VÍZUM, KOLAS, POSADIT, POMPA, LOKTE, FÚRIE, EDIKT, FYZIK, ŠAMOT,
OKTET, TRIODA, LILIE, FLIRT, UZLINA, TATAR, BRZDIT, FÁTUM, ROURY,
DMOUT, TVÁŘE, STEPI, STOHY, TRDLO, OBLET, ÚŠTĚP, EFÚZE

18051160482

16020561568

HISTORII NAŠICH PŘEDKŮ ZAKOUPÍTE...

Výherce získává DV VSTUPENKY
v hodnot 500 K na akci

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

18053060590

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili kandidáta hnutí Svoboda
a přímé demokracie Tomio Okamury pro podzimní
senátní volby...

18060160600

Výherce získá DV VSTUPENKY
v hodnot 640 K na akci

Výherce získá DV VSTUPENKY v hodnot 600 K
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milujeme vecerník
k


zveme vás...

TIPVeerníku

LUKOSTØELBA
sobota 23. ervna:
9:10 Veejný závod 2 (soutž dosplých i mládežník, lukostelnice
u Víceúelové haly-zimního stadionu).

akce
v regionu...

Hanácké Škoda sraz

LEGENDY SE VRACÍ

Tento pátek 22. června
se do autokempu Žralok u Podhradského rybníka začnou sjíždět všichni příznivci a fanoušci historických škodovek.
Zahájen totiž druhý ročník Hanáckého
Škoda srazu. Hlavní program je naplánovaný na sobotu 23. června, kdy v 10:00
hodin bude odstartován orientační
závod, od 15:00 hodin budou probíhat
dovednostní soutěže a v 17:00 hodin
účastníci vyrazí na spanilou jízdu.

KDY: SOBOTA 23. ÈERVNA, 19:00 HODIN
KDE: PLÁŽ U VRBIÈEK,PLUMLOVSKÁ PØEHRADA
Další ročník hudebního fesrtivalu Legendy se vrací je
tady! Pro velký úspěch se můžete opět těšit na revivalové kapely a za pár kaček si tak užijete každoroční nářez rocku i metalu. Startuje se tuto sobotu v devatenáct
hodin. „Tato akce již má svoji tradice a je mezi fajnšmekry hodně oblíbená. Doufám, že je nezklameme ani
letos,“ vzkazuje Petr Zlámal, jeden pořádající agentury
HITTRADE.
Jako vždy při této příležitosti budete moci být svědky velkolepého koncertu slavných skupin a tváří Katapult, Smokie,
Black Sabbath nebo Bon Joviho. Tedy skoro. Na plumlovskou přehradu se opět chystají revivalové kapely. „Spousta
lidí nemá možnost si zajít na koncert původních skupin,
a proto se jim snažíme nabídnout alternativu. Zveme na

akci kvalitní revivalové kapely, které splní divákovo očekávání. Jejich členové se totiž snaží atmosféru navodit nejen
hudbou, ale i svým oblečením nebo také účesy podle vzoru
původních skupin,“ sdělil Večerníku Zlámal.
A kromě kvalitní hudby bude na akci také výborný zvuk.
„Letos jej nově zajišťuje ozvučení Kamil Řezníček, který se
stará o zvuk také na různých akcích na prostějovském náměstí. Koncerty tedy budou špičkově nazvučené,“ doplnil
Zlámal.
Vstupné na akci v předprodeji činí 100 korun a na místě
150 korun. Předprodejními místy jsou Klenoty Eva nebo
webové stránky agentury www.hittrade.cz. V případě nepřízně počasí se akce přesune do prostor Víceúčelové haly-zimního stadionz v Prostějově.

Závody horských kol
pro všechny
Pohár Drahanské vrchoviny je seriálová soutěž horských kol. Zazávodit si
a zejména užít si krásné přírody mohou
nejmenší děti, žactvo, mládež, veteráni,
hobby i elitní jezdci. Další díl poháru se bude konat v sobotu 23. června
v Protivanově. Registrace probíhá od
8:30, začíná se vždy v 9:30 soutěží na
odrážedlech na 80 metrů pro děti 2012
a mladší. Další věkové kategorie následují. Dospělé kategorie se utkají na okruhu,
zatímco muži na něm budou kroužit
zhruba 60 minut, ženy a veteráni 50 minut a junioři s kadety 40 minut.

www.

vecernikpv.cz

FILMOVÉ, DIVA
DIVADEL
DELNÍ
NÍ

OKÉNKO A VÝSTA
VÝSTAVY
VY

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 18. června
17:30 Máš ji!
americká komedie
20:00 Teheránská tabu
animované drama Německo
úterý 19. června
14:00 Hastrman
české drama
17:30 Máš ji!
20:00 Escobar
životopisné drama Španělsko/Bulharsko
středa 20. června
17:30 Já, Simon
americké drama
20:00 Gavrilo princip – proces
životopisné drama Rusko + diskuse
čtvrtek 21. června
17:30 Jurský svět: Zánik říše 3D
akční sci-fi USA
20:00 Jsem božská
americká komedie
pátek 22. června
15:30 Příšerky z vesmíru
animovaná komedie Německo
17:30 Jsem božská
20:00 Jurský svět: Zánik říše
sobota 23. června
15:30 Příšerky z vesmíru
17:30 Já, Simon
20:00 Jurský svět: Zánik říše
neděle 24. června
10:30 Příšerky z vesmíru
15:30 Solo: Star Wars Story
americké akční sci-fi
18:00 Jurský svět: Zánik říše
20:30 Jsem božská

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 20. června
14:00 NÁDECH PRO LÁSKU
romantické drama Velká Británie
sobota 23. června
17:30 PRAČLOVĚK
animovaná komedie
Velká Británie
20:00 NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
historické válečné drama USA

Zámek Konice
do 29. srpna
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
výstava regionálních umělkyň

aneb, co se
kde děje…

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

pátek 22. června
21:30 PO STRNIŠTI BOS
česká komedie
sobota 23. června
21:30 ALIBI NA KLÍČ
Komedie Francie

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 16. září
PŘÍBĚH O NEJSTARŠÍ PALÍRNĚ
V EVROPĚ
Víte, že v Čechách máme výjimečnou palírnu, která je ještě o 90 let starší než nejstarší slavná irská palírna Bushmills? V našem
muzeu je připravena mimořádná výstava,
která zaujme návštěvníky přehledným textovým a obrazovým zpracováním vývoje
Palírny U Zeleného stromu od roku 1518
až do současnosti a mimo jiné jim během
audiovizuálního představení přiblíží dění
kolem destilování alkoholu v Prostějově za
posledních pět set let .

Kulturní klub
b

DUHA

Školní 4, Prostějov
čtvrtek 21. června
8:45, 9:45, 10:45 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
se zápisem do pamětní knihy města
Prostějova

Knihovna
Vápenice 9, Skálovo nám. 6, Prostějov
pondělí 18. června
17:00 SETKÁNÍ
S PETREM HRUŠKOU
autorské čtení básníka a literárního historika se uskuteční v rámci jedinečného projektu Spisovatelé do knihoven, jehož cílem
je představit čtenářům zajímavé současné
české autory
středa 20. června
16:00 RETRO RELAXAČNÍ
ODPOLEDNE
přijďte zavzpomínat na osmdesátá léta stylově, kromě tehdejších hudebních idolů na
gramofonových deskách budou vyzkoušeny antistresové omalovánky pro dospělé
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)

Galerie Cyril
Věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská, Prostějov
do 18. července
LOVE MESSAGES
- MAGDALENA TURZOVÁ
výstava

Zámek Plumlov
do 30. září
BAREVNÉ PŘÍBĚHY
výstava Radovana Veselého

ŠPALÍÈEK

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

CENTRUM PRO RODINU
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* v úterý 19. června od 17:00 hodin se * každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin se
koná přednáška na téma: „Jak se vyrovnat koná dopolední program pro maminky
s úmrtím blízké osoby?“
s dětmi a od 16:30 do 18:00 hodin - příprava dětí na školu
ICM
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin
se uskuteční první školička - dopoledinformační centrum pro mládež,
ní kroužek typu miniškolky a od 17:00
Prostějov
* v evropské dobrovolné službě momen- do 19:30 hodin přednáškové večery
tálně působí zahraniční dobrovolnice dle aktuální nabídky, příprava snouMaria Hretculesei z Rumunska, které je benců
přítomná nejen během kreativních dílen, * každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je
ale i spousty dalších akcí, přičemž aktuálně na programu první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky a od 16:30 do
je k přečtení na webu první díl E-VoiceS
17:30 hodin kroužek „Aby malé bylo velZámek Prostìjov
ké“ zaměřený na základní etické hodnoty
MC Cipísek
a předávání víry pro děti od 3 do 6 let
do 27. června
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
MIMO KONTROLU
RÙZNÉ...
výstava maturitních prací studentů * individuální právní poradenství s Mgr. A.
Hálkovou dle objednání, korespondenční
SŠDaM.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
poradenství zdarma
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k
* individuální poradenství v péči o dítě zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
ZUŠ V. Ambrose
s Mgr. I. Halouzkovou dle objednání
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
* individuální poradenství v oblasti zdravé- chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšíKravařova 14, Prostějov
ho pohybu pro dospělé a děti - zdravý po- řili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace
do 30. června
hyb, správný vývoj dětí, odstranění bolesti v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588 008
ABSOLVENTSKÉ PRÁCE
a špatného držení těla cvičením, aromateraŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU
095, 724 706 773
(Galerie Linka) pie, podpora zdraví přírodními prostředky
apod. s Mgr. H. Peterkovou dle objednání
Regionální pracoviště TyfloCentra OloKomenského 6, Prostějov
neděle 24. června
9:00 SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
přednáška Tomáše Pfeiffera

<<< www.vecernikpv.cz

v Alojzov
Turnaj v malé kopané v Alojzově
v sobotu 30.června 2018 od 9 hod.
na místním hřišti. Bohaté občerstvení zajištěno. Skákací hrad pro děti.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…

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 čtyřicet 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.

Spoleèenský dùm

Fotbal

SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 18. června od 14:30 hodin se koná
relaxační cvičení s paní Světlanou
* v úterý 19. června se koná výlet do Plumlova
s prohlídkou zámku. Odjezd z Pv v 9:20 hodin ze stanoviště č.10
* ve čtvrtek 21. června od 8:30 hodin se koná
výroba z keramické hlíny v Lipce

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
oznamuje, že poradenské pracoviště v Prostějově, má provozní dobu: pondělí a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30
hodin, čtvrtek jen po předchozí domluvě.
Můžete využít služeb našeho zařízení v podobě odborného sociálního poradenství
a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
tablety, či ušní tvarovky různých velikostí).
Státní okresní archiv Prostějov
pořádá do 30. června výstavu
„VELKÁ VÁLKA 1914-1918“.
AKADEMIE SENIORŮ pořádá v úterý
19. června od 14:00 hodin VÝLET DO
SLATINIC. Výlet vlakem do lázeňského
městečka, kde se nejen projdete po lázních
a vyzkoušíte vodu z některých pramenů, ale
navštívíte také kostel Nanebevzetí P. Marie,
Veterán muzeum a zájemci můžou vystoupat až na novou vyhlídku na Malém Kosíři.
Přihlašujte se na Tetíně u p. Vybíhalové.

V úterý 19. června od 8:30 do 12:00
hodin se na nám. T. G. Masaryka koná
VĚDA V ULICÍCH. Školní mládeži, ale
i široké veřejnosti budou přímo na hlavmouc v Prostějově nadále poskytuje služby ním prostějovském náměstí prezentovány
nevidomým a slabozrakým občanům na atraktivní formou různé přírodovědné
a technické zajímavosti a experimenty,
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
přičemž některé z nich si mohou zájemci
Vrahovický bicykl se koná v sobotu i sami prakticky vyzkoušet.
23. června od 8:00 hodin na hřišti SokoV sobotu 23. června se koná
la Vrahovice ve Vrahovicích. Startuje se
individuálně do 10:00 hodin. Více info multižánrový festival „POD LIPAMI“,
U Kalicha 1 (Kollárova 6, Prostějov).
na www.nasevrahovice.cz.

®

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

MÌSTO
OŽILO NEJEN
BÁSNÌMI

SPORT

KULTURA

15012810072
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SPOLEČNOST

Pondělí 18. června 2018

„METLE“
VLÁDNOU

Naleznete
uvnitř

BYLI JSME
U TOHO

REGION ŽIJE
 Plumlov se ocitl pod náporem zakrslých králíčků, Němčice
nad Hanou pohltili autoveteráni
strana 27

SERVIS PRO ŽENY
 Další díl tematické strany nejen
2x foto: Jakub ermák

Triumfátoi uplynulého roníku II. tídy muž na spoleném snímku v trikách s nápisem TJ Sokol Otaslavice, mistr okresního peboru sezóny 2017/2018.
Foto: Marek Sonnevend

pro něžnější pohlaví přináší opět řadu tipů a zajímavostí
strana 30

Marek SONNEVEND

61. roèník festivalu
Wolkerùv Prostìjov
zvládl i jiné prostory
strany 28-29
JEDNOU
VTOU
 O uplynulém víkendu došlo k bourání nadjezdu na dálnici D46. Jeho demolice je součástí celkové modernizace
dálniční křižovatky Olšany u Prostějova,
která podle ŘSD v současné podobě
patří k nejméně bezpečným dálničním
křižovatkám v České republice

OTASLAVICE Sympatická ves vzdálená zhruba patnáct kilometrů od
okresního města právě prožívá sportovně historické chvíle velkého
úspěchu. Fotbalisté TJ Sokol Otaslavice totiž ovládli Okresní přebor II. třídu mužů OFS Prostějov 2017/18 a dosáhli tím na postup o soutěž výš. Do
krajské I.B třídy se přitom vrátili po dlouhých třiatřiceti letech!

REPORTÁŽ Z UTKÁNÍ NAJDETE NA STRANĚ 38,
TRADIČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Z OKRESNÍHO PŘEBORU NABÍZÍ STRANA 39

WWW.
VECERNIKPV
.CZ
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EUFORIE SOKOLŮ

 Nohejbalisté Prostějova zvládli
veledůležitý duel proti Holici a skládají zbraně pro play off strana 47

ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL

PŘILÁKALY

V sobotu hurá na
HOŘAVA CUP!

BYLI JSME
U TOHO

 Statutární město Prostějov uspělo
s žádostí o dotaci na rekonstrukci a dostavbu hasičské zbrojnice ve Vrahovicích.
Na tuto akci byla přidělena Ministerstvem vnitra dotace ve výši zhruba čtyři
miliony korun.
 Do travnaté sezóny dnes vstoupí na
turnaji v Birmighamu prostějovská esa
Karolína Plíšková a Petra Kvitová. Českou jedničku Tomáše Berdycha čeká
turnaj v Londýně.
 Městské divadlo v Prostějově v nové
sezóně 2018-2019 opět nabídne setkání s
hereckými hvězdami a mnoha divadelními soubory. Prodej nového abonmá pro
čtyři divadelní skupiny, cyklus abonentních koncertů, pohádkové předplatné
pro děti a rodiče a předplatné cyklu LiStOVáNí bude zahájen v pondělí 18. června a skončí v sobotu 30. června.

více
tte na
stran
35

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

2x foto: SOŠPO

PROSTĚJOV Kdo neměl program na sobotní odpoledne, nemusel nikterak zvlášť zoufat a
mohl se vydat do prostějovského zámku na Pernštýnském náměstí. Tam probíhaly až do večerních hodin komentované prohlídky pod záštitou primátorky města Prostějov Aleny Raškové.
Jak už je tradicí, průvodkyněmi byly šikovné slečny ze Střední odborné školy podnikání a obchodu „Byla jsem hodně zvědavá a proto jsem se přišla podívat, jak si děvčata vedou,“ uvedla
primátorka.
(jč)

REPORTÁŽ Z PROHLÍDEK SI MŮŽETE PŘEČÍST NA STRANĚ 27

➢

PROSTĚJOV Pokud nevíte, co s nejbližší
P
sobotou 23. června, máme pro vás jeden
so
zajímavý sportovní tip. V Kostelci na Hané
bude tamní travnaté hřiště oddílu FC dějištěm premiérového ročníku fotbalového
turnaje osobností HOŘAVA CUP 2018.
A zahraje si na něm spousta špičkových hokejistů současnosti i několik slavných fotbalistů minulosti.
Za 100 korun vstupného můžete naživo
sledovat v akci takové hvězdy, jakými jsou například Radek Faksa,
Lukáš Krajíček, Petr Čáslava, Rostislav Klesla, Vladimír Roth a Rostislav Olesz, či Petr Švancara, Martin Kotůlek, Oldřich Machala,
Lukáš Zelenka, Michal Pospíšil a Tomáš Hunal. Nebo jestli vám to
ještě nestačí, tak na zelený pažit vyběhnou prvoligoví hokejisté Prostějova, Přerova, Havířova, Frýdku-Místku a Poruby, dokonce nebudou chybět ani někdejší opory Jestřábů.
K tomu pořadatelský tým Zdeněk Hořava, Lukáš Duba a spol. přidávají bohatý doprovodný program pro dospělé i děti včetně možnosti získat od kterékoliv star její autogram. „Věřím, že zvolený formát
fotbalového turnaje osobností s převážnou účastí více než stovky hokejových profesionálů a doplněný různými atrakcemi bude pro lidi
dostatečně lákavý, aby přišli v co nejhojnějším počtu,“ řekl za organizátory Hořava. Sobotní akce začíná už v 9.00 hodin.
(son)

BLIŽŠÍ PODROBNOSTI NAJDETE
NA DVOUSTRANĚ 42-43
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Berdych

na trávě přerušil šňůru porážek
STUTTGART, PROSTĚJOV Po pěti
porážkách se radoval z vítězství Tomáš
Berdych, na turnaji ve Stuttgartu ale
neoslnil. Ve čtvrtfinále s Kanaďanem
Raonicem prohrál dvě zkrácené hry, v
nichž při vlastním servisu ztratil sedm
bodů.
Přechod na trávu český tenista zvládl a
přešel přes Paireho z Francie ve dvou
setech. Úspěšné utkání absolvoval poprvé
od březnového turnaje v Miami. „Byl
to těžký zápas. Prošel jsem náročnou
zkouškou a hrál jsem dobře celý zápas,“
Foto: internet
uvedl Berdych.
takové zápasy
Kvalitní výkon přes porážku česká těsné. Potřebuji
jednička podala i ve čtvrtfinále, byť to hrát. Jedině tak v nich můžu být příště
(lv)
na kanadského ranaře nestačilo. „Bylo to úspěšný,“ dodal Berdych.
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VIDLI JSTE KRÁLÍKY SKÁKAT PES PEKÁŽKY? MY ANO!
VIDEO&FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

Sobotní výstava zakrslíků v Plumlově bavila

PLUMLOV Tohle svět neviděl... No, zkušení chovatelé zakrslých Teddy králíčků jistě ano, ale nejen pro Večerník byla
sobotní velkolepá výstava těchto nádherných domácích
mazlíčků obrovským překvapením. Do Plumlova se sjely desítky chovatelů z celé republiky a rekordní návštěvě předvedli
nejen svá zvířátka, ale také originální show. Pokud jste nikdy
neviděli králíky skákat přes překážky a do Plumlova jste
nedojeli, můžete jen litovat!

původní
reportáž
pro Večerník
ník

Michal
KADLEC
Uplynulou sobotu už před devátou
hodinou mířily na Tyršovo náměstí
v Plumlově davy lidí. Klub chovatelů
králíků tam uspořádal výstavu zakrslých Teddy králíčků a beránků. Nechyběli ovšem ani ježci, jejichž chov
se v poslední době v naší republice
rovněž rozšiřuje.

„Jde o v pořadí již čtvrtou speciální
výstavu těchto domácích mazlíčků
v Plumlově. Zároveň se nám podařilo zajistit již osmou celostátní
výstavu exotických ježků. A jelikož
jsme výstavu chtěli hodně zatraktivnit, pochlubíme se ukázkou králičího hopu. V překladu to znamená, že
předvedeme králíky, kteří jsou naučeni a vycvičeni k přeskakování překážek, ale také ke skoku do výšky
a do dálky,“ šokoval Večerník Vlastimil Suchý, předseda prostějovské
pobočky Klubu chovatelů králíků.
Samozřejmě jsme se museli zeptat,

jak je možné králíky vycvičit k takovým kouskům. „Ale jde to, však
uvidíte! Chce to trpělivost při výcviku, zvířátka ale nakonec všechny
skoky zvládnou na povel. Ono se to
laikům nezdá, ale králík je hodně
chytré zvíře. Naučí se chodit na toaletku, umí pít z napáječky, slyší na
jméno a podobně. Je to prostě super

F o too r e poo r táá ž sasaaaa

domácí mazlíček a možná ještě
roztomilejší než pejsek,“ rozplýval
se Vlastimil Suchý.
Večerník se přesvědčil, že slova
o výcviku zakrslých králíčků nejsou vůbec planá. Dvě mladé slečny
se svými králíčky předvedly bravurně zvládnutou překážkovou
dráhu, za což si vysloužily bouřlivý

potlesk diváků. Návštěvníci, mezi
nimiž dominovaly hlavně děti, si
pak se zájmem prohlédli zhruba
stovku vystavených exponátů zakrslých Teddy králíčků a králíčků
– beránků. Fronta se stála i u přístřešku, kde se svými chovnými
kousky chlubili chovatelé exotických ježků. Plumlovská výstava

BYLI JSME
U TOHO

zasloužila absolutorium. „Jsem
strašně moc rád, že přišlo tolik lidí.
Z organizátorského hlediska to
bylo velice složité, byli jsme mírně nervózní. Ale podařilo se nám
přilákat chovatele z celé republiky,
kteří přispěli k výrazné kvalitě výstavy a perfektní atmosféře,“ pronesl spokojený Vlastimil Suchý.

jjaká
akká byla
bylla plumlovská
plum
mlovsskáá vý
výstava
ýstavva ted
teddy
ddyy králičků...
králličkků....

3x foto: Mic
Michal Kadlec

Chlupatí mazlíci uhranuli návštvníky výstavy zakrslých králík v Plumlov. Zvíátka zdatn pekonala i pekážkovou dráhu, k vidní byli i exotití ježci.

V Hamrech mli Interiér památky otevøen veøejnosti
BÍLÝ DEN

PROSTĚJOV Lidí, co měli zájem
o prohlídky prostějovského zámku,
bylo nakonec hodně. A to už na první
BYLI JSME
FOTOGALERIE
U TOHO
termín od jedné hodiny po poledni.
klikni na
Všichni si mohli prohlédnout i dosud
www.vecernikpv.cz
nepřístupné prostory jako například
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.
To vše za pečlivého slova půvabných Pro pítomné prohlídkám prostjovského zámku byla nachystaná i menší divaFoto: Jakub ermák
studentek SOŠPO Prostějov. U toho delní inscenace.
Přítomný byl také ředitel Střední od- však zničila třicetiletá válka, ale přítomný
prostě Večerník nemohl chybět.
borné školy podnikání a obchodu Ma- portál se dochoval až dodnes. Zámek
původní
rek Moudrý, jenž přišel podpořit své sloužil na začátku 17. století i jako vězení.
reportáž
studentky. „Moc děkujeme za to, že vás V polovině téhož století švédské vojsko
pro Večerník
ník
přišlo tolik. Budeme se muset rozdělit vypálilo jak město, tak i zámek. Ten byl
do více skupin, protože takto se tam ne- později pouze provizorně opraven, avšak
Jakub
vejdeme,“ usmál se úvodem.
od té doby už ho nikdo nevyužíval jako
ČERMÁK
Pak už vše mohlo začít. Mezi nejzajíma- panské sídlo. V 18. stol. sloužil jako sýp„Jde o studentky teprve prvního ročníku vější místnosti prostějovského zámku ur- ka a židovské vězení. Ve druhé polovině
střední školy. Takže to chce z jejich strany čitě patří kancelář ředitele záložny a zasta- 19. století koupila zámek rodina Chmejistou dávku odvahy a chtěla bych proto várny, kde se dochovalo původní secesní lařových a vytvořila z něj kulturní cenpoděkovat jejich učitelům, že získali děv- vybavení z počátku 20. století, a taneční trum. Jeho koncem zámek odkoupila
čata pro tuto věc. Není jednoduché před- sál se zachovalou renesanční výzdobou. prostějovská záložna a zastavárna, úpravy
stoupit bez problému před velkou sku- Zámek vybudoval v letech 1522 - 1526 byly provedeny počátkem 20. století a fapinu cizích lidí, ale už na jaře jsem slyšela Jan z Pernštejna, přičemž původně byl sáda získala sgrafitovou výzdobou. Dnes
chválu na adresu průvodců, takže jsem se součástí městských hradeb a za Vratislava je v majetku statutárního města Prostějov
přišla přesvědčit na vlastní oči, a lidé měli z Pernštejna, který byl tehdejším kanc- a spravován je odborem výstavby MěÚ.
pravdu,“ ocenila slovy uznání dvě mladé léřem království. V letech 1568 až 1572 Nedávno se zde otevřela kavárna a na
průvodkyně Alena Rašková, primátorka došlo k rozsáhlé renesanční přestavbě Pernštýnském náměstí probíhají v průstatutárního města Prostějov.
zámku, vybudovány byly arkády, které běhu roku nejrůznější kulturní akce.

➢ ze strany 25
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HAMRY Prostějovské Tyflo centrum uspořádalo v sobotu odpoledne Festival Bílý den. Hamry se
tak staly dostaveníčkem nejen pro
nevidomé a slabozraké, bohatý
kulturní program a soutěže pro
děti i dospělé přilákaly desítky
dalších návštěvníků.

Na festivalu zahrála návštvníkm skupina Casio band s nevidomým zpvákem
Jaroslavem Knejpem. Lidé si pak mohli zkusit napíklad rzné hry pro nevidomé.
2x foto: Michal Kadlec
FOTOGALERIE

Michal KADLEC
Od dvou hodin odpoledne až do
osmé hodiny večerní byl k vidění
program, kterým chtěli organizátoři
přiblížit zdravým lidem svět nevidomých a slabozrakých. „Připravili
jsme vystoupení zrakově postižených hudebníků, ukázku výcviku vodících psů a lidé si mohou vyzkoušet
zvukovou střelbu, hry pro nevidomé
či psaní Braillova písma,“ prozradila
přímo na místě konání festivalu
Zuzana Znojilová, sociální pracovnice prostějovského Tyflo centra.
„Smyslem celé naší akce je zábavnou formou přiblížit těm zdravým
a šťastnějším lidem svět zrakově po-

klikni na

www.vecernikpv.cz

stižených. Pro ty zdravé je to vlastně
zážitek zkusit si různé věci ve chvíli,
kdy jim zavážeme oči,“ podotkla
Zuzana Znojilová.
Na akci se pořadatelsky podílela

také Charita Prostějov, která zajistila informační stánek a pro děti také
skákací hrad. Odměnou pro všechny
návštěvníky byla závěrečná bohatá
tombola.

sraz autoveterán v roce 2018
Labutí pár VeteránPoslední
rallye v Nmicích pilákala davy lidí
vyvedl mladé...
➢

ze strany 3

PROSTĚJOV Čerstvá labutí
maminka přitom měla letos
v březnu na mále. „Volali nám
lidé, že s ní je něco špatně - nežrala
a byla zesláblá. Dva dny jsme ji
pozorovali a pak se rozhodli zasáhnout. Na stanici jsme zjistili,
že labutí samice je přiotrávená!
Po zhruba třech týdnech se u nás
dala do kupy a my ji opět mohli
vypustit na prostějovský rybník,“ prozradil Večerníku Drahoš
Kňourek, ředitel němčické záchranné stanice pro živočichy,
který má od prostějovských
občanů o aktuálním stavu labutí
neustálé informace.

Martin ZAORAL
„Volají mi i několikrát denně. Díky
tomu například víme, že se mláďata
vylíhla přesně po čtyřiašedesáti

dnech, co jejich maminka poprvé
usedla na vajíčka. Nejdříve však
seděla pouze na jednom, pak se situace změnila,“ uvedl Kňourek.
Přestože mláďata statných bílých
ptáků budí mezi Prostějovany
velkou pozornost, lidé by se k nim
měli chovat ohleduplně. „Stalo se
nám, že děti na popud rodičů málem
ukamenovaly labutího samce
u Podhradského rybníka v Plumlově,
a to jen proto, že na ně syčel a mával
křídly. Přitom on pouze chránil své
mladé. Dávali jsme jej dohromady
téměř dva měsíce, nakonec ale vše
dobře dopadlo a on se mohl vrátit
do volné přírody ke své partnerce,“
zavzpomínal Kňourek s tím, že
všichni bez výjimky by měli labutě
spíše pozorovat z dálky a příliš je
nevyrušovat. „Hlavně by se neměli
snažit mláďata chytit či je pronásledovat,“ zdůraznil na závěr ochránce
přírody.

NĚMČICE NAD HANOU Jelikož
tradiční srpnová akce Rallye Z lázní
do lázní je kvůli četným uzavírkám
silnic mezi Skalkou a Slatinicemi letos
zrušena, byl sobotní sraz automobilových a motocyklových veteránů
v Němčicích nad Hanou pro letošek
tím posledním. A návštěvníci to
zřejmě vycítili, protože plechové
skvosty přilákaly do centra Němčic
stovky diváků. A rozhodně se bylo na
co dívat!

původní
reportáž
pro Večerník
ník

Michal
KADLEC
Město Němčice nad Hanou a Hanácký
auto moto veterán klub v AČR Prostějov
uspořádaly opět další akci, která diváky
brala za srdce. Do samotného centra
Němčic se sjelo několik desítek majitelů
naleštěných historických vozidel z celé
republiky. Pořadatelé opět přísně dbali

VIDEO&FOTOGALERIE

klikni na
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Nádherný americký Buick byl zejm nejvtší atrakcí, lidé si ale se zájmem prohlíželi i další veterány. 2x foto: Michal Kadlec

na to, že soutěže se mohou zúčastnit
auta či motorky vyrobené pouze do roku
1970. A tak kromě nablýskaných skvostů
z předválečné doby byly k vidění i stroje,
které dokonce vidíme na silnicích i dnes!
Jednalo se především o Škody 100 nebo
1000. Na start rallye se ale postavily
hlavně pragovky, wikovky, Mercedesy,
aerovky, anglické MG a s velkou slávou
a za potlesku návštěvníků dorazil i muž,
jehož naleštěný černý Buick z roku 1936
vyvolal zřejmě nejvíce ovací. „Mnoho
lidí se nás už ptalo, zda němčickou rallye pořádáme jako náhradu za Skalku.
Tak to ale není. Rallye Z lázní do lázní

jsme letos zrušili, ale němčická akce
má již také svoji tradici a není žádnou
náhradou,“ řekl Večerníku Petr Studený,
předseda Hanáckého auto moto veterán klubu v Prostějově. „Dnes jde
jednak o výstavu veteránů, ale soutěží
se také v eleganci, kdy samotní diváci
vyberou vozidlo, které se jim nejvíce
líbí. V deset hodin dopoledne vyjede
na trasu celá kolona a projedeme se
celým němčickým regionem. Letos to
budeme mít trošku složitější, protože
po celém okolí se opravují silnice a jsou
zde uzavírky. Ale nějak to zvládneme,
i když původně naplánovaná trasa bude

o něco zkrácena,“ nastínil v sobotu
ráno během registrace zúčastněných
majitelů veteránů Studený.
Vůně benzínu a pohled na naleštěné
stroje diváky v Němčicích nad Hanou
prostě nadchly. A když se veteráni před
polednem po projížďce mikroregionem vrátili zpět na němčické náměstí,
zábava pokračovala dále. Organizátoři
připravili zábavné odpoledne včetně
jízdy zručnosti. „Pořádně si to užíváme,
protože letos nás už čeká jediná akce,
kterou bude podzimní burza náhradních
dílů pro veterány v Prostějově,“ dodal šéf
Hanáckého auto moto veterán klubu.

kultura

cena Jana Roubala
MAlá VElká, Český Krumlov s představením
Ukradená krev
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cenu poroty s doporučením na Jiráskův Hronov
MAlá VElká, Český Krumlov s představením
Ukradená krev
DS Třetí věk, Louny s představením
Analema

cenu Wolkrova Prostějova s nominací na Jiráskův Hronov
ZDIVIDLA, Ostrava s představením
Už brzy dozpívám

cena diváka
ZDIVIDLA, Ostrava s představením
Už brzy dozpívám

DIVADLA POEZIE:
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III. kategorie (od 22 let)
titul laureát František Barták – Šla Nanynka do zelí
Vítězslav Adamec – Lenka Vychodilová: Rept
Vladimír Soldán – Jiří Wolker: Balada o námořníku
Jana Machalíková – Ivana Myšková: Žena s žábou

II. kategorie (18–21 let)
titul laureát: Daniel Bleha – František Dryje, David Jařab, Bruno Salařík:
Ta, která neodpovídá na esemesky
Ester Valtrová – Ivan Bunin: Studený podzim

I. kategorie (15–17 let)
titul laureát: Kateřina Žáková – Jiří Wolker: Balada o nenarozeném dítěti
Jan Roháč – Charles Bukowski: Šunkový nářez
Noemi Fritzová – Annie Girardot, Marie-Thérese Cuny: Matka Ryška
Jan Čada – Terry Bisson: Jsou celí z masa

Sóloví recitátoøi:

ceny wolkrova prostìjova...

www.vecernikpv.cz
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pobavil František Barták, jemuž
se podařilo obhájit titul laureáta
z loňského roku. Tehdy si pro vystoupení vybral text „Pravdu o doktoru Faustovi“ od Přemysla Ruta.
Nyní na to šel úplně odjinud a zvolil
literární travestii „Šla Nanynka do
zelí“. Interpretoval tak text známé
dětské říkánky, tak jak by ji možná
rozepsalo hned několik známých
českých básníků. Skutečný autor
této humorné karikatury přitom zůstává skryt. „Pokud vím, text byl nalezen v pozůstalosti Jiřího Voskovce
a neví se, jestli ho napsal on, nebo
někdo jiný. Existují i další verze tohoto textu, které kolují různě po internetu, a já si některé z nich vybral.
Nejraději mám Sovu s Březinou,
tam se člověk vyblbne,“ prozradil
František Barták.

 YY<  }"} ; #}@;  Y$
 q q }@   qq ;"
Foto: Martin Zaoral

   

Hned dva laureáti interpretovali

navštivte stále více oblíbenější inter

1. kolo, sobota 6. října: TJ Ostrava –
VK Prostějov, VK Královo Pole Brno –
VK Dukla Liberec, TJ Sokol Šternberk
– Volejbal Přerov, PVK Olymp Praha
– VK UP Olomouc, TJ Sokol Frýdek-Místek – Volejbal Brno.
2. kolo, čtvrtek 11. října: Prostějov –
Olymp Praha, Liberec – Volejbal Brno,
Olomouc – Frýdek-Místek, Přerov –
Ostrava, KP Brno – Šternberk.
3. kolo, sobota 13. října: Frýdek-Místek – Prostějov, Šternberk – Liberec, Ostrava – KP Brno, Olymp Praha – Přerov,
Volejbal Brno – Olomouc.
4. kolo, sobota 20. října: Prostějov –

Po aktuálně probíhajícím omlazení
hráčského kádru však již nebudou
největšími favoritkami. A do sezóny
navíc odstartují velice těžkým zápasem na palubovce TJ Ostrava, kde
elitní tuzemskou soutěž otevřou proti
úřadujícím bronzovým medailistkám
v sobotu 6. října.
Následně nastoupí premiérově doma,
a to ve čtvrtek 11. 10. s Olympem
Praha. Načež vycestují do Frýdku-

Marek
SONNEVEND

původní
zpravodajství
pro Večerník

Volejbal Brno, Liberec – Olomouc, Přerov – Frýdek-Místek, KP Brno – Olymp
Praha, Šternberk – Ostrava.
5. kolo, čtvrtek 25. října: Olomouc
– Prostějov, Ostrava – Liberec, Olymp
Praha – Šternberk, Frýdek-Místek – KP
Brno, Volejbal Brno – Přerov.
6. kolo, sobota 27. října: Liberec – Prostějov, Přerov – Olomouc, KP Brno –
Volejbal Brno, Šternberk – Frýdek-Místek, Ostrava – Olymp Praha.
7. kolo, sobota 3. listopadu: Prostějov
– Přerov, Olymp Praha – Liberec, Frýdek-Místek – Ostrava, Volejbal Brno –
Šternberk, Olomouc – KP Brno.
8. kolo, sobota 10. Listopadu: KP
Brno – Prostějov, Liberec – Přerov,
Šternberk – Olomouc, Ostrava – Volejbal Brno, Olymp Praha – Frýdek-Místek.
9. kolo, sobota 17. listopadu: Prostějov – Šternberk, Frýdek-Místek – Liberec, Volejbal Brno – Olymp Praha,
Olomouc – Ostrava, Přerov – KP Brno.
10. kolo, sobota 24. listopadu: Prostějov – Ostrava, Liberec – KP Brno, Přerov
– Šternberk, Olomouc – Olymp Praha,
Volejbal Brno – Frýdek-Místek.
11. kolo, sobota 1. prosince: Olymp
Praha – Prostějov, Volejbal Brno – Libe-

rec, Frýdek-Místek – Olomouc, Ostrava
– Přerov, Šternberk – KP Brno.
12. kolo, sobota 8. prosince: Prostějov
– Frýdek-Místek, Liberec – Šternberk,
KP Brno – Ostrava, Přerov – Olymp
Praha, Olomouc – Volejbal Brno.
13. kolo, čtvrtek 13. prosince: Volejbal
Brno – Prostějov, Olomouc – Liberec,
Frýdek-Místek – Přerov, Olymp Praha –
KP Brno, Ostrava – Šternberk.
14. kolo, sobota 15. prosince: Prostějov – Olomouc, Liberec – Ostrava,
Šternberk – Olymp Praha, KP Brno –
Frýdek-Místek, Přerov – Volejbal Brno.
15. kolo, sobota 22. prosince: Prostě-

jov – Liberec, Olomouc – Přerov, Volejbal Brno – KP Brno, Frýdek-Místek
– Šternberk, Olymp Praha – Ostrava.
16. kolo, čtvrtek 17. ledna 2019: Přerov – Prostějov, Liberec – Olymp Praha,
Ostrava – Frýdek-Místek, Šternberk –
Volejbal Brno, KP Brno – Olomouc.
17. kolo, sobota 19. ledna 2019:
Prostějov – KP Brno, Přerov – Liberec,
Olomouc – Šternberk, Volejbal Brno –
Ostrava, Frýdek-Místek – Olymp Praha.
18. kolo, sobota 26. ledna 2019:
Šternberk – Prostějov, Liberec – Frýdek-Místek, Olymp Praha – Volejbal Brno,
Ostrava – Olomouc, KP Brno – Přerov.
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Foto: Marek Sonnevend

-Místku, přivítají Volejbal (dosud Fénix) Brno a pak přijde na řadu vždy
horečně očekávané derby s Olomoucí. V rámci 5. kola se uskuteční
25. října na hřišti UP.
Jinak platí to, o čemž jsme informovali
už dříve: desetičlenné extraligové pole
se svým složením vůbec nezměnilo.
Vítězky baráže z Českých Budějovic totiž na základě rozhodnutí vedení klubu
nevyužily práva na postup z první ligy
a mezi národní smetánkou ženské kategorie tudíž zůstal Fénix (nyní Volejbal)
Brno jakožto barážově poražený.

PROSTĚJOV Setkání členů Sportovně technické komise
Českého volejbalového svazu 8. června v Plzni mělo jeden
ústřední bod programu: rozlosování celostátních soutěží ČR
v novém ročníku 2018/2019. Večerník pochopitelně nejvíc
zajímala UNIQA extraliga žen, do níž na podzim vyrazí volejbalistky VK Prostějov coby desetinásobné mistryně republiky.

milujeme vecerník


NOVÝ ROČNÍK ŽENSKÉ EXTRALIGY ZAČNE 6. ŘÍJNA

Pondělí 18. června 2018
www.vecernikpv.cz

Už v odpoledních hodinách úterý
12. června měli diváci možnost zajít na
jedno z prvních představení divadelníků
z Českého Krumlova MAlá a VElká pod
vedením režisérek Marty Hermannové
a Veroniky Holcové. Od dvacáté hodiny
přišlo na řadu oficiální zahájení se symbolickým předáním klíče od městských bran.
Stejně jako loni přijala pozvání na akci novocirkusová akrobatická skupina Losers a na
náměstí před místním muzeem předvedla
dechberoucí show. Jejich výstup s názvem
Kolaps byl plný neuvěřitelných kousků, nad
nimiž v některých chvílích zůstával rozum
stát. Se zatajeným dechem sledovali přítomní akrobatické kousky a podle hlasitých
reakcí přihlížející nevěřili svým očím. V průběhu show rozdávali pořadatelé mezi diváky
svíčky, které si lidé mezi sebou zapalovali. Po
hromovém aplausu si skupina Losers užila
několik zasloužených děkovaček a poté se
veškerá pozornost nasměrovala na sochu
Jiřího Wolkera. Všichni přítomní se s rozsvícenými svíčkami pomalu přesouvali k soše
a dav osvětlený pouze plápolajícími plamínky v rukou byl nesmírně poetický.
Úvodní slovo si vzala náměstkyně primátorky Ivana Hemerková. „Doufám, že tento týden si u nás ve městě všichni užijeme.
Musím říci, že zahájení bylo přímo fantastické. Za to patří velký dík pracovníkům
z Duhy, kteří tuto skupinu pro zahájení
zajistili. Všem vám přeji, abyste každý den

Úterní zahájení a pøedání klíèe

Jakub ČERMÁK

PROSTĚJOV Minulé úterý 12. června započal v Prostějově velký svátek
uměleckého přednesu a divadel poezie.
Jako každoročně čekaly na diváky desítky divadelních představení, koncertů,
přednášek a seminářů. Hlavním bodem celé akce byla tradičně přehlídka
nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů
a divadel poezie z celé České republiky,
jež nesl po jedenašedesáté název Wolkrův Prostějov. Divadelní a recitátorské
veselení probíhalo až do soboty v sále
Kulturního klubu Duha, v Městské
knihovně nebo například na zámku na
Pernštýnském náměstí.

Ve středu započaly očekávané přehlídky
recitace. Přehlídky recitátorů se mohou zúčastnit sólisté a divadelní soubory z České
republiky, jejichž vystupující členové ukončili 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia. Horní věková hranice
není stanovena a přehlídky se řadí do třech
kategorií, ve kterých je několik podskupin.
Sóloví recitátoři jsou nominováni a doporučeni z krajských postupových přehlídek
WP, které probíhají přes rok. Soubory jsou
z těchto přehlídek doporučeny. Od devíti
hodin zahájila recitace I. kategorie, kam se
řadily děti od ukončení 9. třídy ZŠ nebo
odpovídající třídy víceletého gymnázia do

Recitace a LiStOVáNí Lukáše Hejlíka

www.vecernikpv.cz

klikni na
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jakké byly reccittacee....

 

Rozbory jsou druhá a stejně podstatná
část jako recitace. Porota se sejde s vystupujícími, rozebere jejich texty a následně je
ohodnotí. To se ve čtvrtek 14. června nevyhnulo ani recitujícím z první kategorie, kteří se hodinu po poledni sešli za kavárnou na
prostějovském zámku. „Až přijde porota,
tak se u každého jednotlivce zhodnotí jeho
přednes, text, kvalita a podobně,“ prozradila Večerníku jedna z pořadatelek.
Nervózní skupinka recitátorů byla připravena poslechnout si rozsudky poroty.
„Jsem trochu nervózní, ale šlo hlavně o to
si to užít přece. Myslím, že rozbor bude
kladný, ale nikdy nevíte,“ svěřil se Večerníku
Karel, jeden z recitátorů. Přestože se rozborové odpoledne neslo ve velmi přátelském
duchu, ve vzduchu byla cítit jistá nervozita,
nikdo samozřejmě nechtěl slyšet negativní
věci. „Jsem spokojená, věděla jsem, kde
byly chyby už předtím, než jsem to slyšela
od porotců, takže pozitivní je, že jsem si to

Rozbory a závìreèné recitace

především o snaze být dobrým rodičem.
Protože chci, abys věděl, že jsem se vážně
snažil úplně nejvíc, jak jsem uměl. Nikdo
negooglil tolik jako já,“ říká v jednom
úryvku z knihy sám autor. Plným sálem se
po celou dobu představení nesl upřímný
smích z tragikomických situací, které Hejlíka coby otce potkávaly. „Bylo to parádní
a je to přesně tak. Na rodičovství se asi každý může připravit sebevíc, stejně ale netuší,
co všechno přijde,“ myslí si s úsměvem jedna z divaček Julie.



 

 

dokázala uvědomit sama a příště se toho
musím vyvarovat. Mám texty Ivana Vyskočila moc ráda, takže to určitě není první ani
poslední, co jsem dělala,“ vypověděla před
naším redaktorem účastnice Wolkrova
Prostějova Klára.
I páteční a sobotní ráno se neslo v duchu
recitací. Počet účastníků se zdál až neuvěřitelný a různorodé recitační dopoledne
ukázalo, kolik mladých lidí má zájem
o tento druh umění a zábavy. V pátek dopoledne se představila 2. kategorie, kam
patří lidé od osmnácti do jednadvaceti
let. Alžběta Rajchlová si pro svůj přednes
vybrala Utkvění času od Karla Čapka
a Gabriel Štěpánek Jiřího Charváta a jeho
Manuál k zbláznění. Ukázalo se, že recitátoři mají zájem o české autory a až devátá v pořadí Nikol Pagáčová si připravila
text z knihy zahraničního autora Daniila
Charmse. V sobotním programu dokončila 2. kategorie své výstupy šestou skupinou
a na řadu přišla kategorie třetí, která byla
zároveň i poslední. Radost místním udělal Vladimír Soldán svým výběrem Jiřího
Wolkera a Baladou o námořníkovi. Zaujal
i Josef Káninský s Klapzubovou jedenáctkou. Jana Machalíková uzavřela recitační
části Ženou a žábou od Ivany Myškové
a tím skončil dlouhý program, kde se předvedly desítky skvělých a nadaných recitátorů. „Mám pocit, že se mi to povedlo, uvidíme, co se dozvím na rozboru, ale už ze mě
opadla tréma, takže dobrý. Dneska si můžu
užít město, zatím se mi tady moc líbí,“ pochválila Prostějov Tereza z Prahy.
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s vanou od Ivana Vyskočila nebo Martin
Karban s Peticí od Květy Legátové. V třetí
skupině pak velmi zaujal Jan Roháč, který
divákům recitoval ze Šunkového nářezu
Charlese Bukowského. Bylo vidět, že si
recitátoři vybírali díla podle toho, co jim je
blízké, a dokázali skrze text prodat svůj recitační um. „Myslím, že to bylo dobrý. Každopádně je tady plno skvělých recitátorů
a vybrali si výborné texty. Díky tomu mám
mnoho nápadů, jaké knihy si přečíst,“ svěřil
se Večerníku jeden z recitátorů.
V tentýž den večer pak vystoupil v sále
Duhy host Wolkrova Prostějova Lukáš
Hejlík. Ten si připravil výtažky z knihy
Fredrika Backmana (autor knihy Muž
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o světě. Kniha plná srandovních historek,
zažili něco nového, ať už soutěžíte, nebo 18 let. Po hlasové rozcvičce a prezentacích obav z rodičovství v jednadvacátém století
jste se přišli jen podívat a užít si atmosféru přišly na řadu ostré pokusy. Mezi prvními a nepodmíněné lásky je dobrou průprafestivalu. Já už se strašně těším na závěrečný byl například Matěj Velička s Příběhem vou pro začínající i budoucí rodiče. „Je
večer, ne proto, aby to bylo už za námi, ale
ty závěrečné večery jsou pro mě opravdovým svátkem.“
V místním Music Baru The 27 pak proběhla afterparty, na kterou dorazil nespočet
lidí zatančit si, popít a seznámit se. Tento
nový hudební klub vznikl teprve minulý
rok, ale už teď se těší výrazné popularitě,
zejména proto, že dává šanci místním kapelám, aby měly kde vystupovat. Party se
táhla až do ranních hodin a celou dobu ji
provázely přátelská atmosféra a očekávání
dalších dnů. Umělci se zde scházeli každý
večer.

me, jsme kamarádi a máme podobné
vidění volejbalu. Teď on mančaft povede, já mu budu pomáhat, a že můžeme
dělat ve dvojici spolu je super,“ těší Mičeka. Zároveň však hned upozorňuje na
jednu podstatnou skutečnost. „Vůbec
to nebude jen o nás dvou. Naopak se
musí maximálně zapojit úplně všichni
z družstva, to znamená celý realizační
tým, pochopitelně všechny hráčky i vedení klubu. Společně vytvořit dobrou
partu, každý den makat a jít za stejným
cílem,“ zdůraznil Lukáš Miček s tím, že
podle jeho názoru teď výrazně vzroste
důležitost divácké podpory.
„Vážíme si pomoci všech stávajících
příznivců, ale po pravdě bychom rádi

fanoušky mnohem víc vyburcovali. Je
potřeba, aby se ve větší míře zapojila
mladší generace, tak jak to fungovalo
v prvních letech existence VK. Od nového ročníku už Prostějov přestane být
dominantní v českých soutěžích, místo
toho nastane těžký boj o každé utkání,
bod, set i míč. A při téhle předpokládané vyrovnanosti budeme mohutnější
fanouškovské povzbuzování potřebovat dvojnásob,“ vyřkl Lukáš pravdivou
myšlenku.
Značnou osobní zodpovědnost
ponese nejen coby asistent výběru
žen, nýbrž i jako nový šéftrenér prostějovské mládeže. „Jakmile Slávek
Matěj oznámil na letošní léto svůj od-

PROSTĚJOV Evropská liga ve
volejbalu žen konaná od letoška
pod novou hlavičkou Golden European League 2018 vyvrcholila
závěrečným turnajem Final Four
v Budapešti. Reprezentace České
republiky obsadila na půdě maďarské metropole konečné třetí
místo a smečařka Lucie Nová
coby jediná členka národního
týmu z VK Prostějov přitom skoro nezasáhla do hry.
Češky nejprve nastoupily ke čtvrtečnímu semifinále proti domácím Maďarkám, jimž podlehly hladce 0:3.
Nezvládnutý zápas strávila Lucka
takřka celý na lavičce, odkud naskočila na plac v prvním i druhém setu
pouze na malou chvilku. Svěřenkyně trenéra Zdeňka Pommera jasnou

„První zápasy jsem sbírala zkušenosti a měla možnost dostat se na
hřiště aspoň na pár míčů. V Bělorusku jsem pak dostala šanci nastoupit od začátku v základu, což mi
udělalo velkou radost a myslím, že
jsem svou roli zvládla. Takže u mě
panuje spokojenost. Pro semifinále jsme chytily dobrý los, tudíž
bychom mohly postoupit do finále
a zabojovat o celkové vítězství,“ říkala Lucie před Final Four s nadějí,
která nevyšla.
(son)

Semifinále: Maďarsko – Česko 3:0 (21, 19, 19), Lucie Nová 0 bodů (krátce střídala)
O 3. místo: Česko – Finsko 3:1 (17, 26, -25, 21), Lucie Nová 0 bodů (nenastoupila)

 { | {

%(%$ )q% %$)% +% =>@Q

porážkou přišly o šanci postoupit do
kvalifikace o příští ročník elitní Ligy
národů (dosud World Grand Prix).
Chuť si výběr ČR alespoň trochu
spravil pátečním vítězstvím 3:1 nad
Finskem v duelu o třetí pozici, čímž
získal pomyslný bronz. Nová ale tohle utkání strávila mezi náhradnicemi úplně celé, aniž by do něj jakkoliv
zasáhla. Už dříve – po suverénním
prvenství družstva v základní skupině
– však okomentovala svou premiéru
v reprezentačním áčku následovně.

Češky skončily v Evropské lize celkově třetí,
Lucie Nová během Final Four téměř nehrála

PROSTĚJOV Pořádnou nálož práce
bude muset v nové sezóně zvládnout
Lukáš Miček. Kromě toho, že zůstal
hlavním koučem juniorek VK Prostějov, se stal i asistentem u ženského
„A“-týmu volejbalistek vékáčka a navíc
šéftrenérem mládeže hanáckého oddílu. „Bude toho opravdu hodně, ale
na všechno se moc těším,“ ujistil teprve
jednatřicetiletý progresivní lodivod.
Nejvíc zásadní z pohledu veřejnosti
určitě je jeho posun z pozice statistika
na místo druhého kormidelníka klubového áčka. „Samozřejmě jsem rád za
důvěru, kterou mi vedení dalo. Zvlášť za
situace, kdy se novým hlavním koučem
stal Lubo Petráš, s nímž se výborně zná-

Každopádně si myslím, že volejbalová
mládež VK Prostějov stále má velký potenciál, o jehož maximální zúročení se
musíme snažit,“ zmínil Miček.
Aktuálnější než kdy dřív nyní může být
produkce vlastních odchovankyň pro
dospělé áčko. „Ano, mladé holky vycházející z juniorek teď budou dostávat
v našem A-družstvu podstatně víc prostoru. A tím důležitější bude, abychom
dokázali své hráčky vychovat i připravit
na co nejvyšší herní a lidské úrovni,
mohli pak v ženské extralize z jejich kvalit těžit. Po téhle stránce je myslím propojení mé práce u mládeže i dospělých
vhodným krokem z hlediska systému,“
doplnil Lukáš Miček.
(son)

Levice, Prostějov (son) - Už v rámci
přípravy na příští sezónu 2018/2019
odehrály volejbalové starší žákyně VK
Prostějov mezinárodní turnaj v Levicích. Tradiční akce na Slovensku tentokrát měla skromnější startovní pole
jen šesti účastníků a Hanačky skončily
právě až na šesté pozici.
„Chybělo nám pět stěžejních hráček,
které jsme ve stejném termínu pustili
na kontrolní turnaj KCTM. Ten byl
pro ně z celkového hlediska důležitější, my jsme do Levic aspoň mohli vzít
další členky kádru včetně mladších
holek, co budou v dalším ročníku
mezi staršími žákyněmi nové,“ vyložil
nejprve šéftrenér mládeže ve vékáčku
Lukáš Miček.
Prostějovskou výpravu do SR vedl
společně s Janem Moravčíkem, jenž
výběr VK věkové kategorie U15 od
léta převezme. „Konkurence v Levicích sice nebyla početná, ale měla
docela vysokou kvalitu. Kromě nás
startovaly čtyři slovenské kluby a jeden přicestoval i z Maďarska,“ prozradil Miček.
Z obsazení posledního místa nedělal
žádnou vědu. „Brali jsme to vyloženě
jako přípravu bez důrazu na výsledky.
Děvčata posbírala cenné zkušenosti,
my jsme si s Honzou něco vyzkoušeli,
viděli holky v zápasové akci. A výkony
našeho týmu nebyly navzdory samým
porážkám zdaleka tak špatné, většinou
rozhodovalo několik rozdílových míčů
hlavně na servisu a přihrávce. Navíc mě
některé hráčky vyloženě potěšily tím,
co na Slovensku předvedly,“ zhodnotil
Miček.

  
   

Prostějov (son) - V minulém vydání
Večerníku jsme slíbili, že dnes začneme
s postupným zveřejňováním nových
posil hráčského kádru prostějovských
volejbalistek. Na fanouškovsky nejzajímavější informace, které příznivci vždy
vyhlížejí s dvojnásob velkým zájmem,
si však budete muset ještě počkat.
Na odtajňování čerstvých akvizic jsme
přitom byli dopředu domluveni s novým sportovním ředitelem VK Miroslavem Čadou, který nám už před týdnem
prozradil výčet plejerek stávajícího týmu,
jež zůstávají a naopak odcházejí. Další informační krok však zatrhl šéf klubu.
„Žádám veřejnost o strpení, jména nových posil sdělíme nejdříve až začátkem
července. Důvody jsou interní,“ sdělil
krátce a bez bližšího vysvětlení předseda správní rady vékáčka Petr Chytil.
Proč zvolil tento oddalovací krok?
Podle našich informací ještě není zcela jasné, kolik finančních prostředků
bude mít volejbalový oddíl z Prostějova pro příští sezónu 2018/19 přesně
k dispozici. A teprve až pevněji stanoví
svůj rozpočet, přikročí ke zveřejnění
kompletního složení hráčského kádru
včetně příchozích žen, ze kterých většinu již má smluvně podepsanou.

  
posil pøijde pozdìji
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volejbal

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

Vstupenky v síti

Pátek 20. 7. 2018 od 15.00 hod. / Sobota 21. 7. 2018 od 11.00 hod.

chod, hledal se jeho nástupce. Nejdřív
to vypadalo na Soli Soares, ale nakonec
připadla tahle vůdčí role mně, čehož si
samozřejmě vážím, byť jde o velmi odpovědnou a nelehkou práci. Určitě se
jí však nebojím, beru to spíš za výzvu,“
ujistil Miček. Jeho vize je poměrně
jasná. „Nejen podle výsledků většiny
věkových kategorií jsou patrné některé nedostatky, na jejichž odstranění se
hodláme zaměřit. Prioritou přitom
musí být správná herní technika, dodržování taktických prvků a zejména
zdravý přístup k volejbalu. Počínaje žákyněmi přes kadetky až po juniorky. Víc
konkrétní být nechci, všechno musíme
řešit hlavně mezi sebou uvnitř klubu.

„Wolkrák“ bavil aneb jak probíhal den za dnem { |}  ~   {   {
 { { { }    

Letošní závěrečný večer se konal již
po jednašedesáté. Zatímco loni se organizátoři společně s účastníky vtipně
i originálně ohlédli za uplynulými šedesáti lety, letos byl doprovodný program
poněkud osekán. Na pódiu tak kromě
samotných recitátorů vynikla zejména
někdejší dlouholetá vedoucí pořádající
KK Duha Alice Gregušová, která společně s laureáty sborově uváděla jednotlivé vystupující.
Mezi nimi publikum skutečně

Martin
ZAORAL

pro Večerník

původní
reportáž

PROSTĚJOV Dokázat ze sebe dostat intenzivní osobní výpověď a zároveň vystihnout ducha
a poetiku předlohy, tak to byly dva hlavní úkoly, před kterými stáli recitátoři i divadla poezie
na soutěžní přehlídce 61. ročníku Wolkrova Prostějova. Ti, kterým se to letos zadařilo ze všech
nejlépe, se sešli uplynulou sobotu v zaplněném sále Kulturního klubu Duha, kde ukázali, co umí.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník sledoval pěkně zblízka dění v průběhu celého programu a nechyběl
ani u finálního rozřešení.
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 Během deseti roků ve vékáčku
trochu zapadlo, že jste už předtím
dělal sedm sezón prvního lodivoda ve Slávii UK Bratislava a získal
s tamním áčkem čtyři mistrovské
tituly. Jak se vlastně zrodil váš
nástup k dospělému kolektivu
v pouhých sedmadvaceti letech?
„Celé to mělo přirozený vývoj dlouho předtím. Už ve svých devatenácti
jsem začal trénovat bratislavskou
přípravku a postupně pak pokračoval do vyšších věkových kategorií,
až jsem roku 1998 převzal juniorky
Slávie UK. Po třech letech u nich mě
oslovil prezident klubu, jestli bych
nechtěl dělat asistenta v ženském
áčku, což jsem vzal. Potom došlo
k takové situaci, že ještě během letní
přípravy to hlavní kouč vzdal, náhle
skončil. A určitou shodou okolností
tak náhle vznikla možnost vést extraligové družstvo žen, navíc v tu dobu
nejlepší na Slovensku. Rozhodl jsem
se do toho jít a přišlo strašně krásné
období mé kariéry.“
 Co všechno se s Bratislavou
povedlo?
„Nádherné byly zejména první tři
sezóny, kdy jsme hráli fakt výborný volejbal a třikrát za sebou získali
titul, navíc se dařilo i v evropských
pohárech. Dvakrát jsme postoupili
do čtvrtfinále TTC Cupu a pak dokonce do čtvrtfinále CEV Cupu, kde
na nás pro zajímavost narazilo i KP
Brno vedené Mirkem Čadou. Ten si
mě vlastně už v tom roce 2001 vzal
k sobě jako asistenta slovenské reprezentace, s níž se povedlo dvakrát
postoupit na mistrovství Evropy
a přivézt deváté místo z šampionátu
2003 v Turecku. Ve Slávii UK jsem

Marek
SONNEVEND

v rámci původního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Vylézt ze škatulky
dlouholetého trenérského asistenta a všechny přesvědčit, že dokáže
být neméně kvalitním hlavním
koučem. To je současný úkol pro
Lubomíra Petráše (na snímku),
nového kormidelníka volejbalistek VK Prostějov. Ve svých třiačtyřiceti letech dostal příležitost
vést ženský tým úspěšného hanáckého klubu a Večerník si s ním
nejen o tomhle obsáhle popovídal
v exkluzivním rozhovoru. A byť je
Petráš znám především jako velký
dobrák, jeho vize pro vůdčí roli působí naprosto jasně i pevně.

zůstal až do roku 2008, kdy se nám
podařilo přidat čtvrté ligové prvenství po předchozích dvou stříbrech,
a celkově na těch sedm let vzpomínám strašně rád. V bratislavském
mančaftu byly i holky, které pak působily v Prostějově: Soli Soares, Gabika Tomášeková, Lucka Töröková.
Prostě super, měl jsem samozřejmě
i štěstí. Rovnýma nohama jsem
skočil coby mladý trenér do ženské
kategorie a hned sbíral takové úspěchy.“
 Potom přišel přestup do VK
Prostějov. Ten se seběhl jak?
„Mirek Čada se stal tady hlavním
koučem, a protože jsem mu v tu
dobu dělal už sedm let asistenta
u slovenského nároďáku, nabídl mi
stejnou práci i v Prostějově. Já měl
sice za sebou sedm let na pozici prvního trenéra v Bratislavě, ale hodně
mě oslovila vize mezinárodně špičkového klubu, který vékáčko začalo
budovat. Patřit do týmu s řadou
výborných zahraničních hráček, působit v prestižní Champions League
a vůbec být součástí velmi ambiciózního i plně profesionálního klubu
mě moc lákalo, proto jsem nabídku
vzal. Ačkoliv jsem se musel přeorientovat na práci oddílového asistenta, což je samozřejmě něco jiného,
než být hlavní. Stejně přešaltovat se
budu muset i teď, byť opačným směrem. Problém jsem s tím však neměl
tenkrát před deseti lety a věřím, že
nebudu mít ani tentokrát.“
 Bral jste prostějovské angažmá i s tím, že se můžete
leccos přiučit od takové kapacity, jakou
Miroslav Čada
již tehdy byl?
„Od každého tre- néra si lze vzít
spoustu věcí, i když by měl člověk
mít ten základ vždycky svůj. Mirkův
způsob práce a jeho metody jsem
měl možnost poznat dokonale díky
tomu, že jsme spolu dělali nejprve
sedm let u reprezentace Slovenska
a pak dalších deset roků v Prostějově. Naše spolupráce navíc nekončí,
protože Miro se teď přesunul na
místo sportovního ředitele.“
 Má v gesci skládání hráčského
kádru, navíc je i poradcem. Nehrozí, že vám bude příliš zasahovat do trenérských kompetencí?
„Toho se vůbec nebojím. My si za
těch sedmnáct společných sezón
výborně rozumíme a dokonale se
známe, vždy jsme o všem společně
diskutovali a neměli spolu žádné
problémy. V totéž stoprocentně
věřím i dál, byť se naše role u týmu
momentálně změnily. Všechno je
a bude o spolupráci a komunikaci,
která mezi námi funguje naprosto

bude nutné
být přísnější, tak
prostě
přitvrdím.
(úsměv) Já s tím nemám
potíže, i když nic takového
nevyhledávám. Jsou trenéři,
kteří záměrně vyvolávají konflikty
v kolektivu a uměle navozují napětí,
protože jde o styl jejich práce nebo
povahu. Já jsem svým založením
přesně opačný, tohle divadlo nemám rád. Sázím na klid a pohodu,
na profesionální fungování mančaftu v profesionálním klubu. Vše
musí vycházet od stoprocentního
přístupu samotných hráček, stejně
jako všech členů realizačního týmu.
Až pokud někdo nebude plnit to, co
má anebo se začne dít něco jiného
špatného, musí hlavní kouč zakročit. Třeba i důraznějším způsobem,
jestli si to vyžádá situace.“
 Na podzim 2014 jsme spolu
a ještě s Lukášem Mičekem dělali
dvojrozhovor, v němž jste hovořili o ideální variantě do budoucna
vést společně prostějovské áčko
žen. Což se nyní naplnilo. Věřil
jste tehdy, že se to skutečně jednou stane?
„Myslím, že tenkrát jsme v sobě už
možná měli nějaká pivka, tak to
z nás vypadlo. (směje se) Ale vážně.
Všechno má svůj vývoj i posloupnost, v rámci čehož teď přišla naše

v pohodě.“
 Pomůže vám též fakt, že jste už
poslední tři ročníky vedl tréninky
a měl tím pádem hodně kompetencí?
„Přesně tak. Mirek před třemi roky
sám přišel s návrhem, že bych si vzal
na starost tvorbu přípravy i vedení
samotných tréninků, samozřejmě
po vzájemné domluvě. Tenkrát
jsem velice rád souhlasil a od té
doby jsem měl na celkové fungování družstva mnohem větší vliv.
Tím pádem můj současný přechod z pozice asistenta na hlavního kouče nemusí být až tolik
složitý. Navíc Miro během
play-off uplynulého ročníku extraligy dost marodil a víc než týden
vůbec nemohl chodit na tréninky,
tudíž jsme si vyzkoušeli fungování
mančaftu bez něho.“ (s úsměvem)
 Jste znám jako vyložený dobrák, kliďas. Nebude pro vás
problém směrem k hráčkám v případě potřeby
přitvrdit?
„Vždycky záleží na
okolnostech. Pokud nastanou
takové, že

šance a hlavní bude, abychom ji dokázali správně využít. Každopádně
jsem moc rád, že mým asistentem
bude právě Lukáš, protože si hodně
rozumíme a jeden na druhého se
můžeme spolehnout. Snad to nám
dvěma, celému realizačnímu týmu
i hráčkám půjde co nejlépe. Především musíme společně vytvořit
soudržnou, kvalitně fungující partu.
A všichni dělat maximum pro hraní
opravdu dobrého volejbalu. Pak se
můžou dostavit i úspěchy. Prvotní
teď je po veškerých změnách dát
znovu dohromady precizně fungující mančaft.“
 Jaké budou po snížení klubového rozpočtu a s méně našlapaným kádrem cíle?
„Až dosud vždy byly jen ty nejvyšší, to znamená pokaždé získat mistrovský titul i Český pohár - pokud
možno suverénně - a k tomu se snažit o prosazení v Champions Lea-

✓ narodil se 28. října 1974 v Bratislavě
✓ nový hlavní trenér žen VK Prostějov
✓ od dětství se věnoval volejbalu, jako hráč
to v dresu Slávie UK Bratislava dotáhl až
do mužské extraligy SR
✓ hráčskou kariéru však dobrovolně ukončil už v pětadvaceti letech,
aby se mohl začít naplno věnovat trenérské dráze
✓ coby hlavní kouč dovedl ženy Slávie UK Bratislava k zisku čtyř
mistrovských titulů, tří Slovenských pohárů a jednoho Česko-slovenského poháru, navíc i k postupu do čtvrtfinále evropského CEV Cupu
✓ od roku 2008 až do letošního jara byl asistentem trenéra A-týmu žen
VK Prostějov a současně mládežnickým lodivodem ve vékáčku,
osobně se tak podílel na všech klubových úspěších
dlouhých čtrnáct let (2002 až 2016) dělal asistenta kouče u ženské
reprezentace Slovenska
✓ je čerstvě ženatý, v sobotu 16. června si vzal bývalou hráčku
TJ OP Prostějov a mládežnickou trenérku VK Lucii Kučerovou
zajímavost: v součtu národního výběru SR a vékáčka stál po boku
Miroslava Čady jako druhý trenér málo vídaných sedmnáct sezón
(s jedinou půlroční přestávkou)

LUBOMÍR PETRÁŠ

vizitka
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místě žádný
alibismus
toho druhu, že bychom si řekli:
stačí se pohybovat v klidném
středu tabulky.
Místo toho se
určitě budeme chtít rvát
o extraligovou
medaili. Nakolik půjde o uskutečnitelnou
realitu, to ukáže možná
už příprava, posléze začátek soutěže. V každém
případě nás čeká moře
práce a budeme to mít
hodně těžké, s tím je nutné počítat. Proto musíme
všichni společně zmobilizovat síly a od začátku do
toho šlapat naplno.“

gue. Teď nastává trochu jiná realita,
tlak na výsledky přestane být tak
obrovský. Což však na druhou stranu vůbec neznamená, že rezignujeme na jakékoliv cíle. Naopak do
boje opět půjdeme s touhou dokázat maximum, ovšem rozumně, bez
přehnaně vysokých ambicí. Budeme mít družstvo složené převážně
z mladších děvčat, ale doplněných
též o zkušené volejbalistky, dokupy
to myslím nevypadá vůbec špatně.
U těch mladých pochopitelně
záleží, jak se chopí větší příležitosti. Celkově však
není
na

Jsou trenéři, kteří záměrně vyvolávají konflikty
a uměle navozují napětí, protože jde o styl jejich
práce nebo povahu. Já jsem svým založením přesně
opačný, tohle divadlo nemám rád. Sázím na klid
a pohodu, na profesionální fungování v celém klubu.

Lubomír Petráš rozebírá svůj nástup na místo hlavního kouče VK Prostějov

„BUDEME CHTÍT BOJOVAT O MEDAILI“

151204111262

Historie nejstarší palírny Evropy
začala 4. července 1518, kdy Vilém
z Pernštejna a Helfštýna udělil právo várečné jedenatřiceti majitelům
domů v Prostějově. Mezi vybranými
byl i majitel domu U Zeleného stromu Hajný Jež ze Seloutek. Zpočátku
se především vařilo pivo. Ježův nástupce Jan Chytrovský zainvestoval
a nechal vylepšit sladovny a pivovarské místnosti. 1591 do Palírny U Zeleného stromu nastoupil podnikatel

Jakub ČERMÁK

PROSTĚJOV Páteční vernisáží
a následně výstavou v Galerii a muzeu Prostějovska si Palírna U Zeleného stromu symbolicky připomíná
pětisté výročí od svého založení. Za
příjemných tónů klavíru si příchozí mohli na konci uplynulého týdne prohlédnout nástroje, které se
v palírně vyskytují, přečíst si něco
o historii na panelech rozmístěných
po několika muzejních místnostech
nebo rovnou ochutnat některé produkty. Kurátorka muzea Kamila Husaříková si společně s palírnou připravila několik barových míst, kde
příchozí mohli ochutnat dobroty, co
společnost produkuje už pět století.
Zájem o výstavu byl enormní a i přes
slunečné odpoledne přilákaly dějiny nejstarší palírny v Evropě desítky
lidí. Večerník byl mezi nimi.
BYLI JSME
U TOHO

pekař Pavel Zoubek, za jehož hospodaření se vyráběla nejkvalitnější
pálenka v širokém okolí a palírna si
postupně začala budovat jméno. Posuneme se o trochu dál do roku 1735.
Palírna vzkvétala s příchodem majitele M. Storcha z Markvartic, který
díky tomu, že byl původní profesí
lékárník, začal do kvasu přidávat i byliny a koření jako například fenykl,

anýz, peprmint a jiné. Tento nápad se
v několika tradičních a originálních
receptech používá dodnes.
„Výstava je perfektní. Zajímalo by mě,
co by si pomyslel zakladatel palírny,
kdyby věděl, že tu po něm jeho podnik bude dalších pět set let,“ dumal
nad sklenkou pálenky Radim, který se
přišel podívat se ženou. „Míchají i koktejly, takže naštěstí do sebe nemusím
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kopat panáky. Dneska to je velice příjemné odpoledne tady v muzeu, jsem
ohromně překvapená, jak do sebe pasují to prostředí, hudba a celá nálada
okolo,“ doplnila svého muže Sabina.
Na začátku druhé světové války se palírně velmi dařilo zvýšit výrobu i obrat.
Firma se v podstatě téměř zdvojnásobila. Roku 1940 obrat činil více než
13 milionů, což bylo na tuto dobu přímo astronomické číslo. Od roku 1941,
z důvodu vysoké spotřeby pro válečné
účely, byly zavedeny příděly lihu. Podnik se však snažil nestagnovat a nahradil výrobu alkoholických nápojů výrobou sodovek a dalších nealkoholických
nápojů. Palírna se musela potýkat
i s gestapem, když anonym nahlásil, že
palírna schovává zásoby lihu. Následně
byla palírna obsazena vojáky a celá prohledána. Díky odvaze všech zaměstnanců skončila kontrola neúspěchem
palírnu zdiskreditovat. Po válce došlo
ke znárodnění a i přes centrální komunistické vedení si podnik udržel svou
vysokou kvalitu. V loňském roce se
firma vrátila ke svému původnímu názvu Palírna U Zeleného stromu z roku
1518 a navázala tak na tradici a historii
palírnictví v Prostějově trvající již 500
let. Tuto výjimečnou událost podtrhuje fakt, že společnost zůstala i po tolika
letech v rukou českých majitelů.
Výstavu můžete v prostějovském
muzeu shlédnout až do 16. září.

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.

Odpovídat můžete na tel. č.: 582
333 433, mobilní telefon 608 960
042 nebo e-mail: souteze@vecernikpv.cz do čtvrtku 21. června, 12:00
hodin. Pro čtyři výherce máme
připravenou po dvojici lístků. Šťastlivce zveřejníme v příštím vydání
Večerníku.
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro
vás v rámci projektu „MILUJEME
VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát
se jedná o volné vstupy na koncert
populární zpěvačky LENKY FILIPOVÉ, která se představí příští
čtvrtek 28. června 2018 od 19:00
hodin v zámeckém parku Čech pod
Kosířem.
Těšit se můžete na legendární hity
i novější písně. Hned KVARTETO
z vás u toho může být díky Večerníku ZADARMO! Soutěž probíhá
od pondělí 18. do čtvrtku 21. června.
Stačí tak málo... Jestliže správně odpovíte na položenou otázku, máte šanci
získat DVĚ VOLNÉ VSTUPENKY
pro sebe či své blízké.
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Koncert
LENKY FILIPOVÉ

VYHRAJTE LÍSTKY NA...
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s Dagmarou Peckovou. „Všechny koncerty se nakonec podařilo vyprodat,
o ten páteční byl však zájem asi největší,
a to i přesto, že Spirituál kvintet u nás
vystupuje už poněkolikáté. S Dagmar
Peckovou tu byl i loni. Každoročně se
přitom potvrzuje, že je skutečným stalagnátem naší akce,“ vyjádřil se s úsměvem organizátor Čarovných tónů Macochy Josef Matoušek.
Spirituál kvintet na hudební scéně působí již od roku 1960 tedy neuvěřitelných
osmapadesát let. Na Prostějovsku jej mohli
posluchači naposledy slyšet před třemi

bou jako na nádvoří plumlovského zámku, a to optimistickou písní „Svět s náma
houpá“. Jak už tomu u této formace bývá
zvykem, v následujících skladbách se představili jednotliví zpěváci tohoto souboru.
U příležitosti oslav 55. výročí jejich působení se k nim na dvojnásobně vyprodaném koncertě v pražské Lucerně poprvé
přidala i operní pěvkyně Dagmar Pecková.
„Chtěli jsme tehdy něco mimořádného.
S paní Dagmar jsme se domluvili, že ona se
naučí několik našich písniček a my několik
jejích oper,“ pobavil publikum kapelník
Spirituál kvintetu Jiří Tichota.

3x foto: Martin Zaoral

jakké byly osobno
ostíí páátečn
níh
ho kon
nceerttu....

Čarovné tóny Macochy odstartovaly ve
středu 13. června vystoupením saxofonisty Felixe Slováčka, který v jeskyni Eliška
zahrál romantické melodie o lásce. Následující den se v jeskyni Výpustek představil

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
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neumí zazpívat tak precizně i vášnivě
jako Dagmar Pecková. Doprovodily ji
dvě kytary a basa, které nahradily divadelní orchestr, a zbytek Spirituál kvintetu pak
suploval operní sbor. Právě nakonec zazněla na úplný závěr jako přídavek, který si publikum vynutilo skutečně dlouhotrvajícím
bouřlivým potleskem.
V sobotu pak na návštěvníky Čarovných
tónů Macochy čekali ještě zpěváci Jan SmigmátorsDashouajejichpořadMámerádijazz
a evergreeny a vše uzavřel nedělní dvojkoncertprodesetstrun s JaroslavemSvěceným.
„V pořádání této akce budeme určitě pokračovat i v příštím roce. Myslím, že by
lidem chyběla. Někteří z diváků chodí na
úplně všechna vystoupení, jiní k nám míří
z daleka, a to například ze Švýcarska či dokonce Japonska,“ uvedl spokojeně pořadatel Josef Matoušek.

PROSTĚJOV Tradiční Prostějovské
léto jede v plném proudu. Už jste mohli
na náměstí T. G. Masaryka vidět třeba
oblíbenou kapelu Slza, zítra od 18:00
hodin vám zahrají folkrockové Proměny s Patrikem Zatloukalem a hosty, kteří
vystoupí v Kulturním klubu u hradeb
Duha. Ve čtvrtek 21. června od 17:00
hodin se pak můžete těšit ještě na žáky tanečního oboru místní ZUŠ, jenž předvedou své kreace na muzikálovou a filmovou hudbu na náměstí T. G. Masaryka.
Program Prostějovského léta zahájila popu-

lární skupina Slza, jejímuž vystoupení ten den
předcházel ještě kurz první pomoci vedený
na náměstí T. G. Masaryka odborníky z NemocniceAgelProstějov.Dalšítýdenpokračoval ve sportovním duchu. Ráno a odpoledne
se náměstím proháněly děti na koloběžkách.
A toto úterý 19. června se od 18:00 hodin
v sále Duhy můžete těšit na folkrockové Proměny, Patrika Zatloukala, který se sborem
spolupracujeužčtvrtýmrokem,ajejichhosty.
„Koncert jsme se rozhodly uspořádat obvyk-

le ve druhé polovině června, kdy jsou lidé už
naladěni na atmosféru hudebních festivalů.
Opět přizveme šestičlennou kapelu, zpívat
s námi bude Patrik Zatloukal,“ uvedla sbormistryně Proměn Lenka Dohnalová.
Kapela koncertuje v mnoha moravských městech, Prostějov je pro ni však
stále srdcovou záležitostí. „Zpívat před
místním publikem je pro nás vždy zážitek. Moc se těšíme na koncert a věříme,
že si jej v domácím prostředí užijeme,“

přiznává Lenka Copková z Proměn.
Posluchači se mohou těšit na výběr toho
nejlepšího od legendární kapely Queen,
muzikálové melodie či jedinečný Čechomor s živelnými houslemi a dynamickou
bicí složkou, které zajistí speciálně složená
folkrocková kapela. „Každý náš koncert je
pro nás především muzikantským zážitkem,
vždy s námi hrají opravdoví profesionálové,
což i pěvecký výkon sboru posouvá dopředu,“ přidává Dohnalová.

A co čeká Proměny dál? Ve stejném týdnu
vystoupí ještě v Litomyšli, kde budou spolupracovat na provedení oratoria Evangelium
podle houslí skladatele Pavla Helebranda.
Dubnová představení v Ostravě byla beznadějně vyprodaná. Hlavní roli ztvární opět Jiří
Pavlica v doprovodu Hradišťanu. Na podzim – po letní přestávce – se pak mohou posluchači těšit na akustický koncert Proměn
na domácí půdě.
V plné polní pokračuje také program v rámci Prostějovského léta. Ve čtvrtek 21. června
vystoupí na náměstí T. G. Masaryka v 17:00

hodin žáci a absolventi tanečního oboru
ZUŠ Vladimíra Ambrose v Prostějově.
Se svým vystoupením účinkovali v půlce
dubna již v Městském divadle v Prostějově
a pro velký úspěch vám své taneční umění
předvedou ještě jednou. Jejich představení
se charakteristicky jmenuje Film a muzikál.
„Děti z místní ZUŠ od těch nejmenších po
ty starší předvedou na náměstí T. G. Masaryka sérii tanců. Tancovat přitom budou
na hudbu z několika filmů a muzikálů,“
informovala Večerník Martina Drmolová,
kulturní pracovnice klubu Duha. (tem)

     

Dagmar Pecková si z repertoáru Spirituál
kvintetu zazpívala například nádhernou
hebrejskou píseň Šemeš neboli Slunce či
chmurnou vánoční píseň Jméno zná i král.
Pak už přišla řada na operní část programu,
kterou uvedla slavná ukolébavka Summer
time z opery Porgy a Bess. „Když s touto
operou v roce 1952 do Prahy poprvé zavítal
americký soubor, tak jeho členové o volných chvílích zpívali i spirituály po pražských kostelích. Já jsem je tehdy navštívil
a zalíbilo se mi to tak, že jsem jejich skladby
představil i členům Vysokoškolského uměleckého souboru, jehož členem byl i zde
přítomný Dušan Vančura. Tak vznikl Spirituál kvartet, který se později přejmenoval na
Spirituál kvintet,“ zavzpomínal Jiří Tichota.
Vůbec největší aplaus sklidila slavná
árie Habanera z opery Carmen, kterou v současnosti snad nikdo na světě
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Foto: Martin Zaoral
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BYLI JSME
U TOHO

Unikátní hudební přehlídka i po 21 letech vyprodala všech pět svých koncertů

Dagmar Peckovou. U toho prostě Hradišťan s Jiřím Pavlicou, kterého v pátek roky na Plumlovském vinobraní. Svůj pátamtéž vystřídal Spirituál kvintet společně teční koncert přitom otevřel stejnou skladVečerník nemohl chybět!
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KŘTINY Tohle byl zážitek, jaký jinde
nezažijete! Už do třetí dekády své
existence letos vstoupil hudební
festival Čarovné tóny Macochy, který tentokrát nabídl pětici skvělých
koncertů v unikátních prostorách
jeskyní Moravského krasu. Akce
přilákala mnoho stovek nadšených posluchačů, z nichž mnozí se
každoročně vrací. Najdou se mezi
nimi i hosté ze zahraničí, kteří kvůli
tónům v podzemí neváhají na cestě
strávitmnohohodin.Jednímzeskutečných vrcholů celé přehlídky bylo
vystoupení legendárního Spirituál
kvintetu, který tentokrát spojil své
síly se světoznámou operní pěvkyní

SPIRITUÁL KVINTET POTVRDIL ROLI  !" #$%$&'

Při pohledu do výsledků rovněž
zaujal fakt, že hned dva laureáti si
pro svůj přednes vybrali text Jiřího
Wolkera. V době, kdy drtivá většina
recitátorů volí k přednesu prózu, se
jedná o věc skutečně nečekanou.
Mezi divadly pak jednoznačně vynikl
ostravský soubor Zdividla, který svojí
hrou o dívčím dospívání zaujal jak diváky, tak i odbornou porotu. „Jako otec
slečny jen o málo starší pro mě bylo
zajímavé sledovat ten zvláštní rozpor,
kterého jsem si „naživo“ také mnohokrát
všiml: už to není dítě a ještě to není žena.
Nebo ještě jinak: v jednom okamžiku je
to dítě, vzápětí žena a takhle se to během
deseti minut pětkrát promění. Holky to
zahrály naprosto přesně,“ vysekl souboru poklonu Marek Pivovar.
Na duších organizátorů tak mohla
panovat spokojenost. „Viděli jsme
spoustu vynikajících recitačních
i divadelních výkonů. Jsme rádi, že
se letos Wolkrův Prostějov vydařil
i přes to, že jsme se museli popasovat
s neobvyklými prostory,“ oddechla si
po skončení Pavla Vašková, vedoucí
oddělení DUHA. „Za bezproblémový průběh a skvělou organizaci bych
ráda poděkovala všem svým kolegům
z Duhy i úžasným lektorům a porotcům, v neposlední řadě pak šikovným
hosteskám,“ vzkázala.
Po rozdání cen se všichni přítomní rozešli do prostějovských restaurací a barů.
„Všichni účastníci se toho spoustu naučili a odnesli si nejednu vzpomínku,
která je bude pronásledovat až do smrti,“
rozloučil se jeden z nich.

Z VERNISÁŽE

Pondělí 18. června 2018
www.vecernikpv.cz

Palírna u zeleného stromu slaví 500 let
a svoji bohatou historii ukazuje v muzeu

netové stránky www.vecernikpv.cz
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servis pro ženy

V minulém díle jsme si řekli, co je to pánevní dno, jak si ho představit, také jak
vypadá a k čemu slouží. Dále jsme vás
obeznámili, jakým způsobem dochází
k jeho oslabení a jak poznáme oslabené
pánevní dno. Dnes se podíváme na to,
co způsobuje nahromaděná lymfa v této
oblasti, které cviky a prostředky dovedou
pánevní dno posílit a dodat mu energii,
ale vysvětlíme si i to, jak silně ovlivňují
emoce a pocity stav pánevního dna.
Začněme tedy prvním zmíněným. V povoleném pánevnímu dnu se hromadí v pánvi
krev a lymfa, což má za příčinu oslabení vaječníků, dělohy, vejcovodů, pochvy. Ženské
orgány jsou tak náchylné k zánětům, výtokům, opakujícím se infekcím, myomům,
ale i k rakovině. Na rozproudění lymfy jsou
vhodné tělové svíčky z medových plástů,
které se nechají hořet v pupku. Nejlépe pokud máte kónickou tělovou svíci vyrobenou ručně z medových plástů.

Pánevní dno rádo poklesává, pokud je
na něj naložena velká hmotnost (těhotenství, obezita), klesá také, pokud nosíte a zvedáte těžké věci. Všem ženám
v těhotenství vlivem hormonů měkne,
je tomu tak pro snazší porod, po nástřihu hráze při porodu. I tyto potíže však
lze řešit cvičením či za pomoci šikovné
fyzioterapeutky. Stačí se naučit pánevní
dno aktivovat i relaxovat, brát ho zároveň
jako součást svalů našeho hlubokého stabilizačního systému, které tvoří pánevní
dno, hluboké svaly břicha, zad a bránice.
Jeden bez druhého totiž neumí pracovat.
Povoleným pánevním dnem uniká ženě
také její životní
síla,SONNEVEND
která se projevuje na
Marek
fyzické i psychické rovině. Pomoci může
za přispění
Petradovede
Kozáka
Mohendžodáro
cvičení, které
navrátit původní energii. Nemalý efekt má
i dlouhodobý a hluboký dech do břicha,
který přirozeně uvolňuje nahromaděné
emoce a stresy.

Na aktivaci pánevního dna konec konců
přinášíme návody na cviky pravidelně
v naší rubrice. Čistě na relaxaci pánevního dna nám postačí smotaný ručník
do ruličky, na který si sedneme tak, že
rozdělíme naši pánev na dvě poloviny.
S nádechem spustíme sedací hrboly více
k zemi, a s výdechem jakoby kleštěmi
chytneme ručník a stiskneme či nadzvedneme.
V pánvi se ale nehromadí pouze pozitivní
energie, ale i ta negativní, která se vytváří
v průběhu nezdravého života. Je dobré vědět, že jakýkoli strach se ukládá do malé pánve. Všechny potlačené, zamlčené a nevyjádřené emoce se ukládají do malé pánve, kde
se negativní energie jako v nejnižším místě
našeho těla má tendenci shromažďovat.
A proto a nejen proto, vyjadřujte dostatečně
své pocity, nic nepotlačujte a vnímejte sebe
i své tělo a starejte se o něj zavčas. Věřte, že
vám to v dobrém vrátí.

Kdo o nás ještě neslyšel, tak vězte, že v naší jedinečné PROMĚNĚ IMAGE měníme vzhled mužů i žen, k čemuž máme pokaždé
profesionální tým. Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se
snaží nejen o změnu vizáže, ale hlavně o vnitřní proměnu a dodání sebevědomí. A co je pro nás hlavní?
Splnit vaše přání a dělat vám radost. Je třeba při této
příležitosti poznamenat, že všechny dosavadní díly
dopadly skvěle a každá z nich byla něčím výjimečná.
Jsme proto nesmírně rádi, že se tento projekt stále
těší velké popularitě a dokonce jeho popularita přerostla hranice regionu. Již jsme tady totiž měli vítěze
z Ostravy, Olomouce, Vyškova, v dubnu dokonce až
z Prahy. Tentokrát to bude ale zase trošku jiné, protože vybranou vítězku přihlásila její dcera a dotyčná o tom vůbec
neví! Pojďme si tedy přiblížit, jak bude vypadat naše předprázdninová PROMĚNA IMAGE s pořadovým číslem pětatřicet.
Paní Irena Voráčová má osmapadesát let, bydlí v Červené Lhotě
u Bouzova a je červnovou vítězkou. Má dvě děti, čtyři vnoučata, ráda
plete, háčkuje a stará se o zahrádku. O tom, že vyhrála, do poslední
chvíle vůbec nevěděla. Její dcera to měla totiž vymyšleno jako jedno
velké překvapení. Nejprve nám zaslala přihlášku.
„Dobrý den, chtěla bych do vaší PROMĚNY IMAGE přihlásit svoji
mámu, protože po takovém zážitku touží celý život, ale sama by nikdy
neměla odvahu se do takového projektu přihlásit. Také jsem viděla ně-

kolik vašich ´Proměn´ a velice se mi vaše práce líbí. Jsem přesvědčená,
že by jí to jen prospělo. Ráda by se líčila a vůbec upravovala, ale neví
úplně jak. Používá řasenku a rtěnku, ráda se obléká do šatů a pravidelně
chodí ke kadeřnici, ale když jí někdo ve všech částech odborně poradí,
a to od líčení, účesu až po oblečení, ještě navíc ji upraví, bude mít hroznou radost. Potřebuje také dodat sebevědomí, v čemž by jí tato změna
vizáže mohla pomoci,“ takto vypadala úvodní slova přihlášky, kterou
zaslala její dcera, včetně kontaktu na sebe.
Jakmile byla obeznámená s tím, že byla její maminka vybrána, byla
nadšená a prozradila svůj záměr. „To mám hroznou
radost a co teprve až to zjistí maminka, byl to vždycky
její sen,“ zaznělo do sluchátka. „Ráda bych to provedla
celé tak, že maminka o tom, že vyhrála, nebude vůbec
vědět. Sdělím jí, že pojedeme v sobotu na výlet a dovezu ji k vám do Prostějova. Až na místě se tedy dozví, co
ji čeká,“ požádala Irena Janštová pár dní před konáním
proměny.“
Den „D“ nastal uplynulou sobotu 16. června a díky
překvapení pro naši vítězku to bylo i pro nás hned
na úvod velké zpestření, protože doposud vždy vítězové o své
účasti věděli, takovou situaci jsme tu ještě nikdy neměli...
A co paní Voráčkovou všechno čekalo? Jak je již tradičním zvykem,
začalo se výběrem nového oblečení a brýlí, následně pokračovalo kosmetikou a líčením, samozřejmě nemohla chybět změna účesu i závěrečné fotografování s natáčením.
Jak to všechno dopadlo? Dozvíte se v příštím vydání Večerníku.
Nemine vás pořádná porce čtení, fotodokumentace a skvělé video. Nezapomeňte také sledovat naše internetové stránky www.
vecernikpv.cz a rubriku Servis pro ženy, kde najdete videa i fotografie z PROMĚN IMAGE od Večerníku a nejen to.

SONNEVEND

Čechovická 42,
prostějov
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Postup

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 6/2018 - Koláče
a bublaniny, který si můžete koupit na stáncích tisku.

ecept pro vás

2. Nyní budeme pracovat pouze
s chodidly. Váhu budeme přenášet
na paty a špičky. Chodidla přitom
vytáčíme střídavě dovnitř a ven
(viz. foto). Vždy se však vrátíme
přes základní pozici. Cvik tedy
vypadá tak, že chodidla vytočíme
dovnitř, pak vrátíme zpět špičky
rovně a poté je přetočíme ven,
takto to provedeme dvacetkrát
za sebou. Cvik je praktický a nenáročný, lze ho tedy provádět
i kdekoliv v zaměstnání. Toto cvičení stimuluje pánevní dno přes
spirální řetězce, které začínají na
chodidlech. Nezapomínáme na
pravidelné dýchání.
3. V dalším cviku zůstaneme
opět stát, jen
si na pomoc
vezmeme
overball. Vložíme overball
mezi kolena
a chodidla
opět
lehce
rozkročíme,
špičky směřují rovně, tělo
zpevníme a ruce necháme uvolněné (viz. foto). I nyní dýcháme
jako na počátku cvičení.
4. Následně
lehce pokrčíme kolena
a tlakem směrem k sobě
jimi stlačujeme overball
(viz. foto).
Tlačíme tedy
dovnitř a pak
povolíme
ven, avšak tak, abychom overball
pořád drželi. Pánví však neklesáme do sedu, zůstaneme hezky
vytažení od páteře až po temeno
hlavy. Cvičení opět opakujeme
dvacetkrát. Tento cvik posiluje jak
vnitřní stranu stehen, tak zároveň
pánevní dno, pro které je tato pozice přirozená, navíc páteř je vytažená z křížové kosti až po temeno
hlavy.
Nyní se už můžete společně se
mnou těšit zase na příště!

V tomto okénku se budeme již po
čtyřiačtyřicáté společně věnovat
harmonizačním,
relaxačním,
ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením.
K tomu, abychom předešli bolestem zad, kloubů, blokádám
a dalším nešvarům, je potřeba
pravidelný pohyb. Pokud však
již k nějakému narušení v oblasti zad, páteře, kyčlí aj. dojde, je
potřeba se problematické partii
pravidelně věnovat. Dnes se zaměříme na pánevní dno. Pojďme
tedy na to...
1.
Nejprve
se postavíme
na podložku
nebo zem, nejlépe bez obuvi.
Nohy lehce
rozkročíme,
špičky směřují
vpřed, vyrovnáme záda,
bradu zasuneme dozadu a uvolníme ruce (viz.
foto). Nyní se od břicha začneme
pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.

CVIČENÍ

PRO TĚLO
O XXDXXÍLIV.
I DUŠI

POLOVIÈKY...

Víte, proč se starat o pánevní dno? - 2. část

rrady a tipy...

do Kostelce na Hané a varuje:
„Možná zaparkuju
R
Ingredience
MERCEDES
Zubní lékař
püed
bránou!“
MDdr. Zdeněk
Linhart

Tel. Č.:
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PROGRAM AKCE

Adéla Odehnalová. „Bude to opravdu
našlapané. Dovolím si tvrdit, že taková
koncentrace hvězd v jeden den na jednom místě tady ještě nebyla,“ láká diváky
do kosteleckého areálu Zdeněk Hořava.
Základní skupina A:
„Chci poděkovat Lukáši Dubovi, Petru
LHK Jestøábi Prostìjov, Team Josefa Hrabala,
Kudláčkovi a Hořavovi mladšímu, neAZ Havíøov, HC Frýdek-Místek, HC Poruba.
boť v tomto složení jsme celou akci dali
Základní skupina B:
organizačně dohromady. Mám velkou
LHK Retro Duba Team, All Star Františka Jury,
radost, že se tento nakonec velký proFotbalistky AC Sparta Praha,
jekt podařilo připravit v daném rozsahu.
HC ZUBR Pøerov, SK Prostìjov 1913.
A věřím, že zvolený formát fotbalového
turnaje osobností s převážnou účastí
Ve skupinách hraje každý s každým
více než stovky hokejových profesioná(9.00 až 12.00 hodin + 13.00 až 16.00 hodin),
lů a doplněný bohatým doprovodným
dvì nejlepší družstva obou grup postoupí do semifinále.
programem bude pro lidi dostatečně
Turnaj vyvrcholí zápasem o bronz a finálovým utkáním,
atraktivní, aby přišli v co nejhojnějším
kompletní play-off probìhne od 17.00 do 18.00 hodin.
počtu. Vše jsme připravovali několik
• Všechny duely se hrají na 2x12 minut,
týdnů, takže doufám, že to vyjde. Klífinále na 2x15 minut.
čová samozřejmě bude přízeň počasí,
• Pøesný zápasový rozpis ve skupinách bude urèen
snad vyjde současná předpověď na
až ráno v den akce pøímo na místì.
krásný letní den. Zapomenout pak netýmu AC Sparta Praha, v jehož dresu stva, které získalo v uplynulém ročníku chci na charitativní podtext díky tomu,
nastoupí nejen rodačka ze Seloutek double, jako jsou Ivana Pižlová, Lucie že předáme minimálně dva šeky, přiGabriela Matoušková, ale i opora druž- Kladrubská, Pavlína Nepokojová nebo čemž jeden z nich poputuje na dětské

pøihlášené celky
HOØAVA CUPU 2018

oddělení prostějovské nemocnice. Za
což vděčíme výborné spolupráci s partnery, kterým i touto cestou moc děkujeme,“ poznamenal Zdeněk Hořava,
který si při této příležitosti pochvaloval
přístup hráčů i partnerů. „Kluci reagovali až nečekaně vstřícně. Samozřejmě
někdo musel odmítnout, protože se nemohl zúčastnit ať už z osobních důvodů či klubových povinností, ale zájem
byl opravdu velký. Co se týče partnerů,
i zde jsme zaznamenali kladný přístup.
Získali jsme poměrně slušné portfolium, které nám umožňuje klid na řádnou organizaci. U některých jsme pak
zaslechli, je to první ročník, ukažte, co
umíte a pak se domluvíme,“ usmál se
hlavní organizátor Hořava Cupu s tím,
že určitě nepůjde o jediný výstřelek
do tmy. „Máme v plánu zorganizovat i
další ročníky. Chtěli bychom vytvořit
nějakou pěknou tradici!“
Takže v sobotu hurá do hanáckého
městečka, velký sportovní den nabízí
extra lákavé menu!

Pondělí 18. června 2018
www.vecernikpv.cz

43

Ladislav Vízek.

Foto: internet

PROSTĚJOV Kromě samotné sportovní náplně fotbalového turnaje
osobností nabízí HOŘAVA CUP
2018 pro všechny návštěvníky i bohatý doprovodný program. „Chceme,
aby diváci za stovku vstupného měli
možnost toho během celého dne prožít opravdu hodně a maximálně se
pobavili,“ vysvětlil hlavní organizátor
akce Zdeněk Hořava.
Co vše tedy se svými parťáky nachystali?
Součástí našlapaného zápasového pořadu bude hned na úvod od 9.00 hodin
slavnostní zahájení s proslovy šéfa pořadatelského štábu i náměstků hejtmana
Olomouckého kraje. Následnou smršť
turnajových střetnutí pak v pravé poledne
na hodinu přeruší vložené fotbalové duely mládežnických hokejistů SK Prostějov
1913 versus HC Olomouc.
Podobný vývoj poté přinese i odpoledne.
Mezi 13:00 a 16:00 pokračování skupinových bojů HOŘAVA CUPU, úderem
čtvrté hodiny odpolední pak charitativní
fotbalová exhibice mezi výběrem hvězd
ze všech zúčastněných družstev a kolektivem politiků okolo Františka Jury. Vzápětí přijde vrchol v podobě závěrečných
utkání play-off včetně finále (17.00 až

Jan Berger.

Foto: internet

18.00), načež sportovní část akce uzavře
v 18:15 hodin slavnostní vyhlášení výsledků doplněné o předání charitativních
šeků i losování cen.
Celý den bude moderovat Rádio Haná,
které zajišťuje též doprovodnou hudbu k
večernímu posezení (od 18:30). Fandové se však mohou těšit ještě na řadu jiných
bonbónků. Děti si užijí své atrakce (skákací hrady, skluzavku, nafukovací střelnici
apod.), dospělí zase speciální vojenský
trenažér. „Vše zdarma v ceně celkového
vstupného sto korun,“ zdůraznil Hořava.
Jak ujistil, všichni aktéři klání včetně největších hvězd budou navíc ochotni průběžně rozdávat autogramy sběratelům
podpisů.
A v plánu je také malá oslava nedávno
získaného mistrovského titulu sparťanských fotbalistek, jež se v rámci
turnaje hrdinně postaví mužským
protihráčům. „Celkově mám několik
hlavních přání. Především ať vyjde hezké
počasí, nikomu se nic zdravotně nestane,
přijde co nejvíc lidí a všichni společně si
parádně užijeme super sportovní den.
Pokud se tohle vše podaří, budu navýsost
spokojený,“ nadhodil Zdeněk Hořava
ideální scénář.
(son)

autogramy hvĚzd, oslavy…

atrakce pro malé i dospĚlé,

exhibice pro charitu, turnaj dĚtí,

DOPROVODNÝ PROGRAM:

PROCUP
NÌŽNÉ
FOTBALOVÝ TURNAJ OSOBNOSTÍ HOāAVA
JE TU! PāIJEDOU FAKSA, KRAJÍåEK, KLESLA, ZELENKA A HONZA BERGER!

Kdybychomsemístotoho,jakjsmeslabíatěžkopádní,
jen stále probíjeli kupředu, shledali bychom často, že se
i se svým loudáním a křižováním dostáváme dál než jiní
se všemi svými plachtami a vesly - a - to přece dává pravé
sebevědomí, když jiným stačíme, anebo je dokonce
předstihujeme..
Johann Wolfgang von Goethe

Motto na tento týden:

přeje Aneta Křížová

srdečně vás vítám u červnového dílu naší pravim, že již
delné rubriky Servis pro ženy. Věřím,
olené,
máte za sebou plánování letní dovolené,
vía bez ohledu na to, kde a jakkoli ji strávíte, tak si právě tento předprázdnino-vý čas zpříjemníme naší rubrikou.
Opět se podíváme na pánevní dno,
Opředstavíme si vítězku červnové PROMĚNY IMAGE, pochopitelně si zacvičíme
e. Nezapoa něco lahodného si také upečeme.
lšího dílu
meňte, že se stále můžete hlásit do dalšího
PROMĚNY IMAGE, čeká vás zážitekk na celý
život.
Pěknou dovolenou vám

Milé čtenářky a milí čtenáři,

ODDECHOVÝ
ÈAS

Pondělí 18. června 2018
www.vecernikpv.cz

Další PROMĚNA IMAGE bude pro vítězku
naprostým překvapením!

18061310640

18031670309

zveme na akci

AC SPARTA PRAHA ŽENY – Ivana Pižlová, Anna Dlasková, Natálie Kavalová, Lucie
Kladrubská, Gabriela Matušková (rodačka ze
Seloutek), Adéla Odehnalová, Kateřina Bužková, Tereza Koubová, Pavlína Nepokojová,
Karolína Křivská,

JURA TÝM – Tomáš Hunal, Lukáš Zelen-

„Jak už jsme prozradili dříve, někdy během loňska jsme se s Lukášem Dubou
bavili na téma, že by bylo fajn uspořádat
klání, na němž by si hokejisté zahráli
fotbálek. Začali jsme na tom společně
pracovat a celý projekt postupně rostl.
Dařilo se získávat další partnery, tím
pádem jsme mohli oslovovat stále víc
hvězd a rozsah celého turnaje rostl až do
současné podoby,“ popsal zrod divácky
atraktivního podniku hlavní organizátor
Zdeněk Hořava.
Jak tedy bude sobotní show vypadat?
„V první řadě chci zdůraznit, že půjde
o klasický turnaj v malém fotbalu v podání profesionálních sportovců, nikoliv
o pouhou exhibici. Byť i tu máme během dne na programu. Každopádně se
diváci mohou těšit hlavně na mnoho
zajímavých utkání, při nichž hokejové
i další osobnosti předvedou své umění
s míčem,“ nastínil Hořava.
Hrát se bude nejprve ve dvou základních skupinách po pěti týmech každý

Marek SONNEVEND
za přispění Petra Kozáka

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

s každým, jednotlivé duely na 2x12 minut. Dva nejlepší z každé grupy postoupí
do semifinále a střetnou sev závěrečných
bitvách o medailové posty. „Kostelecké fotbalové hřiště rozpůlíme na dvě
menší hrací plochy, na těch se bude hrát
souběžně. Skupiny od 9:30 do 12:00
hodin a poté od 13:00 do 16:00 hodin,
rozhodující zápasy play-off přijdou na
řadu mezi sedmnáctou a osmnáctou hodinou odpolední. Finále přitom plánujeme na dvakrát patnáct minut,“ prozradil
Hořava.
Startovní pole je skutečně noblesní,
obsahuje samá lákavá družstva. Jaká?
O trofej se poměří hokejisté LHK Jestřábi Prostějov, SK Prostějov 1913,
HC ZUBR Přerov, AZ Havířov, HC
Frýdek-Místek a HC Poruba, dále
výběry Team Josefa Hrabala, LHK
Retro Duba Team i All Star Františka
Jury. A třešničkou na dortu se stane
účast fotbalistek AC Sparta Praha
jakožto čerstvých mistryň republiky
2017/18.
„Z výčtu mančaftů je jasně patrné, že
převážnou část aktérů vytvoří hokejoví
profesionálové z WSM ligy, tedy druhé
nejvyšší české soutěže. Dojde přitom na
několik pikantních derby včetně toho
úplně nejžhavějšího mezi prostějovskými Jestřáby a přerovskými Zubry, na což
se asi mnoho fanoušků hodně těší. Navíc se ale fandové dočkají toho, že v akci
uvidí na vlastní oči plejádu hvězd včetně
borců ze zámořské NHL, ruské KHL či
tuzemské extraligy,“ potvrdil šéf pořadatelského štábu.
Které nejzářivější stars se tedy v Kostelci
objeví? Mistry ledových arén je suverénně nejnabitější soupiska Teamu Josefa
Hrabala, kde kromě jmenovaného kapitána figurují například Petr Čáslava,
Rostislav Klesla, Vladimír Roth, Roman
Szturc, Rostislav Olesz, Matěj Stránský
nebo Tomáš Kudělka. „Osobně však
vnímám z hlediska divácké atraktivity
za absolutně top dva hráče, kteří přislíbili účast: velmi kvalitního plejera
současné NHL Radka Faksu a prostějovského rodáka působícího v KHL
Lukáše Krajíčka,“ jmenoval Hořava
dvojici, na niž příznivci asi nejvíc uslyší.
Aby toho nebylo málo, v All start týmu
Františka Jury - předsedy 1.SK Prostějov
a náměstka hejtmana Olomouckého
kraje - vyběhnou na plac slavní fotbalisté
Petr Švancara, Martin Kotůlek, Oldřich
Machala, Lukáš Zelenka, Michal Pospíšil či Tomáš Hunal. Posílí je také tenista
Jiří Novák. Mládežnický SK Prostějov
1913 povede do boje Marek Černošek,
který pro svůj dres zlákal ku příkladu
Radka Procházku. V retro družstvu
Lukáše Duby nastoupí někdejší místní
hokejisté jako Frank Kučera, Martin Belay, Robert Jedlička, Jan Kolibár, Marek
Indra, Juraj Jurík či Vladimír Stejskal.
A když k tomu přidáme nabitý kádr současných Jestřábů (Venkrbec, Luňák, Neužil, Dvořáček i posily Zdráhal a Račuk)
a výběr z rivalského Přerova, který povede kapitán Tomáš Sýkora i ostatních
prvoligových klubů (Frýdek-Místek
s Janem Rudovským a Dušanem Žovincem, Havířov s Patrikem Lužou), dojdeme k jednoznačnému zjištění: sobotu
23. června v Kostelci si žádný správný
milovník sportu nesmí nechat ujít! Perličkou navíc bude účast mistrovského

yy Proč jste se rozhodl zúčastnit
premiérového ročníku HOŘAVA
CUPU?
„Není žádným tajemstvím, že mám
rád právě takové akce. A kdo mě zná,
ten určitě ví, že se různých sportovních turnajů či exhibic docela často
účastním s cílem dobře si zahrát a navíc v rámci možností udělat veselou
náladu, pobavit diváky. Organizátoři

Marek
SONNEVEND

pro Večern
Večerník
ník

EXKLUZIVNÍ
KLUZIVNÍ
IVNÍ
rozhovor
hovor

HOŘAVA CUPU mě už před dlouhou dobou oslovili s nabídkou, jestli
nechci do Kostelce přijet, a já moc
rád souhlasil.“
yy Na co se nejvíc těšíte?
„Že si všichni zahrajeme kvalitní
fotbálek a bude sranda. Pořadatelé
na tomhle turnaji pořádně zamakali, dali si fakt záležet a díky jejich víc
než půlroční práci dorazí spousta
slavných hokejistů i fotbalistů. Řadu
z nich osobně znám a těším se, jak si
čutnem, pokecáme a snad i pobavíme
lidi. Tyhle akce prostě miluju, snad se
přijde podívat hodně fanoušků. Já je
srdečně zvu do hlediště.“
yy Budete zápasy brát prestižně,
nebo spíš na pohodu?
„Řekl bych, že asi v každém chlapovi je minimálně trocha ješitnosti ve

smyslu, že při jakémkoliv sportování chce vyhrát.
Na druhou stranu by byla
blbost něco přehnaně hrotit, spíš půjde o tu pohodu a hlavně zábavu pro
diváky i nás přímé aktéry.
aktéry.““
yy Máte v plánu něco extra?
„Obecně musím říct, že není úplně
jednoduché se mnou hrát v jednom
týmu. Vůbec se totiž nevracím dozadu, zásadně nebráním a většinou
zůstávám trvale vepředu v očekávání
co největšího přívalu nastřílených
gólů. Takže reálně hrozí, že zaparkuju Mercedes před bránou soupeře
a nehnu se odtamtud. (smích) Taky
mám sklony k tomu, že při výrazném
vedení to začnu přehánět s parádičkami a blbinkami. Naštěstí mě ostatní většinou znají natolik, aby mi tyhle

do Kostelce na Hané a varuje:
„Možná zaparkuju
MERCEDES
püed bránou!“
Foto: Internet

výstřelky odpustili. Já mám prostě na
prvním místě udělat show pro lidi,
takže klidně část některého utkání
absolvuju i s mikrofonem v ruce a
živým komentářem popíšu dění jak
na hřišti, tak v okolí. Ať se fandové
dobře pobaví.“ (směje se)
yy Už víte, za jaké mužstvo nastoupíte?
„Zatím ne, tohle nechávám vyloženě
na zkušených manažerech, kam mě
zařadí. Já si zkrátka ráno vezmu kopačky, nasednu do auta a přijedu do
Kostelce užít si parádní den. Někdy

areálem, takže se opravdu těším. Pamatuju si, že
jako malý jsem jednou hrál za
FC SYNOT v Prostějově, kterému tímhle mimochodem gratuluju
k zaslouženému postupu z MSFL do
druhé ligy. Prostějov je moc hezké
město a shodou okolností jsem tam
nedávno absolvoval dvě představení
s Míšou Suchánkem a Ríšou Genzerem. Obecenstvo bylo super, odvezl
jsem si jen ty nejlepší zážitky. Tak
doufám, že v případě kosteleckého
HOŘAVA CUPU to dopadne stejně. Ještě jednou zvu lidi a za všechny
slibuju: uděláme maximum, abyste
si turnaj naplno užili!“

s sebou beru i rodinu, ale tentokrát
vyrazím sám a fotbalovou sobotu si
vychutnám single.“
yy V Kostelci na Hané jste zřejmě
nikdy nebyl, že?
„Ano, to máte pravdu. Ale já hrozně rád poznávám nová pěkná místa
i fajn lidi, zvlášť na rodné Moravě.
A co mi kluci organizátoři říkali,
tak Kostelec je moc krásné malé
městečko s útulným fotbalovým

Showman Petr Švancara zve fanoušky

Host celé akce Petr Švancara,
Jan Berger - starší, Ladislav Vízek – čestný výkop (zahájení turnaje),

ka, Karel Kroupa, Oldřich Machala, Martin
Kotůlek, Michal Pospíšil, František Jura, Ladislav Hynek, Tomáš Vávra, Darko Šuškavčevič,
Leoš Kalvoda, Jiří Novák (tenista)

HC TORAX PORUBA – Jan Kána, Tomáš Kána, Josef Fojtík (bývalý hráči Prostějova),
Jan Dresler, Samuel Ollender, Andreas Kubáň,

LHK RETRO – Lukáš Duba, Martin Belay,
Vladimír Stejskal, Frank Kučera, Aleš Knesl,
Robert Jedlička, Jan Kolibar, Šimon Antončík,
Robin Malý, Jakub Kořínek, Marek Kaluža, Juraj Jurik, Marek Indra,

Rostilav Pala, Marek Síkora, Milan Procházka,
Mikuláš Zbořil, Kratochvíl Matouš, Martin
Padrnos, Lukáš Menšík,

HC ZUBR PŘEROV – Tomáš Sýkora,

ček, Jakub Matai, Patrik Luža, Jan Kotala, Filip
Seman,

AZ HAVÍŘOV – Jan Maruna, Jan Dane-

káš Daneček, Dušan Žovinec, Jan Rudovský,
Filip Kuťák, Vít Christof, David Kofroň, Jan
Zahradníček,

SK PROSTĚJOV – Marek Černošek, Michal Janeček, Filip Smejkal, Radek Procházka,
Adam Švach, David Krampol, Jakub Krampol,
Milan Sedlo, Dalibor Sedlář, Radim Zbránek,

rek Račuk, Matouš Venkrbec, Jakub Neužil,
Daniel Kolář, Ladislav Havlík, Lukáš Luňák,
Martin Dvořáček, David Skřivánek, Jan Zdráhal,

Čáslava, Rostilav Olesz, Roman Szturc, Josef
Hrabal, Tomáš Kudělka, Ondřej Šedivý, Matěj
Stranský, Radek Faksa, Lukáš Krajíček, Vladimír
Roth, Radim Polášek (kondiční trenér NHL)

FRÝDEK MÍSTEK – Milan Mikulík, Lu-

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV – Ma-

HRABAL TÝM – Rostilav Klesla, Petr

soupisky pĂihlášených týmĊ

PROSTĚJOV Původně to měl být spíš menší turnájek pro několik hokejových klubů, při němž si ledoví sportovci začutají do míče.
Nakonec z prostého nápadu vznikla mega akce, které se zúčastní spousta známých hvězd nejen ledního hokeje. A premiérový ročník
fotbalového turnaje osobností HOŘAVA CUP 2018 už přichází. Proběhne tuto sobotu 23. června od 9:00 hodin na hřišti FC Kostelec
na Hané. Bude to bomba! Nejenže se na trávníku představí hvězdy typu Faksy, Klesly, Zelenky, Švancary, Kotůlka, tenisty Nováka
a hrát budou také ženy pražské Sparty i s rodačkou ze Seloutek Gabrielou Matouškovou, čestný výkop provedou dvě legendy jan
Berger a Ladislav Vízek. K vidění bude i řada regionálních tváří v čele s Lukášem Krajíčkem a Markem Černoškem. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník se stal exkluzivním mediálním partnerem celého klání a jako pozvánku jsme pro vás připravili následující dvoustranu.

PROSTĚJOV Přehršel sportovních
hvězd ozáří sobotní fotbalový turnaj osobností HOŘAVA CUP 2018
v Kostelci na Hané. Mezi spoustou
známých jmen z ledního hokeje nebude chybět ani několik vynikajících
fotbalistů nedávné minulosti včetně
jednoho vyhlášeného showmana,
který se chystá to v městečku nedaleko Prostějova pořádně roztočit.
„Těším se, jak si parádně zahraju, ale
klidně část některého utkání i s mikrofonem v ruce a živým komentářem
popíšu dění jak na hřišti, tak v okolí.
Ať se lidi dobře pobaví,“ smál se v exkluzivním rozhovoru pro Večerník
Petr Švancara. Někdejší špičkový
hráč a momentálně především televizní komentátor i skvělý bavič na
různých sportovních spektáklech.

Pondělí 18. června 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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CALTANISSETTA,PROSTĚJOV
Jedno vítězné utkání chybělo Jiřímu Veselému k rychlému návratu do světové stovky. Na turnaji
v italské Caltanissettě postoupil
ve čtvrtfinále, v němž těšně prohrál s Rakušanem Novakem. Útok
na opětovný průnik do elitní společnosti se tak zatím odložil.
„Odehrál jsem tři těžké zápasy. Pokaždé šlo o třísetové souboje. Bylo
to hodně náročné, ale když tak budu
pokračovat, můžu se do stovky vrátit. Je jasné, že to bude bolet. S tím

ti bronzy

nefoukalo tak hrozně jako v jiných
letech, byť trestných centimetrů se
urodilo tradičně dost,“ analyzoval
Hovorka.
Z borců Dukly kromě bronzového Šorfa nikdo vyloženě
nezazářil, ale ani nevybouchl.
A hned koncem aktuálního
týdne přijde druhé pokračování
SP ve slovinském Bledu. „Tento
rok pak má dva hlavní vrcholy
v podobě srpnových mistrovství světa. Nejprve proběhne
armádní v maďarském Szolnoku,
hned vzápětí se uskuteční civilní
v bulharském Erdenu-Montaně.
A s ohledem na rychlou termínovou
návaznost to bude pro kluky, kteří
absolvují oba šampionáty, opravdu
moc těžké,“ odtušil Hovorka.
Večerník vás bude o výkonech
i výsledcích prostějovských parašutistů reprezentujících ČR jako
obvykle pravidelně informovat.

JAKO NA HOUPACE

Okolo prostějovského volejbalu se od dubnového
zisku mistrovského titulu číslo deset zdánlivě nic
převratného neděje, protože klubové vedení je - jako
v tomto období už tradičně - skoupé na oficiální informace. V zákulisí to přitom z ekonomických důvodů docela vře.
Nejprve to už během jara vypadalo, že VK čeká po
doražení kulatého jubilea triumfů extraligových žen
prudký sešup dolů až na hranu spodní poloviny tabulky, neboť peníze budou stačit pouze na nepříliš
silný hráčský kádr 2018/2019.
Potom se však hanácký oddíl přece jen rozmáchl, udržel největší tahounku Helenu Horkou, přesunul legendárního kouče Miroslava Čadu na nový post sportovního ředitele a přivedl i některé zajímavé posily. Byť
jejich jména zatím nesměla veřejně zaznít v médiích.
Leč vzápětí přišla další změna: připravované prozrazení nových akvizic se odkládá až na červenec. Důvod?
Nesdělen. Nicméně prý jde znovu o finance. Čeká se,
kolik jich nakonec reálně bude a podle toho dostane
soupiska vékáčka pro příští sezónu definitivní podobu. Snad zůstane aspoň u medailových ambicí.

FOTBALOVÉ HODY

Sám jsem v minulosti aktivně až závodně provozoval několik různých sportů, při své současné práci
vidím občas trénovat vyznavače mnoha odlišných
odvětví. Tudíž si myslím, že přibližně dokážu porovnat náročnost přípravy fotbalu, hokeje, tenisu,
basketbalu, atletiky, házené, volejbalu atd.
Potom jsem však takhle jednou vyrazil na boxerské
sparingy žen a dívek pořádané BC DTJ Prostějov.
A musím říct, že jsem trochu žasnul nad tím, co
všechno jsou příslušnice něžného pohlaví schopné
fyzicky zvládnout. Já bych i v dobách své kondiční
top formy určitě odpadl maximálně po několika
desítkách minut, ne-li dříve.
„Holky jsou zvyklé tvrdě makat,“ krotil můj údiv mládežnický trenér détéjéčka Martin Klíč. A možná aby
svá slova doložil, děvčatům přidal na úplný závěr už
tak náročného drilu ještě sérii kliků. Normálních, na
pěstích, na prstech, s tlesknutím i ve výdrži.
Prostě brutálka, kterou by podle mého mínění nezvládla ani většina mužů v jiných, ne tolik drsných
sportech. A vzkaz pro boxerky? Jste v pozitivním
smyslu toho slova tvrďačky!

TVRdAKY V AKCI

8. až 10. června SP Chorvatsko (Rijeka, výsledky viz přehled na straně 26),
22. až 24. června SP Slovinsko (Bled), 13. až 15. července SP Německo
(Peiting), 19. až 22. července MČR (Plzeň), 27. až 29. července SP Itálie (Belluno), 9. až 21. srpna armádní MS Maďarsko (Szolnok), 24. až 31.
srpna civilní MS Bulharsko (Erden-Montana), 7. až 9. září SP Rakousko
(Thalgau), 28. až 30. září SP Švýcarsko (Locarno)

Termínová listina dùležitých závodù
v klasickém parašutismu 2018:

se do nejlepší desítky jednotlivců
vešli ještě osmí Hynek Tábor
s Ondřejem Žákem. „Řekl bych, že
je to takový hodně solidní vstup do
nové sezóny. Určitě ne zcela vynikající, ale na druhou stranu rozhodně
nijak špatný. Kluci prokázali, že
mají dobře natrénováno, a nechali
si prostor ke zlepšování do dalších
závodů,“ zhodnotil s úsměvem
reprezentační trenér České republiky Ivan Hovorka.
Rijeka je pověstná náročnými
povětrnostními
podmínkami,
s nimiž si tentokrát Hanáci dokázali slušně poradit. „Chorvatský
areál je v horách, kde většinou
silněji a nárazově, to znamená, že
nevyzpytatelně fouká. Proto na
tamní ´svěťák´ jezdí mnohem méně
mančaftů než kamkoliv jinam. Tentokrát jich bylo pouze jednadvacet,
ovšem z nejužší špičky chyběly jen
Rusko, Bělorusko a Čína. Nakonec

Tenhle tah se vyplatil! Když se
Foto: archiv
František Jura rozhodl
věnovat funkcionářské a Veerníku
politické kariéře a velení z místních zdrojů
moc nefungovalo, sáhl předseda klubu po
legendě olomouckého fotbalu. Rekordman v počtu prvoligových startů za Sigmu
se ukázal jako správná volba. Tým dal
nejenže patřičně dokupy, ale ještě s ním stihl předvádět pohledný a především účelný
fotbal.

OLDŘICH
MACHALA

KOMETA:

Šťastný střelec otaslavických
fotbalistů LUBOMÍR SMÉKAL
byl po sobotním postupu
do I.B třídy Olomouckého
KFS ve velké euforii.

„PRO NAŠI
VESNICI JE TO
VELKÁ UDÁLOST“

VÝROK:

Hned kvarteto reprezentantů kategorie sedmnáctiletých má ve svých
řadách korfbalový oddíl SK RG
Prostějov. Čtveřice mladých hráčů
Nikola Lorencová, Tomáš Buriánek, Josef Valenta a Vojtěch Ošťádal absolvovali s národním týmem
soustředění v Kostelci na Hané.
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ÍSLO:

Tentokrát jsme se podívali za hranice
prostějovského regionu. Nemile nás
totiž zaujal nízký divácký zájem o letošní ročník Zlaté tretry, kterou zajišťuje
marketingová společnost TK PLUS.
Tribuny vítkovického stadionu totiž
uplynulou středu zely v některých místech až příliš velkou prázdnotou. Jakoby s Boltem odešlo patřičné nadšení...

DEBAKL:

To bylo drama! Nervydrásající souboj v parádní atmosféře byl k vidění
uplynulou sobotu na dvorci u sokolovny na Skálově náměstí, kde mají
domácí prostředí nohejbalisté Prostějova. Výhra nad Holicí se světovým
a evropským šampionem Mrákavou
v sestavě znamená, že tým TJ Sokol I
dosáhne na prvoligové play off.

MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:

rubriky
Večerníku

české extraligy poprvé nakoukl v dresu Havířova. Pak následovala štace ve Znojmě, tehdy
ještě extraligovém, a v dresu brněnské Komety. V první lize si zahrál v Olomouci, Havlíčkově Brodě, Ústí nad Labem a v Havířově.
Na svém kontě má celkem 150 startů v extralize (11+13) a 381 v první lize (76+122).
Rozhovor se staronovým členem prvoligového kádru Jestřábů si můžete přečíst
na straně 46.

Borci Dukly Prostjov mají z Rijeky

Pekelně nabitý měli uplynulý víkend příznivci fotbalu z Prostějovska. A mohli si vybrat: vyrazím někam „naživo“ do hlediště, nebo strávím čas s oblíbeným sportem u televizní obrazovky?
Kdo dal přednost osobnímu prožitku v ochozech
takzvaně na vlastní kůži, nabízelo se mu mnoho zápasů končícího ročníku 2017/18 krajských i okresních soutěží s účastí týmů prostějovského regionu.
Na několika místech se bojovalo o postup či o záchranu, emoce byly často na pochodu a nechybět
u toho rozhodně stálo za to.
Neméně lákavou náplní se však pro mnohé určitě
stalo zůstat v pohodlí domova, neboť od čtvrtka
naplno běží mistrovství světa 2018 coby největší
fotbalový svátek planety Země. A byť Češi na šampionát nepronikli, spoustu fandů i tak mistrovství
světa nepřekonatelně přitahuje.
Aby toho nebylo málo, parádní bitvu v sobotním odpoledni svedli též prostějovští nohejbalisté jakožto zástupci
sportu s kopanou velmi příbuzného. Také oni nabídli strhujícípodívanouapřispělikvíkendovýmhodům,kdese
v podobě hlavního menu servíroval kulatý míč.

Veselému nevydail

30 utkání, ve kterých vstřelil 3 branky a na
dalších 8 přihrál. Jeho přínos se nejvíce projevil v play-off, kde zaznamenal nejdůležitější
branku ve čtvrtfinále s Kladnem, když chladnokrevně proměnil svůj samostatný nájezd
a vyrovnal tehdejší stav nájezdů na 1:1.
„Mejdlo“ prošel ve své kariéře pěknou řádkou hokejových týmů. V juniorce si zahrál
v Ontario Hockey League za Plymouth Whalers, Saginaw Spirit a Oshawa Generals, do

Parašutistm zaal
Svtový pohár 2018:

Prostějovský odchovanec se v průběhu uplynulého ročníku vrátil z polské ligy do Prostějova. Nad jeho výkonností se sice vznášel
otazník, ale během odehraných utkání potvrdil svoje kvality. Jeho bodový příspěvek možná nebyl takový, jaký si sám představoval, ale
urostlá postava a vynikající statistika na buly,
jej v play-off posunula do pozice nepostradatelného muže Vykoukalova souboru. Václav Meidl nakonec odehrál v dresu Jestřábů

PROSTĚJOV Jak informovaly internetové stránky klubu, jeden z nejzkušenějších hráčů, který prošel juniorskou soutěží za oceánem, českou extraligou i první ligou, zahrál si také v Anglii, v Německu a Polsku bude po velmi dobrých
výkonech v play-off pokračovat v dresu prostějovských Jestřábů.

PROSTĚJOV Dlouhé přípravné
období v klasickém parašutismu
skončilo a vystřídal jej úvod
závodně nabité sezóny 2018,
v níž se vše podstatné odehraje
během necelých čtyř měsíců.
Nesmírně našlapaný program
odstartoval prvním dílem
letošního Světového poháru na
přesnost přistání v chorvatské
Rijece, kde výprava Armádního sportovního oddílu Dukla
musím počítat,“ ohlédl se za italským Prostějov vybojovala tři bronzové medaile.
vystoupením Veselý.
Čtvrtfinále v Lyonu si zahrál také Marek SONNEVEND
Adam Pavlásek, jeho přemožitelem
byl Francouz Talbot a také v tomto pří- Jedno třetí místo obsadil Oldřich
padě o vítězi rozhodovala až třetí sada. Šorf v kategorii mužů, další přidal
Český tenista přitom vedl 6:1, 5:2 Petr Chládek mezi juniory. A do
a chyběl mu kousek k vítězství. „Vůbec třetice nejnižší stupeň na bedně obnechápu, co se stalo. Byl to zkrat. Ztra- sadil jeden ze dvou prostějovských
til jsem vyhraný zápas. Když soupeř týmů v soutěži družstev, zatímco
vyrovnal poměr setů, bylo hotovo. Ve ten druhý skončil hned za ním na
třetím setu jsem nedokázal zvednout čtvrté pozici. Stejné umístění na
svůj výkon na potřebnou úroveň,“ při- Balkáně zaznamenal junior Jakub
znal zklamaný Pavlásek.
(lv) Rataj, zatímco v elitě dospělých

ženy i veteráni a své zastoupení jsme
měli i v juniorských posádkách, které
jsou smíšené z víc oddílů. Navrch se
nám pak povedlo ovládnout rovněž
týmovou soutěž hlídek, tudíž maximální spokojenost,“ shrnul účet MČR
Zbyněk Netopil, kapitán Raft Teamu
Tomi-Remont Prostějov.
Ke svému radostnému sdělení navíc
připojil ještě jednu informační perličku.
„Česká televize každý všední den vysílá
od šesti hodin ráno pořady Studio 6 na
ČT1 a Dobré ráno na ČT2. Ve středu
budou jejich součástí živé vstupy z olomoucké loděnice, kde často trénujeme
a televizní diváci tedy budou moci několikrát sledovat i nás raftaře,“ prozradil
Netopil důležitou zprávu pro všechny
milovníky vodáckého sportu. (son)

Návrat do stovky se zatím

PROSTĚJOV Na řece Trnávce
v Želivi proběhly uplynulou sobotu
16. června závody Českého poháru
v raftingu R4 (čtyřmístných člunů),
jež současně byly mistrovstvím
republiky ve slalomu 2018. Výsledek? Absolutní dominance raftařů
Tomi-Remont Prostějov!
„Dá se říct, že jsme vyhráli úplně
všechny kategorie, které jsme obsadili.
To znamená, že slalomový titul šampiónů pro letošní rok získali naši muži,

A ve støedu budou
v poøadu Èeské televize
Dobré ráno

Raftai Tomi-Remont
Prostjov ovládli MR

Foto: www-lhkjestrabi.cz

pøihlášené celky
HOØAVA CUPU 2018

Petr KOZÁK

VÁCLAV MEIDL ZSTÁVÁ V PROSTJOV

Prostjovský odchovanec a penaltový mág

TREFA D

FOTBALOVÝ TURNAJ OSOBNOSTÍ HOāAVA CUP JE TU! PāIJEDOU FAKSA, KRAJÍåEK, KLESLA, ZELENKA A HONZA BERGER!

milujeme

Premiérový roÿník akce s Őadou sportovních hvĚzd
propukne v sobotu na hŐišti FC Kostelec na Hané

42

fotbal

PODLE

Prostějov (tok) - Přestože už se rýsují nové tváře do letní přípravy, není
ani po týdnu stále jisté, jestli bude
v Prostějově pokračovat dosavadní
kapitán týmu Karel Kroupa. „Zatím ještě nejsem rozhodnutý, těžší
rozhodnutí jsem ještě neřešil...,“ odpověděl Večerníku nejlepší střelec
v SMS zprávě na dotaz, jakže to vypadá s jeho fotbalovou budoucností.

Karel Kroupa stále
{

RYCHLÝ


Na dvouciferné číslo se vyšplhal bodový rozdíl před v tabulce druhým Velkým Meziříčím
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Jan ŠTEIGL

Jan KOUDELKA

11 gólù

9 gólù

Karel KROUPA

26 gólù

Nejlepší støelci
1.SK Prostìjov
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1. 1.SK Prostìjov
2. FC Velké Meziøíèí
3. SK Líšeò
 

5. FC Hluèín
6. FK Hodonín
   
8. FC Hulín
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14. FC Valašské Meziøíèí
15. 1.HFK Olomouc
16. FK Mohelnice
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79:33
75:49
63:44
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Neoralovo zranění není mimochodem tak docela banální, jde o svalové
zranění v oblasti zad, které si vyžádá
několik týdnů léčby. A zrovna hodně
času do začátku tvrdé letní přípravy
rozhodně nezbývá...
V mnohém improvizovaná sestava,
v níž například Pančochář nastoupil
na hodně nezvyklém postu stopera, si ovšem vedla náramně dobře.
Nejenže derniéru úspěšného ročníku
takzvaně „nevypustila“, ale herní
projev eskáčka v prvním poločase
byl lepší než v leckterém jiném zápase. Lehkost a kombinační fotbal
svědčily o jediném – tento tým se přes
všechny klady potýká s psychickou
labilitou. Nesmělé začátky některých
utkání to dokládaly také, naopak teď
už nešlo vůbec o nic, a jedenáctka
hrála jak z partesu. Převálcování
Hlučína v první půli tak nebylo ničím
překvapivým, hra na údržbu v tom
druhém se už dala očekávat.
Úkolem klubového vedení před
startem nové sezóny, v níž bude
Prostějov opět účastníkem celostátní ligy, bude přivést posily nejen co do zvýšení herní kvality, ale
především tahouny neboli vítězné
typy, které překonají krátkodobé
obavy týmu o výsledek a dovedou ho k vítězství. Nutno ovšem
poznamenat, že i letos už pokroky
v tomto směru přece jen viditelné
byly, eskáčko dokázalo dotáhnout
do vítězného konce i některé zápasy, v nichž se mu herně dařilo
pramálo.

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

Právě v této roli cestovali do Hlučína
fotbalisté 1.SK Prostějov. Trenér
Oldřich Machala schválil omluvenky
klíčových hráčů základní sestavy,
pouze na lavičce byl také jarní fantom Jan Koudelka. V průběhu zápasu
nastala drobná komplikace v bráně,
kdy se už před polovinou první půle
zranil brankář Neoral a v poločase
jej tak vystřídal Jícha, který se tak na
samý závěr sezóny vrátil mezi tři tyče.

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Dobojováno! Soutěžní ročník Fortuna MSFL
2017/2018 je definitivně minulostí. Ve třetiligové soutěži bylo
ještě potřeba dohrát posledních pět zápasů původně prvního
jarního kola, které bylo kvůli nepřízni počasí kompletně odloženo.
Atraktivitu mělo mít pro týmy na chvostu tabulky, protože tam se
ještě rozhodovalo o původně třetím sestupujícím, kterým by bylo
Valašské Meziříčí. Díky administrativnímu udržení Vítkovic však
Valaši v MSFL zůstávají. Vítěz byl už dávno jasný. Triumfátorem se
stal tým 1.SK Prostějov, který získal úctyhodných 70 bodů a před
druhým Velkým Meziřičím měl nakonec desetibodový polštář!

Na pobídku postoupit „last minute“ nikdo nezareagoval,
ve FNL tak zůstávají původně sestupující Vítkovice

ESKÁČKO PRVNÍ S DESETIBODOVÝM

navštivte stále více oblíbenější inter

0:2

Do druhé půle přišel do branky eskáčka Jícha místo Neorala, který se už ve
dvacáté minutě zranil, ale hra pokračovala v podobném duchu. Aktivita Hlučína přece jen vzrostla, v dobré pozici
byl v šestnáctce Krejčí, jenže byl zastaven obranou a diváci se dožadovali penalty. Jelikož domácí nemířili při svých
pokusech příliš přesně, Jícha si po

FC HLU
1.SK PV
Pozápasové hodnocení trenérù

delší době v brance příliš nezachytal. kopu orazítkoval břevno domácí SágČtvrt hodiny před koncem byl blíz- ner a udělal tím definitivní tečku za ročko čestnému úspěchu domácích de níkem 2017/2018.
(tok)
Carvalho, jenže jeho technická střela
Statistiky z utkání
jen těsně minula tyč Jíchovy branky.
a konečnou tabulku MSFL
Ještě v poslední minutě po rohovém
najdete na straně 26

„Utkání hodnotím vysoce pozitivně, protože kluci, kteří dostali příležitost, utkání
nevypustili a odehráli jej na sto procent. Líbila se mi hra v prvním poločase, kdy jsme
byli jednoznačně lepším týmem a mohli jsme dát i více než dvě branky. Druhý poločas
jsme pak zkušeně dohráli, aniž bychom inkasovali branku.“

   |$$$ - trenér 1.SK Prostìjov:
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 Pro vás bylo poslední domácí utkání trochu specifické, protože
jste hrával i v Holici. Jak
jste jej prožíval?
„Sice už bylo o postupujícím rozhodnuto, ale chtěli
jsme zápas doma zvládnout s tím,
že máme určitou svoji kvalitu. Snažil jsem se od počátku být aktivní

v centrech do vápna, nahrál jsem na
gól, vyhráli jsme, takže i z tohoto pohledu naprostá spokojenost.“
 V obou částech tohoto ročníku vás postihly zdravotní problémy, jak na něj osobně budete
vzpomínat?
„I když jsem byl v obou případech
čtyři pět zápasů mimo hru, což
s hráčem mého věku přece jen zahý-

PROSTĚJOV Souboj Prostějova s Holicí už absolvoval na obou stranách. Tentokrát byl Jan Šteigl, který
v 1.HFK Olomouc v minulých letech hostoval, na té
vítězné straně. Přes zdravotní potíže si v podzimní
derniéře připsal slušnou gólovou bilanci a rád by
ve svých výkonech pokračoval.

be, a hůř se dohání fyzička, o to více
si musím vážit toho, že se mi dařilo
střílet branky. Hrál jsem v podstatě polovinu soutěžního ročníku
a mám na kontě devět branek, což
je myslím slušný výsledek. Doufám,
že si tuto střeleckou formu přenesu
i do druhé ligy a dokáži trenérovi, že
jsem platný hráč i ve vyšší soutěži.
Jsem mladý, chci se ukázat a hrát.“

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

 Znamená to tedy, že byste rád
v Prostějově nadále pokračoval?
„Mám sice nějaké nabídky, ale vyhráli jsme a tady v 1.SK je to pro
mě srdeční záležitost. Chceme jít
do druhé ligy dokázat, že minulé výkony byly zaškobrtnutí. Teď
chceme být vyrovnanými soupeři,
hráči ukáží, co v nich je, a že účast
Prostějova v druhé lize nebyla pouhá náhoda. Musíme dokázat, že do
druhé nejvyšší soutěže skutečně
patříme, a pokud by se sešel podobně dobrý kolektiv, jako máme teď,
naplno jsme makali a měli i trochu
potřebného štěstí, mohli bychom
aspirovat i na místa v horní polovině tabulky.“

„Snad mi střelecká forma vydrží,“
doufá záložník Jan Šteigl

PROSTĚJOV Pouhé tři dny po domácích oslavách postupu sehráli fotbalisté 1.SK Prostějov poslední utkání této sezóny. V odloženém 17. kole
Fortuna MSFL je čekal na svém trávníku Hlučín a hrstka velmi hlučných
domácích fanoušků, kteří zápas hodně prožívali, přestože už de facto nic
neřešil. Vše podstatné se zvládlo během úvodní půlhodinky, kdy padly
oba góly vítězů.
První velkou šanci úterního zápasu měl úniku Šteigl, posunul míč Langerovi, ktehostující Žykol, který si ve vápně zpraco- rý překonal Kolenka - 0:1. Po několika
val míč a tvrdě vypálil na zadní tyč, Kolen- příležitostech na obou stranách si převzal
ko ovšem brzkou změnu skóre nepřipus- ve vápně míč Žykol a z první zamířil netil. Pohotovost prokázal na druhé straně chytatelně pod břevno - 0:2! V těchto
i Neoral, když reagoval na Machynkovu pasážích se hrálo pouze na jednu branku
teč Hudeczkova centru, kdy míč směřo- a Prostějov předváděl takřka exhibici. Pět
val za jeho záda. Domácí udělali po čtvrt minut před přestávkou se rodil brejk hoshodině hrubku, kterou využil k rychlému tí, ale Bialek byl proti.

Vítězná tečka eskáčka, z Hlučína tři body
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Ukrajinský záložník, který měl plnit roli tvůrce
hry, se v průběhu sezóny úplně neosvědčil
a v posledních zápasech vypadl ze základní
jedenáctky prostějovského eskáčka. V posledním utkání sezóny na půdě Hlučína ale
dostal příležitost a byl na hřišti pořádně
vidět. Měl jednak první velkou šanci zápasu a vstřelil druhý, pojistkový gól. Že
by to byl poslední záchvěv před snahou o prodloužení angažmá?

DMYTRO
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VEČERNÍKU

HRÁČ
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milujeme vecerník


ZHLEDNA

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

fotbal
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Žouželka

Vrba

Smítal

Křeček T.

3 :1

Střídání: 67. Meluš za Řehoře, 8. Konečný za Vrbu, 80.

Budaj

( 1 :1)

3 :1

Valenta

Žluté karty: bez karet.
Střídání: bez střídání

Srbený

Fiferna

Maška

Popelka

Rohové kopy:

Střely na branku:

Branky: 41. Maška

Štverák

Diváků: 50

DRŽOVICE

Procházka

Štěpánek

TJ Sokol Držovice

Zahradníček

Rozhodčí: Slabý – Václavek, Jašíček
Václavek za Kosíka, 85. Dolanský za Slavíčka, 87. Křeček za Navrátila.

Rohové kopy:
Žluté karty: bez karet

Kosík

Řehoř

KLADKY

Křeček D.

Továrek

  `
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„Nečekali jsme, že to bude až tak lehký zápas s prvním týmem.
Nevím, co se stalo. My nemáme natrénováno, ale tentokrát to
zrovna nebylo vidět. Také nám dost pomohly chyby gólmana,
ale to k fotbalu patří. Na to, že jsme byli předposlední, tak sezónu končíme na pěkném místě. Škoda jen, že se na tréninku
sejde vždycky pět nebo šest hráčů, ale myslím, že na takovýchto dědinách je to všude stejné.
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 Zápas se Držovicím vůbec nepovedl. Jak jste viděl utkání, které
nemohlo již nic změnit na vašem
postupu do okresního přeboru?
„Jelikož jsme přijeli víc oslabení, než
jsme vůbec čekali, tak to dopadlo tak,
jak to dopadlo... I když jsme věděli, že
budeme muset víc bránit, tak to od
nás byl nevýrazný výkon. Bylo vidět,
jak moc nám absentující hráči chybí.“
 Co se stalo, že zrovna na derniéru
s úspěšným ročníkem schází tolik lidí?
„Tak víte, jak to chodí v těchto soutěžích... Chlapi jsou schopní se na to
v den zápasu vykašlat, když mají ko-

Jakub ČERMÁK

KLADKY Na hřišti musel být
u nepovedeného výkonu celých devadesát minut, jelikož
nebyl nikdo, kdo by mohl střídat. Jan Srbený se zapracovává
do týmu Sokola Držovice teprve krátce, přesto se v exkluzivním rozhovoru pro Večerník
nezdráhal postesknout si nad
přílišnou absencí hráčů. „Tak
víte, jak to chodí v těchto soutěžích. Chlapi se na to vyprdnou,
protože mají kocovinu, nebo se
jim nechce...,“ konstatoval.

 

covinu, nebo se jim prostě jen nechce.
Taky jich spousta tráví čas s rodinami.
Paradoxní je, že na tréninky chodí víc
hráčů než na zápas.“ (úsměv)
 Brankář se asi nechal poněkud
inspirovat výkonem gólmana Liverpoolu ve finále Ligy mistrů...
„Pravděpodobně. (pousměje se) Trochu se mu ten závěr nepovedl. Tam
měl jít jinak do toho míče a lépe si pokrýt prostor. Pokud by to udělal, tak by
toho hráče v životě nenapadlo tam jít.“
 Sezóna je za vámi, jak se na ni
zpětně díváte?
„Já bohužel nemohu tak úplně hodnotit,
protože tohle byl můj čtvrtý nebo pátý
zápas za tento klub, přišel jsem totiž teprve nedávno. Každopádně o dobré sezóně vypovídají body a naše skóre. Kluci
měli konstantně dobrou sezónu a výsledek se vyplatil. Podle těch zápasů, co já
jsem viděl, byli kvalitou jinde než soupeř.“



posteskl si Jan Srbený

víc, jak na zápas...,“

4
4

Střely mimo branku:

Menšík

6

SKÁCEL

Jindřich

   `_% ] '  q  
„Tak však jste to viděl... První poločas jsme hráli ještě
obstojně, pak se nám zranil hráč a neměli jsme nikoho
na střídání. Jsem si jistý, že za normálních okolností
bychom vyhráli 5:1. Někteří hráči nepřijeli pod dojmem, že nemusí hrát v posledním zápase, když je už
rozhodnuto. Domácí si to uhráli bojovným fotbalem,
my jsme jim to úplně odevzdali. Soupeř byl snaživý
a vyhrál zaslouženě.“

    

Komorní, spíše až nijaká. Na zápas
se nepřišlo podívat velké množství
fanoušků a ani ti, co dorazili, nebyli
v podpoře svého týmu moc aktivní,
přitom letní slunečné odpoledne
bylo na fotbal ideální.

$~  {

Pokuty za nedodržování správné životosprávy rozhodně v Držovicích nemají, jelikož hned několik hráčů z různých
důvodů nepřišlo a další si krátce po posledním hvizdu zapálilo přímo na hřišti
na správnou regeneraci plic po výkonu...
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www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTO & VIDEO
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18. kolo III. třída OFS Prostějov, skupina „B“

Sokol Kladky

7
4
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Nejvýrazněji se na hřišti projevil domácí Jaromír Továrek. Převážně ve
druhém poločase byl velice aktivní
směrem dopředu a jeho přesné přihrávky byly hodně efektivní a také
atraktivní. Podepsal se také pod
druhý gól svého týmu, kdy krásným
rohovým kopem našel přesně hlavu
Slavíčka, který neměl se zakončením
žádnou práci.

Střely na branku:

Střely mimo branku:

BYLI JSME
U TOHO

po přestávce vrátili velmi aktivně,
ale bez výraznější šance. Tu jim na
stříbrném podnosu připravil gólman Držovic Jakub Menšík. Křikl
si a došel pro hodně vysoký balón
v pokutovém území. Dotírající
útočník mu práci lehce ztěžoval,
ale stačilo míč pouze vyrazit daleko
před sebe. Menšík se však rozhodl
míč chytit, což se mu vymstilo, balón spadl přesně na kopačky domácího Kosíka. Tomu už stačilo pouze
dostat míč do prázdné branky - 2:1.
V 72. druhé minutě Továrek skvěle zahrál rohový kop na zadní tyč.
Brankář Menšík se rozhodl vyběhnout, avšak dost pozdě a nedůrazně, tudíž míč propadl k úplně volnému Slavíčkovi a ten hlavičkou nedal
asi snadnější branku - 3:1.

Slavíček

Křivánek

Navrátil

Již v 6. minutě otevřel skóre Továrek a bylo to 1:0. To domácí nakoplo, ovšem čtyři minuty před
koncem poločasu dostaly Kladky
tolik nenáviděný gól do šatny, jehož dosáhl držovický Maška - 1:1.
Trenérovi Křečkovi se však povedlo namotivovat hráče a gól soupeře
je nezlomil. Naopak do zápasu se

^ ~

Ve druhé polovině byla iniciativa
výrazně na kopačkách domácích
borců, kteří vycítili, že soupeř není
v dobrém rozpoložení, a snažili se
toho využít. Nakonec jim k tomu
výrazně pomohl držovický gólman,
který svými chybami dal vzpomenout na Llorise Kariuse ve finále
Ligy mistrů. A když po zranění jednoho z plejerů hostujícího Sokola
dohrávaly Držovice v deseti, bylo
rozhodnuto. Stejně jako tehdy po
dvou chybách padly dva góly a Kladky definitivně dostaly utkání na svoji
stranu. Hosté už do konce zápasu
vůbec nic nevymysleli a zápas, který
utekl až příliš rychle, skončil spokojenou výhrou domácích. Možná byli
hostující hráči už myšlenkami u piva
na rozlučce, každopádně poslední
prohra v sezóně a předvedený výkon
trápily hlavně trenéra Skácela.

Branky: 6. Továrek, 58. Kosík, 72. Slavíček

KŘEČEK

David

Od prvních minut však bylo znát, že
to nebude fotbal ve vysokém tempu.
Nicméně hned v úvodu se domácí ujali vedení, které jim vydrželo skoro do
poločasu. Před odchodem do kabin
však dokázali hosté srovnat. To byl od
nich ale poslední pozitivní pokus směrem dopředu.

  {

Držovicím v derniéře soutěžního ročníku 2018/2019 už o nic nešlo. První
místo měli svěřenci trenéra Skáccela
dávno pojištěné, když náskok na druhý Kostelec vyrostl až na propastných
třináct bodů. Kladky na druhou stranu chtěly zabojovat o poslední body,
jelikož rezerva Mostkovic byla ještě
nebezpečně blízko a chtěla páté místo
pro sebe. Domácí tudíž nemohli zápas
podcenit, obzvlášť když proti jasnému lídrovi soutěže se motivuje člověk
snáz.

  

Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

KLADKY Závěrečné 18. kolo III. třídy OFS Prostějov nepřineslo ve šlágru skupiny „B“ nikterak atraktivní fotbal. V tabulce
první Držovice již měly dávno jistý postup a podle toho také
sobotní zápas vypadal. Navíc někteří hráči považovali sezónu
za ukončenou ještě před zápasem a s týmem ani nepřicestovali. Trenérovi tak chyběli hráči na střídání, jak přiznal, byl
vůbec rád, že sehnal fotbalisty alespoň do pole... Samotný
duel byl skoupý na šance, přesto se oba týmy do poločasové
přestávky shodně jednou prosadily. Držovice však i po pauze působily hodně odevzdaným dojmem, nechaly kladecké
fotbalisty bez stresu útočit, čehož domácí využili a potrestali
soupeře dvěma rozhodujícími góly, pod kterými nese neblahý podpis hostující brankář. Už to však nemohlo nic změnit
na tom, že v Držovicích se bude od srpna opět hrát nejvyšší
okresní soutěž.

„Na tréninky nás chodí
DRŽOVICE
DAROVALY
KLADKÁM
TŘI
BODY
Nedostatek hráčů a chuti do zápasu pošramotil postup do okresního přeboru

Pondělí 18. června 2018
www.vecernikpv.cz
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Tomáš
KALÁB

Jasno už je o harmonogramu letní
přípravy. Ta začíná už v pondělí 25.
června, v poslední den školního vyučování se za odměnu za dobré vysvědčení mohou podívat kluci i holky ve Slatinicích na první přípravné
utkání, na nějž trenéři vybrali stále
druholigové Vítkovice. První červencovou sobotu se tamtéž dopoledne
utká eskáčko s juniorkou Zbrojovky
a další týden odjíždí na soustředění

1.SK Prostějov - MFK Vítkovice
1.SK Prostějov - Zbrojovka Brno U21
1.SK Prostějov - SK Uničov

      {
hřiště Slatinice
hřiště Slatinice
SCM Za Místním nádražím

do fotbalového areálu v Kunicích
u Prahy.
Po návratu v sobotu 14. července
už bude na programu generálka na
první ligové utkání na stadionu Za
Místním nádražím, kam zavítá Uničov. „O soupeři pro jedno přípravné
utkání ještě jednáme,“ zmínil předpokládaný přátelský zápas na soustředění asistent trenéra Petar Aleksijević.
(tok)

aneb

 Už jste v Prostějově nějaký ten
pátek, jak hodnotíte právě ukončivší
sezónu?
„Hodnotím ji samozřejmě pozitivně. Za
dva roky jsme dvakrát postoupili, což je
myslím obrovský klubový úspěch. Teď
je nejdůležitější poskládat tým na druhou ligu a nedopustit situaci, která nás
postihla minule. Je třeba, aby Prostějov
hrál ve vyšší soutěži důstojnější roli.“

normálně hraji. V jarní části jsem
měl opět problémy se zdravím, ale
oklepal jsem se z toho a cítím se stále
lépe. Nyní končí sezóna, odpočinu
si a uvidím, jak to bude v druhé lize.
Jak se poskládá mančaft, kdo zůstane, kdo nezůstane.“
 A váš pohled, chcete nadále pokračovat v Prostějově?
„Rád bych zůstal, za tři roky jsem zde
zažil většinou úspěchy a osobně mi to
tady velice sedlo tudíž bych chtěl pokračovat. Samozřejmě je třeba si sednout s vedením klubu a vše dořešit.“
 Jak byste vnímal zápasy se
Zbrojovkou Brno?
„Brňák jsem, hrál jsem ve Zbrojovce,
takže určitý prestižní zápas by to byl.
(úsměv) Jenže já v Brně už nejsem
delší dobu a z hráčů, s nimiž jsem
hrál, tam už v podstatě nikdo není.
V druhé lize bude ale spousta důležitých zápasů, každý bude pro nás
důležitý, takže nijak extrémně bych
to nebral.“



!"#$

„Do Hlučína jsme cestovali už
v poněkud okleštěné sestavě a za
rozhodnutého postavení v tabulce. Přesto si velice cením toho, že
všichni kluci zápas poctivě odpracovali. V prvním poločase se nám
možná až překvapivě dařila kombinace, soupeře jsme přehráli a zápas rozhodli dvěma brankami.
Možná to bylo právě tím, že jsme
hráli uvolněně, bez jakéhokoli tlaku,
i když ono se vždycky o něco hraje.
O čest, o dobré jméno, o prémie.
Dosáhli jsme kýžených sedmdesáti
bodů, což nás těší. V druhém
poločase jsme se už trochu nechali zatlačit, soupeře jsme
ovšem kromě břevna do
ničeho nepustili a výsledek
pohlídali.“
Martin Hirsch
zatupující kapitán
1.SK Prostějov

pohledem
martina hirsche

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Než stačila padnout
první otázka, vzal si brankář Dominik Neoral slovo sám. „Chtěl
bych dnes poděkovat obraně, že
podala nadstandardní výkon, bohužel ani tak to nestačilo a zkazila
mi statistiky, na kterých celý rok
pracuji,“ pronesl bezprostředně po domácí derniéře se svým
typickým humorem a vzápětí se
zajímal: „Máte na mě připravené
nějaké otázky?“ Tady jsou i s odpověďmi hráče s šestadvacítkou na
zádech.

„Určitě to jsou příjemné starosti, splnili jsme cíl, který jsme si stanovili
před sezónou. Šli jsme za ním od prvního zápasu, až na mírné klopýtnutí
v Otrokovicích a s Líšní jsme pracovali na maximum. Myslím, že to bylo
vidět na hřišti i mimo něj, takže zasloužený postup.“
 Vaše působení v brance se dá
posuzovat z několika hledisek, sice
jste odchytal méně zápasů, zato
mnohdy klíčových?
„Když už si sledujeme ty osobní statistiky, říkám to samozřejmě s nadsázkou, tak jsem nastoupil v šesti
utkáních, všechny jsme vyhráli, takže
mám stoprocentní úspěšnost a mohu
 V Prostějově zažíváte s týmem být v klidu.“ (úsměv)
druhý postup, tentokrát jste si jej  Jak vy sám hodnotíte tuto sezóvychutnal přímo na hřišti...
nu, v níž jste hodně času proseděl

na lavičce, což je pro hráče samozřejmě špatně?
„Do tohoto ročníku jsem vstupoval
s tím, že bych chtěl týmu co nejvíc
pomoci. Bohužel jsem zprvu nechytal, ale pak jsem šanci dostal a myslím, že jsem ji využil. Jestli je hráč
v základu nebo není, je vždy rozhodnutí trenérů, na mně pak je, když dostanu příležitost, ukázat, jestli na to
skutečně mám nebo nemám. A doufám, že jsem ukázal, že mám.“
 Jaké jsou vaše osobní plány pro
příští sezónu?
„Chtěl bych pokračovat v práci, kterou jsme tady začali, a přistoupit
k tomu úplně jinak, než v předchozí
druholigové sezóně. Je třeba navázat
na skvělé jaro, které jsme teď odehráli, a jít dál.“

  }\; x# $Y"$ } Y  $;$ 



 

Dominik Neoral:      
    " #$%
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%q%'% '$` $

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

 Při prvním postupu se dalo leccos tolerovat, ale na druhou stranu
je už tým zase vyzrálejší?
„Nějaké zkušenosti z této soutěže už
máme a nemůže se prostě stávat, abychom někde dostávali sedm branek!
To by nám už nikdo neodpustil. Ano,
oslavme postup, úspěch to určitě je,
ale od pondělí už musíme myslet na
druhou ligu a nachystat se na ni.“
 Poslední dvě sezóny jste laboroval se zdravím, jak se teď cítíte?
„Teď momentálně se cítím dobře, protože se postoupilo. (smích)
Vážně. Ještě ve druhé lize jsem měl
vážné zranění a dokonce hrozilo, že
třeba fotbal ani hrát nebudu. Z tohoto pohledu musím být rád, že

PROSTĚJOV Na Hané znovu nastartoval svoji fotbalovou kariéru a dal pevný základ stoperské dvojici, která je ozdobou
defenzivy. V minulých dvou sezónách ovšem Martina Suse
(na snímku) pronásledovaly nejrůznější zdravotní problémy,
s nimiž se musel vyrovnat a najít opět svou někdejší formu.

pro vás pøipravuje:
více informací
  
    

Příslovečné kouzlo nechtěného nakonec dostihlo i některé další pretendenty o postupovou příčku. Do
poslední chvíle totiž nikdo nečekal,
že se Olympia Praha dobrovolně
odhlásí z druhé ligy, přestože si na
hřišti udržela příslušnost k této
soutěži. Na uvolněné místo tak
dostaly nabídky kluby ČFL za
postupující Chrudimí a posléze
i další kluby z MSFL, konkrétně
druhé Velké Meziříčí, třetí Líšeň
a čtvrtá Kroměříž. Kromě Líšně
dva ostatní kluby v průběhu
sezóny naznačovaly zájem ohledně
postupu, v závěru sezóny celkem
vehementně právě Velké Meziříčí.
Když však příležitost přišla, zůstalo
jen velké ticho, z něhož se radují
Vítkovice, které si, ač patnácté, zachovaly druholigovou příslušnost
i pro další ročník FNL.

29. června, 17:30 hodin
7. července, 10:30 hodin
14. července, 17:30 hodin

„Se všemi hráči, které jsme oslovit
chtěli, jsme v kontaktu a počátkem
následujícího týdne chceme vědět, na
čem jsme,“ poodhalil stav příchodu
posil předseda klubu František Jura.
Ve čtvrtek v podvečer jej čekala ještě
další důležitá schůzka. „Mám jednání s potenciálním klíčovým partnerem, který by měl významně přispět
k ekonomickému pokrytí nadcházejícího ročníku FNL,“ prozradil Jura.



    
    
     
  !"

PROSTĚJOV Ještě se ani neodpískaly poslední okamžiky MSFL
ročníku 2017/2018 a prostějovské
eskáčko už začalo zbroji na novou
sezónu. V současnosti tak probíhají
horečná jednání s vytipovanými posilami, dolaďuje se nabitý program
letní přípravy včetně čtyřdenního
soustředění, dotahují se jednání se
sponzory. A výběr trenéra Oldřicha
Machaly se již v příštích dnech dozví
rozlosování příštího ročníku.

zjistili jsme
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TBALOVÁ R

přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

jaro jsme hráli
„VRCHÁTKA“ OTOČILA ZÁPAS, PŘESTO SMUTNÍ „Celé
pod tlakem,“ ohlédl se
Závìr zápasù byl hektický
a podle divákù komediální...

VRCHOSLAVICE Do šestadvacátého kola skupiny „A“ I.B
třídy Olomouckého KFS nastupovaly domácí Vrchoslavice
a Klenovice na Hané v rozdílné
situaci. Zatímco hosté si uplynulou neděli přijeli zahrát fotbal,
„Vrchátkám“ šlo ještě o případnou záchranu soutěže.V prvním
poločase vše naznačovalo, že
rozhodne jediná branka, ovšem
po přestávce se s góly roztrhl pytel. Přestože domácí ztráceli už
dvě branky, dokázali ještě výsledek otočit na konečných 4:3. Ani
to jim však na záchranu krajské
soutěže nestačilo. I když...
EXKLUZIVNÍ reportáž
portáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Stav ped výkopem
Klenovice na Hané měly už před posledním dějstvím vystaráno. Šestibodový náskok před sousedním rivalem
z Pivína jim dával jistotu třetího místa a
na vyšší příčky také pomýšlet nemohly. Zato domácím Vrchoslavicím tak
říkajíc hořela koudel u zadních patií.
O jejich osudu rozhodovaly ještě zápasy Radslavic a vzájemný zápas Horních
Moštěnic a Smržic. Jedině vítězství je
mohlo za určitých okolností ještě ponechat v krajské soutěži, ovšem okres už
významně otvíral svou náruč...

Vývoj zápasu
V úvodu utkání těžily Klenovice ze své
kvalitativní převahy a vytvořily si mírný

tlak, který ovšem neměl potřebné vyjádření. Domácí v průběhu první půle
vyrovnali hru a odměnou jim byla vedoucí branka. Ta je sice uklidnila, takže
byli do přestávky lepším týmem, jenže
hra se odehrávala převážně mezi oběma šestnáctkami. Po přestávce začaly
opět lépe Klenovice, vyrovnaly, a díky
chybám soupeře v obraně odskočily na
dvojbrankový náskok. Ten sice domácí korigovali, jenže jejich tlak v závěru
dlouho vyzníval značně zoufale. Nakonec přece jen dvěma trefami otočily
Vrchoslavice skóre, byla to však už jejich
krajská labutí píseň.

Zásadní okamžiky
Zaznamenáníhodným počinkem první
půle byla pouze ukázková trefa Machálka do šibenice, která domácí poslala do
vedení - 1:0. Pak už jen pálil Filka těsně
mimo a Šlézar zkusil efektně zakončit z
voleje nůžkami, jenže mu scházela přesnost. Při odchodu do kabin to vypadalo,
že vstřelený gól bude i vítězný.
Po přestávce rozehrál před domácí
brankou hrátky Rozehnal s Pospíšilem, druhý jmenovaný pak obral
o míč obránce, přihrál Spálovskému
a ten měl před sebou prázdnou branku
– 1:1. O pár minut později Rozehnal
našel dloubáčkem znovu Spálovského
a ten technickou střelou z hranice šestnáctky poslal favorita do vedení – 1:2.
César si pak všiml vysoko stojícího
domácího brankáře a zkusil od půlky
hřiště vrátit míč do branky, o pár čísel
se netrefil. Na druhé straně našel Fialka dobře postaveného Jurčíka, jenže
byl z toho jen roh. Když César našel
na zadní tyči osamoceného Pospíšila,
vypadalo to s domácími už dost bledě
– 1:3. Jenže pak zprava vypálil Tomáš
Hradil a gólmanem vyražený míč vrátil
do sítě Horák – 2:3. Pak následovaly v

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

zpt Pavel HORÁK

VRCHOSLAVICE Dvěma
brankami přispěl k vítězství
svého týmu v posledním zápase sezóny. Ve chvíli, kdy poKlenovický César si tady sice na domácího Holuba vyskoil, nakonec to ale byly Vrchoslaskytoval vrchoslavický Pavel
vice, které mly v utkání navrch.
Foto: Tomáš Kaláb
Horák (na snímku) tento rozrychlém sledu šance Horáka, Dostála,
hovor, ještě netušil, jak se to
Zajímavost duelu
znovu Tomáše Hradila, jenže vše bylo
projeví na konečném účtování
nepřesné, nebo byl na místě Klimeš.
v tabulce.
Až Tomáš Hradil po Horákově při- Že fotbal dokáže být pořádně tvrdý, zažívají
hrávce obstřelil Klimeše a vyrovnal 3:3. Vítěznou branku měl na kopačce
už Jurčík, nakonec se ujala až šťastná
střela Horáka, která rozhodla o vítězství Vrchoslavic - 4:3!.

Osobnost utkání
Za pozornost jistě stály výkony Horáka a Tomáše Hradila na jedné straně
a Spálovského na straně druhé, všichni
dohromady dali pět branek ze sedmi.
Protože však hosté pojali utkání v trochu odlehčeném duchu, stal se osobností utkání střídající Tomáš Fojtek, pro
něhož byl i ten největší dres poněkud
úzký. I při své tělesné dispozici však
předvedl několik běžeckých etud a díky
spoluhráčům si připsal jednu střelu na
branku.

hráči na hřišti napříč všemi soutěžemi. Ve
Vrchoslavicích to však na vlastní kůži pocítil
jeden z diváků, který se v osudovém okamžiku plně nesoustředil na hru a těsně za
zábradlím dostal míčem tvrdý zásah přímo
dooka.Sklenicipivasiceuchránilodpohromy, jenže přechodnou památku na nedobrovolnýzásahdohrysiasichvíliponese.

Atmosféra stetnutí
Venkovský fotbal dělá dobré občerstvení, čehož mají ve Vrchoslavicích měrou
vrchovatou. Už v prvním poločase lákala
nosy diváků směsice vůní z udírny, takže
o přestávce bylo možné poškádlit chuťové pohárky cigárkem, uzeným či voňavou
makrelou. Přes pozdní dobu výkopu však
především hráče sužovalo stále doznívající horko.

Tomáš Kaláb

 V první půli se zdálo, že jeden
gól bude vítězný, jenže pak přišly
další...
„U nás to tak většinou bývá, že dáme
branku a potom přestaneme hrát.
Těžko se nám daří přidat druhý gól a
uklidnit hru, naštěstí nám to tam na
konci spadlo.“
 Klenovice vstoupily do obou
poločasů svižněji, zaspali jste
úvod?
„Přesně tak, bohužel se nám to stávalo v sezóně častěji, že nám vstup do
druhého poločasu nevyšel. S dvoubrankovým mankem to už vypadalo hodně špatně, pak možná zase
Klenovice usnuly na vavřínech a my
toho v závěru přece jen využili.“

Pozápasové hodnocení trenér
Miroslav PANÁEK - TJ Sokol Vrchoslavice 1946:
„Z naší strany byl tento zápas katastrofa, a přestože jsme jej
nakonec vyhráli, nejsem vůbec spokojený. Když neproměňujete šance, nedá se hrát, a to je každý zápas. Proto jsme
tam, kde jsme... Po přestávce se obrany otevřely na obě strany, jenže tutové šance je třeba proměňovat. Už nevím, jak
hráčům pomoci ty branky dát. Na druhou stranu soupeři
připravíme během chvilky dva tři góly. Soupeř měl velmi
šikovné útočníky, kteří pozvedli úroveň hry, pro hráče bylo
ale těžké počasí.“

4 :3

Vrchoslavice 1946

Vladimír HORÁK – TJ Sokol Klenovice na Hané:
„Kluci pojali tento poslední zápas poněkud lehkovážněji, což bylo
dáno tím, že jsme nemohli skončit hůře než třetí. Chtěl jsem, aby se
kluci bavili, čemuž napovídala i sestava. Některé posty jsme proházeli. Diváci viděli spoustu gólů, spoustu šancí, což se jim muselo líbit. Je
pravda, že za stavu 3:1 jsem už doufal, že zápas dotáhneme do vítězného konce. S třetím místem po sezóně jsme určitě spokojeni, podzim byl vynikající, jaro bylo ovšem z naší strany dost špatné. Možná
to ovlivnil už druhý zápas doma s Lipníkem, který jsme prohráli, pak
jsme ztráceli domácí zápasy. Chtěli jsme být na bedně, což se podařilo.

Foto: Tomáš Kaláb

 Jste střelcem vítězné branky,
jak vůbec padla?
„Se štěstím. Byl jsem sám před gólmanem, jenže jsem ho trefil, pak se
míč odrazil zpět ke mně a obloučkem do brány. Šancí byla spousta,
což je obraz celého jara, soupeře
jsme často přehrávali, ale góly nepřicházely.“
 Jak byste krátce zhodnotil právě skončenou sezónu?
„V podzimní části nám to trochu
uteklo a teď už se ztráta těžko doháněla. Hráli jsme pod tlakem každý zápas, každý byl jako o udržení.
Dnes jsme udělali pro záchranu maximum a uvidíme, jak to dopadne...“

TJ Sokol Klenovice na Hané

26. kolo Smoos 1.B třída, skupina A
Zatloukal
Rozehnal

Cetkovský

Přecechtěl

Miroslav

Vladimír

PANÁČEK

HORÁK
Hradil T.
Hradil M.

Dadák
Frys

Fialka
Varga

Jurčík

Klimeš

César
Jurčík
Horák

Holub

Spálovský

Šlézar
Dreksler

Loučka

Machálek

Branky: 79. a 90. Horák, 20. Machálek, 89. Hradil
Střely na branku:
Rohové kopy:

13
5

Střely mimo branku:

Pospíšil

VRCHOSLAVICE

11

4 :3 KLENOVICE N.H.
( 1 :0)

Rozhodčí: Antoníček – Vachutka, Lasovský

Branky: 58., 66. Spálovský, 79. Pospíšil
Střely na branku:

Diváků: 80 Rohové kopy:

Žluté karty: -

Žluté karty: 68. Klimeš

Střídání: 58. Dostál za M. Hradila

Střídání: 57. Grepl za Vargu, 86. Fojtek za Spálovského

5
2

Střely mimo branku:

6

Pondělí 18. června 2018
www.vecernikpv.cz
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První ohlédnutí za práv uzaveným roníkem soutží

JAK DOPADLA MUŽSTVA Z PROSTĚJOVSKA?
PROSTĚJOV Je tomu teprve pár hodin, co definitivně skončila fotbalová sezóna
2017/2018 na klubové úrovni týkající se oddílů prostějovského regionu. Čerstvě skončený ročník bude předmětem mnoha podrobných hodnocení, ale právě už teď Večerník
přináší první souhrnné ohlédnutí za všemi soutěžemi, do nichž zasáhly mužské týmy
z Prostějovska. Jak si vedly? Se střídavou úspěšností, leč celkově tato sezóna vyzněla po
výsledkové stránce lépe než minulá. Již v příštím čísle

Marek SONNEVEND
MSFL: Parádní jízda eskáka
Po nevydařené roční epizodě ve druhé lize se nad 1.SK
Prostějov loni v létě vznášely otazníky, jak zvládne návrat
do třetí nejvyšší soutěže ČR. Byly zbytečné, neboť nejsilnější zástupce kopané v regionu si v Moravskoslezské lize
počínal výtečně. Úvodní dvě výhry sice na chvíli vystřídalo klopýtání a po šesti kolech to na pozdější dominanci
rozhodně nevypadalo, ovšem Hanáci se skvěle rozjeli. Ve
zbytku podzimu i během celého jara se už vyhnuli jakýmkoliv delším zaváháním, kvalitní a navíc průběžně posilovaný mančaft kromě několika málo výpadků spolehlivě
plnil roli hlavního favorita. A k zaslouženému prvenství
v tabulce dospěl suverénně s desetibodovým náskokem.
Super práce! Teď na ni navázat úspěšnějším působením
o patro výš.

KRAJSKÝ PEBOR:
Kralický vzestup kvality
Pátá soutěž v pořadí tuzemské hierarchie evidovala jediného zástupce Prostějovska - FC Kralice na Hané. A tradiční účastník krajského přeboru se letos činil nadmíru
zdatně. Vyztužení hráčského kádru i realizačního týmu
vedlo jak k hernímu, tak výsledkovému progresu. Místo
stále častějších sestupových starostí se povedlo vystřelit
do horních pater, dokonce se schylovalo k atakování me-

krát již cílovou rovinku nezvládl, třináctý flek je asi logickým vyústěním. A FK Němčice nad Hanou si po loňském
slavném postupu vyzkoušely, jak to chodí v I.A třídě, aby
se z jasně posledního čtrnáctého místa vrátily zpět níže.

I.B TÍDA O KFS: Nejlepší Klenovice
s Pivínem, sestup asi nemine Vrchoslavice

dailových pozic. Což znemožnil teprve slabší závěr. Přesto Zde mělo Prostějovsko jediný soubor ve skupině B, kde se
má pátá příčka stvrzená finální loupeží v mistrovském SK Jesenec - Dzbel celý rok potýkal s výkonnostními výkyLutíně svou hodnotu.
vy. Problémy však aspoň částečně vyřešil a desáté místo bere.
V grupě A panuje určitě největší spokojenost u Sokola KleI.A TÍDA O KFS:Pochvala hlavn Konici
novice na Hané, který stabilně hojným sběrem bodů vydřel
a Plumlovu, smutek v Mostkovicích
cenný bronz. Poměrně silný kádr dal postupem času dohromady Sokol v Pivíně a odměnou se mu stal výšlap na pěkný
a Nmicích
čtvrtý post. Z vynikajícího startu těžila celou sezónu TJ Haná
Jediný vyslanec prostějovského regionu ve skupině A So- Prostějov, pro niž je šestá příčka rozhodně také důvodem
kol Konice prožil výbornou sezónu, v níž se dokázal k pohodovým úsměvům. Prudký pokles úrovně hry během
postupně zlepšovat až k finálnímu boji o postup do kraj- jarní fáze naopak srazil do sestupových starostí výběr TJ Smrského přeboru. Ten sice těsně nevyšel, avšak i z druhého žice a až závěrečné vítězství v Horních Moštěnicích zažehnamísta ještě není posun nahoru zcela vyloučen. V grupě B lo hrozbu sestupu obsazením jedenáctého místa. Odvrátit
předvedl podobný progres také viditelně zkvalitňovaný TJ pád dolů se do poslední chvíle snažil i zlepšující se TJ Sokol
Sokol Plumlov s tím rozdílem, že dosáhl „pouze“ na třetí Vrchoslavice 1946, což se mu však ze třinácté pozice patrně
post, stále velmi krásný. Konstantně nahoru mířil ve vyda- nepovede. Pokud nepřijde příjemné překvapení na losovařené jarní části Sokol Čechovice, který coby starousedlík cím aktivu v podobě odmítnutého startu některých týmů či
soutěže skončil ve finiši šestý. Vysvědčení s vyznamená- administrativních přesunů z vyšších soutěží.
ním si zaslouží nováček FC Kostelec na Hané, jenž se celý
OKRESNÍ PEBOR PROSTJOVSKÉHO
ročník držel v horní polovině tabulky a vybojoval na své
VEERNÍKU - II. TÍDA OFS PROSTJOV:
poměry skvělý pátý post. Dva stupínky za ním skončila
sedmá SK Lipová, u níž je zřejmě evidentní spokojenost Otaslavice zachvátila postupová euforie,
dol jdou minimáln Ptení se Hvozdem
s pohybem v lepších patrech bez přehnaných ambicí na
postup. Na odpis vypadal během špatného podzimu
TJ Sokol Určice, ale výrazné zimní posílení přiválo dob- Okresní přebor přinesl jednu z nejdramatičtějších bitev o poré jaro se záchranou na jedenácté příčce. Udržení bylo stup do kraje za poslední roky. Na dlouhodobě ambiciózní
ústředním motivem rovněž pro SK Protivanov, další ně- Sokol Otaslavice by si přitom ještě uprostřed jara asi nikdo
kdejší štiku z divize. A dvanáctá pozice splnění cíle (snad) nevsadil, leč famózní finiš mu zajistil milimetrové prvenství
zajistila. Naopak jiná dvojice oddílů z našeho regionu se i euforické oslavy triumfu v soutěži. Jen horší vzájemnou
pádu níž nevyhnula. TJ Sokol Mostkovice po úspěšných bilancí zůstal při bodové rovnosti druhý Sokol Vrahovice,
únicích z pásma ohrožení v předchozích sezónách tento- jenž svůj stabilní pohyb v čele ani tentokrát nedotáhl ke ko-

nečnému prvenství. O další malý kousek zpět evidujeme třetí
TJ Horní Štěpánov, vytrvalý na své postupné cestě vzhůru.
Čtvrté místo je nesporně vynikající pro FC Dobromilice, trochu víc možná očekával pátý Sokol Brodek u Prostějova. Do
horní půlky tabulky vystoupala ke své radosti obě béčka: šesté
Sokola Čechovice, respektive sedmé Sokola Určice. Pro další
skupinu klubů je stěžejní úlevou fakt, že by se měly vyhnout
sestupu – sem patří osmá Jiskra Brodek u Konice, deváté
FK Výšovice, desátý Sokol Vícov i jedenáctá Haná Nezamyslice. Nad dvanáctým TJ Tištín se až do losovacího aktivu krajských soutěží nejspíš bude vznášet nejistota udržení, zatímco
nejslabší dvojice II. třídy FC Ptení (třinácté) + FC Hvozd
(čtrnáctý) pád na beton nemine.

III. TÍDA OFS PROSTJOV:
Suverénn nahoru Držovice a Skalka,
na chvostu Žele, Zdtín a echy p. K.
Obě skupiny momentálně nejnižší okresní soutěže
OFS Prostějov jsou téměř z poloviny záležitostí oddílových
„béček“. Největší herní sílu mezi nimi prokázaly rezervy
Kostelce na Hané, Otaslavic (shodně druhé místo), Kralic
na Hané (třetí příčka) a Protivanova (čtvrtý stupínek). Solidní porci bodů posbíraly ještě „B“-týmy Mostkovic (šestý), Plumlova či Brodku u Prostějova (oba sedmé), zatímco
zálohy Nezamyslic (osmá) s Němčicemi (devátá) kopaly
na nižší úrovni. Jednoznačnými vládci III. třídy se pak staly
kolektivy TJ Sokol Držovice v grupě A a FK Skalka 2011
ve skupině B (shodně se dvěma prohrami), které se tudíž
svorně vrátí jako postupující do okresního přeboru. Tahle
meta zůstala dost vzdálená třetím Olšanům, čtvrtým Biskupicím, pátým Kladkám + Bedihošti, šestým Pavlovicím
i osmým Přemyslovicím, přičemž všechny tyto mančafty
kromě posledně jmenovaného dokázaly buď častěji vítězit
než podléhat, nebo alespoň držet vyrovnanou zápasovou
bilanci. Jako suverénně nejslabší družstva naopak z uplynulé sezóny vyšla družstva Sokol Čechy pod Kosířem (devátý), Sokol Zdětín a TJ Želeč (oba desátí), která dohromady
dosáhla pouhých čtyř vítězství.

Otaslavice slavily postup do kraje!
Tamní fotbalisté smetli Dobromilice 5:2,
vyhráli Okresní pebor
PROSTJOVSKÉHO Veerníku
a po 33 letech si zahrají I.B tídu
Olomouckého KFS

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE

klikni na

➢ ze strany 25
OTASLAVICE Otaslavičtí potřebovali v posledním 26. kole
jakkoliv za tři body porazit FC
Dobromilice, což se jim na domácím hřišti suverénně podařilo.
V bouřlivé atmosféře sice zprvu
zahazovali vyložené šance jako
na běžícím pásu, ale nakonec zvítězili vysoko 5:2 a oslavy mohly
propuknout na plné obrátky. „Pro
celou obec je to ohromný úspěch
a velká událost, čemuž bude odpovídat i intenzita našeho slavení,“ smál se trenér Sokola Jiří Hon
za hurónského řevu svých svěřenců stříkajících všude okolo napěněný obsah z mnoha lahví sektu.

Marek SONNEVEND
To už borci TJ měli ve svém držení
pohár za triumf v okresním přeboru,
který jim bezprostředně po rozhodující výhře osobně předal předseda
Okresního fotbalového svazu Prostějov Milan Elfmark. Hned vzápětí
začaly létat vzduchem natlakované
zátky, rozjaření plejeři otaslavického
týmu polévali v euforii jeden druhého lepkavým mokem, plnili jím i čerstvě získanou trofej a samozřejmě
též sami popíjeli. Nemohlo chybět
ani společné fotografování, stejně
jako oblékání připravených mistrovských triček.
„Uprostřed jara bych v něco ta-

kového pochopitelně nevěřil. My
pravu,
jsme totiž podcenili zimní přípravu,
dvetmálo se trénovalo a vstup do odvetvyšel.
né části nám výsledkově nevyšel.
ě, ale
Nehráli jsme sice až tak špatně,
často ztráceli body a v poloviněě jarovice
ní fáze měli na vedoucí Vrahovice
otom
zdánlivě nedostižnou ztrátu. Potom
se však všechno zlomilo, úplněě otom 7:0
čilo. Chytili jsme se vítězstvím
v Brodku u Konice, od té doby kluci
stříleli v každém dalším utkání kupu
gólů a celý mančaft se dostal doo obela až
rovské pohody. Ta nám vydržela
do úplného konce,“ vyprávěl dojatý
kouč.
Z posledních sedmi duelů Sokol
vytěžil maximálních 21 bodů
ů při
neuvěřitelném skóre 38:9, což
dělá monstrózní průměr takřka
akřka
5,5 vstřelených branek na jedno
edno
střetnutí! Naprosto klíčovýý význam přitom měla výhra 4:1
1 na
půdě vrahovického konkurenta.
enta.
„Ano, tam se rozhodovalo. K tomu
sit se
utkání jsme jeli s cílem pokusit
o vítězství, ovšem ani ve snu byy nás
nenapadlo, že dokážeme vyhrát
át tak
vysokým rozdílem a díky tomuu překlopit na naši stranu i bilanci vzájemných zápasů. Pak už jsme měli
všechno ve svých rukách a úspěšně
pěšně
to dorazili do zdárného konce,,“ jihnul šťastný lodivod. Postup máá pro
něj i jeden osobně rodinný rozměr.
změr.
„Když Otaslavice před třiatřiceti
třiceti
lety naposledy postoupily doo I.B
třídy, vedl zdejší mužstvo shodou
odou

okolností můj otec. Teď se to povedlo nám a radost je obrovská,
slavit se bude dlouho a vydatně,““ doplnil Jiří Hon, aby se
okamžitě vrhl do víru
radostného křepčení.

www.vecernikpv.cz

Pohár za vítzství v okresním peboru 2017/2018 pedal otaslavickému kapitánovi pedseda OFS Prostjov Milan Elfmark.
Foto: Marek Sonnevend

spre se ocitli pod sladkou
listé TJ Sokol Otaslavic Foto: Marek Sonnevend
Získaná trofej i všichni fotba
u.
sekt
chou

2:2

na PK 3:5

a stejný hráč otočil skóre o minutu později na stranu Kralic, když si parádně
zaběhl za obranu a poté už mu v cestě
ke skórování nic nebránilo - 1:2. Bohužel pro hosty lutínský útočník Los
přidal také svoji druhou branku v zápase a začínalo se v 58. minutě odznovu
– 2:2. Napínavé utkání tak musely rozhodnout až penalty. V těch byl nakonec
šťastnějším týmem místní regionální
zástupce, když vyhrál 3:5 a odvezl si
poslední body do tabulky.
„Jsem moc spokojený. Vyhráli jsme
na domácím hřišti prvního týmu naší
soutěže. Mám radost hlavně z výkonu,

protože před začátkem utkání jsem měl
obavy, jak budou hráči k zápasu přistupovat, když už prakticky o nic nešlo, ale
kluci předvedli atraktivní kombinační
fotbal. Můžu tak říci, že jsme vyhráli
zaslouženě,“ zhodnotil zápas ze svého
pohledu David Kobylík, hrající trenér
Kraic.
Vítězný poslední zápas má bezesporu
pozitivní účinky, zvlášť když to je proti
prvnímu týmu. Kralice však podávaly
dobré výkony konstantně celou sezónu, ví moc dobře trenér. „Tento ročník
považuji za úspěšný. Je to určitě i zásluha mého předchůdce Ivo Lošťáka,

který s týmem trénoval první polovinu
soutěže. Dokázal vytvořit tu správnou
atmosféru v týmu a na mně bylo to
poté udržet. Panovala tady vzájemná
důvěra a kluci jsou dohromady dobrý
kolektiv. Tím pádem jsme vyhrávali
a páté místo je pro nás podle mého
velký úspěch,“ míní Kobylík. „Věřím,
že budeme pokračovat v hraní takovéto
atraktivní hry, budeme se fotbalem bavit a určitě budeme chtít příští sezónu
opět skončit takhle vysoko v tabulce,“
naplánoval již budoucnost.
Zajímavost na závěr, Sigma Lutín sice
vyhrála s desetibodovým náskokem,

BOHUŇOVICE, PROSTĚJOV
Bez bodového zisku, avšak v pozici
prvního čekatele na místenku do
krajského přeboru se s ročníkem
2017/2018 rozloučili fotbalisté
Konice. Celkový vicemistr „A“
skupiny I.A třídy podruhé v řadě a
celkově posedmé v právě uzavřené
sezóně prohrál na půdě soupeře,
dva týdny po výjezdu do Chválkovic nebodoval ani na půdě Bohuňovic.
„Hodnocení je takové sladkokyselé.
Herně se mi to líbilo, na držení míče
jsme vyhráli tak osmdesát ku dvaceti,
měli jsme víc ze hry, šance i pološance, jenže jsme dali pouze jednu branku. Chtěli jsme kombinovat a soupeř
byl jen zalezlý, čekal v deseti lidech a
potrestal nás dvěma brejky,“ přemítal

hostující kouč Petr Ullmann.
Jeho tým začal na Olomoucku velice
špatně a již ve čtvrté minutě poprvé inkasoval, o zhruba čtvrt hodiny
později kontroval na opačné straně
Martin Paš. Body se však nedělily a
na Prostějovsko neputoval ani jediný,
pětadvacet minut před koncem se
totiž po Michalu Arnoldovi prosadil
také Mojmír Fryčák.
„Nastoupili jsme v kombinované sestavě bez Kuby Kořenovského a Peťu
Brosse, takže jsem měl jen dva hráče
do pole na střídání. Odehráli jsme
dobré utkání, jenže nejprve Peťa Tichý ztratil míč a soupeř dal o tyčku
gól, pak po vyrovnání Roman Kamený ani Martin Paš nedali v úniku sami
na gólmana a jejich stoper vyvezl míč
středem, narazil si, vystřelil a balon

před Jarou Vévodou nepříjemně skočil,“ vracel se Ullmann k rozhodujícím momentům.
Koncovka tak rozhodla, že domácí
vytěžili z minima maximum, zatímco
na Konici zůstalo jen vzít si ponaučení do dalších bitev. „Soupeř dvakrát vystřelil na bránu a dal dva góly.
Škoda druhé půle, oni nic neměli a
mohli jsme tam bodovat. Měli jsme
tlak, dali jsme dokonce i gól, ale pro
údajný ofsajd neplatil. Odehráli jsme
takové smolné utkání,“ popisoval.
Výraznější kaňku pro něj ale představovalo zranění Filipa Drešra, jenž
musel ještě na konci první půle střídat. „Absolvuje vyšetření a snad to
nebude nic vážného. Byla by to pro
nás velká rána a také obrovská škoda,
když už vlastně o nic nešlo. My všich-

MALÁ KOPANÁ

V tak výrazný vzestup korunovaný naháněním Litovle až do téměř
úplného konce ani sám příliš nevěřil, pro příští rok mu navíc kádr
zůstane pohromadě a dorazit by
mohly i nějaké posily. Vyloučen
navíc není ani postup do krajského
přeboru ze druhého místa. „Do losovacího aktivu se může stát cokoliv a budeme doufat. Máme nejvíce
bodů z týmů na druhých místech a
jsme první na řadě, kdyby to bylo
někomu nabídnuto. Tuto možnost
bychom určitě využili. Uvidíme,
kdo podá přihlášky do soutěže, teď
můžeme jen čekat,“ uvědomuje si
Ullmann, že on ani jeho hráči už
nemají vývoj situace ve svých rukách.
(jim)

FC
    +
SK
/67
Hodnocení trenéra Lipové
me do I.B třídy... Nechci se vymlouDavid Drexlera:
vat nějakým způsobem, ale chybělo
S trenérem se bohužel nepodařilo te- nám několik hráčů ze základní selefonicky spojit.
stavy a tak nastoupili mladší kluci.
Individuální chyby rozhodly o tom,
8".   že jsme prohráli, takže jsme si to
Hanou
svým způsobem zavinili sami. Je to
2:4
SK
(2:1)
těžké hodnotit, protože kluci až na
 
ty chyby nehráli špatně. Chyběly
Branky: 14. Dorňák, 39. Chlud – 50. nám větší fotbalová zralost a zkušea 63. Milar, 20. Nejedlý, 84. T. Pospíšil nost. I přes ten nepříznivý výsledek
Rozhodčí: Zavřel – Vachutka, Lasov- tým makal a odehrál ten zápas se ctí,
ský. Žluté karty: 25. Dvořák, 65. Kro- takže i přes prohru musím kluky popáč, 80. T. Pospíšil. Diváků: 30.
chválit.“
Sestava Němčic: Nosek – Kolečkář (86. Tomek O.), Hamala, Hodnocení trenéra Protivanova
Milana Pitáka:
Jarmer – Jordán, Navrátil, Řezáč,
Dorňák – Jiříček, Horák, Chlud „Kvalitou mě zápas moc nenadchl.
(56. Tomek M.). Trenér: Radovan Mám z něj takové smíšené pocity.
Kluci k tomu od začátku přistoupiNovotný.
Sestava Protivanova: Piták – Pospí- li špatně a prohrávali jsme. Naštěstí
šil Z. (50. Sedlák M.), Nejedlý D. (80. jsme srovnali a myslel jsem, že to
Sedlák R.), Dvořák, Pospíšil M. – Sed- bude lepší po tom gólu, každopádně
lák, Nejedlý V. (61. Kropáč), Milar, se soupeř zase dostal do vedení a my
Musil – Pospíšil F., Pospíšil T. Trenér: nedokázali proměnit šanci, kdy stačilo míč dovést do prázdné branky.
Milan Piták.
Nakonec jsme dali na 2:2 a otočili
Hodnocení trenéra Němčic
ho, ale herně z toho nadšený být neRadovana Novotného:
můžu. Optimální výkon to tedy roz„Je to těžké hodnocení. Jednalo se hodně nebyl, ale vyhráli jsme, což se
o poslední zápas a my víme, že padá- počítá.“

půdě poslední Horní Moštěnice si zajistili umístění před Radslavicemi
i Vrchoslavicemi a setrvání v soutěži i pro příští sezónu. Alespoň jeden
bod přivezli z Kojetína hráči Pivína, když dotáhli stavy 1:3 i 2:4 a padli až
při penaltových rozstřelech, i díky porážce Troubek s Újezdcem jim to stačilo k uhájení čtvrté pozice. Naopak bez bodu dopadla prostějovská Haná, která padla v již zmiňovaných Radslavicích a ze šestého místa se výš neposunula.

I.B třída skupina A

Branky: 5. Hruban, 9. a 12. Lužný, 86.
Móri – 61. Liška. Rozhodčí: Hampl
– Foral, Čampišová. Žluté karty: 73.
Móri. Diváků: 83.
Sestava Kostelce: Vítek – Synek (70.
Juračka), Holoubek, Chytil, Vinklárek
– Navrátil (79. Kastner), Lužný (58. Baláš), Grepl, Preisler (89. Jurník) – Móri,
Hruban. Trenér: Jaroslav Klimeš. Sestava Lipové: Vybíhal – Moštek, Takáč,
Hodnocení trenéra Určic
Žilka, Petržela – Novák (36. Růžička),
Pavla Zbožínka:
Liška, Dostál M., Výmola – Jamrich,
„My jsme chtěli ten poslední zápas Dostál P. Trenér: David Drexler.
doma zvládnout, protože když vyhraHodnocení trenéra Kostelce
jete poslední domácí zápas, končíte
Jaroslava Klimeše:
tu sezónu s takovým určitým dobrým
pocitem. Vstoupili jsme do zápasu ve- „Panuje maximální spokojenost.
lice aktivně a povedlo se nám získat V prvním poločase do toho Lipová
dvoubrankové vedení. V tu chvíli se šla celkem vlažně a my jsme se ujali
zdálo, že je zápas rozhodnutý, ale opak vedení o tři branky. Zápas proběhl
TJ Sokol
byl pravdou. Soupeř srovnal během v klidu a míru, možná to mělo atmo
2:1
chvilky ze zbytečné penalty. Rozhodu- sféru přáteláku, ale my jsme chtěli více
Sokol
(1:1)
jící byl poté náš třetí gól. Šli jsme potom vyhrát. Po zápase jsme se dozvěděli, že
 
za vítězstvím určitě víc než soupeř, byli jsme skončili na pátém místě, což nám
Branky: 4. Arnold, 65. M. Fryčák – jsme aktivnější a zvládli přidat čtvrtý udělalo radost. Skončily za námi veli21. Paš. Rozhodčí: Bartuněk – Slota, gól, takže jsme zvládli přesně to, co ce kvalitní týmy, takže jak říkám, velká
spokojenost.“
J. Dorušák. Sestava Konice: Vévoda jsme chtěli.“
(74. Zapletal) – Blaha, Rus, Oščádal,
L. Bílý – Kořenek (70. Křesala), Tichý,
PROSTĚJOVSKO Kýžené tři body vydolovaly ze závěrečné bitvy „A“
Širůček, Drešr (42. Cetkovský) – Paš,
skupiny I.B Olomouckého KFS třídy fotbalisté Smržic. Vítězstvím 2:0 na
Kamený. Trenér: Petr Ullmann.

4:1
(3:0)

MALÁ KOPANÁ
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dvojice SK Dřevnovice + SK Dřeváci Finálový turnaj se uskuteční
Čehovice/Hluchov, když čtvrtý již v sobotu 23. června opět na
účastník skupiny MK Medvědi dřevnovickém hřišti.
Prostějov vůbec nedorazil.
(kopa,son)
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Okresní sezóna v malé kopané
tradičně končí závěrečnými bitvami Poháru ČUS Prostějovska
mužů, tentokrát aktuálního
ročníku 2017/18. Soutěž měla o
uplynulém víkendu na programu
dva semifinálové turnaje, z nichž
jeden dopadl podle očekávání a
druhý překvapivě.
V Laškově se z postupu do finále radoval s plným počtem bodů vítězný
favorit SK Tomek Dobrochov a ze
stříbrné pozice také druhý papírově
nejsilnější tým, domácí 1.FC
Laškov. Naopak v Dřevnovicích
favorizovaný celek neuspěl, neboť
čerstvý ligový mistr SK Chaloupka
Prostějov skončil až třetí. A průnik
mezi pohárovou elitu tak oslavila

JE NEJBLIŽŠÍ SOBOTU

ROZHODUJÍCÍ TURNAJ

   
 
TJ Sokol
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Hodnocení trenéra Hané
Prostějov Daniela Koláře:

TJ Sokol
 ! 
TJ
"#

4:3
(1:0)
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Hodnocení trenéra Smržic
Petra Gottwalda:
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Branky: 39. Spáčil. Rozhodčí: Šteier
– Kaňok, Majer. Žluté karty: 87. M.
Zapletal. Diváků: 170. Sestava Mostkovic: Lukáš – Kazda, Milar, Šubert,
Kamenov – Doseděl, L. Zapletal, Vojtíšek – Křišťan, P. Zapletal, Ordelt (79.
Š. Karafiát). Trenér: Ladislav Krátký.
Sestava Plumlova: Simadl – Kutný,

0:1
(0:1)

S trenérem se bohužel nepodařilo telefonicky spojit.

Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

Branky: 17. Mareček, 77. Jura, 81.
Hromada – 61. Jahl. Rozhodčí: Pospíšil – Štětka, Horák. Žluté karty:
bez karet. Diváků: 60.
Sestava Čechovic: Polák – Jano,
Kupka (71. Jančík), Němeček (46.
Halouzka) – Koláček, Chmelík, Hanák, Pospíšil, Kolečkář – Matula, Jahl.
Trenér: Lukáš Koláček.

3:1
(1:0)

„Jeli jsme do Mostkovic s tím, že soupeř
sestupuje. Každopádně ale určitou sílu
kádru mají, protože dokázali porazit
Čechovice a na to jsme byli připravení.
Nevím, jak se schází, nebo neschází na
zápasy a tréninky, ale bylo na nich vidět určité zklamání z děje této sezóny.
Toho jsme ale nedokázali využít tak,
jak bychom chtěli a měli. Snažili jsme se
o výraznější výsledek, držení míče bylo
na naší straně, ale nevycházela nám tolik
koncovka jako třeba minulý týden. Nakonec z toho je udřené vítězství.“ (jč)

Hodnocení trenéra Plumlova
Pavla Voráče:

„Těžko jsme se dávali dohromady po
celý zápas a bylo na nás vidět zklamání ze sestupu. Také nám chybělo několik hráčů, což se na hře podepsalo.
Plumlov byl silnější na míči, jeho hra
má hlavu a patu, proto je na špici tabulky. Chtěli jsme to odehrát se ctí a myslím, že se nám povedl důstojný závěr,
kluci si chtěli hlavně zahrát fotbal.“

Hodnocení trenéra Mostkovic
Ladislava Krátkého:

Kiška, Spáčil, Hrstka – Fabiánek, Ševcůj, Hladký – Vysloužil, Zabloudil,
Trajer. Trenér: Pavel Voráč.

JESENEC Závěrečným utkáním se s letošní sezónou rozloučili fotbalisté
Jesence. Na svém hřišti přivítali v sobotu odpoledne tým z horních pater
tabulky skupiny„B“ I.B třídy Olomouckého KFS ze Zvoli. Hostům ještě šlo o
co nejlepší umístění, jelikož v případě výhry mohli celkově skončit druzí.
To Jesenec už věděl, na čem je, a jeho hráči tak mohli do utkání nastoupit
absolutně bez stresu, tudíž hrát pro radost a pro fanoušky. Na výsledku to
bylo znát pozitivně. Výhrou si tým kolem PetraTichého zpříjemnil závěrečné oslavy, které jsou nedílnou součástí všech klání na světě.

I.B třída skupina B

SK
<=> 
TJ
 ?
; 

Branky: 35. Tichý, 55. Konečný, 78.
Burget, 90. Čížek – 31. Havlíček. Rozhodčí: Straka – Molík, Habermann.
Žluté karty: 11. Poles, 42. Knoll, 75.
Horák – 44. Prokeš, 64. Dvorský, 67.
Másílko, 72. Nejedlý. Diváků: 120.
Sestava Jesence: Kýr – Žouželka, Bu-

4:1
(1:1)

rian, Gottwald (46. Konečný), Horák
– Burget, Čížek, Poles, Ullmann (78.
Svoboda) – Tichý, Knoll. Trenér: Petr
Tichý starší.
Skóre se začalo měnit až po půlhodině hry, a to rovnou na obou stranách.
Nejdříve dostal hosty do vedení Havlíček - 0:1, ale o čtyři minuty později
srovnal stav jesenecký útočník Petr
Tichý – 1:1. Nerozhodný stav vydržel
až do poločasové přestávky a domácí
mohli být se svým dosavadním pro-

jevem na hřišti spokojení. Poté předvedli svým fanouškům, že když nehrají pod tlakem, dokáží se prezentovat
pohledným kombinačním fotbalem,
který přítomné přihlížející baví. Deset
minut po začátku druhého poločasu
dostal domácí do vedení Konečný
(2:1) a Jesenec měl zápas ve svých
rukou až do konečného hvizdu. Stav
utkání poté ještě upravili Burget (3:1)
a v poslední minutě zápasu Čížek na
konečných 4:1.
(jč)

„Výsledek tentokrát přesně odpovídá
zápasu. Jsem naprosto spokojený s
prezentovanou hrou a soupeř nás během zápasu ničím nepřekvapil. Byli
jsme perfektně nachystaní a kluci dělali na hřišti přesně to, co jsme si před
zápasem řekli. Konečné desáté místo
bereme, ale je potřeba říci, že tento rok
byla ta tabulka nesmírně vyrovnaná.“

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

Jesenec si poslední zápas užil, porazil čtvrtou Zvoli
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Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

Branky:  
    
z penalty, 25. a 67. Zezula – 28. z penalty a 82. z penalty M. Svozil, 51.
Zapletal, 68. Trajer.     Ho   Sestava Pivína: !  "# $ % &' 
*  "+3; ; < !  =>; ?3  
$ ; @ $ % &' A B= <! "+3;
A  $ %  &C  $= %3D<  AE>;  
Zapletal. Trenér: Jaroslav Svozil st.

PK (3:1)

5:4

POHÁR UŽ ZNÁ FINALISTY, 469'  ;+ '/< =' #  & 

ni si teď od fotbalu trochu odpočineme, závěrečnou máme až za dva týdny
a letní přípravu pak startujeme pátého
a šestého července, soutěž totiž také
začne brzy, hned na počátku srpna,“
připomněl krátké období pauzy mezi
dvěma ročníky.
Případnou výhrou se Konice mohla
bodově dotáhnout na vedoucí Litovel,
ta v závěrečném kole prohrála na hřišti
zachraňujících se Haňovic. „Trochu
jsem to očekával, domácím šlo o hodně. Tak jako tak bychom skončili za
Litovlí, jsem ale velice spokojen, loni
jsme na jaře hráli o záchranu a progres
je vidět. Kluky obrovsky posunula
zimní příprava a vyšel nám úvod jara, z
pátého místa jsme bojovali o nejvyšší
příčky a získali jsme třiapadesát bodů,“
jásal nadšený trenér.
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PROSTĚJOVSKO Závěrečné kolo I.A třídy, skupiny„B“ Olomouckého KFS naposledy v této sezóně přineslo zajímavé výsledky
a spoustu gólů. Určice potvrdily domácí pohodu, která panovala po celou soutěž, a nadělily Beňovu čtyři branky. Stejný počet
si odvezla Lipová ze hřiště Kostelce na Hané. Němčice si v posledním zápase neporadily s Protivanovem a Čechovice padly
venku proti Kojetínu. Poslední souboj v této třídě pak svedly Mostkovice a Plumlov. Jasný sestupující z Mostkovic doma padl
po jediné brance utkání v 39. minutě.

Pondělí 18.června 2018
www.vecernikpv.cz
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I.A třída skupina B

postupu do divize se však vzdala a tak
bude v příští sezoně obhajovat titul
v krajském přeboru. A jelikož zájem
o posun nahoru neměla ani rezerva
1.HFK Olomouc, která by se totiž potkala z MSFL sestupujícím „áčkem“,
radost z posunu do vyšší soutěže tak
zavládla u třetího týmu v tabulce,
jímž je Přerov. Sestupovat by měla
TJ
hned trojice týmů - Dolany, Dubicko
,-.
a Rapotín. Situace se však může ještě
4:2
FC
(3:2)
(jč)
změnit.
 
Statistiky z utkání a výsledkový servis
Branky: 29., 36. a 60. Holčák, 45. Krajís konečnou tabulkou najdete
ček – 41. Navrátil, 43. Macháč. Rozhodna straně 26
čí: Šteier – Motal, Kašpar. Žluté karty:
25. Machač, 31. Suchánek. Diváků: 85.
Sestava Určic: Hýbl – Slezák, Adamec,
Bureš (60. Grulich), Mohelník (70. Žáček) – Menšík, Holčák, Halouzka, Hejduk (58. Paul) – Krajíček, Šnajdr (75.
Střebský). Trenér: Pavel Zbožínek.

VYKRADLY PRVNÍ LUTÍN

KRALICE NA ZÁVĚR

letos slavíme jubileum...

&' #  *+'  '  "#+''/

bojoval remízu, kterou v penaltovém
rozstřelu přetavil v body dva.
Na úvod se oba týmy oťukávaly a zkoušely, co obrana soupeře dovolí. Aktivnější Kralice si vypracovaly i několik
dobrých šancí přímo na branku, ale
tyto šance se ještě v gól přetavit nepodařilo. Ve druhé půli se během osmi
minut rozjel neuvěřitelně rychlý brankostroj na obou stranách. Domácí se
dostali do vedení v 51. minutě zásluhou
proměněné penalty z kopačky exurčického Lose – 1:0, avšak ne na moc dlouho. Borci z Kralic v momentě vyrovnali
za čtyři minuty zásluhou Cibulky (1:1)

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PŘEBOR:

fotbal

LUTÍN, PROSTĚJOV V sobotní
derniéře v rámci 26. kola Clean4you
krajského přeboru vyjely Kralice na
horkou půdu slavícího Lutína. Ten
měl už před víkendovým dějstvím
první místo a tím i postup do divize
v kapse, na druhou stranu se toužil
rozloučit s domácím publikem vítězstvím. Kralický soubor kolem hrajícího trenéra Davida Kobylíka ale přijel
v dobrém rozpoložení a nakonec vy-

S LUT
KRNH
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Pondělí 18. června 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


fotbal

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

F TBALOVÁ R

ZHLEDNA
„Pro naši vesnici je to
POSTUP
STVRDILY
„METLE“
SUVERÉNNĚ
Proti Dobromilicím se skoro celý poločas trápily
velká událost,“smál se
s pálením šancí, ale pak během chvíle rozhodly
BYLI JSME
U TOHO

OTASLAVICE Úplný závěr Okresního přeboru PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku-II. třídy mužů OFS Prostějov 2017/2018 sliboval pořádné drama díky tomu, že o postup do I.B třídy Olomouckého
KFS bojovaly až do posledního kola hned tři týmy. Ten, který měl
nejlepší výchozí pozici, však nakonec neponechal nic náhodě.
?#5#W'>X<[X
Fotbalisté TJ Sokol Otaslavice totiž ve 26. dějství nejvyšší regionálklikni na
www.vecernikpv.cz
ní soutěže přesvědčivě zdolali FC Dobromilice 5:2 a v bezbřehé
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Foto:
Marek
Sonnevend
euforii oslavili průnik do krajské soutěže. Stalo se tak po dlouhých
třiatřiceti letech!
balón si posunul doprava a chladno- by mohli zakřiknout blízký úspěch,
trefami přece jen zlomili střelecké prokletí. Okamžitě po pauze pak přidali
čtvrtý zásah, zanedlouho pátý a tím
bylo definitivně rozhodnuto. Ve zbytku
Marek
utkání výběr TJ znatelně polevil, zařadil
rychlostní volnoběh a tím pádem přeSONNEVEND
stal být herně dominantní. Po oboustranně nudné pasáži mezi 52. a 73. mi 
nutou toho hosté ve finální čtvrthodině
využili ke zvýšené aktivitě i gólové koOtaslavičtí měli historický úspěch ve rekci na 5:2, ovšem na jednoznačném
svých rukách, neboť při rovnosti bodů triumfu „Metel“ tohle nemohlo již nic
s vedoucími Vrahovicemi disponovali podstatného změnit.
na druhé příčce průběžné tabulky vý   "
hodou lepší bilance vzájemných střetnutí (1:3, 4:1). Tím pádem věděli, že
pokud zvítězí v normálním hracím čase, Za řeč stály až dvě střely Kalába a Smékonečné prvenství je jejich bez ohledu kala v 10. a 11. minutě shodně sražené
na výsledek konkurenta proti Ptení i po- metr vedle tyče. Od 13. pak odstarčínání třetího Horního Štěpánova. To toval festival promarněných tutovek
Dobromilickým už o nic nešlo, čtvrtou Otaslavic. Ve 13. Nejedlý vymíchal
pozici měli předem jistou. Obě mužstva dvojici obránců, ale sám před bránou
přitom šla do sobotního mače s dlou- napálil Drnovského. V 16. Kaláb zamíhou sérií výher v zádech: Sokol šesti při řil z osmi metrů vysoko nad, vzápětí po
impozantním skóre 33:7 (!), FC čtyř hlavičce téhož plejera vznikl velký zás poměrem gólů 14:3.
var bez efektu. Do třetice Kaláb ve 24.
z další loženky nepřekonal výborného
   
Drnovského ani nadvakrát. O minutu později však Smékal napodobil
Úvodních deset minut se nedělo nic hvězdného Ronalda tím, jak nádherně
zajímavého, teprve poté odstartoval technicky zakroutil přímý kop do šibemohutný nápor domácích. Jejich útoky nice – 1:0. Jenže hned po rozehrávce
se valily na bránu soupeře jeden za dru- napřáhl z velké dálky Richter a Honovi
hým, leč dlouho byli na štíru s promě- nečekaně prošel míč až do sítě – 1:1.
ňováním i těch nejvyloženějších šancí. Šok domácích znásobilo to, že během
A když uprostřed prvního poločasu následující čtvrthodiny neproměnili
jednu konečně využili, bleskově nechali další čtyři jasné možnosti (postupně
protivníka vyrovnat. Mizérie favoritů Smékal, Kaláb, Vogl a Drmola). Vyv zakončení následně pokračovala až svobození jim přinesl až závěr zahajoskoro do přestávky, aby v poslední pě- vací půle. Ve 41. minutě volný Nejedlý
timinutovce před ní dvěma slepenými převzal dlouhý odkop z hloubi pole,

EXKLUZIVNÍ
reportáž pro Večerník

krevně obhodil vyběhnuvšího Drnovského ke vzdálenější tyči – 2:1. Přesně
v čase 45.00 potom brankářem vyražený centr uklidil Smékal pohotově pro
změnu k pravé tyčce – 3:1.
Z druhého poločasu uběhlo jen pár vteřin, Bako fauloval ve vápně Zatloukala
a nařízenou penaltu s přehledem proměnil Chvojka – 4:1. A v 51. se znovu
činili stejní hráči: Zatloukal nacentroval
z pravého křídla, Chvojka hlavou zavěsil
nekompromisně pod břevno – 5:1! Za
daného vývoje bylo všem jasné, že je
předčasně rozhodnuto, tudíž se dlouho nedělo vůbec nic. Teprve v závěru
Dobromilice trochu zabraly, aktivitou
hýřil zejména Richter. A zaslouženě se
dočkal korekce tím, že po nastřelené
tyči střídajícího Makiše dorazil balón
do odkryté svatyně – 5:2. Finální oživení Sokola poté přineslo ještě šance
Drmoly, Skalického i Smékala, avšak na
půltucet se jim stav uzavřít nepodařilo.

#$  
Nejlepší borec na place? Tohle ocenění by si zasloužilo víc otaslavických
fotbalistů, ale za úplně top lze označit Lubomíra Smékala. Překrásným
trestňákem otevřel skóre, důležitým
gólem do šatny zvyšoval na klíčových
3:1. A často se zapojoval do ofenzivních akcí, vyslal několik dalších zajímavých ran, byl motorem útočné
činnosti TJ.

   %
Na pověrčivost Otaslavičtí evidentně netrpí. Pranic se nebáli toho, že

a už dopředu nachystali velkolepé
oslavy. Vedle hřiště dokonce vyrostl
velký párty stan, v přilehlé sokolovně
DJ zkoušel ozvučení i nasvícení na
sobotní tradiční diskotéku, která se
ale tentokrát nesla v moci fotbalistů.
Důvěra ve vlastní síly se nakonec hostitelům nevymstila, díky hladkému
vítězství mohli oddílový úspěch skutečně oslavit.

' ()*    
Blízkost historického momentu
přilákala do útulného areálku nadstandardně vysoký počet diváků.
Většina jich postávala či seděla na
západní straně hřiště s vyvýšeným valem, menší část pak obsadila východní tribunu. A právě na ní bylo hodně
bouřlivo, neboť místní omladina za
pomoci bubnu, houkaček i vlastních
hlasivek celý zápas hlasitě povzbuzovala svůj mančaft. Dobrá práce!

Marek SONNEVEND
 Jak jste duel viděl svýma očima?
„Říká se, že poslední krok bývá nejtěžší, a dneska se to dlouho potvrzovalo. V prvním poločase jsme neproměňovali šance, zahodili jich opravdu
hrozně moc. Naštěstí se podařilo problémy překonat tím, že jsme těsně
před přestávkou i po ní konečně pro-

Foto: Marek Sonnevend

trhli střelecké trápení a zápas potom
už v pohodě zvládli. Máme z toho
obrovskou radost, teď se bude pořádně slavit!“
 Který gól byl podle vás klíčový?
„Asi ty dva před pauzou, takzvaně do
šatny. Utekli jsme z 1:1 na 3:1, což
soupeře asi zlomilo, protože ve druhé
půlce mi připadal už dost odevzdaný.
Rychle jsme mu dali další dvě branky na 5:1 a tím bylo předčasně rozhodnuto. Naštěstí to dobře dopadlo,
všichni jsme si moc oddechli.“
>>>dokončení na straně 39
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„Věděli jsme, co je ve hře, proto zněla taktika jít do toho od
začátku s maximálním nasazením. Zprvu byla na klucích
znát velká nervozita, a když po deseti minutách opadla,
tak jsme pro změnu zahazovali jasné gólovky. Za první poločas jich bylo hrozně moc, ale pomohly nám dvě rychlé
branky na 3:1 do šatny. Hned po přestávce jsme pak přidali další dvě trefy a tím bylo rozhodnuto, zápas se potom
víceméně jen dohrával. Za dlouho nerozhodného stavu
jsem i přes spoustu těch neproměněných šancí pořád věřil, že to přijde a góly začneme dávat, tak jako v minulých
utkáních. Po fotbalové stránce, herně i kombinačně jsme
totiž soupeře předčili, což se nakonec projevilo.“

5 :2

TJ Sokol Otaslavice

X; [\ 46

OTASLAVICE V rozhodujícím
střetnutí o triumf v okresním
přeboru a tím i postup do I.B třídy vsítil dvě branky, na 1:0 a 3:1.
Právě trefy otaslavického záložníka Lubomíra Smékala (na
snímku) měly stěžejní význam
pro to, že fotbalisté TJ Sokol
přestříleli Dobromilice 5:2 a vybojovali vyšší soutěž. Obrovská
euforie pak tryskala na všechny
strany, hrdina slavného mače
byl její nedílnou součástí. Z bujarého veselí na chvilku odskočil k rozhovoru pro Večerník,
během nějž ho spoluhráči kamarádsky zlili šampaňským.

87; % <#=0>' 3 ?= @$*%7
„V první půlce byl pro nás výsledek dlouho lepší, než
předvedená hra. Ve druhém poločase jsme pak fyzicky
odpadli, soupeř byl většinu zápasu herně lepší a zaslouženě zvítězil. My mu gratulujeme k postupu. Chyběli
nám tři zranění hráči ze základní sestavy, což se projevilo. Že šlo domácím o hodně, to jsme nijak zvlášť neřešili
a hráli to svoje. Spíš jsme utkání brali jako klasické derby,
bohužel v dnešním složení to na víc nestačilo. Krutý výsledek, i když spoustu šancí ještě pochytal náš gólman.
Celkově však hodnotím letošní sezónu jako vydařenou,
dobré výkony jsme většinou předváděli hlavně proti
týmům z horní poloviny tabulky.“

FC Dobromilice

26. kolo II. třída OFS Prostějov
Ruszó

Nejedlý

Matoušek

Kubíček

Jiří

Michal
Drmola

HON

ROCHLA
Šenkyřík

Vogl

Ryška

Kaláb
Kratochvíl

Hon

Drnovský

Dokoupil
Chvojka

Smékal

Rušil

Richter

Rochla
Bako

Koudela

Branka: 25. a 45. Smékal, 41. Nejedlý,
46. z penalty a 51. Chvojka
11 Střely mimo branku:
Střely na branku:
Rohové kopy:
Žluté karty: -

6

Zatloukal

Fialka

OTASLAVICE

5 :2

DOBROMILICE

( 3 :1)

16

Rozhodčí: Kopecký – Dömisch, Pitner

Branky: 26. a 78. Richter
Střely na branku:

Diváků: 300

Rohové kopy:

5
1

Střely mimo branku:

Střídání: 58. Gerneš za Chvojku, 58. Tkáč za Zatloukala,

Žluté karty: -

66. Šubrt za Koudelu, 72. Skalický za Kalába

Střídání: 54. Svozílek za Dokoupila, 74. Šoc za Rochlu, 76. Makiš za Kratochvíla
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SOKOL OTASLAVICE

I když se zdálo, že Vrahovice projedou celou soutěž až k postupu, jsou to
právě Otaslavice, co zvládly napínavý konec přeboru. Důležitý krok udělali
právě ve Vrahovicích, kde vyhráli a v posledním kole si suverénně poradili
s Dobromilicemi. Týmu Jiřího Hona tak zaslouženě patří postup do vyšší
soutěže za houževnatost a za to, že to do poslední chvíle nevzdal.

DALI BŮRA, NA POSTUP TO ALE NESTAČILO
Vrahovice se proti sestupujícímu Ptení rozjely až po přestávce

PROSTĚJOV Dlouho vládly
celému pelotonu, nakonec
neměly osud celého soutěžního ročníku už plně ve svých
(0:0)
rukou. Přesto byly Vrahovice
jednoznačnými favority utkání šestadvacátého kola Okresního
přeboru PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku-II. třídy OFS Prostějov. Jak
už to ale tak v podobných případech bývá, místo jednoznačného průběhu zápasu nastalo v první půli trápení. Přes značný rozdíl v individuální kvalitě si totiž hráči domácích nebyli schopni
vypracovat brankovou situaci. A tak pomohla až brzy po přestávce odpískaná penalta za ruku ve vápně, která domácí odrazila k
pětibrankovému vítězství. To už jim ale k návratu na první příčku
tabulky nebylo nic platné, bujaré oslavy vypukly ve stejnou chvíli
v Otaslavicích.

S VRA
FC PTE

KOLA

SM LÍK

JISKRA BRODEK U KONICE

Poslední domácí zápas nemohli hráči Brodku začít lépe. Už ve druhé minutě
vedli. Po rychlém srovnání přišla ještě rychlejší odpověď a po pouhých sedmi
minutách zápasu opět vedli o gól. Pak přišel totální zkrat a soupeř z Brodku
u Prostějova nasázel domácím tři góly během deseti minut. Z toho už se hráči
pod vedením Patrika Müllera vůbec nevzpamatovali.
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PROSTĚJOV V pozápasovém
rozhovoru se trenér Vrahovic Jan
Dvořák dotkl i přes druhé místo
stále otevřené možnosti postupu do nejnižší krajské soutěže. Z
jeho slov vyplývá, že jej mrzí přístup některých hráčů k fotbalu
jako takovému.
„Jestliže nepostoupíme, sezónu
jsme si prohráli jinde než v jarním
šlágru... Neměli jsme doma prohrát
s Dobromilicemi, s rezervou Určic,
na které ostatní získali body, na domácí zápas s Otaslavicemi bych to
nesváděl,“ vrátil se trenér Dvořák

39

fotbal

k některým nepovedeným jarním
zápasům.
Na dotaz ohledně možnosti postupu
i z druhého místa Dvořák odvětil, že
by to klukům samozřejmě přál. „Museli by ale změnit přístup k fotbalu.
Podle mého názoru je tady tak deset
výborných fotbalistů, ale povahově a
typově bych si do kraje vybral tak čtyři. Ostatní tomu nedávají všechno, což
nemá žádný trenér moc rád. Na krajskou soutěž by to nestačilo, možná
tam nejsou tak dobří fotbalisti, ale dře
se tam na sto procent,“ upozornil na
rozdíl mezi oběma soutěžemi. (tok)

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš KALÁB
Po deseti minutách sobotního utkání
si vrahovický Kučera navedl míč do
středu hřiště na střelu, která Grulichovi vypadla z náruče, ovšem dobíhající
Farný chybičky nevyužil. Neudeřilo
ani z dalších příležitostí domácích.
Po rohu se nevedlo ani Vitáskovi,
střídající Marek nastřelil pouze gólmana, Bukovec z dobré pozice pálil
mimo. Deset minut před přestávkou
se vytáhl opět Grulich, když vyrazil
technickou Doleželovu střelu. Bezbrankový poločas byl pro hosty maximum možného, zato domácí se nutně
museli probrat, jestli nechtěli na závěr
utrpět blamáž.

5:0

A tak Marek hned v úvodu druhé
pětačtyřicetiminutovky pěkně nacentroval Farnému, jenže ten už byl
příliš blízko brankáři. Oním budíčkem
tak nakonec byla penalta za ruku v
šestnáctce, kterou proměnil Farný 1:0. Pak už to najednou šlo. Brejkovou
situaci zakončil přesnou střelou k tyči
Studený - 2:0. Na druhé straně vyrušil
Pokorného povedenou střelou Holinka. Druhá penalta byla odpískaná tentokrát za faul a k její úspěšné exekuci se
postavil Dvořák. Nemýlil se - 3:0. Čtvrt
hodiny před koncem posadil Farný
přesný centr na hlavu Studeného a ten
zvýšil už na čtyřbrankový rozdíl – 4:0.
Nakonec se dostalo i na pověstného
bůra. Asistenci na poslední brance si
obrazně připsal dlouhým výhozem
brankář Pokorný, který vyzval do běhu
Marka. Ten svůj úprk zakončil povedenou střelou a dal výsledku definitivní
podobu 5:0.

VIDEO+FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Zatímco Vrahovice tak promrhly
jarní část a končí na druhém místě
tabulky, což je odsuzuje k čekání na
případný posun do krajské soutěže,

kdyby se některý z týmů nepřihlásil,
hosté ze Ptení svírá ještě větší
smutek. Přes veškerou snahu totiž
padají do III. třídy OFS Prostějov...
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Jan DVOØÁK - Sokol Vrahovice:
„V prvním poločase jsme sice šance měli, ale nevyužili je. Věděli jsme, jakého soupeře
proti sobě máme, a hráči do toho vždy jdou s představou, že to snad půjde samo. Samo
se nic neudělá, žádný soupeř si nedá gól sám, nikdo se sám neporazí. Přizpůsobili jsme
se hře soupeře a o přestávce bylo potřeba udělat vítr v kabině. Bylo potřeba vložit do
hry víc invence, udělali jsme některé změny v sestavě, do útoku jsme poslali Studeného,
který v první půlce nehrál, protože byl celý týden nemocný a nechtěl hrát celý zápas,
nakonec se to osvědčilo. O první penaltě mám trochu pochyby, každopádně nás uklidnila. Možná bychom se trápili jinak až do osmdesáté minuty.“

Vojtìch HRAZDIL - FC Ptení:
„První poločas jsme ještě nějak přečkali, ale ve druhém poločase soupeř prostřídal,
nám došly síly. Navíc nám rozhodčí odpískal hodně nešťastné zákroky v pokutovém
území. Soupeři je třeba pogratulovat k vítězství. Přijeli jsme zase v podstatě v jedenácti,
posbírali jsme, koho jsme mohli, doufám, že se přes pauzu všichni dají do pořádku.
Příští sezónu bychom chtěli v třetí třídě bojovat o špici, abychom se třeba vrátili zpět.
Neházel bych úplně flintu do žita, v lepší sestavě jsme schopni odehrát solidní utkání.
Je škoda, že padáme, všechny nás to mrzí.“

L. Smékal: „Pro naši vesnici

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

je to velká událost!“

TJ Tištín
Sokol Určice „B“

>>>dokončení ze strany 38
 Panovala před utkáním nervozita?
„Jo, a hodně velká. I když jsme se snažili
nepřipouštět si to.“
 Pomohla vám naopak předchozí
šňůra šesti suverénních vítězství?
„Určitě, cítili jsme dobrou formu. V
úvodu jara nám to nešlo, celý tým se trápil a pod rostoucím tlakem nefungovalo
hlavně zakončení. Naštěstí jsme se chytili výhrou 7:0 v Brodku u Konice, od té
chvíle nám to začalo parádně padat do
brány včetně například devíti nasázených gólů Hornímu Štěpánovu. Dostali
jsme se postupně do velké pohody.“
 Byl zlomový triumf 4:1 ve Vrahovicích?
„Tohle v podstatě rozhodlo. Dotáhli
jsme je bodově a navíc získali výhodu

lepších vzájemných zápasů, což nás
ohromně povzbudilo. A následně se
povedlo vše dovést až do postupového
konce.“
 Jaké jsou to pocity?
„Nádherné. Postup do I.B třídy je pro
naši vesnici velká událost, Otaslavice
budou krajskou soutěž hrát po dlouhých třiatřiceti letech. Prostě jsme poskládali výborný mančaft, který fungoval a v pravou chvíli naplno zabral.“
 Co oslavy?
„Jak vidíte, tak už odstartovaly, určitě
budou hodně divoké a trvat velice dlouho. Támhle vedle hřiště je postavený
párty stan, nedaleko v areálu se chystá
v sokolovně diskotéka, bude to super
jízda! Minimálně do nedělního rána. A
doufám, že ne až do půlky příštího týdne...“ (smích)

Q#'@q w'2#2{<|
1. Jan STUDENÝ (Vrahovice) 27 branek
2. Pavel FARNÝ (Vrahovice)
3. Jakub KRATOCHVÍL (Dobromilice)
4. Libor NĚMEC (Horní Štěpánov)
4. Karel GRYC (Horní Štěpánov)
4. Patrik RICHTER (Dobromilice)
7. Jakub ŠPAČEK (Dobromilice)
7. Petr VODÁK (Určice B)
7. Jan TYPNER (Brodek u Pv)
7. Vojtěch VÁVRA (Vícov)
11. Leopold ZATLOUKAL (Brodek u Pv)
11. Lubomír SMÉKAL (Otaslavice)
13. Dominik DRMOLA (Otaslavice)
13. Jan DVOŘÁK (Vrahovice)
15. Svatopluk BUKOVEC (Vrahovice)
15. Jakub CHVOJKA (Otaslavice)
15. Martin HON (Otaslavice)
15. Petr ŠENKYŘÍK (Dobromilice)
15. Libor KLIMEŠ (Horní Štěpánov)
15. Martin VOGL (Otaslavice)

24 branek
18 branek
15 branek
15 branek
15 branek
14 branek
14 branek
14 branek
14 branek
12 branek
12 branek
11 branek
11 branek
10 branek
10 branek
10 branek
10 branek
10 branek
10 branek

3:1
(0:1)

Branky: 65. a 87. Kyselák, 49. Robert Návrat - 11. Ježek. Rozhodčí:
Krátký – Štvrtecký, Havlíček. Bez
žlutých karet. Diváků: 45.
Tištín: Koutský – Cetkovský (46.
Hýsek), Lakomý, Slavík, Kyselák –
Bosák (71. Hanák), Ru. Návrat, Ro.
Návrat, Oulehla – Sipěna, Stančík.
Trenér: Zdeněk Oulehla st.
Určice „B“: Števula – Kadlec, Mlčoch, Grulich, Ježek – Berčák, Hanzelka, Hudský, Pospíšil – Žáček,
Krajíček. Vedoucí: Petr Vodák.
Pohledem
trenérů
Zdeněk Oulehla st.: „V prvním poločase byla pro nás branka zakletá,
vůbec se nám nedařilo. Naštěstí
hráči po přestávce plnili pokyny
a podařilo se nám brzy vyrovnat.
Zlepšeným výkonem jsme nakonec
strhli vítězství na svou stranu, takže
se se sezónou loučíme v pozitivním
duchu. V týmu určitě nemáme špatné hráče, ale chybí trochu sehranost
a hlavně proměňování brankových
příležitostí.“
Trenér Určic „B“ Karel Vlach nebyl
utkání přítomen.
Jiskra Brodek u Konice
Sokol Brodek u Prostějova

3:5
(2:4)

Branky: 2., 54. Kolář, 7. Blatner – 26., 29. z penalty Piňos, 5.
Hochman, 37. Soldán, 63. Zatloukal. Rozhodčí: Sommer – Vičar,
Kolařík. Žluté karty: 60. Možný,
68. Burget – 33. Matoušek. Diváků: 40.
Brodek u Konice: Vičar – Možný,
Blatner, H. Burget, Procházka (46.
P. Grepl) – Adámek, Z. Koudelka,
P. Koudelka, Vinkler (46. Vičar) –
Kolář, J. Koudelka (77. M. Grepl).

Hrající trenér: Patrik Müller.
Brodek u Prostějova: Dorschner
– Hudeček, Krejčí, P. Soldán, Zatloukal – Typner, Piňos, R. Soldán,
Hochman – Sochor, Matoušek.
Trenér: Přemysl Slouka.
Pohledem
trenérů
Patrik Müller: „Mrzí mě, že jsme
se v tomto pro diváka velmi atraktivním utkání nerozloučili doma
vítězstvím. Je třeba uznat, že soupeř
byl o něco lepší, fotbalovější, více
mu šla kombinace a střílel branky,
což se nám naopak nedařilo. Právě efektivita proměnění šancí byla
dnes jedním z faktorů, který rozhodl o vítězi.“
Přemysl Slouka: „Domácí byli aktivnější, byla patrná snaha rozloučit
se doma dobrým výsledkem, ale my
jsme byli fotbalovější. A to i přesto,
že jsme nepřijeli v plné síle. Dařilo
se nám střílet branky, což nakonec
utkání rozhodlo v náš prospěch.“
TJ Horní Štěpánov
Sokol Vícov

2:3
(2:2)

Branky: 10. Gryc, 20. Šobr (vl.) –
30., 50. Vávra, 40. Šobr. Rozhodčí:
Milar – Duda, Ševčík. Žluté karty:
52. Hartl – 72. Šobr. Diváků: 58.
Horní Štěpánov: Havlíček – Rychnovský, Ščudla, Sígl (50. Svoboda),
Janíček – Němec, Kamený (46.
Hartl), Fojt, Bašný – Tyl, Gryc (75.
Červinka). Vedoucí: František
Grenar.
Vícov: Drčka – Světlík, Tesařík, Chytil, Baránek – Rozsíval, Vávra, Bartlík
(90. Vaverka), Rajchman – Pliska,
Šobr. Trenér: Miroslav Krutovský.
Pohledem
trenérů
Adolf Langer:
Z rozhodnutí klubového vedení se vedoucí mužstva k utkání nevyjadřuje.

Miroslav Krutovský:
S trenérem se bohužel nepodařilo telefonicky spojit.
FC Hvozd
TJ Haná Nezamyslice

1:4
(0:2)

Branky: 73. Dostál – 11. Hradil,
17. Flajzar, 62. Moravec, 82. Musil. Rozhodčí: Zika – Slabý, Hubený. Bez žlutých karet. Diváků:
23.
Hvozd: Hlavinka – Zapletal, Dostál T., Vánský, Burian – Krejčí P.
(46. Brach), Dostál V., Muzikant
– Spíchal (46. Krejčí F.), Slováček, Procházka (80. Kováč). Trenér: Karel Procházka.
Nezamyslice: Buriánek – Hradil,
Machálek, Lakomý, Moravec Z. –
Vévoda, Král, Gabrišák, Moravec
D. (60. Crhan) – Flajzar, Musil.
Hrající trenér: Drahomír Crhan.
Pohledem
trenérů
Karel Procházka:
S trenérem se bohužel nepodařilo
telefonicky spojit.
Drahomír Crhan: „Utkání se
příliš hodnotit nedá, fotbalové
krásy nepobralo. Potkala se dvě
mužstva, která na tom nejsou
herně dobře. Tomu odpovídá
i jejich postavení v tabulce. Jeli
jsme ve značně improvizované
sestavě s dorostenci, přesto jsme
byli o třídu lepší, jak odpovídalo
výsledku. Já sám jsem nastoupil
na poslední půl hodiny a dokonce
dvakrát vystřelil na branku, takže
mohu být se svým výkonem spokojen.(úsměv) My jsme si vyhrát
zasloužili asi o trošku víc, protože jsme na hřišti nějakou tu akci,
myšlenku předvedli. Předvedená hra nebyla ideální, ale kluci si
body zaslouží minimálně za bojovnost.“

FK Výšovice
Sokol Čechovice „B“

3:0
(1:0)

Branky: 13. Ryšánek, 53. Olbert,
89. Fildán. Rozhodčí: Peřina –
Dömish, Klusal. Bez žlutých karet.
Diváků: 80.
Výšovice: Pychora – Dostál, Škop
M., Ryšánek, Křivinka – Krčmář,
Obručník (61.Škop J.), Fildán,
Olbert (82. Dudík) – Křížek (46.
Škultéty), Koukal. Trenér: Michal
Dudík.
Čechovice: Zapletal – Jano, Vybíral (71. Stískal), Hanák, Šťastný
– Foret, Němeček, Kravák, Jansa
(84. Meixner) – Bilík, Novák. Trenér: Rudolf Valný.
Pohledem
trenérů
Michal Dudík: „Jsem spokojený
s výkonem. Byli jsme jednoznačně
lepší, i když Čechovice mají kvalitní tým, jsou to ještě mladí kluci. My jsme si chtěli užít poslední
zápas sezóny, což se nám povedlo
na jedničku. Soupeř předvedl dopředu několik slibných šancí, ale
my to udrželi a tři body za výhru
jsou rozhodně zasloužené.“
Rudolf Valný: „Do zápasu jsme
šli v dost oslabené sestavě. Nepřijeli s námi hráči, kteří se k
nám měli přidat z ´A´-týmu a
ani dorostenci nebyli schopni se
dostavit. V samotném zápase se
nám celkem dařilo, ale nedostávali jsme se do žádného přečíslení a podobně. Hodně nám daly
zabrat soupeřovy dlouhé nákopy,
na které jsme neuměli adekvátně
zareagovat. V druhém poločase
nám došly síly díky tomu, že jsme
neměli dost hráčů, ale kluky, co
ten zápas celý bojovali, musím
pochválit. Nicméně to byla zasloužená výhra domácích.“
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„Chci koneènì nìco vyhrát,“

vìøí v týmový úspìch Václav Meidl
ligu dlouho hrál, takže jsem potrénoval,
shodil nějaká kila a bylo to v pohodě.“
(úsměv)
yy Byl jste spokojen se svými výkony?
„Spokojený jsem byl hlavně s výkony
týmu. Jen škoda že jsme Kladno neudělali, to mě pořád mrzí. Měli jsme na ně!
Já osobně můžu hrát ještě lépe. Pořádně
potrénuju a doufám, že se to na mých výkonech projeví.“
yy Po sérii zranění jste nyní odehrál
všechny zápasy. Je to třeba tím, že lépe
znáte svoje tělo a líp s ním pracujete?
„To taky. V minulosti tomu bylo jinak,
yy Do Prostějova jste se naposledy což ovlivnilo i kempy v Nashvillu nebo
vracel v rozjetém ročníku po angažmá extralize. Pokaždé, když jsem si vybojoval
v Polsku, byla to výrazná změna?
lepší místo v sestavě, tak přišlo zranění.
„Skok to byl velký! Ale dřív jsem první Nechci se na to vymlouvat, prostě tomu

PROSTĚJOV Třetí volba Nashvillu Predators v draftu NHL pro rok
2004, více než tři roky strávené v zámořské mládežnické OHL, k tomu
český dorostenecký titul s Třincem
a zkušenosti z tuzemské extraligy, Německa, Velké Británie i Polska. To je
stručná vizitka prostějovského rodáka Václava Meidla, který bude oblékat
dres Jestřábů i v ročníku 2018/2019.
Prostějovský rodák je ve dvaatřiceti
letech čtvrtým nejstarším hráčem stávajícího kádru.

JIŘÍ MOŽNÝ

tak bylo. Každý sportovec urazí dlouhou
cestu, než pozná, co mu jeho tělo dovolí
a kde už hrozí zranění.“
yy Patříte k nejzkušenějších Jestřábům. Co vám dala předešlá angažmá,
ať už v zámoří, jinde v zahraničí, nebo
v extralize?
„Podle věku to tak asi bude. (smích)
Roky za oceánem mi daly hodně. Hlavně jazyk, poznal jsem prostředí NHL,
byl jsem třikrát na kempu Nashvillu Predators. To jsou zážitky k nezaplacení! Jen
škoda, že to nevyšlo, ale asi to tak mělo
být. V extralize jsem strávil čtyři roky ve
Znojmě. Tam to bylo super, rád na Orly
vzpomínám! Po odprodeji licence do
Brna to týmu moc nešlo, ale postupem
času si Kometa našla svoje místo a dnes
to jsou úřadující dvojnásobní mistři.“

yy Jak jste strávil posezónní volno
a jak si nyní užíváte individuální přípravu pod vedením Davida Skřivánka?
„Momentálně už svoje tělo poslouchám
mnohem víc a příprava s Davidem mi
plně vyhovuje. Pracuji na svých nedostatcích, což mě posune mnohem dál,
k lepším výkonům.“
yy Máte tedy i nějaké osobní přání do
nového ročníku?
„Já hlavně chci konečně něco vyhrát
a může to znít sebevědomě, ale chci s klukama dojít do semifinále, pak už se může
stát cokoliv. Chci zůstat zdravý a hrát, tak
abych pomohl týmu k úspěchu. Myslím,
že si to v Prostějově všichni zaslouží. Vedení, fanoušci, město a všichni ti, co tady
mají hokej rádi a podporují ho.“

Navzdory chladnému počasí přinesla

Zlatá tretra skvělou atletiku a výborné výkony

OSTRAVA-VÍTKOVICE Tři medailová umístnění vybojovali domácí atleti na 57. ročníku Zlaté tretry.
Jakub Vadlejch vyhrál oštěpařskou
soutěž a získal skalp olympijského
vítěze Thomase Röhlera, třetí příčku
obsadil koulař Tomáš Staněk a překvapivě i Simona Vrzalová v běhu na
1500 metrů. Na stadionu v Ostravě-Vítkovicích se uplynulou středu
opět představily velké světové hvězdy,
které divákům nabídly špičkové sportovní zážitky. V šestnácti disciplínách
nabídli pořadatelé deset mistrů světa
z Londýna a sedm aktuálních lídrů
světových tabulek.

Ahouréovou z Pobřeží slonoviny, kterou
nakonec udolala o osm setin sekundy.
Na vítězný hattrick dosáhl Američan Justin Gatlin na královské sprinterské trati.
Nedostal se sice pod desetisekundovou
hranici, přesto zaběhl svůj nejlepší čas
v této sezóně.
Velké emoce vzbudil i speciální závod
na stovce, v němž se s Ostravou loučil
exmistr světa Kim Collins z ostrovního státu Svatý Kryštof a Nevis. „Na
Zlatou tretru budu vzpomínat vždy
v dobrém, měl jsem to tu hrozně rád,
hlavně skvělé fanoušky,“ uvedl Collins.

Pøedprogram Èechùm nevyšel

ka Gwen Berryová. Českým reprezentantkám se nepodařilo zaútočit na limit
pro ME v Berlíně. Potřebných 69 metrů
nehodila ani osmá žena loňského MS
Kateřina Šafránková. Další Češka Tereza
Králová neměla jediný platný pokus.
Diskařům vládl Andrius Gudžius
z Litvy, marně se ovšem snažil útočit
na pětatřicet let starý rekord mítinku
Kubánce Luíse Delíse. Lídr světových
tabulek Fedrick Dacres z Jamajky nastoupil se zabandážovaným pravým
kolenem a soutěží se protrápil. V závěrečném pokusu se zlepšil na konečné
druhé místo. Třetí skončil olympijský
vítěz z Londýna a trojnásobný mistr
světa Robert Harting, který na konci
této sezóny ukončí atletickou kariéru. „Tělo už neposlouchá. Je na čase,
abych začal jen sledovat ostatní,“ poznamenal třiatřicetiletý Němec. Český diskař Marek Bárta obsadil osmou
příčku.
(lv)

Polská kladivářka Anita Wlodarczyková
obhájila loňský triumf výkonem 76,43
metru, což byl její nejdelší hod v letošAtraktivní duel mezi olympijským vítěAni
letos
neopomnli
organizátoi
Zlaté
tretry
na
potebné.
ástkou
100
000
korun
tentokrát
obdarovali
Klinku
úrazové
chirurgie
ní sezóně. Potvrdila tak punc největší
zem Thomasem Röhlerem a Jakubem
Fakultní
nemocnice
v
Ostrav.
na
slavnostní
akt
dohlíží
Miroslav
ernošek,
šéf
poádající
spolenosti
TK
PLUS.
hvězdy předprogramu, který proběhl
Vadlejchem vyhrál domácí reprezentant,
Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
již v úterý. Roli vedoucí ženy světových
když při svém druhém pokusu poslal
oštěp do vzdálenosti 88,36 metru. Přes Do hlavního programu se tentokrát se měl po kariéře vydat do Hollywoodu opravdu skvělé, troufám si říct, že být vět- tabulek naopak nepotvrdila Američandevadesát metrů se tentokrát nikdo ne- nedostal oštěp žen, národní závod ale a natáčet tam thrillery,“ smál se po závo- ší teplo, byly by mimořádné. A byla by to
jedna z nejlepších Treter v historii. Máme
dostal, přesto měla disciplína výbornou přinesl ještě jednu domácí radost. Soutěž dech.
úroveň. „Vždy jsem ale snil o tom, že Tre- ovládla Nikola Ogrodníková, která před Nejlepší výkon 57. ročníku prestižní- na co navazovat a budeme na tom dál
tru vyhraji. Jsem rád, že se to povedlo,“ svým odchodem do Prahy závodila za ho podniku ovšem předvedl kubán- pracovat,“ nechal se slyšet ředitel podniradoval se.
Vítkovice a triumfovala na domácím sta- ský dálkař Juan Miguel Echevarría, ku Jan Železný.
dionu. „Dala jsem si dohromady rameno který skočil 866 centimetrů. Vítězný
Domácí souboje o pódium
a začalo mi to létat,“ uvedla Ogrodníková. pokus byl nejdelším skokem na svě- Každý závod s vlastním pøíbìhem
Koulař Staněk medailové umístění vytě od roku 2009 a vítěz se zařadil na Ve všech disciplínách se psaly minipříÚchvatné výkony skokanù
dřel posledním pokusem, kterým o tři
desáté místo historických tabulek. běhy, které se zapíší do bohaté historie
centimetry překonal olympijského vítě- Až neskutečné věci se odehrály ve sko- „Závod byl velmi kvalitní, všechny moje ostravského mítinku. Jeden z nich zaříze Ryana Crousera z USA. Soutěž ale za- kanských sektorech, kde na sebe strhá- skoky byly velmi vyrovnané a byl jsem dila největší současná hvězda ženského
hájil třemi přešlapy. „To se stane, důležité valy pozornost velké hvězdy současné šťastný, jak nás lidé povzbuzovali,“ chvá- sprintu Nizozemka Dafne Schippersová.
je, že jsem v každém pokusu házel daleko. atletiky. Ve skoku do výšky se o zlato až lil obecenstvo atlet, kterého se fanoušci O vítězství v běhu na 200 metrů roz- Nejvtší hvzdou se stal kubánský dálka Juan Miguel Echevarria, který pedvedl
doslova famózní sérii.
Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
Po zranění třísla jsem už v pořádku, i pro- do konce přetahovali Mutaz Essa Baršim často ptají na překonání světového re- hodla v napínavém souboji s Murielle
to jsem se svým výkonem spokojený,“ a Danil Lysenko. Dlouho se zdálo, že se kordu. „Nejsem schopen říct, jestli se
prohlásil český atlet.
bude radovat ruský skokan, nakonec to může stát letos nebo v dalších letech.
O více než dvě sekundy vylepšila své katarský lídr světových tabulek skočil Cítím ale, že jsem toho schopný,“ dodal
maximum mílařka Vrzalová a odměnou v taktickém souboji o dva centimetry víc. Echevarría. Světový rekord Američana
jí bylo třetí místo v běhu na 1500 metrů. „Věděl jsem, že jsem v dobré formě, zpo- Mikea Powella z MS 1991 má hodnotu
„Překvapilo mě umístnění, výkon ne. Jen čátku byla mým problémem koncentra- 895 centimetrů.
jsem dřinu s tréninku nedokázala prodat. ce. Proto jsem zvyšoval laťku, abych na
Je skvělé, že se to povedlo právě na Zlaté sebe zvýšil tlak a motivoval se. Obecen- Rekordy a nejlepší výkony roku
tretře,“ těšilo Vrzalovou, která podlehla stvo bylo neuvěřitelné, moc mi pomoh- V průběhu letošního ročníku velké atlejen Gudaf Tsegayové z Etiopie a Britce lo,“ komentoval průběh výšky světový tické přehlídky padly dva nejlepší světové
Sarah McDonaldové.
šampion z loňského roku. „Možná bych výkony sezóny, čtyři rekordy mítinku
a navrch jeden polský národní rekord.
I to potvrzuje skvělé obsazení Zlaté tretry.
I kvůli zimě, kterou dopředu avizovala
dlouhodobá předpověď, tentokrát nebylo vyprodáno. Turnikety podle oficiálních údajů prošlo deset tisíc diváků,
což by znamenalo dvoutřetinovou zaplněnost kapacity. Opticky byly tribuny
prázdné víc, i díky velkému zájmu o teplé
nápoje u stánků, které v chladném večeru
šly na dračku.
„Škoda, že nebylo vyprodáno. Ale bereme to jako výzvu. Uděláme analýzu,
budeme se snažit zase Zlatou tretru vyJediného eského triumfu dosáhl v rámci 57. roníku oštpa Jakub Vadlejch.
Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
prodat. Letos byly výkony i přes počasí

Vadlejch triumfoval
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TAK TO JE PECKA! Nohejbalisté v super atmosfée
porazili Holice s bývalým mistrem svta Mrákavou
rovnat. Že by to mohlo jít, naznačila
hned úvodní a bravurně zvládnutá
dvojice Klaudyho s Robou. Pak se ale
dostal na scénu výše zmíněný Mrákava
a hlavně on rázem otočil skóre na 1:2.
Duo Matkulčík - Příhoda mu nedokázalo výrazněji čelit, naopak trojka
Klaudy - Roba - Pazdera se střídajícím
Jordou nakonec zůstala jediný míč od
důležité dílčí výhry, což byla škoda.
Nicméně trojice Matkulčík - Příhoda
- Deutsch vzápětí vyrovnala, byť chvílemi dělala zbytečné chyby. Naopak
plonková dvojka Deutsch - Pazdera
(Jorda) neměla vinou slabého výkonu žádnou šanci a neboť do singlu
Původní
hosté nasadili Mrákavu, hrozil jejich
rozhovor
trhák na 2:4. Zvlášť poté, co Roba nevyužil slibný vstup do utkání s rychpro Večerníkk
lým vedením 4:1 a posléze ztrácel
5:10, 4:7. Nic nenasvědčovalo senzaMarek
ci, leč ta se přesto dostavila. ProstějovSONNEVEND
D
ský tahoun totiž fantasticky bojoval,
Hanáci naopak postrádali z rodinných vracel až neskutečné míče a vynikající
důvodů kapitána Jana Valentu, ovšem hrou favorita doslova zničil obratem
s touto absencí se dokázali zdárně vy- na setových 2:1!

PROSTĚJOV Téměř čtyřhodinovou bitvu svedli nohejbalisté
TJ Sokol I Prostějov a TJ Sokol
Holice ve 12. kole 1. ligy mužů
ČR 2018. Sobotní zápas na kurtu
u sokolovny na Skálově náměstí
byl dramatický až strhující, plný
zvratů a s euforicky šťastným
rozuzlením pro domácí kolektiv.
Ten dokázal udolat nebezpečného protivníka 6:4 i přesto, že
jeho sestavu táhnul někdejší vícenásobný mistr světa či Evropy
Jakub Mrákava!

Tenhle klíčový moment borce Sokola
I viditelně nakopl. Ačkoliv v obou následujících trojicích vždy ztratili zahajovací sadu, nepřestávali dřít a jak herním
umem, tak velkým srdcem pokaždé
nepříznivý průběh otočili. To už se hlediště víc a víc zaplňovalo nohejbalisty
z končícího turnaje na Sokole II, již tak
bouřlivá atmosféra se postupně měnila
v pořádný fanouškovský kotel. A také
s jeho pomocí „jednička“ svého soupeře nakonec přemohla. Klaudy a Roba
sice navzdory solidnímu výkonu podlehli Mrákavově dvojce, avšak v posledním souboji šli na rozhicovanou scénu

že na SP U17 pojedou reprezentovat ètyøi Prostìjované

Reprezentaní výbr korfbalist R U17 vetn ty hrá SK RG Prostjov na
soustední v Kostelci na Hané.
Foto: internet

máš Buriánek, Josef Valenta a Vojtěch
Ošťádal.
Nejprve absolvovali sobotní tréninkový duel proti svým starším oddílovým
parťákům a prostějovský tým dospělých
vcelku logicky dominoval 26:12. Navzdory fyzické i herní převaze hanáckého družstva se však mládežnický národní
výběr postupně zlepšoval, o čemž svědčí
dílčí výsledky jednotlivých třetin, na kte-

Prostjovská dvojice Jan Matkulík (vlevo), Marian Píhoda (uprosted smeuje) vyhrála závrený duel a rozhodla o vítzství nohejbalist Sokola I nad
Holicí 6:4.
Foto: Marek Sonnevend

PARTNEI TJ SOKOL I PROSTJOV V SEZÓN 2018

Korfbalové pøáteláky ÈR vs. SR v Kostelci rozhodly,

PROSTĚJOV Na palubovce městské
sportovní haly v Kostelci na Hané
proběhlo poslední soustředění korfbalové reprezentace České republiky
do sedmnácti let před blížícím se Světovým pohárem U17 v korfbalu. Jeho
součástí byly o víkendu 9. a 10. června
hned tři přípravné zápasy, do kterých
zasáhla čtveřice mladých hráčů SK
RG Prostějov Nikola Lorencová, To-

Matkulčík s Příhodou, aby vypjatou
situaci plnou vypjatých nervů zvládli
bravurně. 10:9 a 10:9, celkový výsledek
6:4! A zasloužený aplaus i děkovačky
příznivcům nebraly konce.
Zásluhou sobotního triumfu mají
muži Sokola I už takřka jistý postup
do předkola play-off. Momentální
situaci v tabulce, program během nadcházející soutěžní pauzy i výhled do
zbytku sezóny podrobně rozebereme
v příštím vydání Večerníku!
Statistiky z utkání a výsledkový servis
1. ligy nohejbalistů najdete
na straně 26

ré se výjimečně hrálo (13:4, 5:2, 8:6).
V neděli následovala dvě oficiální přátelská utkání mezistátního charakteru,
neboť do Kostelce přicestoval kolektiv
Slovenska U17. A v těchto měřeních sil
měli naopak výrazně navrch Češi, když
první mač opanovali suverénně 18:2
a ani v odvetě neměli větší problémy poměrem 20:8.
Bezprostředně po skončení druhého „federálního“ derby oznámil
hlavní trenér korfbalové „sedmnáctky“ ČR konečnou nominaci na
letošní SP. Za ergéčko v ní figurují
Nikola Lorencová, Tomáš Buriánek
i Vojtěch Ošťádal, čímž má Prostějov
nejpočetnější klubové zastoupení
(společně s Brnem a Českými Budějovicemi).
Samotný Světový pohár proběhne
22. až 24. června v nizozemském
Eindhovenu za účasti osmi nejlepších
nároďáků planety, český mančaft jej
otevře pátečním soubojem s Anglií.
„Chceme postoupit do semifinále a potom se pokusit o medaili,“ prozradil cíl
holandské mise kouč Jakub Máša. (son)

Pozápasové hodnocení trenéra
Richard BENEŠ - TJ Sokol I Prostjov:
„Naprosté maximum poněkolikáté za sebou odvedl výtečný Tomáš Roba, který dokonce v singlu porazil jednu z ikon
českého nohejbalu, mnohonásobného mistra republiky i držitele světových a evropských titulů Jakuba Mrákavu. Výkonem se Tomovi hodně přiblížil skvělý technik Kuba Klaudy,
stejně jako smečař – blokař Honza Matkulčík. Současně by

ode mne nebylo fér, abych nepochválil za předvedenou hru
a především bojovnost celý mančaft. Kluci se během zápasu
neustále povzbuzovali a dodržovali stanovenou taktiku. Jedno
speciální poděkování pak rozhodně patří divákům, kteří dorazili v hojném počtu a opravdu výrazně nás podpořili. I díky
vytvořené kulise se nám podařilo silné Holice zdolat.“

BIG ILL PIG korfbalist slaví jubileum:

V sobotu se uskuteční už desátý ročník
PROSTĚJOV Za poslední dekádu
let se stalo pevnou tradicí, že korfbalisté SK RG Prostějov uzavírají
každou sezónu závěrečnou rozlučkou v podobě oddílové slavnosti.
Ta pod originálním názvem BIG
ILL PIG 2018 dospěla ke svým
kulatinám, neboť o nadcházejícím
víkendu proběhne její už desátý
ročník.
„Vzhledem k tomu, že půjde o takové
krásné jubileum, to tentokrát bude
opravdu velké,“ prozradil se smíchem
jeden z hlavních organizátorů setkání

Zdeněk Snášel směrem k akci připravované na tuto sobotu 23. června do
areálu posezení u fotbalových hřišť
SCM Prostějov za Místním nádražím.
Jak z výše zmíněného názvu vyplývá,
středobodem oslav zvolna startovaných
už okolo poledne znovu bude pečené
prasátko. A program? Především volná zábava všech se všemi okořeněná
řadou různých soutěží pro malé i větší,
možností zaházet si na přivezené koše
a samozřejmě konzumací spousty výborného jídla (nejen selátka) i pití.

Vystaveny budou veškeré poháry, jež
hráčky a hráči ergéčka v uplynulém
ročníku vybojovali. A že jich bylo
požehnaně, jen za celostátní soutěže dohromady čtyři (jedno zlato +
tři stříbra). Dojde pochopitelně též
na oblíbenou diskotéku a bohatou
tombolu, do níž tradičně přispěl
svým předplatným i PROSTĚJOVSKÝ Večerník coby mediální partner
SK RG.
A uvidíme, jestli dojde po příchodu
sobotní tmy na něco extra speciálního,
když se slaví ta kulatá desítka… (son)

Tým házenkářských veteránů HKKH Haná Beach: kontinentální kvalifikace o postup

skončil na mistrovství Evropy +35 jedenáctý na olympiádu mládeže Svobodové nevyšla
INNSBRUCK,
PROSTĚJOV
S krásnými zážitky, ale bez výsledkového úspěchu se vrátili házenkáři
výběru HKKH Haná z evropského
šampionátu veteránů 2018. Ten
se konal v rakouském Innsbrucku
a bývalí plejeři oddílů TJ Sokol Kos-

telec na Hané HK i TJ Sokol II Prostějov spojení do jednoho kolektivu
tam obsadili v kategorii nad 35 let
jedenácté místo.
„Loni v Portu jsme skončili šestí, což bylo
naše nejlepší umístění za několik posledních let, kdy veteránská mistrovství s klu-

kama objíždíme. Tentokrát bychom rádi
dosáhli ještě výš, v ideálním případě na
medaili. Ne však za každou cenu, turnaj
si chceme hlavně užít. A uvidíme, na co
budou naše výkony stačit,“ říkal Večerníku ještě před cestou pod Alpy kapitán
mužstva David Ševčík.

Generálkou na ME 2018 byl pro veteránský tým HKKH Haná exhibiní zápas v rámci oslav 60 let házené v Kostelci
na Hané.
Foto: Marek Sonnevend

Nakonec se ukázalo, že protivníci
zkrátka byli nad síly hanáckých borců.
Reprezentanti České republiky v základní skupině podlehli Srbům, Portugalcům, společnému celku Chorvatů a Slovinců, Lotyšům i domácím
Rakušanům, čímž bez jediného získaného bodu uzavřeli pořadí grupy.
A současně to znamenalo poslední
jedenáctou příčku v souhrnném účtování ME bez možnosti zasáhnout do
bojů o konečné umístění.
„Samozřejmě nás mrzí, že jsme nedosáhli na žádné vítězství a své účinkování na šampionátu zakončili už sobotním polednem. Na druhou stranu
však musíme uznat, že soupeři prostě
byli lepší, pouze v jediném utkání
jsme podlehli těsně o gól. Přesto jsme
si mistrovství naplno užili se vším
všudy, zahráli si přes náš rostoucí věk
kvalitní házenou a v nádherném prostředí alpského Innsbrucku posbírali
spoustu krásných zážitků. Víc výsledkově prorazit zkusíme zase příště,“
zhodnotil Ševčík pětidenní „výlet“
s nadhledem i úsměvem ve tváři.
(son)
Výsledkový servis najdete
na straně 26

Prostjovská volejbalistka Šarlota
Svobodová (vlevo) spolen s Karin
Žolneríkovou v kvalifikaci o Letní
olympiádu mládeže 2018 neuspla.
Foto: internet

PROSTĚJOV Navázat na nedávný
beachvolejbalový úspěch v podobě
vybojování účasti na mistrovství světa
U19 Šarlota Svobodová nedokázala.
Mladá hráčka VK Prostějov absolvovala ve dvojici s Karin Žolnerčíkovou
evropskou kvalifikaci o postup na
Letní olympijské hry mládeže 2018,
bohužel výsledkově nevydařenou.
Kvalifikačním turnajem byl Continental Cup v rakouském Badenu, kde
Češky nedosáhly na jediné dílčí vítězství. Ve své základní skupině postupně
podlehly nizozemskému duu van Driel,

Schoon 0:2 (-13, -14), ruskému páru
Bocharova, Voronina 0:2 (-16, -15)
i portugalské dvojce Calado, Pinheiro
1:2 (-17, 18, -10) a ze čtvrtého místa
nepronikly do play-off.
Chyběl přitom jen kousek, stačilo místo těsné porážky vyhrát poslední zápas
grupy. Takhle bude mládežnická olympiáda na podzim v argentinské metropoli Buenos Aires bez dívčí účasti z ČR
v plážovém volejbalu. Naopak čeští
chlapci Jiří Sedlák, Patrik Maňas v Rakousku uspěli a na letošní YOG ze třetí
pozice postoupili.
(son)
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Prostějovský challenger může mít podporu úspěšného vizionáře
PROSTĚJOV Jaume Munar. Tohle jméno by si měli všichni tenisoví fanoušci zapamatovat, protože ho možná v budoucnu uslyší v souvislosti s těmi nejprestižnějšími turnaji a velkými úspěchy.
Na French Open letos porazil Davida Ferrera a potrápil Novaka Djokovice, v předminulém týdnu
pak jednadvacetiletý španělský talent ovládl kvalitně obsazený challenger MONETA Czech Open
2018 v Prostějově. Na své cestě za titulem porazil v té době 155. hráč světového žebříčku i Čecha
Adama Pavláska a ve finále zdolal o čtyřiapadesát příček lépe postaveného Srba Lasla Djereho
6:1, 6:3. „Turnaj jsem si užil fakt hodně. V České republice se mi líbilo, možná, že tady budu hrát
i příští rok,“ nalákal rovnou Munar fanoušky na příští ročník nejprestižnějšího mužského turnaje
na českém území. Ten měl i tentokrát velmi vysokou úroveň a od mezinárodní federeace ITF si odnesl to nejlepší vysvědčení. PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner, podrobil
uplynulé dění svému drobnohledu a dnes vám nyní přínáší první z celkových tří jeho částí.

me odvést co nejlepší práci a věřím,
že se nám to podařilo, že byl náš nový
titulární partner při své premiéře na
turnaji spokojený. Pro nás to bylo zavazující, snažili jsme se, aby bylo vše
dokonalé a MONETA se ubezpečila,
že její rozhodnutí vstoupit do našeho
turnaje bylo správné,“ uvedla dlouholetá šéfka podniku. „Myslím si, že jubilejní pětadvacátý ročník měl kvalitu
a určitě tomu tak bude i v letech příštích. Nový titulární partner s sebou
přinesl finanční jistotu, klid do příštích let a v tomto příjemném duchu
se nesl premiérový MONETA Czech
Open,“ poznamenala Černošková.
Jubilejní pětadvacátý ročník ukázal, že prostějovský challenger
má své pevné místo v kalendáři
a v rámci bojů na kurtech musí být
tenisté připraveni vést o místo na
výsluní velké souboje.

Jaume Munar - Adam PavlAsek

2:53 hodin
Garcia-Lopez - Djere
SafrAnek - Carballes
SAtral - ymer
VeselY - Ymer
Pella - Djere
CHOINSKI - KOLAR
Ymer - Munar
Pavlasek - Cuevas
Albot - Caruso

2:46
2:23
2:22
2:21
2:01
1:59
1:43
1:43
1:42

nejvíce es na moneta czech openu 2018
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nejdelší zápasy na moneta czech openu 2018

Guillermo Garcia-Lopez

Po dlouhé době se největší mužský
tenisový turnaj v České republice
hrál pod novým názvem. Všechny
zainteresované strany byly s průběhem podniku spokojené a budou
jednat o dlouhodobé spolupráci,
která by prostějovský tenisový svátek udržela na špici světových turnajů kategorie challenger. „Český
tenis a prostějovský turnaj si zaslouží
opravdu úspěšnou, vizionářskou
firmu a jsem rád, že ve stavu, který
se vytvořil s financováním českého
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 budovat turnajovou tradici,
rádi bychom se dohodli na delší spolupráci,“ naznačil směr následujících
jednání Miroslav Černošek, majitel
spolupořádající agentury TK PLUS.
Rozšíření kooperace se nebrání ani generální ředitel MONETA Money Bank Tomáš Spurný.
Podle něj je spojení banky s tenisem oboustranně výhodné a umí
si představit dlouhodobou spolupráci. „Naše obchodní značka je na
trhu poměrně nová, jedná se o nový
brand. I z tohoto důvodu víceleté
partnerství má logiku. Určitě budeme brzy jednat,“ podotkl Spurný.
Prezentace na tenisovém poli se má
zamlouvat také zámořským investorům. „Ve Spojených státech je český
tenis velkým pojmem. Vychovali

Jaume Munar

Vedení MONETY
bylo s premiérou
spokojené
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Foto: TK Plus / Pavel Lebeda

Guido Pella

Jaký byl pětadvacátý ročník turnaje
MONETA Czech Open? Většinou
prosluněný, hodně teplý… a především nejdelší v historii. Nikdy dříve
nestrávili hráči na kurtu tolik času.
V osmi případech rozhodovala o vítězi až rozhodující třetí sada. Také ve
dvousetových zápasech se hráči rvali
o další postup hodně přes dvě hodiny. I poražení ve velkém horku podávali obdivuhodné sportovní výkony,
které se musely líbit.
Zápasů, které měly jednoznačný
průběhu, opět ubylo. Průběh MONETA Czech Open jen potvrdil,
jak se světový tenis vyrovnává. Do
semifinále se dostal jediný nasazený hráč, finále už bylo čistě ve
znamení dravého mládí. A vítězný Jaume Munar? Ten svojí jízdou
v jednadvaceti letech razantně světu
ohlásil, že se mezi elitu dere další výrazný talent. Triumfem v Prostějově
se probojoval na dostřel první světové stovky, když postoupil o čtyřiapadesát míst na 101. pozici.
„Každý hráč z první dvoustovky
umí hrát tenis, rozdíly jsou opravdu
minimální. Viděli jsme, že Marco
Cecchinato byl před French Open
na dvaasedmdesátém místě na světě
a hrál v Paříži semifinále. Špička je
opravdu hodně vyrovnaná,“ komentoval současné dění v mužském tenise zkušený Rakušan Gerald Melzer,
semifinalista Moneta Czech Open.
Z domácího pohledu v těchto každodenních bitvách zástupci českého
tenisu tentokrát podlehli, přestože
čtyřikrát byli aktéry třísetových
maratonů. Dvakrát jim postup uni-

jsme celou řadu špičkových sportovců. A v Americe to vnímají,“ prozradil na závěrečné tiskové konferenci
generální ředitel MONETA Money
Bank, podle něhož by banka mohla
pomoci k tomu, aby český tenis zůstal na světovém výsluní i v budoucnosti.
Zástupci nového titulárního partnera prostějovského challengeru v průběhu turnaje pečlivě sledovali dění
přímo v tenisovém areálu. Finále
viděl na vlastní i sám předseda představenstva a generální ředitel MONETA Money Bank. „Jsme opravdu
rádi a je pro nás ctí, že můžeme u tohoto turnaje být,“ nechal se slyšet
generální ředitel Spurný. „Víme, že
to není v obrovské konkurenci lehká
cesta. Vážíme si práce týmu, který
stojí za tímto turnajem, chtěl bych
poděkovat Petře Černoškové, dlouholeté turnajové ředitelce, stejně
jako doktoru Černoškovi, který se
snaží, aby tento turnaj patřil dlouhé
sezóny k nejlepším,“ dodal.
Bankovní dům je partnerem celého
českého tenisu, nejen vrcholového
mužského turnaje. I na tomto poli
může s prostějovskými pořadateli
najít společnou řeč. „Jsme generálním partnerem Českého tenisového
svazu, snažíme se pomáhat při hledání talentů, aby Česká republika
byla i nadále světovou tenisovou
velmocí,“ pronesl Tomáš Spurný.
„Velice se těšíme i na spolupráci při
výchově tenisových talentů, mužský
tenis to hodně potřebuje. Děvčata
patří ke světové špičce, kluci přece
jen zaostávají a nekráčí tou nejlepší
cestou. Pomoc MONETA Money
Bank je jednou z mála možností, jak
ten ústup zastavit a vrátit se dopředu,“ uvědomuje si manažer Černošek.
Hodnocení nejvyššího muže MONETY potěšilo ředitelku turnaje Petru Černoškovou. „Děkujeme za slova
uznání, s mým týmem se vždy snaží-

Federico Gaio

Ladislav VALNÝ
za přispění
Petra Kozáka

kl o vlásek. Své by mohl vyprávět
Adam Pavlásek, který nad pozdějším vítězem vedl v rozhodující sadě
5:3 a 30:15 při vlastním servisu. Stačil kousek a hodnocení výkonů domácích reprezentantů a MONETA
Czech Open mohlo být příznivější...

Jiří Veselý

původní
zpravodajství
pro Večerník
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Pavlásek: „Musím dát hře
PROSTĚJOV Po vítězství na challengeru v Římě a slušných výkonech v Paříži Adam Pavlásek doufal, že dosáhne na slušný výsledek i na MONETA Czech
Open. V úvodu turnaje vyřadil druhého
nasazeného Cuevase, v utkání o čtvrtfinále ale nezvládl koncovku třetí sady se
Španělem Munarem.„Smíšené pocity,“
shrnul hodnocení svého vystoupení
Pavlásek.

18051810556

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM

 V utkání druhého kola vás od postupu dělily
dva míče. Nebylo vám do breku?
„Nemůžu brát porážku jako něco tragického. V poslední době jsem otočil hodně zápasů, které jsem
mohl prohrát. Tak tady mi to ta karma vrátila. To se
stane, tenisová kariéra tím přece nekončí.“
 Přes vyřazení můžete být s posledními výkony spokojený. Jak hodnotíte období od challengeru v Ostravě na konci dubna?
„V Ostravě jsem hrál příšerně, horší to už být nemohlo... Od té doby se můj tenis zlepšil o několik úrovní.
Stále to není optimální, pořád je na čem pracovat. Ale
to nejhorší mám snad za sebou.“

stabilní

výkonnost“
 Co potřebujete zlepšit,
aby se sen o návratu do světové stovky stal realitou?
„Potřebuji zapracovat na stabilitě svých úderů. V Prostějově
jsem v prvním zápase servíroval parádně, v tom druhém mi
podání nepomohlo. Musím dát
hře stabilní výkonnost. Zatím
je to taková houpačka.“
 Zůstanete na antuce i po
MONETA Czech Open?
„Ano. Potřebuji obhájit nějaké
body, snad se to povede. Na
trávu se dostanu až při kvalifikaci ve Wimbledonu.“

