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„Jsme v klidu,“
zní od
zastupitelU

R. Morávek:
„Budeme se
soudit!“

Michal KADLEC
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PROSTĚJOV Prodá město aquapark se„zimákem“? Aniž bychom chtěli malovat čerta na zeď,
možná bude muset! Šokující předžalobní výzva totiž dorazila na magistrát od developerské společnosti Manthellan, která měla u Špalíčku stavět obchodní centrum
Galerie Prostějov. Krajský soud sice pravomocně zneplatnil všechny smlouvy,
jenže... „Za zmařenou investici a ušlý zisk požadujeme 320 milionů korun,“
?M?
podepsal se pod předžalobní výzvu poslanou primátorovi města Františku >IßN?N í
Jurovi předseda představenstva společnosti Manthellan Richard Morávek a H;MNL;H
jeho další dva pobočníci. „Jsme v klidu,“ neslo se éterem uplynulý pátek při
zasedání mimořádného zastupitelstva.
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Zima i na bezdomovce
Prostějov (mik) – Letošní jaro se
ani v nejmenším nepodobá tomu
loňskému, kdy už dokonce v závěru dubna bylo doslova na koupání.
Zima, déšť a mnohdy silný ledový
vítr zahnaly do různých příbytků
i prostějovské bezdomovce, kteří by
se jinak už vyhřívali někde v centru
města na lavičce. „Zima byl strašně
dlouhá a letos jsme si užili jen pár
jarních dní s pěkným počasím. Je
to otrava chodit pořád do azyláku
nebo přespávat za nádražím. Jsem
zvyklý nocovat venku, ale s takovou
to nejde,“ svěřil se Večerníku muž,
který je v Prostějově mezi lidmi bez
přístřeší znám jako Pepan.

Na otevøení
to nevypadá
Prostějov (mik) – Přání bylo zřejmě
otcem myšlenky... Na konci dubna
pro Večerník vyslovil svůj názor
šéf Domovní správy Prostějov Vladimír Průša, který předpokládal
otevření koupaliště ve Vrahovicích
a také aquaparku poslední květnový den. „Když bude hezky, tak to
zvládneme i o týden dřív,“ holedbal
se jednatel Domovní správy. Nyní
už tak optimistický není. „Vzhledem
k zimě, která teď panuje, otevřeme
koupaliště tak maximálně v srpnu,“
usmál se kysele Vladimír Průša.

&KÔLSNDXzPL]ÉÖSOQÈ
Prostějov (mik) – Na první pohled
by se zdálo, že vzhledem ke studenému počasí může hrozit návrat
chřipkové epidemie. Opak je však
pravdou. V pondělí 13. května vydala Okresní hygienická stanice
aktuální statistiku, která uvádí, že
v Prostějově je v tuto chvíli evidováno pouze 738 případů chřipkového
onemocnění na 100 tisíc obyvatel,
což je letošní minimum.

Pondělí 20. května 2019
www.vecernikpv.cz
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Michal KADLEC
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rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Nejsme bezohlední. Pětačtyřicetiletý Marek Mlčoch děkuje v aktuálním čísle nejen svým blízkým, ale
i širokému aparátu záchranářů za svůj
život, minulé úterý zavolala na linku
156 žena, která si povšimla seniora
s jízdním kolem. Ten v Kolářových
sadech bezvládně spadl na zem. Díky
včasnému příjezdu sanitky se nestalo
nic vážného. Tleskáme!
CO NÁS UDIVILO…

(QVQéVGP¾ą8GéGTPÊMW

Skoro nejrizikovější fanoušci.
Vedení prostějovské policie ostře
zkritizovalo chování části přívrženců hokejových Jestřábů při utkáních
druhé nejvyšší soutěže. Za násilnosti,
výtržnosti a majetkové trestné činy
už Okresní soud v Prostějově vydal
těm nejdivočejším sedm zákazů vstupu do haly, když se hraje zápas!
ZACHYTILI JSME

Agentura 3UHPLpU.DNLäNRXSLO5DGQLÿQtOLVW\ 320 000 000
Mediální šílenství a hamounství
českého premiéra Andreje Kakiše pokračuje. Agentura Hóser se
poté, co v hospodě opila premiérovu pravou ruku Jarouše Agroferta
Faltýska, exkluzivně dozvěděla
opravdu epochální novinku. Andrej Kakiš už nyní vlastní široké
portfolio českých a slovenských
médií, ale včil dostal zálusk na
prostějovské Radniční listy!
„Jo, je to tak. Andrej chce pravdomluvně informovat také pro-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKUGFOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí ••
Bohumil da Prostějov. „Je lepší něco tvořit než se něco učit,“ napsal Leonardo da Vinci. Přestože je tento umělec známý zejména jako malíř, hlavní
náplní jeho práce bylo konstruování a projektování nejrůznějších strojů a staveb. Podobné je to i u Bohumila Olšanského, který v prostějovské knihovně
vystavil výběr ze své tvorby zahrnující fotografie, ilustrace, koláže i texty.
•• Úterý ••
Jarní dny skoro všeho. „Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím,“ vystihl naprosto přesně německý filosof Arthur Schopenhauer.
K tomu, aby se pro nás všechno nestalo ničím, mohly dopomoci také Jarní
dny zdraví konané v prostějovském Národním domě.
•• Středa ••
Vyhoření v divadle. „Dřív jsem doma myla podlahu zadarmo, teď ji myju za peníze,“ pronese při práci v baru hlavní hrdinka Věra na konci stejnojmenné hry Petra
Zelenky. V hlavní roli mrazivé komedie v prostějovském divadle se představila Ivana
Chýlková, kterou doplnil Boleslav Polívka. S inscenací přijelo pražské divadlo DVA.
•• Čtvrtek ••
Zlatou jehlu hledat nemuseli. Je dobré dávat si věci na své místo. Pokud
tak činíte, ušetříte čas. Místo hledání jehly v kupce sena pak můžete jehlu vzít
a zkusit s ní něco ušít. Své modely předvedli studenti oděvních škol na tradiční přehlídce Zlatá jehla, která se konala v prostějovském „Kasku“.
•• Pátek ••
Muzikál nejen o akné. „Zase jsem jednou samá vyrážka. Taky jsem hrozně nadržený. Jsem si jistý, že jedno vášnivé pomilování by mi vylepšilo pleť.
Pandora říká, že nehodlá riskovat, že se kvůli několika mým uhrům stane
svobodnou matkou. Takže jsem zase odkázaný sám na sebe,“ stěžuje si ve
svém tajném deníku Adrian Mole. S vtipnou a hravou hrou plnou originálních písní do Prostějova zavítalo oblíbené pražské Divadlo v Dlouhé.
•• Sobota ••
Od piva k pivu. „Turistika není jen putování od hospody k hospodě,“ řekl
v rozhovoru pro Večerník Zdeněk Balcařík, který společně se svými kamarády o víkendu stál za pořádáním dalšího ročníku oblíbeného Smržického
vandru. Kdo ve stejný den ovšem chtěl putovat pouze od stánku ke stánku,
ten vyrazil na prostějovské Pivní slavnosti.
•• Neděle ••
Klavír a čokoláda. „Na strejdu, který mi dává čokolády, se těším o něco víc než
na tetu, která jenom hraje na klavír,“ srovnal s upřímností sobě vlastní můj tehdy pětiletý syn. Dá se předpokládat, že i on jednou doroste do věku, kdy pro něj
hudba bude znamenat víc než sladkosti. Pak společně vyrazíme třeba i na klavírní koncert Barbory Dostalíkové, která vystupovala na plumlovském zámku.

stějovskou veřejnost a chystá se
zakoupit zdejší radniční periodikum. Háček je pouze v tom, že primátor chce tento měsíčník prodat
za nekřesťanské peníze,“ pokrčil
rameny Jarouš Faltýsek, který
však vzápětí dodal, že požadované dvě miliardy korun premiér nakonec vysolí. „Andrej se s primátorem Kopačkou nakonec dohodl,
vždyť jde o spolustraníky. Půl miliardy z tohoto výtěžku pak půjde
na fotbal v Prostějově,“ nechal se
ještě slyšet ovíněný Faltýsek.
Agentura Hóser se snažila k tomuto připravovanému prodeji Radničních listů zjistit další
podrobnosti, ale moc úspěchů naši
bulvární pisálci nezaznamenali.

„Všetko je to účelové, nastrojené
proti mně a jde o pomluvu pana
Kalouska,“ napsal nám premiér
České republiky Andrej Kakiš. Ve
druhém e-mailu se ale přiznal, že
Radniční listy opravdu kupuje.
„No a čo, konečně se bude i v Prostějově písať pravda a nič iné!
Na radnici jsou nyní ze zjištění
Agentury Hóser úplně zděšeni.
„To mělo zůstat tajemstvím až do
doby, než ty dvě miliardy připlují
na účet města a čtvrtina na účet
fotbalového klubu. Kdo vám to
teď vykecal? Nechám ho zmrskat,“
rozčílil se primátor Prostějova
Francimór Kopačka. Po upozornění, že pusu na špacír si pustil
Jarouš Agrofert Faltýsek, však

primátor značně zjihl. „Aha, tak
potom je to v pořádku,“ nechtěl se
primátor dál bavit o prodeji Radničních listů.
Podle dalších informací by se
Andrej Kakiš měl stát majitelem
Radničních listů už od 1. července
tohoto roku. Na titulní straně má
být článek s titulkem – Jak jsem
vyjebal s Prostějovem!
Za Agenturu Hóser Majkl

JAN PŘEUČIL

Foto: Michal Sobecký

PÁTRÁNÍ

Prostějovské policii se podařilo vypátrat a zatknout
lumpa, který na třech místech v Prostějově poškodil
a vykradl osobní vozidla.
K činům došlo v rozmezí
jediného dubnového týdne
v ulicích Na Spojce, Komenského a Křížkovského.

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.

Ü½NGJ po dvojici hledaných

Pachatelem je čtyřiatřicetiletý recidivista z Prostějova, který byl v loňském roce
propuštěn z vězení, kde pobyl několik let za spáchání
zločinu loupeže. I vzhledem
k této skutečnosti teď chlápkovi hrozí další, tentokrát až
pětiletý kriminál. Nemluvě
o tom, že aktuálně má za
jiné krádeže vykonat 200
hodin obecně prospěšných
prací...

ZAUJAL NÁS...

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

KRIMI

78 801

Tak to je darda! Přesně takto astronomickou sumu požaduje společnost Manthellen po prostějovském
magistrátu za údajné porušení
obchodní smlovy. Jak známo, záležitost se týká kauzy kolem výstavby Galerie Prostějov v prostoru
U Špalíčku.

Fenomenální herec společně se svojí
manželkou Evou Hruškovou pobavil
ve čtvrtek své fanoušky nejen
v prostějovském divadle, ale o den
dříve i starší příznivce v domově seniorů
v Nerudově ulici při neformální besedě.
ZASLECHLI JSME…

„NESUĎTE, ABYSTE
NEBYLI SOUZENI!“
Takto při předávání Cen města
Prostějova odpovídal jeden
z vyznamenaných exprimátor
Miroslav Pišťák na kritiku
některých současných
opozičních zastupitelů města.

LUKÁŠ LEINWEBER
se narodil 6. července 1992 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
17. července 2018. Jeho zdánlivé stáří
je 26 let, měří okolo 185 centimetrů,
má střední postavu, modré oči, plavé
blond vlasy a nosí plnovous.

POÈASÍ v regionu

JIŘÍ ROZEHNAL

Ètvrtek 21/10 °C

3RQGÈOÉ25/11 °C

Zbyšek

¶WHUÙ

22/12 °C
Monika

Støeda 21/11 °C
Emil
Vladimír

se narodil 29. května 1988 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 30. srpna
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 30 do 35 let a měří mezi 175 až 185
centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou k dispozici.

Pátek

21/9 °C
Jana

Sobota 20/10 °C

Viola

1HGÈOH 21/10 °C
Filip
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Tady chybělo opravdu strašně málo! Nebýt rychlého a pohotového zákroku záchranářů a zaměstnanců prostějovské nemocnice, tak
by Marek Mlčoch v pouhých pětačtyřiceti letech zemřel po intenzivním
tréninku v boxerské tělocvičně. Osudným se mu mohlo stát rozsáhlé
vnitřní krvácení, o němž se původně domníval, že se jedná pouze
o přehřátí organismu. Když v koupelně zbělal, zavolala manželka okamžitě
sanitku. V tu chvíli už šlo o vteřiny...

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Martin
ZAORAL
Marek Mlčoch žije s rodinou v Prostějově
a pracuje jako projektový manažer v jedné
zdejší společnosti. Již od mládí jej baví bojové sporty a v současnosti se věnuje zejména
systému sebeobrany KravMaga. Po náročném tréninku v jedné boxerské tělocvičně
v Olomouci přišel ve čtvrtek 2. května málem o život.
„Přímo jsme neboxovali, nacvičovali jsme
ale úhybné manévry, při nichž člověk provádí rychlé a prudké pohyby celým tělem.
Po tréninku jsem se vrátil k autu, abych

vyrazil do Prostějova. Dosedl jsem za
volant a v tu chvíli se mi udělalo špatně.
Trápily mě hrozné křeče v břiše. Domníval jsem se, že se jedná o přehřátí a reakci
organismu na trénink. Pustil jsem si klimatizaci, což mi pomohlo a opatrně vyjel.
Během cesty jsem musel ještě jednou na
delší dobu zastavit a asi po hodině jsem
dojel šťastně domů,“ popsal exkluzivně
Večerníku Marek Mlčoch.
Jenže tím to ani zdaleka neskončilo. To
nejhorší mělo teprve přijít... „V garáži se
mi udělalo tak zle, že jsem si musel lehnout
na zem. Žena zavolala syna, aby mi pomohl
se vysvléci a dostal mě do postele. Když
se mi udělalo lépe, chtěl jsem se jít umýt.
V koupelně mi bylo strašně zle a zbělal jsem
jako sádra. Navzdory mému tvrzení, že se
jedná pouze o vyčerpání, zavolala žena sanitku,“ pokračoval Mlčoch.

EXKLUZIVNĚ

Marek Mlèoch z celého
srdce dìkuje:
RZS
• sestřička Štěpánka Kreplová
• řidič Jiří Cetkovský
Akutní interní ambulance
• MUDr. Martina Janečková
• sestřička Iveta Hrubá
CT
• MUDr. Martin Folprecht
• MUDr. Petra Crhonková
Chirurgická ambulance
• MUDr. Daniel Štefanička
• sestřičky Kateřina Alexová a Zuzana
Jauerníková
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• MUDr. Jiří Pistulka
• MUDr. Daniel Štefanička
• MUDr. Tomáš Petrů (Ortopedie)
• MUDr. Gréta Petrů (Anesteziologie)
• operační sestra Petra Kintrová
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Záchranáři po dojezdu muži opakovaně nemohli naměřit žádný tlak. V tu chvíli bylo
jasné, že je vše hodně vážné. „Při převozu
jsem na veškeré dotazy odpovídal, na vše
jsem reagoval, ale tlak byl stále téměř neměřitelný. Navíc jsem se začal třást zimou. Vše
nasvědčovalo značnému vnitřnímu krvácení. V nemocnici kolem mě začalo kmitat
neuvěřitelné množství lékařů a zdravotníků.
Převáželi mě velkou rychlostí: rentgen, CT
a pak operační sál. Po zhruba tříhodinovém boji o můj život zvítězili,“ dodal muž,
který se doslova podruhé narodil. Svědčí
o tom i fakt, že po otevření břišní dutiny
v ní bylo již kolem čtyř litrů krve!
Po operaci byl převezen na oddělení JIP, kde
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zjistili jsme
PROSTĚJOV Auto za autem,
hluk, prach. A přejít silnici? Nemožný úkol. Taková je realita
v Olomoucké ulici. I mimo dopravní špičku kolem desáté hodiny
dopoledne tudy projede i padesát
aut za minutu. Vše má změnit dlouho plánovaný severní obchvat Prostějova. Měl se začít stavět v květnu, jak ale Večerník zjistil, začátek
prací byl ale posunut!

Michal SOBECKÝ
Podle nedávných plánů měl stavební ruch propuknout za několik
dní. „Podle informací magistrátu
v květnu nebo červnu,“ uvedla pro
Večerník mluvčí prostějovského
magistrátu Jana Gáborová. Skutečnost je ale jiná. Na dotaz redakce
Olomoucký kraj ústy tiskové mluvčí úřadu Evy Knajblové uvedl, že se
začátek stavby posunul na letošní
srpen. Proč? „Krajský úřad Olomouckého kraje v současné době
čeká na oficiální výsledky geofyzikálního průzkumu v předmětné lokalitě. Zároveň je v běhu proces podepisování smlouvy s dodavatelem
stavby. Dodavatel musí zahájit práce
do třiceti dnů od dne, kdy smlouva
nabyde účinnosti.“ nastínila příčiny
Knajblová. Konkrétnější ale ve sdělení důvodu posunutí očekávaného
uzlu nesdělila.
2À=?
Stavba obchvatu
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je přitom v plánu
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už více než deset
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na sociálních sítích tropili Romové v ulici Újezd a okolí výtržnosti
až do ranních hodin a docházelo
i k fyzickým potyčkám. Na Facebooku lidé píší o pořádné divočině či masakru. „Vůbec nevím,
co se stalo, ale když jsem přijela,
napadali každýho, kdo šel kolem.
Nabírám zákazníky a už byli na
autě a všude tma… Ne, fakt hnus
rychle sem mizela, ty dveře od
auta to tak tak vydrželi. Pět cigánů hlavami v autě rvaly dveře jen

Foto: Facebook

aby vytáhli někoho ven… Šílený,“
popsala vlastní verzi událostí paní
Andrea. „Viděla jsem třináct policejních aut v akci. Státní policie,
dopraváci, měšťáci, auto s psovodem,“ přidává další postřeh uživatelka sociální sítě. Jak dodala,
její malá dcerka usnula kvůli řevu
v ulicích a houkajícím policejním
majákům až o půl páté ráno!

Co se nám podařilo zjistit, tak celá
událost dost pravděpodobně souvisí s velkou slávou, která se odehrála
v nedalekém kostele, kde započala
romská svatba. A jak už to bývá,
tato skupina obyvatelstva podobné
rodinné prožitky slaví po svém...
Večerník se bude snažit získat více
konkrétních informací do příštího
vydání.

MHGQDRVREQRVW
CENY MĚSTA: SŢOWXFHWODXUHiWŢ

Foto: www.prostejov.eu

PROSTĚJOV Přesně v polovině májového měsíce se opět po roce konala slavnostní událost
týkající se celého města. Po nejrůznějších anketách a oceňování těch nejlepších z různých
odvětví došlo také na předání prestižních ocenění významným osobnostem Prostějova za rok
2018. „Cena města je především výraz díků celé komunity obyvatel,“ zdůraznil její sílu a prestiž
primátor města František Jura.
(tok)

REPORTÁŽ Z PŘEDÁNÍ, JMENNÝ SEZNAM LAUREÁTŮ A EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
S MIROSLAVEM PIŠŤÁKEM NAJDETE NA STRANĚ 31
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spekulovat, protože mluvčí krajské policie, která měla během
uplynulého víkendu službu, poskytla velice strohé informace.
„Mohu jen potvrdit, že policejní
hlídky opravdu zasahovaly u incidentu před jedním z prostějovských barů. Ve věci byly zahájeny
úkony trestního řízení. Okolnosti
události jsou předmětem dalšího policejního šetření. Více se
nyní k dané věci nebudeme vyjasdělila Marie Šafářová,
Michal KADLEC dřovat,“
tisková mluvčí Krajského ředitelV tuto chvíli můžeme o důvodech ství Policie Olomouckého kraje.
hromadné cikánské neplechy jen Podle výpovědi očitých svědků
PROSTĚJOV Neskutečná mela
mezi davem rozzuřených Romů
se odehrála v noci ze soboty 18.
na neděli 19. května v ulici Újezd
v Prostějově. Do sebe se tady pustila skupina asi tří desítek mužů
i žen snědé pleti. Při rvačce podle
mnohých svědků tekla i krev, větší
řeži a zřejmě i zraněním zabránily
policejní hlídky, které se na místo
incidentu sjely třinácti služebními vozidly!

setrval do následujícího pondělí. „Stále přemýšlím, jak vše mohlo dopadnout, kdybych
nebyl na správném místě, ve správný čas,
a hlavně v rukou těch nejlepších odborníků.
Chtěl bych všem za skvělou práci a záchranu života moc poděkovat. Poděkování míří
i k mé ženě a mému synovi, kteří mě dokázali podržet v hodně těžké chvíli. Všichni mají
můj obdiv,“ vzkázal Marek Mlčoch, který
Večerník požádal, aby text obsahoval jména
většiny z těch, kteří se na záchraně jeho života podíleli. Rádi vyyhovujeme!
Zároveň děkuje celému týmu Jednotky
intenzivní péče (AJip), Chirurgickemu oddělení A (Muži) a veškerému pomocnému
personálu.
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PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI
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DCM MORAVA
SE POTÝKÁ
S POKLESEM
NÁVŠTÌVNOSTI
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Foto: 2x Martin Zaoral

MOSTKOVICE Je to už dva roky, co tamto místě
došlo ke smrtelné nehodě. Na silnici ve směru z Prostějova do Ohrozimi srazila dodávka jedoucí velkou
rychlostí devětatřicetiletého Filipa Š. z prostějovského sídliště Hloučela. Před rokem nás zajímalo,
proč na kritické místo neupozorňuje běžce, chodce,
cyklisty stejně jako samy řidiče žádná dopravní značka. Bylo nám přislíbeno, že
se příslušné úřady budou celou záležitostí zabývat. Přesto se ani po dalším
roce stále nic nezměnilo...
Stačila chvilka nepozornosti a dlouholetý plavčík z bazénu v Olomouci neměl
šanci přežít. Podobná tragédie se
přitom v tomto místě dala čekat.
Život sportovně založeného
muže vyhasl poblíž mostu
přes řeku Hloučelu, kde
rušnou silnici
den-

Napsáno
pred
à
18. 5. 2009

ně přechází desítky cyklistů, běžců i chodců. Ti obvykle
míří po cyklostezce kolem Hloučely a po překonání „Tiché“ pokračují dál ve směru do Mostkovic a následně i na
plumlovskou přehradu.
Vyšetřování prokázalo, že řidič dodávky jedoucí od
Ohrozimi nemohl střetu zabránit. Po nehodě proběhla
bezpečnostní inspekce, která ovšem žádná opatření ke
snížení rizika nenavrhla. Na celou situaci Večerník upozornil vedoucího prostějovského odboru dopravy. „Bereme to jako podnět, kterým se budeme zabývat,“ přislíbil
tehdy Miroslav Nakládal.
Ani po roce se tam však nic nezměnilo. Zajímalo nás proč.
„U každé vážné dopravní nehody probíhá ze strany Policie
ČR posouzení místa nehody s ohledem na možnou změnu
dopravního značení nebo jinou například stavební úpravu.
U této záležitosti nevyplynul žádný požadavek na osazení
dopravních značek. Záležitostí jsme se následně opět
zabývali, ale po projednání s dotčenými orgány
státní správy nebyla případná úprava posouzena jako nezbytná,“ zareagoval aktuálně na
naše dotazy Miroslav Nakládal.
Tak doufejme, že si všichni budou dávat
pozor...
(mls)
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PROSTĚJOV Devadesátá léta
minulého století v Prostějově definitivně skončila… Loni v létě byl
opět zprovozněn kdysi velmi oblíbený disco bar Relax v Komenského
ulici. Jak pamětníci jistě ví, stejný
podnik vlastnil v době po sametové
revoluci Jiří Večeř, který byl posléze
odsouzen za organizaci vraždy obchodníka s LTO. Po dlouhých letech
se dostal opět na svobodu a stál v pozadí rozjezdu obnovené diskotéky.
Přestože on sám již nebyl provozovatelem, zdálo se, že dávný STÍN MINULOSTI se definitivně rozplynul.
Jenže dnes už je vše opět jinak...
Obnovený disco bar Relax v Komenského ulici po letech otevřel loni
o prázdninách. Zanedlouho se z prostoru, kde dříve působil i klub Simetrix,
stal tzv. „Smokers bar“. Jednalo se tedy
o jeden z mála podniků, v jehož interiérech se smělo kouřit. Jenže návštěvnost

nebyla taková, jakou si provozovatelé
představovali. Postupně tedy docházelo ke změnám, a to ať už v interiéru, či
v hudbě, z níž vypadla muzika devadesátých let minulého století. V klubu se
také přestalo kouřit. Jenže ani tohle vše
nepomohlo, koncem letošního března
byl podnik uzavřen.
„Byla jsem v Relaxu jednou a než jsem
se tam dostala podruhé, už byl zavřený.
V Prostějově je to teď s diskotékami
hodně špatné. Morava v Olomoucké
prý změnila majitele a svoji zlatou éru
už má nejspíš dávno za sebou. Chodí
tam teď většinou akorát chlapi na pivo.
V Prostějově zbývá snad jen ‚X-ko’, ale
tam je to spíš o pošťuchování opilců
než o tanci. Pokud chce někdo pořádně zapařit na diskotéce, jezdí většinou
do Varny do Olomouce,“ zasvětila Večerník do tajů prostějovského nočního
života jedna z našich čtenářek
Právě DCM Morava v minulosti měla

Foto: Facebook

problémy s rušením nočního klidu.
K tomu už poslední dobou nedochází.
„Udělali jsme opatření, která nás něco
stála, aby se to zlepšilo. Ochranka již
mimo jiné hlídá i venku,“ vyjádřil se Petr
Šustek, který klub provozuje od srpna
loňského roku. Současně připustil, že
návštěvnost není úplně taková, jakou
by si představoval. „Hodně to upadlo,
lidé se baví trošku jinak než dříve. Často
sedí doma u počítačů, hraje v tom roli
mimo jiné i Facebook a sociální sítě.
Přiznávám se, že v současnosti je provoz na hraně udržitelnosti,“ posteskl si
Petr Šustek.
Zatímco diskotéky prožívají ústup ze
slávy, u některých mladých nyní frčí
taneční večery. „Pravidelně se pořádají v kavárně Prostor. Tam ovšem jde
o společenské tance jako třeba valčík,
tango, jive či salsa. Je to na úrovni a bývá
tam narváno,“ uzavřela žena, která v minulosti tančila i závodně.
(mls)
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To si nedovedete představit, kolik
telefonátů jsme v redakci Večerníku od pondělí museli vyslechnout
od běsnících řidičů, kteří ostrými
slůvky komentovali skutečně lišácký
kousek prostějovské radnice!
Už dlouho se mluvilo o tom, že město musí dle zákona osadit všechny
stacionární radary dopravními značkami vymezujícími měřené úseky.
A město na to šlo chytře. Rovnou
značkami osadilo pouze příjezdové
silnice k Prostějovu, čímž řidičům
dalo na vědomí, že rychlost jeho

vozidla může být měřena po celém
katastru města! Běžní smrtelníci,
a musíme přiznat, že jsme k nim patřili i my, žili v přesvědčení, že zákon
jasně vymezuje, kam značky umístit, tedy přímo k měřicím radarům!
Zhruba sto metrů před něj a sto metrů za něj. Ale to jsme se spletli, kompetentní lidé z městského úřadu na
to šli jinak! Obešli, či chytře využili
mezery v zákoně? „Tak tato otázka
rozhodně nepatří mně! Nejsem ten,
který určoval, kde a ve které lokalitě
budou značky umístěny. Konkrétní

místa k instalaci značek doporučoval odbor dopravy s tím, že jeho
návrh musí samozřejmě podléhat
schválení Dopravního inspektorátu Policie ČR. A pokud já vím, tak
všechna tato doporučení byla ze
strany policie kladně vyřízena,“ namítl Vlastimil Uchytil, místostarosta
Prostějova. Jenže v úterý se v médiích objevila kritika právě ze strany
šéfa dopravního inspektorátu, který
namítal, že současné rozestavení
značek je protizákonné. „Na základě vyjádření pana Matyáška v novi-

nách jsme vyvolali další jednání a za
účasti zástupců všech kompetentních orgánů, tedy městského úřadu,
městské i státní policie, jsme osobně
umístění značek byli zkontrolovat.
A aby nemohly vzniknout další pochybnosti na veřejnosti, rozhodli
jsme ještě o dodatečném umístění
dalších značek v těsné blízkosti radarů,“ oznámil Večerníku místostarosta Uchytil. „A ještě uvažujeme
o tom, že ke každému radaru postavíme strážníka, který plácačkou
bude auta zastavovat, aby náhodou

jak šel čas Prostějovem ...

Demelova ulice
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Příště: náměstí Padlých hrdinů

někdo nejel rychleji a nebyl změřen!
To je ode mě samozřejmě ironická poznámka... Připadá mi totiž, že
všichni ti stěžovatelé na nevhodné
umístění značek popírají zákon, který jasně stanoví, jak rychle se může
jezdit ve městě. To je to samé, jako
kdyby zloděj chtěl vykrást obchod
a policie jej předtím musela upozornit, aby teď v tuto chvíli nic nekradl,
protože obchod nyní hlídají policisté,“ dodal Vlastimil Uchytil.

$.78/1«
.20(17ą
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Byla to poslední křeč v existenci stacionárních radarů na měření rychlosti, kterých v tu dobu bylo v Prostějově celkem jedenáct. Z opatření
tehdejšího vedení města šlo o jasný
pokus, jak „vydrbat“ s více než třemi tisícovkami řidičů, kteří magistrát žalovali kvůli neoprávněně
vybíraným pokutám za překročení
rychlosti. Soudy těmto stěžovatelům nakonec daly za pravdu
a radnice musela již vybrané pokuty vracet nebo přestupková řízení
zastavit. Tehdejší způsob měření
rychlosti se totiž opravdu ukázal
jako nezákonný, protože soukromý
provozovatel měl přístup k osobním datům přestupců. Město se ale
nechtělo smířit s tím, že by radary
měly přestat měřit. Nakonec ale
podlehlo tlaku a provoz stacionárních radarů zastavilo. Piráti silnic
tak zajásali. Bohužel...
(mik)
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168 NIÈIL A VYKRÁDAL AUTA V CENTRU PROSTÌJOVA ÿ(51É
Po roce od propuštění se muž vrátí zpět do vězení
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Dvakrát za den
na záchytku

Michal KADLEC
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

V odpoledních hodinách během
neděle 12. května bylo přijato telefonické oznámení o podnapilém muži
sedícím vedle vozovky v ulici Moravská. Vyslaná hlídka na místě nalezla
třiašedesátiletého muže, který vlivem
požitého alkoholu nebyl schopen
samostatného pohybu. Při pokusu
postavit se na nohy neustále padal
a tím ohrožoval nejen sebe, ale i okolo jedoucí řidiče. Strážníci provedli
orientační dechovou zkoušku s výsledkem 1,16 promile alkoholu. Vzápětí rozhodli o převozu muže do protialkoholní záchytné stanice. Jenže po
osmi hodinách se strážníci s mužem
setkali znovu. Oznamovatel jej nalezl v ulici Holandská, a to ležícího na
zemi před domem. Tentokrát se muž
nacházel ve stavu značné opilosti a nebyl schopen s hlídkou komunikovat.
Dechovou zkoušku se u něj tentokrát pro jeho stav nepodařilo provést.
Opět byl na místo přivolán lékař, který muže prohlédl a doporučil jeho
umístění do protialkoholní záchytné
stanice. Za doprovodu strážníků tak
putoval muž na záchytku podruhé.
Svým jednáním je třiašedesátiletý
muž podezřelý z přestupků proti
veřejnému pořádku, které projedná
příslušný správní orgán.

Poctivé nálezkyně

Dvě nalezené peněženky se vrátily ke
svým majitelům i s penězi. Během tří
dnů, od pondělí 13. května do středy
15. května, se na strážníky obrátily dvě
ženy, které nalezly ztracenou peněženku. V obou případech strážníci nález
i s obsahem převzali. Podle dokladů
uvnitř byli zjištěni majitelé. Hlídkou
byl učiněn pokus o jejich zkontaktování. Jedna peněženka byla předána
přímo majiteli a druhá babičce muže,
který ji ztratil. Oznamovatelkám patří veliké poděkování. Ne každý by
se zachoval tak jako ony a nalezenou
věc by si ponechal, čímž by se dopustil protiprávního jednání.

Zatočila se mu hlava

Minulé úterý 14. května v dopoledních hodinách bylo přijato prostřednictvím linky 156 telefonické oznámení o seniorovi s jízdním kolem,
který spadl na zem v Kolářových
sadech. Do uvedené lokality byla
vyslána hlídka. Na mostku do parku
strážníci nalezli třiasedmdesátiletého
muže. Ten hlídce sdělil, že byl na cestě
k lékaři. Na mostku se mu však zatočila hlava, což zapříčinilo jeho pád.
Viditelné zranění muž neměl. Jelikož
uvedl, že mu není dobře, vyžádali si
strážníci příjezd lékaře. Ten rozhodl
o převozu seniora na vyšetření do nemocnice. Jízdní kolo bylo převezeno
a předáno manželce v místě bydliště.
Strážníci ženu o celé události informovali. Oznamovatelce patří poděkování
za včasné oznámení celé situace.

Úsměvný omyl
V podvečer minulé středy 15. května se
na linku 156 obrátil muž s tím, že v ulici
Dolní pravděpodobně osobní vozidlo
srazilo podnapilého muže, který leží
na parkovišti mezi zaparkovanými
vozidly. Na místo byla vyslána hlídka,
která u vozidla s přívěsným vozíkem
skutečně nalezla padesátiletého muže.
Hlídce vyvrátil, že by jej nějaké auto
srazilo a uvedl, že pouze hledá ztracený řetízek. Protiprávní jednání tedy
nebylo zjištěno a muže hlídka doprovodila do nedalekého bydliště.

.521,.$

PROSTĚJOV To musí být neskutečný magor! Policisté po důkladném vyšetřování zatkli mladého muže, který během jediného dubnového týdne poškodil či vykradl tři osobní vozidla
zaparkovaná poblíž centra Prostějova. Chlapíka před rokem
propustili z vězení za loupežné přepadení, teď tam podle všeho zamíří znovu. A k tomu všemu musí samozřejmě uhradit
způsobenou škodu, kterou nadělal majitelům aut.

Z přečinu poškození cizí věci a přečinu
krádeže podezírají prostějovští policisté čtyřiatřicetiletého muže z Prostějova. „Těchto skutků se měl podezřelý
dopustit ve dnech sedmnáctého a třiadvacátého dubna tohoto roku. Nejprve ve středu sedmnáctého po jedné
hodině po půlnoci se měl na parkovišti
v ulici Na Spojce v Prostějově vloupat
do zaparkovaného osobního automobilu Citroën C3. Rozbitím okénka
dveří u spolujezdce a popelníku ve
středovém panelu vozidla a znečištěním potahu přední sedačky měl majitelce vozu způsobit škodu vyčíslenou
na 3 301 korun. Na dalších dva a půl
tisíce korun pak poškozená vyčíslila
škodu způsobenou odcizením kože-

ného pouzdra s doklady k vozidlu a klíče od vchodových dveří domu a dálkového ovládání vrat její garáže,“ sdělil
k prvnímu případu František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov. „V úterý třiadvacátého po jednadvacáté hodině
pak měl stejný pachatel v Komenského ulici v Prostějově opakovanými
údery kamenem poškodit po celém
obvodu karoserie i na střeše zaparkovaný automobil značky Hyundai. Do
vozu nevnikl a nic z něj neodcizil.
Přesto byla způsobená škoda vyčíslena na dvaašedesát tisíc korun,“ přidal
popis druhého řádění zatčeného
muže mluvčí prostějovské policie.
Bezprostředně poté měl v nedaleké
ulici Křížkovského kamenem poško-

3ĨWOHWNULPLQiOX]D

Družstevníky
obral o plechy
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dit zaparkovaný automobil značky
Renault. „Poškozením karoserie vozidla a rozbitím skleněné výplně dveří
měl jeho majiteli způsobit škodu vyčíslenou na bezmála jedenáct tisíc korun. Rozbitým okénkem pak vozidlo
prohledal, ale k odcizení nic nenašel,“
konstatoval František Kořínek.
Provedeným důkladným prověřováním a na základě osobní a místní
znalosti se policistům podezřelého
podařilo ustanovit. „Ten se na základě
předložených důkazů k uvedenému
jednání přiznal. Podezřelý muž před

necelým rokem opustil brány vězení, kde vykonal několikaletý trest
odnětí svobody pro přečin loupež.
Pro přečin krádeže byl pak Okresním
soudem v Prostějově v lednu tohoto
roku odsouzen k vykonání 200 hodin veřejně prospěšných prací. S přihlédnutím k uvedené recidivě mu za
přečin poškození cizí věci a přečin
krádež hrozí trest odnětí svobody na
jeden rok až pět let,“ uzavřel tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
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PROSTĚJOV To je případ... Protřelý recidivista nedokázal v prostějovských supermarketech odolat
čokoládě, kávě a oříškům. Protože
si tyto dobroty ukryl do kapsy a nehodlal za ně zaplatit, hrozí mu další
kriminál. Tentokrát až pětiletý, neboť byl ohodnocen jako naprosto
nepolepšitelný zloděj.
„Z celkem devíti skutků krádeží v různých prostějovských supermarketech
podezírají prostějovští policisté čtyřiadvacetiletého muže z Prostějova.
Přestože byl muž v minulosti pro
majetkovou trestnou činnost již odsouzen, nedokázal v období od patnáctého března do devátého května
tohoto roku odolat a z prodejen si bez
zaplacení odnášel vždy několik balení

čokolády, kávy či oříšků kešu. Několikrát se mu s odcizeným zbožím podařilo utéct, ale několikrát byl za pokladnami, kterými prošel bez placení,
zadržen a zboží vrátil do prodeje. Celková výše tímto jednáním způsobené
škody byla vyčíslena na více než čtyři
tisíce korun,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Policisté ve všech případech zahájili
úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže. „Za ty podezřelému, s přihlédnutím k uvedené recidivě, v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody
na jeden rok až pět let,“ konstatoval
mluvčí prostějovské policie. (mik)

896 tisíc korun

PROSTĚJOV Policisté z hospodářské kriminálky si teď vzali
na paškál mladého podnikatele
z Prostějova, který během dvou
let nevedl účetnictví a nedováděl
daň z přidané hodnoty. Hrozí mu
kriminál a finanční úřad mu navíc
přikázal dlužné daně doplatit!
„Z přečinu zkreslování údajů o stavu
hospodaření a jmění viní kriminalisté
prostějovského oddělení hospodářské kriminality šestadvacetiletého
muže z Prostějova. Obviněný se tohoto skutku měl dopustit tím, že v letech 2016 a 2017 nevedl řádné účetní

záznamy podle zákona o účetnictví
a nezajistil vyhotovení účetní závěrky
daňového subjektu. Dále nepodával
řádné přiznání k dani z přidané hodnoty. Neučinil tak ani po výzvách
správce daně a ten mu daň z přidané
hodnoty za roky 2016 a 2017 vyměřil
na 896 617 korun,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov. Jak
dodal, v případě prokázání viny a odsouzení obviněnému muži za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody
na jeden rok až pět let.
(mik)

Přes milion korun za drogy

Policie zatkla a OBVINILA

třiatřicetiletou ženu
PROSTĚJOV Ještě v živé paměti máme jistě všichni nebývalou policejní razii, o které Večerník informoval jako první v polovině prosince loňského roku. „Jednalo se o největší policejní zásah v Prostějově
za posledních deset let,“ přiznal tehdy i mluvčí Policie ČR – Územní
odbor Prostějov František Kořínek. Přesně 13. prosince 2018 sedm
desítek policistů podniklo devět domovních prohlídek a prohlídek
nebytových prostor po celém městě. Zadrženo bylo devět výrobců či
dealerů drog, z toho sedm jich bylo obviněno a jeden z pachatelů sedí
nyní ve vazbě. K případu se předminulé pondělí prostějovští policisté
na své tiskové konferenci vrátili znovu. Zadržena byla totiž i třiatřicetiletá žena, které na jejím účtu strážci zákona zajistili přes jeden milion korun právě jako výnos z prodeje drog...
osob ve věku od osmnácti do osmačtyPŮVODNÍ
řiceti let. Sedm bylo obviněno ze zločizpravodajství
nu nedovolená výroba a jiné nakládání
pro Večerník
s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy, s trestní sazbou odnětí svobody
Michal
až na deset let. V rámci realizace byly
KADLEC
podány dva návrhy na vzetí do vazby.
Jen si připomeňme, že ve čtvrtek Jeden soud akceptoval, u druhého
13. prosince 2018 v dopoledních hodi- důvody neshledal, obviněný tak byl
nách proběhla v rámci okresu Prostějov propuštěn a nyní je stíhán na svobodě.
rozsáhlá akce proti osobám podezřelým Ostatní byli vyslechnuti v příslušném
z účasti na drogové kriminalitě. Akce se procesním postavení a v současnosti
po několikaměsíčních přípravách zú- jsou také stíháni na svobodě,“ prozradil
častnilo na sedm desítek policistů Kraj- Leo Haluza, vedoucí oddělení obecné
ského ředitelství policie Olomouckého kriminality Policie ČR Územní odkraje. „Při realizaci bylo zadrženo devět bor Prostějov. Vzápětí potvrdil i další

podrobnosti z případu, který Prostějov
jen tak nepamatuje. „Součástí akce bylo
devět domovních prohlídek a prohlídek nebytových prostor. Při těchto policisté mimo jiné zajistili větší množství
rostlinné hmoty a větší množství bílé
krystalické látky, jednu indoorovou
pěstírnu konopí, dvě krátké střelné zbraně a finanční hotovost v řádu stovek tisíc
korun. Prvotní testy zajištěných látek,
provedené na místě prohlídek, ukázaly
přítomnost omamných a psychotropních látek. Pro přesnou kvalifikaci jednání budou zajištěné látky podrobeny
odbornému zkoumání na specializovaném pracovišti, kterým je odbor kriminalistické techniky a expertíz. Zde
bude provedeným zkoumáním zjištěno
přesné množství zajištěných látek, jejich
složení a obsah s upřesněním o jaké
konkrétní omamné a psychotropní látky se jedná. Odborné zkoumání bude
provedeno také u zajištěných zbraní,
a to včetně prověření, zda s nimi v minulosti nebyl spáchán trestný čin,“ sdělil
šéf prostějovské kriminálky.
Případ z drogové scény však pro
prostějovskou policii ani zdaleka
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nekončí... V uplynulých dnech totiž
kriminalisté zadrželi jistou dámu,
která je podle všeho napojena na celý
drogový gang. „V této kauze jsme
skutečně obvinili další osobu. Jedná
se o třiatřicetiletou ženu, která byla
obviněna z distribuce drog a držení
omamných látek. Na jejím účtu jsme
zajistili více než jeden milion korun,
a my se domníváme, že tato částka
sloužila k tomu, aby byl nakupován
materiál pro výrobu drog, tyto peníze
také mohly pocházet z prodeje drog.
V současnosti kriminalisté na případu
stále usilovně pracují. Kromě jiného
tak do budoucna nevylučujeme zvýšení počtu stíhaných osob,“ nechal se
slyšet Leo Haluza.
Druhou část zpravodajství
z tiskové konference
najdete na straně 15

V dosud přesně nezjištěné době
od 10. do 13. května demontoval
zatím neznámý pachatel ze stěny
haly ve volně přístupném areálu
zemědělského družstva v okrajové části Prostějova pozinkované
vlnité plechy o celkové ploše 18
krát 2,5 metru. Demontované plechy poté i se šrouby, kterými byly
plechy přišroubované ke konstrukci, odcizil. Majitel objektu
způsobenou škodu předběžně vyčíslil na 10 000 korun. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže.
Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.
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Obral jej o dron!

Minulé úterý 14. května v osm
hodin ráno ve vnitrobloku domu
v Tylově ulici se dosud nezjištěný
pachatel neoprávněně zmocnil
dronu černé barvy, který jeho
čtyřicetiletý majitel na chvíli ponechal ve sportovní tašce volně
odložené na lavičce. Způsobenou
škodu muž vyčíslil na 24 490 korun. Za přečin krádeže pachateli
tohoto jednání v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Další čokoládový
„maniak“

Ze dvou skutků krádeží v různých
prostějovských prodejnách potravin podezírají prostějovští policisté pětadvacetiletého muže z Prostějova. Ve dnech 9. dubna tohoto
roku před polednem a 10. dubna
po sedmé hodině ranní si v prodejnách přisvojil v prvním případě třináct různých čokolád a ve
druhém pět čokolád Milka a dvě
balení pomazánky Nutella. Tyto si
schoval pod oděv a bez zaplacení
s nimi prošel přes pokladní zónu.
V obou případech však byl zadržen pracovníky prodejen a zboží
bylo vráceno do prodeje. V případě, že by se mu s odcizeným
zbožím podařilo odejít, vznikla
by prodejnám škoda vyčíslená na
481 korun v prvním a na 652 korun ve druhém případě. Protože
byl muž pro majetkovou trestnou
činnost v minulosti již odsouzen,
zahájili policisté ve věci úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže. Za ten podezřelému v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

Ženě nesměl volat

Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podezírají prostějovští policisté pětatřicetiletého muže z Prostějova.
Tohoto skutku se měl podezřelý
dopustit tím, že dne 19. dubna
tohoto roku v odpoledních hodinách v Prostějově kontaktoval
devětatřicetiletou ženu, přestože
má předběžným opatřením ve
věci ochrany proti domácímu násilí vydaným Okresním soudem
v Prostějově takové jednání zakázáno. V případě prokázání viny
a odsouzení podezřelému pro
uvedené jednání hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

děti, pejsci

milujeme vecerník
á

Kilián PARTSCH
13. 5. 2019 52 cm 3,90 kg
Držovice
Dominik VÝSTUP
13. 5. 2019 51 cm 3,70 kg
Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši
budoucnost!

Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.

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 20. května 2019
www.vecernikpv.cz

a poté se ji vezme i domů,“ přidal člen
KIWANIS klubu Prostějov.
Jednu takovou panenku hned
senioři osobně předali nemocné
holčičce na dětském oddělení
prostějovské nemocnice. Že to byl
silný emoční zážitek, není snad
třeba zvlášť zdůrazňovat...
Pondělního aktu se zúčastnila i ředitelka prostějovské nemocnice. „Myslím si, že je to krásný počin. Mně se
zdá, že v tomto případě spolupracují
dvě generace. Malé děti i lidé, kteří
už mají práci za sebou. Moc se mi
vzájemná spolupráce líbí,“ uvedla
Marie Marsová. „Pamatuji si KIWA-
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NIS panenky už ve staré nemocnici a
vím, jak je děti mají rády. Brzy si zvyknou, mají ji u sebe není pro ně vůbec
jednoduché trávit čas v nemocnici,
mají tak alespoň nějakého kamaráda.
Mám s nimi osobní zkušenost. Moje
dcera trávila také pár dnů v nemocnici a dostala panenku, kterou má dodnes doma pořád schovanou. Vím, že
ji není úplně snadné ušít a dá hrozně
moc práce. Chtěla bych za všechno
moc poděkovat vedení kiwanistů,
rotariánům a ředitelce Sociálních služeb města Přerova Janě Žouželkové
i klientům této organizace,“ vzkázala
ředitelka Nemocnice Prostějov.

„K zápisům se dostavilo celkem 475
dětí, přičemž volná kapacita mateřských škol v Prostějově je nyní 410
míst. Z uvedeného počtu jich je však
přesně 198, které prvnímu září 2019
nebudou dosahovat věku tří let a dětí
narozených po prvním lednu 2017
přihlášených k předškolnímu vzdělávání je celkem devadesát. U zápisu
bylo podáno sedmnáct žádostí o
přijetí dětí, které nemají trvalý pobyt
na území města Prostějova,“ shrnul
exkluzivně pro Večerník výsledky
středečních zápisů do mateřinek Jan
Krchňavý, náměstek primátora statutárního města Prostějov. On sám
byl zápisů účasten. „Byl jsem se velice
rád podívat na Sídlišti Svobody. Viděl
jsem spoustu rodičů a velký zájem
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PŮVODNÍ
zpravodajství

o školku, což mě příjemně potěšilo.
A energie, která sálá z dětí, je takřka
hmatatelná a velmi příjemná. Je to
naše budoucnost, které stojí za to dát
ve výchově naprosté maximum,“ nechal se slyšet náměstek primátora.
Mezi zápisy do prvních tříd základních škol a těch do mateřinek je podle
něj podstatný rozdíl. „Při zápisu do
mateřské školy neprověřujeme a
nehodnotíme připravenost dítěte k
předškolnímu vzdělávání. Jen zjišťujeme, do jaké míry je dítě schopné
sebeobsluhy a samého bytí v pro
něj novém kolektivu. Institut odkladu, tak jak je to při zápisu do první
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třídy, samozřejmě není,“ vysvětlil
Jan Krchňavý, kterého se Večerník
ještě zeptal, zda pro příští školní rok
bude kapacita prostějovských mateřinek naplněna dostatečně. „Školky
by měly být naplněné. Každoročně
klesne počet dětí, které jsou zapsány,
a počet dětí, které skutečně nastoupí od září do školek. Rozhodně ne
všechny zapsané děti budou přijaty
k předškolnímu vzdělávání. Samozřejmě budou přijati předškoláci. Je
předpoklad, že do některých mateřinek nebudou přijaty děti mladší tří
let,“ uzavřel náměstek primátora pro
školství v Prostějově.
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PROSTĚJOV Po zápisech dětí do prvních tříd základních
škol proběhla uplynulou středu také registrace dětí do prostějovských mateřinek. Zájem
byl obrovský a zpočátku bylo
patrné, že dětí se přišlo zapsat
víc, než je skutečná kapacita
mateřských škol v Prostějově.
Nic ale nebude tak horké, protože přednost dostanou samozřejmě předškoláci a pak
děti starší tří let.
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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„S tímto projektem přišla v roce 1992
dětská sestra v Austrálii a o rok později se jej ujal KIWANIS International,
načež se postupně rozšířil do mnoha
zemí celého světa. V roce 2000 se tak
stalo i do České a Slovenské republiky,“ připomíná Hruban zrod klubu.
KIWANIS panenky však nejsou pouze hračka, ale jsou to přátelé dětí a pomocníci rodičům, zdravotníkům a lékařům. V České a Slovenské republice
se poskytují bezplatně a od roku 2000
se jich tady předalo přes sto tisíc.
„Je to samozřejmě zásluha dobrovolníků, desítek kiwanierů, kteří nakoupí
materiál, převáží ho, shání, kooperují, aby panenka mohla být předána
potřebným. Díky všem těmto lidem
KIWANIS žije a pomáhá,“ poznamenal dále Hruban.
Ona „kouzelná“ panenka pomáhá dětem v nemocnici překonat stresy, osamění i strach. Také proto se ujala a stala
se populární. „Dítě, které ji dostane, panenku vymaluje, má ji po celou dobu
u sebe v nemocnici, na rehabilitacích

Nikola
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PROSTĚJOV Minulé pondělí proběhlo v prostějovské nemocnici
na dětském oddělení předání KIWANIS panenek. O co se jedná?
Společnost Kiwanis International umožňuje lidem v každé etapě
života nabýt nové zkušenosti a stát se zdatnými lídry schopnými
vcítit se do ostatních a pomáhat druhým. „Prostřednictvím programů Kiwanis Service Leadership Programs mohou dospívající
i dospělí lídři naší organizace poskytovat humanitární služby a
pomoc a tím změnit svět k lepšímu. Jako člen Kiwanisu můžete
jít příkladem a vést tyto mladé leadery k pomoci druhým,“ uvádí
Jaromír Hruban, sekretář KIWANIS klubu Prostějov.

těší nemocné děti
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KIWANIS PANENKY K zápisům do mateřinek přišlo 475

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!

Aneta VYROUBALOVÁ
12. 5. 2019 49 cm 3,65 kg
Ptení

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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veň hodnotitelé oceňovali. Prostějov získal třetí místo ve skupině
měst nad 15 tisíc obyvatel, na stupních vítězů se umisťuje pravidelně.
„Ocenění nás potěšilo,“ usmál se primátor města František Jura (ANO
2011). V žebříčku za Prostějovem
skončila Olomouc a Přerov. Speciální cenu za největší zlepšení získal
Plumlov. Z dalších míst na Prostějovsku se umístily pouze Hradčany-Kobeřice, na druhém místě mezi nejmenšími obcemi.
„Tradičně se do soutěže zapojujeme
a tradičně si odnášíme ocenění. Jde
však o výsledek práce našich občanů, ti
cenu získali, já jsem za to velice rád. Příští rok se bude opět snažit o co nejlepší
ocenění. Ještě jednou obyvatelům Prostějova děkuji,“ vzkázal první náměstek
primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Vítěze Keramické popelnice oznámili
pořadatelé ve čtvrtek 16. května v Kře2TXPÊP¾O÷UVGMRTQUV÷LQXUMÆJQRTKO¾VQTC,KąÊ lově – Břuchotíně. Letos se do soutěže
2QURÊwKNUKFCNwÊJQQEGP÷PÊX¾åÊ
zapojilo téměř čtyři sta obcí z celého
Foto: www.prostejov.eu kraje.
(sob)

PROSTĚJOV Už čtrnáctý ročník
má za sebou klání měst a obcí Olomouckého kraje o symbolickou
keramickou popelnici. Ta odkazuje
ke třídění odpadu. Právě jeho úro-

PROSTĚJOV Magistrát města Prostějova bodoval ve čtvrtém ročníku
soutěže. Ve středu 15. května proběhlo slavnostní předání čtvrtého
ročníku zápolení „Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností“.
Do soutěže se přihlásilo 146 obcí III.
typu (a městských částí hl. m. Prahy), tedy 64 % ze všech obcí III. typu
a Prostějov byl v krajském hodnocení
úspěšný.
„Děkuji všem zaměstnancům Magistrátu města Prostějova za jejich práci. Jde
o skvělé ocenění, které bychom bez nich
a jejich záslužné činnosti nezískali. Vím,
že je to mnohdy velice obtížné a náročné.
O to více mě toto ocenění těší a mám
z něj radost. Budeme dále pracovat pro
občany města a snažit se o nová vylepšení. Ještě jednou všem děkuji,“ uvedl
primátor města Prostějova František Jura
(ANO 2011).
Přívětivý úřad je soutěží mapující stav
přívětivosti a otevřeností obecních
a městských úřadů vůči občanům a jejich
potřebám. Základní hodnotící kategorií

Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora Statutárního města Prostějov.
Rušení přechodů se dotklo Brněnské
ulice hned v několika místech. Zatímco na křižovatce Krokovy a Brněnské
ulice došlo k obnově, v dalších dvou
místech – například nedaleko Lipky –
už se přechod neobjevil. Vznikla tam
naopak místa pro přecházení, která
však mají pro chodce jednu nevýhodu: podle zákona chodec totiž nemá
proti autu přednost.

PROSTĚJOV Východní Prostějov se promění ve staveniště. Prostějovští
radní odsouhlasili rekonstrukci dvou ulic, a sice Sokolské a Trávnické. Slíbili zároveň, že zeleně v těch místech neubyde.
„Pásy trávy zůstanou zachované tak, jak jsou. Zároveň nedojde ke zúžení silnice,
které je místy vidět na výpadovkách,“ slíbil náměstek primátora pro oblast investic
Jiří Rozehnal (ANO 2011). Magistrát se podle něj popral i s problémem, který řeší
prakticky u každé rekonstrukce. „Jednali jsme se síťaři. Nemělo by se tak stát, že
opravenou ulici zase záhy někdo rozkope,“ doplnil Rozehnal.
(sob)

přijdou o kočičí hlavy

Magistrát opraví dvě ulice,

je poskytování nadstandardních služeb
či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí/měst a obecních/městských
úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu.
Městské úřady obcí s rozšířenou působností byly hodnoceny na základě čtyř desítek kritérií, jež byly rozděleny do třech
kategorií – přístupnost úřadu pro obča-

ny, transparentnost úřadu a komunikace
s úřadem. Sledoval se tak například počet
úředních hodin, zavádění moderních IT
nástrojů, jako je elektronický objednávkový systém, nebo zveřejňování dokumentů na webových stránkách města.
Hodnotitelé se zaměřovali na přístupnost úřadu pro občany, transparentnost
úřadu a komunikaci s úřadem. (red)
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Prostějov získal další MagistrátRSĚt]tsNaOSrYHQstYt
keramickou popelnici NOiGHPMHQHMSŐtYĚtiYĚMätYrHSXEOiFH

Průlom přišel až nyní. Rada města
přislíbila, že s přechodem v místě opět
počítá. „Do podzimu bychom se měli
postarat o přechod i o úpravu autobusové zastávky,“ prozradil náměstek
prostějovského primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011). Původně se přitom
rozhodovalo, zda nenechat u hřbitova
pouze místo pro přecházení. Naopak
parkovací místa by zatím u hřbitova
přibýt neměla. „Do budoucna však
máme vytipované možnosti na nová
v místě někdejší oranžerie,“ přidal Jiří

uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil,
prní náměstek primátora Statutárního
města Prostějov. Stanice by měla přibýt
k těm v Kostelecké ulici u tenisového
areálu a ve Wolkerově ulici. Dobít auto
lidé mohou také u Billy v Plumlovské
ulici. „Pokud se podaří, bude hotovo
někdy na podzim,“ prozradil Pospíšil.
(sob)

Ve městě přibyde další nabíjecí stanice
PROSTĚJOV Dobrou zprávu má
pro vlastníky elektromobilů prostějovská rada. Na svém posledním zasedání schválila vznik další dobíjecí
stanice a dvou parkovacích míst na
parkovišti za Kubusem.
„Původně měl tuto investici mít E.ON,
ozvala se ale také firma ČEZ. Rozhodli
jsme tak o vypsání výběrového řízení,“

Ta zpráva přišla ve chvíli, kdy už drtivá
většina Prostějovanů, o radniční reprezentaci nemluvě, předpokládala ze strany developera poklidné vyklizení pole.
Jenže přišel šok, když představitelé Man-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Na začátku tohoto
roku Krajský soud v Brně utnul desetileté martýrium a svým pravomocným rozsudkem ukončil patovou
situaci ve vztazích mezi statutárním
městem Prostějov a developerskou
společností Manthellan. Ta měla
v historické části centra vybudovat
obří obchodní galerii. Jenže smlouvy s magistrátem napadla společnost
Prior a krajský soud jí dal napodruhé za pravdu, že jsou neplatné! Jestli
si ale někdo myslel, že Manthellan
složí zbraně, radnice si s pozemky
včetně Společenského domu bude
dělat, co chce, ten se škaredě zmýlil.
Mantehllan pole nevyklidil a počátkem května o sobě dal hodně vědět!
Jeho předžalobní výzva může Prostějov ještě bolet... Nebo je to pouze
planý výkřik?

➢ z titulní strany

thellanu sepsali předžalobní výzvu, kterou 7. května zaslali primátorovi Statutárního města Prostějov. „Uplatňujeme
nárok na náhradu škody, která byla naší
společnosti způsobena statutárním městem Prostějov v souvislosti se smlouvou
o smlouvách budoucích ze dne 16. července 2010. Jak známo, dne 22. ledna
2019 byla Krajským soudem v Brně
tato smlouva určena za neplatnou. Podle rozsudku je důvodem neplatnosti
skutečnost, že ustanovení preambule
smlouvy je v rozporu se záměrem ze
dne 23. prosince 2009, kde se uvádí,
že po dokončení výběrového řízení se
však město na základě interních analýz
rozhodlo realizovat výstavbu kulturního
centra samostatně a ve vlastní režii. Toto
a navazující ustanovení smlouvy přitom
byly zahrnuty do smlouvy na základě
požadavku a rozhodnutí statutárního
města Prostějov, o čemž jednoznačně
svědčí mimo jiné vlastní text dotčeného
ustanovení preambule smlouvy,“ píše se
v listu, pod který se za společnost Manthellan podepsali předseda představenstva této společnosti Richard Morávek
a členové představenstva Luděk Schmidt s Filipem Kulhánkem. „Je tak nepochybné, že odpovědnost za neplatnost

smlouvy, a tím vzniklé škody na straně
společnosti Manthellan, nese statutární
město Prostějov. To ve značně pokročilé
fázi předmětného soudního sporu naprosto obrátilo svá dlouhodobě zastávaná stanoviska obhajující platnost smlouvy, a naopak zahájilo její zpochybňování.
Město Prostějov se tak připojilo k žalobě
společnosti Prior, což bylo dalším nepřijatelným jednáním potvrzujícím odpovědnost statutárního města Prostějov za
zmaření projektu sjednaného ve smlouvě a tím vzniklé škody,“ uvádí se dále
v žalobě, kterou má Večerník k dispozici.
V textu předžalobní výzvy Manthellan
také vyčíslil škody a zároveň dal městu
Prostějov šibeniční termín na zaplacení 320 milionů korun! „Vzhledem
na výše uvedené skutečnosti společnost
Manthellan vyzývá statutární město Prostějov k náhradě škody spočívající v nákladech marně vynaložených za předmětný
projekt a ušlém zisku v celkové výši 320
milionů korun, a to ve lhůtě sedmi dní.
V opačném případě je společnost připravena svá práva a nároky vymáhat na statutárním městu Prostějov soudní cestou,“
hrozí zástupci Manthellanu.
Není divu, že touto předžalobní výzvou
se zabývali prostějovští zastupitelé na

svém pátečním mimořádném jednání.
K dispozici ji totiž od primátora měli
všichni komunální politici napříč politickým spektrem.
Jeden z bodů programu zasedání byl
předem daný, advokátní kancelář Ritter a Šťastný, která prostějovský magistrát ve sporu s Manthellanem zastupuje, totiž bleskurychle přišla se svým
právním stanoviskem. A zastupitelé
ho všemi hlasy schválili! Hned v pátek
odpoledne tedy vyjádření právního
zástupce města odešlo do sídla Manthellanu. „Klient se seznámil s vaší
argumentací a váš požadavek projednal s tím závěrem, že této vaší žádosti
nemůže vyhovět. Město Prostějov je
přesvědčeno, že nenese odpovědnost
za případnou škodu, jejíž vznik tvrdíte. Předně je vaše výzva velmi obecná,
bez jakékoliv konkretizace k tvrzenému nároku a jeho doložení. Kromě
toho je třeba smlouvy sjednané v roce
2010 hodnotit jako absolutně neplatné, od jejich uzavření uplynula dlouhá
doba a v takovém případě nelze dovodit odpovědnost klienta za škodu,
pokud by vaší společnosti snad nějaká
škoda vznikla,“ uvádí se ve stanovisku
podepsaném JUDr. Petrem Ritterem.

O odpovědi na předžalobní výzvu
společnosti Manthellan se v pátek na
zastupitelstvu diskutovalo jen velmi
krátce. „Chtěl bych vyjádřit údiv nad
tím, že město tuto předžalobní výzvu
obdrželo už 9. května, ale nám byla
poskytnuta až včera, tedy 16. května.
Myslím si, že zastupitelé mají být s tak
velice důležitým dokumentem seznámeni okamžitě, aby mohli rozvažovat
různé okolnosti, které z této výzvy plynou. Vnímám reakci právního zástupce města a budu pro ni hlasovat. Nicméně navrhuji ještě jedno usnesení,
a to, aby se na program zastupitelstva
opět vrátil pravidelný bod s názvem
Záležitosti společnosti Manthellan.
Ten jsme na minulém jednání zrušili,
ale jak je vidět, bude znovu potřeba
ho obnovit,“ uvedl Aleš Matyášek, lídr
opozičního hnutí Na rovinu!. Opozice si navíc prosadila úkol pro primátora a jeho prvního náměstka, aby se domohli textu dovolání, které nedávno
společnost Manthellan podala Nejvyššímu soudu ČR ve věci rozsudku
Krajského soudu v Brně.
Večerník se po odsouhlasení textu odpovědi právní kanceláře Ritter a Šťastný, která byla zaslána společnosti Man-

thellan, zkoušel zeptat hned několika
zastupitelů, co na nové okolnosti říkají.
„Já jsem ledově klidný, nároky Manthellanu jsou naprosto neoprávněné
a nemají šanci s nimi uspět. Manthellan už od začátku dobře věděl, že jeho
projekt je v naprostém rozporu s podmínkami a zadáním výběrového řízení
a skoro deset let zkoušel obalamutit
nejen vedení města, ale celou prostějovskou veřejnost. Nevěřím, že by z nás
tento developer dostal byť jen jedinou
korunu,“ řekl Večerníku Jan Navrátil,
lídr opozičního hnutí Změna pro Prostějov.
Další zastupitelé napříč politickým
spektrem se až na jednu výjimku odmítli konkrétně k předžalobní výzvě
Manthellanu vyjádřit a Večerník odkázali na stanovisko právní kanceláře.
Stručně nám svůj vlastní názor sdělil
pouze první náměstek primátora Jiří
Pospíšil (PéVéčko). „Chtěl bych být
stejným optimistou, jako někteří opoziční zastupitelé, ale nikdy člověk neví,
jak soud rozhodne. Vždy je riziko, že
soudní spor, pokud k němu dojde,
může dopadnout pro město nevýhodně. Doufejme, že tomu tak nebude,“
sdělil.

O 320 milionů korun zřejmě začne velká bitva právníků, na radnici jsou v klidu...

Tohle muselo přijít! Přivede Manthellan město „na buben“?

volejte
608 960 042

pøedplatné
OHYQÈML

systém dotací a společností města,“
vzkazuje zastupitel za hnutí Změna
pro Prostějov. „Ještě uvidím, zda pro
podobu závěrečného účtu zvednu
ruku,“ dodal.
Magistrát v červených číslech
neskončil poprvé. Stalo se tak
například také v roce 2017, kdy
schodek dosáhl patnácti milionů korun. Přesto se město trvale
a oprávněně pyšní nejvyššími ekonomickými ratingy a také nulovou
zadlužeností.
Hospodaření města za rok 2018 ověřila auditorská společnost AUDIT
TEAM, s. r. o., Olomouc s výrokem,
že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv statutárního
města Prostějova k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2018 v souladu s českými účetními předpisy. Rada však ještě
nemá vyhráno. Konečné účtování
proběhne totiž ještě na zastupitelstvu, a to 11. června.

Dosud chodci více než dříve museli
spoléhat na dobré srdce řidičů. „Musím občas dokonce starším lidem
přes přechod pomáhat, aby se vůbec
na druhou stranu dostali,“ uvedla třeba žena prodávající v květinářství na
západní straně ulice. Například podle
Pavla Makového, majitele pohřební
služby, která má nedaleko smuteční
síň, přechod měl v lokalitě zůstat. „Je
tam potřeba, lidé jinak nemají kudy
přejít. Celkově je zde doprava špatně
vyřešená,“ míní.

Michal SOBECKÝ

PROSTEJOV Nepříjemné chvilky
zažívali lidé snažící se u prostějovského hřbitova přejít Brněnskou
ulici. Od hřbitova ke květinářství či
k pumpě se totiž neměli jak dostat.
Jejich pomocník - přechod - totiž
loni po rekonstrukci Brněnské ulice
zanikl a kvůli husté dopravě často
nebyla šance, jak přeběhnutí přečkat
bez úhony. Magistrát nicméně nyní
potvrdil, že náhrada skutečně vznikne a chce upravit celou lokalitu.

Rada vzkazuje:
INVESTOVAL Vítej zpìt! U høbitova magistrát obnoví pøechod podporujeme
elektromobily

vecerník
á

Lidé dostanou kompostéry

Prostějov (sob) – Přimět lidi, aby zacházeli lépe s odpady. A přemýšleli, co
a kam vyhazují. To je cíl prostějovského
magistrátu. Zájemcům z řad obyvatel
města proto zapůjčil stovky kompostérů a další nádoby na bioodpad. Nyní je
ale magistrát odepisuje ze svého majetku. Důvod? Dostanou je lidé. „Jedná
se celkem o 700 kompostérů a 600 nádob na bioodpad. Nově budou lidem
k mání jako dar,“ uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
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mu prosinci loňského roku ve výši
217,4 milionů korun jde o výsledek
z hlediska rozpočtového hospodaření
statutárního města Prostějova za rok
2018 velice příznivý. Skutečný výsledek hospodaření totiž vykázal oproti
plánovanému výsledku hospodaření
hodnotu plus 199,3 mil. Kč a hospodaření statutárního města Prostějova
za rok 2018 skončilo téměř vyrovnaným výsledkem,“ nastínil výsledek
František Jura (ANO 2011), primátor
města Prostějova.
Další zdůvodnění, proč městský
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Poznámka: částky jsou uvedené v milionech, zaokrouhlené na jednotky
Zdroj: Magistrát města Prostějova
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Rozpočtové hospodaření statutárního
města Prostějova skončilo v roce 2018
záporným výsledkem hospodaření ve
výši 18,1 mil. Kč. „Oproti plánované
rozpočtované ztrátě k jedenatřicáté-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

původní
zpravodajství

rozpočet skončil v mínusu, přidali
radní na středeční tiskové konferenci. Důvodů je hned několik.
Například trvale klesají příjmy z osob
samostatně výdělečně činných, tedy
OSVČ. Zároveň však magistrát investoval značnou částku do svého
majetku i do nových projektů. „Největšími investicemi se stalo koupaliště
za sedmašedesát milionů korun, dále
rozšíření ZŠ a MŠ J. Železného, které
přišlo na sedmatřicet milionů,“ ohlédl
se náměstek prostějovského primátora pro oblast investic Jan Krchňavý
(PéVéčko) s tím, že v řádech přes deset
milionů se pak pohybovaly i platby za
rekonstrukci sídliště Šárka.
Podle primátora se naopak podařilo
v řadě případů ušetřit na provozu magistrátu. „Hospodářského výsledku
se podařilo dosáhnout zejména díky
úspoře na výdajové stránce rozpočtu
města, kde bylo uspořeno 174,5 milionu korun z celkového upraveného
rozpočtu výdajů a současně mělo na
výsledek hospodaření pozitivní vliv

schválili účetní závěrku

PROSTĚJOV V záporných číslech skončil s definitivní platností loňský rozpočet Statutárního města Prostějova. Celkem se mínusová
suma vyšplhala na 18 milionů korun. Zatímco magistrát zaznamenal příjmy ve výši jedné miliardy a 114 milionů korun, výdaje
přesáhly miliardu a 130 milionů. Oproti původním předpokladům
však rozpočet skončil s lepším výsledkem. Podle primátora se na
tom podepsaly zejména trvalé úspory na provozních výdajích.



Problém høbitov ustrnul




Prostějov (sob) – Ani více než čtyři
roky nezbavily téma bývalého židovského hřbitova ve Studentské ulici
emocí. Projevilo se to i na poslední
tiskové konferenci k zasedání městské
rady. Právě na problematiku hřbitova
padl jeden z posledních dotazů. „Mlč,
mlč,“ nabádala s úsměvem a nadsázkou svého nástupce exprimátorka Alena Rašková. Na dotaz, zda probíhají
nějaká jednání s Federací židovských
obcí tak přece jen odpověď padla. „Zatím jsem měl jedno oficiální setkání se
zástupci této organizace, a to hned na
začátku roku. Domluvili jsme se, že
dáme, respektive oni dají, na stůl možné varianty,“ prozradil primátor. Dodal, že řešení je možné. „Jsem ochotný přistoupit na nějaký kompromis,
spokojené ale musí být obě strany,“
dodal. Problematika hřbitova hýbala
zejména před zhruba dvěma lety prostějovskou veřejností. Ta nesouhlasila
s možností, že by lokalita sousedící
s reálným gymnáziem byla v důsledku
úprav oplocená. Kvůli tomu vznikla
i petice s více než dvěma tisíci podpisy.
Tato možnost však na stole již dlouho
není. Otázkou ale zůstává, jak umožnit
bezpečný průchod do školy a zároveň
zvýšit pietnost místa.



i vyšší plnění rozpočtu na straně příjmů (102,27 %), což činí ve finančním
vyjádření částku 24,8 milionů korun,“
vyzdvihl František Jura.
V konečné výši schodku nevidí problém
ani náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD), která se sama se podílí už
přes deset let na tvorbě rozpočtů. „Na
konečné částce se podepsalo například
proplácení dotací. Něco se sice podařilo
získat a prostavět, ale někdy peníze za
tyto investice doputují až později,“ uvedla exprimátorka pro Večerník.
O něco kritičtěji se naopak k výsledku
postavil opoziční zastupitel a dlouholetý člen finančního výboru Jan Navrátil. „Číselně dopadl účet dobře, logicky hůře. Třeba na fungování firem
Dřevo Prostějov a Lesy města Prostějova se budu ptát. Nelíbí se mi obecně

/CIKUVT¾VNQPKRQFTWJÆJQURQFCąKNUGUEJQFMGOVGPVQMT¾VXGXÚwKOKNKQPčMQTWP
Foto: Michal Sobecký
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pozastavení provozu pily ve
Ptení. Nyní však Olomouckou
ulicí projíždí opět i nákladní doPROSTĚJOV
V
minulosti prava ve velkém. Musí ji snášet
výstavbu severního obchvatu stovky lidí bydlících v blízkosti
zbrzdily výkupy pozemků a také ulice.

➢ ZE STRANY 3

už brzy by měl kraj ve spolupráci
s městem začít stavět obchvat. „Čím
dříve to bude, tím lépe,“ okomentovala tuto zprávu.
Hustota provozu trápí i nejednoho
rodiče. Třeba proto, že v blízkosti

S
I
P
ZÁ

Třeba Libuše Špulířová, která v Olomoucké ulici žije už padesát let. „Dříve
taková doprava nebyla. V posledních
letech je ale příšerná, přes léto se ani
nehodí větrat,“ uvedla pro Večerník.
Uvítala proto informace o tom, že

rok 2010
červen 2012
květen 2015
duben 2016
březen 2017
červen 2018
listopad 2018
duben 2019
srpen 2019

Většinu investic do obchvatu vzal na
svá bedra kraj. Prostějovský magistrát se pak postará o přeložky silnic.
„Celkově by měla stavba probíhat
zhruba do roku 2021 a přijít na více
než 300 milionů korun. Severní obchvat je zatím jen první částí celkového obchvatu města,“ prozradil Jan
Zahradníček, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje pro oblast dopravy.
Konečná suma se podle aktuálních
informací od Krajského úřadu Olomouckého kraje pohybuje těsně pod
hranicí 360 milionů korun.
(sob)

začíná příprava projektu obchvatu
projekt obchvatu hotový
přípravy obchvatu brzdí výkupy
veřejná schůze s vlastníky pozemků
polovina pozemků vykoupená
dokončení výkupů pozemků
vydáno stavební povolení
schválení dodavatele stavby
nově plánované zahájení výstavby

Olomoucké se nachází základní škola
E. Valenty. „Za obchvat budeme rádi,
Olomoucká je hrozná množstvím aut.
Problém je tam ale i s cyklisty, kteří se
pletou mezi auty – zejména ti starší
cyklostezky nevnímají,“ poznamenala
Hana Kolářová ve chvíli, kdy sama šla
vyzvednout dítě ze školy.
Město samo investici vítá. „Výstavba
severního obchvatu je významný projekt pro město Prostějov. Jde o investici Olomouckého kraje s podporou
dotačního titulu a cílem je snížit intenzitu tranzitní dopravy,“ sdělila Jana
Gáborová.

1NQOQWEM¾WNKEGRąGM[RWLGCWV[<O÷PKVVQO¾DNÊåÊEÊUGUVCXDCQDEJXCVW
Foto: Michal Sobecký

Nová silnice vyjde na 360 milionů
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Pondělí 20. května 2019
www.vecernikpv.cz

Tématu eurovoleb se
vìnujeme na stranì 17.

Názvy některých z nich jsou více
než výmluvné. Do Europarlamentu
chce proniknout například hnutí
NE-VOLIM.CZ, APAČI 2017 či
EU TROLL, které slibuje, že europarlament vytrollí. To znamená,
že k probíraným tématům chtějí
jeho členové posílat nesmyslné příspěvky, jejichž hlavním smyslem
bude vyprovokovat ostatní a narušit
normální diskusi. Přitom to někdy
vypadá, že s podobným záměrem
jako EU TROLL touží uspět většina
z kandidátů.
Proč to dělají? Odpověď je nasnadě.
Místo europslance je jako stvořené
téměř pro téměř každého z nás. Je
velmi solidně placené (172 782 Kč
MĚSÍČNĚ ČISTÉHO), není spojeno s žádnou přímou odpovědností,
neboť každé individuální rozhodnutí se v této obří instituci rozplyne,
a hlavně: můžete si tam plácat, co
chcete. Někdy to dokonce vypadá
jako nezbytná podmínka pro to,
abyste se tam vůbec dostali. Přístup
mnohých z nás k Evropské unii tak
připomíná postoj krátkozrakého farmáře ke své krávě. Zvíře nás zajímá
jen do té doby, dokud z něj teče mléko. Přestane-li, pak jej zabijeme a sní-

me. Zatímco kandidátů na europoslance se u nás najde více než dost,
u voličů tomu bude zřejmě přesně
naopak. Kdo však chce dělat něco
užitečnějšího než pouze trollit, ten
si k volbám cestu snad najde. Možná
si přitom vzpomene na dávné volání Čechů, kteří chtěli „Zpátky do
Evropy“. Půjde ovšem už skutečně
o vzpomínky, neboť nyní jsou kolem
čím dál častěji slyšet spíše výkřiky
„Zpátky z Evropy“.
Svým způsobem je to skvělá zpráva.
To, že se můžeme halasně ohánět
rozvodem, svědčí zejména o tom, že
jsme se skutečně stali právoplatnými
členy velké evropské rodiny...

J
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média, pak jste jistě zaznamenali, že
podobné myšlenky mají i obyvatelé
dalších států a že nelibost se současnou Juncker–Merkel–Macron–Evropou je značná.
Pojďme si tedy zvolit Evropu novou. Ne pro byrokraty, ale pro občany, tu svoji!

ANALÝZA
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máme moloch na hliněných nohou,
na němž se přiživují tisíce dobře placených byrokratů a dalších darmožroutů a který vysává chuť i nervy
řadových občanů neustálým sebechvástáním, jak je skvělý a potřebný.
Velkým hřebíkem do rakve EU je dle
některých rozumných jedinců Lisabonská smlouva, podepsaná v roce
2007 a ratifikovaná v roce 2009. Ta
omezila národní svobody zcela nehorázným způsobem a v podstatě
odstřelila to, čemu se kdysi říkalo
národní hrdost, samostatnost, suverenita a podobně. Aktuálně se na základě této smlouvy Česká republika
nesmí rozhodovat sama v oblastech:
sociální politika, doprava, prostor
svobody, bezpečnosti a práva, průmysl, všeobecné vzdělávání, civilní
ochrana, obchodní dohody, kultura,
cestovní ruch, dohody o navrácení
přistěhovalců, integrace atd.
o, že se někomu EU tvrdě
nepozdává, je aktuálně vidět
na problematice brexitu. Bohužel
i zde se ukázalo, jak je odchod
složitý, protože už v tuto chvíli
vlastně nikdo neví, jak Velká Británie z Evropské unie odejde, je to

plné chaosu a nekompetentnosti.
Nejvíce tím vším trpí řadový občan,
a to jak britský, tak ten unijní, tedy
i my, protože jde o průmysl, kulturu, sport, cestování, možnost práce
a studijních pobytů.
okusím se být v následujícím
odstavci unijním optimistou.
Máme tady dotace a za ně hodně
postaveno, máme tady výměnné pobyty studentů, kteří tak poznají jiné
kraje a naučí se jazyk, máme tady
všeobecně pozvednutou hladinu
turistického ruchu a z toho plynoucí další peníze na opravu měst a památek. I my pak můžeme poznávat
cizí kraje jen s občanským průkazem
v kapse a také si osvěžit cizí jazyky.
enže si říkám, že tohle všechno
by šlo i bez diktátu Bruselu, Štrasburku a de facto i Lisabonu, protože
se domnívám, že již pád komunistických režimů, Berlínské zdi a tedy celé
„železné opony“ de facto Evropu tak
jako tak sjednotil. V každém případě
teď tady takovou EU máme a změnit ji mohou jen a jen volby. Proto
se domnívám, že by i Prostějovanů
mělo jít k eurovolbám ne pár, ale velmi mnoho, vůbec nejlépe pak úplně
všichni. Pokud opravdu nechceme
mít z Evropské unie pacienta před
smrtí, tak ho svými volebními
hlasy pojďme zkusit resuscitovat.
Pokud sledujete opravdu všechny
zdroje a ne jen proevropská servilní

Uzavøete ji radìji celou
Jsem moc rád, že se Plumlovská ulice mění od podlahy do nové podoby.
Bydlím tady už třicet let a rekonstrukci této ulice jsem si dlouho přál. Nepochopím pouze jednu věc. Vím, že město chtělo vyjít vstříc řidičům a neuzavřelo Plumlovskou celou, dopravu nechali proudit alespoň jedním směrem. Jenže v tom je právě ten svízel, dochází zde často ke kolizím vozidel se
stavbaři, kteří musí uskakovat řidičům projíždějícím touto ulicí. Nebylo by
lepší raději Plumlovskou uzavřít pro veškerý provoz, aby dělníci měli klid
na práci a rekonstrukci provedli co nejrychleji?
Jiří Dvořáček, Prostějov
Znechucen, a nejsem sám!
Co to mělo jako znamenat? Po dlouhé době jsem si pustil přímý přenos na internetu ze zasedání prostějovského zastupitelstva. A skřípal jsem zuby!
Nemohu pochopit, co se to tam zase sešlo za skupinku lidí, kteří ignorují všechny nové věci, kterých chtějí dosáhnout nejen radní, ale další konstruktivně
smýšlející zastupitelé. Pane Ošťádale, když vás poslouchám, chce se mi zvracet! Přeji všem, kteří chtějí pro naše město něco smysluplného vytvořit, aby
se nenechali znechutit. Nás znechucených voličů, a já už dávno nejsem sám, je stále víc.
Martin Rozehnal, Prostějov

Kvùli politikùm jsem nešla
Velice krásné chvíle jsem strávila při prvomájové veselici, kterou v Kolářových sadech uspořádala prostějovská ČSSD. Mohu ale všechny ujistit, že
kvůli politikům jsem společně s manželem a dvěma dětmi do parku nešla, to
rozhodně ne. Jenže na tuto akci tradičně 1. května chodíme celá rodina velmi
rádi už několik let. Proč? Protože jde o setkání velkého počtu lidí, kteří tam
najdou zábavu pro dospělé a děti dohromady. A tady musím říct, že právě
sociální demokraté umí tuto společenskou a kulturní akci připravit vždycky
opravdu dokonale. Kéž by jim to šlo takto i v politice, ale to je už písnička
o něčem úplně jiném.
Magda Mazalová, Prostějov

Otazníkù je a bylo by dost
Se zájmem jsem si přečetl článek ohledně soudu s vietnamskými obchodníky. V první řadě je třeba hluboce smeknout před pracovnicí inspekce, která
se nenechala uplatit jako mnozí její předchůdci. Z celého článku ale vyplývá pár drobností. Jak to, že naši „šikmoocí“ obchodníci se stále zaštiťují výmluvami – já nerozuměla česky? Vždyť v roce 1998 pravil předseda vlády Miloš Zeman, že každý zahraniční občan musí složit zkoušky z češtiny, a to slovem
i písmem, bude-li žádat o živnostenské oprávnění! Platí-li to a je-li to vyžadováno, jest ve hvězdách. A další věc. Uvedení mají bydliště v Šumperku. Jak se
tedy do Laškova dopravují? Jestli vlastním vozem, kde vzali řidičák, když se uvádí, že ještě po deseti letech hovoří česky velmi špatně? Těch otazníku je
a bylo by dost. A teď si to promítněte na celý stát. Každý dělá jenom to, co mu druhý dovolí. Za pana Havla jsme se strašně moc otevřeli světu, láska v nás
kvete o sto šest hlavně ke druhým, ale onen svět se před námi jaksi uzavřel, a za hranicemi této vlasti by nám akorát tak nakopali prdel, kdybychom tam
dělali to, co druzí dělají zde nám.
Ladislav Vodička, Prostějov
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ožná si říkáte, že výše uvedený termín pár spoluobčanů
hraničí s cynismem, ovšem když se
podíváte, že v minulých eurovolbách
v roce 2014 se u nás dostavilo k urnám 18,2 % voličů, což bylo o deset
procent méně než v roce 2009 (tehdy 28,22 %), tak si myslím, že až tak
velkým cynikem nejsem. Představa
je totiž taková, že našich jednadvacet poslanců v europarlamentu nic
nezmůže proti velkému paktu Německa a Francie. A fakt, jak někdy
někteří naši zástupci hlasují, nahrává
tomu, aby vůbec nebyli voleni, protože rozhodně nezastupují své voliče.
yto eurovolby budou zřejmě
prubířským kamenem pro
celou uvedenou instituci, která se,
přiznejme si to otevřeně, nachází asi
v takovém stavu jako pacient, u kterého lékaři společně s příbuzenstvem
uvažují o eutanazii a věří již pouze na
zázrak shůry, případně na rychle vynalezený lék. Ideály kdysi silného
Evropského hospodářského společenství, které bylo svazkem hrdých
samostatných států ochotných velmi úzce spolupracovat, jsou nenávratně v prachu… Místo toho tady

Není to tak dávno, co jsme si připomněli patnáct let od vstupu
do Evropské unie, a teď tu máme eurovolby. Protože předpokládám, že se k nim dostaví i pár našich spoluobčanů, tak si
dovolím prostřednictvím následujících řádků předestřít svůj
názor k volbám a Evropské unii obecně.

0$/e(85292/(%1Ì=$0<ð/(1Ì

Představte si, že nemáte práci,
a tak jdete na pohovor do fabriky.
Pozdravíte, a když se vás zeptají,
proč jste se rozhodli o místo ucházet, tak jim odpovíte zhruba toto:
„Protože tady děláte všechno špatně! Bylo by lepší, kdybyste to celé
rozpustili. Ale protože se k tomu
pořád nemáte, tak jsem tu já, abych
to tady rozložil. Jediné, co tady za
něco stojí, je ten plat. Jinak bych se
vám na to vykašlal taky!“
To, co vypadá jako recese, je v reálném světě možné pouze při volbách
do Evropského parlamentu. Při nich
zkouší své štěstí zástupci rekordních čtyřiceti kandidátních listin.
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MARTIN ZAORAL

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8

milujeme vecerník
á

19051710564
19011510070

19051710567

publicistika

7

8

Pondělí 20. května 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

seriál Večerníku

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

PROSTĚJOVSKÝCH

49. díl

RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
Dnes již po devětačtyřicáté se potkáváme na místě, které má za cíl podívat se na zoubek nejen regionálním restauracím, ale také místním hostincům. Oblíbený gastronomický seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku nacházíte v letošním roce v každém sudém
čísle a nejinak je tomu tedy i tentokrát.
Připomeňme si historii tohoto projektu, která začíná být již pořádně košatá. 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 návštěvy pizzerie, podniku
pro vegetariány, zahradní restaurace, Hanáckých slavností, průzkum vánočních trhů
v Prostějově či silvestrovská sonda za hranice Česka. Prázdninové období pak navíc
vyplnil tzv. COMEBACK, neboli návrat na místa, která jsme už navštívili, abychom zjistili, zda se někde zlepšili či zhoršili. A při pohledu do kalendáře je zřejmé, že tato doba
bude brzy zpátky.
Stejně jako loni nadále probíhá také čtenářská soutěž, ve které můžete hlasovat
o své nejoblíbenější místo k posezení a vyhrát poukaz pro večeři ve dvou.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.
vecernikpv.cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech
osmačtyřicet doposud zveřejněných dílů. Teď už se ale pojďme podívat na to, co jsme
pro vás tentokrát připravili...

1HzVHUR]KRGQHWH
YVWRXSLW
V restauraci a pizzerii Jadran jsme byli
oba v minulosti mnohokrát, několikrát jsme si tento podnik vybrali i pro
uspořádání rodinných oslav. Manželé
Šebkovi, kteří svůj podnik osobně dlouhá léta vedli, se rozhodli, že si potřebují
odpočinout – i když při jejich vitalitě
tomu moc nevěříme – a už před řadou
měsíců jej pronajali. Protože jsme tam
už delší dobu nebyli, řekli jsme si, že se
podíváme, jak se tomuto oblíbenému
podniku vede dnes.
Na internetových stránkách jsme si prostudovali jídelní lístek a vybrali si, na co
se zaměříme. Pro jistotu jsme si vybrali
i náhradní variantu, kdyby snad právě
došlo to, co nás na webu nejvíce zaujalo. Abyste se dostali dovnitř, musíte
nejprve projít poměrně velkou krytou
zahrádkou, kde, jak máme ověřeno, se
za teplého počasí sedí velmi příjemně.
Naše hodnocení jsme odkládali na
květen a doufali v příjemné venkovní
posezení, ale počasí nám jako naschvál
připravilo déšť, který se z oblohy snášel
skoro celý den, a ani teplota ovzduší nás
do zahrádky nelákala. Co se dá dělat,
vláha je potřeba a alespoň se podíváme,
co se změnilo...všechny...

,QWHULÅU
Restaurace patří k těm menším, co se
vnitřního prostoru týče. Stoly jsou poměrně blízko sebe, a přesto se dovnitř
vejde jen o málo víc než třicet hostů. Za
teplého počasí, kdy je možné posadit se
venku, se kapacita restaurace rázem
zdvojnásobí. Interiér je laděný důsledně
do přímořské jadranské atmosféry. Kro-

mě charakteristických romantických
melodií linoucích se z reproduktorů
dokreslují atmosféru plakáty s pohledy
na moře a modely plachetnic. Ten, kdo
podnik zařizoval, měl svoji rodnou zemi
uloženou hluboko v srdci. Na výčepní
pult obrazně řečeno narazíte hned
při vstupu. Nachází se po pravé straně, takže se nesnažte odejít bez placení, vládce výčepu má o příchozích
i odchozích dokonalý přehled.

&RUHVWDXUDFH
QDEÉ]É
Jsme trochu v rozpacích, jak se vypořádat s touto kapitolou. Obvykle popíšeme, co uvádí jídelní lístek na webových
stránkách, na místě si ověříme, jestli je
tato informace v souladu s realitou, popřípadě co najdeme v restauraci navíc.
V tomto případě jsme objevili větší
nesoulad, než na jaký jsme zvyklí, ale
o tom se zmíníme později.
Takže podle jídelního lístku si můžete
vybírat ze třech předkrmů (70 až 105
Kč) a třech polévek (39 až 45 Kč), tři
položky jsou uvedeny také v oddíle
ryby, losos u dvou jídel po 185 Kč, filety ze pstruha vás vyjdou na 145 Kč bez
přílohy. Oddíly kuřecího i z vepřového
masa obsahují shodně po šesti položkách a ceny začínají na 139 Kč za kuřecí
steak nebo kuřecí špíz Jadran a končí na
175 Kč za chody z vepřové panenky.
Velmi lákavá jsou všechna jídla oddílu
chorvatské speciality, najdete tam tamní národní pokrmy jako je pljeskavica,
čevapi, pražmu nebo olihně. Cenově se
pohybují od 129 Kč po nejdražší pražmu královskou za 220 Kč, pro hosty,
kteří si chtějí dopřát lukulských hodů,
nabízí jídelní lístek mísu Jadran pro dvě
osoby za 410 Kč. Pokud si právě berete

Cílem našeho dnešního hodnocení je Jadran. Bohužel se nevypravíme do Chorvatska, ale pouze do centra Prostějova. Tam se na neutěšeném a věčně nedokončeném území, vzniklém po vybourání starého židovského centra na přelomu šedesátých a sedmdesátých
let, začal později rodit základ tzv. Špalíčku – několik budov rekonstruovaných nebo nově postavených podle původní dispozice území.
Jako jedna z prvních povstala z trosek budova restaurace s pizzerií nazvaná majitelem pocházejícím ze sluncem a mořem obdařeného
kraje Jadran. Manželům Šebkovým se podařilo vybudovat podnik těšící se značné popularitě i značné návštěvnosti.
Dnes je po mnoha letech okolí přece jen upravenější, vyrostly tam nové domy a nebrodíte se ani za deště blátem. Ale říci, že toto území je
dokončené a vyznačuje se nějakou koncepcí, by bylo silně přehnané. Ale co znamená pouhých padesát let od chvíle, kdy se do převážně
zdevastovaných domů zakously bagry, v dějinách lidstva? Alespoň dostalo šanci více generací architektů, politiků a magistrálních úředníků zanechat na místě otisky svých osobností.
Ale pojďme tedy k prostějovskému Jadranu.

klobouk a peněženku, abyste vyrazili na
večeři do Jadranu, chvíli počkejte a dočtěte celé hodnocení...
Nejvíce položek obsahují v jídelním lístku oddíly těstoviny, kterých naleznete
deset za ceny od 109 do 145 Kč a logicky i oddíl pizza se dvaceti variantami od
99 Kč za pizzu Margherita po nejdražší
Adriaticu za 155 Kč. Dokonce si můžete objednat i pizzu Prostějov s kapary
a artyčoky. Abychom ukončili tento
přehled, zmíníme ještě oddíly smažených jídel, salátů a desertů, které obsahují vcelku standardní položky.
Nabídka nealkoholických nápojů je
rovněž standardní a co je příjemné,
můžete si objednat i malou nebo velkou
kofolu. Dvoudeci rozlévaného vína je
za 32 Kč, veltlín nebo frankovka. Oddíl
destilátů má sice patnáct položek, ale
v jednotlivých druzích není nabídka velká: 3 whisky, 3 rumy (včetně Božkova),
2 vodky (Absolut a Božkov), Becherovka, Fernet a tak dále. Na restauraci výběr
spíše malý, na pizzerii přiměřený.

-DNQ½P
FKXWQDOR
Název restaurace, výzdoba i chorvatské
melodie linoucí se z reproduktorů nás
nasměrovaly do části jídelního lístku
s jadranskými specialitami. Ta obsahuje sedm položek, kdyby snad některá
ze specialit nebyla k dispozici, vybereme si snadno jinou, říkali jsme si.
Nejvíc jsme se těšili na olihně na
grilu. Ty bohužel právě v kuchyni
chyběly, stejně jako pražma a jak
jsme se dozvěděli od servírky, nebyla k dispozici vlastně žádná položka

RaS resumé
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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 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 Menu nemělo žádný nápad. Dojem se snažila vylepšit ochotná obsluha, ale kde nic
i nejvzácnější hosty.
není... Stěží zde strávíte příjemný večer a ve
dvou už určitě ne. Jako by se zde již před
DOBRÉ
lety zastavil čas.
Průměr po všech stránkách. Trochu invence při přípravě pokrmu
VYHNĚTE SE
by neuškodilo. Na druhou stranu porce zasytí
Na zdejší místo bychom nepozvali
a nezpůsobí žaludeční újmu. Prostředí slušné,
ani svého největšího nepřítele. Jídlo
obsluha se snaží. Je sice na čem pracovat, ale
bylo
mdlé,
nevábně vypadající a žaludek si
pozváním do tohoto podniku neurazíte.

3

1

2

SNESITELNÉ
Sem doporučujeme zajít jen tehdy, nemáme-li nic jiného na výběr.

BEREME
.(672/8
/838

je dlouho pamatoval. Také interiér byl, stejně
jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani nesnažila
atmosféru místa zpříjemnit.

WWW.VECERNIKPV.CZ
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z jadranského oddílu. To nás notně
zarmoutilo a předem připravená
skladba večerního menu se zhroutila! Marně přemýšlíme, proč nemohla
kuchyně připravit třeba pljeskavici
nebo čevapi, obě jídla jsou nenáročná
jak na suroviny, tak přípravu. Asi došlo
příslušné koření…
Jeden z hodnotitelů nakonec zvolil zapečené těstoviny s krevetami a druhý
zeleninový salát s tuňákem. Takovou
jsme měli chuť na něco z moře, že se to
odrazilo, aniž jsme si to uvědomili, i na
naší volbě.
Nejprve jsme si však dali dohromady
jednu porci předkrmu – grilovaný hermelín ve slaninovém kabátku. Ten nám
chutnal a utlumil naše zklamání z toho,
že jsme si zvolili až asi třetí náhradní variantu večeře.
Zapečené těstoviny už jsme jedli lepší,
dokonce v minulosti několikrát i v Jadranu. Jejich chuť byla velmi nevýrazná,
mdlá. Baby krevetky ji zachránit nestačily.
I salátu chyběla výraznější chuť. Byl
čerstvý, křupavý a konzervovaného
tuňáka dostatečné množství, ale kromě
pár kousků citrónu chybělo jakékoliv
ochucení. A tuňák sám o sobě je hodně suchý. Situaci zachraňovaly dílky
pizza chleba, který byl velmi dobrý.
Ochutit oba pokrmy by si vyžádalo
několik vteřin práce, minimální náklady navíc a požitek z jídla by byl
výrazně příjemnější.
A co jsme zvolili k pití? Na úvod kalíšek
Becherovky, která byla podávána v zajímavé skleničce konkurenčního výrobce
lihovin Rudolfa Jelínka, a poté jsme se
po diskusi, zda zvolíme pivo, nebo víno,
rozhodli pro druhou variantu. Vinný
lístek v restauraci neměli, tak jsme chvíli
diskutovali se servírkou, z jaké nabídky
si můžeme vybírat, až jsme zvolili cestu
k chladicí skříni. Její obsah byl velmi
skromný. Dva sekty, které jsme blíže nezkoumali, několik lahví polosladkého
růžového vína a pár lahví bílého vína.
Dohromady jich nebylo ani dvacet
a suché víno jen jedno jediné. Moravský
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Do restaurace a pizzerie Jadran jsme chodili rádi
a poměrně často. Dnešní návštěvu jsme brali jako
tutovku a těšili se na nějaké typické jídlo, jak je známe z Chorvatska. A k tomu dobré víno. Byli jsme
však nemile překvapeni, nic z toho nás v Jadranu
nečekalo.
Restauraci a pizzerii proto udělujeme

2

hvězdy
muškát z vinařství Lechovice. Vzhledem k tomu, že v poloprázdné chladničce byla jen jediná láhev, pokud přišel
někdo po nás a chtěl si dát suché víno,
tak měl prostě smůlu. Ani tento výběr
naši chuť nikterak nepotěšil, což jsme
předem tušili, ale když jiné víno k dispozici nebylo.
Závěrečná káva byla slušná a ona spolu s pizza chlebem a hermelínem byly
těmi položkami, se kterými jsme byli
spokojeni. Není to ale právě mnoho...

.YDOLWD
VHUYLVX
Mladá a pohledná servírka byla jediným členem personálu, se kterým
jsme přišli do kontaktu. Byla příjemná
a snažila se nám vyhovět při našem
výběru z jídelního lístku, ale v jejích
silách ani kompetenci nebylo napravit všechny nedostatky.

0ÉVWR
ÖOHY\
Pokud musíte na onu místnost, je třeba
se vydat po schodech do suterénu. Tam

zůstalo vše tak, jak si pamatujeme z minulých návštěv. Dobrý standard devadesátých let, čisto, papírové ručníky
i toaletní papír. Žádné nové vychytávky, ale ani nic, co by stálo za kritiku.

6KUQXWÉ
FHONRYÙ
GRMHP
Do Jadranu jsme se těšili, oba jsme si
tuto restauraci v minulosti oblíbili. Návštěvu jsme dlouho odkládali a brali ji
víceméně jako sázku na jistotu. O to
víc jsme byli zklamáni její proměnou.
Co zůstalo při starém, jsou název, interiér a chorvatská hudba linoucí se z reproduktorů. Ostatní je jiné, a bohužel musíme konstatovat, že horší...
V zájmu objektivity musíme přiznat,
že jsme netestovali pizzu. Ale v okolí je
několik pizzerií a postavit koncept restaurace jen na tomto pokrmu se nám
zdá při pověsti a původním zaměření
restaurace jako nevyužití jejího potenciálu. Navíc jsme od svých známých
slyšeli, že ani ta pizza už není to, na co
byli v Jadranu zvyklí. Potvrdit ani vyvrátit to nemůžeme, neochutnali jsme.

+ODVRYDOLMVWHR]DŐt]HQtNWHUpMVPHQDYäWtYLOL
YPLQXOpPGtOH

JAK SE VÁM LÍBÍ 97ę&+727ŏ(&+
1$9ã7Ì9(1ê&++2'3š'.É&+"
-HWRWDPYëERUQpMtGORLREVOXKDQD~URYQL 
9FHONXWRXMGHDOHPRKOLE\Y\OHSäLWREVOXKX 
3UŢPĚUQĚNG\WRQHVWRMt]DQLFMLQG\Y\QLNDMtFt 
Zdroj: www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Senioři. Pro mnohé poměrně hanlivé slovo a označení, se kterým se jen tak lehce
nehodlají smířit. Jenže věk se nedá nezastavit a lidé nad šedesát let by měli myslet hlavně na
to, jak si udržet vitalitu a chuť do života i nadále, přestože okolí jim někdy až zřetelně dává najevo, že jsou staří a nepotřební. Přitom starší lidé, kteří jsou většinou již v důchodu, mají právě
nyní mnohem více času myslet na to, jak se zabavit, co udělat pro své tělo a zdraví vůbec, jak
využít své volno k většímu zájmu o rodinu. Právě dnešní speciální tematická strana Večerníku
by měla seniorům pomoci pochopit, že život pro ně vlastně právě teď začíná nanovo.
Texty připravil: Michal Kadlec

&?Nû?<; ;<SMCM?HCIûCO>LÛ?FC

PCN;FCNO;?H?LACC>IÛCPIN;

Někteří lidé jsou staří už v padesáti, jiní jsou vitální ještě v sedmdesáti.
Obecně se říká, že každý je starý tak, jak si sám připustí. Co bychom
měli v seniorském věku dělat, abychom si i ve „zralém“ věku udrželi vitalitu a energii do života? Rady odborníků hovoří zcela jasně a optimisticky, i v šedesáti letech můžete skákat přes kaluže! Jak na to?
Chceme-li se zaměřit na možnosti udržení si vitality v seniorském věku, je
třeba tento věk definovat a určit jeho specifika, jež je třeba brát v potaz při
přístupu ke zdravému životnímu stylu. Existují různé klasifikace, které vymezují seniorský věk. Za začátek stáří obecně považujeme věk nad 60 let.
Někteří odborníci se přiklání k věkové hranici 65 let.

Specifika seniorského vìku
Stáří stejně jako každá životní etapa má svá specifika. Dochází k řadě biologických změn, jež jsou závislé nejen na věku, ale také na dědičných předpokladech, které nelze ovlivnit, ale i na vnějších vlivech. Právě vnější faktory lze
ovlivnit zdravým sportováním a zdravým jídelníčkem. Nutné je však začít se
na tuto oblast soustředit dříve než v seniorském věku.
Tělesné změny charakteristické pro stáří se projevují úbytkem svalů, zmenšením objemu vody v těle, zhoršením adaptačních schopností, úbytkem
kostní tkáně, zpomalením nervového vedení, zhoršením mozkové aktivity,
snížením bazálního metabolismu, snížením průtoku krve orgány, zvýšením
dechové práce, poklesem pružnosti kůže atd. U každého člověka probíhají
tělesné změny jinak rychle. Ve stáří nedochází jen k tělesným změnám, ale
i k těm psychickým. Senioři se nezaměřují již tolik na výkon, zklidňuje se
jejich životní tempo a vyrovnávají se se svým životem.

3UHYHQFHSRGYÙzLY\YHVW½ÔÉ

19051510556

19051610561

19051710565

Senioři jsou náchylnější k podvýživě, a proto je nutná její prevence. Objevují
se totiž poruchy, které provází snížení příjmu potravin a tekutin a mohou
tak mít negativní dopad na životní styl seniora. Mezi ně patří menší tvoření
slin, oslabování chuti, ztížené otevírání úst, nežádoucí účinky léků či zubní
protéza. Tyto poruchy lze řešit speciální úpravou jídla dle potřeby seniora.
Celý článek najdete na www. vecernikpv.cz.

Letošní jaro jsme v Centru
ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ ƐůƵǎĞď ƉƎŝǀşƚĂůŝ ƉşƐͲ
ŶŝēŬĂŵŝ ǀƓĞĐŚ ǎĄŶƌƽ ǀ ƉŽĚĄŶş
ƐſůŝƐƚƽ ŽƉĞƌĞƚǇ sşƚĢǌƐůĂǀĂ sşƚĂ
Ă:ŝƚƎĞŶŬǇ,Ğŝŵ͘WƎŝǀĞǌůŝƐƐĞďŽƵ
ŵĞůŽĚŝĞ ǌŶĄŵǉĐŚ ĞǀĞƌŐƌĞĞŶƽ
Ă ŽƉĞƌĞƚŶş ƷƌǇǀŬǇ ǌĞ ǌŶĄŵǉĐŚ
ĚĢů͘ şůĂ ũĂŬŽ ĞŵĢ ƷƐŵĢǀƽ͕
,ƌĂďĢŶŬĂDĂƌŝĐĂ͕sĞƐĞůĄǀĚŽǀĂ
ũƐŽƵ ŵŝůŽǀŶşŬƽŵ ŽƉĞƌĞƚ ǌŶĄŵĄ
Ă ƐƚĄůĞ ŽďůşďĞŶĄ͘ hŵĢůĐŝ ǌĂǌƉşͲ
ǀĂůŝŝŬƌĄƐŶĠŝƚĂůƐŬĠƉşƐŶĢ͕ŬƚĞƌĠ
ďǇůǇŽďǌǀůĄƓƛǌĂũşŵĂǀĠʹ'ƌĂŶĄͲ
ĚĂ͕ŶĞĂƉŽůƐŬĄůŝĚŽǀĄ^ĂŶƚĂ>ƵĐŝĂ
ĂĚĂůƓşʹĂŬƚĞƌĠŶĞũĞĚĞŶƉŽƐůƵͲ
ĐŚĂēǌŶĂů͘
WŽƚĠƚŽƐŬǀĢůĠŚƵĚĞďŶşĂŬĐŝŶĄͲ
ƐůĞĚŽǀĂůĂŽƐůĂǀĂŬƌĄƐŶǉĐŚϭϬϮ͘
ŶĂƌŽǌĞŶŝŶƉĂŶşsĢƌǇ͕ƵǎŝǀĂƚĞůŬǇ
ǌ ŵŽĚƌĠ ďƵĚŽǀǇ ͘ dĂƚŽ ĚĄŵĂ
ũĞ ƉŽƎĄĚ ƵƐŵĢǀĂǀĄ Ă ǀĞƐĞůĄ͕
ƐŶĂĚ ƉƌĄǀĢ ƉƌŽƚŽ ŶĂ Ɛǀƽũ ǀĢŬ
ǌĚĂůĞŬĂ ŶĞǀǇƉĂĚĄ͘ ^ƚĄůĞ ƐĞ ǌĂͲ
ũşŵĄŽƐǀƽũǌĞǀŶĢũƓĞŬĂũĞƉƌŽŶŝ
ǀĞůŵŝ ĚƽůĞǎŝƚĠ͕ ũĂŬ ũĞ ƵēĞƐĄŶĂ͕
ĐŽŵĄŶĂƐŽďĢĂũĞƐƚůŝƚŽʹũĂŬ
ƎşŬĄʹͣůĂĚşƐƉŽůƵ͘͞WŽƚƌƉşƐŝŶĂ
ƌƽǎ ŶĂ ƌƚĞĐŚ Ă ƌĄĚĂ ƐĞ ŶĂǀŽͲ
Ŷş ƉĂƌĨĠŵĞŵ͘ ĂũşŵĄ ƐĞ Ž ǀƓĞ
ŶŽǀĠ͕ ĐŽ ƐĞ ŬŽůĞŵ Ŷş ĚĢũĞ͕ ēƚĞ
ĂŶĞũƌĂĚĢũŝƐŝƉƌŽŚůşǎşŵſĚŶşēĂͲ
ƐŽƉŝƐǇ͘EĞǌĂƉƎĞǀƐŽďĢǌŬƌĄƚŬĂ

ǌĂŬĄǌŬŽǀŽƵŬƌĞũēŽǀŽƵǀǇŚůĞĚĄͲ
ǀĂŶŽƵ ůĞƉƓş ŬůŝĞŶƚĞůŽƵ͘ ^ŵǇƐů
ƉƌŽ ĞƐƚĞƚŝŬƵ Ă ĚĞƚĂŝů ŵĄ ƐƚĄůĞ
ǀ ƐŽďĢ Ă ŚĞǌŬĠ ǀĢĐŝ ũƐŽƵ ƐŽƵͲ
ēĄƐƚşũĞũşŚŽǎŝǀŽƚĂ͘
ĂůƓşŵ ǀǉǌŶĂŵŶǉŵ ƐƉŽůĞēŶĢ
ŽƐůĂǀĞŶǉŵ ǀǉƌŽēşŵ ďǇůĂ ŬŽƌƵͲ
ŶŽǀĂēŶş ƐǀĂƚďĂ ʹ ϳϱ ůĞƚ ƐƉŽͲ
ůĞēŶĠŚŽ ǎŝǀŽƚĂ ŵĂŶǎĞůƽ EŽͲ
ǀĄŬŽǀǉĐŚ ǌ ďƵĚŽǀǇ ͘ ĢŚĞŵ
ŽƐůĂǀǇ ŵĂŶǎĞůĠ ƉƌŽǌƌĂĚŝůŝ Ɛǀƽũ
ƌĞĐĞƉƚ ŶĂ ĚůŽƵŚŽĚŽďĠ ƓƛĂƐƚͲ
ŶĠ ŵĂŶǎĞůƐƚǀş͘ ͣEĞũĚƽůĞǎŝƚĢũƓş
ďǇůŽ ƚŽ͕ ǎĞ ũƐŵĞ ƐĞ ŶĂ ǀƓĞŵ
ĚŽŵůŽƵǀĂůŝĂƐƉŽůƵƌĂĚŝůŝ͕͞ƎĞŬů
ĚŶĞƐ ƓĞƐƚĂĚĞǀĂĚĞƐĄƚŝůĞƚǉ ƉĂŶ
EŽǀĄŬĂũĞŚŽŽĚǀĂƌŽŬǇŵůĂĚƓş
ŵĂŶǎĞůŬĂ Ɛ Ŷşŵ ƉůŶĢ ǀĞ ǀƓĞŵ
ƐŽƵŚůĂƐŝůĂ͘
WŽƐůĞĚŶş ďƎĞǌŶŽǀǉ ƉĄƚĞŬ ƉĂƚͲ

Ǝŝů ǀƓĞŵ͕ ŬƚĞƎş ƐĞ ƉƎŝŚůĄƐŝůŝ ŶĂ
ǀǉůĞƚ͘ :ĞŚŽ ĐşůĞŵ ďǇůǇ >ŽƓƚŝĐĞ
Ă ũĞũŝĐŚ DƵǌĞĞŵ KůŽŵŽƵĐͲ
ŬǉĐŚ ƚǀĂƌƽǎŬƽ͘ hǎŝǀĂƚĞůĠ Ɛŝ
ƵǎŝůŝŶĞũĞŶǌĂũşŵĂǀŽƵĞǆƉŽǌŝĐŝ͕
ĂůĞ ŝ ŶĄŬƵƉ ŽďůşďĞŶĠ ůĂŚƽĚŬǇ
ǀ ƉŽĚŶŝŬŽǀĠ ƉƌŽĚĞũŶĢ͘ ĂůͲ
Ɠş ǀǉůĞƚ ƐĞ ƵƐŬƵƚĞēŶŝů Ž ŵĢƐşĐ
ƉŽǌĚĢũŝ ĚŽ KK >ĞƓŶĄ͘ ĄƐƚ
ƉĂƌŬƵũƐŵĞƐŝƉƌŽƓůŝ͕ĂůĞǀǇƵǎŝůŝ
ŝŵŽǎŶŽƐƚŝƐǀĠǌƚƐĞǀůĄēŬĞŵ͘
ĞŶƚƌƵŵ ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ ƐůƵǎĞď
WƌŽƐƚĢũŽǀ ŶĞƐƚŽũş ƐƚƌĂŶŽƵ ƚŽͲ
ŚŽƚŽ ƐŶĂǎĞŶş Ă ũŝǎ ƓĞƐƚǉŵ ƌŽͲ
ŬĞŵ ǌĂƎĂǌƵũĞ ĚŽ ƉĞƐƚƌĠ ŶĂͲ
ďşĚŬǇ ĂŬƚŝǀŝǌĂēŶşĐŚ ēŝŶŶŽƐƚş
ƉƌǀŬǇ ŵĞǌŝŐĞŶĞƌĂēŶş ƐŽůŝĚĂƌŝͲ
ƚǇ͘ / ǀ ũĂƌŶşĐŚ ŵĢƐşĐşĐŚ ƚĂŬ ĚŽ
ďƵĚŽǀǇǌĂǀşƚĂůǇĚĢƚŝ͕ƚĞŶƚŽŬƌĄͲ
ƚĞǌĞǌĄŬůĂĚŶşƓŬŽůǇƌ͘,ŽƌĄŬĂ͕
ǌŵĂƚĞƎƐŬĠƓŬŽůǇǀĞƓŽǀĢĂǌĞ
ǌĄŬůĂĚŶş ƓŬŽůǇ ǀ hƌēŝĐşĐŚ͘ EĂ
ďƵĚŽǀĢϭϯ,ƐƉŽůĞēŶĢƐĞƐĞŶŝͲ
ŽƌǇ ƉƎŝƉƌĂǀŽǀĂůǇ ƐůĂŶĠ ƉŽŚŽƓͲ
ƚĢŶş Ă ǀ ŵĢƐşĐŝ ŬǀĢƚŶƵ ƉƎŝƓůǇ
ǀƓĞĐŚŶǇ ƐĞŶŝŽƌǇ ƉŽƚĢƓŝƚ Ɛǀǉŵ
ŚƵĚĞďŶşŵ ƉĄƐŵĞŵ ŬĞ Ŷŝ
ŵĂƚĞŬ͘ :ŝǎ ŶǇŶş ƐĞ ǀƓŝĐŚŶŝ ƚĢƓş
ŶĂ ĚĂůƓş ƐĞƚŬĄŶş Ɛ ĚĢƚŵŝ͕ ŬƚĞͲ
ƌĠ ŶĂƓŝŵ ƵǎŝǀĂƚĞůƽŵ ǀǎĚǇ Ƶŵş
ǀǇŬŽƵǌůŝƚŵŝůǉƷƐŵĢǀŶĂƚǀĄƎŝ͘
(pr)

19051710576

͙ƉŽƎĄĚƐĞŶĢĐŽĚĢũĞ
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Hlasovat ve finálovém kole můžete od pondělí 20. května od 8.00 hodin
až do pátku 31. května 2019 do 12.00 hodin, a to těmito způsoby:

1. prostřednictvím banneru na www.vecernikpv.cz
(z každé IP adresy lze hlasovat jednou za dvě hodiny)
2. e-mailem na adrese editor@vecernikpv.cz
3. na telefonním čísle 582 333 433
4. SMS zprávou na 608 960 042

Hlasovat budete moci celých 11 dní.
Průběžné výsledky Velkého finále zveřejníme
v příštím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
které vyjde v pondělí 27. května.
Ty konečné budou známy v pondělí 3. června!

-DNGRSDGORGUXKpVHPLILQiOH"
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V průběhu uplynulého týdne jste mohli
hlasovat ve druhém semifinálovém kole.
Z šestice kandidátů jste nejvíce hlasů
nakonec poslali studentům oktávy
A z Gymnázia Jiřího Wolkera za její kouzlení
s bílým prachem. Druhé místo obsadila
oktáva B ze stejného institutu, která si vtipně
pohrála se znázorněním významu a historie svých křestních jmen. Oktávě patří
i třetí místo tentokrát se jedná o studenty
Cyrilometodějského gymnázia, kteří se
společně s Alenkou ocitli v Říši divů. Tato trojice tedy postupuje do Velkého finále o zajímavé ceny, které startuje právě nyní.
Postupují:
1.Oktáva A, GJW, papírnictví Wiky,
nám. T.G.Masaryka
454 hlasů
2. Oktáva B, GJW, Baťa, Dukelská brána
347 hlasů
3. Oktáva CMG, knihkupectví Kosmas,
3.
nám. T.G.Masaryka
320 hlasů
Nepostupují:
4. 4. A, GJW, prodejna Teta, nám.
T.G.Masaryka
199 hlasů
5. E4, SOŠp a SOUs, Zlatá brána, Dukelská
brána
66 hlasů
6. 6. N, RG a ZŠ města PV, Zlatá brána,
Dukelská brána
6 hlasů

CO MŮŽETE ZÍSKAT?

Tři nejlepší třídy obdrží od redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku zajímavé a hodnotné ceny:

1. místo:

✓ SOUKROMOU PLAVBU pro celou třídu od společnosti PLAVBY PO OLOMOUCI
včetně dopravy tam i zpět v ceně 4 000 Kč

✓ TŘICET LÍSTKŮ na představení do LETNÍHO KINA v Mostkovicích v celkové
hodnotě 2 400 Kč

✓ ČTYŘIADVACET POUKÁZEK na konzumaci v hodnotě 100 Kč do restaurace ŠNYT
v celkové částce 2 400 Kč

✓ DVĚ KAZETY značkového vína v hodnotě 1 200 Kč od vinotéky SVĚT OC Arkáda
✓ PŮLROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro celou třídu v ceně 12 480 Kč
✓ DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY od marketingové společnosti TK PLUS
✓ další upomínkové ceny a dárkové předměty

2. místo:

✓ VSTUPENKY pro celou třídu na jeden z koncertů skupiny JELEN
nebo RYBIČKY 48 organizované společností HITTRADE v celkové hodnotě 9 360 Kč

✓ BASA PIV ke chvilce klidu a pohody v hodnotě 500 Kč
✓ KARTON VÍNA z prodejny VINOTÉKA U ZDEŇKA v hodnotě 600 Kč
✓ ČTVRTROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro celou třídu v ceně 6 240 Kč
✓ DÁRKOVÉ POUKAZY našich partnerů

3. místo:

✓ výlet pro celou třídu na HRAD ŠTERNBERK včetně dopravy tam i zpět
v celkové hodnotě 4 000 Kč

✓ pětadvacet mobilních sluchátek od společnosti MOBIL4YOU v celkové hodnotě 3 600 Kč
✓ poukaz pro DVĚ VOLNÉ HODINY na šesti dráhách v BOWLING PALACE
v hodnotě 2 640 Kč

✓ DÁRKOVÝ KOŠ plný kvalitnch surovin i lihovin z prodejny PROSTĚJOVSKÝ PRAMEN
v hodnotě 1 000 Kč

✓ MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro celou třídu v ceně 1 920 Kč
✓ DÁRKOVÉ POUKAZY našich partnerů
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aneb jsme
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RYCHLÝ
V NĚMČICÍCH ZAČNE ORDINOVAT DRUHÝ „OBVOĎÁK“ 9(ÿ(5
NÍK
Svoji pobočku tam v pondělí 3. června otevře ordinace všeobecného lékaře

NĚMČICE NAD HANOU Tohle je dobrá zpráva. V Němčicích
nad Hanou začne od pondělí 3. června ordinovat druhý praktický lékař. Naposledy tam přitom dva „obvoďáci“ fungovali
před více jak dvaceti lety! Během slavnostního otevření se lidé
mohou seznámit s MUDr. Tomášem Ambrozem i jeho ordinací.

v Němčicích první červnové pondělí. Jeho cesta do Němčic vedla přes
studium medicíny v Brně a desetileté působení na neurologickém oddělení kyjovské nemocnice. Spolu
s ním se o pacienty bude starat také
zdravotní sestra Hana Černá. Slavnostní otevření jejich ordinace začne
3. června ve 14:00 hodin a potrvá až
do 17:00 hodin. Doktor i sestřička
budou k dispozici pro všechny dotazy, případně bude možné se rovnou
registrovat.
Ordinace by měla být v budoucnu otevřena od pondělí do pátku.

letech budeme opět mít druhého
obvodního doktora. Předpokládám,
že o pacienty nebude mít nouzi,“ vyjádřil se starosta Němčic nad Hanou
pro Večerník
Jan Vrána, který zmínil, že co se týče
odborných i dětských lékařů, je situMartin ZAORAL
ace ve městě celkem dobrá.
U doktora si lidé z Němčic a široké- MUDr. Tomáš Ambroz lidem oteho okolí už něco načekali. A někdy se vře svoji ordinaci v Masarykově ulici
ani nedočkali. Jediný praktický lékař
FRMHYvHREHFQÙOÅNDÔ"
tam sice ordinuje každý všední den,
nicméně pouze pět hodin denně. Pa- Všeobecný lékař je ryze české rodinné nestátní zdravotní zařízení, které
cientů přitom občas bývá víc, než se se soustředí na poskytování zdravotní péče na venkově a v malých městech. Všeobecný lékař se snaží vracet primární lékařskou péči co nejblídá zvládnout.
„Situace byla dlouhodobě velmi že běžným lidem. Řetězec Všeobecného lékaře vznikl v roce 2014 první
špatná a řadu let se neměnila. Bylo ordinací v Netvořicích u Slapské přehrady. Nyní provozuje v Čechách
vypsáno opakované výběrové řízení, a na Moravě 25 vlastních ordinací, ve kterých se stará o 24 000 pacientů.
ale k ničemu to nevedlo. O praktic- Nové ordinace Všeobecného lékaře zpravidla vznikají buď převzetím orké lékaře je celorepublikově velká dinace stávajícího lékaře, který odchází do důchodu, nebo ve spolupráci
nouze. Proto jsme velmi rádi, že po s obcí v místě, kde dosud praktický lékař úplně chyběl.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

NA VÁŠ NÁMÌT

0QX¾QTFKPCEG8wGQDGEPÆJQNÆMCąGDWFGHWPIQXCVXVQOVQFQO÷X/CUCT[MQX÷
WNKEKX0÷OéKEÊEJPCF*CPQW
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Pacienti s akutními problémy ji budou moci navštívit v dopoledních
hodinách po celý týden mimo středy, kdy na ně bude vyhrazeno téměř
celé odpoledne. Pondělní odpoledne a středeční podvečer jsou vyhrazeny objednaným pacientům, ti se
však mohou objednat na kterýkoliv
čas v době ordinačních hodin. To se
však ještě může změnit.

„Při velkém zájmu pacientů se
nebráníme počet ordinačních
hodin navýšit. Smlouvu máme
uzavřenou se všemi zdravotními
pojišťovnami, registrovat se tak
může kdokoliv,“ upřesňuje primářka společnosti Všeobecný lékař
MUDr. Olga Janovská, pod níž
ordinace lékaře v Němčicích bude
spadat.

7UHVWXKRGQøXVQXOQDG¿OQLFL

Nehoda tøí náklaïákù, Bidelec zůstává vypuštěný,
škoda pøes dva miliony...
PROSTĚJOVSKO Na dálnici mezi
Olomoucí a Prostějovem došlo
minulé pondělí ráno k fatálnímu
selhání řidiče kamionu. Ten zřejmě
z vyčerpanosti usnul za volantem
a o neštěstí bylo postaráno. Šofér
způsobil nehodu tří nákladních vozidel a jednoho osobního automobilu.
Škoda je obrovská, naštěstí jen lehce
zraněn byl pouze viník nehody.
„V pondělí třináctého května po osmé
hodině ranní jsme přijali oznámení
o dopravní nehodě tří nákladních
vozidel a jednoho osobního vozidla
na čtyřatřicátém kilometru dálnice
D46. Řidič cizí státní příslušnosti nákladní soupravy jel v pravém jízdním
pruhu ve směru z Olomouce na Prostějov, během jízdy se však plně nevěnoval řízení a vlivem únavy usnul.

Se soupravou narazil do nákladního
vozidla svého krajana převážejícího
písek, které stálo v koloně. Nákladní
vozidlo s pískem následně nabouralo
do osobního vozidla a to vrazilo do
dalšího stojícího nákladního vozidla.
Při nehodě byl řidič, který způsobil
havárii, lehce zraněn,“ popsal řetězovou nehodu Libor Hejtman, tiskový
mluvčí Krajského ředitelsví Policie
Olomouckého kraje.
Dechová zkouška na alkohol byla
u všech řidičů negativní. Způsobená
škoda se ovšem vyšplhala přes dva
miliony korun. „Viníkovi nehody policisté uložili pokutu příkazem na místě
v maximální výši dvou tisíc. Nehoda
je i nadále v šetření, stejně jako přesná příčina a míra zavinění,“ doplnil
Hejtman.
(mik)

0GLJčąG\EGNÆąGV÷\QXÆPGJQF[PCF¾NPKEKX[X¾\NRT¾X÷LGLÊXKPÊM,GJQMCOKQP
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HQVQ2QNKEKGè4

opravy se jen chystají
zjistili jsme

Pozor, staví se
kanalizace!
Určice (mls) - Stavba nové kanalizace v Určicích běží na plné obrátky.
Poté, co tam do jednoho z výkopů
zapadla řidička škodovky, si v těch
místech obzvláště dají pozor na řádné značení dopravními značkami.
Řidiči projíždějící obcí se musí připravit na komplikace. Od 1. června
do 12. července dojde k částečné
uzavírce silnice mířící z Určic ve
směru na Výšovice a také sousedních ulic, z nichž jedna vede kolem
místního hřbitova a druhá kolem
tamního fotbalového hřiště. Stavba
kanalizace v Určicích by měla skončit letos, následně dojde na opravy
komunikací, s nimiž se počítá až do
konce června příštího roku.

Opraví silnici
Laškov (mls) - Silnice mezi Laškovem a Kandií se v dohledné době
opraví. Rekonstrukce zároveň vyřeší problém s nezpevněnou krajnicí a odvodněním. Olomoucký
kraj v této souvislosti již získal stavební povolení.

=YÙvÉEH]SHÄQRVW
chodcù
Pivín (mls) - Nový chodník by měl
vyrůst v ulici Záhumení v Pivíně.
Lidé tam dosud museli chodit po
asfaltové silnici, kterou bude nový
chodník sledovat. Po jeho výstavbě se tedy v uvedeném prostoru
výrazně zvýší bezpečnost chodců.
Chodník povede nejprve po jedné straně, zhruba v jeho polovině
je navrženo místo pro přecházení,
a chodník bude dále pokračovat po
druhé straně. Jeho minimální šířka
bude dva metry.

K bankomatu po novém
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PLUMLOV Tohle už vrtá lidem
hlavou... Řadu měsíců je totiž
zcela bez vody Bidelec v Plumlově, kam se dříve lidé chodili
koupat s velkou oblibou. Rybník
nacházející se u silnice ve směru
na Vícov by se měl nyní konečně
dočkat potřebných oprav. Stav
jeho hráze i výpusti je totiž hodně
špatný. Přestože je ale už dlouho
vypuštěný, stále se tam nic neděje.
Nevábný pohled už delší dobu nabízí rybník Bidelec v Plumlově. Jeho

vypuštění v plné nahotě odhalilo
špatný stav hráze i technických objektů. „Slyšel jsem, že se má rybník
opravovat, ale stále tam panuje pověstné ticho po pěšině,“ upozornil
Večerník jeden z místních.
Jak se Večerníku podařilo zjistit, rybník by se měl skutečně začít opravovat. Práce mají probíhat na nápustném objektu i potrubí. Zároveň
má dojít k dosypání a opravě hráze.
V současnosti se však u rybníka skutečně neděje vůbec nic. „Stavba byla

v dubnu předána zhotoviteli a prakticky ihned po předání začaly přípravné práce, které stále probíhají,“
reagoval na náš dotaz po aktuálním
vývoji situace tiskový mluvčí Povodí
Moravy Petr Chmelař.
Během oprav nemají vzniknout
žádná dopravní omezení. Celkové
náklady by měly dosáhnout 4,4 milionu korun. „Rekonstrukce bude dokončena do konce roku. Následně
se začne nádrž napouštět,“ přislíbil
Chmelař.
(mls)

Plumlov (mls) - Už zhruba sedm
let funguje na náměstí v Plumlově bankomat. Mnohým lidem ve
městě chyběl, na druhou stranu
se k němu příliš nehrnuli. Nyní se
město rozhodlo opravit chodník,
který od něj vede kolem silnice ve
směru na Prostějov. S pracemi by
se mělo začít letos v létě.

KDE SE
CO DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY,
POZVÁNKY NA AKCE
NÁM VOLEJTE, PIŠTE

582 333 433 ,
608 960 042,
VECERNIK@PV.CZ

83ôQæÇQDPXVHOSĂLVW»WQôPHFN×
Velké vojenské cvičení Dark Blade 2019 právě začíná

PĚNČÍN Tohle se vskutku nestává každý den. Více jak 74 let
od konce druhé světové války
přistál poblíž hřbitova v Pěnčíně vrtulník německého Bundeswehru! Stalo se tak kvůli
přípravám na mezinárodní
cvičení Dark Blade, které nad
prostějovským regionem „naostro“ vypukne právě dnes, tedy
v pondělí 20. května. Nebe nad
Prostějovskem se v jeho průběhu zaplní desítkami armádních
vrtulníků z celé Evropy.

Martin ZAORAL
Německý vrtulník u Pěnčína přistál
krátce před sedmnáctou hodinou.
Stalo se tak z bezpečnostních důvodů. „Stroj posádce hlásil technickou
závadu. Po takzvaném bezpečnostním přistání vrtulník zkontroloval
německý technický personál, stroj
následně mohl přeletět zpět na základnu u Náměště nad Oslavou. Nikomu se nic nestalo,“ uvedla mluvčí
generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Přistání německého armádního
vrtulníku bylo pro místní nečekanou atrakcí. „Samozřejmě že jsem
o tom slyšel, ačkoliv osobně jsem
tam nebyl. Pokud mám správné
informace, tak jeden vrtulník přistál u hřbitova nedaleko silnice ve
směru na Laškov a druhý nad ním
kroužil,“ popsal starosta Pěnčína
Ladislav Popelář.
K přeletu německého transportního vrtulníku došlo v rámci cvičení
Dark Blade 2019, které hostí základna Sedlec u Náměště nad Osla-

vou od minulého čtvrtka. V České
republice se koná poprvé. Účastní
se ho asi 800 českých a 300 zahraničních vojáků z Belgie, Německa,
Polska, Maďarska a Slovinska.
Vlastní cvičení propukne v pondělí
20. května. Vojáci budou trénovat
ostré střelby, vysazování parašutistů a potápěčů, přepravu lidí i psů
nebo třeba noční lety. Hlavní části
se bude konat mimo jiné ve vojenském újezdě Březina na Drahanské vrchovině. Cvičení Dark Blade
2019 by mělo trvat až do 3. června.
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Předminulou sobotu 11. května
po desáté hodině zjistili policisté
dopravního inspektorátu v Konečné ulici v Držovicích v rámci
hlídkové činnosti osobní automobil značky Opel bez platné
technické kontroly. Po zastavení
vozidla se jeho pětačtyřicetiletý
řidič z Brna policistům přiznal,
že má až do listopadu tohoto roku
vysloven zákaz řízení. Provedenými dechovými zkouškami policisté u muže následně změřili
nejvyšší hodnotu 0,76 promile
alkoholu v dechu. Muž s naměřenými hodnotami souhlasil a požití
alkoholu před jízdou přiznal. Pro
své jednání je tak nyní podezřelý
z několika přestupků podle zákona o silničním provozu. Za ty mu
hrozí pokuta od 25 000 do 50 000
korun a zákaz činnosti na dobu od
jednoho roku do dvou let. Další
jízdu policisté muži zakázali.

Bez STK, ale
s alkoholem

V dosud přesně nezjištěné době od
10. do 12. května se zatím neznámý
pachatel vloupal do bytu v domě
v obci Čelechovice na Hané. Dovnitř pachatel vnikl po násilném
překonání balkonových dveří. Byt
prohledal a odcizil z něj 30 kusů
pamětních medailí z hradů a zámků, mobilní telefon značky Vodafone bez SIM karty, dvě nabíječky na
telefon, 15 lahviček náplní do elektronické cigarety a pánské běžecké
hodinky. Způsobenou škodu pětatřicetiletý uživatel bytu předběžně
vyčíslil na 3 100 korun na odcizených věcech a na 1 000 korun na
poškozených dveřích. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu porušování domovní svobody a přečinu
krádeže. Za ty pachateli v případě
dopadení a prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

V bytě obral sběratele

Zřejmě přes noc ze čtvrtku 16. na
pátek 17. května vnikl neznámý
pachatel do areálu zemědělského družstva ve Vrchoslavicích.
Tam pak z odstaveného traktoru
odmontoval a odcizil levé i pravé
dveře a dvě závaží zadních kol.
Z palivové nádrže traktoru také odčerpal asi 50 litrů motorové nafty.
Poškozená společnost škodu předběžně odhadla na více jak 40 000
korun. Ve věci byly zahájeny úkony
trestního řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže,
za který lze dle trestního zákoníku
uložit mimo jiné trest odnětí svobody až na dva roky.

„Očesal“ celý traktor
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3x NEJJ smržžickkéhho vanndruu...
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o něco podobného zájem, už tady byli,“
vysvětlil organizátor.
Na všechny čekaly pěší túry od jedenácti do padesáti kilometrů a celkem osm
cyklotras pro horská i silniční kola. Nejmladším účastníkem se letos stala Anička Jeřábková z Vícova, které bylo v době
konání vandru teprve 8 dní. V kočárku
se projela na 11 kilometrů dlouhé trase.
„Její maminka je aktivní členkou našeho
turistického klubu. Pozoruhodné je, že
v minulosti již byla nejmladším účastníkem vandru její starší dcera Jana, které
jsou nyní dva roky. Proto ji maličko podezřívám z toho, že si termín porodu plánuje tak, aby bezprostředně po něm mohla
vyrazit na Smržické vandr,“ poznamenal
s lišáckým úsměvem Zdeněk Balcařík.
Nejstarším účastníkem byl vyhlášen
Jaroslav Punčochář, který v 89 letech
přijel 13 km na kole z Kelčic, objel si
trasu 33 km a zase jel 13 km domů.„Na
podobné akci jsem vůbec poprvé v životě. Dříve jsem hodně jezdil na silničním
kole, ale samotného mě to přestalo bavit
a neměl jsem tu správnou motivaci. Teď
mě kamarádi, s nimiž jsem se seznámil
v hospodě v Malenách, pravidelně berou
na výlety na horských kolech. A právě oni
přišli s nápadem, že bychom dneska vyra-

KOSTELEC NA HANÉ Třídění odpadů je výhodné pro všechny. Nejenže
se člověk chová šetrněji k přírodě,
navíc na tom může i slušně vydělat!
Jako první v regionu přešli k propracovanému systému třídění v Plumlově. Stalo se tak již před více jak dvěma
lety. Od července by se k němu měl
přidat i Kostelec na Hané.

zili na vandr,“ svěřil se pak třiašedesátiletý
Jiří Vašek ze Stražiska–Růžova.
Další možnost provětrat své kolo
při akci KČT Smržice dostane nejen
on opět první zářijovou sobotu, kdy
se bude konat 21. ročník Smržické
šlapky. „Už jsem přemýšlel, že se šlapkou skončíme, že dvacet ročníků by
mohlo stačit. Ale chytl se toho kamarád Ivan Dostál, podle něhož by to byla
velká škoda. Takže do toho asi zase půjdeme,“ uzavřel Zdeněk Balcařík, který
si kromě svých obětavých kolegů a kolegyň pochvaloval spolupráci mimo jiné
i s kosteleckou tiskárnou.

za likvidaci komunálního odpadu.
Navzdory tomu nechceme výrazně
zvyšovat poplatky za odpad. Jedinou
možností je ovšem snížení jeho množství. K tomu je třeba začít třídit víc než
dosud. Věříme, že se nám díky tomu
podaří ceny stabilizovat a ten, kdo bude
třídit obzvláště pilně, může i ušetřit,“
vyjádřil se starosta Kostelce na Hané
František Horák, který popsal i to, jak
se budou popelnice vyvážet. „V liché
týdny se bude vyvážet komunální odpad, každý sudý týden buď papír, plast,
nebo bioodpad,“ popsal Horák.
Kostelec na Hané v tomto ohledu
následuje Plumlov, kde probíhá všeobecné třídění již od října 2016. „Mám
velkou radost, že se nám každým rokem zvyšuje množství vytříděného
odpadu, a je vidět, že stále více lidí zajímá ekologické nakládání s odpady. Ke
třídění jsou vedeny děti ve škole, a dokonce i ve školce,“ uvedla plumlovská
starostka Gabriela Jančíková.
V Plumlově, kde je celkem 823 adresných míst, zatím vydali 473 nádob na

Obec loni nechala vybudovat koupací
biotop a na půl sezóny ho stihla otevřít.
Zájem lidí byl ohromný, i proto si nyní
v Otaslavicích mohou dovolit jisté novinky. „Společně s otevřením biotopu
chystáme také spuštění disc golfu. Do
budoucna dále chystáme workoutové
a dětské hřiště. Jisté pak je, že dojde na
rozšíření občerstvení,“ nechal se slyšet
Hýbl. Biotop má pro plavce i provozovatele tu výhodu, že voda nepotřebuje chemickou úpravu. Což ocení třeba alergici.
I na dalších dvou vesnických koupalištích na Prostějovsku pak už vyhlíží
letní počasí. Třeba na jihu už mají

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOVSKO Podmračená obloha a mrholení. Takové počasí zažívají v posledních dnech lidé na Prostějovsku. Přesto na mnoha místech
už probíhají přípravy na koupací sezónu. A na jednom odpočítávají poslední dny od otevření. „Slavnostní
proběhne devětadvacátého června,
ale již od prvního června budeme
o víkendech v provozu podle počasí,“ prozradil Večerníku starosta
Otaslavic Marek Hýbl.

zjistili jsme

]DMÉPDYRVWLNROHPNRXSDOLvy

bioodpad, 492 na plast
a 358 na papír. Dále je
tam řada sběrných míst
například pro lidi žijící
v bytových domech. Pro
ně je k dispozici celkem
42 kontejnerů na papír,
47 na plast a 19 na bioodpad.

jednu jistotu: nezamyslická plovárna
otevře i letos. „Otevřeme první týden
v červnu,“ oznámil provozovatel koupaliště Vladimír Jaroš. „Zatím nemáme vyřešenou výši vstupného. Vše se
ale zdražuje, voda, bazénová chemie
i elektřina,“ sdělil. Přípravy podle jeho
slov už probíhají, což potvrdil i starosta
městyse Vlastimil Michlíček.
Plné ruce práce mají také ve Stražisku.

I tam by rádi nalákali více plavců a cachtačů. „Chystáme se rozšířit nabídku
občerstvení. Vstupené ponecháme
vstupné,“ nastínila starostka obce Markéta Dvořáková. Ve Stražisku ale otevřou později. „Určitě to nebude hned
začátkem června. Kdyby se zadařilo,
tak v půlce měsíce. U nás záleží jak na
počasí, tak na brigádnících,“ nastínila
jisté trable.

7åLGPR¾TFPčUVąÊJCLÊPCOGVTWX[\PCXCéKNGVPÊJQMQWR¾PÊ(QVQCTEJXÊ8GéGTPÊMW

* otaslavický biotop sloužil přes zimu dálkovým zimním plavcům
* v minulosti bylo na stejném místě v Otaslavicích koupaliště,
které však zchátralo
* v areálu je nově celoročně otevřený hostinec
* v Nezamyslicích panovaly kolem otevření velké dohady a spory
* ve Stražisku se změnil správce, novým je Tomáš Krejčí
* Stražisko každoročně nabízí večerní romantické koupání

PROSTĚJOVSKO Nechybělo mnoho, a zaznamenali jsme obrovskou
tragédii. Minulé pondělí večer vzplanul za jízdy na dálnici u Držovic polský autobus plný malých dětí včetně
sedmičlenného dospělého doprovodu. Velký požár zachvátil brzy celé
vozidlo, lidé z něj ale naštěstí včas
vystoupili a hasiči je evakuovali.
Co se přesně stalo? V pondělí 13.
května ve 21:20 hodin došlo na 29.
kilometru dálnice D46 ve směru
z Olomouce na Vyškov k zahoření
jedoucího autobusu s 51 cestujícími. „Všem se z autobusu podařilo
vystoupit a ke zranění osob tak nedošlo. Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na 1 800
000 korun. Po dobu hasebních prací
byla dálnice v obou směrech uzavřena,“ prozradil prvotní fakta z vážné
nehody František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Krátce po dvaadvacáté hodině byl

tel Hasičského záchranného sboru.
Na likvidaci požáru autobusu se totiž
podílely hned čtyři jednotky z řad
profesionálních a dobrovolných hasičů. „Plameny velmi rychle prostoupily celým dopravním prostředkem,
všech jedenapadesát osob se ale dostalo včas do bezpečí do svahovitého
terénu vedle dálnice. Hasičům se po
zhruba půlhodině podařilo ničivé
plameny zkrotit. V následujícím čase
pokračovali v postupné likvidaci,
ochlazování a celkové bezpečnostní
kontrole požářiště a jeho okolí. Pro
cestující byl z centrální stanice v Olomouci vypraven evakuační autobus.
Všechny osoby, a to včetně čtyřačtyřiceti dětí, vyvázly bez zranění a následně byly přepraveny na hasičskou
stanici v Prostějově, tam jim byl po-
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zprovozněn jízdní směr na Olomouc.
„Doprava jedoucí směrem na Vyškov
byla odkloněna na exitu 33 a dále přes
obce Olšany u Prostějova, Čelechovice na Hané, Smržice a Prostějov.
Brzy po půlnoci byl vrak autobusu
odtažen a dálnice byla zprůjezdněna
v obou směrech,“ potvrdil Kořínek
s tím, že příčiny a okolnosti vzniku
požáru si k šetření převzal vyšetřova-

ZHQVQ*<51NQOQWEMÆJQMTCLG

skytnut dočasný azyl, to znamená tepelný komfort a pitný režim,“ shrnul
celou událost Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje. „Příčinou
zahoření podle získaných informací je s největší pravděpodobností
technická závada v motorové části
autobusu,“ doplnil mluvčí krajských
hasičů.
(mik)

Od dnešního dne, tedy od pondělí 20.
května až do pátku 31. května, budou
ve sběrném dvoře v Kostelci na Hané
vydávat očipované nádoby na tříděný
odpad. Nádoby o kapacitě 120 litrů si
lidé mohou vyzvednout zdarma. Na
jedno číslo popisné dostanou jednu
popelnici na plast, jednu na papír a jednu na bioodpad. Všechny budou očipované, takže lidé budou moci na internetu sledovat, kolik odpadu vytřídili. Od
toho se může odvíjet i sleva na poplatku za odpad. Projekt by se měl naplno
rozjet od začátku letních prázdnin.
„Dochází ke stálému navyšovaní cen

Martin ZAORAL
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RADNICE BUDE
ZDARMA ROZDÁVAT
D
NÁDOBY NA ODPA
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klikni na

www.vecernikpv.cz
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BYLI JSME
U TOHO
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Vyrazilo 1 237 účastníků, byla mezi nimi i osmidenní holčička

který vzhledem ke krásnému počasí očekával o něco málo vyšší počty. „Svoji roli
určitě sehrálo velké množství akcí, které
se v Prostějově i v jeho okolí koná. Faktem je, že dorazilo hodně pěších turistů.
Jezdce na horských kolech pak mohlo
odradit bahno, které na některých trasách
bylo. Ostatně když jsme je v týdnu za deště značili, tak jsme je sotva projeli. Na druhou stranu, jak některé z nich znám, tak
jsou rádi, když se z cest vrátí s pořádně zašvihaným strojem,“ zauvažoval Balcařík,
kterého překvapilo i to, kolik lidí letos
vyrazilo na akci vůbec poprvé. „Člověk
by za ty roky čekal, že všichni, kteří mají

0GLX÷VwÊHTOQNXCTG¾NW\CMWNVWTPÊOFQOGORCPQXCNMQNGO 0GLONCFwÊO×éCUVPÊMGOD[NCX[JN¾wGPC#PKéMC,Gą¾DMQX¾ 0GLUVCTwÊO ×éCUVPÊMGO D[N X[JN¾wGP RCP ,CTQUNCX
FGX¾VÆMF[RąKLGNFCNwÊCWVQDWUQXÚUXQ\\2TQUV÷LQXC
\8ÊEQXC*QNéKéEGD[NQVGRTXGFPÊCRTQLGNCUGXMQé¾TMW 2WPéQEJ¾ąMVGTÚXNGVGEJRąKLGNMOPCMQNG\-GNéKE
PCVTCUGMO
QDLGNUKVTCUWMOC\CUGLGNMOFQOč
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SMRŽICE Pokud se chce člověk vydat za štěstím, měl by se přestat trápit tím, co je mimo jeho moc. Kdo to zatím nedokáže, ten mohl uplynulou sobotu za dobrým pocitem putovat alespoň na Smržickém vandru. Navzdory nebývalé konkurenci nejrůznějších podniků přilákala
největší turistická akce v regionu stovky milovníků pohybu na čerstvém
vzduchu. V krásném slunečném a teplém dni se jim vandrovalo jedna
báseň. U toho prostě Večerník nemohl chybět.
Smržické vandr je již řadu let skvělou pří- na vandr vyrazilo 409 pěších, 303 lidí na
ležitostí pro společný výlet celých rodin či silničních a 466 jezdců na horských kopočetných skupin přátel. Zatím nejvyšší lech. Chybět nemohlo ani 59 pořadatelů,
účast zaznamenal před třemi lety, kdy se což dohromady dává 1 237 účastníků,“
na jeho startu sešlo 1 738 turistů. „Letos spočítal předseda KČT Zdeněk Balcařík,

Martin ZAORAL

pro Večerník
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zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...
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vOlšanechuProstějovasevloupalzatím neznámý pachatel do servisního
vozu. Uvnitř dodávky odcizil různé
dílenské nářadí, autorádio a vysílačku.
Ke krádeži došlo někdy v době od 16.
do 17. května. Poškozená společnost
škodu odhadla na asi 70 000 korun.
Ve věci byly zahájeny úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež, za který hrozí pachateli v případě jeho dopadení trest
odnětí svobody na jeden rok až pět let.

PROSTĚJOVSKO Šofér škodovky
z Prahy zřejmě nezná dopravní situaci na dálnici u Olšan u Prostějova, kde
je provoz sveden do jednoho pruhu.
Navíc jel rychle a po mokré vozovce.
V důsledku toho se „netrefil“ do omezujícího pruhu a narazil do značení.
„Ve čtvrtek šestnáctého května po jednadvacáté hodině došlo na dvaatřicátém kilometru dálnice D46 ve směru
z Prostějova na Olomouc k havárii
osobního automobilu Škoda Octavia.
Padesátiletý řidič z Prahy z důvodu
vysoké rychlosti jízdy na mokré komunikaci při přejíždění z levého do

pravého jízdního pruhu nezvládl řízení. V důsledku toho levou stranou
vozidla narazil do tří vodicích desek.
Při tom došlo k poškození vozidla
i dopravního značení. Ke zranění osob
při dopravní nehodě nedošlo,“ popsal
karambol František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 40 000 korun.
Alkohol u řidiče policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Jeho přestupek vyřešili uložením
pokuty v příkazním řízení.
(mik)
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Rychlá jízdy za mokra se nevyplatila

Předminulou neděli 12. května
v době od dopoledních do večerních hodin měl dosud nezjištěný
pachatel z ložnice domu v obci na
Prostějovsku odcizit příruční trezor s finanční hotovostí bezmála
17 000 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádeže. Za
ten pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Trezor s penězi je fuč Straka řádila v dodávce
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MYSLEJOVICE Minulou středu 15. května v dopoledních hodinách couval čtyřicetiletý řidič s kamionem značky Scania s prázdným návěsem pro
přepravu dřeva po místní komunikaci v Myslejovicích. Při tom došlo k zachycení kabelu telekomunikačního vedení klanicovým návěsem.
„Následkem toho došlo k poškození dvou sloupů vedení. Jeden sloup byl částečně vyvrácen v místě uložení a druhý dřevěný se zlomil. Ke zranění osob při
dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na šestadvacet tisíc korun. Věc byla policistům oznámena dodatečně, proto
nebyla provedena dechová zkouška u řidiče,“ sdělil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. „Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal.
(mik)
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Nejdéle sloužící ředitel GJW Michal Šmucr připravuje oslavy 120. narozenin,
byl u znovuotevření Divadla Point a výpravy žáků do nejlidnatější země světa

PROSTĚJOV V letošním roce si
Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově připomene jubileum v podobě 120. výročí od svého založení. Není žádnou novinkou, že toto
gymnázium je významným institutem nejen pro zdejší region a Olomoucký kraj, zároveň se přitom
podílí na celé řadě společenských
a kulturních akcí. Nejen o tom, jak
budou vypadat oslavy kulatého milníku a co všechno Gymnázium Jiřího Wolkera připravuje, jsme hovořili s ředitelem Michalem Šmucrem
(na snímku), který je ve funkci prvního muže GJW již šestnáct roků
a je tak nejdéle působícím ředitelem
v historii školy. A nejen to, aktivní je
také v politice, kultuře, sportu i společnosti, kdy již třetím rokem vede
spolek Hanácký Jeruzalém.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Petr
KOZÁK
yy Gymnázium si připomíná významné výročí své existence. Promítá se dlouhá tradice do života
školy?
„Sto dvacet let existence školy je určitě příležitost k připomenutí historických okolností a tradic školy. Musím
říct, že tradice školy připomínáme
neustále, protože jsou součástí vzdělávání našich studentů. Významní
absolventi jsou přece tím nejlepším
příkladem pro motivaci našich studentů. U maturitních tříd máme
na chodbách expozici významných
absolventů školy a myslím, že tam
jsou skuteční giganti v oblasti vědy,
techniky, kultury, sportu nebo společenského života vůbec. Je dobré si
připomenout, že gymnázium před
sto dvaceti roky vznikalo v době,
kdy byl plným úspěchem kulturním
i ekonomickým korunován zázrak,
kterému říkáme české národní obrození. Jaká úžasná síla se probouzela
v našem národě, když stavěl tak nádherné budovy jako školy. Budovy škol
tehdy vznikaly jako skutečné chrámy
určené ke vzdělání národa. Je zcela
logické, že projev takové národní síly
musel skončit i politickou emancipací
v podobě vzniku Československé republiky. Dlouhá tradice samozřejmě
zavazuje a my jsme připraveni ji v letošním roce u příležitosti sto dvacátého výročí připomenout řadou akcí.“
yy Jaké akce k připomenutí svého
výročí škola připravuje?
„Především musím pozvat všechny
absolventy školy na den devatenác-

tého října, kdy součástí oslav bude
´Den otevřených dveří´ a večerní
program v Městském divadle v Prostějově. Bude to určitě příležitost, aby
si absolventi zavzpomínali a také aby
se seznámili se současností školy.
Chceme připravit v Městském divadle a v prostorách Národního domu
kulturní program, kde se určitě bude
prezentovat Divadlo Point a kde také
chceme trošku poděkovat všem, kteří Gymnáziem Jiřího Wolkera prošli,
pomáhali mu a především těm, kteří tam nechali kus dobré kantorské
práce. Součástí připomínky 120.
výročí bude samozřejmě i vydání
almanachu. Poprvé v digitální podobě bude připraven seznam všech
absolventů gymnázia za celých sto
dvacet let.“
yy Nebojíte se problémů s GDPR?
„Celý život se bojím jen hlouposti
a závisti, ale vždycky věřím, že to společně s kolegy zvládneme a tak zvládneme i GDPR.“ (úsměv)
yy S kým gymnázium při přípravě
oslav spolupracuje?
„Musím vždy na prvním místě poděkovat za trvalou podporu našemu
zřizovateli Olomouckému kraji a za
trvalou přízeň statutárnímu městu
Prostějov. To jsou klíčoví partneři pro
všechny významné aktivity naší školy. Dalším významným partnerem
je Klub přátel gymnázia a nadační
spolek Gaudeamus. Chci při této příležitosti poděkovat lidem, kteří pracují pro potřeby gymnázia, pomáhají
s organizací akcí a jejich finančním
zajištěním. Spojením všech těchto
podporovatelů jsem přesvědčen, že
zajistíme důstojné připomenutí výročí školy. V neposlední řadě při přípravě oslav odvádí řada kolegů pedagogů
a zaměstnanců gymnázia spoustu
skvělé práce.“
yy Zmínil jste úlohu Divadla
Point. Jak si zvyklo divadlo na nové
prostory na Husově náměstí?
„Divadlo Point je nedílnou součástí
Gymnázia Jiřího Wolkera. Shodou
okolností to bude letos patnáct let od
jeho vzniku, takže vlastně máme letos
dvojnásobný důvod k připomínce
a oslavě. Desátého května zahájilo
Divadlo Point své působení v nových
prostorách bývalé základní školy na
Husově náměstí. Myslím, že premiéra se mimořádně vydařila a adaptované prostory jsou krokem kupředu
v podmínkách práce studentských
divadelníků. Point je nedílnou součástí kulturního života Prostějova.
Za patnáct let jeho existence jím prošly desítky žáků gymnázia a někteří
z nich se dnes prosadili v divadelním
a filmovém světě.“
yy Nedávno proběhla v médiích zpráva o návštěvě studentů
a učitelů gymnázia v Číně. Na-

vštíví Gymnázium Jiřího Wolkera
v roce 120. výročí zástupci partnerských škol?
„Gymnázium Jiřího Wolkera má dnes
partnerské školy v Německu, Španělsku, Polsku, Finsku, Ruské federaci
a v Číně. V letošním roce nás navštívili kolegové ze Španělska a Finska.
Čeká nás návštěva v Německu a na
podzim očekáváme partnerské delegace z Ruska i Číny. V případě delegace z Číny jsme zdvořile naznačili
možnost, že by se zúčastnili právě
oslav sto dvacátého výročí školy.“
yy Jak vzniklo partnerství s Čínou?
„Partnerství s Čínou vzniklo na základě využití příležitosti, jež vyplynula z osobních kontaktů. Čínský
partner je mezinárodní škola s podobným vzdělávacím programem
jako Gymnázium Jiřího Wolkera.
Chtějí kombinovat vzdělávání čínských studentů s kvalitní výukou
angličtiny. Protože naše gymnázium
v osmiletém studiu vyučuje některá
témata v anglickém jazyce a kombinuje tak při výuce český a anglický jazyk, mohli jsme naše zkušenosti čínským studentům prezentovat. Naše
zkušenosti a výsledky našich žáků
v anglickém jazyce a při mezinárodních soutěžích prezentovaných
v angličtině byly základem zájmu
čínské strany. Počítáme s pravidelnými výměnnými návštěvami, jichž se
budou účastnit studenti gymnázia,
kteří si zvolí čínský jazyk jako nepovinný předmět.“
yy Kombinace výuky v českém
a anglickém jazyce bude do budoucna nosnou koncepcí školy?
„Ano, v případě studentů osmiletého gymnázia to bude zcela nosná
věc. Možnost široké volby volitelných předmětů a zvládnutí odborných předmětů v českém i anglickém jazyce. Budeme chtít, aby po
odborné stránce byl náš student
dobře připravený a v anglickém jazyce měl základ znalostí na úrovni B2
– C1. Za rok budou maturovat první
absolventi tohoto vzdělávacího programu a myslím, že se to podařilo.“
yy Blíží se konec školního roku.
Kdy zahajujete maturity?
„Maturity jsme už zahájili. Máme
za sebou společnou část a nyní nás
právě v tomto týdnu čeká ústní část
maturit včetně profilové části. Pokud vše dobře dopadne, tak jedenatřicátého května vydáme maturantům maturitní vysvědčení. Maturují
opět čtyři třídy, takže více než stovka
studentů.“
yy Jak dopadli vaši studenti u didaktických testů z českého jazyka,
matematiky a angličtiny? Mají už
to nejtěžší za sebou?
„Didaktické testy mají všichni úspěš-
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Patřím k učitelům, kteří ctí zásadu, že tam,
kde tréma způsobí, že výsledek je u maturity
na hraně, tak má kantor drcnout do žáka či
žákyně tak, aby přepadl na tu lepší stranu...
ně za sebou. A bohužel vás musím opravit, to těžší je teprve čeká.
(úsměv) U nás je vždy složitější ústní část a profilová část maturitní
zkoušky. Přesto je nechci strašit,
a naopak při otevírání maturit
jim vždy říkám, že právě jejich
učitelé jsou ti, kteří jim nejvíce
drží palce a u zkoušky dospělosti jim fandí. Patřím
k učitelům, kteří ctí zásadu,
že tam, kde tréma způsobí,
že výsledek je u maturity
na hraně, tak má kantor
drcnout do žáka tak, aby
přepadl na tu lepší stranu.“
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✓ narodil se 18. srpna 1963 v Brně
✓ dlouhodobě žije v Bílovicích-Lutotíně
✓ od roku 2013 je ředitelem Gymnázia
Jiřího Wolkera
✓ absolvent Mendelovy univerzity
v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci
a Pedagogické fakulty na Univerzitě Karlově v Praze
✓ první profesní zkušenost byla na pozici technik v SDP Čehovice
✓ učit začal v roce 1990 na Švehlově střední škole polytechnické
v Prostějově, kde se v roce 1994 stal zástupcem ředitele
a o tři roky později jejím ředitelem
✓ od roku 2001 je předsedou Asociace středních škol Olomouckého kraje
✓ člen Výboru pro vzdělávání, výchovu a zaměstnanost Zastupitelstva
Olomouckého kraje
✓ je předsedou spolku Hanácký Jeruzalém
✓ politicky je dlouhodobě spjat se jménem poslance Radima Fialy,
s nímž prošel dráhou od Občanské demokratické strany přes Úsvit až
po nynější působení v hnutí Svoboda přímé demokracie -Tomio Okamura
✓ ve volném čase se ponejvíce věnuje historii
zajímavost: v roce 2015 mu bylo uděleno nejvyšší rezortní vyznamenání
MŠMT ČR – Medaile za vynikající pedagogickou práci 2. stupně

Pondělí 20. května 2019
www.vecernikpv.cz
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pro Večerník

Michal
KADLEC

PROSTĚJOV Jak Večerník
informoval v předchozím
vydání, v pondělí 6. května
se konala tisková konference prostějovského vedení
Policie ČR, na které byly
prezentovány nejen úspěchy při vyšetřování, ale také
nejvíce eskalovaná tragédie
loňského roku - výbuchu
v Mostkovicích. Došlo i na
další aktuální případy, na
přetřes přišla také problematika neurvalých hokejových fanoušků. Již jsme referovali o předání ocenění řidiči kamionu, který začátkem
března na dálnici D46 svým
pohotovým činem zabránil
možné tragédii. Dnes dochází na zbývající události.

WWW.
VECERNIKPV
.CZ

PROSTĚJOV Tisková konference Policie ČR Územního odboru
Prostějov prozradila také okolnosti, které vedly k zatčení pachatelů
krádeží pohonných hmot. Benzín
i naftu si povedené kvarteto mladíků obstarávalo navrtáním nádrží osobních i nákladních vozidel.
Série těchto případů zaměstnávala policisty během ledna a února
tohoto roku a vyšetřování se ujalo
Obvodní oddělení Prostějov 2.
Právě vedoucí tohoto oddělení
Petr Kočíř sdělil novinářům všechny podstatné údaje.
„Na počátku letošního roku jsme na
našem obvodním oddělení zaznamenali první hlášení krádeže pohonných
hmot z motorových vozidel. Pachatelé tuto trestnou činnost prováděli
navrtáváním nádrží. Brzy registrovala další hlášení stejného typu i jiná
obvodní oddělení na Prostějovsku
s výjimkou Konice. Pachatelé nepronikali přímo do vozidel a navíc
neponechávali po sobě příliš stop.
Nemohli jsme tedy spoléhat na jejich
vyhodnocení a museli jsme hledat jinou cestu, jak tuto sériovou činnost
přerušit a odhalit pachatele,“ prozradil Kočíř. „Přestože policie v současnosti disponuje moderní technikou,
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nic nenahradí
poctivou práci
policistů v terénu. A právě touto
cestou jsme se vydali. Hlavně v nočních
hodinách jsme zintenzivnili kontroly vozidel a jejich osádek.
Na našem obvodním oddělení byl
ustanoven speciální tým, který se věnoval právě vyšetřování těchto trestných činů. Postupně se vyhodnotily
veškeré poznatky, které nás dovedly
k osobám prolínajícím se celým
případem. Jakmile bylo zřejmé, že
máme ty pravé podezřelé, následovaly výslechy, zajišťování důkazů. Mimo

jiného jsme při
domovních prohlídkách dnes již
obviněných osob
nalezli kanystry a vrtačky, pomocí kterých
byla realizována trestná činnost pachatelů. Těch bylo více a při
jednotlivých zlodějských výpravách
se střídali,“ popsal dále cestu ke zdárnému cíli Petr Kočíř.
Jak na dále prozradil, policisté z obvodního oddělení Prostějov 2 obvinili
z trestných činů krádeže a poškození
cizí věci čtyři mladíky z Prostějovska
ve věku od 20 do 25 let. Všem teď
u soudu hrozí až dvouletá vězení.

FAKTA O PØÍPADU
Doba páchání trestného činu:
7. ledna až 6. února 2019
Kde: v rámci obvodních oddělení Prostějov 1, Prostějov 2, Němčice nad
Hanou a Plumlov (Prostějov, Otaslavice, Žárovice, Tvorovice, Seloutky,
Výšovice, Brodek u Prostějova, Čelechovice na Hané, Hrubčice, Alojzov,
Kralice, Smržice)
Odcizeno: celkem 24 navrtaných nádrží (17x Natural, 7x nafta). Odcizeno 458 litrů Naturalu, 141 litrů nafty (u tří vozidel nafta pouze vytekla,
u dvou poškozená pneumatika)
Škoda odcizením: na pohonných hmotách 22 000 korun, škoda poškozením zhruba 56 000 korun Právní kvalifikace: krádež, poškození cizí věci
s dvouletou trestní sazbou
Pachatelé: čtyři mladí muži ve věku 20–25 let z Prostějovska. Tři zaměstnaní, jeden bez zaměstnání. Dva bratři ve věku 20 a 24 let. Tři dosud netrestaní, jeden recidivista (nejstarší)

Fanoušci hokeje v Prostìjovì
patøí mezi nejrizikovìjší
Soud vydal už sedm zákazů vstupu na utkání Jestřábů

PROSTĚJOV Násilí, výtržnosti, ničení majetku, nedovolený
pochod. Vedení prostějovské
policie na své „tiskovce“ zmínilo i potíže s některými fanoušky
prvoligových Jestřábů při jejich
hokejových utkáních hraných
ve Víceúčelové hal-zimním stadionu v Prostějově. Během loňského roku tam policie řešila ve
dvou případech násilí proti úřední osobě, pět případů výtržnosti
a kriminalisté se zabývali rovněž
poškozováním cizí věci, přestupky proti majetku, a dokonce jedním nepovoleným pochodem.
„Fanoušci prostějovského hokeje si získali nechvalnou pověst
v rámci druhé nejvyšší soutěže.

Kvůli jedincům dnes mají strach
jít na hokej i dospělí diváci, natož
děti,“ podotkl Leo Haluza, šéf
prostějovské kriminálky.
„Většinou lidi v této republice zajímají násilnosti či výtržnosti, které
se dějí na fotbalových utkáních
Sparty, Slavie, Baníku nebo Plzně.
My ovšem tady bohužel stále častěji
řešíme podobné věci při hokejových utkáních prvoligových Jestřábů. Tento klub má samozřejmě
také ono tvrdé jádro svých příznivců, kteří bohužel ne vždy vytvářejí
tu správnou atmosféru při hokeji.
Kdysi legendární český hokejista
Milan Nový řekl, že ve své bohaté
kariéře jezdíval nejraději do Prostějova, kde je nejlepší divácké zázemí.
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Dneska by se možná divil, jak pár jedinců, a to zdůrazňuji, že jde opravdu o jedince, dokáže onu atmosféru
při hokeji otrávit,“ řekl na úvod této
problematiky Leo Haluza, vedoucí
oddělení obecné kriminality Policie
ČR Územní odbor Prostějov.
„Bohužel jsme se v uplynulé hokejové sezóně potýkali a řešili různé
problémy, a dokonce trestné činy.
Ano, prostějovští fanoušci si mezi
kluby nejen ze druhé nejvyšší soutěže získali problémovou pověst.
První náznaky násilí na zimním
stadionu jsme zaregistrovali při
utkáních již před třemi lety. Vyčlenili jsme na rozpracování těchto
případů speciální skupinu policistů. Jen v loňském roce jsme obvini-

li dvě osoby z trestného činu násilí
proti veřejné osobě, kdy skupinka
prostějovských fans napadla úředníky Finančního úřadu z územního pracoviště Prostějov, kteří na
´zimáku´ prováděli kontrolu stánkařů. Celkem pětkrát jsme vloni řešili trestné činy výtržnictví
s dvouletou trestní sazbou. V jednom případě pak došlo k poškození cizí věci, konkrétně šlo o shořelé
věci, které fanoušci zapálili pomocí zakázané pyrotechniky. Všichni
viníci uvedených činů byli zjištěni
a stíháni. U sedmi osob pak Okresní soud v Prostějově vydal zákaz
vstupu na všechna hokejová utkání v Prostějově, z nichž šest zákazů
je na dobu jednoho roku a jeden
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zákaz dokonce na dva roky,“ vypočítal Leo Haluza prohřešky prostějovských hokejových fandů.
Své si k celé problematice řekl
i nový vedoucí Policie ČR Územní odbor Prostějov Tomáš Adam.
„Řešení problémů diváckého
násilí a extrémismu na zimním
stadionu je jednou z priorit naší
policie. Začali jsme se jimi velmi
podrobně zabývat a ve spolupráce
s majitelem haly jsme učinili výrazná opatření uvnitř tohoto zařízení. Není možné, aby slušní diváci

měli strach chodit na hokej kvůli
pár výtržníkům, kteří často sahají
k násilí, výtržnostem nebo házení
pyrotechniky a podobně. Podařilo
se vybudovat ochrannou síť, která
odděluje tvrdé jádro fanoušků od
ostatních diváků, a rovněž jsme
nechali na zimním stadionu rozmístit velký počet kamer. Záznamy
z nich nám často pomáhají zjistit
pachatele násilných činů na stadionu a všech výtržností,“ poznamenal šéf prostějovské policie Tomáš
Adam.

Vyřešen je i případ „naftových upírů“
PROSTĚJOV Policisté z obvodního oddělení Prostějov 2 vyřešili kromě případu „navrtávačů“
nádrží s pohonnými hmotami
i další sériovou trestnou činnosti.
Tentokrát šlo výhradně o zloděje
nafty, kteří se většinou pod rouškou tmy vloupávali do firemních
areálů a pohonnou hmotu odčerpávali z nádrží nákladních vozidel či pracovních strojů. Policie
tyto „naftaře“ zadržela přímo při
jednom z jejich činů v Olšanech
u Prostějova.
„Obdobnou sériovou trestnou činnost jsme řešili na úseku krádeže
pohonných hmot na různých mís-

tech Prostějovska. Pachatelé tentokrát nádrže nákladních vozidel
FAKTA O PØÍPADU
a pracovních strojů nenavrtávali, &QDCR¾EJ¾PÊVTGUVPÆJQéKPW NGFPCtDąG\PC
ale po uražení víčka a pomocí ha- -FG
XT¾OEKQDXQFPÊEJQFF÷NGPÊ
dičky naftu z nádrží vysávali. Zadr- 
2TQUV÷LQXC-QPKEG 5OTåKEG
ženi byli dva již dospělí pachatelé ve 
-TCNKEGPC*CPÆèGNGEJQXKEGPC*CPÆ
věku osmnácti let a jeden mladistvý. 
.GwCP[-QPKEGèGEJ[RQF-QUÊąGO 
Výrazně nám pomohlo, že byli při- 
1NwCP[W2TQUV÷LQXC
EGNMGOX[U¾VÚEJP¾FTåÊFXQWDCITč
stiženi přímo při činu naší hlídkou 1FEK\GPQ
CwGUVKP¾MNCFPÊEJCWVQOQDKNč
v Olšanech u Prostějova. Samozřej- 
LGFGPCWVQOQDKNXTQ\OG\ÊFXQWFPč
mě že mladíci tvrdili, že jde o ojedi- 

PCRCFGPFXCMT¾V QFEK\GPQ\JTWDC
nělý případ a že si jen z pracovního

NKVTčOQVQTQXÆPCHV[
stroje na firemním pozemku chtěli
<RčUQDGP¾wMQFC
MQTWP
odčerpat deset litrů nafty do své- 2CEJCVGNÆ
FXCOWåKXGX÷MWNGVCLGFGPONCFKUVXÚ
ho osobního vozidla. Při výsleších
se však pod tíhou důkazů přiznali případům vloupání do nádrží a krá- doucí obvodního oddělení Policie
k rozsáhlé trestné činnosti a dalším dežím nafty,“ uvedl Petr Kočíř, ve- ČR Prostějov 2.
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Pomalu, ale jistě je čas jít do plavek. Koupaliště se už systematicky připravují na svá otevření a tak není divu, že většina Prostějovanů se nyní
zaobírá svojí postavou a přemýšlí, zda v plavkách nebude k smíchu.
Pro mnohé tak nastane trošku stresové období.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Nedá se
vám vytknout snaha a enormní úsilí něco dokázat, ovšem jste až moc
zbrklí na to, abyste dotáhli do úspěšného konce byť ty nejméně náročné
plány. Navíc vás zklame člověk, který by dokázal pomoci.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Měli byste
myslet na to, že je nejvyšší čas přestat kouřit, i když to bude složité
a nějaký ten týden se budete trápit.
Zkuste se ale zamyslet nad tím, co
vám nikotin dal. Podlomené zdraví
a vyhozené peníze.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Uprostřed týdne se seznámíte s člověkem, který na vás hned od začátku bude mít obrovský vliv. Úplně
změní vaše myšlení a po pár dnech
začnete být závislí na jeho názorech.
Doslova mu propadnete.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Pokušení,
které nyní zažíváte, je obrovské. Zkoušíte se z něj vymanit, ale příliš vám to
nejde. Ostatně vy se většinou rádi řítíte do maléru hlava nehlava. Takže se
nedivte, že jeden takový vás dostihne.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Spěch a stres
vás nyní budou provázet na každém
kroku. Nedokážete si totiž pracovní
povinnosti seřadit tak, abyste řešili
jednu po druhé. To samé se týká
i soukromého života, tam budete
úplně vedle.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. V partnerském soužití to trochu zaskřípe,
ale jelikož váš vztah stojí na celkem
pevných základech, menší hádky
nebudou mít dlouhého trvání. Připravte se ale na to, že malý červík
občas zahlodá.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Do vašeho pracovního kolektivu přibyde
nováček. Hned od začátku se začne
prezentovat názory, které vás budou
provokovat. Nebudete vědět, co si
o tomto člověku myslet. Brzy jej ale
odhalíte v plné nahotě.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Neutrácejte za úplné prkotiny, což jste dělali
doposud. Potřebujete uspořit značnou
částku peněz na vysněný cíl. Z toho
je zřejmé, že se nyní musíte drasticky
uskromnit a odpustit si hodně věcí.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Nezříkejte se pozvání do společnosti,
jedině tak můžete přijít na jiné myšlenky. Během tohoto týdne bude
totiž vaše nálada na bodu mrazu
a z toho vás mohou dostat jedině
kamarádi na mejdanu.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Budete řešit jeden problém za
druhým, pomalu už ani nebudete
vědět, zda vás čeká něco pozitivního. Můžete si ale za to sami, protože
v poslední době jste se vykašlali úplně na všechno.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Mezi
vámi a rodiči dojde k hodně dlouhé
a emoční výměně názorů, ovšem nakonec z celé debaty vyjdete vítězně právě
vy. To bude mít hodně pozitivní následky na další průběh nejen vašeho života.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Neschovávejte se za práci druhých a zkuste
sami vymyslet něco užitečného.
V tomto období k tomu budete mít
jedinečnou příležitost, protože váš
mozek začne pracovat na plné obrátky a budete sršet nápady.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: NA FLEKY...
Woolite Extra Color Protection
4,5 l

289,00
(3l)

-

Jelen Univerzál 2,7 l

-

Persil Sensitive Gel 5 l

-

Perwoll Renew Advanced Black
3,6 l
Lanza Expert Color 3,96 l

-

-

-

-

-

349,90

349,90

-

-

-

-

-

-

-

-

599,90 (4l)

349,90

329,00
(3,5l)

309,00
(2,7l)

-

199,00

349,90

349,90

169,00

-

-

-

199,90
(2,97l)

259,90

-

Lovela Color 4,7 l

Naše
4'57/¦

-

Známe to všichni. Občas se nezadaří a na oblečení či třeba pohovce
se objeví malá či velká skvrna, která jen tak nejde dolů. Proto je tuze
dobré vědět, kde zakoupíte kvalitní prostředek, který uvede vše do původního stavu. Jenže ne všude jsme pochodili. A tak pro Woolite Extra
Color Protection můžete zajít pouze do Albertu, Lovela Color nabízí
Kaufland a Tesco, kde je nejlevnější Persil Sensitive Gel i Lanza Expert
Color. Pro Perwoll Renew Advanced Black se vyplatí navštívit Penny
market, naopak klasický Jelen univerzal jsme neobjevili nikde.
Čistota je základ života!
Průzkum byl proveden ve středu 15. května
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev
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Okresní hospodářská komora
v Prostějově ve spolupráci se
statutárním městem Prostějov
realizuje dne 22. května 2019
od 14 hodin SETKÁNÍ MANAŽERŮ A PODNIKATELŮ
S PŘEDSTAVITELI MĚSTA
PROSTĚJOVA. Tématem je
Prostějov, město pro život
a podnikání. Akce se uskuteční v Národním sportovním
centru, Za Velodromem 7,
Prostějov.

Cílem setkání je seznámit účastníky s aktuálním děním v Prostějově, s realizovanými významnými investičními akcemi, s plány
na příští období a dalšími aktivitami města.
Navíc se účastníci dozvědí aktuální informace o situaci na trhu
práce a o možnostech získání dotací v rámci OP PIK. Po skončení programu budou probíhat dle
zájmu individuální konzultace
se zástupci regionální kanceláře

Agentury pro podnikání a inovace a zástupci ITI Olomoucké
aglomerace.
S ohledem na organizační zabezpečení je nutná registrace na
ohkpv@ohkpv.cz nebo na
tel. č.: 582 332 721, 582 332 489.
Více informací naleznete na
www.ohkpv.cz.
POZVÁNKY

19. 6. Setkání personalistů
Více na: www.ohkpv.cz

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Bedihošť
Obec: Prostějov
Dne: 30. 5. 2019 od 7:30 do 15:30 Dne: 5. 6. 2019 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: ulice Prostě- hodin. Vypnutá oblast: Blahoslajovská oboustranně od č. 143 a 183 po vova ul. č. 13 s odb. místy Sladovna
č. 121 a 1, dále č. 61-63 na ul. Komen- CASTELLO s.r.o., Valentová J., Fanského. Jednostranně ul. Lidická od č. derlíkova ul. č. 5, 7.
131 po č. 141. Celá ulice Husova.
Obec: Prostějov - Vrahovice
Obec: Prostějov
Dne: 5. 6. 2019 od 7:30 do 15:00
Dne: 2. 6. 2019 od 6:00 do 14:00 hodin. Vypnutá oblast: levá strana
hodin. Vypnutá oblast: DT - Vý- ul. Prešovská - od novostavby RD
hybkárna a strojírna, a.s., OM města na parc. č. 626 po č. domu 47, ul. M
Prostějov v areálu.
Alše od ul. Prešovská po č. domu
Obec: Prostějov
843/56, dále celá ul. Košická.
Dne: 4. 6. 2019 od 7:30 do 11:00 Obec: Prostějov - Vrahovice
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: Dne: 5. 6. 2019 od 12:00 do 14:30
Ovocná, Vřesová, Slunečná, Prů- hodin. Vypnutá oblast: CZ EIKA,
chodní, Třešňová od ul. Slunečná s.r.o., Průmyslová 5.
po Čechovická, K rybníku mimo č. Obec: Kralice na Hané
24, 26, 28, Luční od č. 1 a 18d po ul. Dne: 5. 6. 2019 od 12:00 do 14:30
Čechovická, Na Blatech - od ul. Če- hodin. Vypnutá oblast: trafostanice
chovická po č. 3 a 20, oboustranně Buderus s odb. místy Holplast, s.r.o.
ul. Čechovická od č. 1 a 2 po č. 63 a United Czech Investments s.r.o.
a č. 40.
v Kralickém Háji.
Obec: Kralice na Hané
Obec: Prostějov - Vrahovice
Dne: 7. 6. 2019 od 7:30 do 11:00 Dne: 7. 6. 2019 od 12:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: odb. místo hodin. Vypnutá oblast: fa. REDO,
GasNet, s.r.o., Kralický Háj.
s.r.o., Tovární ul.

rekonstrukcí, oprav, údržbových
Obec: Ivaň
Dne: 5. 6. 2019 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Ivaň - jednostranně ulice od č.1 po
konec obce s č. 163.
Obec: Prostějov
Dne: 6. 6. 2019 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: část ul. Kojetínská - Melzer, spol. s r.o., GasNet,
s.r.o., ul. Dolní č. 115 vč. sběrných
suroviny.
Obec: Prostějov
Dne: 6. 6. 2019 od 12:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: část ul. Kojetínská - INSTA CZ s.r.o., GIENGER spol., s.r.o., část ul. Kralická
- od kruhového objezdu po Peršan,
autoservis Králíček, Mechanika Prostějov 97, prodejna koberů, Plyny
Jehlář s.r.o., Pneuservis Florýk s.r.o.
Obec: Lipová
Dne: 7. 6. 2019 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně ulice od č. 153 a 137 po konec
obce s č. 180 a 144.
E.ON Česká republika, s.r.o.

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª
/,'29+9ö='51$
OD 20. DO 26. 5. 2019
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Ve fotosféře lze
pozorovat jen málo skvrn, ale zajímavé jsou projevy aktivity v chromosféře. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. Astronomickým
dalekohledem si prohlédneme některé dvojhvězdy a hvězdokupy náležící do naší Galaxie a potom se vydáme
mnohem dál, až do světa cizích galaxií vzdálených desítky miliónů světelných let. Večerní oblohu rovněž zdobí
přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Vstupné 40 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „MĚSÍC U KREJČÍHO“. Vstupné děti
20Kč, dospělí 40Kč.
Ɣ Výstavy OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech akcí.

6WDėWH VH DERQHQWHP QD  NDOHQGiĝQtFK
PčVtFĥSĝL]DSODFHQt.ÿ
$=Ì6.É7(02å12676(=1É0(1Ì='$50$

Blokové îLÔWüQt

9 UHGDNFL YiV ÿHNi NXSyQ QD LQ]HUFL
YXYHGHQpUXEULFHYKRGQRWč.ÿ
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2%'5åÌ7(+2'1271ê'É5(.YFHQč.ÿ
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úterý 21. května: Hanačka, Pod Kosířem, Palečkova, Bří. Čapků, Tyršova - Pod Kosířem - cyklostezka podél
trati, Tyršova, Sportovní (Pod Kosířem - Bří. Čapků), Olympijská, Sportovní - parkoviště (Pod Kosířem - Bří.
Čapků), Pod Kosířem - parkoviště 1, Pod Kosířem - parkoviště 2
čtvrtek 23. května: Rejskova, Přikrylovo nám. (Peršan), Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova, Sladkovského, Sladkovského cyklostezka, parkoviště u budovy místního nádraží, Olomoucká (Šafaříkova- Sladkovského) levá strana směr z centra
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PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC

a

Michal
SOBECKÝ

+<-MJNOîEJQNFPF<I?D?PE@KĄGOP>@OHPÜĄ ANKETA

Před pěti lety pak z Prostějova nebyl
žádný nový europoslanec zvolen.
Podaří se to letos?
Volební místnosti se otevřou tradičně v pátek 24. května ve 14.00 hodin
a odevzdat svůj hlas můžete v tento
den až do 22.00 hodin. V sobotu 25.
května pak budou volební místnosti

otevřeny od 8.00 do 14.00 hodin.
V rámci České republiky sestavilo
své kandidátní listiny celkem čtyřicet
politických uskupení, z nichž některá
opravdu budí úsměv na tváři. Ale to
ponechejme na úsudku jednotlivých
voličů. Pro nás je nejpodstatnější, že
na celostátních kandidátkách je šest
mužů z Prostějovska, bohužel však už
ani jedna žena. Největší šanci a zřejmě jediným mužem na zvolení do
Evropského parlamentu má současný prostějovský zastupitel za SPD
– Tomio Okamura Pavel Dopita
z Vrahovic, který je na čtvrté pozici.
Ze třináctého místa Občanské demokratické strany jde do eurovoleb
Tomáš Lázna z Prostějova, na čtrnácté pozici kandidátky KDU-ČSL

.GRPÕzHYROLW"

9ROHEQÉOÉVWN\

Občan ČR nebo jakéhokoli státu EU, který nejpozději ve druhý
den voleb dosáhl 18 let věku a je
ke druhému dni voleb nejméně
45 dnů přihlášen k trvalému nebo
přechodnému pobytu na území
ČR (tj. nejméně od 10. dubna
2019) a je zapsán v seznamu voličů.

Každý oprávněný volič je dostane do
poštovní schránky v místě trvalého
bydliště nejpozději tři dny před volbami. Budou také k dispozici ve volebních místnostech. Jednotlivá politická
uskupení mají vlastní lístek s registračním číslem a jmény kandidátů.

PROSTĚJOVSKO Po loňských komunálních volbách se už tento
pátek 24. a v sobotu 25. května znovu otevřou volební místnosti.
Na občany nejen Prostějovska nyní čeká hlasování do Evropského
parlamentu. Ty před pěti lety proběhly za minimálního zájmu,
když se k urnám dostavilo v regionu pouze 16,41 procenta oprávněných voličů. Volby do europarlamentu ale netáhnou nikde po
celé republice, svoji občanskou povinnost si plní jen ti nejskalnější. O přízeň se bude ucházet i šestice kandidátů z Prostějovska,
přičemž jakous takous šanci má jen Pavel Dopita (SPD – Tomio
Okamura), který jde do voleb ze čtvrtého místa kandidátky.
V roce 2014 zvítězilo v Prostějově
v eurovolbách hnutí ANO 2011, ovšem jen velmi těsně před KDU-ČSL
a ČSSD. Už s větším odstupem za
vedoucí trojicí skončili komunisté.

jsme objevili agronoma z Bedihoště
Petra Vysloužila a z jednadvacátého
místa bude o hlasy voličů KSČM
usilovat předseda zdejších komunistů
Ludvík Šulda ze Seloutek. Do Evropského parlamentu pak ještě kandidují
pedagog a zemědělský poradce Ivan
Hrbek (3. pozice) z hnutí Alternativa
pro Českou republiku Apači 2017,
vedoucí velkoobchodu z Ivaně Jaroslav Pekařík (19.) ze Strany nezávislosti České republiky.
Co myslíte, kdo z uvedené šestice
Prostějovanů zasedne v Evropském
parlamentu a bude v něm hájit české
zájmy až do roku 2024? Uvidíme, výsledky eurovoleb se dozvíme už tuto
sobotu ve večerních hodinách a Večerník je zveřejní v příštím vydání.

PROSTĚJOV V uplynulém týdnu jsme oslovili kompletní šestici
kandidátů ve volbách do Evropského parlamentu, která shodně
pochází z Prostějovska. Někteří
odpovídali s nadšením, jiní tak
trochu z povinosti a v jednom případě jsme byli neúspěšní.

S ÈÍM JDETE
DO EUROVOLEB?
/XGYÉNhXOGD.6¤0

8QND[ FQ 'XTQRUMÆJQ RCTNCOGPVW
LUQWVTCFKéP÷PCQMTCLK\¾LOWXQNKéč
CNG D÷JGO VQJQVQ XÊMGPFW OčåGOG
DÚVOKNGRąGMXCRGPK
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&RE\VWHPÈOLYÈGÈWRYROE½FKGR(3

.GRPÕzHEÙW]YROHQ
Občan ČR nebo jakéhokoli státu
EU, který nejpozději ve druhý den
voleb dosáhl 21 let věku a ke druhému dni voleb je nejméně 45 dnů
přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

volbami. Stačí, pokud se na obecní můžete z kandidátek 39 politických
úřad občan dostaví dva dny před za- stran. Úspěšná bude ta, která překročí hranici pěti procent.
čátkem voleb.

3UHIHUHQÄQÉKODV\

¤HvLY]DKUDQLÄÉ

České zástupce v EP mohou vybírat
i lidé žijící v zahraničí. Nemohou ale
odvolit na zastupitelském úřadě, jako
tomu je například při volbě prezidenta, nebo do Poslanecké sněmovny, na
9ROLÄVNÅSUÕND]\
volby je nutné přijet do Česka. Jako
Pokud nebudete v termínu voleb občané EU ovšem mohou volit kanv místě bydliště, můžete volit s prů- didáty unijní země EU, v níž se nakazem, pokud jste o jeho vydání po- cházejí, a to podle tamních pravidel.
žádali příslušný obecní úřad s úřed=SÕVREYROHE
ně ověřeným podpisem písemně
nejpozději sedm dní před zaháje- Při volbách do Evropského parlaním voleb. Osobní žádost je možné mentu je jediný volební obvod, ktepodat v nejtěsnějším termínu před rým je celá Česká republika. Vybírat

Každý volič může zakroužkovat dva
kandidáty, kterým chce dát preferenční hlas. Pokud přesáhnou pět
procent celkového zisku pro danou
stranu, dotyčný se dostává na první
místo. Jestli volič zaškrtne víc než
dva oblíbence, jeho preferenční hlasy jsou neplatné.

)LQDQFH
Pokud strana získá jedno procento
všech odevzdaných hlasů, dostane
ze státního rozpočtu 30 korun za
každý hlas.

redakční komentář k eurovolbám čtěte na straně 7 >>>

Z Hané do Štrasburku?
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ͣWƌŽƐƚĢũŽǀũĞƐƌĚĐĞŵ,ĂŶĠ͕,ĂŶĄ
ƐƌĚĐĞŵDŽƌĂǀǇĂŶĂƓĞǌĞŵĢƐƌĚͲ
ĐĞŵ ĐĞůĠ ǀƌŽƉǇ͘  ƚŽŚůĞ ƐƌĚĐĞ
ďǇ ŵĢůŽ ďǉƚ ǀ ǀƌŽƉĢ ƉŽƎĄĚŶĢ
ƐůǇƓĞƚ͕͞ƎşŬĄdŽŵĄƓ>ĄǌŶĂʹWƌŽͲ
ƐƚĢũŽǀĂŶ͕ŬƚĞƌǉŬĂŶĚŝĚƵũĞĚŽǀƌŽƉƐŬĠŚŽƉĂƌůĂŵĞŶƚƵ͘WƎĞĚƐƚĂǀŽǀĂƚ
ũĞũŶĞŶşƚƎĞďĂǌĞũŵĠŶĂŵůĂĚĠŐĞŶĞƌĂĐŝ͕ŬƚĞƌĄũĞũǌŶĄũĂŬŽǌĂŬůĂĚĂƚĞůĞ
ĂŽƌŐĂŶŝǌĄƚŽƌĂŶĞũǀĢƚƓşŚŽĐŚĂƌŝƚĂƚŝǀŶşŚŽƉůĞƐƵǀĞŵĢƐƚĢ͕ŶĂǌǀĂŶĠŚŽ
WŽŵĄŚĄŵĞƚĂŶĐĞŵ͘dĂŶĐĞŵƐĞĂůĞdŽŵĄƓ>ĄǌŶĂŶĞǎŝǀş͕ŝŬĚǇǎŵƵ
ŽƉƌĂǀĚƵũĚĞ͘WƎĞƐƐǀĠƌĞůĂƚŝǀŶşŵůĄĚşƵǎƉƌĂĐƵũĞũĂŬŽǀĢĚĞĐŶĂsǇƐŽͲ
ŬĠŵƵēĞŶşƚĞĐŚŶŝĐŬĠŵ͕ŬĚĞƐĞǀĢŶƵũĞǀĞůŵŝƉƌĂŬƚŝĐŬĠŵƵĂŵŽĚĞƌŶşͲ
ŵƵŽďŽƌƵʹƌŽďŽƚŝĐĞ͘dŽŵĄƓ>ĄǌŶĂŶĞŶşŶŽǀĄēŬĞŵĂŶŝǀĞǀĞƎĞũŶĠŵ
ǎŝǀŽƚĢ͕ ƉƌŽƚŽǎĞ ĂŬƚƵĄůŶĢ ǀĞĚĞ ƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬŽƵ
ŬŽŵŝƐŝƉƌŽ/dĂǌĂǀĄĚĢŶşŵŽĚĞƌŶşĐŚƎĞƓĞŶş
ĚŽƐƉƌĄǀǇŶĂƓĞŚŽŵĢƐƚĂ͘

19051710574

19050310526

K^ʹsĄƓŚůĂƐƌŽǌƵŵƵǀǀƌŽƉĢ
Ve volbách do Evropského parlamenƚƵ͕ŬƚĞƌĠƉƌŽďĢŚŶŽƵϮϰ͘ĂϮϱ͘ŬǀĢƚŶĂ͕
ƐĞŽŶĂƓĞŚůĂƐǇǀĢĚĞĐŬǉƉƌĂĐŽǀŶşŬdŽͲ
ŵĄƓ >ĄǌŶĂ ƵĐŚĄǌş ŶĂ ŬĂŶĚŝĚĄƚĐĞ ŽďͲ
ēĂŶƐŬǉĐŚ ĚĞŵŽŬƌĂƚƽ Ă ŵĄ ŶĂ Ŷş ēşƐůŽ
ϭϯ͘:ĞŚŽĐşůĞŵũĞƉŽĚƉŽƎŝƚƚĂŬŽǀŽƵǀͲ
ƌŽƉƐŬŽƵ ƵŶŝŝ͕ ŬƚĞƌĄ ŶĄŵ ďƵĚĞ ƉŽŵĄŚĂƚ
ĂŶĂŽƉĂŬŶĄƐŶĞďƵĚĞŽƚƌĂǀŽǀĂƚǌďǇƚĞēŶǉͲ
ŵŝ ƌĞŐƵůĂĐĞŵŝ͘ ͣWƌĄǀĢ ŬĂŶĚŝĚĄƚŝ K^
budou v Evropském parlamentu
hlasem rozumu a nebudou se
ďĄƚŚůĂƐŽǀĂƚƚĂŬ͕ũĂŬũĞƚŽǀǉͲ
ŚŽĚŶĠƉƌŽŶĄƐ͕ŬƚĞƎşǎŝũĞŵĞ
ǀ ƐƌĚĐŝ ǀƌŽƉǇ͕͞ ǀǇƐǀĢƚůƵũĞ
ƐǀƽũƉŽŚůĞĚdŽŵĄƓ>ĄǌŶĂ͕
ŬƚĞƌǉƐŝũŝƐƚĢǌĂƐůŽƵǎşƉƌĞͲ
ĨĞƌĞŶēŶşŚůĂƐǀŽůŝēƽǌŶĂͲ
ƓĞŚŽŬƌĂũĞ͘
Zadavatel: ODS / Zpracovatel: ODS

„Hlavní prioritou
je boj proti šuntům
v obchodech. Jsme
pro zachování koruny a možnost
občanů se vyjadřovat k důležitým věcem
v referendu, včetně případného vystoupení z EU. Chceme postupné zvyšování
mezd na evropský průměr. Jsme pro to,
aby firmy odváděly daně tam, kde vytváří své zisky a zároveň odmítáme další
závody ve zbrojení a militarizaci Evropy.
Odmítáme podřizování se Evropské unii
a tancování podle toho jako ona píská.
Internet dle našeho mínění musí zůstat
svobodný. Já osobně jdu do boje o Evropský parlament s myšlenkou a snahou prosadit demokratizaci EU a jejich
institucí. Chtěl bych rovněž položit větší
důraz na tzv. Evropskou občanskou iniciativu, tedy jde mi o to, aby měli občané
možnost sami iniciovat návrhy směrem
k Evropské komisi a zároveň vyjadřovat
k jejím návrhům.“
7RP½v/½]QD2'6

„Budeme ve frakci ECR... ODS je
z mého pohledu
nejlepší alternativou,
jak přispět k reformě
Evropské unie, která je potřebná. Osobně
se pak budu snažit, aby ODS měla co nejlepší výsledek a jméno v Prostějově.“
3HWU9\VORXzLO.'8¤6/

„Pracuji v zemědělství, takže bych se
chtěl věnovat především evropské
zemědělské politice.
V téhle oblasti jsem snad jediný kandidát.
Kandidoval jsem už před pěti lety.“
3DYHO'RSLWD
63'7RPLR2NDPXUD

„Jde o to, že jsme ve
frakci Evropa národů a svobod, tedy
ne sami. Budeme
se snažit dostat Evropskou unii k tomu, aby bylo hlasování
znovu absolutní většinou, aby nebyla
možnost přehlasování. Tedy chceme
Evropu před Lisabonskou smlouvou.
Budeme usilovat o posílení frontexu,
ochranu vnějších hranic Evropské unie.
Zároveň jsme proti evropské armádě
a společné imigrační politice.“
,YDQ+UEHN
$OWHUQDWLYDSUR¤5 $3$¤,

„K andidujeme
s tím, že chceme
omezení pravomocí
EU a jejich vrácení
zpět národním státům, případně vystoupení z Evropské
unie. EU byla založena jako hospodářské společenství, neměl se z ní stát politický projekt směřující k jakési federaci.
Usilujeme o zabránění vstupu do EU
dalším migrantům a vrácení všech, kteří
se zde dopouští jakéhokoli trestného
činu. Odmítáme šíření islámu a stejně
tak omezování držení zbraní. Odmítáme
multikulturní a integrační vzdělávání,
rovněž odmítáme euro. Naopak chceme
zachovat volný pohyb osob a zboží.“
-DURVODY3HNDÔÉN
6WUDQDQH]½YLVORVWL¤5

Večerníku se jej nepodařilo zkontaktovat.
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MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOV

=iVWXSFLGRGR]RUÿtFKRUJiQŢ

NESCHVÁLENI!
Koalice prohrála, ODS
BYLI JSME
U TOHO

ŶĂǀşĐŶĞĐŚƚĢůĂŬŽŵƵŶŝƐƚƵ͘͘͘

REALITY
Pronajmu letní občerstveni s grilem v atraktivní lokalitě v blízkosti
centra
Prostějov.
Informace:
731 525 155

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz

1$%Ë=Ë0(9é.83
%<7ģ=$+2729e
2'0ċ1$Då.þ

Pronajmu dlouhodobě garáž v Prostějově, Krasická ulice. Elektrika, voda, uzamykatelný objekt. Tel.: 722 728 060
Vyměním byt 3+1, družstevní, 69 m2,
na ulici Kostelecká s šatnou, sklepní kójí ve 4 patře s výtahem za 2+1
s doplatkem v podobné lokalitě. Dům
je revitalizován, se zaskleným balkónem, po celkové rekonstrukci. Ne
RK. Tel.: 606 825 911
Sháním ke koupi dům na vesnici. Mobil:
604 635 527

=$Ä'2+2=(1Ë³1(029,7267,. 352'(-,

2FHQČQtQHPRYLWRVWtSURGČGLFWYtRG.þ
%<7<

Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov

582
341 705
 582 
341
705
 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
realitty.c
cz

1292 67$9%<1$. /Ëý

3URVWÁMRY'RPDP\VOLFH2ÏHFKRYgXOProdej novostavby RD
NNV JDUiåtWHUDVRX]DKUiGNRXV ED]pQHP3R]HPHNFHONHP
P23(1%±%
&HQD.´

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
Pronajmu byt 1+1 od 1. července na
ulici Slavíčka. Nájem 7 000 Kč včetně
inkasa. Tel.: 604 82 53 87

'2 0<
Volejte: 739 322 895
5'V UHVWDXUDFt0\VOHMRYLFHpo celk. rekonVWUXNFL]DKUDGDGYRMJDUiå
.þ
Volejte: 723 335 940
'ĤP3OXPORYVNi[E\W[REFKRG FHQDY 5.
5'3URVWČMRYSRUHN
.þ
Volejte: 739 322 895
1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDYODVWQtPSR]HPNX
SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYED
Qt]NpFHQ\RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQt
SĜtVWXS9ROHMWH 

Koupím BYT v PV. Tel. i SMS (zavolám). 605 734 085
Hledám chatu nebo chalupu max. do 15
km od PV. 604 608 790

Volejte: 739 322 895
2NUXåQtcihla, OV 2 balkony.þ
8UþLFHJDUiå]DKUDGD
.þ

+D´N\RNU3URVWÁMRY3URGHMXVHGORVWLV PRåQRVWtUR]ãtĜHQt
VWRGRODYHãNHUpLQåVtWČ=DVWDYČQiSORFKDP2]DKUDGD
P23(1%±*
&HQD.´

352 1È-0<
Volejte: 723 335 940
1+kk Olomoucká po.rek. 55m2 .þLQN
ýHVNi56m2
.þLQN
2+kk olomoucká 56m2
.þLQN
'DOLERUNDSĜt]HPt
.þLQN
1ČPþLFH
NþLQN
Volejte: 739 322 895
2EFKRGäLåNRYRQiP
'RKRGRX

2 6 7$ 71Ë
Volejte: 723 335 940
3DUNRYDFtVWiQt%âPHUDODPDUHiOJDUiåt
.þ
3URQiMHPSR]HPHNPSUĤP\VORYi]yQD &HQDGRKRGRX
3URGHMVWDYSR]HPNXäHUDQRYVNi524m2 &HQDGRKRGRX
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VOLEJTE: 739 322 895
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2TQUV÷LQXwVÊTCFPÊPGWUV¾NKJNCUQX¾PÊQXNCUVPÊOP¾XTJWPQOKPCPVčFQFQ\QTéÊEJTCFO÷UVUMÚEJURQNGéPQUVÊ Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Od páteční osmé hodiny ranní se obřadní síň prostějovské radnice zaplnila jednatřiceti zastupiteli a zastupitelkami. Z mimořádném zasedání nejvyššího politického orgánu
města byli omluveni pouze Martin Balák (PéVéčko), Jiří Rozehnal
(ANO 2011) a Martin Hájek s Petrem Ošťádalem (oba Na rovinu!). Hlavním bodem programu bylo schválení nominantů do
dozorčích rad městských společností FCC a Vodovody a kanalizace. A tady koaliční zastupitelé narazili. Doš
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník
Michal
KADLEC
Prostějovští radní navrhli do dozorčí rady obchodní společnosti FCC
Prostějov tři členy koalice, a to Marcelu Župkovou (ANO 2011), Jana
Zatloukala (ODS a Nezávislé osobnosti města Prostějov) a Martina
Baláka (PéVéčko), do dozorčí rady
společnosti Vodovody a kanalizace
v současnosti opozičního zastupitele
Václava Šmída (KSČM). Přestože
během celého pátečního mimořádného jednání nikdo nevytvářel žádné
obstrukce, kvůli těmto nominacím
opozičníci kritikou nešetřili.
„V žádném případě se nemůžeme
smířit s návrhem na jmenování paní
Župkové, kterou považujeme za nekompetentní stát se členkou dozorčí

rady společnosti FCC. Místo ní navrhujeme Petra Ošťádala. A místo
Václava Šmída chceme nominovat
Michala Drozda. Ostatně vůbec
nechápeme, jak komunistu Šmída
mohli schválit členové rady města za
ODS. Obzvláště pan Blumenstein,
který v minulém volebním období
proti komunistům horoval,“ nechal se
slyšet Petr Kapounek (Na rovinu!).
„Já osobně proti osobě pana Šmída
nic nemám. Ale nevím, kde jste vzal,
že jsme pro něj hlasovali a navrhli jej.
Mohu vás ujistit, pane Kapounku, že
členové rady města za ODS pro pana
Šmída hlasovat nebudou,“ reagoval
radní Tomáš Blumenstein (ODS
a Nezávislé osobnosti města Prostějov). Dal tak zřetelně najevo, že ani
uvnitř radniční koalice nepanuje na
nominantech do dozorčích rad městských společností shoda a zřejmě se
dá ohledně tohoto tématu hovořit
i o určitém rozkolu. „Mohu vás ujistit,
že mám značné zkušenosti z podnikání, co se týká rozpočtů či účetních

uzávěrek,“ bránila se zase Marcela
Župková z nařčení, že je ke členství
v dozorčí radě FCC nekompetentní.
Návrh opozice na výměnu nominantů podle očekávání neprošel, ovšem
také návrh koalice zkolaboval. „Pro
jmenování tří členů dozorčí rady FCC
a jednoho do Vodovodů a kanalizací se
hlasováním vyjádřilo pouze sedmnáct
zastupitelů, pět bylo proti, dalších pět
se zdrželo a tři zastupitelé nehlasovali vůbec. Návrh tak nebyl schválen
a bude znovu předložen zastupitelům
na jednání jedenáctého června,“ oznámil po hlasování primátor František
Jura (ANO 2011).
Koalice návrh neprohlasovala ze
dvou důvodů. Prvním byl fakt, že Tomáš Blumenstein a Milada Sokolová
odmítli komunistu Šmída. Za druhé
na zastupitelstvu chyběli radní Jiří
Rozehnal a zastupitel Martin Balák.
Při vědomí, že vládnoucí garnituře
chyběl ke schválení nominantů do
dozorčích rad pouze jediný hlas, stačilo fakt málo.
Zbytek programu jednání pátečního
mimořádného Zastupitelstva statutárního města Prostějova měl již bleskurychlý spád. Bezmála jednohlasně byl
odsouhlasen příjem několika dotací
na investiční akce města a schváleny
rovněž byly i magistrátem poskytované dotace. Pět minut po deváté ráno se
tak zastupitelé rozešli.
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Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
REALITY
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku
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Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz
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Květen je lásky čas
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Zadejte si inzerát do rubriky
SEZNÁMENÍ za pouhých
Poloviční květen
- Zadejte inzerát v rubrikách
AUTO-MOTO,
OZNÁMENÍ či ZVÍŘATA
a zaplatíte polovinu původní ceny!

ìÉ'.29É

AKCE

Práci hledá - inzerát za pouhých 20 Kč. Najít práci nebylo nikdy snadnější!

PODĚKOVÁNÍ udělá radost všem. Nyní za pouhých 100 Kč!

*îNOJUÁNF<GJO½HîüàOTüD

HDGDJITFJMPI
PROSTĚJOV Zastupitelé na
svém pátečním mimořádném
zasedání bez jakékoliv diskuze
schválili přijetí dotací, které putují z programů Olomouckého kraje
do rozpočtu statutárního města.
Krajské finance v celkovém objemu téměř čtyř milionů korun pomohou se stavebními investicemi
v našem městě.
„Statutární město Prostějov podalo několik žádostí o dotace a bylo
úspěšné. Dotace podpoří jak opravu bazénu v základní škole v ulici
Horáka, tak opravu tribunky na ve-

lodromu a poputují také na územní
studii krajiny. Celkově se zde jedná
o miliony korun,“ pronesl primátor
František Jura (ANO 2011).
Z dotačního programu Olomouckého kraje „Program na
podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce
2019“ půjde na rekonstrukci bazénu na ZŠ Dr. Horáka celkem
3,2 milionu korun. „Další dotační podpora, kterou zastupitelům
doporučujeme přijmout, se týká
rekonstrukce tribunky na velodro-

mu. Z krajského rozpočtu k nám
poputuje půl milionu korun. Navíc finance, o jejichž příjmu budou
zastupitelé rozhodovat, se týkají
územní studie krajiny. V této oblasti můžeme očekávat, ze Státního
fondu životní prostředí ČR, dotační podporu ve výši téměř 229 tisíc
korun,“ vyčíslil před mimořádným
jednáním zastupitelů náměstek
primátora Jiří Rozehnal (ANO
2011).
Komunální politici příjem zmíněných dotací schválili v pátek jednomyslně.
(red)

19032210322

Krajské dotace na rekonstrukci bazénu,
tribunky a územní studii zastupitelé schválili

Pondělí 20. května 2019
www.vecernikpv.cz
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FINANCE

PRODÁM

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

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele
i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465

Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86
Půjčka Pv a okolí.
Tel.: 776 087 428

AKČNÍ NABÍDKA!
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic
nabízí k prodeji palivové bukové dřevo. 1 prms 500 Kč. Nabídka platí do
vyprodání zásob. Doprava zajištěna.
Tel.: 582 388 101

ZVÍŘATA
Kdo daruje pejska do bytu s výbavou?
Čivavu, pudla, šitzu. Tel.: 606 425 313

Prodejna Ivka, zdravotní obuv, Plum.
ulice, nabízí velký výběr krásných
a pohodlných botiček na tuto sezóŽena 56 hledá upřímného muže, nu. Zboží i v nadměrných velikostech.
nekuřáka, k trvalému vztahu z Prostě- Tel.: 603 445 601
jova a okolí. Mám ráda tanec a přírodu.
Prodám škodu 105 r.v. 1985, pojizdná.
Tel.: 608 946 334
Tel.: 736 415 409
Muž 59 černovlasý s knírkem hledá milou hodnou kamarádku na kávu nebo
výlet. Auto mám. Jsem kutil všeho druhu,
KOUPÍM
bydlení a malá zahrádka mě těší. Jen mi
chybí láska a pohlazení. To také nabízím. GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Můžeš být vdova nebo sama, střední po- Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
stavy. Najdeme se? Plumlov a okolí. Tel.: (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožit775 240 480
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
71letá vdova hledá přítele.
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
Tel.: 774 399 550
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
7 letá vdova hledá kamarádky.
Tel.: 774 399 550
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
Hledám mladou rodinu s malým dítě- za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbratem, kde bych byla tetou.
ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
Tel.: 774 399 550
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
Žena 165 cm, 56let, ID s RS, hledá hod- a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
ného, nezadaného muže z Prostějova a či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
okolí. Pokud máte zájem, zavolejte na 736 127 661, simonrene@seznam.cz
tel.: 608 548 294.
Koupím garáž v Prostějově v dobrém stavu.
Nabídněte. Tel.: 603 445 601

SEZNÁMENÍ

SLUŽBY

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

Byl jsi plný života, Tvá mysl plná
snění a nikdo z nás se nenadál, jak
rychle se vše změní. Utichly kroky
i Tvůj hlas, ale Tvůj odkaz
zůstává v nás.

Dne 22. května 2019
by se dožil 77 let
pan Jaroslav KŘUPKA
z Prostějova
a zároveň si 7. června 2019
připomeneme 8. výročí jeho úmrtí.
Prosíme, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují manželka, syn Jiří
s rodinou a dcera Renata
s rodinou.

Sekání trávy, čištění pozemků.
www.seceni-kaceni.cz, tel.: 605 86 41 40
Nabízím kosmetické služby – Gabriela
Klaudyová. Studio BELLEZA.
Tel.: 727 933 649

OZNÁMENÍ
V pondělí 25. března se z Partyzánské ulice
ztratil bíločerný, angorský kocourek Aramis.
Pokud ho někde zahlédnete, volejte prosím
na číslo 605 188 953. Za informaci, která
povede k jeho nalezení, nabízíme 1000 Kč.
Děkujeme.

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

Dne 25. května 2019
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček,
pan Antonín VALČÍK.
Za vzpomínku děkuje manželka
a synové s rodinami.

Dne 23. května 2019
vzpomeneme 9. smutné výročí
úmrtí mého manžela,
pana Ladislava VÍTKA
z Ohrozimi.
S úctou a láskou stále vzpomíná
manželka Růžena s rodinou. Děkuji
všem, kdo vzpomenou s námi.

Škoda je, že už tu s námi
nemůžeš být, abys mohla
své narozeniny oslavit. My na Tebe
neustále vzpomínáme a své
myšlenky Ti posíláme.

Jak tiše žila, tak tiše odešla....

Dotlouklo srdce Tvé znavené,
uhasl oka svit,budiž Ti, drahý
tatínku, za všechno vřelý dík.

Dne 19. května 2019
jsme vzpomenuli 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav DOSTÁL
z Otaslavic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Alena a Petr, syn
Jaroslav s manželkou Violou
a vnoučata Anetka,
Andrejka a Edik.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

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

Dne 18. května 2019
uplynulo 13 let
od chvíle, co nás navždy opustil
pan Václav BÁŠA
z Plumlova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Jindra a Vlasta s rodinami.
Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí, na Tebe
zapomenout nedovolí.

Časem se všechno změní
i pláč ustane, v srdci však bolest
a vzpomínka na Tebe zůstane.

Dne 23. května 2019
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička
paní Ludmila VALČÍKOVÁ
a dne 6. září 2019
by se dožila 100 roků.
Za vzpomínku děkuje snacha
s rodinou, dcera s rodinou a syn.

Dne 22. května 2019
vzpomeneme 5. výročí od úmrtí
paní Ladislavy JEŽKOVÉ
z Němčic nad Hanou
a 26. května 2019
by se dožila 67 let.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

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

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

Dne 26. května 2019
vzpomeneme 25 roků, kdy
nás navždy opustil
pplk. Ivan HAVLÍK
a dne 2. května 2019
by se dožil 79 roků.
Stále vzpomíná rodina.

16011421482

Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

Čas všechno mění, i pláč časem
ustane, vzpomínka v našich
srdcích na Tebe však zůstane.
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Dne 24. května 2019
uplyne 7 let od úmrtí
pana Miroslava PÍCHALA
z Prostějova.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte
s námi. Děkují manželka
Oldřiška, synové Mirek,
Tomáš, Aleš a sestra
Libuše s rodinou.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska,
úcta a vzpomínky v srdcíh žijí dál.

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

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, Pv.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

řádková inzerce / vzpomínky
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Dne 25. května 2019
uplyne 30 let od výročí úmrtí
pana Miloslava DOSEDĚLA
ze Smržic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 18. května 2019
jsme vzpomenuli 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan František FIALA.
S láskou v srdci vzpomíná rodina.

Očím jsi odešel, v srdích jsi zůstal.
Zapalte svíce, kdo jste ho rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

Dne 21. května 2019
vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil milovaný
manžel, tanínek, dědeček a pradědeček,
pan Antonín LUŽNÝ
z Vřesovic.
S láskou stále vzpomíná manželka
Bohumila a syn Milan s rodinou.

Dne 24. května 2019
vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí
pana Ladislava MUSILA.
S láskou a úctou stále
vzpomíná rodina.

Dne 18. května 2019
uplynulo 28. výročí úmrtí
pana Josefa ŽILINČÍKA

a dne 22. května 2019
vzpomeňte 22. výročí úmrtí
paní Anny ŽILINČÍKOVÉ,
která by se dne 26. května 2019
dožila 91 roků.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují
děti s rodinami.

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Ludmila Dadáková 1933
Lešany Úterý 21. května 2019
Rudolf Krychtálek 1952
Prostějov Václav Zatloukal 1939 Kraličky 14.00 kostel Kralice na Hané
Zbyněk Coufal 1947
Prostějov Středa 22. května 2019
Michal Kopecký 1988
Prostějov Ludmila Snášelová 1943 Prostějov 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vladimír Grasse 1938
Prostějov MUDr. Josef Bezecný 1934 Třebíč 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Karel Hampl 1929
Otaslavice Pátek 24. května 2019
Ing. Jakub Straka 1986
Ondratice Zdeněk Spáčil 1952 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Anna Luterová 1948
Prostějov Středa 22. května 2019
David Hepnar 1978
Tvorovice Jan Koleňák 1951 Kralice na Hané 11.00 Obřadní síň Prostějov
Ing. Bedřich Jetel 1956
Prostějov
Ferdinand Koutný 1933
Žešov Květoslava Tomešová 1936 Myslejovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Alois Klíč 1938

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Prostějov Pavel Zezula 1944
Kladky

15012920079

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Mgr. Jaromír Hájek 1937 Prostějov

Poslední rozlouèení
Jaroslava Burešová 1934 Prostějov v úzkém rodinném kruhu
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HLEDÁTE PRÁCI?
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Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

93É7(.

Přijmeme pracovníka k udírně
a k roštu na letní zahrádku, dále
brigádníky na obsluhu a kuchaře na
občasnou výpomoc i z řad důchodců.
Tel.: 775 780 044
19050920535
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Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Číšníci/servírky
Fyzioterapeut/ka
Logistici
Uklízeč/ka
Obchodní ředitelé
Pracovníci v sociálních službách
Prodavač/ka bez inkasa
Skladníci/řidiči silničních
motor. vozidel

16 500 Kč
21 040 Kč
25 000-30 000 Kč
12 500 Kč
70 000 Kč
17 000-19 000 Kč
14 740-19 300 Kč

turnusový
pružná prac. doba
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný

základní+praktické
vyšší odborné
ÚSO s maturitou
základní+praktické
vysokoškolské
střední odborné
střední odborné

Zdeňka Trundová, Protivanov
LIPKA, Prostějov
MB TOOL, Prostějov

17 000-24 000 Kč

jednosměnný

základní+praktické

Uklízeč/-ka

16 000 Kč

pružná prac. doba základní+praktické

SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského

DGPack, Kralice na Hané
Charita Konice, DPS Bohuslavice
Potraviny CBA, Konice
Ministerstvo obrany – Správa
provozního středista 0623, Pv
Zdeňka Trundová, Protivanov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Řidiči sk. B
120 Kč/hod.
pružná prac. doba
střední odborné
Speedman oil, Suchdol
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.

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

18072610772

Přijmeme servírku a uklízečku na PP
plný. Nástup ihned. Pružná pracovní
doba. Osobní kontakt po tel. domluvě
paní Trundová tel.: 731 528 333,
email: trunda@pohostinstvialfa.cz

19043010515

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmu řidiče C, E na sklápěcí návěs.
Jízdy v Olomouckém kraji, denně doma.
Parkování Konice, popř. po domluvě.
Tel.: 777 99 00 22

www.vecernikpv.cz

Pondělí 20. května 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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nabídka pracovních míst

18072610772
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I dvacáté číslo letošního roku vám přináší 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
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je 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 Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 24. května 2019, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.
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URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Náměstí Svatopluka Čecha
Zdeněk KOUKOL, Prostějov
Výherce získává:JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 860 Kč na kulturní akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Ladislav Onofrej
Emílie HRUBANOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
U MARUŠKY
Zdeňka NAVRÁTILOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnanasortimentprodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
7, 4, 2, 5
Michaela KONEČNÁ, Vrbátky
Výherce získává:DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci.
SU
DO
KU

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

19050960536

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Malířské práce rychle levně a kvalitně.
Tomáš GOTTWALD, Prostějov
Výherce získává:SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na malování

Výherce získá ý7<ě,96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDNXOWXUQtDNFL
8YiGČMWHWHOHIRQQtNRQWDNW

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

19051060547

19050360518

NOVINKOU LETOŠNÍ LETOŠNÍ SEZÓNY JE AKCE...

KÝBL, PRUŽNĚ, CÍCHA, ŽEBRO, DIÁŘ, LESY, PAPÁ, ÚPON, ESEJ,
POSTEL, ALEJ, GRIL, AMUR, SOUPEŘI, NÁSPY, CVOK, RUBACHA,
RITUÁL, NAZE, BACHYNĚ, RYBA, PUBERTA, OHEŇ, KMEN, BRAK,
SPÁD, NIVA, BANKY
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili frontmana skupiny Jelen,
která bude hvězdou letošního léta u plumlovské
přehrady...
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milujeme vecerník
á

zveme vás ...

TIP 9H îH UQ tku
RESTAURANT DAY
KDY: SOBOTA 25. KVÌTNA, 11:00 HODIN
KDE: SPOLEÈENSKÝ DÙM, KOMENSKÉHO 4, PROSTÌJOV
města Prostějov další májový Restaurant Day. Na předchozích ročnících
jste mohli okoštovat různé sladkosti,
buchty, domácí pralinky, tartaletky,
likéry, sirupy, miniburgery, baskickou
kuchyni, polský žurek, sushi, chobotnice a spoustu dalšího. A na co se můžete
těšit tentokrát?
„Květnový Restaurant Day nabídne
úžasnou paellu, miniburgery, čočkový
dhal, domácí buchty, karamelové řezy,
zákusky, sirupy a likéry domácí výroby,
výborné sushi, domácí pivo. V nabídce
naleznete opětovně marmelády, čokolá-

dové pralinky, cibulády i grilované chobotnice. Tak neváhejte a přijďte, paleta
chutí bude i tentokrát více než bohatá,“
zve předsedkyně Okrašlovacího spolku
Milada Sokolová.
Jen abyste přišli na to správné místo!
Pro změnu se totiž akce bude konat ve
Společenském domě. „Nový prostor
jsme museli zvolit kvůli pokračující rekonstrukci objektu a zahrady Národního
domu. V ´Kasku´ jsme kdysi začínali,
takže věřím, že si tam milovníci dobrého jídla a pití cestu opět najdou,“ dodala
Sokolová.

),/029§DIVADEL1«

2.§1.2$9»STAVY
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 20. května
14:00 ČERTÍ BRKO
česká pohádka
17:30 MILOST
historické drama Polsko
20:00 SNĚŽÍ!
komedie ČR
úterý 21. května
14:00 ČERTÍ BRKO
17:30 POKÉMON:
DETEKTIV PIKACHU
rodinný film USA
20:00 TRHLINA
slovenský thriller
středa 22. května
15:00 AVENGERS: ENDGAME
sci-fi USA
18:30 FREE SOLO
americký dokument
20:30 ZELENÁ KNIHA
komedie USA
čtvrtek 23. května
17:30 ALADIN
americká komedie
20:00 ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
thriller USA
pátek 24. května
15:00 ALADIN
17:30 JEDNOU NOHOU V BASE
italská komedie
20:00 SYN TEMNOTY
americký horor
sobota 25. května
15:00 ALADIN
17:30 AVENGERS: ENDGAME
21:00 SYN TEMNOTY
neděle 26. května
10:30 MRŇOUSKOVÉ:
DALEKO OD DOMOVA
animovaný film Francie
15:00 ALADIN
17:30 TRABANTEM TAM
A ZASE ZPÁTKY
český dokument
20:00 ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 22. května
14:00 HASTRMAN
romantický thriller ČR
sobota 25. května
17:30 PUTOVÁNÍ ZA SOBÍKEM
rodinný film Francie
20:00 CHVILKY
drama ČR

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
pátek 24. května
18:00 TANEČNÍ VEČER
NEJEN PRO SENIORY
k tanci hrají manželé Vyroubalovi
do 31. května
AKTUÁLNÍ TRENDY V TĚLOVÉM
DESIGNU; NIKOLA EMMA
RYŠAVÁ – OVERLAP; ART ECON
- ateliér tělového designu z fakulty výtvarných umění představí svůj společný
studentský projekt
- sochařka Nikola Emma Ryšavá, studentka AVU v Praze představí výběr ze svých
prací za posledních několik let
- Art Econ představí studentské práce
i volnou tvorbu svých žáků

Zámek Plumlov

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
úterý 21. května
8:00 VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Letní semestr bude ukončen na závěrečném semináři ve Šternberku. Po
slavnostním předání pamětních listů
bude následovat komentovaná prohlídka města a Expozice času. Akce se koná
pod záštitou Provozně ekonomické
fakulty České zemědělské univerzity
v Praze.
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
pokračuje desátý ročník oblíbené výtvarné
dílny, tentokrát na téma dekorace na dveře
čtvrtek 23. května
17:00 SETKÁNÍ S IRENOU
DOUSKOVOU
autorské čtení známé spisovatelky se
uskuteční v rámci jedinečného projektu
Spisovatelé do knihoven, jehož cílem je
představit čtenářům zajímavé současné
české autory

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 29. května
DRUHÁ SMĚNA
U příležitosti 100. výročí založení Střední školy designu a módy v Prostějově
se koná již druhá výstava pedagogů výtvarníků, kteří na škole působí. Spolu se
založením nových výtvarných oborů na
škole původně ryze oděvního zaměření
obohatila pedagogický sbor celá řada
tvůrčích osobností. Na oborech multimediální tvorba, užitá malba a design
interiéru a design oděvu vyučují malíři,
designéři, fotografové, grafici, návrháři
a výtvarníci, kteří se věnují multimediální tvorbě. Všechny tyto osobnosti
spojuje jejich práce s žáky Střední školy
designu a módy. Druhým společným
znakem, který je neméně důležitý, je jejich vlastní tvorba, kterou představí na již
druhé společné výstavě v Muzeu a galerii
v Prostějově.

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 8 (průčelí zámku)
do 31. května
POHLEDY ŠTĚTCEM
A OBJEKTIVEM
vernisáž výstavy Soňa Holíková
- Ivo Snídal
do 30. června
ZE SBÍRKY UMĚLECKÝCH
DĚL MĚSTA PROSTĚJOVA
výstava obrazů ze sbírky galerie

Zámek Èechy p/K

6SROHÄHQVNÙGÕP
Komenského 6, Prostějov
neděle 26. května
9:00 SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Společenství Josefa Zezulky pořádá
v rámci Duchovní univerzity Bytí další
přednášku Tomáše Pfeiffera, který je připraven se podělit o poznání a cestu života,
kterou přijal jako žák tvůrce biotroniky
a přinašeče. Témata přednášek určují návštěvníci sami, a to svými dotazy. Tyto se
mohou týkat velmi rozmanitých oblastí
života. Na závěr proběhne biotronický
duchovní obřad

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 23. června
BAREVNÝ SVĚT PŘÍRODY
Výstava nejen o Klubu přírodovědeckém založeném v Prostějově před
120 lety. Zájemci se seznámí s historií
ochrany přírody na Prostějovsku, se
zajímavými lokalitami a také významnými osobnostmi – přírodovědci, kteří
zde působili. V minulém roce jsme si
připomněli důležité výročí vztahující
se k historii přírodovědy na Prostějovsku. Před 120 lety zde vznikl Klub
přírodovědecký, jehož činnost přesáhla svým významem hranice regionu
a stala se doslova chloubou celé Moravy. Zakladateli klubu byli středoškolští
profesoři Václav Spitzner a Vladimír
Zoufal. Díky činnosti klubu, která znamenala novou etapu ve výzkumu Moravy, se město Prostějov stalo známým
v odborných přírodovědných kruzích
v rámci celé republiky. Na výstavě jsou
prezentovány předměty a fotografie
ze sbírek Muzea a galerie v Prostějově a dalších institucí. Návštěvníci se
seznámí se zajímavými kolekcemi ze
sbírkových fondů muzea, k nimž patří
ukázky hornin a zkamenělin různého
stáří, dobové fotografie geologických
lokalit, sbírka recentních měkkýšů,
zajímavé herbáře a entomologické preparáty. Fotografie rostlin z chráněných
území zapůjčila Mgr. Eva Zatloukalová. Přírodovědci v muzeu prezentují
různá přírodovědná témata, která také
na výstavě představí. K nim patří výstava o zkamenělinách, o Drahanské
vrchovině, ale také třeba o tak dynamickém fenoménu, jakým jsou sopky.
Součástí výstavy jsou různé aktivity
určené pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ.

PROSTÌJOVSKÉ
DNY HUDBY
27. ročník festivalu

sobota 25. května
POHÁDKOVÁ CESTA
ZÁMECKÝM PARKEM
akce pro děti s dlouhou tradicí

pondělí 20. května
18:00 GUITAR4MATION - VÍDEŇ
kytarový kvartet (přednáškový sál)
čtvrtek 23. května
18:00 OLGA VINOKUR
klavírní recitál americké umělkyně

Zámek Konice
čtvrtek 23. května
VÝTVARNÝ OBOR
výstava ZUŠ Konice
sobota 25. května
19:00 NO PROBLEM
akustický koncert

aneb, co se
kde děje…

LUKOSTØELBA:

CO, KDY, KDE
aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 21. května od 18:00 hodin se
koná kurz „ZRALÝ MUŽ A AKTIVNÍ
OTEC“
* ve čtvrtek 23. května od 17:00 hodin
je na programu seminář „SPECIFIKA
VÝCHOVY CHLAPCŮ“
SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 20. května od 14:30 hodin se
koná „REKONDIČNÍ CVIČENÍ“
* ve čtvrtek 23. května od 9:00 hodin je na
programu „PLETENÍ Z PEDIGU“

sobota 25. května:
9:20 Veřejný závod 2 (soutěž dospělých
i mládežníků na dlouhých i krátkých tratích, lukostřelnice u zimního stadionu)

akce
v regionu...

RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. V Prostějově, Kostelecká 17, pořádá ve středu
26.6.2019 zájezd Rožnov pod Radhoštěm – skanzen a Valašské Meziříčí – gobelínka. Info na tel.: 588 008 095, 724
706 773

Zahájení lázeňské
sezóny ve Skalce
Slavnostní zahájení
lázeňské sezóny Lázní
Skalka se bude konat v neděli 26. května od 14:30 hodin. Na programu bude
žehnání pramenů, o které se postará
farářka Církve československé husitské
a kněz Církve římskokatolické. Následně přijde na řadu promenádní koncert
Dechového orchestru ZUŠ Vl. Ambrose
v Prostějově a exhibiční vystoupení nejsilnějšího muže světa Jiřího Tkadlčíka.
Představí se i mažoretky SVČ Orion.
Kromě toho bude připraven zábavný
doprovodný program pro děti.

Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. V Prostějově, Kostelecká 17,
pořádá ve středu 26.června 2019 zájezd
Rožnov pod Radhoštěm – skanzen a Valašské Meziříčí – gobelínka. Info na tel.:
588 008 095, 724 706 773

Ve středu 22. května v 17:30 hodin se
Ekocentrum Iris
v prostorách CMG koná přednáška FranHusovo nám.67, Prostějov
tiška Hynka a Pavla Šíry „CO JSME VI* v pondělí 20. května od 10:00 hodin se DĚLI V AUSTRÁLII“
koná „ČTVEREČKOVÁ ZAHRÁDKA“
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
se koná dopolední program pro maminky s dětmi
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin
se uskuteční první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je
na programu první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* kurz šití na stroji pro začátečnice a pokročilé švadlenky povedou opět L. Křenková
a S. Wantulová. Dle rozpisu obou skupin
vždy v pondělí 17:30-20:30 hodin.
* individuální poradenství v péči o dítě s I.
Halouzkovou dle objednání
* individuální poradenství v oblasti zdravého pohybu pro dospělé a děti - zdravý pohyb, správný vývoj dětí, odstranění bolesti
a špatného držení těla cvičením, aromaterapie, podpora zdraví přírodními prostředky apod. s H. Peterkovou dle objednání
* v úterý 21. května od 18:00 hodin
se koná beseda „BUDEME MÍT MIMINKO“
* ve středu 22. května od 18:00 hodin je na
programu beseda „VÝCHOVA SYNŮ“

Ptenské divadlo
uvede Dva prsteny

V sobotu 25. května v 18:30 hodin se
v Kostele sv. Jana Nepomuckého na Svatoplukově ulici koná „BENEFIČNÍ KONCERT PRO ZÁCHRANU VARHAN“.

Vyhlášené Ptenské dětské divadlo
(PĎĎ) při ZŠ Ptení zve na zbrusu novou
pohádku Karla Foltina. Slavnostní premiéra už 26. hry z pera tohoto oblíbeného
autora se bude konat v aule ZŠ Ptení tuto
neděli 26. května. Představí se více jak
třicet dětských herců, o kulisy, kostýmy,
rekvizity, choreografii, líčení, účesy a technické zázemí se postarali prakticky všichni
zaměstnanci školy. V následujících dnech
od úterý 28. do pátku 31. května budou
následovat reprízy pro žáky mateřských
a základních škol ze širokého okolí.

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá ve čtvrtek
23. května 2019 zájezd Konice – Čechy
pod Kosířem. Prohlídky zámků. Doprava
vlakem a autobusem. V případě zájmu
kontaktovat kancelář. Tel.: 588 008 095,
724 706 773

Siláci v Dobromilicích
Třetí ročník soutěže v amatérských silových disciplínách se bude konat nadcházející sobotu 25. května od 14:00 hodin
v Dobromilicích na hřišti za sokolovnou.
Soutěž se odehraje v režii známého siláka
Standy Pukla. Vystoupení bojového umění – Bujinkan Nezamyslice, soutěž pro
děti „Minisilák“, bohaté občerstvení.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova15,Prostějov,tel.775549777
oznamujeme všem klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově má změněnou
provozní dobu: úterý a středa od 8:30 do
11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek
jen pro objednané klienty. 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).

V Kostelci vystaví nové zvony
Tento pátek 24. května budou u příležitosti Noci kostelů v lodi kostela svatého
Jakuba staršího v Kostelci na Hané vystaveny dva nové zvony. Při této příležitosti
bude připraven bohatý program, který
od 16:00 hodin odstartuje koncert dětí ze
ZUŠ v Plumlově. Následovat bude volná
prohlídka kostela a zvonů, mše svatá na
poděkování dárcům sbírky Naše zvony,
koncert Zvonky dobré zprávy a vše od
20:30 uzavře Večerní ztišení v záři svíček.

(nádvoří)

Státní
okresní archív

Třebízského 1, Prostějov
úterý 21. května
do 30. června
17:00
ŽIVOT
PO BOKU
OUT WEST, IAIN PATTERSON
VÁLEČNÉHO HRDINY
výstava skotského pedagoga a umělpřednáška
Kamila
Rodana
ce

Spirituály na zámeckém nádvoří

19051710570

První letošní Restaurant Day se
už blíží. A zase se můžete těšit na
domácí dobroty a exotiku. Budete
moci ochutnat paellu, miniburgery, řezy, zákusky, likéry, sushi nebo
i domácí pivo, ale i mnoho dalších
chuťovek. Ovšem pozor! Tentokrát se nebude konat jako tradičně
v Národním domě, ale v prostorách prostějovského Společenského domu.
Okrašlovací spolek ve spolupráci
s Marky obchůdkem Markéty Valentové pořádá pod záštitou Zdravého

Kruh přátel hudby a MěKS Konice pořádají
akustický koncert kapely NOPROBLEM
z Kostelce na Hané. Akce se bude konat v sobotu 25. května od 19:00 hodin na nádvoří
zámku v Konici nebo za deště v koncertním
sále. Při této příležitosti zazní spirituály.
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KOTLÍKY PRO !<GnÁÎGJQFT'@NOüµ=Ą
DOBROU

Z Chomutova posiluje

9ħ&

útok duo mladíkù

a ROMAN
CHLOUBA!

Foto: www.klhchomutov.cz

Foto: Michal Kadlec

Koláøovy sady
byly dìjištìm
páté bitvy gulášù

strana 29

VYDAŘENÁ
DERNIÉRA

ƔƔ Městské divadlo v Prostějově
uzavřelo letošní sezónu povedeným představením.
strana 28

Petr KOZÁK

PROSTĚJOV Prvoligový tým Prostějova nadále pokračuje ve tvorbě svého kádru pro boje
v novém ročníku Chance ligy 2019/2020. Tentokrát lovili Jestřábi ve finančně vyprahlém rybníku chomutovských Pirátů. A vedle talentované dvojice Ouřada - Chlán se vedení podařilo
zachytit i pořádně velkou rybu. Na Hanou přichází Roman Chlouba! „Potenciál tohoto hráče převyšuje první hokejovou ligu, ale zatím se mu nepodařilo, i díky spolupráci Chomutova
s Kadaní, natrvalo prosadit v české nejvyšší soutěži. Dlouhodobě ale patří k nejšikovnějším
pravákům, kteří se pohybují na prvoligových kluzištích a do Prostějova přichází s vizitkou
technického hokejisty, který dokáže pravidelně sbírat body a střílet branky,“ představil novou
posilu Štefan Žigárdy, marketingový manažer Jestřábů.

VÍCE NEJEN K TOMUTO PŘESUNU
ČTĚTE NA STRANĚ 41

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Absence prostějovského tenisty
Tomáše Berdycha (102. hráč světového žebříčku) se opět o něco prodlouží. Český tenista, který si naposledy zahrál na začátku března v Indian Wells,
bude chybět také ve francouzském
Lyonu, kde se turnaj koná od 19. do
25. května. Berdych informaci zveřejnil na twitterovém účtu.
ƔƔ Připomněli jsme si nedožité devadesátiny prostějovského rodáka,
sportovního střelce a olympionika
Otokara Hořínka, který byl držitelem
sedmnácti titulů mistra Československa a vytvořil devět československých
rekordů. Narodil se 12. května 1929
v Prostějově – Drozdovicích a zemřel
náhle krátce po svých šestaosmdesátinách – 8. června 2015 v Prostějově.

VÍTĚZNÉ
DERBY
ƔƔ Nohejbalisté Prostějova
dotáhli do vítězného konce dobře
rozehrané utkání s Přerovem
strana 39

➢

pøedplatné
levnìji
volejte
608 960 042

CHALLENGER
ZA DVEŘMI
ƔƔ Největší mužský turnaj v České
republice startuje v Prostějově již
příští víkend. Kdo bude hrát?
strana 47

ŠLÁGR VEČERNÍKU – BEACHVOLEJBAL

9HĀWYUWHNRGSROHGQHH[KLELFH
.YDSLORYp.XEtĀNRYpDVSRO

ƔƔ Pozor na železniční výluku!
Týká se trati Kostelec na Hané
– Dzbel ve dnech od 19. května,
17:00 hodin do 24. května 2019,
17:00 hodin. V úseku jezdí náhradní autobusová doprava.
ƔƔ U příležitosti udílení Cen města
Prostějova primátor František Jura
osobně poděkoval odstupujícímu
veliteli 601. skupiny speciálních
sil plukovníku Davidu Frantovi za
skvělou spolupráci a vykonanou
práci ve funkci velitele 601. skupiny speciálních sil. Současně přivítal
nově nastupujícího velitele plukovníka Tomáše Skácela.

boje na zelených
trávnících aneb

190517105xx

Naleznete
uvnitř

PROSTĚJOV Na vydařenou úvodní exhibici plážového volejbalu, která
slavnostně otevřela pískové hřiště v centru Prostějova, naváže uprostřed
tohoto týdne exhibiční zápas druhý. A po slavných mužích Přemyslu Kubalovi s Petrem Benešem tentokrát přijdou na řadu elitní ženy.
Tento čtvrtek 23. května od 16:00 hodin bude totiž městský beachvolejbalový kurt před prostějovským muzeem dějištěm přátelského utkání
Michala Kvapilová - Michaela Kubíčková versus Tereza Baláková - Ivana
Cebáková.
Prvně jmenovaný pár přitom v současnosti patří k nejlepším českým
v ženské kategorii. Kvapilová je dokonce vicemistryní Evropy 2017 (tehdy hrála s Kristýnou Kolocovou) a Kubíčková se od druhé poloviny minulého roku stala její novou parťačkou.
Společně už mají za sebou několik vydařených turnajů, i mezinárodních.
A teď se jim v rámci divácké show postaví mladá volejbalová odchovankyně VK Prostějov Tereza Baláková.
„Původně jsem měla nastoupit s klubovou kolegyní Gabikou Kozmík,
ale ta kvůli bolavému rameni nemůže. Tak jsme se domluvili s Ivčou Cebákovou, zkušenou extraligovou hráčkou věnující se také beachi. Snad
budeme favoritkám důstojnými soupeřkami a neuděláme ostudu,“ řekla
Večerníku se smíchem Terka přezdívaná Balča.
(son)

REPORTÁŽ Z PÁTEČNÍHO OTEVŘENÍ KURTU
SI MŮŽETE PŘEČÍST NA STRANĚ 39

KAM ZA F

➢

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 24. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 24. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 24. KOLO

TJ SOKOL URČICE
SK PROTIVANOV
SOBOTA 25.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

SK LIPOVÁ
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 26.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

TJ SOKOL MOSTKOVICE
HANÁ PROSTĚJOV
NEDĚLE 26.5. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích
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OLOMOUCKO

BASKETBALL

Pondělí 20. května 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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výsledkový servis

NYMBURK
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Starší žákyně VK postoupily z kvalifikace na MČR,
které je na programu od pátku do neděle v Přerově
PROSTĚJOV Další dílčí úspěch ve
vydařené sezóně zaznamenaly mladé
volejbalistky VK Prostějov věkové kategorie U15. Uspěly totiž v kvalifikaci mistrovství republiky starších žákyň 2019 a
postoupily tím na závěrečný turnaj vlastního šampionátu šestnácti elitních týmů
naší země.
Za kvalifikační skupinou D vyrazily Hanačky až do Žatce, kde z osmi zúčastněných
družstev čekala radost na tři nejlepší. A výběr vékáčka od začátku kráčel vstříc splnění
postupového cíle, neboť vyhrával jedno
střetnutí za druhým.
Postupně porazil v sobotu Plzeň 2:1, Turnov i Břeclav 2:0 a Karlovy Vary 2:1, o den
později pokračoval ve vítězném tažení zdoláním Nového Jičína 2:0 i klíčovým skalpem
silného Hradce Králové rovněž 2:0. V tu
chvíli už byl průnik na MČR jistý, tudíž závěrečné podlehnutí domácímu Žatci 0:2 tolik
nebolelo.

„Máme velkou radost, protože tahle skupina byla hodně těžká. Dříve v Českém
poháru jsme nedokázali porazit Hradec,
Žatec ani Vary, proto se dala předpokládat velmi náročná práce. A věděli jsme,
že k postupu musíme zahrát dost dobře
až výborně, abychom to zvládli,“ hodnotil
trenér prostějovských starších žákyň Lukáš Miček.
„Začátek jsme měli trochu divoký, protože nás skoro udolala papírově slabší Plzeň.
Naštěstí holky vstup nakonec zvládly a
potom se rozjely, po dvou vítězstvích otočily proti Varům z 0:1 na sety a skvěle si
poradily i s největším favoritem z Hradce.
Účast na mistrovství nás pochopitelně
moc těší,“ radoval se Miček.
„Holkám musím poděkovat, jak kvalifikaci zvládly navzdory tomu, že nastoupily
v úplně jiné sestavě oproti celé sezóně.
Blokařka zkoušená předtím na účku šla
na smeč, další střeďačka je dlouhodobě

zraněná a na blok tak musely dvě mladé
nahrávačky z béčka. S pro ně nezvyklým
postem si poradily obdivuhodně, také
všechna ostatní děvčata zahrála na hranici
svých možností a soustředěně na každý
balón. Což byl klíč k úspěchu,“ ocenil
kouč.
Šampionát přijde na řadu už od pátku 24.
do neděle 26. května v Přerově, kde kolektiv VK narazí v základní grupě na Uherské Hradiště, Příbram a KP Brno. „Před
finálovým turnajem nemám žádná velká
očekávání, i když je všechno otevřené. V
téhle věkové kategorii stačí, že někomu
vychází servis, udělá dlouhou šňůru bodů
na podání a soupeřky to psychicky položí.
Klidně tak můžeme být mezi třemi postupujícími do čtvrtfinálové skupiny, stejně
jako nám všichni tři protivníci mohou dát
2:0. Uvidíme, jak se vyspíme my a jak soupeři. Ale určitě zabojujeme o co nejlepší
výsledek,“ ujistil Miček.
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TENIS
å(1<
ĜtP:7$7RXU
'YRXKUD   NROR Strýcová - Vondroušová
6:1, 4:6, 6:7.  NROR Karolína Plíšková (4) Tomljanovicová (Austrálie) 6:3, 6:3; Kvitová (2)
- Putincevová (Kazachstán) 6:0, 6:1.  NROR
Karolína Plíšková - Keninová (USA) 4:6, 6:4, 6:3;
.YLWRYi6DNNDULRYi ěHFNR VNUHþ
þWYUWÀQiOH .DUROtQD 3OtãNRYi ý5   $]D
UHQNRYi %ČORUXVNR     6HPLÀQiOH
.DUROtQD 3OtãNRYi ý5   6DNNDULRYi ěHFNR 
6:4, 6:4. )LQiOH Karolína Plíšková - Kontaová
(Velká Británie) 6:3, 6:4.
08å,
+HLOEURQQ,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUDNROR5RVRO2WWH 1ČPHFNR 
1:6. NROR9HVHOê  0DVXU 1ČPHFNR 
6:4. NROR9HVHOê%DFKLQJHU 1ČPHFNR 
4:6, 4:6.
/LVDERQ²,7))XWXUHV
'YRXKUD   NROR .ROiĜ  &DFKLQ $UJHQWLQD 
6:3, 4:6, 6:3. NROR.ROiĜ*XVWLQR ,WiOLH 
4:6, 2:6.
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Šafáøová bude hrát
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PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Lucie Šafářová
neuspěla se žádostí o divokou kartu do
dvouhry na Roland Garros. V Paříži se s
mezinárodní tenisovou scénou rozloučí
jen ve čtyřhře. Antukový grandslam začne tuto neděli 26. května.
„Žádala jsem o kartu do kvalifikace a vlastně jsem s ní ani moc nepočítala, protože
vím, že ve Francii mají hodně mladých hráček, kterým je dávají,“ poznamenala Šafářo-

KîODIµNJ=IÑH

HDNOM@H
Zaznamenal tak už svůj pátý zápasnický
titul. Mladší žáci Adam Lajčík ve váze do
38 kilogramů a Šimon Polena ve váze do
41 kilogramů přijeli původně mezi starší
žáky na zkušenou, ale svým bojovým výkonem se dokázali prosadit a zaslouženě
si odvezli tituly vicemistrů.
Následovalo mistrovství republiky
mladších žáků a kadetů ve volném stylu. Ve Vítkovicích bral Adam Lajčík
v kategorii do devětatřiceti kilogramů
bronzovou medaili a Šimon Polena
obsadil sedmé místo. V Chomutově při
řeckořímském pokračování si pak ve
stejných hmotnostních kategoriích svá
umístění téměř zcela vyměnili. Šimon
bral stříbrnou medaili a Adam obsadil
osmé místo.
(jim)



2VWDWQtYëVOHGN\NROD7-'\QDPRý(=
ýHVNp %XGČMRYLFH ± 01. 6LOQLFH *URXS
0RGĜLFH%7-6ODYRMýHVNê%URG±$UHiO
&OXE=UXþ6HQHF7-$YLDýDNRYLFH%
±7-6RNRO+ROLFH
2VWDWQt YëVOHGN\  NROD ýDNRYLFH % ±
ýHVNp%XGČMRYLFHýHVNê%URG±3ĜHURY
0RGĜLFH%±+ROLFH
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
=UXþ6HQHF     
ýDNRYLFH%     
ý%URG
    
3URVWčMRY
    
3ĜHURY
    
0RGĜLFH%
    
+ROLFH
    
ý%XGČMRYLFH     

5R]KRGÿt6SiþLOD-DQHN

PROSTĚJOV Velice úspěšně dopadly
mládežnické republikové šampionáty
pro zápasníky Čechovic. Ve volnostylařském mistrovství starších žáků a juniorů si zásluhou Matěje Vrby, Adama
Lajčíka a Šimona Poleny dovezli zlato
a dvě stříbra, v řeckořímském stylu mladších žáků přidal Šimon Polena titul vicemistra a ve stejné věkové kategorii mezi
volnostylaři přidal Adam Lajčík bronz.
Jako první bylo na programu mistrovství
České republiky starších žáků a juniorů v
zápase ve volném stylu. To hostil Hradec
Králové a mezi sto pětapadesáti zápasníky ze sedmadvaceti oddílů si čechovičtí
zápasníci počínali vynikajícím způsobem.
O mistrovský titul se postaral Matěj
Vrba v kategorii žáků do 85 kilogramů.

%UDQNRYëVOHG
26:18, 26:20, 28:22, 30:22, 33:23, 33:26, 34:26.

YL]QtæH

'LYiNĥ 70.

´

5R]KRGÿt.XELVD6WDQČN9\ORXÿHQt
1:1. 6HGPLÿN\ 2/2:3/3. 'LYiFL 68.

26

.223(5$7,9$1%/
²6(0,),1É/(

7-6RNRO,3URVWčMRY²7-6SDUWDN06(03ĝHURY

4



3HWHUND'DYLV3XPSUODâDIDĜtN%HQGD
9\RUDO/DZUHQFH 7UHQpU2UHQ$PLHO
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7-6RNRO.RVWHOHFQD+DQp+.²6..3+DQGEDOO%UQRÅ%´

vá. Měla dobrý odhad, protože pořadatelé
dali volné karty sedmi domácím nadějím.
„O to víc se teď těším na čtyřhru,“ dodala.
Chystá se na obnovenou spolupráci
s Bethanií Mattekovou-Sandsovou z USA,
se kterou Roland Garros v letech 2015
a 2017 vyhrála. „Už jsme přihlášeny. Bethanie už taky trénuje a na Paříž by měla být v
pořádku. Věřím, že si můj poslední turnaj
užijeme,“ řekla Šafářová.
(lv)

Zápasníci Čechovic vítězili v Krnově,
·UR÷wPÆ VTKQ \ èG
EJQXKE \NGXC FXCMT¾V
UVąÊDTPÚiKOQP2QNGPC
WRTQUVąGF QR÷VQXP÷
\NCVÚ/CV÷L8TDCXRTC
XQUVąÊDTPÚCDTQP\QXÚ
#FCO.CLéÊM
(QVQCTEJKXQFFÊNW

·UR÷wPÆVTKQ\èGEJQXKE\NGXCFXCMT¾VUVąÊDTPÚiKOQP2QNGPCWRTQUVąGFQR÷VQXP÷
\NCVÚ/CV÷L8TDCXRTCXQUVąÊDTPÚCDTQP\QXÚ#FCO.CLéÊM
(QVQCTEJKXQFFÊNW

úspěšně si vedli i v saském Thalheimu
KRNOV Poslední dubnovou sobotu zavítala skupina čechovických zápasníků
na Velkou cenu Krnova v zápase řeckořímském. Turnaje se zúčastnilo na sto
padesát borců z dvaceti oddílů Česka, Slovenska a Polska. Sedmičlenné hanácké družstvo se ve Slezsku neztratilo a vybojovalo pět medailí – tři zlaté a dvě
bronzové.
O zlato se postarali Lukáš Sekanina, Elena Polenová a Matěj Vrba. Mladší žáci Adam
Lajčík a Šimon Polena pak vybojovali zmiňovaný bronz. Zbývající dvojce Václav
Sedlák s Filipem Kouřilem tentokrát na stupně vítězů nedosáhla, i tak ale čechovický
oddíl obsadil v soutěži družstev krásnou šestou příčku.
Tentýž den se zástupci TJ Sokol Čechovice představili ještě v německém Thalheimu, kde se konalo největší volnostylařské mládežnické klání v Sasku. Na turnaji se
představilo přes tři sta wrestlerů z Německa, Polska, České republiky a Slovenska.
Čechovice reprezentovali Lukáš Vávra a Jakub Vrba a shodně dosáhli na třetí místo
ve skupině a celkovou pátou až šestou pozici.
„Už od začátku nám bylo jasné, že to proti volnostylařským specialistům nebude procházka růžovým sadem. Nakonec nás od medailí v těžké a početné konkurenci dělilo
snad jen více zkušeností s tímto druhem zápasu nebo pouhé vyčerpání po dlouhé cestě,“ ohlížel se za výjezdem do Německa spolutrenér Vojtěch Szilva.
(jim)

Pondělí 20. května 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

fotbalový sumář

27

)257,81$1É52'1Ì/,*$.2/2

6.3URVWčMRY²0).&KUXGLP

0

(0:0)

5R]KRGÿt%HUND±/HãND9iĖD
Diváci:

0

å.6ODQLQND±  0Ui]HN
6WDWLVWLN\URKRYpNRS\VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\PLPR

Ä6H]yQXGRPDMVPHFKWČOL
]DNRQþLWYtWČ]VWYtP³

6HVWDYD3URVWčMRYD

6HVWDYD&KUXGLPL

/H *LDQJ ± 6ODQLQND 6FKXVWHU
-DQtþHN 0DFK\QHN ± /XWRQVNê
3ROiN 9RãDKOtN  âHYþtN 
äLNRO  =DSOHWDO  .RXGHOND ±
.URXSD
7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD

0Ui]HN±+ODYVD9HQFO5HQG
OD ěH]QtþHN ± )URQČN 
0DVWtN  6L[WD .HVQHU 'RV
WiOHN ± 5\ELþND  /DQJU 
8MHF ýiS 
7UHQpU3DYHO0DWČMND

2OGĜLFK0$&+$/$NRXþHVNiþND
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29. kolo:

3URVWĨMRY&KUXGLP


)*3678',2,$7ĜÌ'$6.$



YtFHYKODYQtPNXSyQX

  

7iERUVNR6RNRORY

Branka: 36. Vávra. 5R]KRGÿt0DWČMþHN±0\ãND
0HOLFKDUDiváci: 750.

=QRMPR9tWNRYLFH   
Branky:  -DQXãND  3UDXV  %]LUVNê
å.%XþHN =12 Diváci:

3DUGXELFH+UDGHF.UiORYp
0:0

5R]KRGÿt1HQDGiO±&DOHWND5DWDMRYiå.
-HĜiEHN±/HLEODiváci:

Ġ %XGĨMRYLFH  9DUQVGRUI
  
Branky:  3URYRG  .ODGUXEVNê SHQ 
 / +DYHO 5R]KRGÿt 3HWĜtN ± %ODåHM
.XEUå.ýDYRã &(% Diváci: 1561.

ÔVWtQ/-LKODYD

 

Branky: %UDQN\  0DWČMND  âXS SHQ 
±  =RXEHOH  =RXEHOH  =RXEHOH
5R]KRGÿt&LKOiĜ±+UDERYVNê.RåiUå.67.
&KOXPHFNê7LMDQL3UHLVOHU YãLFKQL
-,+ Diváci: 576.

%UQR7íLQHF

 

Branky:  0DJHUD  3DFKORSQtN 
âXPEHUDâXPEHUD%DULã5R]KRGÿt
&LHVODU ± 3RFK\Oê /DNRPê å.  %HGHFV
75, Diváci:

þLÿNRY9ODñLP

  

Branky:  0L]HUiN YOD   )UL]RQL
5R]KRGþt0DFKiOHN±9LWQHU9DĖNiWå.
-DQGD)RUWHOQê1RYRWQê-âWRFKO
YãLFKQL9/$ Diváci:

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 ýHVNp%XGČMRYLFH
 -LKODYD
 %UQR
 +UDGHF.UiORYp
 ÒVWtQ/
 9DUQVGRUI
 3DUGXELFH
 9tWNRYLFH
 7ĜLQHF
6RNRORY
3URVWčMRY
9ODãLP
&KUXGLP
=QRMPR
0DV7iERUVNR
äLåNRY

   
   
   
   
  
   
   
  
  
   
  
  
   
   
   
   

.$03ĜÌã7Č
30MQNQUQDQVCMX÷VPCJQFKP
*TCFGE -T¾NQXÆ  /CU 6¾DQTUMQ %JTWFKO 
äKåMQX,KJNCXC$TPQ5QMQNQX·UVÊP.6ąK
PGEèGUMÆ$WF÷LQXKEG8CTPUFQTH<PQLOQ
8ÊVMQXKEG2CTFWDKEG8NCwKO2TQUV÷LQX
&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

NROD

.UDOLFHQ++).2ORPRXF%
 

Branky:D&LEXOND6NDOQtN±*DONR
5R]KRGÿt.DãSDU±6HGOiþHN.DĖRN%H]åOXWêFK
NDUHW'LYiNĥ 100
.UDOLFHQD+DQp+XĖND±%ODKRXãHN 1RYRWQê 
+ODþtN .URERW 1ČPþtN ± 6NDOQtN 9LQFRXUHN 
3HWUåHOD 3URNRS =DSOHWDO 'UDþND±1HþDV 
7URQHþHN &LEXOND +UDMtFtWUHQpU/XNiã.URERW

Å3UYQtFKWĝLFHWPLQXW
E\ORVNYčOëFK´
/XNiã.URERWNRXþ.UDOLF


VWUDQD

'DOät YëVOHGN\  NROD 0RKHOQLFH ² þHUQRYtU
0:2 (0:0)[=DFKDU-DNXE-HVHQtN²9äHFKRYLFH
   [ 2UDYD 7RPiã 6HKQiOHN -DURVODY
âLQGHOHN'DYLG3OHãHN3HWU3OHãHN-DQ2SDWRYLFH
²åHODWRYLFH  ['XUþiN6DPXHO.OYDĖD
7RPiã ± =DRUDO /XNiã 'ORXKê /XNiã /XWtQ ²
/LWRYHO  [âRXSDO9RMWČFK3UXFHN0LFKDO
/RV7RPiã 9HONp /RVLQ\ ² ãWHUQEHUN   
/LQHW3HWU,QGUD7RPiã±=LIþiN3HWU
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 9ãHFKRYLFH       
 /XWtQ
      
 0HGORY
      
 âWHUQEHUN
      
 -HVHQtN
      
 0RKHOQLFH
      
 9HONp/RVLQ\       
 =iEĜHK
      
 /LWRYHO
      
2SDWRYLFH
      
äHODWRYLFH
      
.UDOLFHQ+      
ýHUQRYtU
      
+).Ä%³
      
'RODQ\
      

22. kolo: 0DOHWtQ ² 5DSRWtQ    =DLHWV
<HYKHQ±âHEHOD-DNXE.RFRXUHN0LFKDO%ĜH]LQD
0DUWLQ 1iPčäģ Q+  .RQLFH    +HLO
'DYLG0OOHU-DQ±[%tOê/DGLVODY.UiVD-DURPtU
(OVQHU-DQ YO +OXERÿN\²&KYiONRYLFH  
*ROGVFKHLG 2QGĜHM ± 3H]RWWL *LDQSDROR 7RPDQ
5DGLP'RVRXGLO0DUWLQ%RKGtNRY²/HäWLQD
 9LQNOHU0DUWLQâiUQLN3DYHO+ODYDWê-DNXE
.UĖiYHN$GDP %čONRYLFH ² +DėRYLFH   
[9ROI=GHQČN6NOHQiĜ0LURVODY7KHLPHU5RPDQ
± [ .RUKRĖ 5RVWLVODY .UDMF 0DUWLQ 3DVHND ²
%RKXėRYLFH    *HLHU 0DUWLQ ± [ âPLUMiN
-DQ)U\þiN$OHã7URXEHOLFH²ĜHWč]iUQD  
.UiþPDU3DYHO±/ROHN7RPiã%DM]D.DUHO
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %RKXĖRYLFH       
 &KYiONRYLFH       
 .RQLFH
      
 +OXERþN\
      
 %RKGtNRY       
 0DOHWtQ
      
 5DSRWtQ
      
 %ČONRYLFH       
 ěHWČ]iUQD       
3DVHND
      
+DĖRYLFH       
7URXEHOLFH       
1iPČãĢQ+       
/HãWLQD
      
$/($632576:($5,$7ĜÌ'$6.%
22. kolo3OXPORY²%URGHNX3ĝHURYD  
6SiþLO 0LFKDO )DELiQHN 0LFKDO  .RXĜLO -RVHI
%čORWtQ²/LSRYi  [/KRWVNê0DUHN0XULQ
2QGĜHM/RãĢiN$OHã±3ĜLNU\O$GDP)LDOND7RPiã
1RYiN 3HWU &KRPRXWRY ² 6ODYRQtQ   
3.+UDEiOHN-DNXE.XEtþHN0DUWLQ±9OþHN
5RPDQ ýLåPDU 0LODQ 'XE Q0  /LSQtN Q%
1:2 (0:0) .DGOHF 2QGĜHM ± +RWČN -DNXE âHEHVWD
3HWU þHFKRYLFH ² 8UÿLFH    [ +DORX]ND
)LOLS .ROHþNiĜ )UDQWLãHN 3RVStãLO$GDP ± )UHKDU
-DURVODY 3URWLYDQRY ² .RMHWtQ    6HGOiN
0LODQ 6HGOiN 'DOLERU *UPHOD 0DUHN .RVWHOHF
Q+%HėRY  [/XåQê0LFKDO[3UHLVOHU
'DYLG +UXEDQ 'RPLQLN ± +UDEDO -DNXE 0DFKDþ
)LOLS.\WOLFD7RPiã9DMGD/XNiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /LSRYi
      
 þHFKRYLFH       
 %URGHNX3Ĝ       
 /LSQtNQ%       
 %ČORWtQ
      
 3URWLYDQRY       
 %HĖRY
      
 .RMHWtQ
      
 3OXPORY
      
8UÿLFH
      
.RVWHOHFQ+      
&KRPRXWRY       
6ODYRQtQ
      
'XEQ0       
60226,%7ĜÌ'$6.$
22. kolo ÓMH]GHF ² 1čPÿLFH Q+    [
)DELiQ 0DUHN 6NiOD 0DUWLQ 2WDVODYLFH ² 3LYtQ
  3.+RQ7RPiã=DWORXNDO'RPLQLN
&KYRMND-DNXE±[7UDMHU'DYLG)UêERUW-DURVODY
ÓVWtÅ%´åHODWRYLFHÅ%´  3.âHUê
'DQLHO .iGČ /XNiã ± .OLPHN 5RPDQ 3HUXWND
-RQiã+DQi3Y²7URXEN\  [&LEXOHF
7RPiã[*iERU3DWULN.UXSLþND0LORã±6WRNOiVND
/XPtU%LWWQHU7DGHiã.ROOHU0DUWLQ5DGVODYLFH²
0RVWNRYLFH  [=LFK5HQp6WUQDG)LOLS
6XFKiQHN 0DUHN ± âODPERU 0DUWLQ 7RYDÿRY ²
.OHQRYLFHQ+  [5RXV7RPiã[=DMtF
/XNiã 3DV] 'DQLHO 'RþNDO -DQ ± *UHSO 7RPiã
3\WHOD 0DUWLQ 5R]HKQDO 7RPiã 'UHNVOHU (ULN
.RYDORYLFH ² -H]HUQLFH    5\ERYLþ )LOLS
.UþPiĜ -DNXE ± [ 9RWDYD 0DWČM -DQtþHN /XNiã
âDQWD-DQ%RViN'DQLHO
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 ÒVWtÄ%³
      
 .OHQRYLFHQ+       
 3LYtQ
      
 7URXEN\
      
 -H]HUQLFH
     
 0RVWNRYLFH
     
 ÒMH]GHF
      
 7RYDþRY
     
 .RYDORYLFH
     
2WDVODYLFH
     
5DGVODYLFH
     
äHODWRYLFHÄ%³      
+DQi3Y
     
1ČPþLFHQ+      
/,21633257,%7ĜÌ'$6.%
21. kolo: 6ODWLQLFH ² -HVHQHF    [
3OXKiþHN -LĜt 9HVHOVNê -LĜt âHPUR =GHQČN
0RUDYVNë%HURXQ²=YROH  [/DFPDQ
'DYLG3RKDQND3HWU+ODYiþ0DUHN0XåDWNR-DQ
/RäWLFH²ãWHUQEHUNÅ%´  [3OKiN9iFODY
[ 0RUiYHN 5RPDQ .UHMþt 0DUWLQ ± 3HWUtN -DQ
.RU\WĖiN)UDQWLãHN1RYp6DG\Å%´6PUæLFH
(2:1)[3RãXVWD3DYHO±/XåD0DUWLQDoloplazy
² 7ĝHäWLQD    3.  =iSDĜND 3DWULN
0DWRFKD7RPiã±9HþHĜD-DURVODYâLQFO-LĜt9HONi
%\VWĝLFH²2OHäQLFH  3.1RYRWQê3HWU
±=DSOHWDO5DGHN
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2OHãQLFH
      
 1RYp6DG\Ä%³       
 .RåXãDQ\
      
 9HONi%\VWĜLFH       

 7ĜHãWLQD
 0RUDY%HURXQ
 /RãWLFH
 6ODWLQLFH
 -HVHQHF
'RORSOD]\
âWHUQEHUNÄ%³
6PUæLFH
=YROH
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22. kolo:

%URGHNX.RQLFH
9UFKRVODYLFH
  
Branky:  .ROiĜ ±  /LãND  +UDGLO
5R]KRGþt$QWRQtþHN  .UiWNê =LND å.  3
+RUiN 9 'LYiNĥ 70.
%URGHNX.RQLFH.RYiþ%XUJHW%ODWQHU+ORXãHN
-.RXGHOND 0OOHU.5*UHSO ±3.RXGHO
ND=.RXGHOND6HNDQLQD0*UHSO±.ROiĜ 
+DUWO 3*UHSO
7UHQpU3DWULN0OOHU
9UFKRVODYLFH-XUþtN0±-XUþtN5.DQNRYVNê
+ROXE5XEHU 0DUWLQHF ±0DFKiOHN7+UDGLO
3 +RUiN 'RVWiO  /LãND .OHVQLO  3 +RUiN 
7UHQpU0LURVODY3DQiþHN

Å6RXSHĝE\OVQDæLYë
QDNRQFLPXDVLGRäO\VtO\´

 0LURVODY3$1Èý(.WUHQpU9UFKRVODYLF


VWUDQD

'DOät YëVOHGN\ NROD 6NDOND ² 1H]DP\VOLFH
  [3URNRS5LFKDUG%DUWRQtN-DQ±0XVLO
0LURVODY9pYRGD0LURVODY9ëäRYLFH²8UÿLFHÅ%´
   3HOLNiQ 0LFKDO ± [ .RXĜLO -DURVODY [
3DYOĤ )LOLS 9RGiN 3HWU +RUQt ãWčSiQRY ² 7LäWtQ
0:1 (0:0) +DQiN -LQGĜLFK 9tFRY ² 'REURPLOLFH
  7HVDĜtN$GDP±6ODYtþHN-DQ.UDWRFKYtO
-DNXE âRF 5RVWLVODY âHQN\ĜtN 3HWU 9UDKRYLFH
 %URGHN X 3URVWčMRY QHKUiQR KRVWp QHSĜLMHOL
'UæRYLFHþHFKRYLFH%QHKUiQRKRVWpQHSĜLMHOL
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 9UFKRVODYLFH      
 +RUQtâWČSiQRY      
 'REURPLOLFH      
 'UåRYLFH
     
 7LãWtQ
     
 9UDKRYLFH
     
 %URGHNX.      
 9tFRY
     
 6NDOND
     
%URGHNX3Y      
8UþLFHÄ%³
     
1H]DP\VOLFH      
9êãRYLFH
     
ýHFKRYLFHÄ%³      
,,,7ĜÌ'$6.83,1$$
NROR2OäDQ\²åHOHÿ  6HLGOHU0LFKDO
âHVWiN 0LFKDO ± 3RSSH -LĜt 1H]DP\VOLFH Å%´
² %URGHN X 3Y Å%´    .iĖD 0LFKDO ± [
.ORERXN 3HWU 0OOHU 3DYHO 0DWRXãHN -DURPLU
6HOXFNê /XNiã 3DYHOND 0DUHN YO  3DYORYLFH ²
%LVNXSLFH  1RYRWQê0DUHN.UDOLFHQ+
Å%´2WDVODYLFHÅ%´  [5ĤåLþND3DYHO
[.DZLM3HWU5pSDO-DNXE6HGOiN0DUWLQ)UêERUW
-DURVODY =DSOHWDO /HRã ± +DPEXUJDGåR$OH[DQGU
1čPÿLFH Q+ Å%´  %HGLKRäģ    [
%XULiQHN$GDP[.\VHOiN0DUWLQ[1DYUiWLO-DQ
+UĤ]HN5DGLVODY2OHMQtþHN-DNXE6WXGHQê$GDP
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %URGHNX3YÄ%³      
 %LVNXSLFH
     
 .UDOLFHQ+Ä%³      
 1ČPþLFHQ+Ä%³     
 2OãDQ\
     
 3DYORYLFH
     
 äHOHþ
     
 2WDVODYLFHÄ%³      
 1H]DP\VOLFHÄ%³     
%HGLKRãĢ
     
,,,7ĜÌ'$6.83,1$%
NROR3URWLYDQRYÅ%´=GčWtQ  0XVLO
3DWULN 6HGOiN 5DGHN 6HNDQLQD 'DYLG -DQHþHN
3DYHO0HQãtN9LNWRU'RNRXSLO/XNiã2WLQRYHV²
.RVWHOHF Q+    'ROHåHO 7RPiã 5\FKOtN
3DYHO =XNDO /DGLVODY 9UiQD 7RPiã .ODGN\ ²
3OXPORYÅ%´  .ĜHþHN'DYLG.RVtN-DNXE
)LDOD3HWUäRXåHOND-LĜt9UED$OHã±9RUiþ3DYHO
.UDWRFKYtO -LĜt þHFK\ S.  3ĝHP\VORYLFH 
(2:0)  'DEUDQVNê7RPiã :LWD 0DUWLQ +RFKYDOG
7RPiã 3WHQt ² %URGHN X . Å%´    [
âPtGD9ODVWLPLO/DQJ7RPiã±3URFKi]ND5DGHN
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
.ODGN\
     
 3OXPORYÄ%³      
 .RVWHOHFQ+Ä%³     
 =GČWtQ
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MALÁ KOPANÁ

ZA MISTROVSKÝM DOBROCHOVEM ZÍSKALI
STŘÍBRO ORLI OTINOVES, BRONZ CHALOUPKA
PROSTĚJOV Závěrečné osmé kolo 1.
okresní ligy mužů ČUS Prostějovska
2018/19 v malé kopané nemohlo už nic
změnit na dříve rozhodnutých nejdůležitějších faktech, že mistrovský titul
získal SK Tomek Dobrochov a do druhé ligy sestupují Sokol Smržice s MK
Medvědi Prostějov.
Zbývalo rozluštit jedinou tajenku v podobě konečného umístění na druhé až páté
příčce, tedy včetně dvou nižších medailových postů. Velkou roli měla středeční
předehrávka, v níž dosud druhé FK Vr-

bátky remizovaly 2:2 s pátým 1.FC Laškov. Neboť sobotní zápasový program na
hřišti v Kobeřicích přinesl jasné triumfy
Orlů Otinoves i SK Chaloupka Prostějov nad padajícími protivníky shodným
poměrem 5:0, posunuly se tyto mančafty
na stříbrnou, respektive bronzovou pozici před Vrbátky klesnuvší na čtvrtý flek.
Jednoznačně nejkrásnější podívanou ale
přinesl gólově bohatý mač mezi novými
šampióny z Dobrochova a domácím výběrem Kobry (celkově v tabulce šestým)
s výsledným skóre 5:5.
(kopa, son)

2.5(61©/,*$08lµ
8. KOLO
Hřiště Kobeřice: SK Tomek Dobrochov – SK Kobra Kobeřice 5:5, SK Chaloupka Prostějov – Sokol Smržice 5:0, Orli Otinoves – MK Medvědi Prostějov 5:0,
1.FC Laškov – FK Vrbátky 2:2 (předehráno 15. května).
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POZOR!
Výkonný výbor malé kopané ČUS Prostějovska rozhodl odehrát odložené
turnaje 2. okresní ligy mužů 2018/19 ze 13. dubna v Klopotovicích a Dřevnovicích v novém termínu, kterým je sobota 25. května (dějiště zůstávají
stejná). Poslední turnaj této druholigové sezóny v Dřevnovicích pak přijde
na řadu hned další sobotu 1. června.
(kopa, son)
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nejtragičtější forma dramatu. A o jejích hrách to rozhodně platí. Drama
v prvé řadě diváky bavilo upřímným
a naivním pohledem Adriana Molea
pro Večerník
na vlastní dospívání i na život „fosilů“, jeho rodičů. Na straně druhé
Tereza
přineslo i sociální sondu do thatcheMACHOVÁ
rovských osmdesátých let minulého
století. Tehdy Velkou Británii zaSue Townsendová, autorka knihy chvátila vlna nezaměstnanosti a spoTajný deník Adriana Molea ve věku lečenských nepokojů. Tedy kromě
13 a ¾, prohlásila, že komedie je toho, že Adrian zjišťoval, jaké to je

Pište na predplatne@vecernikpv.cz
Nebo volejte na 7i'6Ąª6'-è
608 960 042

při zaplacení 1.040 Kč
OBDRŽÍTE HODNOTNÝ DÁREK v ceně 150 Kč
a získáte možnost seznámení zdarma!
v redakci vás čeká kupón na inzerci v uvedené rubrice v hodnotě 200 Kč.
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HUDBY KONČÍ

PROSTĚJOVSKÉ DNY

BYLI JSME
U TOHO

textu a ke každé scéně přinášely zpívaný komentář. Hudbu přitom zprostředkovávala živá skupina v pozadí,
ale i sami herci, kteří nejenže zpívali,
ale i hráli na dechové nástroje či kytary.
Tragická komedie Divadla v Dlouhé tak přinesla divákům jedinečný
zážitek v podobě humoru, zamyšlení i příjemné a kvalitní muziky.

„Představení bylo báječné. Už dlouho jsem se takhle nezasmála. Tím,
že se téma týká dospívání mladého
chlapce, jsme se mohli i my vrátit do
období, kdy jsme jej sami prožívali,
a s humorem na něj zavzpomínat.
Opravdu tleskám Divadlu v Dlouhé.
Jeho herci vše zvládli na jedničku,“
svěřila se Večerníku se svými dojmy
návštěvnice Tereza.

Nakonec herečka Eva Hacurová,
pocházející z Prostějova a ztvárňující ve hře Adrianovu matku,
přišla na jeviště, aby se s publikem
rozloučila. Jelikož jsou útroby divadla určené ke kompletní rekonstrukci, mohla si dovolit namalovat
na stěny a oponu tři srdce a slíbila, že
za rok přijede Divadlo v Dlouhé zase
s další inscenací.

äKXQVONCFÆJQ#FTKCPCRQUVKJNCMTQO÷RWDGTV¾NPÊdVTCIÆFKGqKFCNwÊPGOKN¾QMQNPQUVtLGJQOCVMCWVGMNCULKPÚOOWåGO
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tajemství jejich osobního života.
Jelikož letos hlavní představitelka
první filmové Popelky Eva Hrušková slavila 50leté výročí od jejího
prvního uvedení na televizní obrazovky, zazněly v divadle také skladby ze zmíněné filmové pohádky.
Diváci si tak mohli tuto starou klasiku připomenout a také si společně
s „Popelkou“ Hruškovou zazpívat. Ji
následně doplnila svými operetními písněmi dvojice Miroslav Ondra
a Pavlína Augustinová Přikrylová.
Přesto se na vystoupení našly dvě
„mouchy“. Jan Přeučil se po půl-

hodině omluvil kvůli divadelní
inscenaci, kde hrál a na kterou
musel odjet do Blanska. Navíc se
nekonalo losování o ceny, které organizátoři návštěvníkům slibovali.
„Pan Přeučil by více prostoru stejně
nedostal. Představení bylo sestavené
tak, aby všichni účinkující měli svůj
prostor a čas. Co se týče losování
o ceny, bohužel jsme na něj kvůli spěchu zapomněli. Dopoledne jsme hráli
v Olšanech u Prostějova. Poté jsme se
museli rychle sbalit v penzionu, kde
jsme byli ubytovaní, protože nám majitel i přes původní domluvu, že můžeme zůstat déle, řekl, že se musíme
vystěhovat. A nakonec nám v divadle
ještě oznámili, že vystoupení musíme
přestěhovat na jiné místo, a tak jsme
museli řešit přesun veškeré techniky.
V tomto chaosu jsme se hlavně snažili, aby se stihl začátek vystoupení,“
vyjádřil se moderátor Jiří Zbořil.
Návštěvníci však na něco takového
nedbali a vystoupení si s chutí užili.
„Bylo to skvělé, jak pan Přeučil s paní
Hruškovou, tak jejich hosté. Nikdy
jsme neměli šanci sedět tak blízko
u těchto známých herců, proto jsme
rády, že se to v komorních prostorách jeviště za oponou Městského
divadla podařilo,“ libovaly si tři ženy
odcházející z představení.

Setkání s Milanem Švihálkem přineslo návštěvníkům vhled do zákulisí jeho kariéry. Mluvil o své televizní, publikační i novinářské činnosti.
Nejvíce se přitom vracel k pořadu
Za svědky minulosti, z něhož nakonec vznikla v roce 1988 i stejno-

TEREZA MACHOVÁ

jmenná kniha a o němž s nadsázkou
prohlásil: „Ve své době měl tento
seriál poměrně velký úspěch. Později jej v televizi dávali už jen v noci.
A já, protože jsem přes noc občas
nespal, jsem se na něj díval a říkal si:
‚To je tak dobrý, že by to měli zase
vysílat přes den.‘“
S jeho kariérou byl úzce spjat i jeho
osobní život. Proto, když v osmdesátých letech jeho spolupracovníci
a dlouholetí kamarádi Jiří Vrožina
a Richard Konkolski emigrovali do
zahraničí, přišel o práci, navíc se
musel starat o své tři děti a politická situace byla stále bezútěšná, se
zhroutil a putoval do psychiatrické
léčebny. Celkem tam pobýval třikrát, dohromady dlouhých třináct
měsíců. Přesto jej jeho žena navštěvovala téměř každý den, aby si
k němu mohla přisednout a složit
mu dlaně do klína. Nemluvili, toho
on nebyl schopen.
Milan Švihálek tak s humorem
i vzdáleným steskem zavzpomínal
na své začátky i konce nebo okamži-

ky, které jeho život někam nasměrovaly či jinak na něj silně zapůsobily.
Mnoho z nich pak zakomponoval
do svých publikací, z nichž některé
se opakovaně dočkávají nových doplněných vydání.
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Švihálek zavpomínal na kariéru

mínali na své začátky v herectví,
ale odhalovali také to, jak to u nich
doma chodí. „Jsme spolu patnáct
let a za celou tu dobu jsme se ani
jednou nepohádali,“ prohlásila
Hrušková. Všechny samozřejmě
zajímalo, jak je něco takového možné. „Já vám to vysvětlím. U nás má
totiž vždy poslední slovo Evička a já
neodporuji. Vypadá to pak tak, že
se jí třeba zeptám: ‚Evičko, nemáš
chuť na něco sladkého?‘ a ona odpoví: ‚Ne, a ty taky ne.‘“ Návštěvníci
tak měli jedinečnou šanci s notnou
dávkou humoru poodhalit roušku
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Zpívali, vzpomínali a odhalovali tajemství z osobního života
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dostat první pusu nebo jak to chodí na diskotékách, byl tematizován
neustálý boj o každou penci v době
jejich nedostatku.
Celý výjev dokreslovala hudební
vložka. Inscenace byla protkána
jedenácti písněmi slavných dobových kapel i sólistů jako Sweet, Bee
Gees, Uriah Heep či Roda Stewarta.
Všechny byly opatřeny velmi svéráznými a kreativními českými texty,
přičemž zapadaly do dějového kon-

PROSTĚJOV Eva Hrušková
a Jan Přeučil zavítali minulý
čtvrtek do Městského divadla
v Prostějově se svým vystoupením Splněná přání. Na něm
vzpomínali na své herecké začátky nebo přiznali, jak to u nich
doma ve skutečnosti chodí.
Protože letos slaví televizní Popelka, v níž si Eva Hrušková zahrála titulní roli, 50leté výročí,
nesměly samozřejmě chybět ani
písně z této pohádky. Hudební
složku pak doplnili i tenorista
Miroslav Ondra a sopranistka
Pavlína Augustinová PřikryloPROSTĚJOV Prostějovské dny (Rakousko), Michal Nagy (Polsko) vá.
hudby 2019 se pomalu chýlí se ke a Martin Schwarz (Rakousko). „Jsem
svému konci. Tři poslední koncerty, ráda, že se jim v jejich přeplněném PŮVODNÍ
které si v rámci nich můžete poslech- koncertním programu podařilo najít reportáž
nout, proběhnou ve dnech 20., 23. i termín pro Prostějov,“ zaradovala se
a 24. května. Vystoupí na nich ze- Eliška Kunčíková, ředitelka pořádající pro Večerník
jména zahraniční hosté – rakouské ZUŠ Vladimíra Ambrose.
kytarové kvarteto Guitar4mation Milovníci klavírní interpretace si při- Tereza
a americká klavíristka Olga Vinokur. jdou na své ve čtvrtek 23. května. Od MACHOVÁ
Celý program nakonec završí open 18:00 hodin v sále ZUŠ totiž vystoupí
air koncert Dechového orchestru Američanka Olga Vinokur, která se se Známá herecká dvojice Jan Přeučil
ZUŠ Vladimíra Ambrose na náměstí svým vystoupením na Prostějovské a Eva Hrušková si uplynulý čtvrtek
T. G. Masaryka. Vypravte se tedy za dny hudby dokonce vrací. Její na- v Městském divadle v Prostějově
líbeznými tóny hudby i vy!
hrávky American Record Guide jsou plnila svá přání. Společně s moLetos 27. ročník Prostějovských dnů hodnoceny jako jedny z vrcholných derátorem Jiřím Zbořilem a hosty
hudby nabídl pestrou směs koncertů, interpretací za posledních 75 let. Pro- Miroslavem Ondrou a Pavlínou
na nichž vystupovali malí i velcí, žáci to byste si příležitost slyšet hudbu této Augustinovou Přikrylovou vzpoi kantoři. Celkem si pro vás připravili výtečné klavíristky neměli nechat ujít!
jedenáct koncertů, přičemž poslední Nakonec se v pátek 24. května ve
tři z nich uslyšíte tento týden. Již dnes, 20:30 hodin na náměstí T. G. Matj. v pondělí 20. května můžete od saryka odehraje velkolepý koncert
18:00 hodin v přednáškovém sále Ná- Dechového orchestru ZUŠ Vladimírodního domu v rámci Prostějovských ra Ambrose, který Prostějovské dny
dnů hudby navštívit koncert vídeňské- hudby završí. Hostem bude pěvecký PROSTĚJOV Koncem dubna
ho kytarového kvarteta Guitar4mati- sbor Nota Bene. Na programu budou navštívil Městskou knihovnu
on. Ansámbl má sice sídlo ve Vídni, ale skladby z filmů Harry Potter a Ohni- Prostějov publicista a spisomuzikanti pocházejí i z Polska a České vý pohár, Úžasňákovi, Baba Yetu, Bo- vatel Milan Švihálek, který je
republiky. Hrají ve složení Petr Saidl hemian Rhapsody, Zdivočelá země známý především svými re(Česká republika), Martin Wesely a Louskáček.
(tem) portážními a dokumentárními
pořady, za všechny jmenujme
seriál Za svědky minulosti.
0-29$.&(1$
Rozpovídal se přitom nejen
o nich, ale také o svém soukroPROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
mém životě, který byl jeho kariérou silně ovlivněn.
Staňte se abonentem na 12 kalendářních měsíců,
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kultura v Prostějově a okolí...

PROSTĚJOV Lepším představením Městské divadlo v Prostějově sezónu snad již zakončit
nemohlo. Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ v podání pražského Divadla v Dlouhé
diváky přenesl do britských „osmdesátek“. A také do života mladého dospívajícího chlapce,
jehož osud je zatížen nejen bouřením hormonů, ale i nelehkými životními podmínkami. Pro
dokreslení dané epochy a celého vyprávění navíc celým dějem prostupovala dobová muzika
zprostředkovaná živou kapelou a samými herci. U toho prostě Večerník nemohl chybět...
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„Je pravda, že i během jednotlivých zápasů šla naše hra třeba několikrát hodně nahoru a hned vzápětí prudce dolů.
Proč? Hlavní důvod je v kombinaci
dvou činností, které v současném volejbalu nejvíc rozhodují – tedy servis a
přihrávka. Pokud jsme dobře podávali a
tím dostávali soupeře pod tlak, následně
se nám dařilo často ubránit především
na síti, neboť bloky byly naší suverénně
nejúčinnější zbraní. Jakmile však naopak
zatlačil servisem soupeř, dostávali jsme
se do velkých problémů na přihrávce,
dostávali přímé body anebo se neprosazovali útokem z logicky horších pozic.
K tomu se ještě přidávaly další různé
chyby, znejistělé holky někdy bojovaly
s psychikou. O chvíli později ale třeba

VELKÉ HERNÍ
VÝKYVY

„Z mého pohledu byla česká extraliga
žen v uplynulém ročníku nejzajímavější za mnoho posledních let. Když
pominu výkonnostně odskočenou
Olomouc nahoře, o něco slabší Ostravu a dva poslední celky Frýdek-Místek
se Šternberkem, tak všechny ostatní
mančafty od druhého do sedmého
místa tabulky se v jednotlivých utkáních vyznačovaly dost velkou vyrovnaností mezi sebou. V tom smyslu,
že kdokoliv z těchto šesti týmů mohl
porazit kohokoliv ve vzájemných soubojích. A to nejen doma, ale i venku podle momentální formy, komu zrovna
ten daný zápas lépe sedl. Myslím si, že
taková dramatičnost vedoucí k častým
pětisetovým bitvám by se fanouškům

VYROVNANOST
A DRAMATIÈNOST

začalo zase všechno fungovat výborně
podle aktuální situace na hřišti. Tenhle
herní trend nahoru dolů netrápil zdaleka
jenom nás, kromě stabilnější Olomouce
to měli podobné všichni v lize.“

„Vždycky, když prohrajete finále a skončíte druhý, je to zklamání. Větší nebo
menší podle situace, takže i my jsme
teď samozřejmě zklamané. Zvlášť když
nás Olomouc dost jasně porazila. Možná je z tohoto pohledu lepší hrát o třetí
místo a vybojovat bronz.“

2SRU½zFHYHILQ½OH

OLOMOUC, PROSTĚJOV Nástup do VK Prostějov neměla loni
v létě jednoduchý, zpočátku hledala svou dřívější formu a delší
dobu i odpovídající výkonnost.
Během první poloviny uplynulé sezóny tak zůstávala smečařka
Petra Kojdová převážně za očekáváním, ale postupem času se dokázala přece jen zlepšovat. A v závěru
soutěžního ročníku 2018/2019
už patřila vcelku pravidelně k nejčastěji bodujícím volejbalistkám
vékáčka. Už po posledním duelu
finálové série UNIQA extraligy
ČR okomentovala spíš tichá a málomluvná „Kojda“ několik hodnoticích témat.

„Do Prostějova, který desetkrát za
sebou získal titul, jsem přicházela s
nejvyššími ambicemi. Na druhou
stranu tlak už tady asi nebyl takový
jako dřív, protože za hlavního favorita
všichni brali Olomouc. Přesto jsme to

2]YO½GQXWÉVH]ÏQ\

„Olomouc předváděla celou sezónu stabilně dobré výkony.
Přitom zdejší holky to měly těžké
i vzhledem k tomu, kolik různých
soutěží současně hrály. Klobouk
dolů před nimi.“

2X]Q½QÉÖSÅÄNX

„Na druhou stranu jsme
určitě moc rády za postup
do finále, který se nám povedlo tvrdě vybojovat přes
Přerov a hlavně přes Liberec. Čtvrtfinále bylo hodně
těžké, semifinále ještě náročnější. Tím pádem můžeme
být s konečným druhým místem určitě spokojené.“

2UDGRVWL]HVWÔÉEUD

hodnotí Petra Kojdová

můžeme být i spokojené,“

„Co se týká budoucnosti, ještě je
všechno otevřené. Na to je zatím
brzo, abych říkala, jestli v Prostějově
zůstanu. Teď budeme slavit.“ (son)

2WRPFREXGHG½O

„Vždycky opakuju, že sama
sebe
nechci
hodnotit a nechávám to na
jiných. Každopádně jsem ale
cítila, že to v první
půlce sezóny nebylo
z mé strany ono. Až
postupem času jsem se cítila líp a líp,
druhá půlka ročníku a hlavně play-off už snad snesly nějaké měřítko.
V první řadě jsem se vždycky snažila
pomáhat mančaftu, abychom s holkama společně fungovaly co nejvíc
týmově.“

2VYÙFK
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měly celý rok těžké, neboť mnohonásobným mistryním stejně šel každý
soupeř po krku, všechny týmy se proti
nám víc vyšťavily, chtěly Prostějov porazit. Potom ten tlak
zase rostl a někdy to bylo
složité i s těmi, které bychom
měly porážet jasně. Nakonec
vše dopadlo dobře, stříbro z
poháru i ligy je rozhodně úspěch.“

„Skončit druhé je sice zklamání, ale se stříbrem

„Někdo od nás možná čekal ještě víc,
ale já jsem přesvědčený, že celkově
se nemáme za co stydět. Olomouc
postavila jednoznačně nejsilnější
tým ze všech extraligových klubů,
my jsme dali dohromady také poměrně kvalitní družstvo s ambicemi
na zisk medaile. Stejně jako Liberec,
do téhle skupiny od začátku patřily i
Šelmy Brno a po průběžném posílení
též Olymp Praha. Velice nebezpečný
byl postupem času rovněž Přerov,
částečně Královo Pole. Pokud jsme v
takové konkurenci získali stříbro jak
v Českém poháru, tak v UNIQA extralize, je to jasný výsledkový úspěch.
Byť výkony jsme odváděli někdy lepší a jindy horší.“

VÝKONY
A VÝSLEDKY

PROSTĚJOV S časovým odstupem několika týdnů se hlavní trenér volejbalistek VK Prostějov Lubomír Petráš ještě jednou vrátil
ke stěžejním tématům, jež přinesla uplynulá sezóna 2018/2019.
Co zajímavého pronesl?

V elitní klubové soutěži evropského kontinentu Champions
League sice prostějovské ženstvo po dlouhých deseti letech již
nestartovalo, přesto však na své palubovce přivítalo jednoho
nadmíru silného protivníka. V osmifinále CEV Cupu 2018/2019
šlo o rumunský celek Alba Blaj plný špičkových zahraničních
hráček, který v tomto poháru nakonec získal stříbro.

Alba Blaj, to byla síla!

Foto: Marek Sonnevend

Foto: Marek Sonnevend

OBRAZEM

Solange Soares nejen svým přínosem
po stránce kondiční přípravy, masér
Tomáš Rak péčí o děvčata a tak dále.
Všem patří velký dík, úspěšný rok byl
naším společným dílem.“
(son)

ZAUJALO NÁS -

„Pochvalu a ocenění hráčkám
za to, jak dobře sezónu zvládly, jsem zdůraznil ve svém
hodnocení hned po skončení
extraligy. Stejně tak si zaslouží absolutorium i všichni členové realizačního týmu, tedy
moji kolegové a parťáci. S
trenérským asistentem Lukášem Mičekem jsme dlouholetí
kamarádi, šli jsme do toho spolu
a byl mi velkou oporou, současně
dostával hodně prostoru k realizaci.
Jak během tréninků, tak v přípravě na
utkání i co se týká koučinku během
zápasů. Maximum v rámci možností dělali též všichni ostatní, například

PRÁCE
REALIZAÈNÍHO TÝMU

měla spíš líbit, než aby nadávali. Každému soudnému člověkovi muselo být
už předem jasné, že se stávajícím hráčským kádrem nemůžeme pokračovat
na mezinárodně špičkové volejbalové
úrovni z předchozích let.“

Kouč Petráš se ohlíží za soutěžním ročníkem

PRAHA, PROSTĚJOV Tradičně ských volejbalistek. Prvenství pak strovského UP Olomouc Jiří Teplý. Volejbalistka ČR 2018/2019 opano- a Michaela Mlejnková z německého
v rámci slavnostního galavečera podle očekávání dosáhl lodivod mi- Dvě hlavní kategorie Volejbalista a vali Jan Hadrava z polského Olsztynu Stuttgartu.
byli vyhlášeni vítězové ankety O
nejlepší volejbalisty České repub$QNHWD2QHMOHSvÉYROHMEDOLVW\¤5sYÙVOHGN\
liky za sezónu 2018/19. Honosná
7UHQÅUGUXzVWYDzHQ
Volejbalista sezóny
%HDFKYROHMEDORYÙS½UzHQ
akce proběhla v pátečním večeru
8ÊV÷\,KąÊ6GRNÚ
8ÊV÷\,CP*CFTCXC
8ÊV÷\M[ $CTDQTC *GTOCPPQX¾ t /CTMÆVC 0CWUEJ
v hotelu Pyramida na pražském
5NWMQX¾
Břevnově, moderoval ji Petr Svě- &CNwÊ PQOKPQXCPÊ &QPQXCP &åCXQTQPQM ,CMWD &CNwÊPQOKPQXCPÊ.KDQT)¾NÊM.WDQOÊT2GVT¾w
&CNwÊ PQOKPQXCPÆ /CTVKPC $QPPGTQX¾ t i¾TMC
%HDFKYROHMEDORYÙS½UPXzÕ
cený a sjeli se tam (téměř) všichni ,CPQWEJ
0CMN¾FCNQX¾/KEJCNC-XCRKNQX¾t/KEJCGNC-WDÊéMQX¾
Volejbalistka sezóny
8ÊV÷\QXÆ1PFąGL2GTWwKét&CXKF5EJYGKPGT
významní lidé naší země zpod vy7UHQÅUGUXzVWYDGÉYHN
&CNwÊ PQOKPQXCPÊ ,CP &WOGM t 8¾ENCX $GTéÊM
8ÊV÷\MC/KEJCGNC/NGLPMQX¾
soké sítě.
&CNwÊ PQOKPQXCPÆ *GNGPC *CXGNMQX¾ #PFTGC ,KPFąKEJ9GKUUt/CTVKP6KEJÚ
8ÊV÷\.WDQw$GFP¾ą
&CNwÊPQOKPQXCPÊ,KąÊ-WFTNG'TKM0G\JQFC
Marek SONNEVEND -QUU¾P[KQX¾
%HDFKYROHMEDORYÙS½UFKODSFÕ
Nejlepší hráè èeské extraligy
8ÊV÷\QXÆ,CP8QFKéMCt6CFG¾w6TQWUKN
0O½GHzQLFNÙRGGÉOFKODSFÕ
Jedno anketní vítězství zaznamenal
&CNwÊ PQOKPQXCPÊ 2CVTKM /CÿCU t ,KąÊ 5GFN¾M 8ÊV÷\8-.XK2TCJC
i oddíl VK Prostějov, a to díky své ka- 8ÊV÷\/KIWGN#PIGN&G#OQ
,CMWDiÆRMCt,KPFąKEJ<CXCFKN
&CNwÊ PQOKPQXCPÊ 8QNGLDCN $TPQ 8- 'WTQ5KVGZ
pitánce z uplynulého ročníku Heleně &CNwÊPQOKPQXCPÊ/CTVKP-T[wVQH,CPiVQMT
2ąÊDTCO
%HDFKYROHMEDORYÙS½UGÉYHN
Nejlepší hráèka èeské extraligy
Horké, jež ovládla kategorii Nejlepší
8ÊV÷\M[.WEKGiWNEQX¾t,WNKG*QP\QXKéQX¾
0O½GHzQLFNÙRGGÉOGÉYHN
hráčka české extraligy. A to podruhé 8ÊV÷\MC*GNGPC*QTM¾
za sebou, neboť obhájila triumf z před- &CNwÊPQOKPQXCPÆ#PFTGC-QUU¾P[KQX¾8GTQPKMC &CNwÊ PQOKPQXCPÆ 6GTG\C -QVNCUQX¾ t &CPKGNC 8ÊV÷\&WMNC.KDGTGE
4GUQX¾/CTVKPC/CKZPGTQX¾t5¾TCiVQEJNQX¾
6TPMQX¾
&CNwÊPQOKPQXCPÊ$8%%JQFQX28-1N[OR2TCJC
chozí sezóny!
7UHQÅUGUXzVWYDFKODSFÕ
7UHQÅUGUXzVWYDPXzÕ
Rozhodèí
Na druhém až třetím místě zůstal v
8ÊV÷\,KąÊ<CEJ&CNwÊPQOKPQXCPÊ,CP/CNKPC,CP 8ÊV÷\/CTVKP*WFÊM&CNwÊPQOKPQXCPÊ6QO¾w(KPM
kategorii Trenér družstva žen Lubo- 8ÊV÷\,CP8¾ENCXÊM
5XQDQFC
8NCUVKOKN-QX¾ą
mír Petráš, hlavní kouč prostějov- &CNwÊPQOKPQXCPÊ4GPÆ&XQą¾M1PFąGL/CTGM

Lubomír Petráš zůstal mezi nominovanými kouči

pøedplatné
levnìji
volejte
608 960 042

Prostějov (son) - Jediná stávající
hráčka VK Prostějov je momentálně
součástí volejbalové reprezentace
žen České republiky. Je to smečařka Petra Kojdová, která s národním
výběrem naší země od 6. května trénuje v Jablonci nad Nisou na blížící
se start Golden European League
2019.
V přípravě je šestnáct plejerek, k
nimž se minulý týden připojil i nový
hlavní kouč Giannis Athanasopoulos. Řecký lodivod je manželem někdejší členky vékáčka, slovinské blokařky Sonji Borovinšek. A k týmu
ČR se dostavil s čerstvě získaným
titulem mistryň Německa, který
dobyl jakožto trenér klubu Allianz
Stuttgart. V základní skupině letošní
Zlaté ligy Češky narazí na Švédsko,
Slovensko a Ukrajinu. Cílem určitě
je postup do závěrečného turnaje Final Four, jenž si zajistí pouze vítězky
grupy.
Užší nominace volejbalistek ČR na
Golden European League žen 2019
Nahrávačky:
Pavla
Šmídová
(Olymp Praha), Simona Kopecká (Dukla Liberec). Blokařky:
Kateřina Holásková (Kanti Schaffhausen), Veronika Trnková (UP
Olomouc), Barbora Purchartová
(Olymp Praha), Klára Vyklická (KP
Brno). Smečařky: Michaela Mlejnková (Developres Rzeszow), Eva
Hodanová (SC Postupim), Andrea
Kossányiová (UP Olomouc), Petra
Kojdová (VK Prostějov), Kristýna
Šustrová (Dukla Liberec), Eva Svobodová (Volejbal Přerov). Univerzálky: Tereza Patočková (VfB Suhl),
Gabriela Orvošová (UP Olomouc).
Libera: Veronika Dostálová (Dukla
Liberec), Nikola Vaňková (Volejbal
Přerov).
Program volejbalistek ČR v Golden European League žen 2019
– skupina A: sobota 25. května
Švédsko – Česko (17.00 hodin),
středa 29. května Česko – Slovensko
(16.00 hodin, Brno), sobota 1. června Česko – Ukrajina (16.00 hodin,
Brno), sobota 8. června Ukrajina
– Česko (16.00 hodin), středa 12.
června Slovensko – Česko (20.00
hodin), sobota 15. června Česko –
Švédsko (18.00 hodin, Jablonec).

Kojdová jde s repre
ÈR do Golden League

Prostějov (son) - Nahrávačský post
u prostějovských volejbalistek by i v
příští sezóně měly zastávat Michaela
Zatloukalová, Nicole Šmídová a Klára Dvořáčková, mladá plejerka Barbora Bartošíková do VK nemíří. Byla to
mylná informace, za kterou se omlouváme! Prvně jmenovaná nahrávačská jednička vékáčka se však nadále
potýká se zdravotním problémem,
který ji trápil většinu uplynulé sezóny.
A ani po jejím skončení neodezněl,
spíš právě naopak. „Míša absolvovala
s bolavým kolenem několik vyšetření,
snaží se jej léčit. Ale zatím to bohužel nevypadá moc dobře, závažnost
poranění je možná větší,“ prozradil
hlavní trenér Prostějovanek Lubomír
Petráš. Podle dosavadních informací
dokonce hrozí, že Zatloukalová bude
muset na operaci, což by znamenalo
přibližně půlroční absenci. „Může se
to stát, čímž by větší prostor v úvodu
nového ročníku dostaly mladé Nikča
s Klárkou,“ je Petráš připraven na danou alternativu.

Zatloukalová øeší
zranìné koleno

RYCHLÝ
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Helena Horká nejlepší hráčkou české extraligy,
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Třiatřicet procent, přesně jedna třetina všech utkání žen VK Prostějov
v UNIQA extralize ČR 2018/2019
vyústila až do tiebreaku. Z dohromady 36 duelů (18 základní část
+ 6 nadstavbová fáze + 12 play-off) to pro naše holky dopadlo 3:2
nebo 2:3 hned dvanáctkrát. Prostě
spousta dramat...

POUZE BOJ O ZÁCHRANU?

Dnes naposledy v aktuální sezóně přináší Večerník volejbalovou dvoustranu
se všemi obvyklými rubrikami, následovat bude letní pauza s informačně
omezeným servisem zpod vysoké sítě. Ale nebojte se, všechny důležité novinky z tábora VK Prostějov se i tak každé pondělí samozřejmě dozvíte.
Co se budoucnosti týče, k oficiálnímu prozrazení alespoň něčeho zásadního
šéfem klubu Petrem Chytilem stále ještě nedošlo. Jako obvykle však není zase
tolik těžké se v zákulisí dozvědět to nejpodstatnější: jak bude vypadat hráčský
kádr žen vékáčka pro příští soutěžní ročník 2019/2020? Už minule jsme zde
naznačovali, že dojde k dalšímu razantnímu oslabení. A skutečně se tak stane.
V současné chvíli mají Hanačky plně obsazené jen dva posty. Na nahrávce
zůstávají Michaela Zatloukalová, Nicole Šmídová i Klára Dvořáčková (nepřichází Barbora Bartošíková z Přerova, což jsem před týdnem mylně vydedukoval) a na liberu setrvá Tereza Slavíková. Naopak další pozice v sestavě dosud
postrádají většinu personálního pokrytí.
Na bloku mají trenéři Lubomír Petráš - Lukáš Miček pouze Gabrielu Kozmík,
odchází Veronika Bezhandolska i Eva Rutarová. A na diagonálních místech
(smeč, univerzál) pokračují v prostějovských službách jen Lucie Nová, Aneta
Weidenthalerová a Tereza Baláková. Zatímco přesun jinam naplánovaly Helena Horká, Petra Kojdová, Marie Toufarová i Lucie Polášková.
Vzhledem k faktu, že klubové vedení hodlá během nejbližších dvanácti měsíců opravdu hodně šetřit penězi, není ani nebude jednoduché přivést aspoň
trochu kvalitní posily. Uvidíme, koho generalita VK v čele s Chytilem a sportovním manažerem Miroslavem Čadou za finančně skromných podmínek
sežene. Od toho se totiž odvine, zda prostějovské volejbalistky budou bojovat
o holou záchranu UNIQA extraligy ČR, nebo se papírově zařadí někam do
(horšího) středu tabulky. Nic víc rozhodně nečekejte.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

PROSTĚJOV Před rokem volejbalový oddíl VK Prostějov premiérově
uspořádal turnaj v minivolejbalu pro školačky a školáky čtvrtých tříd ZŠ.
Letos je za dveřmi ročník druhý, který proběhne ve čtvrtek 23. května.
Dějištěm však už nebude hala prostějovského Sportcentra DDM, ale moderní prostředí Národního olympijského centra PV.
„Máme přihlášeno šest základních škol, každou budou reprezentovat čtyři dvojice. Tím pádem dáme dohromady celkem čtyřiadvacet deblů, jež rozdělíme do
základních skupin, kde se utkají každý s každým. Potom přijde na řadu závěrečné play-off o konečné umístění. Výsledky přitom nejsou rozhodující, podstatná je jiná věc: aby se děti co nejlépe pobavily aktivním pohybem a současně
si přirozeným způsobem vyzkoušely základy volejbalu,“ sdělil sportovní ředitel
vékáčka Peter Goga.
Pro všechny účastníky jsou připraveny diplomy a drobné ceny, ti nejlepší si odnesou i něco hodnotnějšího.
(son)

ovládne turnaj v minivolejbalu

Národní sportovní centrum

Pro všechny týmy volejbalového oddílu VK Prostějov – kromě starších
žákyň – už soutěžní ročník 2018/2019
před časem skončil. Jako obvykle to
však neznamenalo úplný závěr sezóny.
„Až do začátku června holky pokračují v
přípravě, tréninky probíhají podle celoročního platného rozpisu jednotlivých
věkových kategorií. Všichni se snažíme,
aby i v tomto období měla společná práce potřebnou úroveň,“ uvedl šéftrenér
mládeže ve vékáčku Lukáš Miček.
Sám vede výše zmíněné starší žákyně,
zatímco juniorky i kadetky má na starost Solange Soares a mladší žákyně
dočasně převzal Lubomír Petráš, jinak
hlavní kouč ženského áčka. Jindřich
Němeček se totiž zatím ujal nejmladších děvčat z nedávného oddílového
náboru. A s přípravkou pokračují sestry Barbora a Kateřina Korhoňovy.
Daný model bude platit ještě dva týdny do vypršení aktuální sezóny, zatímco od příští se stane novým šéftrenérem mládeže VK zkušený Aleš Novák.

0O½GHzMHvWÈWUÅQXMH

Z VÉKÁČKA PLAY-OFF

ŽHAVÁ NOVINKA

Kapitánka prostějovských volejbalistek měla sice zdatnou
sekundantku v blokařské parťačce Veronice Bezhandolske,
ale za celý uplynulý ročník 2018/2019 přesto není
znovu možné vyhlásit jinou nejlepší hráčku VK než
právě Horkou. V porovnání s předchozím rokem
sice šla její výkonnost trochu dolů, měla o něco víc
horších utkání než dříve. Na Hele však doslova ležel
celý tým, který musela bodově táhnout extrémním
způsobem, tudíž občasný výpadek měl logiku. Celkově splnila ostřílená univerzálka svou roli ústřední tahounky opět na výbornou.

Helena HORKÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Hodnocení trenéra Lubomíra Petráše:

Hodnocení trenéra Lubomíra Petráše:

d7#PGVD[NQRąKX[UQMÆORQéVWUOGéCąGM
XM¾FTWWåRąGFGOLCUPÆåG\¾RCUQX÷UG
PCRCNWDQXMWOQEPGFQUVCPG2TQVQJQU
VQXCNC \C ÐRÆéMQ C X PCwGO #VÚOW UG
X[RTQHKNQXCNCLCMQ\FCVPÚåQNÊMPCRQF¾PÊ
èCUVQLÊX[EJ¾\GNQFQM¾\CNCLÊOUQWRGąM[
\CVNCéKV-VQOWO¾FQDTÆRQNGD[NCJQFP÷
RTCEQXKV¾K\QFRQX÷FP¾PCVTÆPKPEÊEJq
Pohled Veèerníku:
*NCXP÷ X RTXPÊ RčNEG UG\ÐP[ X[RQO¾JCNC
FTWJQNKIQXÆOW 6, 12 2TQUV÷LQX \CVÊOEQ X
åGPUMÆO¾éMW8-PCUMCMQXCNC\NCXKéM[VÆ
O÷ąXÚJTCFP÷LGPPCUGTXKU6GPO÷NCXGNKEG
×éKPPÚéCUVQLÊORQOQJNC#TQXP÷åQPCFQ
éCUP÷\CUMCMQXCNCLCMQNKDGTQ5QJNGFGOPC
UXÆON¾FÊEGNMQX÷QFXGFNCMWUFQDTÆRT¾EG
<P¾OMC
8GéGTPÊMW

Hodnocení trenéra Lubomíra Petráše:

7

d.WEMCXOKPWNÚEJNGVGEJVQNKMPGPCUVWRQXCNC\CVÊOEQVGò
RTQwNCLCMQRąKJT¾XCLÊEÊUOGéCąMC\CV÷åM¾XCEÊ\MQWwMQW8[
TQXP¾XCNCUGUVNCMGOPCRąÊLOWKU×VQMGO\G\ÐP[éV[ąK
PCEQåUKEQD[P÷MFGLwÊWPKXGT\¾NMC\X[M¾1FGJT¾NCNGRwÊK
JQTwÊUVąGVPWVÊXMCåFÆORąÊRCF÷PCUDÊTCNCURQWUVWEGPPÚEJ
\MWwGPQUVÊ#TQ\JQFP÷QDUV¾NCq
Pohled Veèerníku:
5V¾NGFQUVONCF¾RNGLGTMCVQJQRąKRQé¾VGéPÊEJRTQDNÆOGEJUVCTwÊEJ
UOGéCąGMQFGJT¾NCQRQ\P¾PÊXÊEPGåUGRčXQFP÷RąGFRQMN¾FCNQ
6TXCNGUGRQVÚMCNCURąKJT¾XMQWC×VQéP÷UGVTQEJWX[VT¾EGNCPCFTW
JQWUVTCPWXÚDQTP÷RQF¾XCNCKFQDąGDNQMQXCNC&čNGåKVÆD[NQ
åGXRNC[QHHRąGMQPCNCXPKVąPÊPGLKUVQVW<P¾OMC
8GéGTPÊMW

Hodnocení trenéra Lubomíra Petráše:

Post:UOGéCąMC
0¾TQFPQUVèGUMQ
0CTQ\GPCMX÷VPC-TCNWR[PCF8NVCXQW
Výška: 184 cm 8¾JCMI

.7%+'018

6

5

7

d$CNéCUP¾OKXT¾OEKUXÚEJUVWFKLPÊEJRQXKPPQUVÊCDUQN
XQXCNCRąÊRTCXWUVCNCUGQRQTQWFTWJQNKIQXÆJQÐRÆéMCC
FQUVCNCKP÷MQNKMMTCVwÊEJRąÊNGåKVQUVÊXåGPUMÆGZVTCNK\G2TQ
PKLGQDQJCEGPÊOåGOčåGVTÆPQXCVUXQNGLDCNQX÷MXCNKVP÷L
wÊOKRCTċCéMCOKq
Pohled Veèerníku:
8÷PQXCNCUGRąGFGXwÊOUVWFKWX[UQMÆwMQN[UåGPCOK8-é¾U
VGéP÷VTÆPQXCNCCRTCXKFGNP÷PCUVWRQXCNC\C6,12XGFTWJÆNK\G
&Q 70+3# GZVTCNKI[ FQUR÷NÚEJ PCMQWMNC RQW\G PC P÷MQNKM XÚ
O÷PVWFÊåå¾FPQWX÷VwÊUVQRWXGNKVPÊVW\GOUMÆUQWV÷åKPGOQJNC
\CVÊO\CPGEJCV
<P¾OMC
8GéGTPÊMW

Hodnocení trenéra Lubomíra Petráše:

Post:NKDGTQUOGéCąMC
0¾TQFPQUVèGUMQ
0CTQ\GPCDąG\PC2TQUV÷LQX
Výška: 175 cm
8¾JCMI

6

7

d5NCXéC O¾ QDTQXUMQW EJWċ K RQVGPEK¾N
5MQM\LWPKQTUMÆMCVGIQTKGFQåGPUMÆXwCM
RTQPKD[NP¾TQéPÚ\XN¾wċMF[åPCNKDGTW
F÷NCNCVÚOQXQWLGFPKéMW5RąKJT¾XMQWUG
P÷MF[VTQEJWRTCNCCNGEGNMQX÷D[NPCPÊ
D÷JGOTQMWLCUP÷XKF÷VXGNMÚXQNGLDCNQXÚ
RQMTQM$[ċLK\MTCLGRNC[QHH\DT\FKNQ\TCP÷
PÊ8wGRąGMQPCNCLGVQDQLQXPKEGq
Pohled Veèerníku:
&CNwÊ ONCF¾ QFEJQXCPM[P÷ XÆM¾éMC D[NC
VCM\XCP÷JQ\GPCFQXQF[tCRNCXCNC0GL
RTXGURQVÊåGOKPCRąÊLOWJNGFCNCP÷LCMQW
FQDW X÷VwÊ LKUVQVW 5 RQUVWRPÚO WMNKFÿQ
X¾PÊO PGTXÐ\PÊ RU[EJKM[ XwCM RTQEJ¾\GNC
EGNMQXÚO RTQITGUGO UVCDKNP÷ UG RąKVQO
QRÊTCNCQFQDTQWQDTCPWXRQNK0G\CUVCXKN
LKCPKXÚTQPXMQVPÊMW<P¾OMC
8GéGTPÊMW

Post:NKDGTQ
0¾TQFPQUVèGUMQ
0CTQ\GPCUTRPC
2TQUV÷LQX
Výška: 170 cm
8¾JCMI

6'4'<#$#.-18

Post:UOGéCąMC
0¾TQFPQUVèGUMQ
0CTQ\GPCNGFPC
<PQLOQ
Výška: 179 cm
8¾JCMI

d2QN[ LG JGEÊąMC UXQW RQXCJQW K GPGTIKÊ
FQM¾\CNCVÚO\XGFCV0CP÷MQNKMVÚFPčUKEG
UMQPéKNCCNGRQVQOUGé¾UVGéP÷XT¾VKNCC
UXQW QEJQVW RQOQEV MQNGMVKXW RTQM¾\CNC
VÊOåG\F¾TP÷PCJTCFKNCXÚTQPGOMQVPÊMW
X[ąC\GPQW5NCXéWXMNÊéQXÆOéVXTVHKP¾NGU
2ąGTQXGO ,KPCM DG\ RTQDNÆOč RNPKNC TQNK
UVąÊFCLÊEÊJT¾éM[MVGT¾VQNKMPGPCUVWRQXCNCq
Pohled Veèerníku:
5QNKFPÊ RąKJT¾XCéMC C RQNCąMC NKOKVQXCP¾
X×VQéPÆH¾\KOGPwÊOX\TčUVGOQFX¾F÷NC
UQNKFPÊRT¾EKPGåUGX\KO÷TQ\JQFNCF¾V
RąGFPQUV OKOQXQNGLDCNQXÆOW \CO÷UVP¾
PÊ2Q\F÷LKUGFQVÚOWXT¾VKNCC\NCXKéM[
MFGRCMX÷VwKPQW\čUV¾X¾NCWOP÷\XN¾FNC
éVXTVHKP¾NQXÚ\¾UMQMPCNKDGTW\C\TCP÷PQW
5NCXÊMQXQW<P¾OMC
8GéGTPÊMW

Post:UOGéCąMC
0¾TQFPQUVèGUMQ
0CTQ\GPCNKUVQRCFW
iVGTPDGTM
Výška: 179 cm
8¾JCMI

6'4'<#5.#8ª-18

7

#0'6#9'+&'06*#.'418

8

d)CDKMC O¾ JTQOCFW \MWwGPQUVÊ MVG
TÆ RNP÷ F¾XCNC XG RTQUR÷EJ OCPéCHVW
·VQéP÷ PGPÊ RQ VTCDNGEJ U TCOGPGO
RąÊNKw×FGTP¾PCQRCMXÚDQTP÷DT¾PÊLCM
PCUÊVKVCMXRQNKKFÊM[UXÆOKPWNQUVKX
DGCEJK ·XQFPÊ RčNMW UG\ÐP[ FQMQPEG
CDUQNXQXCNCRąGX¾åP÷X\¾MNCFWRCMVQ
URQNGJNKX÷LKUVKNCEQD[VąGVÊDNQMCąMCq
Pohled Veèerníku:
1UVąÊNGP¾ OCVCFQTMC O÷NC RNPKV ×NQJW VąGVÊ
UVąGòCéM[X\CFWNGéCåFQNGFPCJT¾XCNC
RTCXKFGNP÷CFQDąG2QVQOUGMXCNKVPÊQDTC
P¾ąMC RąGEG LGP RąGUWPWNC X÷VwKPQX÷ PC
NCXKéMW QFMWF CNG D[NC UEJQRPC MF[MQNKX
×éKPP÷\CUMQéKVXRąÊRCF÷RQVąGD[5GUXQW
TQNÊUKRQTCFKNCDG\G\D[VMWONCFÚORCTċCé
M¾OF¾XCNCRQVąGDPÚMNKF<P¾OMC
8GéGTPÊMW

.7%+'21.i-18

Hodnocení trenéra Lubomíra Petráše:

Hodnocení trenéra Lubomíra Petráše:

d'XéC O¾ FÊM[ UXÆOW X\TčUVW RąGFRQ
MNCF[ DÚV UMX÷NQW DNQMCąMQW # RQMWF
\XN¾FCNC\CWLOQWVQDTCPPQWRQ\KEKPCUÊVK
XéCUVCMÆD[NC1DGEP÷UGRQVÚM¾UNQIKE
M[JQTwÊORQJ[DGOUPCåKNKLUOGUGUPÊ
RTCEQXCVKPCRQF¾PÊéKQDTCP÷XRQNK#é
O¾UXÆNKOKV[5XčLRąÊPQURTQFTWåUVXQ
WTéKV÷O÷NCRTQFCNC\MWwGPQUVKq
Pohled Veèerníku:
6ÆO÷ą RQNQXKPW TQéPÊMW UG URÊw JNGFCNC
CPKPGFQUV¾XCNCOQE\¾RCUQXÆJQRTQUVQ
TW1FNGFPCUGXwCMEJ[VKNCCFTWJQWé¾UV
UG\ÐP[O÷NCRQFUVCVP÷NGRwÊ7TéKVQWV÷å
MQR¾FPQUVX[EJ¾\GLÊEÊ\OQJWVPÆRQUVCX[
X[PCJTC\QXCNCPGRTQUVWRPQWQDTCPQWPC
UÊVKRT¾X÷DNQMCąUM[D[NCXGNM¾JGEÊąMCPC
MQPGEJQFP÷RNCVP¾
<P¾OMC
8GéGTPÊMW

Hodnocení trenéra Lubomíra Petráše:

d8GTéCO¾XGNKEGFQDąG\XN¾FPWVÚUV[N
DNQMQX¾PÊ XéGVP÷ T[EJNQUVK RąGUWPč
K éVGPÊ JT[ FÊM[ VQOW LG XÚDQTPQW
QDTCP¾ąMQWPCUÊVK0GOCNÚRQVGPEK¾N
O¾WTéKV÷VÆåX×VQMWVCOUGLGLCNG
PGRQFCąKNQRNP÷RTQFCV2ąGUVQUGUVC
NC OCZKO¾NP÷ RNCVPQW RQUKNQW LCMQ
\CJTCPKéPÊ CMXK\KEG UG DG\ RTQDNÆOč
\CéNGPKNCFQRCTV[8GNM¾QRQTCq
Pohled Veèerníku:
,GFKP¾MNCUKEM¾EK\KPMCXMQNGMVKXWD[NCXÚ
TC\PQWVCJQWPMQW#åPCXÚLKOM[WFTåQ
XCNCEGNÚTQMUVCDKNP÷X[UQMQWXÚMQPPQUV
X[PKMCNC RąGFGXwÊO UMX÷NÚOK DNQM[ #
RQMWFUGUGwNCUPCJT¾XCéMQWFQM¾\CNC
KPGEJ[VCVGNP÷×VQéKV0GP¾JQFQWRCVąKNC
XNKIQXÚEJUVCVKUVKM¾EJOG\KVQRRNGLGTM[X
ąCF÷WMC\CVGNč<P¾OMC
8GéGTPÊMW

Post:DNQMCąMC
0¾TQFPQUV5NQXGPUMQ
0CTQ\GPC\¾ąÊ
$TCVKUNCXC
Výška: 185 cm
8¾JCMI

)#$4+'.#-1</ª-

5

d0KMéGLUOGQDGEP÷EJV÷NKF¾VXÊERTQ
UVQTWXWVM¾PÊEJCNGX\JNGFGOMXÚXQLK
UQWV÷åÊ VQ Cå VQNKM PGwNQ PGDQċ LUOG
OCPéCHVRQVąGDQXCNKPCJąKwVKXGX÷VwÊO
MNKFW ,CMQ ONCF¾ PCJT¾XCéUM¾ FXQLMC
OWUÊPCUQD÷F¾NRTCEQXCVCPCDTCVRU[
EJKEMQWQFQNPQUVRCMOčåGRTQFCVUXčL
XGNMÚRQVGPEK¾Nq
Pohled Veèerníku:
2QRąÊEJQFW\LWPKQTUMÆGZVTCNKI[LKJNCXP÷
\RQé¾VMW UT¾åGNC XGNM¾ PGTXQ\KVC MVGT¾
RQUVWRP÷ QRCF¾XCNC 7DÚXCN[ VWFÊå Rč
XQFP÷éCUVÆdFXQL¾M[q PGéKUVÆPCJT¾XM[ 
U RąKDÚXCLÊEÊO éCUGO D[NC RąK PCUMQéGPÊ
FQUGUVCX[\NCXKéM[UEJQRPCXGX÷VwÊOÊąG
UNWwPÚEJXÚMQPč2ąGUVQXwCMUVCDKNKVCLGw
V÷NQIKEM[EJ[D÷NC
<P¾OMC
8GéGTPÊMW

Hodnocení trenéra Lubomíra Petráše:

Post:PCJT¾XCéMC
0¾TQFPQUVèGUMQ
0CTQ\GPCDąG\PC
2N\Gÿ
Výška: 183 cm
8¾JCMI

0+%1.'i/ª&18

Post:DNQMCąMC
0¾TQFPQUVèGUMQ
0CTQ\GPC\¾ąÊ
2N\Gÿ
Výška: 198 cm
8¾JCMI

'8#476#418

Post:DNQMCąMC
0¾TQFPQUV$WNJCTUMQ
0CTQ\GPCUTRPC
&WRPKEC
Výška: 190 cm
8¾JCMI

VERONIKA BEZHANDOLSKA

7

d-N¾TMCUP¾OKLGPOKPKO¾NP÷VTÆPQXCNC
CåMGMQPEKUG\ÐP[éCUV÷LK2ąGUVQFQUVCNC
P÷MQNKMOQåPQUVÊPCUMQéKVFQOKUVT¾MčC
PKMF[PG\MNCOCNCRQMCåFÆVQ\XN¾FNCUQ
NKFP÷,GwV÷LGXGNOKONCF¾O¾\PCéPQW
RGTURGMVKXWCRQéÊV¾OGUPÊFQFCNwÊEJNGV
RQUVWRGOéCUWUGUPCDÊT¾PÊO\MWwGPQU
VÊDWFGWTéKV÷\NGRwQXCVq
Pohled Veèerníku:
/NCFKéM¾QFEJQXCPM[P÷MNWDWFQUVCNC
X RTčD÷JW TQéPÊMW P÷MQNKMT¾V RąÊNGåK
VQUVUQWéCUP÷PCUVWRQXCNC\CLWPKQTM[
XÆM¾éMC/G\KFQUR÷NÚOKUGFÊM[UXÆ
RTčDQLPÆ RQXC\G PGRQVąGDQXCNC PKLCM
OQE TQ\MQWM¾XCV QXwGO MXCNKVCVKXP÷
UGPCåGPUMQWGNKVWLGwV÷OWUÊCFCR
VQXCV<CVÊOUVąÊFCNCUNKDPÆOQOGPV[U
JQTwÊOK<P¾OMC
8GéGTPÊMW

5

Hodnocení trenéra Lubomíra Petráše:

Post: PCJT¾XCéMC
0¾TQFPQUVèGUMQ
0CTQ\GPCéGTXGPEG
2TQUV÷LQX
Výška: 178 cm
8¾JCMI

-.4#&81Ąè-18

d2TQ /ÊwW VQ D[NC RTXPÊ UG\ÐPC RQF
OCZKO¾NPÊOVNCMGOMF[PCPÊNGåGNVÚO
DQLWLÊEÊQOGFCKNK<XN¾FNCVQXGNKEGFQDąG
C UVCVGéP÷ UG RQRTCNC K UG \FTCXQVPÊO
JCPFKECRGOMF[LKDQNCX¾PQJCUDNÊåÊ
EÊOUGMQPEGOTQéPÊMWéÊOF¾NXÊENKOK
VQXCNC -CåFQR¾FP÷ \ÊUMCNC QDTQXUMQW
\MWwGPQUVUXQWV÷åMQWRQ\KEKWUV¾NCq
Pohled Veèerníku:
/¾ UQNKFPÊ UEJQRPQUVK VXQąKV QHGP\KXPÊ JTW
VÚOWPCDÊT¾PÊO\MWwGPQUVÊLGTQMQFTQMW
X[UR÷NGLwÊ2ąGUVQQDéCUEJ[DQXCNCXGUV÷
åGLPÊEJQMCOåKEÊEJLKPF[LGPCQRCM\XN¾FCNC
8ÚDQTP÷DNQMWLGUNCDwÊLGXRQJ[DNKXQUVKKRąK
QDTCP÷XRQNK,GLÊMTGFKVJQFP÷\X[wWLGåG
RQFUVCVPQWé¾UVUG\ÐP[CDUQNXQXCNCQD÷VC
X÷URQTCP÷PÚOMQNGPGO<P¾OMC
8GéGTPÊMW

Hodnocení trenéra Lubomíra Petráše:

Post:PCJT¾XCéMC
0¾TQFPQUVèGUMQ
0CTQ\GPC 16. dubna 1995,
2TQUV÷LQX
Výška: 180 cm
8¾JCMI

MICHAELA ZATLOUKALO8

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

7

7

d6CMÆ /¾ąÊ LUOG RąKXGFNK CD[ RQO¾JCNC
V¾JPQWVMQNGMVKX/WUGNCQXwGORąGMQP¾XCV
\FTCXQVPÊRTQDNÆOPCéGåRQX[NÆéGPÊV÷åKNC
\GUXÆMQORNGZPQUVKVGEJPKEMÚEJRąGFRQ
MNCFč,GVQwKMQXP¾XQNGLDCNKUVMCUOÆP÷
TC\CPVPÊO×VQMGO5-QLFQWK.WEMQWUG
PCUOGéKXJQFP÷FQRNÿQXCN[PCUMCMQXCN[
RQFNGOQOGPV¾NPÊUKVWCEGKHQTO[q
Pohled Veèerníku:
&CNwÊRN¾PQXCP÷TQ\FÊNQXQWJT¾éMWRTQ\O÷
PW \DT\FKNQ \TCP÷PÆ TCOGPQ PKEOÆP÷ UG
PCRąÊé UG\ÐPQW FQM¾\CNC VTXCNG \NGRwQXCV
<MXCNKVÿQXCNC\GLOÆPCRąÊLGOCRNCVP¾D[NC
UXQWwKMQXPQUVÊKRQF¾PÊOPCQRCMLÊUEJ¾
\GNCRQą¾FP¾×FGTPQUVXQHGP\KX÷2QFQDP÷
LCMQ -QLFQX¾ UG VQ XwCM MG MQPEK UG\ÐP[
PGD¾NCX\ÊVPCUGDG<P¾OMC
8GéGTPÊMW

Hodnocení trenéra Lubomíra Petráše:

Post:UOGéCąMC
0¾TQFPQUVèGUMQ
0CTQ\GPCéGTXPC
*CXNÊéMčX$TQF
Výška: 184 cm
8¾JCMI

/#4+'617(#418

d-QLFCWåO÷NCP÷EQ\CUGDQWRąKEJ¾\GNC
MP¾OLCMQTQ\FÊNQX¾JT¾éMC6ÊOR¾FGO
LUOGQFPÊéGMCNKJNCXP÷X×VQMWXÊEPGL
RTXGUGCNGOWUGNCF¾VFQJTQOCF[\JQT
wÊJQTQMWXEK\KP÷%QåUGRQUVWRP÷FCąKNQ
FQUV¾XCNCUGFQVQJQ#D÷JGORNC[QHHLKå
D[NCXGX÷VwKP÷WVM¾PÊQRQTQW\GLOÆPCRąK
\TCP÷PÊ*GN[VQDTCNCPCUGDGq
Pohled Veèerníku:
2QP¾XTCVW\(TCPEKGFNQWJQJNGFCNC\VTC
EGPQWHQTOWKRQJQFW\čUV¾XCNC\CQéG
M¾X¾PÊO6GRTXGURąÊEJQFGOMCNGPF¾ąPÊ
JQTQMWwNCXÚMQPPQUVP÷PCJQTWD[ċ
UGVTXCNGRQVÚMCNCUPGLKUVQWRąKJT¾XMQWK
OÆP÷ ×UR÷wPÚO \CMQPéGPÊO 2ąGUVQ
\XN¾FNCXÚVGéP÷TQ\JQFPQWVP÷MQNKMMNÊéQ
XÚEJFWGNč<P¾OMC
8GéGTPÊMW

Hodnocení trenéra Lubomíra Petráše:

Post:UOGéCąMC
0¾TQFPQUVèGUMQ
0CTQ\GPC\¾ąÊ
(TGPwV¾VRQF4CFJQwV÷O
Výška: 183 cm
8¾JCMI

2'64#-1,&18

8

d*GNC \PQXW D[NC PCRTQUVQ MNÊéQXÚO
éN¾PMGO PCwGJQ OCPéCHVW 5G\ÐP[
RąGFVÊOUKEGO÷NCCUKQP÷EQNGRwÊCNG
RąGUVQUGF¾ąÊEVåGDG\PÊD[EJQOPC
OGFCKNG WTéKV÷ PGFQU¾JNK .GVQwPÊ VÚO
UPKåwÊJGTPÊUVCDKNKVQWPCPÊX[NQåGP÷
UV¾N LCMQ QDX[MNG WJT¾XCNC X÷VwKPW
TQ\JQFWLÊEÊEJ DCNÐPč X MQPEQXM¾EJ
0GRQUVTCFCVGNP¾MCRKV¾PMCq
Pohled Veèerníku:
8GVGT¾PMCQR÷VDQFQX÷V¾JNCEGNÆFTWå
UVXQCLGJQ×UR÷EJPCPÊXKUGNLGwV÷XÊE
PGåXRąGFEJQ\ÊUG\ÐP÷2QVTQEJWUNCD
wÊO×XQFWUGTQ\LGNCMGVTCFKéP÷UMX÷NÚO
XÚMQPčO XÚUNGFGM WTéWLÊEÊ XÚO÷P[ X
\¾X÷TGEJ\CMQPéQXCNCRT¾X÷QPC#åPC
UMNQPMW GZVTCNKIQXÆJQ RNC[ QHH LÊ FQwN[
UÊN[RąGUVQXUQWéVWPGLX÷VwÊQRQTCOCP
éCHVW<P¾OMC
8GéGTPÊMW

Hodnocení trenéra Lubomíra Petráše:

Post:WPKXGT\¾NMC
0¾TQFPQUVèGUMQ
0CTQ\GPCéGTXPC
$TPQ
Výška: 190 cm
8¾JCMI

*'.'0#*14-

KRGQRFHQªKUÊHN9.]DVH]°QX

PROSTĚJOV Čtrnáct hráček nastoupilo během uplynulého soutěžního ročníku za A-tým žen VK Prostějov. Společně vybojovaly
stříbro v Českém poháru i UNIQA extralize ČR a my se tradičně snažíme zhodnotit jejich výkony coby jednotlivkyň za celou nedávno
skončenou sezónu. Jak pohledem jejich kouče, tak očima Večerníku
včetně výsledné známky (10 nejlepší, 1 nejhorší).

an

Pondělí 20. května 2019
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jak see v paarkku vařřilyy guulášše....

2x foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Elegance, krása i dámské křivky. To vše připravila Zlatá
jehla, módní přehlídka prostějovské
střední školy Art Econ. Už poosmnácté se ve Společenském domě sešli studenti, ale také žáci. Ti všichni
mohli obdivovat kreativitu mladých

Michal SOBECKÝ

lo prosadit,“ vysvětlila ředitelka. Velkou část
programu pak zabrala část výtvarná. Téma
pro účastníky znělo Buď superhrdina!
V publiku kromě žáků řady škol z Prostějova, Přerova či Blanska seděli i budoucí návrháři a návrhářky. Ti už nyní mohli pochytit
některé zajímavé nápady a načerpat trochu
atmosféry z přehlídky. „Některé modely se
mi líbily. Jsem tady poprvé, příští rok nás
nejspíš Zlatá jehla taky čeká,“ svěřila se studentka Art Econu Lucie Verteticova.

WWW.VECERNIKPV.CZ

Letošní ročník pak sice měl tradičního
moderátora i místo, v jedné věci se ale lišil. „Věnujeme ho žákům druhého stupně
základních škol a základních uměleckých
školy v Olomouckém kraji,“ nastínila ředitelka školy Renata Kubová. Dříve byla soutěž zaměřená na studentky a studenty. „Jde
lidí na více než desítce kolekcí. Publikum o to, abychom zjistili, kolik umělců máme
mohla zaujmout například směs šarlato- v nižších ročnících. A kolik by se jich mohvé a zlaté, ale také ne zcela tradiční materiály. Mezi ně bezesporu patřila plastová
kolekce s názvem Bubliny. Ta překvapila
i odvážným odhalením ženského těla...
U toho prostě Večerník nemohl chybět.

www.vecernikpv.cz
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Řehulková, která zvítězila i v divácké soutěži
Miss sympatie.
V hlasování Dívka roku social media 2019
zvítězila druhá dívka z Prostějovska. Přestože
třináctiletá Vanessa Reiterová z Domamyslic
v internetové anketě získala více jak 1 700 hlasů, v samotné soutěži nakonec skončila před
branami finále.
(mls)

.WEKG*¾LMQX¾C8CPGUUC4GKVGTQX¾ PCUPÊOMWXGXÚąG\W 
Foto: www.divkaroku.cz

představila na prknech pražského Divadla pod
Palmovkou, kde vyvrcholil 30. ročník celostátní soutěže Dívka roku 2019.
„Řídím se tímto mottem: narodil ses jako originál, nezemři jako kopie,“ prozradila na sebe
Lucie Hájková z Otaslavic, která přítomné jistě
zaujala, nicméně na stupně nejvyšší nevystoupala. Vítězkou letošního ročníku se stala Adéla

-ü@CGÁ?F<OOQ<MĄ ==<M@QDDKKMµ?G<7
7G<OµEE@CG<PPnDG<
JNHIµ>OÑ
MJàIÁF

PROSTĚJOV, PRAHA Patnáctiletá Lucie
Hájková z Otaslavic se dostala mezi desítku
celostátních finalistek Dívky roku 2019 pro
soutěžící ve věku 13 až 15 let. Na vítězství
nakonec nedosáhla.
Lucii Hájkovou někteří mohli vidět i ve hře Divadla Point FINDING AMERICA: gangsteři
z našeho oddílu. Předminulé úterý 7. května se

Internetovou anketu
ovládla třináctiletá
Vanessa z Domamyslic

Lucie Hájková z Otaslavic
bojovala ve finále
Dívky roku

" I NII L ? JII L N´´ Û

PROSTĚJOV Gulášfest, jak má být! Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci s majitelem Maďarských specialit
Jiřím Petriciusem a za podpory Zdravého města Prostějova
uspořádal v pořadí již pátý ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů. Během celého sobotního dne se Kolářovými sady linuly vůně připravujících se gastronomických chuťovek.
Soutěže se zúčastnilo devět družstev a po celý den připravili
organizátoři zábavný program pro všechny generace. Akce
měla též charitativní účel, od návštěvníků i soutěžících se vybraly peníze na pomoc Zdeničce Kotyzové a Davídku Vítkovi.

pro děti skákací hrad či malé kolotoče a do parku jako každý rok přijely
také dvě desítky motorkářů se svými
BYLI JSME
U TOHO
nablýskanými stroji. Kromě toho
se u stánků čepovalo pivo, prodejci
nabízeli také perníčky, klobásy a jiné
pochutiny.
„Máme tady devět soutěžních družstev a lidé vaří jak z hovězího, tak
vepřového masa. Jeden kolektiv kuchařů se dokonce pustil do rybího
guláše! Každý může svůj guláš uvařit
&GX÷VUQWV÷åPÊEJFTWåUVGXUGQFUQDQVPÊJQT¾PCRWUVKNQFQXCąGPÊIWN¾wčX[
gulášů již notně před devátou hodi- podle svých představ a po poledni
JT¾VOQJNQCNGLGPLGFPQ8ÊV÷\GOUGUVCNVÚO$CODWNCUTQMVGTÆOWRQDNC
PŮVODNÍ
nou ranní, kdy byl sobotní Gulášfest všechny vzorky ochutná odborná
JQRą¾NC/KNCFC5QMQNQX¾
2x foto: Michal Kadlec
reportáž
oficiálně odstartován. Vůně cibule porota a posoudí jak jejich chuť, tak
pro Večerník
se linula do všech stran. Zatímco samozřejmě kvalitu. Poté vyhlásíme
Petrem soutěžila také na pódiu u hvězdárny výsledky souorganizátoři nechali soutěžící v kli- tři nejlepší guláše. Vítěz obdrží sele,
v rámci družstva Modří těže ve vaření kotlíkových gulášů. Na
Michal
du míchat své výtvory v kotlících, druhý v pořadí padesátilitrový sud
ptáci, ale do konečného třetím místě skončil výběr Slatinice
KADLEC
připravili pro hrnoucí se davy ná- piva a třetí mramorovou desku na pořádajícího Okrašlovacího spolku vítězného pořadí nakonec neza- „B“, druhý nejlepší guláš navařil tým
Devět zúčastněných družstev zača- vštěvníků Kolářových sadů mnohé krájení masa,“ prozradila Večerní- města Prostějova.
sáhla. „Budeme se muset při vaření Vaříme s Dášou a sele jako cenu pro
lo připravovat suroviny na vaření atraktivní soutěže, výstavu králíků, ku Milada Sokolová, předsedkyně Ona sama společně s manželem více sehrát,“ brala vše s humorem vítěze si z Kolářových sadů odvezlo
Milada Sokolová, která byla nadšená družstvo Bambula s.r.o.! „Mohu jen
sobotní atmosférou v Kolářových prozradit, že jsme vařili z hovězího
saa
3x foto: Michal Kadlec
sadech. „Je vidět, že po uplynulých masa, ale koření a další složení si nečtyřech ročnících si lidé našli v této cháme pro sebe. To nikomu neproakci oblibu, navíc poprvé jsme vy- zradíme! A co uděláme se seletem?
mysleli program na celý den. Na své To je jasné, upečeme ho a sníme,“
si tedy přijdou děti i dospělí. Zcela švitořil na dotaz Večerníku Jiří Zazadarmo bez nároku na odměnu pletal, šéfkuchař vítězného seskupenám dnes hraje osm kapel a výtěžek ní.
z akce stejně jako peníze za prodej Sobotní akce pokračovala až do
lístků do tomboly půjdou na pomoc pozdních večerních hodin. NavštíZdeničce Kotyzové a Davídkovi Vít- vilo ji několik stovek lidí. „Jsem za
kovi. A osobně jsem velice ráda, že to moc ráda, stejně tak jako za to, že
0C UVąÊDTPÆ RQ\KEK UMQPéKN IWN¾wQXÚ VÚO 8CąÊOG *NCXP÷ PGLOGPwÊ FTQDQVKPW \CWLCNC XGNM¾ XÚUVCXC 1FDQTP¾ RQTQVC O÷NC PCMQPGE EQ F÷NCV CD[ WTéKNC lidé mají velice otevřená a dobrotivá jsme měli štěstí na počasí,“ pochvasrdce,“ neskrývala Sokolová.
lovala si předsedkyně pořádajícího
U&¾wQW&QDT¾P¾NCFCLGJQéNGPčOPGEJ[D÷NC
MT¾NÊéMčMVGT¾D[NCXGNMÚOQåKXGPÊOCMEG
MVGTÚIWN¾wLGPGLEJWVP÷LwÊ
Těsně po čtrnácté hodině pak spo- Okrašlovacího spolku města Proslečně s Jiřím Petriciusem vyhlásila tějova.

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Večerník monitoroval událost uplynulého víkendu po celou dobu konání akce
a zajímaly nás i ohlasy návštěvníků pivních slavností. Někteří
byli nadšení, jiní dokonce přímo
v euforii, ale našli se i tací, kteří
nebyli s něčím spokojeni, avšak
veřejně to říct odmítli.

Nikola SPÁÈILOVÁ
„Je to tady vážně
super, já jsem
pivař a tohle je
pro mě úplný ráj.
Je tady spousta
pivovarů a slyšela jsem, že je tady třicet potvrzených,
z toho jsem jich ještě devatenáct nepila. Aktuálně jsem u čtvrtého piva,
ale devatenáct jich rozhodně nedám,
na to není moje tělo stavěné. Dám do
toho všechno, abych vyzkoušela co
nejvíce piv.“

(OLvND5µl,¤.29
„Je to tady fajn,
akorát je tady
málo
stanů,
kam bychom si
mohli sednout.
Výhodou jsou
Toi Toiky, jinak by byly dlouhé fronty na záchody, což nemám moc ráda.
Chybí mi nějaký přísun vody ať už na
mytí rukou, nebo k jiné potřebě. Také
jsem pivař a s výběrem jsem spokojená, jen je asi
nezvládnu
ochutnat
všechny.“

Pondělí 20. května 2019
www.vecernikpv.cz
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PIVO PROUDEM

HANÁCKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI 8KONþILO T85%O
PROSTĚJOV O čtrnáct dnů později, ale přece se všichni přívrženci zlatavého moku dočkali již šestého ročníku Hanáckých pivních slavností,
který byl z původního termínu přesunut kvůli nepřízni počasí. I přes
veškeré komplikace se ale podařilo zajistit důstojný program a tak
návštěvnost akce trhla svůj rekord. K pití piva, ochutnávání jídla a ke
skvělé zábavě, ať už třeba taneční pivní slavnosti doprovázely kapely TRAKTOR, TURBO, QUERCUS, KOMUNÁL či BEZ SOUCITU. U toho
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner, nemohl chybět.

původní
reportáž
pro Večerník

Nikola
FILIPENSKÁ
Uplynulou sobotu se nadšenci piva konečně dočkali. Šestému ročníku pivních
slavností nejenže přálo počasí, dokonce
se organizátorům až na jednu kapelu
podařilo zachovat stejný program. A pivovarů bylo víc než dost. Ochutnávku
představovalo nepřeberné množství
druhů, což byl úplný ráj pro pivaře. Kdo
by ovšem ochutnal u každého stánku,
domů by asi po svých nedošel.

3,929$5$æ=ÿ(6.e
.$0(1,&(
Večerník zajímalo, jak akci viděl Petr
Paníček, který akci organizoval pod
záštitou Milady Sokolové, náměstkyně
primátorky a předsedkyní Okrašlovacího spolku města Prostějova. „Je tady
nakonec nějakých čtyřiadvacet pivovarů a samozřejmě se na tom trochu podepsalo, že je akce přesunuta o čtrnáct
dní stejně tak jako akce gulášů v Prostějově. Na druhou stranu ale přišlo hodně
lidí na ‚Traktory', pak už tady zůstali.
V porovnání s minulým rokem nevidím žádný výrazný
deficit. Nabídka
sortimentu je
obdobná, k tomu
nový burgerfest. Minulé
ročníky byly daleko méně

Šestý ročník akce přilákal rekordní návštěvnost
BYLI JSME
U TOHO

hektické díky tomu přesouvání, zůstalo
mi možná poněkud míň vlasů,“ usmál
se Paníček. „Kamarád, kterého znám
už třicet let, mi řekl, že pokud se mi to
podaří přesunout, tak přijede a ohne
svůj hřbet. Ještě tady nebyl, ale předpokládám, že přijede. Vůbec to ale nebylo
jednoduché,“ dodal ke změně termínu.
Večerník zajímalo, zda ochutnal nějaké
pivo, a které mu chutnalo nejvíce? „Já už
jsem ochutnal hodně piv. Ale jsem napůl
žena...,“ usmál se a pokračoval: „V testu,
který jsem si dělal, jsem zjistil, že mi chut8[XTEJQNGPÊOEGNÚEJRKXPÊEJUNCXPQUVÊD[NCMCRGNC674$10CFEJNC
nají piva spíše sladká. Takže višeň HeineLCMONCFwÊVCMKUVCTwÊX÷MQXQWMCVGIQTKK (QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾
ken je sladší. Musím říct, že nabídka piv je
dobrá, novinka je až z České Kamenice, stalo se i na jídlo. V půlce ochutnávky ších hodinách, kdy se všichni v náladičpoprvé tady máme také pivovar z Bruntá- už bylo více než rozumné se pořádně ce chtěli najíst, to už bylo horší. Hlad se
lu a polské pivo,“ konstatoval Petr Paníček. najíst, protože by taky nemuselo vůbec hlásil znovu... Vepřový plátek a bramdojít na ochutnávku ostatních pivova- bory u stejného stánku za 552 koruny.
rů. Burgery, langoše, bramborové spi- Maso vypadalo pěkně, brambory tak9<'ă/É9É6(
rály..., výběr jídla byl bohatý. Večerník též, snad to bude aspoň dobře chutnat.
1$23,/ë&+/,'(&+"
okusil halušky se zelím a uzeným ma- Zklamání se dostavilo okamžitě, jídlo
Také Večerník nejenže ochutnal ně- sem, malá a velká porce za 250 korun, bylo opět studené. Bohužel...
kolik piv z různých pivovarů, ale do- byly sice studené, ale dobré. V pozděj- Až na tento zážitek se však dá konstato-
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vat, že šesté Hanácké pivní slavnosti se
vydařily. Po obrovském zájmu o skupinu
Traktor přišel pravý vrchol až na konec,
kdy svými hity rozezpívala tisícovky lidí
skupina Turbo. „Byli fantastičtí. Parádně
jsem si to užila, ale už jsem unavená jako
kotě,“ svěřila se Večerníku Martina Poláčková, která půldriuhou hodinu po půlnoci odcházela jako jedna z posledních.

jak probííhal veečeer pivvnííchh slaavnnosstíí....
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Míra Chrástko:„Turbo se přenáší z generaci na generaci“
(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾

PROSTĚJOV Na Pivních slavnostech vystoupila i kapela TURBO,
která byla největší hvězdou celodenního klání. Zvídavý Večerník
vyzpovídal jejího populárního
zpěváka a kytaristu, jemuž položil
pár otázek. Brzy čtyřiapdesátiletý
Miroslav Chrástka (na snímku) je
rodákem z Plzně a hudebníkem již
od svých patnácti let, kdy založil
svoji první kapelu. Do Turba při-

šel v roce 2002, aby nahradil těžce ale jestli na pivních slavnostech, tím si
nemocného frontmana, Richarda nejsem úplně jistý.“
yyOchutnal jste tady nějaké pivo?
Kybice.
jsme dnes už odehráli jeden konNikola FILIPENSKÁ „My
cert, také shodou okolností pro pivovar.
yy Vystoupili jste v Prostějově na Bylo tam deset až patnáct druhů piva,
pivních slavnostech poprvé?
tak jsem si něco vzal s sebou, protože
„Já se přiznám, a to úplně dobrovolně, jsem řidič a nechci to pokoušet. De facže si to nepamatuju. My hrajeme roč- to i do Prostějova jsme přijeli se zpožděně sedmdesát koncertů, někdy i víc. ním, už ani nebyl čas. Nic jsem neochutV Prostějově jsme samozřejmě už hráli, nal, ale rád bych.“ (směje se)

yy Porovnal byste kategorii posluchačů dříve a teď?
„Turbo má samozřejmě už svůj boom,
kdy byla kapela na špici, za sebou. Ale
přenáší se z generace na generaci, což
je pro nás samozřejmě dobře. Naše písničky zdomácněly a znárodněly, zpívají
si je babičky i vnoučátka. Tím, že jsou
dnes jiné možnosti technického rázu,
má dnes pochopitelně zvuk moderní
sound, na rozdíl od osmdesátých let mi-

nulého století. Má to dvě roviny, tenkrát
jedna byla ideologická, komunisti docela hlídali kapely, protože umělci pro ně
všeobecně představovali nebezpeční,
pokud byli jinak naladěni. Každopádně panovala malá konkurence, takže
to bylo mnohem příznivější. Kdo byl
‚hodný' a měl rudou knížku, tak se měl
dobře. Jak jistě všichni vědí, Turbo mělo
svého času také problémy, které se naštěstí časem zažehnaly.“

(MPÍ5OVê '(N POS8N8L þ(CH< =PęT V þAS(
ČECHY POD KOSÍŘEM Ve znamení elegance z dob dávno minulých proběhla sobota 18. května v Čechách pod
Kosířem. Už potřetí se v tamním zámeckém parku a oranžerii
konal Empírový den. Akce připomněla období, kdy zámek
získal svou nynější podobu, tedy první polovinu 19. století.
U toho prostě Večerník nemohl chybět.

původní
reportáž

se i císařské uniformy. Také stolování
v parku, piknik, po všech stránkách
připomínalo dobu dávno minulou.
pro Večerník
Stejně jako hudba a tance na večerním plesu. „Zajímá nás historické
Michal
odívání, takže jsme za příležitost
vděční. Baví nás nejen ty šaty šít, ale
SOBECKÝ
také nosit a tu dobu prožívat,“ svěřila
Účastníci si historickou dobu při- se Večerníku Hana Polášková.
pomněli různě. Všichni samozřejmě Letos měla navíc akce ještě pestřejší
odění dle tehdejší módy, objevovaly osazenstvo než v minulosti. Na pik-

Ozdobou sobotního programu se stal ples v oranžerii
nik, taneční workshopy či historickou pátrací hru po parku se vydala
zhruba stovka lidí, mezi nimi například i manželé Catonovi z Velké Británie. V Čechách pod Kosířem byli
vůbec poprvé. „Jezdíme po Evropě
s historickou módou, byli jsme ve
Francii, Belgii, Německu. V České
republice jsme na podobné akci poprvé,“ prozradil Jon Caton. S manželkou se soustředí zejména na 18.
století. A i když bylo teprve po poledni, už se těšil na večerní ples.
Právě bál byl zlatým hřebem programu. Během dne se lidé přiučili
něco o historických tancích, večer už

mohli zkoušet. Oranžerie se naplnila
k prasknutí a po uvítání od kastelána
a rozdání cen za hru se šlo na věc. „Je
to spíše akce pro fajnšmekry, pro ty,
co tu dobu chtějí žít a běžné prohlídky zámku jim nestačí,“ poznamenal
kastelán Martin Váňa. Těšilo jej zejména to, že se účastníci pod Kosíř
sjeli zdaleka. „Je to pro nás skvělé, že
se o zámku lidé dozvědí i daleko za
hranicemi Česka,“ usmál se.
2KMPKMJTCPC\¾X÷TRNGU6QXwGXJKU
VQTKEMÆO QDNGéGPÊ 6CMJNG X[RCFCN FGP
PCFwGPEč X èGEJ¾EJ RQF -QUÊąGO
Foto: Michal Sobecký
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Pondělí 20. května 2019
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milujeme vecerník
á

společnost
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Do domova seniorù
zavítal Jan Pøeuèil

PŐHG  OHt\ sH Qa HaQp ERMRYaOR VPDQzHONRX
Historik–amatér připomněl zapomenutou bitvu

PROSTĚJOV Spoustu zajímavostíitvrdáfakta.Obojísinauplynulou středu připravil Jaromír
Vykoukal. Vojenský amatérský
historik má v Prostějově už
jméno. V knihovně zaplnil sál
do posledního místa. Desítky
lidí si přišly poslechnout vyprávění o konci 2. světové války na
Moravě.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

Právě konec dubna a začátek května
byl pro Hanou velmi těžký. Německé armády skončily pod Prostějovem
a v některých obcích se držely až do
kapitulace. „Například v bojích o Skalku padlo dvě stě sedmdesát sovětských
a rumunských vojáků,“ uvedl Vykoukal.
Klopotovice, Klenovice i další vesnice
byly těžce poškozené palbou i bombardováním.
Osud pak zavál na Prostějovsko i maďarské vojáky. Rumunští se dokonce dostali
na frontě proti sobě, část jich totiž stále
působila po boku Němců. „Tato válka
zpřeházela osudy obrovského množství
lidí a celých národů,“ poznamenal smutně Jaromír Vykoukal. Přidal ale také perličky týkající se války. Třeba to, že v Brně
se odehrála jediná bitva námořníků ve
střední Evropě. Paradoxně na souši.
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Nebo že potok Okenná u Klenovic pohřbil dvacet tanků.
Na závěr proběhla i diskuse s publikem.
Směřovala třeba k účasti chorvatských
vojáků ve válce. Samu akci ale zakončilo
postesknutí. „Dneska se někteří lidé sna-

ží vykládat dějiny podivně. Přitom co se
týká osvobozujících armád, dík a čest patří všem. Všechny tady byly a umíraly za
naši svobodu,“ zdůraznil historik–amatér, který přednášel tradičně v uniformě
rumunské královské armády.

Modely dělaly radost nejen dětem

PTENÍ Stovky a stovky modelů
mohli lidé o uplynulém víkendu obdivovat ve Ptení. Tamní obecní úřad
se stal dějištěm výstavy modelářů.
A to všeho. K vidění byly modely letadel a vojenské techniky ze 2. světové
války, ale také velký hrad Bradavice.
Nechyběly ani vláčky či autoservis.

Lidé přišli na techniku i Bradavice
FOTOGALERIE
klikni na
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Michal SOBECKÝ
Také materiály byly přitom různé. Část
vystavovaných kousků byla z Lega, část
ze stavebnice Merkur. „Když jsme ze
Ptení, tak jsme se museli zastavit. O výstavě jsem samozřejmě věděla,“ uvedla
Pavlína Hádrová, která přišla s celou rodinou. Ostatně k modelářství má blízko.
„Děti obdivovaly Lego, já vzpomínala na

PROSTĚJOV Odpoledne plné humoru i zpěvu strávili ve středu lidé
v domově seniorů. Areál v Nerudově ulici navštívil totiž Jan Přeučil
se svou manželkou Evou Hruškovou. Plnou jídelnu společně oslnili
smyslem pro humor, pozitivností
i nezapomenutelným řečnickým
projevem.

Michal SOBECKÝ
,CTQOÊT 8[MQWMCN X RąGFP¾wEG X[\FXKJN ×UKNÊ TW
OWPUMÚEJ XQL¾Mč RąK FQDÚX¾PÊ RTQVGMVQT¾VW #
RąKFCNKRGTNKéM[
Foto: Michal Sobecký

.GVCFNCCWVCKUX÷V*CTT[JQ2QVVGTC1DFKXQXCVGNÆOQFG
NčUKXG2VGPÊRąKwNKPCUXÆ
Foto: Michal Sobecký

mládí u dalších modelů, táta a bratr hodně tvořili,“ prozradila.
Letadla či miniaturní vrbu mlátičku tak
obdivovali i dospělí. Tato skutečnost
samozřejmě potěšila půltucet vystavovatelů. „Inspiroval mě zaměstnanec
obecního úřadu, který má doma velkou
sbírku a nikdy předtím ji ale neukázal na
veřejnosti. Přitom je škoda to neprezentovat,“ míní jeden z organizátorů Pavel
Šnajdr. U některých lidí se pak podle
jeho slov z malého koníčku stal daleko
větší. „Máme tady angličáky od klučiny,
který je pak i začal sbírat v životní velikosti,“ pochlubil se.
Celá výstava vyvolala nejen mezi místními slušný a třeba tak položila základ pro
novou tradici.

31

Velkou roli hrály především vzpomínky. Jan Přeučil zavzpomínal na své
filmové začátky, a sice snímek Smrt
v sedle. Neopomněl Jiřího Sováka,
svého prvního parťáka ve filmu plném koní. „V první den natáčení jsme
zjistili, že na koni nikdy neseděl. Jen to
tvrdil a nechtěl se učit,“ smál se Jan Přeučil při vzpomínce na svého kolegu.
Zazněla však také čínská poezie.
Eva Hrušková všeobecně známá především jako Popelka z černobílé stejnojmenné pohádky z roku 1969 pak prozradila, že víno na DAMU jí pomohlo
k navždy mladistvému hlasu. I díky
této skutečnosti a šarmu obou pak hrají po celé republice pro děti. „Jsou specifické publikum. Vás to některé mož-
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ná nebaví,
ale nějak
to
ze
slušnosti
odsedíte.
Děti jsou
úplně jiné, prostě vstanou a baví se,“
sdělila. Sama pro ně hraje většinu svého života.
Oběma se pak daří vtáhnout diváky
do děje. V Nerudově ulici si vysloužili
potlesk, společně s Evou Hruškovou
si diváci zazpívali. „Stalo se nám taky,
že při řečnickém ping-pongu to jeden
chlapec nevydržel, vstal a nahlas prohlásil: ‚A bylo to tak, ty dědku plešatej,
plesnivej‘,“ rozesmál Jan Přeučil publikum i svou dokonalou dikcí. Netají se
názorem, že čeština je zlato.
Po hodině se herci rozloučili. A zanechali za sebou pozitivní atmosféru.
„Pana Přeučila mám rád. Vždy přináší pohodu. Odjakživa mi byl velmi
sympatický,“ uvedl Jaroslav Ježek,
který ovšem ocenil představení obou
osobností. Ty měly ještě velmi nabitý
program. Čekali je Světáci ve Vyškově, dále čtvrteční vystoupení ve škole
v Prostějově a o den později v Blansku.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

&KX¾M[,CPRąGWéKNU'XQW*TWwMQXQWTQ\GUO¾NKKRQWéKNK
5GVM¾PÊ\CMQPéKNK\R÷XGO
Foto: Michal Sobecký

„Člověk má být vděčný, -MJJ>@IîIÁ?JM<UDGDÜDEÁ>Á HÁüDG<
že po něm zůstane něco dobrého,“

váží si ocenění Miroslav Pišťák

PROSTĚJOV Hodně lidí má tendenci jej stále oslovovat „pane primátore“, přestože doby, kdy stál v čele města, jsou dávno pryč. Jenže Miroslav Pišťák si toto oslovení jaksi přirozeně
vydobyl nejen tím, že byl v uvedené funkci prvním v pořadí,
ale především jakýmsi přirozeným kreditem za dlouhodobé působení ve vedení města. Tento zanedlouho
osmdesátník zkrátka nasadil laťku hodně vysoko. Jaké
byly jeho dojmy po převzetí prestižního ocenění a
čím se baví na odpočinku, zjišťoval
Večerník v následujícím rozhovoru.

na, a to byla do určité míry moje
doména, protože celou tu dobu
jsem odpovídal za hospodaření
města, že se dařilo, aby město
skutečně dosahovalo dobrých
ekonomických výsledků. Jen
se smutně pousměju, když
někteří dokázali tvrdit, že
jsme si taková ocenění
koupili.“

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

TOMÁŠ
KALÁB
yy Seděl jste v obřadní síni se svým
portrétem, který je navždy vepsán v
paměti města. Jak jste prožíval celou
atmosféru předání cen?
„Přiznám se, že jsem byl, jak se říká, naměkko, protože každé ocenění, které se
vám dostane, je, aspoň doufám, oprávněné. Člověk za ně má být náležitě vděčný.
Nemusí být vděčný těm lidem, kteří jej
navrhli, kteří pak pro něj v zastupitelstvu
hlasovali, ale má být vděčný za to, že po
něm zůstane aspoň něco dobrého. Těžko
se hovoří o tom, jestli ocenění bylo zasloužené, nebo ne. Já věřím tomu, že jsem

/KTQUNCX2Kwċ¾MRąKRQLWLGRQFRKUFQRCO÷VPÊMPKJ[O÷UVC (QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

se pokoušel celý život být městu prospěšný, a jsem rád, že aspoň někteří to dokáží
ocenit.“
yy Zmínil jste podporu v zastupitelstvu, asi nemá cenu nějak komentovat
některé nedůstojné výpady...
„Ne, znovu bych se opakoval. Použil
bych spíše slova z Bible. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, nezavrhujte, abyste
nebyli zavrženi, a zejména odpouštějte,
aby vám bylo odpuštěno. Těmi se snažím
řídit. Mám někdy trochu problém milovat své nepřátele. Ale nebudu jim oplácet
stejným.“
yy Když se ohlédnete těch pětadvacet
let zpátky, čeho si nejvíce ceníte?
„Já si nejvíc cením toho, že se ve městě
udělala velká spousta práce, ale zejmé-

yy Jak se žije primátorovi poté, co už
není v každodenním hektickém kolotoči? Nechybí vám to?
„Do určité míry ano, ale na druhé straně
si uvědomuji, že osmdesát let je osmdesát let. Neslouží mi sice příliš zdraví, ale
slouží mně pořád ještě dobře hlava, takže
snad dokáži některé věci posoudit. Neodešel jsem úplně z komunální politiky,
jsem členem finančního výboru, takže
aspoň trošičku přehled o tom, co se ve
městě děje, mám, ale už do konkrétních
věcí příliš nezasahuji.“
yy Čím se bavíte, co vás těší?
„Já mám doma možná až příliš velkou
knihovnu. Konečně se dostávám k tomu,
abych si některé knížky nejen prolistoval,
ale abych si je přečetl.“ (úsměv)

➢ ZE STRANY 3

PROSTĚJOV Uplynulou středu 15. května byly v obřadní síni prostějovské radnice předány Ceny města Prostějova za rok
2018. Tentokrát došlo na půltucet ocenění, přičemž ve dvou případech šlo o subjekty, dvakrát se vzpomínalo na osobnosti
im memoriam a přišli i dva žijící. Stejně
jako v minulých letech u toho nechyběl ani
Večerník.

Tomáš KALÁB
„Minulé i budoucí držitele našich Cen města
Prostějova spojuje jedna důležitá věc. A tou je
ochota udělat něco pro své město, pro komunitu lidí, kteří v něm žijí. Někteří z nich vynikli
ve svých profesích a šířili dobré jméno Prostějova doma i v zahraničí. Jiní věnovali práci pro
druhé svůj volný čas. Vedli mladší generace
ke sportu, k umění nebo mnohokrát podali
ruku lidem, kteří měli v životě méně štěstí než
oni. Stali se tak důležitými vzory pro své okolí a často mají také svoje následovníky, kteří
pokračují v jejich práci,“ poznamenal ve své
řeči primátor města Prostějova František Jura,
který spolu se svými náměstky Ceny města
Prostějova za rok 2018 předával.
Jak známo, ocenění se nedočkali pouze jednotlivci a pouze ti, co jsou stále mezi námi. Cenu
města získali z kolektivů sbor Vlastimila Prostějov a 601. skupina speciálních sil generála
Moravce, z jednotlivců bývalý starosta a primátor v jedné osobě Miroslav Pišťák i funkcionář
sportovního hnutí Boris Vystavěl. In memoriam pak byly ceny uděleny uměleckému knihaři
Josefu Dvořákovi (1916-1988) a malířce a grafičce Alžbětě Zelené (1919-2004).
„Z rozhovorů s dříve oceněnými vím, že získání Ceny města Prostějova zpravidla pova-
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žují za čest. Proto bych rád uvedl, že stejně tak
my považujeme za čest, že držitelé Cen svůj
život nebo alespoň jeho část spojili s naším
městem a stali se součástí našich životů,“ přidal v úvodním proslovu primátor.
Po předání cen a zápisu do pamětní knihy poděkoval za všechny Miroslav Pišťák
milou osobní poznámkou. „Mezi vojáky
601. skupiny mám několik přátel, patřím
do fanklubu Vlastimily a byl jsem poctěn
pozvánkou na jejich vystoupení, mám
doma obraz od Alžběty Zelené a v osobní
knihovně výtisk vytvořený Josefem Dvořákem. A Boris Vystavěl mě kdysi přitáhl k
orientačnímu běhu,“ dokreslil symbolicky
své jedinečné sepětí s Prostějovem jeho
poslední starosta a první primátor.
K mimořádně slavnostní atmosféře přispělo
nejen hudební vystoupení varhaníka Ondřeje Muchy, ale i hojná přítomnost občanů, především těch, kteří laureáty podporovali. Tak
trochu ‚naměkko‘ nebyli jenom ocenění, ale
i přihlížející.
Slavnostní předání cen ukončilo neformální
setkání v pracovně současného primátora
Františka Jury.
Medailonky oceněných naleznete na www.
prostejov.eu.
Ceny mìsta Prostìjova
za rok 2018

601. skupina speciálních sil generála
Moravce – VÚ 8280 Prostějov
Josef Dvořák, in memoriam
Miroslav Pišťák
sbor Vlastimila Prostějov
RNDr. Boris Vystavěl
Alžběta Zelená, in memoriam
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ODDECHOVÝ ÈAS
Milé čtenářky
a milí čtenáři,
srdečně vás vítám
při čtení květnového vydání oblíbené tematické
strany nejen pro něžná
pohlaví. Jak už dávmno víme, čtou nás i pozorní muži. Udělejte si
proto obě skupiny maximální pohodlí, vezměte
si k sobě sklenku vody
nebo čaj, k tomu třeba
zákusek, salát, či co
hrdlo ráčí a podívejte
se, co jsem pro vás dnes připravila.
V první řadě vám poodhalím již
pětačtyřicátou vítězku seriálu PROMĚNA IMAGE, seznámím vás
s tematikou feng-shui a také si opět
zacvičíte. V neposlední řadě si podle
receptu něco dobrého upečete.
Krásný zbytek májových
dnů přeje Aneta Křížová

Pondělí 20. května 2019
www.vecernikpv.cz
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nový seriál...

Necítíte se doma dobøe? Zkuste feng-shui

Čínské umění feng-shui je 3000
let staré učení o harmonii lidského
života, umožňuje nastolit správný tok energií, zlepšit naši životní
situaci, spánek, fyzické i duševní
zdraví a mezilidské vztahy. Tato
unikátní filozofie se v zásadě řídí
jednoduchými a logickými principy, kdy výsledkem je více než harmonické prostředí.
Nutno zdůraznit, že feng-shui není
o luxusním nábytku, ale učí vytvářet
rovnováhu a harmonii kolem nás.
Jeho uplatnění lze nalézt při budování,
rekonstrukcích nebo úpravách domů,
bytů, objektů či kanceláří. Pracuje
s energiemi a napomáhá je správným
prolínáním využívat v náš prospěch,
pomáhá v určitých životních situacích
a dotváří harmonii v našem životě.
Motto na tento týden: Rozlišuje se devět sektorů: kariMůžeš-li pomoci, pak pomoz. Pokud éra a cíle, manželství a partnerství,
Dalajláma rodina a zdraví, bohatství a prospene, alespoň neškoď.“

rita, střed a štěstí, nápomocní přátelé
a spiritualita a cestovaní, děti a kreativita, moudrost a vzdělání a odpočinek a posledním je sláva a reputace.
Podle toho, co nás trápí nebo co
potřebujeme vylepšit, tak zvolíme
příslušný sektor a s ním pracujeme. Těchto devět sektorů je řazeno
v mřížce Bagua.
S uvedenou speciální mřížkou (dostupná v příslušné literatuře nebo na
internetu) se lze pohybovat po místnosti a orientovat se podle míry pořádku. Máme-li třeba v rohu sektoru
čtyři, což je bohatství a prosperita,
zvadlou květinu, tak stejně tak může
vypadat i bankovní účet vlastníka
místnosti. Pokud je stejně v oblasti
manželství mnoho neuspořádaných
dokumentů a v nepořádku, pak to
může v oblasti manželství a partnerství způsobovat konflikty. Usazený
prach pak značí stagnaci. Jednotlivé

oblasti by tedy měly být opečovávané a uspořádané. Také vše, co je rozbité či naťuklé, je dobré bez rozmyšlení odstranit. Opravit by se mělo
i nefunkční osvětlení, přístroje, co
nefungují a nejdou opravit, vyhodit.
Spravit je třeba určitě také otlučené
rohy, padající omítku, psem vytvořené škrábance na zdech a další.
To všechno totiž brzdí správné
proudění energií, nebo je dokonce blokuje, ale kazí i náladu, může
způsobovat bolesti hlavy, různé
nemoci atd. Hledáme-li vztah, tak
do tzv. sektoru vztahů umístíme jakoukoliv párovou dvojici, do zóny
rodiny rodinné fotografie, do zóny
zdraví můžeme zavěsit obraz s kyticí, s loukou nebo postavit květinu
ve váze, ale voda v ní musí být vždy
čistá. V žádné zóně by neměly být
předměty či obrazy, které zobrazují
ponuré nálady, boje, agresivitu nebo

1. díl
zlo. Zbraně, meče, lovecké trofeje,
bojové umění do místa relaxace
rozhodně nepatří. Místnost zasypaná papíry, dokumenty či oblečením
může způsobit stagnaci i chaos v odpovídajících oblastech dle mřížky
Bagua. Pokoje by neměly být zaskládané nábytkem, ale měly by být
vzdušné, dobře osvětleny denním
světlem a dostatečně větrané. Určitě to všichni známe, vstoupíme do
nějaké místnosti a cítíte se tam, jako
u sebe doma. Nebo právě naopak,
hned cítíme, že je něco špatně. Intuice, která nám předsouvá tyto pocity,
totiž moc dobře vnímá tok energií,
který je v pozadí, aniž bychom si to
uvědomovali, a to je působení všeho
výše zmíněného.

CVIČENÍ
PRO TĚLO
I DUŠI
LV.
DÍL
Následující už pětapadesáté
okénko v pořadí je věnováno
různým 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
přece jen dojde, je potřeba se
problematické partii pravidelně
věnovat. Dnes se zaměříme na
cviky k posílení vnitřního stabilizačního systému, protože těch
není nikdy dost. Pojďme na to...
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S potěšením vám oznamujeme, že je před
námi už pětačtyřicátý díl seriálu PROMĚNA IMAGE, který již více jak čtyři roky vychází na stránkách PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. Od dubna 2015, kdy byl uskutečněn historicky první díl, jsme změnili
image již čtyřiačtyřiceti vítězkám, ale nejen
ženám, ale i mužům a ve dvou případech
i celým párům. Každý měsíc usilujeme a zaměřujeme se na to, abychom vás činili šťastnými a plnili vaše sny. Je to vždy doslova pohádkový den, který se nesmazatelně zapíše
do paměti jeho aktérů. Jsme nesmírně rádi,
že se tento projekt nadále těší zájmu z řad
čtenářů a my se tak podílíme na něčem, co
dává smysl. Měníme totiž nejen vizáž, ale
děláme radost, vykouzlíme úsměv, pocity
nadšení a vnitřní spokojenost a snažíme se
dodat potřebné sebevědomí. Nemálo nás
hřeje skutečnost, že za námi váží cestu lidé
napříč republikou. Měli jsme tady vítězky
z Olomouce, Vyškova, Ostravy či Prahy,
dokonce za námi neváhala přijet dáma až ze
Slovenska. Děkujeme za vaši přízeň, bez vás
by to nešlo!
A kdo tedy získal pětačtyřicátou PROMĚNU
IMAGE od Večerníku? Vítězkou se stala Jitka
Wantuloková z Prostějova, kterou přihlásila její dcera. „Ptala jsem se maminky, co by si
přála k sedmdesátým narozeninám, které má

v červenci. Jednoznačně prohlásila, že by byla
ráda, kdyby ji někdo nalíčil, změnil účes, stála
by o kompletní proměnu vizáže včetně oblečení, něco takového vždy bylo jejím snem,“ objasnila paní Kubátová. „A když mi o proměně
od Večerníku řekla kamarádka, která všechny
díly pravidelně sleduje, nadšeně jsem ihned
maminku přihlásila,“ pokračovala dcera naší
vítězky.
A jak reagovala na to, že mamince narozeninové přánísplníme? „Já jsem pevně doufala
a věřila, že se to může splnit a ono vážně! Strašně moc děkuji. Ani nevíte, jak ohromnou bude
mít maminka radost,“ dodala paní Kubátová.
A nutno dodat, že měla vážně velkou radost.
„Mockrát děkuji, bude to krásný dárek k narozeninám a splnění mého snu. Už se těším, ale
zároveň jsem trochu nervózní, ale to k tomu asi
patří,“ smála se naše květnová vítězka.
Co dělá Jitka Wantuloková ve svém volném čase, jakou má ráda módu a jak o sebe
pečuje? „Ráda luštím křížovky, sudoku a osmisměrky, učím se na počítači, zjistila jsem, že
je to opravdu dobrá věc. Mám ráda sportovní
módu, nejradši rifle a tričko. Co se týče vlasů,
tak k holiči chodím pravidelně, ale potřebuji
změnu. Líčím se jen příležitostně, ale krémy
denní i noční používám a pleťové mléko taktéž,“ shrnula ve své reakci.
Je tak jisté, že naše pětačtyřicátá proměna bude

-LWND:DQWXORNRYi
stát opět za to, připravíme pro výherkyni den
snů. Začneme výběrem outfitů a brýlí, nebude
chybět kosmetika a líčení a v závěru proběhne
změna účesu. Vyvrcholením pak bude odhalení nové image a závěrečné focení a natáčení.
„Jitka Wantuloková se má tedy opravdu na co
těšit a uděláme vše pro to, aby byla spokojená
a svůj den si užila na maximum,“ zakončila
květnové odhalení PROMĚNY IMAGE Aneta Křížová, patronka projektu a redaktorka
Servisu pro ženy.
Jak to všechno dopadne? To se dozvíte
(QVQCTEJÊX,9CPVWNQMQXÆ
v pondělí 27. května, kdy se můžete těšit
na reportáž a video z májové PROMĚ- a rubriku Servis pro ženy, kde najdete videa
NY IMAGE. Nezapomeňte také sledovat i fotografie z našich z předchozích proměn.
internetové stránky www.vecernikpv.cz A nejen to...

2. Nyní se pomalu zvedneme, narovnáme ruce a nohy jsou opřeny
o špičky. Pozor však na prohnutá
nebo shrbená záda, ta musí být
v rovině (viz. foto). V této pozici
vydržíme po dobu půl až jedné
minuty. Při cviku volně a zhluboka dýcháme.

+/$67(6('2é(59129§3520÷1<,0$*(

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA IMAGE má za sebou již čtyřiačtyřicet dílů a nezadržitelně frčí dál! Nejen ženy, ale i muži si zaslouží péči. A my se o vás
postaráme přímo královsky.
Co musíte udělat? Stačí na e-mail: vecernik@pv.cz poslat dvě své aktuální fotografie
(tvář a postava). Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete
přijít osobně do redakce Večerníku v Olomoucké ulici.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE V PÁTEK 14. ČERVNA 2019!

R ecept pro vás
Ingredience

Korpus:

250 g hladké mouky
150 g cukru krupice
150 ml oleje
150 ml vody

2
2
1
3

Krém:

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise řady Vařečka č. 5/2019
- Krémové dezerty, který si můžete
koupit na stáncích tisku.

Poleva:

3. V dalším cviku se z předchozí
pozice položíme na lokty, nohy
jsou stále na špičkách a tělo vyrovnané jako deska. Neprohýbáme
záda ani zadek, hlavu nepovolujeme, ale je v prodloužení páteře
(viz. foto). V pozici vydržíme pokud možno půl minuty. Tyto cviky jsou velice účinné na posílení
vnitřního stabilizačního systému,
ale i ramen, stehen, zadku a břicha.

lžíce mléka
500 g měkkého 500 ml vody
lžíce kakaa
tvarohu
1 vitacit
prášek do pečiva 250 g másla
1 vanilkový
vejce
2 lžíce rumu
pudink

Postup

19051410553

1. V tomto cviku si lehneme na břicho, uvolníme tělo a ruce umístíme
vedle ramen (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.

4. Po této pozici se uvolníme
a přejdeme na kolena, lehneme si
břichem přitisknutým na kolena,
ruce natáhneme před sebe a s výdechem se úplně uvolníme (viz.
foto). V pozici setrváme jednu minutu. Celou sestavu cviků je vhodné opakovat třikrát za sebou, postupně lze intenzitu prodlužovat.

A já už se zase těším na příště!

Pondělí 20. května 2019
www.vecernikpv.cz
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PETRA KVITOVÁ SE STALA
1(-/(3ðÌ7(1,67.28
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Ladislav VALNÝ

LONDÝN, PROSTĚJOV Členka prostějovského TK Agrofert Petra Kvitová byla vyhlášena nejlepší hráčkou měsíce dubna na tenisovém okruhu WTA. Česká
reprezentantka, která se po premiérovém triumfu ve Stuttgartu stala první dvojnásobnou šampionkou sezóny, proměnila v zisk ocenění třetí letošní nominaci.
„V lednu a únoru to nevyšlo, na třetí pokus to vyšlo. Každého takového ocenění si vážím, kandidátek je vždy hodně a není snadné uspět,“ nechala se slyšet
Kvitová.
V hlasování za duben dostala přednost před Američankou Madison Keysovou, která vyhrála turnaj v Charlestonu, a Petrou Martičovou. Chorvatská tenistka ovládla Istanbul. V anketě o průlom měsíce neuspěla další exprostějovská hráčka Karolína Muchová, finalistka pražského turnaje. Ocenění získala Maria
Sakkariová z Řecka, která slavila premiérový titul WTA v Rabatu.

1EGP÷PÊUK2GVTC-XKVQX¾X[UNQWåKNC\CVTKWOH
PCVWTPCLKXG5VWVVICTVW
Foto: internet
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ŘÍM, PROSTĚJOV Na největší
antukový titul dosáhla v Římě
Karolína Plíšková. Na tomto povrchu se tenistce TK Agrofert
Prostějov v minulých letech příliš
nedařilo, teď ovšem ukázala, že
může myslet na úspěch i v Paříži
na Roland Garros.
„Byl to skvělý turnaj. Odehrála jsem
několik těžkých zápasů. Popravdě
jsem příliš nebyla spokojená se svojí formou, nakonec je z toho titul.
Jsem nadšená, že se mi povedlo turnaj vyhrát,“ radovala se z cenného
vítězství Plíšková. „V Římě jsem se
nikdy do finále nedostala, doufám,
že to nebylo naposledy,“ dodala tenistka.
Při svém vítězném tažení ztratila
Plíšková v Římě dva sety ten první
s Američankou Keninovou, druhý
pak ve čtvrtfinále s bývalou světovou
jedničkou Azarenkovou
z Běloruska. Jinak
vyhrávala poměrně hladce, což platilo i o finálovém duelu
s Britkou Kontaovou. „Byla
jsem trpělivá a dokázala

využít nabídnuté šance. Snadné to
však nebylo, soupeřka se snažila až do
konce výsledek otočit,“ uznala kvalitu
soupeřky Plíšková.
Po porážce s Vondroušovou rychle
opustila turnaj Barbora Strýcová
a nedařilo se ani Petře Kvitové. Nasazená dvojka sice nejprve smetla Kazašku Putincevovou, pak ale nestačila na řeckou kometu Sakkariovou.
Ve třetí sadě českou tenistku zastavily zdravotní problémy a utkání za
stavu 0:4 vzdala. „Ozvalo se levé lýtko. Nepomohla ani pauza a ošetření.
Na kurtu jsem akorát kulhala. Nemělo smysl to trápení prodlužovat
a riskovat větší zdravotní problém,“
vysvětlila své odstoupení Kvitová.
(lv)
Výsledkový servis najdete
na straně 26
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EXKLUZIVNĚ

včetně členů pořádajícího détéjéčka.
A kdo nastoupí za protinožce, kteří
v rohovnickém sportu patří ke světovému nadprůměru? „Půjde o Australany z Queenslandu, kteří do Evropy
přiletí na soustředění a budou pobývat i v České republice, čehož jsme se

po domluvě s jejich vedením rozhodli
využít k tomuto mezinárodnímu duelu. Věřím, že si fandové boxu odnesou krásný divácký zážitek a utkání se
po všech stránkách vydaří, bude mít
vysokou sportovní úroveň i celkovou
atraktivitu,“ doplnil Novotný.

PROSTĚJOV Ještě neuběhl ani měsíc od chvíle, co boxeři BC DTJ Prostějov úspěšně zorganizovali mistrovství republiky kadetů a kadetek
2019 a už se blíží další významná rohovnická akce, tentokrát dokonce
s mezinárodním přesahem. „V sobotu 1. června od osmnácti hodin
uspořádáme na prostějovském
náměstí T. G. Masaryka mezistátní
přátelské utkání Česko – Austrálie,“
prozradil Večerníku exkluzivní informaci šéf DTJ a současně hlavní
trenér BC Petr Novotný.

Málem... Slavnostní otevření včetně
exhibičního duelu volejbalistek VK
Prostějov mělo původně proběhnout
už ve středu 15. května, leč zrušil ho
vytrvalý déšť. Pro přetrvávající chlad
pořadatelé odvolali také čtvrteční
ukázkový trénink juniorek vékáčka,
teprve v pátek 17. května nastal zlom
a počasí se konečně umoudřilo.
ĠÌ6/2

Zápas to přitom bude hodně rozsáhlý,
jeho program má tvořit více než deset
jednotlivých střetnutí. „Na náměstí
postavíme ring pod otevřeným nebem
a do akce v něm půjdou kadeti, juniorky, junioři, ženy i muži. Konkrétní
počet i jmenovité složení soupeřících
dvojic ještě upřesníme,“ sdělil Novotný.
Na straně České reoubliky každopádně půjdou do akce i někteří
národní reprezentanti, k nim se přidají zástupci Jihomoravské oblasti

15

Tolik bodů nastřádal v uplynulém
ročníku Chance ligy obránce hokejových Jestřábů Ondřej Mikliš. Další už ale v dohledné době nepřidá.
Míří totiž do EBEL ligy, když podepsal smlouvu se Znojmem. V Prostějově byl pouze jednu sezónu.
9ă52.
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Nepříjemné problémy ve venkovských fotbalových klubech (ale nejen v nich) řeší trenéři, funkcionáři, zkrátka ti, kteří zajišťují, aby týmy fungovaly.
Otázka je prostá: Kdo bude hrát?
Zdánlivá banalita se totiž stala problémem, který v posledních letech nabývá na síle. Při letmém
pohledu na soupisky řady týmů totiž dojdeme ke
zjištění, že pětatřicátníci, čtyřicátníci, a dokonce
padesátníci nejsou ničím výjimečným. A navíc jich
přibývá.
Důvod je prostý. Náhrada za ně není. Dětí ve fotbale spíše ubývá, než přibývá, na vině je ale i takzvaná
střední generace. Ne vždy totiž najde trenér dostatek hráčů kolem 25 až 30 let, kteří by měli zájem,
čas i vůli trénovat. Tedy hráče v tom věku, kdy mají
být teoreticky na vrcholu sil. Stále častěji tak v pozápasových komentářích lze slyšet tiché zoufalství.
Tento problém však sám od sebe nezmizí, pracovat
by na aktivitě a zodpovědnosti lidí měli začít rodiče
se svými dětmi, učitelé s žáky a samozřejmě na ni
tlačit i trenéři u svěřenců. V opačném případě hrozí
v budoucnu nižším soutěžím vylidnění a kolaps.

Hned dva sporty po bohatých letech v Prostějově
procházejí chudším obdobím. Kdo hádá, že mám
na mysli hokej a volejbal, nemýlí se. V obou případech si vedení klubu musí utáhnout opasky. Ubývá
peněz, sponzorů, případně z městského už neteče
tolik prostředků jako dříve. Je třeba šetřit, ozývá se
ze všech stran. A kluby, chtě nechtě, začaly.
Výsledkem je nejen omlazování volejbalistek,
ale v posledních dnech i hokejových Jestřábů. Ti
mají aktuálně na svém kontě už několik příchodů,
vesměs se ale jedná o mladé hráče, byť nepochybně talentované, kteří však zatím první ligu ochutnali jen lehce. Pryč z týmu naopak odchází, s výjimkou matadorů Nouzy a Divíška, řada kvalitních
a zkušených hráčů.
A s tím přichází otázka: S jakými cíli jít do sezóny?
Fanoušek možná v tomhle případě nebude chtít
slyšet odpověď. Jestřábi by totiž měli být skromnější – i dle Jiřího Vykoukala bude tým předně usilovat o postup do play-off. V tom nelze než souhlasit. Musíme ale doufat v jednu věc. A sice v to, že se
nedostaneme do šedé zóny, bahna, v němž se pohybují týmy, které nemůžou kvůli nesestupovosti
spadnout a vyřazovací boje je také minou. Hlavní
cíl by tak měl znít „Mít o co hrát“.

Fotbalisté Prostějova jsou zachránění, sláva!
Bylo to napínavé, ale zvládli to. V poslední fázi
jarní části svěřenci trenéra Machaly zabrali a právem zůstávají ve druhé nejvyšší lize. Kazit dojem
trochu může skutečnost, že jistotu získali až nedlouho před koncem ročníku. A také nepříliš
zaplněné tribuny. Nicméně je tu ještě jeden problém, se kterým se budou muset v klubu poprat:
úbytek odchovanců, případně dlouholetých
prostějovských hráčů na hřišti.
Rus, Pančochář, Fládr, tihle borci už prakticky
nejsou vidět. Pokud se dostanou na hřiště, pak
sporadicky. Prostějovskou líheň zachraňuje snad
jen Píchal a částečně Machynek. Nicméně na
klub, který se pyšní relativně úspěšnou mládeží,
je to málo. Důsledky jsou přitom nasnadě: za
„neodchovance“ musí klub přitlačit v placení,
zadruhé se vystavuje riziku, že jeho tým začne
být nazýván týmem žoldáků. A v neposlední
řadě může s touto skutečností souviset i malá
návštěvnost. Vždyť jestliže na zápas druhé ligy,
který je zdarma, přijde 720 diváků, nemůže být
vše v pořádku. A to je druhý problém, se kterým
se budou muset před startem příští sezóny v klubu poprat.

ZZZYHFHUQLNSYF]

MAJSTRŠTYK:
Hotovo, fotbalisté Kralic na Hané
jsou prakticky zachránění. Přestože v uplynulém ročníku krajského
přeboru prošli několika turbulencemi a většinu sezóny odehráli bez
kvalifikovaného trenéra na lavičce
s hrajícím koučem na hřišti, pátá
nejvyšší soutěž se bude v této obci
na Prostějovsku hrát i na podzim.
DEBAKL:

Marek SONNEVEND

Foto: internet
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Příští sobotu se na prostějovském náměstí TGM
uskuteční mezistátní zápas Česko vs. Austrálie!

rubriky
Večerníku
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Lodivod BK Olomoucko PREDRAG
BENÁČEK nabádá své svěřence, aby
v sérii o třetí místo prolomili hned na
úvod svitavské prokletí.
.20(7$

Foto: internet

VÍT KOPŘIVA

Člen prostějovského TK Agrofert ovládl
antukový turnaj na pražských Spojích.
Jednadvacetiletý tenista porazil v ryze
českém finále krajana Patrika Rikla
ve dvou setech 6:2, 6:3. Svěřenec trenéra Jaroslava Pospíšila tak slaví pátý
singlový titul na okruhu ITF v kariéře,
přičemž získal vůbec první vavřín ve
dvouhře v tuzemsku.
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PATRIK LE GIANG
Jeho štace v Prostějově nebyla jednoduchá. Ono totiž není úplně
snadné se namotivovat na zápasy, když víte, že v daném klubu
strávíte pouze tři měsíce. I to je známka sportovní profesionality.
Tu slovenský brankář zcela jistě prokázal, byť jeho rozjezd nebyl
vzhledem k těžkým soupeřům úplně bezproblémový. Ve druhé
polovině sezóny však dokázal, že nespornou posilou je a že
si hodně věří, o čemž svědčila jeho předpověď, že třetí penaltu určitě chytí. Chytil a udělal tak skvělou tečku za svou
prostějovskou štací.

ESKÁČKO „POMOHLO“ ZACHRÁNIT I DRUHÉHO
PROSTĚJOV Přestože už prostějovským fotbalistům teoreticky o nic nešlo, sobotní zápas 29. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
s Chrudimí měl svůj náboj. Před domácími diváky bylo žádoucí vítězství, které by jistě udělalo radost i některým loučícím se
hráčům. Samozřejmě z hlediska hostujícího celku mělo utkání
zcela zásadní význam, protože tři body by znamenaly jistotu
záchrany, v určitém kontextu stačil i bod jediný. A ten se nakonec na prostějovském trávníku pro oba týmy zrodil.

původní
zpravodajství
pro Večerník

KAREL
KROUPA

3

Tomáš
KALÁB

MINIŠPÍL
ZNÁMKA
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pohledem karla kroupy
„Zápas mi trochu připomínal ten domácí s Vítkovicemi, také takový urputný, zalezlý soupeř. Bohužel v prvním poločase soupeři stačilo zavírat kraje, takže jsme sice drželi balón,
ale centry do vápna nechodily. Proti urputně bránícímu soupeři se není lehké prosadit, s tím
mají problémy jiné ligové mančafty. Náznaky tam byly, možná chybělo i trochu štěstíčka.
Ve druhém poločase to bylo lepší, vybojovali jsme penaltu, kterou jsem ovšem nedal. Slibuji,
že už penaltu kopat nebudu. (hořký úsměv) Musím poděkovat Patrikovi Le Giangovi, že
na druhé straně penaltu chytil. Každopádně jsme se chtěli rozloučit vítězstvím jak kvůli
divákům, tak i kvůli tomu, aby nebyly nějaké spekulace. Přestože už zdánlivě o nic nejde,
stále hrajeme o prémie, takže i ve Vlašimi bude motivace vyhrát. Zakončit ročník pozitivně
je důležité i pro krátkou letní přípravu.“
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

Û/(+
6,/1
Nula nejlépe vyjadřuje jak bezbrankovou remízu, tak neproměnění
obou odpískaných penalt.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Sus v nové roli
Prostějov (tok) – Prostějovský
sběratel žlutých karet dospěl k číslu
12, což nutně znamenalo stopku
na tři zápasy. V jarní části končící
sezóny 2018/2019 Martin Sus už
si nezahraje, a tak se chopil nosičů
lahví, přičemž se stará spoluhráčům
o pitný režim. Jak správně podotkl,
žije s týmem, a to se cení.

*/26$9(Ġ(51Ì.8
TOMÁŠ KALÁB
Fotbal prostě v Prostějově prioritou není, smiřme se s tím, jakkoli to je pro činovníky
kolem tohoto nejpopulárnějšího sportu smutné, snad i stále překvapivé. Prostějovský
divák – zdůrazněme divák, nikoli fanoušek, těch jsou jen jednotlivci – zkrátka přijde
pouze na atraktivní soupeře a v případě, že o něco podstatného jde. To také prokázala
návštěvnost na utkání s Jihlavou. V sobotu však došlo k souběhu několika akcí, klub se
ve druhé lize zachránil, tak co. Nepomohlo ani na zdejší poměry velké lákadlo, totiž
pivko či limo a cigáro ke každé vstupence zdarma. Jenže třeba loučení s brankářem Le
Giangem si početnou kulisu a aplaus tribun určitě zasloužilo.



Jestliže do dalekého Varnsdorfu odcestovala přece jen trochu netradiční
sestava, pak na domácím trávníku se
vrátilo vše do původních kolejí. Především co se týče postavy brankáře,
nastoupil mezi tři tyče opět Patrik Le
Giang. V tomto dresu naposledy. Je
totiž zřejmé, že jako hráč Vlašimi proti svému bývalému týmu ve 30. kole
chytat nemůže. Bylo tak velmi milé, že
se s hráčem po nástupu rozloučili před
domácími fanoušky předseda klubu

František Jura a sportovní ředitel Radim Weisser. Kromě brankářského
dresu přibalili „Legimu“ do igelitky
ještě dva přiléhavé dárky. Štangle „jihlavského“ salámu měla slovenskému
gólmanovi připomenout jeho minelu
z domácího utkání s celkem z Vysočiny. Balíček bonbónů „Klokánek“ jej
pak má navnadit na jeho příští štaci pražské Bohemians 1905.
Sestava prostějovského eskáčka se tedy
nesla v obvyklém duchu až na zdravotně indisponované. Místo zraněného
Biolka nastoupil na pravém beku Machynek, pro problémy s achillovkou nebyl na soupisce ani Píchal a tak v záloze
opět dostal šanci Ukrajinec Žikol.
Ani Chrudim se neobešla bez nucených změn v sestavě. Především na
hrotu jí chyběl vykartovaný útočník

NOVÁČKA SOUTĚŽE

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Vašulín, který by dělal prostějovské
obraně větší starosti. Na rozdíl od podzimního utkání nastoupil do branky
zkušený Mrázek.
Na to, jak bylo utkání pro hosty důležité, proběhlo v naprosto korektním
a poklidném duchu, i díky solidní práci
všech rozhodčích. Zahanbeni však byli
domácí fanoušci, které hravě překřičelo několik skalních fandů Chrudimi.
Ti udělali svému týmu vpravdě domácí prostředí, a navíc se mohli v závěrečné děkovačce radovat s týmem ze
záchrany druhé ligy.

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

ZNÁMKA

OKÉNKO
KAPITÁNA

0

Pondělí 20. května 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

fotbal

Po Prostějovu se tak v soutěži zachránil
další nováček, což není úplně obvyklé.
Oba loňští vítězové České i Moravskoslezské ligy dokázali svou nespornou
kvalitu, v případě Chrudimi o to cennější, že se jí podařilo to, co eskáčku
před dvěma lety nikoli. Totiž uhrát záchranu a být konkurenceschopní s většinou hráčů, kteří si postup vykopali.
Až třicáté kolo tedy rozhodne
o dvou sestupujících z trojice Táborsko, Znojmo a Žižkov. Posledně
jmenovaný tým má o bod horší výchozí pozici. A zejména sestup Znojma
by byl hodně překvapivý, vždyť tento
klub má za sebou nedávné prvoligové
zkušenosti.
Naopak v čele tabulky už je vše jasné.
Po už dříve postupujících Českých
Budějovicích jde do baráže Jihlava
a Zbrojovka Brno, tedy týmy, které
před touto sezónou z nejvyšší soutěže sestoupily. Černý Petr opět zůstal
Hradci Králové, který se bude muset
o postup mezi elitu pokusit zase až
v příštím ročníku.

!QîI@KMJHîIîI½K@I<GOTK@à@ODGTQÑNG@?@F
1.SK PV
MFK CHR 0:0
PROSTĚJOV Snaha přilákat diváky
na poslední domácí zápas fotbalového ročníku 2018/2019 se nesetkala
s přílišným úspěchem. Nezabralo
ani pivo s cigárem k zakoupené vstupence zdarma, možná i proto, že byla
kampaň přílíš krátká, se nechaly nalákat jen zhruba čtyři stovky diváků.
Odměnou jim v sobotním střetnutí
29. kola Fortuna:Národní ligy byl
poněkud jalový fotbal, bez šancí,
oživený pouze dvěma pokutovými
kopy v samém závěru utkání. Jak asi
dopadly, je při bezbrankové remíze
nabíledni...

Tomáš KALÁB

Karty byly před utkáním rozdané jasně.
Prostějovskému eskáčku už sice nešlo
o bytí a nebytí v soutěži, zato se chtělo
před domácím publikem rozloučit vítězstvím. Posun v tabulce směrem k jejímu
středu by týmu kouče Machaly slušel.

Chrudimi byl každý bod v záchranářských pracích dobrý.
Tomu také hosté podřídili taktiku. Zásadní byla obrana v kvalitním bloku, pak
sázka na brejky. Do prvního náznaku
šance se dostal Ujec, jenže hlavičkou
přestřelil. Prostějovský Vošahlík na centr z rohového kopu nedosáhl, Schuster
si v souboji dobře poradil s hostujícím
Ujcem. Jakékoli náznaky dalších šancí
zmařila dobře pracující obrana hostí.
První opravdu zajímavá střela šla z kopačky Žikola po víc než půlhodině hry,
jenže míč chytil opačnou rotaci a skončil
mimo branku. Osm minut před přestávkou se už málem hosté radovali, když se
po levé straně prosmýkl Froněk, Schuster ale jeho centr tečoval do autu těsně
vedle tyče vlastní branky.
Po změně stran Froněk tečoval míč
přesně do rukavic domácího gólmana.
Koudelka sice vypálil dobře, ale opět mu
nestačila branka. Blízko úvodního gólu
byl Slaninka, když Lutonského centr napálil z voleje, ovšem přesně do míst, kde
na něj čekal Mrázek. Na druhé straně
tečovaná střela střídajícího Čápa jen těsně lízla břevno domácí branky. Sixtova

POHLEDEM TRENÉRÙ

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:

„Sezónu doma jsme chtěli zakončit vítězstvím, což se nám nepodařilo. Bezbranková
remíza vyjadřuje minimum šancí, my byli v koncovce nepřesní, pomalí. Měli jsme sice
optickou převahu po celý zápas, ale prakticky jsme si nevytvořili nic. Nedařila se nám důkladně ani přechodová, ani finální fáze. Máme z utkání bod, ale chtěli jsme víc.“

Pavel MATÌJKA - trenér MFK Chrudim:
„Zápas dopadl remízou, s níž jsme v kontextu ostatních výsledků nesmírně spokojeni.
Jeli jsme sem s cílem uhrát vítězství. I když jsme byli opticky pod tlakem domácích,
nepouštěli jsme je do šancí, naopak jsme hrozili z brejků. Nic se nám nepodařilo proměnit. Závěr byl infarktový, kdy domácí měli penaltu, nedali. My jsme mohli zvrátit výsledek v náš prospěch a získat tři body, jak jsme chtěli, bohužel jsme taky neproměnili
penaltu. V konečné fázi jsme spokojeni s bodem, který nám zajistil záchranu soutěže.“

střela sice vypadala nebezpečně, jenže
její směr do středu branky ocenil brankář
Le Giang.
Více vzruchu čekalo na trpělivé diváky až
v samém závěru utkání. Pět minut před
koncem byl po rozehraném rohovém
kopu zezadu ve vápně faulován Schuster
a sudí nařídil penaltu. Jenže Kroupa ve snaze trefit „vingl“ pálil nepřesně a míč spojnici
břevna a tyče minul. Nedosti na tom, chvíli
po příchodu na hřiště byl v rohu šestnáctky

faulován Mastík a penalta se foukala i na
druhé straně. Míč si postavil Vencl, jeho
přízemní nepříliš umístěný pokus zlikvidoval Le Giang, který uhodl stranu. Poslední
šanci na zvrácení remízy měl v nastavení
Lutonský, jenže opět trefil ohleduplně jen
střed branky a Mrázek střelu vyrazil. Bod
měl nakonec pro hosty cenu zlata.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku F:NL najdete na
straně 27

Ve Vlašimi o prestiž a psychickou pohodu
PROSTĚJOV Kruh jednoho fotbalového ročníku se uzavírá. Na jeho
počátku vítali doma prostějovští
fotbalisté Vlašim s napjatým očekáváním, jak vstoupí po dvou letech do
druholigových bojů, v úplném závěru
v odvetě na hřišti soupeře už mohou
hrát s vědomím, že úkol je splněn
a každý posun v tabulce blíže středu je
psychická výhoda navíc.

Pikantní na setkání obou soupeřů je fakt,
že v prvním červencovém utkání čaroval
v brance Vlašimi Patrik Le Giang, který
na jaře naopak zcela nečekaně hájil barvy hanáckého klubu. Prostějov doma
díky Kroupově penaltě a Hapalově střele
otočil výsledek, jenže z posledního rohového kopu v nastavení Vlašim přece jen
srovnala. Remíza byla v té chvíli hodně
krutá.

Vlašim mezitím změnila nejen brankářskou jedničku, ale i trenéra, na jaře totiž
první vítězství vydřela až na konci dubna
doma s Vítkovicemi. Odešel navíc i tahoun
ofenzivy Hadaščok. Nepříjemná byla zejména domácí prohra 2:3 s Táborskem.
Po nečekaném vítězství ve Varnsdorfu
byl ovšem výsledkům opět konec. Přes
nevalné výsledky celé jaro alternují v tabulce mezi devátým a desátým místem,

tedy v klidu bez záchranářských starostí.
V předposledním kole hrála Vlašim
na hřišti Žižkova, jednoho z kandidátů
sestupu. Viktorka ovšem zabojovala,
vydřela vítězství 2:0 a stále je ve hře o záchranu. Vlašim nastoupila ve složení
Řehák – Pavlík (71. Badocha), J. Štochl,
Červak, Mizerák – Skopec – Janda (62.
Novotný), Blecha, Fortelný, Kučera (62.
Mil. Kadlec) – Fotr.
(tok)
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
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PROSTĚJOV Klíčový hráč obrany prožil
v Prostějově dvě druholigové sezóny a jednu třetiligovou, takže z pohledu svých
zkušeností má jistě k prostějovskému fotbalu co říci. Jestliže tedy uznává, že v klubu
vzniklo standardní druholigové mužstvo,
má to bezpochyby svou váhu. Nelze si než přát,
aby takový profesionál, jakým Aleš
Schuster (na snímku) nade vší
pochybnost je, v něm zůstal
co nejdéle.

Tomáš
KALÁB
yy Zlomový moment utkání, tedy
odpískaná penalta, byla po faulu na
vás. Jak jste situaci viděl?
„Bylo to po rohovém kopu, podle domluvy měl jít na zadní tyč, hlavičku
někdo zblokoval, míč se dostal ke mně.
Zezadu mě soupeř kopnul do paty, byla
to jasná penalta, i rozhodčí přiznal, že to
slyšel, nebylo sporu.“

yy Šlo v podstatě o jedinou možnost,
jak překonat soupeře, přece jen šance nějak chyběly...
„Chrudim evidentně přijela pro bod,
který potřebovala. Takové zápasy bývají
o jednom gólu, nedali jsme ho my, nakonec oni také ne. Bod byl určitě důležitější pro ně, my jsme doma očekávali
víc, pro nás je to ztráta.“
yy Už třeba i proto, že jste měli jasně
víc ze hry...
„Na balónu jsme byli častěji, jenže pouze po vápno. Chyběla nám finální fáze,
nějaký moment překvapení. Těžko se
říká, že za takové situace byl bod spravedlivý, ale to rozdělení tomu odpovídalo.“

yyUž před touto sezónou jste uvažoval o konci prostějovského angažmá.
Ppředpokládám, že při pohledu zpět
nelitujete?
„Jsem určitě rád. Kádr se stabilizoval,
přišli další kvalitní hráči, vedení klubu
udělalo velký kus práce. Vzniklo tady
postupně standardní druholigové
mužstvo. Mančaft, který se tady sešel,
určitě mohl hrát někde výš. Škoda
toho výpadku koncem podzimu a začátkem jara. Závěr jsme opět zvládli,
takže tři kola před koncem jsme už
byli zachráněni, mohli jsme hrát v klidu. Fakt škoda, že jsme to nepotvrdili,
mohli jsme se vyhoupnout do poloviny tabulky.“

yy Přes svůj věk jste odehrál většinu
zápasů, cítíte se stále v pohodě?
„Stál jsem jen kvůli kartám. Je potřeba
zaklepat, že zdraví drží, mám natrénováno, poctivě trénuji, cítím se docela
dobře, což ještě znásobuje fakt, že nám
poslední zápasy vyšly jako mužstvu.“
yy Karel Kroupa v rozhovorech
říká, že dokud jej fotbal baví, bude
hrát. Baví vás tedy pořád fotbal?
„Jinak bych ho asi nehrál. (směje se)
Celý život dělám fotbal a je těžké se jej
nějak vzdávat. Chci pořád ještě hrát, je
samozřejmě otázka, jestli tady v Prostějově nebo někde jinde. Příští sezóna je
v jednání, ale určitě s fotbalem nekončím.“

Pondělí 20. května 2019
www.vecernikpv.cz
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Michal
SOBECKÝ
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Ani jeden tým nebyl před zápasem
v dobrém rozpoložení. Pivín nevyhrál
čtyřikrát v řadě, čímž přišel o první
příčku a momentálně klesl na třetí.
Jeho šance na postup do I.A třídy
se tak výrazně zmenšily. Nováček
z Otaslavic padl před tímto střetnutím dvakrát. Tým z jižního Prostějovska ale může být víceméně v klidu:
z devátého místa se totiž nesestupuje
a náskok na spodní příčky tabulky
měly Otaslavice dostatečný.

9ÙYRM]½SDVX
Zprvu tón utkání udávala skutečnost, že se Pivín brzy prosadil. Vydařené brejky znamenaly po hrubé
čtvrthodince dvoubrankové vedení
hostů, což byl pro Otaslavické šok.
Favorit si držel víceméně po celý
první poločas herní převahu, často
hrozil z brejků a rychlých kombinací.
Těch se na otaslavické straně nedostávalo, nicméně i tak domácí doká-

zali do přestávky snížit, když si pro
sebe herně uzmuli desetiminutovku
v poslední pasáži úvodní půle.
Zatímco v prvním poločase působili
hosté fotbalověji, druhý patřil jednoznačně domácímu celku. Osm minut
po přestávce se podařilo odražený míč
u tyče dorazit Tomáši Honovi a začínalo se znovu. Šest minut na to brankář nedosáhl ani na pokus Zatloukala.
Až poté se Pivín vrátil ke hře, která mu
vyhrála poločas a těsně před koncem
slavil po využití standardky. Penalty
pak více sedly domácímu týmu.

=½VDGQÉRNDPzLN\
Do vedení se domácí zásluhou Trajera dostali už ve 3. minutě. Ve 13.
to mohlo být už 2:0, avšak Svozil ale
pěknou ránou minul. Tři minuty na
to už ale dostal od Svozila míč Trajer
do úniku a ten svoji druhou příležitost přetavil ve druhý gól – 0:2. Ve 30.
minutě mohl skórovat opět Svozil,
ale znovu nedal. Hosté byli po většinu prvního poločasu výrazně lepší
a notně zaměstnávali obranu Otaslavic. Jenže, pak jako když utne a přišly
chvíle domácích. Ve 32. minutě se
dostal po zkažené hlavičce míč ke
Chvojkovi a tečovaný balon skončil
až u tyče pivínské svatyně – 1:2. Tentýž hráč se pár minut nato dostal do
úniku, zastavila ho však srážka s gól-

„Trápí nás rozsáhlá

BYLI JSME
U TOHO

marodka...“

OTASLAVICE V souboji 23. kola Smoos I.B.třídy, skupiny
„A“ Olomouckého KFS na sebe v regionálním derby narazily
týmy Otaslavic a Pivína. Přestože se oba po celý ročník pohybují na opačných pólech tabulky, uplynulou sobotu vpodvečer předvedly vskutku velkolepou podívanou: šest gólů, řadu
krásných akcí, tvrdých soubojů o míč a taky jeden nedotažený
obrat. Zatímco totiž hosté ovládli první poločas, domácí si chuť
spravili ve druhém, když dvoubrankové manko nejenže stáhli,
ale dokonce byli i blízko tříbodovému vítězství. O to však„Metle“
v samém závěru přišly a musely se tak spokojit s triumfem v penaltovém rozstřelu. I tento skalp Pivína, který byl ještě nedávno
lídrem grupy, má pro nováčka cennou hodnotu. Naopak hosté
zřejmě definitivně přišli o poslední postupové naděje.
EXKLUZIVNÍ reportáž

Jaroslav Frýbort:

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

Druhý bod brali domácí,
za Pivín musel chytat hráč z pole

pro Večerník

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

DRAMATICKÉ DERBY SKONČILO PENALTAMI

OTASLAVICE Zraněný a nejstarší hráč na hřišti. Přesto nastoupil
a rozhodl. Dvaapadesátiletý Jaroslav Frýbort (na snímku) v poslední minutě utkání poslal duel do
penaltového rozstřelu. Podařilo se
mu využít autové vhazování a vybojovat pro svůj mančaft, který byl
papírovým favoritem utkání, alespoň bod. S remízou pak byl podle
svých slov vcelku spokojený, na absence v týmu však žehral podobně
jako trenér Pivína.

,GFPC\OQOGPVGM\TWwPÆJQFGTD[HQVDCNKUVč1VCUNCXKE XDÊNQéGTPÆO U2KXÊPGO
Foto: Michal Sobecký

manem. Do konce poločasu pak stihl
Svozil ukázat rychlost svých nohou,
když si pohrál se dvěma soupeři, ale
míč poslal z úhlu jen do brankáře.
Druhý poločas začal zprvu klidně, ovšem postupně začali získávat územní
převahu domácí. Pivínu jako kdyby
vedení stačilo, najednou neměl šance
ani míč na kopačkách. A tak udeřily
Otaslavice. V 53. minutě dorážel míč
do branky syn trenéra Tomáš Hon –
2:2. Pouhých šest minut nato se prosadil také Zatloukal a zcela otočil vývoj
utkání – 3:2! Až poté začal Pivín znovu
hrát, jenže dlouho se mu nedařilo dostat se ke kloudné příležitosti. Zápas
se totiž zvrhl v řadu soubojů o míč na
středu hřiště. Když už to vypadalo, že
duel skončí vítězstvím Otaslavic, využil hozený aut Frýbort a poslal zápas
do penalt – 3:3. Rozstřel ovlivnilo, že
kvůli zranění nechytal brankář Furst, ale
musel jej zastoupit hráč do pole. I díky
tomu byli nakonec šťastnější domácí.

Kvůli marodce musel Pivín vzít zavděk juniory. V sestavě byli hned tři,
z toho dva v základní. Druhou zajímavostí je stadion. Ten se může pochlubit mohutnou tribunou a slušným
zázemím. Samozřejmostí je tam i časomíra, která na vesnických hřištích
není úplně obvyklá.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Napjatá, rozhodčí si tentokrát musel vyslechnout hodně komentářů.
Bylo vidět, že se jedná o derby, které chtěli všichni vyhrát stůj co stůj.
Na hřišti tak často létala ostrá slova.
Zápas byl poměrně dost vyhecovaný, ale vše nakonec dopadlo v mezích fair-play.

ƔƔ Jak hodnotíte zápas, zejména pak
druhý poločas z pohledu Pivína?
„Z pohledu toho, jak se utkání vyvíjelo, tak asi musíme být spokojení.
Hodnotím to podle prvního poločasu. Vedli jsme 2:0, měli jsme na to,
aby to bylo 3:0, a hned z protiútoku
jsme dostali – nedáš, dostaneš, taková
klasika. Ve druhém poločase byl soupeř trošku živější, ale máme velkou
marodku. Gólman se v desáté minutě
zranil, hráli jsme s dorostenci, kteří už
ráno měli utkání. Takže to bylo těžké.“
ƔƔ Co byste řekl k brance, kterou jste
na poslední chvíli vyrovnal skóre?
„To je vždycky o štěstí, kde a kam se míš
odrazí. A o tom, jak je to kopnuté. Podílejí se na tom útočící hráči a také to, jak
blbě jsou postavení soupeři. Standardka
je vždy tak padesát na padesát, je nevyzpytatelná. Naštěstí to ke mně propadlo
a já to trefil.“ (úsměv)

Foto: Michal Sobecký

ƔƔ Pivínu se v posledních duelech
příliš nedaří a ztratili jste výsostní
postavení na čele tabulky. Dá se říct,
že jste si spravili chuť, nebo jde o další
ztrátu?
„Neměli jsme v posledních zápasech
takové to štěstíčko. A záleží, jak se to
vezme.... Hráli jsme venku, potřebovali jsme vyhrát. Vedli jsme, ale náskok
ztratili a pak doháněli remízu. Takže je
to ztráta i zisk zároveň. Ale jak říkám,
máme dost velkou marodku. Kdybychom měli dva tři hráče zdravé, bylo by
to nejspíš lepší.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
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Nejstarší hráč na hřišti ale nejednou své soupeře pořádně vyškolil.
Jindřich Koudela má letos už 41
let. Jeho zkušenosti a obratnost se
však spoluhráčům nesmírně hodily.
A nejen to, přestože hrál vzadu, podařilo se mu připravit také druhý gól
pro své spoluhráče.

Michal SOBECKÝ
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„V prvním poločase jsme špatně dostupovali soupeře, byli jsme všude pomaleji. Hosté nás přehrávali brejky, ze kterých jsme dostali dva
góly. V šatně jsme si něco řekli, abychom to nehráli jak v první půli, že
musíme být klidnější na míči, neboť do té doby jsme hráli nervózně,
nedokázali si pohlídat balon. Ve druhém poločase se nám podařilo
skóre otočit, škoda že nám tam nepadly gólovky, co jsme měli, ale
myslím si, že remíza, na to, jak vypadala první půlka, spravedlivá. Na
penalty se přiklonilo štěstí k nám, což nám moc nevychází, ale teď se
to podařilo. Takže se dvěma body určitě spokojenost.“

„Vidíte, s čím jsme přijeli.... V sestavě jsme měli tři dorostence, kteří hráli svůj zápas už ráno. Frýbort šel na hřiště z lavičky
zraněný se sebezapřením a problémy měli i další. Přesto jsme
měli utkání ve své moci, kdybychom proměnili šance na 3:0,
bylo rozhodnuto. Tam to Trajer uspěchal u tyčky. Naopak to
bylo 2:1 a tušil jsem, že domácí půjdou důrazně za vítězstvím,
to se potvrdilo. Potom se tam začaly projevovat naše chyby,
malý důraz v šestnáctce a hotovo. S bodem jsme ale nakonec
p o vývoji zápasu a vzhledem k naší sestavě spokojení.“

Sokol Otaslavice
Sokol Pivín
3 :3
23. kolo Smoos I.B.třída, skupina A Olomouckého KFS
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Branky: 32. Chvojka, 53. Hon, 59. Zatloukal

OTASLAVICE

Střely na branku:
Střely mimo branku:

5

Rohové kopy:

6
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Vrba S.

3 : 3

PIVÍN

Branky: 3. a 17. Trajer, 90. J. Frýbort

( 1 :2)
P K
4 : 3

8

Rozhodčí: Lepka – Molík, Weiser

Střely na branku:
Diváků: 122

Střely mimo branku:

Žluté karty: 14. Gerneš, 44. Smékal, 89. Koudela

Žluté karty: 26. Pospíšil, 37. Valtr, 89. Svozil

Střídání: 53. Pírek za Holinku, 72. Merdita za Hona, 84. Nejedlý za Zatloukala

Střídání: 46. Pátek za Vrbu S., 66. J. Frýbort za Oršela

3

Rohové kopy:

11
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MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – MLADŠÍ:
26. kolo: 1.SK Prostějov – Slovácko
„B“(sobota 25.5., 12.30, Polák – P.
Dorušák, Soukal).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – STARŠÍ:
26. kolo: 1.SK Prostějov – Slovácko
„B“(sobota 25.5., 10.15, Soukal –
Polák, P. Dorušák).

MORAVSKOSLEZSKÁ
',9,=(l(16.c%p
17. kolo: Březnice – Držovice (sobota 25.5., 10.00), Zlín – Mostkovice (neděle 26.5., 10.00, Ogrodník).

III. TØÍDA
OFS PROSTÌJOV, SK. „B“:
19. kolo, sobota 25. května, 17.00
hodin: Brodek u Konice „B“ – Přemyslovice, Kostelec na Hané „B“ –
Ptení, Zdětín volno, Protivanov „B“
– Čechy pod Kosířem, Plumlov „B“
– Otinoves (hřiště Krumsín), Hvozd
– Kladky (neděle 26.5., 16.30).

III. TØÍDA
OFS PROSTÌJOV, SK. „A“:
15. kolo, neděle 26. května, 17.00
hodin: Brodek u Prostějova „B“ –
Olšany (sobota 25.5., 17.00), Otaslavice „B“ – Nezamyslice „B“ (sobota 25.5., 17.00), Kralice na Hané
„B“ – Němčice nad Hanou „B“, Biskupice – Bedihošť, Želeč – Pavlovice
u Kojetína.

PØEBOR OFS PROSTÌJOV – II.
TØÍDA:
23. kolo, neděle 26. května, 17.00
hodin: Nezamyslice – Výšovice
(sobota 25.5., 17.00), Dobromilice – Držovice, Určice „B“ – Horní
Štěpánov, Brodek u Prostějova – Vrchoslavice, Čechovice „B“ – Skalka,
Vícov – Brodek u Konice (hřiště
Krumsín), Tištín – Vrahovice.

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
26. kolo, sobota 25. května, 17.00
hodin: Jesenec – Loštice (Štětka
– Pytlíček, OFS), Smržice – Velká
Bystřice (Grečmal – Majer, OFS).

SMOOS 1.B TØÍDA, SKUPINA
„A“:
26. kolo, neděle 26. května, 17.00
hodin: Klenovice na Hané – Ústí
„B“ (sobota 25.5., 17.00, Petrásek –
Bašný, Hruboš), Mostkovice – Haná
Prostějov (sobota 25.5., 17.00,
Kašpar – Vedral, Vachutka), Troubky – Otaslavice (Novák – Šebesta,
Straka), Pivín – Tovačov (Pytlíček –
Borůvka, Vachutka), Němčice nad
Hanou – Radslavice (Hrbáček –
Rosskohl, Lasovský).

ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „B“:
26. kolo, neděle 26. května, 17.00
hodin: Lipník nad Bečvou – Čechovice (sobota 25.5., 17.00, Hampl
– Šrejma, Zemánek), Určice – Protivanov (sobota 25.5., 17.00, Šteier
– Habermann, P. Brázdil ml.), Kostelec na Hané – Bělotín (J. Dorušák
– Aberle, Šrejma), Lipová – Plumlov
(P. Pospíšil – Štětka, Kundrát).

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
26. kolo, neděle 26. května, 17.00
hodin: Konice – Maletín (Frais –
Slota, Molík).

CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
26. kolo, neděle 26. května, 17.00
hodin: Všechovice – Kralice na
Hané (rozhodčí: R. Motal – M. Pospíšil, Kopecký).

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
30. kolo: Vlašim – 1.SK Prostějov
(sobota 25.5., 15.00).
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spodních příčkách tabulky Přeboru
Olomouckého KFS a před duelem
bylo jasné, že vítěz si notně pomůže.
O něco lepší výchozí pozici ovšem
měly domácí Kralice a v utkání své
záchranářské ambice notně posílily.
Tříbodový triumf zajišťuje jedinému
zástupci Prostějovska záchranu.
Hned první poločas se domácím povedl na jedničku. Tým, který poslední
dva zápasy ztratil, se dostával do šancí.
A navíc je proměňoval. „Prvních třicet

ulehčil. Přijel totiž ve velmi mladé a
látané sestavě. „Soupeř dorazil hlavně s dorostenci. První poločas jsme
do nich bušili, pak jsme přestali hrát.
Kvůli chybě v komunikaci jsme dostali gól a trochu znervózněli,“ uvedl
Lukáš Krobot.
Druhý poločas už branky nepřinesl.
Nedá se ovšem říct, že by byl zcela bez
šancí. „Oni jich pár měli, my taky. Nakonec z toho ale máme vydřené body.
To je asi jediné pozitivum zápasu,“

příklad výhru 5:0 nad Haňovicemi. I
tentokrát tak svěřenci Petra Ullmanna
ukázali, že umí střílet branky. „Ale měl
jsem z utkání obavy. Disponoval jsem
jen jedenácti zdravými hráči, musel
jsem doplňovat dorostem,“ dodal.
Konici ještě čekají čtyři zápasy, z toho
dva doma. Ani jeden pak s týmy před
ní, spíše s celky ze středu tabulky a
níže. Nejdříve se Konice utká tuto
neděli s Maletínem, a to na svém
hřišti od 17:00 hodin
(sob)
(1:1)

Branky: 4. Heil (p), 72. Muller – 39. a
62. Bílý, 48. Elsner, 53. Krása. Rozhodčí:
Pospíšil M. – Pospíšil P., Hruboš. Žluté
karty: 76. Fišara, 81. Heil. Diváků: 100.
Sestava Konice: Vévoda – Bílý, Drešr,
Procházka, Blaha – Krása (79. Franc),
Kořenovský, Širůček, Knoll – Kamenný
(66. Kučera), Paš (89. Doseděl). Trenér: Petr Ullmann

2:4

Sportovní klub
Slatinice
Jesenec
-Dzbel

get – Poles, Ullmann. Hrající trenér: rian. Zápas jsme tedy dohráli v deseti,
i když se ctí. I kluci ze Slatinic říkali,
Petr Ullmann
že klobouk dolů. Situace je ale vážná.
Hodnocení trenéra JesenceMáme pět až šest hráčů nad sedma-Dzbelu Petra Ullmanna:
třicet let, ti co měli přijít, nepřišli. Bu„Výsledek zdánlivě hovoří za vše, ale deme si to muset na tréninku vyříkat
dá se říct, že průběh byl do určité míry a musí se sejít vedení. Co bude v létě,
vyrovnaný. Jirka Tichý měl například to se uvidí. Dál to takhle ale nepůjde.“
dvě stoprocentní šance po nahrávce
FK Nové
Sady „B“
Polese. Bohužel nedal, pak přišla přís2:1
ná penalta. Snažili jsme se o korekci
TJ
(2:1)
6PUņLFH
výsledku, ale zranil se nám Broňa BuHodnocení trenéra Smržic
Iva Zbožínka:

Branky: 3. a 25. Pošusta – 8. Luža.
Rozhodčí: Pospíšil – Pytlíček, Čampišová. Žluté karty: 83. Novotný – 83.
Kiška. Diváků: 100
Sestava Smržic: Kollmann – Tomiga (70. M. Studený), Gottwald,
Zbožínek, A. Studený – Kiška,
Kotlár (74. M. Verner), Klus, Š. Verner (46. Kalandřík) – Luža, Pleva.
Hrající trenér: Ivo Zbožínek

2:0

MOSTKOVICE,
PROSTĚJOV
Překvapení se nekonalo. O favoritovi duelu šestnáctého kola „B“
skupiny Moravskoslezské divize
žen nebylo v sobotu odpoledne na
mostkovickém pažitu pochyb. Mutěnice sice příliš nezáří, nicméně
Mostkovice jsou na samém dně
tabulky a zejména nestřílí branky. Tentokrát to ovšem ze strany
Mostkovic nebyla bída, ale boj
do posledního dechu. Skóre 2:0
tomu odpovídá a ženy z Mostkovic
tentokrát ukázaly, že sezónu ještě
vzdor postavení v tabulce nezabalily.
Mostkovice zažívají mizernou sezónu. V tabulce jsou poslední, v kolonce bodů svítí jednička. Navíc
dosud vstřelily Mostkovice pouze tři

MUT
MOS

branky. Oproti tomu v průměru více
než pět za zápas dostávají. Vzhledem
k poslední prohře, v derby s Držovicemi 0:6, se tak zdálo být jasno.
Jenže každý zápas začíná za stavu 0:0
a tentokrát ženy Mostkovic ukázaly,
že chtějí a dokážou potrápit. Na venkovním hřišti prohrávaly po prvním
poločase 0:1 – ve 25. minutě se trefila
Ivičičová. Nicméně Mostkovice se
držely a daly rychle zahnat myšlenkám na debakl. „Holky hrály dobře,
bránily dobře. Bohužel nám chybí
hráčky do útoku a vázne nám proto
zakončení,“ poznamenala k zápasu
vedoucí mužstva Věra Kraváková.
Dalšímu gólu však nakonec přesto
nezabránily. V 67. minutě zvýšila
Jansová a na její pokus Hanačky odpověď nenašly. I přes prohru tak nakonec fotbalistky Mostkovic mohou
být spokojené. Výsledek 0:2 je pro ně
jedním z těch lepších a vděčit za něj
mohou nejen Veronice Nováčkové,
která často svůj tým dobře podrží, ale
také přístupu k zápasu.
(sob)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku MSDŽ najdete na straně 27

0:2

DRŽOVICE, PROSTĚJOV V případě zápasu žen Držovic a Zlína
mělo jít o jasné vítězství hostujícího týmu. Leč nestalo se tak. Držovice prokázaly zlepšenou hru i
výsledky z jarní části soutěže. Na
body to ovšem nakonec nestačilo.
Přesto skóre 0:2 se dá proti třetímu týmu tabulky považovat za
malý úspěch. Ženy z Držovic tak
může mrzet snad jen fakt, že nenavázaly na povedené derby s Mostkovicemi.
Deset bodů a předposlední místo, to
je zatím vizitka držovického ženského týmu. Na jaře však Držovice začaly pomalu sbírat body a dotahovat se
na celky ze středu tabulky. Částečně
se tak povedlo i díky nedávnému
vysokému vítězství nad Mostkovi-

&4ä
ZLI

cemi. Do zápasu se Zlínem tak domácí hráčky vstupovaly s nadějí, že
by mohly soupeře potrápit a urvat
nějaký ten bod. A to i přesto, že Zlín
naposledy nastřílel svým soupeřkám
11 branek.
Cíl Držovic však byl splněn jen napůl.
Ženy skutečně třetímu týmu tabulky
vzdorovaly, leč na 0 vstřelených branek se marná sláva vyhrát nedá. A
tentokrát to nestačilo ani na remízu.
Ženy z Držovic mohl mrzet první poločas. Ve 13. minutě prohrávaly 0:1,
ve 21. zvyšovala Rozsypalová na 0:2.
Odpověď se nepodařilo najít ani dvojici Benková–Malinková, které v posledním zápase vstřelily po hattricku.
Na snížení ženám nestačilo ani 69
minut zbývajících do konce utkání.
Nicméně ženy z Držovic smutnit příliš nemusí. Už tento víkend je čeká
důležitá prověrka. Soupeřem bude
Březnice, která je pro Držovice sousedem v tabulce, což znamená utkání
o pověstných šest bodů.
(sob)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku MSDŽ najdete na straně 27
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Branky: 42. a 56. Pluháček, 2. Šemro,
35. Veselský. Rozhodčí: Rosskohl –
Antoníček, Bažant. Žluté karty: 24.
Slezák – 12. Burian, 41. Horák, 44.
Tichý. Diváků: 147
Sestava Jesence-Dzbelu: K. Laštůvka – Žouželka, Burian, Zajíček, Horák
– Ošlejšek, J. Tichý, M. Laštůvka, Bur-

(3:0)

4:0
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„Dostali jsme dva góly, nicméně si
myslím, že jsme byli více než vyrovnaným soupeřem. Musím tentokrát
kluky pochválit, herně to vypadalo
taky slušně. Srážela nás střelecká impotence. Soupeř hrozil z brejků, my
měli taky své šance. Na bod jsme
měli, o to více mě výsledek mrzí.“
(sob)
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PROSTĚJOVSKO Týmům z Prostějovska se stejně jako v předcházejícím víkendu nedařilo. Jak
Jesenec-Dzbel, tak Smržice totiž znovu prohrály. Navíc Jesenečtí po minulém debaklu opět rozdílem třídy, když dostali čtyři branky a trenér jen marně hledal slova k hodnocení nevydařeného
vystoupení. To smržický trenér Ivo Zbožínek byl přeci jen s výkonem svých svěřenců spokojenější. Přesto se musel smířit s další bodovou ztrátou.

a během čtrnácti minut utkání zcela
otočila. Důvod? Proměňování šancí.
„O přestávce jsme si řekli, že musíme
hrát přes lajny. Pak nám vyšel nacvičený signál z rohu. Dařilo se třeba
Bílému, svátečnímu střelci, který se
ale prosadil hned dvakrát. V poslední
době má fazónu,“ ví Petr Ullmann.
Výsledek tak navázal na další, které
konické fanoušky těší. Naposledy
sice Konice uspěla až po penaltách
2:1, nicméně má za sebou také na-

6.1iPđÆĸ
na Hané
Sokol
Konice

zhodnotil Lukáš Krobot utkání, které
provázela drobná zranění. Celkově byl
ale trenér Kralic spokojený.
Další utkání Kralic na Hané se odehraje ve Všechovicích, a to v neděli
od 17:00 hodin. A opět budou muset
svěřenci trenéra Krobota ukázat, že
umí. Důvod je nasnadě. Do konce ligy
zbývá ještě kvarteto zápasů.
(sob)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku krajského
přeboru najdete na straně 27

ZPACKANÝ ÚVOD,
PAK KANONÁDA

minut bylo výborných, dali jsme tři
góly a nepustili je k míči,“ uvedl hrající
trenér Lukáš Krobot. Tentokrát mohl
být spokojený zejména s výkonem
Cibulky. Ten dal dva góly (v 8. a 25.
minutě) a potvrdil, že v posledních zápasech střílí důležité branky. Když se
mezi jeho trefami trefil Skalník, zdálo
se být vymalováno – 3:0. Nic na tom
nezměnila ani jediná branka hostů, o
kterou se postaral Galko – 3:1.
Soupeř Kralicím do určité míry zápas

Konice potvrdila předpoklady a dál řádí

4. minutě se prosadil domácí Heil.
A Konici bylo úzko. „Udělali jsme
hloupou chybu a po dlouhém nákopu musel brankář faulovat, penaltu
už soupeř proměnil,“ okomentoval
první poločas trenér Konice. Přesto
se nakonec hostím podařilo srovnat. „Od dvacáté minuty jsme chytli
utkání pevně do rukou,“ poznamenal
trenér.
Druhý poločas pak už byl o něčem
jiném. Konice se dostala do tempa

I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

KONICE, PROSTĚJOV S klidem
a pohodou. Tak už nějakou dobu
mohou hrát fotbalisté Konice. Nehrozí jim totiž ani postup, ani sestup. Nyní mají tak motivaci hlavně
v tom, aby po konci sezóny stanuli
na pomyslné bedně. A to se odráží i
na výkonech týmu. Ten pravidelně
boduje, vyhrává. Na jaře v sedmi zápasech Konice pětkrát vyhrála, další dvě utkání ovládla po penaltách.
Zprvu to tak ale nevypadalo. Už ve

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

ČKRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV Zápas o všechno. To byl ve stručnosti sobotní souboj Kralic na Hané s
rezervou 1.HFK Olomouc. Jak Kralice, tak tým z Holice se nachází na

FC KNH
1.HFK OL (3:1)
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FK Brodek
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Branky: 37. a 89. Lhotský, 19. Murin,
75. Lošťák – 4. Fialka, 41. Přikryl, 72.
Novák. Rozhodčí: Jílek – Hampl, Dokoupil. Žluté karty: 65. Lošťák, 89.
Lhotský, 89. Baran – 26. Žilka, 67. Novák. Diváků: 100
Sestava Lipové: Holásek – Petržela
R., Přikryl D., Abrahám, Žilka – Přikryl
A. (56. Novák), Horák (83. Vybíhal),
Drexler, Pekař (86. Moštěk) – Fialka,
Dostál. Trenér: Pavel Růžička

Růžičky

I.A třída skupina B

Branky: 62. a 84. Halouzka, 22. Kolečkář, 30. Pospíšil A. – 77. Frehar. Rozhodčí: Sedláček – Kašpar Vedral. Bez

4:1
(2:0)

Sokol
ĆHFKRYLFH
TJ Sokol
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Hodnocení trenéra Lipové Pavla Růžičky: „Pro oko diváka pěkné utkání,
pro trenéry i hráče horší. Zápas se pořád přeléval ze strany na stranu. Myslel
jsem pak, že potřebný bod k postupu se
nám podaří udržet, ale pak jsme udělali
v 90. minutě velkou chybu, soupeř byl
zkrátka šťastnější. Nicméně byl to fotbal, který se musel líbit. Teď doufáme,
že body uděláme doma s Plumlovem.“

3:0
(1:0)

SK
Protivanov
Kojetín
Kovalovice

lepší, a i když je výsledek krutý, tak vyhráli zaslouženě. Přesto jsem spokojený
s výkonem kluků, nechali na hřišti vše.“

FC Kostelec
na Hané
FC
%HĦRY

„V prvním poločase jsme mohli dát
první gól my. Po brejku jsme ale prohrávali. Hned jsme ale vyrovnali, což
bylo dobře, že jsme se dostali okamžitě
zpět do hry. V útoku jsme byli lepší než
soupeř, ale v obraně propadali. O přestávce si stav hráči probrali a podařilo
se jim otočit. I díky tomu, že jsme chtěli
více vyhrát. U obou týmů převládal
útok nad obranou. U nás vázla komunikace a přebírání hráčů. Nicméně nakonec jsme byli šťastnější my.“ (sob)

Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Petra Merty:

Branky: 14. a 21. Lužný, 67. a 76. Preisler, 56. Hruban – 12. Hrabal, 40. Kytlica, 42. Vajda, 44. Machač. Rozhodčí: Samek – Jurčák, Vachutka. Žluté
karty: 50. Klimeš, 89. Grulich L. – 60.
Hrabal. Diváků: 68
Sestava FC Kostelec na Hané: Zelinka – Holoubek, Chytil, Móri, Synek
(46. Zatloukal) – Vymazal (46. Keluc),
Klimeš, Hruban, Grulich L. – Preisler
(90.+1 Fink), Lužný (89. Grulich A.).
Trenér: Petr Merta

5:4
(2:4)

PROSTĚJOVSKO Místy velmi divoké výsledky nabídly víkendové zápasy skupiny A I.B třídy
Olomouckého KFS. Radost z nich mají ale pouze v prostějovské Hané. Ta se vytáhla na soupeře, rozdrtila ho už v poločase a ve druhém poločase střelnici dokonala. Hattrickem se blýskli hned dva hráči
– Tomáš Cibulec a Patrik Gábor. Nezaujatému diváku lahodící souboj byl vidět i mezi Tovačovem a
Klenovicemi na Hané, kde se však nakonec radovali domácí. Derby pro sebe uzmuly v penaltovém
rozstřelu „Metle“. V neposlední řadě se pak Němčice nad Hanou opět trápily a míří do okresního
přeboru, Mostkovice utkání ztratily ve druhém poločase.

Branky: 30. Sedlák M., 72. Grmela,
84. Sedlák D. Rozhodčí: Šrejma – Matulík, Labaš. Žluté karty: 24. Pospíšil
T. – 51. Hrušák, 81. Žůrek, 83. Krejčí.
Diváků: 100
Hodnocení trenéra Čechovic
Sestava SK Protivanov: Piták – PoLukáše Koláčka:
spíšil Z., Dvořák, Milar, Sedlák M. –
„V první řadě jsem rád, gratulace klukům Musil (67. Kropáč), Sekanina, Pospíšil
k bodům. Bylo to derby, takže jsme o to F., Sedlák D. – Grmela, Pospíšil T. (64.
více chtěli uspět. U hry nemám moc co Sedlák R.). Hrající trenér: Milan Piták
vytknout, snad kromě prvních patnácti
Hodnocení hrajícího trenéra
minut ve druhém poločase, kdy jsme
Protivanova Milana Pitáka:
nebyli příliš aktivní. Jinak byl zápas pevně v našich rukou. Jsem rád, že se nám „Zápas hodnotím pozitivně, výsledek ale
podařilo navázat na výhru s Kojetínem, mohl být úplně jiný. V prvním poločase
navíc konkurence poztrácela body, takže jsme měli více šancí, ten druhý byl otevřemůžeme být více v klidu. Nyní se chystá- ný. Soupeře jsme brankami zlomili, konec
me do Lipníka, kterému snad oplatíme se jen dohrával. Mrzí mě, že rozhodčí nechali vyhrotit některé situace, které by si
porážku v poháru.“
zkušenější sudí pohlídali. A stejně tak mě
Hodnocení trenéra Určic Davimrzí, že jsme nevyužívali šance. Mohli
da Kobylíka:
jsme v klidu vést o více branek po prvním
„Domácím tam spadlo, co vystřelili... poločase, a ne se zase zbytečně strachovat.“
Na druhou stranu je pravda, že byli

žlutých karet. Diváků: 212
Sestava Čechovic: Klimeš – Běhal,
Walter, Zacpal, Kupka (78. Němeček)
– Chmelík (90. Foret), Kolečkář, Lakomý, Pospíšil (55. Frys) – Muzikant,
Halouzka. Trenér: Lukáš Koláček
Sestava Určic: Navrátil – Kobylík (22.
Rotschedl), Zelinka, Frehar, Slezák –
Šnajdr (67. Kotlán), Bureš, P. Halouzka, Zajíček – O. Halouzka (68. Sosík),
Žáček (56. Handl). Hrající trenér:
David Kobylík

Sokol
Otaslavice
Sokol
Y3LYtQđ

„Proti Újezdci se těžce hraje. Mají zkušený tým a k tomu úzké hřiště. První
poločas byl z naší strany dobrý, měli
jsme několik šancí a mohli vést jedna
i dva nula. Bohužel nezkušeností jsme
je neproměnili. Ve druhém poločase
opět ve třetí minutě jsme dostali po
rohu gól, kdy střílel nebráněný hráč
z vápna. Později Horák neodkopl, ale
poslal míč soupeři, který trefil šibenici.
Následně jsme vystřídali, protože někteří hráči už nemohli. Později tam byl

Hodnocení trenéra Němčic nad
Hanou Radovana Novotného:

Branky: 446. a 75. Fabián, 83. Skála.
Rozhodčí: Lizna – Hrbáček, Vilímek.
Žluté karty: 44. Zývala, 71. Stokláska
– 56. Řezáč. Diváků: 90
Sestava Němčic nad Hanou: Chmelař – Řezáč (82. Vrána), Navrátil, Jarmer, Jordán (72. Chalánek) – Kyselák
(76. Buček), Hrůzek, Horák, Pěnčík –
Kolečkář, Studený. Trenér: Radovan
Novotný

3:0
(0:0)

Sokol
Újezdec
).1đPćLFH
nad Hanou

více v rozhledně na str. 35

pk 4:3

3:3
(1:2)

Branky: 60. a 64. Zich, 55. Suchánek,
89. Strnad – 86. Šlambor. Rozhodčí:
Spurný – Lizna, Šerý. Žluté karty: 69.
Jemelka, 90. Barot – 34. Vojtíšek, 54.
Dadák, 75. Zapletal M. Diváků: 111
Sestava Sokol Mostkovice: Karafiát
Tj Haná
– Dostál, L. Zapletal, Bureš, Sekanina
3URVWđMRY
7:3
(29. Zbořil) – O. Zapletal (70. P. Za(5:2)
FK
pletal), Hanák, Vojtíšek (73. Milar),
Troubky
Hatle – Šlambor, Krčal. Trenér: Ivo
Branky: 14., 33. a 39. Cibulec, 32., 64. Kroupa
a 89. Gábor, 3. Krupička – 34. Koller,
Hodnocení trenéra Mostkovic
36. Bittner, 75. Stoklásek. Rozhodčí:
Iva Kroupy:
Dokoupil – Bašný, Hruboš. Bez žlu„Oproti předchozím zápasům jsme
tých karet. Diváků: 100
Sestava TJ Haná Prostějov: Lošťák začali výborně. Mohli jsme dát hned
– Kolář, Čermák, Macourek, Trnavský zkraje dva góly. Bohužel se tak nestalo.
(62. Jančiar) – Novák, Krupička, Ma- Od 20. minuty jsme ale vyklidili pole,
kowski, Hladký (70. Strouhal) – Gá- soupeř nás od té doby přehrával po
bor, Cibulec (74. Martinák). Trenér: lajnách i ve středu hřiště. Špatně jsme
dostupovali a špatně jsme řešili stanDaniel Kolář
dardky. Soupeř si šel za vítězstvím a
Hodnocení trenéra TJ Haná
byl o třídu lepší. Začali jsme hrát až na
Prostějov Daniela Koláře:
konci, kdy se nám podařilo snížit.“
„Do 34. minuty bylo na hřišti jen jedSokol
no mužstvo, a to jsme byli my. Napa7RYDćRY
dali jsme po celém hřišti, dělali si, co
6:4
Klenovice
(3:4)
chtěli. Za stavu 4:0 jsme polevili a pak
na Hané
se naštěstí zase probrali. Druhý poločas se už pouze dohrával. Pro nás za- Branky: 37. a 50. Rous, 67. a 81. Zajíc,
22. Pasz, 32. Dočkal – 7. Dreksler, 18.
sloužená výhra.“
Pytela, 40. Rozehnal, 43. Grepl. RozSK
hodčí: Majer – Winkler, Lasovský.
Radslavice
Žluté karty: 50. Rous, 85. Hodina
4:1
Sokol
(0:0)
– 35. Liška, 90. (+2) César. Diváků:
Mostkovice
178
ještě špatný odkop a gól na 3:0. Kluci
nicméně bojovali, není jim v tomhle
směru co vytknout. Jenže maximum
nás a Újezdce je někde jinde. Bojím se
nyní, že okres už nás nemine.“

Foto: Michal Sobecký

devším v defnzívě nám hodně haprovalo. Vedli jsme 2:0 a pak 4:3 po poločase a přesto nedokázali dovést utkání
do vítězného konce, což je trestuhodné. A také jsme za to zaplatili. Venku
jsme sice dali čtyři branky, ale bylo to
Hodnocení trenéra Klenovic na
bohužel málo, protože v obraně jsme
Hané Vladimíra Horáka:
domácím dovolili úplně vše! Spopojenost tak být nemůže ani náhodou.“
„Vybrali jsme si trochu horší den, pře- (sob)

Sestava Klenovic na Hané: Pokorný
– Spálovský, Cetkovský, Prášil, César
– Liška, Dreksler, Zapletal, Rozehnal,
Popelka (81. Drábek) – Pytela (28.
Grepl). Trenér: Vladimír Horák

Klenovice narazily a Němčice i „Mostky“ smutní

+DQi]QLġLODVRXSHíHKDWWULFN\&LEXOFHD*iERUD

4:3
(2:2)

Sokol
%đORWtQ
Sportovní klub
Lipová

„Potřebovali jsme si sáhnout na dno. Vyhráli jsme, Brodek přijel na koni a už v šatně si myslel, že vede 2:0. Přivezl mladý
rychlý tým, to nám trochu dělalo problémy. Hráli jsme ale dobře, v 1. poločase měl
soupeř dvě tutovky ze druhé vlny, my
jsme měli také dvě slibné šance. Kombinačně jsme na tom byli lépe, oni spíše sázeli na nákopy, sbíhání na míče a následné
krásné centry. Nám se ale zápas podařil, i
když soupeř chvíli před koncem snížil.“

Hodnocení hrajícího trenéra
Plumlova Pavla Voráče:

Branky: 60. Spáčil, 85. Fabiánek – 90.
Kouřil. Rozhodčí: Vedral – Brázdil, Čampišová. Žluté karty: 55. Fabiánek, 90.(+2)
Kutný. Diváků: 120
Sestava Plumlova: Simandl – Kiška,
Kotlán (73. Aujezdský), Kutný, Vysloužil
– Hrstka (85. Fajstl), Zabloudil, Ševcůj,
Kratochvíl (59. Bureš), Spáčil – Fabiánek
(90.+1 Voráč). Hrající trenér: Pavel Voráč Hodnocení trenéra Lipové Pavla

2:1
(0:0)

Kostelec zvládl přestřelku, lídr z Lipové zaváhal,
derby pro Čechovice a Protivanov bez ztráty kytičky

I.B třída skupina A

PROSTĚJOVSKO VHodně divoké výsledky přinesly některé víkendové zápasy týmů z Prostějovska.
Zejména Kostelec na Hané se vytáhl, musel otáčet nepříznivý vývoj 2:4. Ale zvládl to a za vítězství 5:4
bere všechny body. Ofenzivně vedené utkání naopak nezvládla Lipová, která tak zaváhala na cestě
za postupem. Čechovice rozstřílely v derby na domácím trávníku Určice, Plumlovu stačily na výhru
dva góly a Protivanov jako jediný z týmů neinkasoval, sám přitom nastřílel tři branky.
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KRAJSKÝ PØEBOR PØÍPRAVEK:
18. kolo: 1.FC Viktorie Přerov –
1.SK Prostějov (neděle 26.5., 9.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu!

OKRESNÍ PØEBOR
0/$'h©&+l.µ
19. kolo, sobota 25. května: Horní Štěpánov – Lipová (pátek 24.5.,
17.30), Vrahovice – Otaslavice (9.00),
Kostelec na Hané – Mostkovice
(10.00), Smržice „B“ – Nezamyslice
„B“ (13.00), Určice – Ptení (neděle
26.5., 9.00), Přemyslovice – Výšovice
(neděle 26.5., 9.00).

OKRESNÍ PØEBOR
67$5h©&+l.µ
15. kolo, neděle 26. května: Protivanov – Klenovice na Hané (sobota 25.5.,
9.00), Plumlov – Mostkovice (sobota
25.5., 14.30), Určice – Pivín (11.00),
Hvozd – Kralice na Hané (14.00), Brodek u Prostějova – Brodek u Konice /
Horní Štěpánov (14.30).

)/<81,7('.5$-6.6287¨l
0/$'h©&+l.µ
Dohrávané 12. kolo, neděle 26.
května: Haná Prostějov – Radslavice
(sobota 25.5., 13.30, OFS), Velký Týnec – Kralice na Hané (10.00, Šteier),
Loštice – Smržice (13.00, OFS).

FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%250/$'h©&+l.µ
24. kolo, neděle 26. května, 17.00 hodin: Čechovice – Jeseník (sobota 25.5.,
10.45, Vachutka), Olšany – Kozlovice
(sobota 25.5., 9.00, Šafařík), Mohelnice
– Nezamyslice / Němčice nad Hanou
(10.45, P. Pospíšil), Konice – Dub nad
Moravou (9.00, Halenka).

FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%2567$5h©&+l.µ
24. kolo, neděle 26. května, 17.00 hodin: Čechovice – Jeseník (sobota 25.5.,
9.00, Vachutka), Olšany – Kozlovice
(sobota 25.5., 10.30, Šafařík), Mohelnice – Nezamyslice / Němčice nad Hanou (9.00, P. Pospíšil), Konice – Dub
nad Moravou (10.45, Halenka).

SpSM – U12 JIH:
23. kolo: 1.SK Prostějov – Slovácko
(středa 22.5., 16.00, Horák).
24. kolo: 1.SK Prostějov – Vyškov
(neděle 26.5., 10.00).

SpSM – U13 JIH:
23. kolo: 1.SK Prostějov – Slovácko
(středa 22.5., 16.00, Protivánek).
24. kolo: 1.SK Prostějov – Vyškov
(neděle 26.5., 10.00, Svoboda).

MORAVSKOSLEZSKÁ
l.296./,*$8
20. kolo: 1.SK Prostějov – Ostrava
(předehráno 26.3. s výsledkem 0:2).

MORAVSKOSLEZSKÁ
l.296./,*$8
20. kolo: 1.SK Prostějov – Ostrava
(předehráno 26.3. s výsledkem 0:3).

.5$-6.6287¨l
DOROSTU, SK. „B“:
22. kolo, sobota 25. května: Němčice nad Hanou / Brodek u Prostějova
– Horní Moštěnice (10.00), Protivanov / Brodek u Konice – Nezamyslice
(11.00), Pivín – Plumlov (14.30), Ústí
/ Opatovice – Otaslavice (17.00).

.5$-6.6287¨l
DOROSTU, SK. „A“:
22. kolo: Šternberk – Olšany (sobota 25.5., 10.00, Pytlíček).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
24. kolo: Určice – Konice (sobota
25.5., 10.00, Winkler), Čechovice –
Zábřeh (neděle 26.5., 10.00, Kundrát).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
26. kolo: Vyškov – 1.SK Prostějov
„B“ (čtvrtek 23.5., 16.00, Mach –
Chorvát, Bělák).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
26. kolo: Vyškov – 1.SK Prostějov
„B“ (čtvrtek 23.5., 14.00, Bělák –
Chorvát, Mach).

´
menicko

´
´
zapasove
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KOLA

2.5(61«3ą(%25SRGOXSRX9HêHUQËNX

ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

RICHARD PROKOP

Veledůležitý souboj o záchranu se odehrál mezi Skalkou a Nezamyslicemi. A byl to tento ofenzivní forvard domácích, který to vzal na sebe,
když si připsal hattrick. Navíc posledními dvěma góly obrátil utkání
na stranu domácích během posledních sedmi minut. Výhrou tak posunul svůj tým do klidnějších vod tabulky.

KOLA

SM LÍK

51-1.è'%*18+%'d$q
51-1.$41&'-724156ö,18#

To se jen tak nevidí! Večerník už pěkných pár let monitoruje průběh
nejvyšší okresní soutěže a již dlouho nepamatujeme, aby jedno, natož
dvě mužstva v jednom kole nepřijela bojovat o mistrovské body!
O uplynulém víkendu se tak stalo. Čechovická rezerva ani prostějovský
Brodek nesložily ani základní jednáctku... Děsivé memento.

PROGNÓZA NA 23. KOLO
aneb Večerník předpovídá
6KR
*CP¾0G\CO[UNKEG VS.(-8ÚwQXKEG
Další důležitý souboj o bytí a nebytí. Týmy na chvostu ta- 8GéGTPÊMW
bulky čeká těžký duel. Vítězně z něj vyjdou domácí, kteří
3:1
mají lepší formu a diváky v zádech.

5QMQN7TéKEGd$q VS.6,*QTPÊiV÷R¾PQX
6KR
Favorit je jasný. Horní Štěpánov je druhý a sbírá vítězství. 8GéGTPÊMW
Určice naopak obývají slabší střed tabulky. Souboj to bude
2:4
velký, nicméně navrch v něm budou mít hosté.
6KR
6,6KwVÊP VS.5QMQN8TCJQXKEG
Vrahovice trochu zpomalily tempo, snaží se ale hrát útoč- 8GéGTPÊMW
ně. V Tištíně jsou zase machři přes remízy. Zejména hosté 2:3 RR
se pak snaží hrát hodně ofenzivně.
6KR
5QMQN8ÊEQX VS.,KUMTC$TQFGMW-QPKEG
Brodek má slabší období, bude si ho chtít ale vynahradit 8GéGTPÊMW
právě ve Vícově. A podaří se mu to.
1:2

(%&QDTQOKNKEG VS.6,5QMQN&TåQXKEG
6KR
Souboj o bednu. Postup už ani jednomu týmu „nehrozí“, 8GéGTPÊMW
takže mohou do zápasu jít s čistou hlavou. Držovice střídají
4:2
lepší výsledky s horšími, naopak Dobromilicím to šlape.
6KR
5QMQN$TQFGMW2TQUV÷LQXCVS.5QMQN8TEJQUNCXKEG
Vrchoslavice si trvale jdou za postupem a v cestě za ním 8GéGTPÊMW
je nezastaví ani Brodek u Prostějova. Diváci uvidí jasné
1:5
vítězství domácích.

5QMQNèGEJQXKEGd$q VS.5-5MCNMC
6KR
Čechovice bojují o přežití a bude to vidět. Půjdou si za 8GéGTPÊMW
svým a papírového favorita utkání nakonec přemůžou, byť
3:2RR
to bude až po penaltách.

/Ì'56(1$9ă+581$'ì(/$/(1(=$9É+$/
Brodečtí z Konicka vedli,

1. Libor Němec (TJ Horní Štěpánov) 21 branek

16
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33. - 38. Pavel Hýsek (TJ Tištín), Jiří Jančík (Sokol Čechovice B), Jan Křivinka (FK
Výšovice), Zdeněk Blumenstein (FC Dobromilice), Vojtěch Vávra (Sokol Vícov), Jan
Srbený (TJ Sokol Držovice) všichni 6 branek,
39. - 54. Jan Machálek (Sokol Vrchoslavice 1946), Adam Tesařík (Sokol Vícov), Petr
Fialka (FC Dobromilice), Jan Václavík (FC Dobromilice), Miroslav Vévoda (Haná
Nezamyslice), Petr Stejkora (Haná Nezamyslice), Stanislav Filka (FK Skalka 2011),
Luděk Olbert (FK Výšovice), Roman Hyžďál (FK Skalka 2011), Richard Prokop (FK
Skalka 2011), Jakub Švarc (Sokol Brodek u Pv), Lukáš Tyl (TJ Horní Štěpánov), Marek
Skoumal (Sokol Čechovice B), Josef Slavík (TJ Tištín), Robin Návrat (TJ Tištín), Jakub
Mojtek (TJ Tištín) všichni 5 branek.

(161)#.'4+'

rozhodla standardní situace
BRODEK U KONICE Šlágr víkendových bojů v Přeboru OFS
Prostějov – II. třídy se hrál v Brodku u Konice, a pro sebe jej urval
favorizovaný tým Vrchoslavic. V krásném sobotním odpoledni
se chtěl lídr soutěže dalším tříbodovým ziskem přiblížit oslavám
a návratu zpět do krajské soutěže. A to se nakonec hostům podařilo. Domácí hráči ale nedali kůži zadarmo, a kdyby třeba přidal
druhou branku Grepl, kterému stačilo hlavou doklepnout míč do
sítě, nejspíše by ještě Vrchoslavickým notně zkomplikovali cestu
byť jen k jedinému bodíku... Jenže jeho pokus šel mimo a hosté
dokázali zápas ve druhé půli otočit
EXKLUZIVNÍ
reportáž

J BUK 1:2
S VRCH (1:0)

pro Večerník

Jan
FREHAR
Než si diváci stihli posedat, už se
mohlo měnit skóre. Domácí se dostali k rohovému kopu a propadený
míč na zadní tyči nakonec skončil
mimo branku. Hosté odpověděli
také svou šancí na začátku zápasu,
k odraženému míči se na velkém
vápně dostal Horák, ale prováhal
ideální moment a pak už mířil o pár
metrů vedle. Hra se poté uklidnila
a diváci byli svědky spíše velkého
boje než fotbalové krásy. V 19. minutě utekl Pavel Grepl po levé straně a předal míč Kolářovi, který si
s ním věděl rady a přízemní střelou
na vzdálenější tyč otevřel účet zápasu – 1:0. Vrchoslavice se v první půli
nedokázaly dostat ke své kombinační hře, za což mohlo dobré napadání domácích hráčů a také i terén, na
kterém míče často odskakovaly. Ke
konci poločasu domácí Koudelka
přešel přes 4 hráče a předložil balon
Kolářovi, který tváří v tvář brankáři
orazítkoval břevno. Poločas tedy
skončil jednobrankovým vedením
Brodku.

Ve druhé půli se očekával tlak lídra,
který rozhodně s první půlí nemohl
být spokojen. Během první čtvrthodiny se diváci žádného většího fotbalového momentu nedočkali. Poté
přišel přímý kop pro domácí z poloviny hřiště. Dlouhý nákop brankář
Kováč pouze vyrazil a Kryštof Grepl
byl sám na malém vápně připraven
na dorážku. Jeho hlavička ale skončila o pár metrů vedle. Po této šanci

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

8TEJQUNCXKEMÚ*TCFKNFCNP¾FJGTPQWXÊV÷\PQWDTCPMW\RąÊOÆJQMQRW

(QVQ,CP(TGJCT

přišel zlom. V 62. minutě hosté dokázali vyrovnat. Liška dostal krásnou
přihrávku za obranu a zkušeně poslal
míč kolem brankáře do sítě – 1:1.
Zápas se následně hodně kouskoval,
hosté se hnali dopředu a domácí se
snažili hrozit z brejků. Čtvrt hodiny
před koncem přišel sporný moment
ve vápně, kde se Horák dožadoval
odpískání pokutového kopu. Píšťalka
rozhodčího ale zůstala němá. V 80.
minutě přišla rozhodující situace.
Odpískaný faul za velkým vápnem
rekrutoval v trestný kop pro hostující

družinu. Míč si postavil Tomáš Hradil
a poslal ho nechytatelně na vzdálenější tyč, kde vymetl všechny pavučiny.
Ukázková branka znamenala vedení
a nakonec i vítězství Vrchoslavic - 1:2.
Konec zápasu si totiž hosté zkušeně
pohlídali a díky další výhře tak i čtyři kola před koncem vévodí pořadí
okresnímu přeboru. Konický Brodek
se i přes porážku stále drží v klidném
středu tabulky.
Statistiky z utkání a průběžnou
tabulku Přeboru OFS Prostějov
najdete na straně 27

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
4CFQXCP8.è#4 XGFQWEÊOWåUVXC t,KUMTC$TQFGMW-QPKEG
„Myslím, že vyhrálo šťastnější mužstvo, ne lepší. V prvním poločase jsme mohli jít do vedení 2:0, i ve druhém měl Kryštof
Grepl na hlavě zvýšení, tutový gól. Druhý poločas už bylo hostující mužstvo víc na míči, bylo trochu lepší. Brodecký tým
předvedl výkon na hranici svých možností a hrál perfektní fotbal, zodpovědně, kluky můžu jedině pochválit. Troufnu si
říct, že jsou týmy, které nás přehrály výrazněji. Například rezerva Čechovic, u které se divím, že jsou na spodu tabulky.“
/KTQUNCX2#0è'-t5QMQN8TEJQUNCXKEG
„Na tomto hřišti se moc nedal hrát fotbal... My jsme se potrápili s první brankou, když jsme dostali laciný gól, když jsme
soupeři umožnili se tam dostat. Soupeř nakopával a my jsme chtěli hrát technický fotbal, který tady moc hrát nešel.
Ve druhé půli jsme ukázali sílu mužstva, kdy jsme si dokázali vytvořit tlak. Na to že nám chyběli hráči základní sestavy,
bych utkání hodnotil jako velmi bojovné. Tady nikdo neví, kam mu míče odskočí. Mrzí mě ta neodpískaná penalta, která
si, myslím, že byla jasná. Soupeř byl snaživý, houževnatý. Myslím si, že jsme ho dokázali naší hrou unavit a díky tomu jsme
utkání strhli na svou stranu.“

22. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
FKSkalka2011
HanáNezamyslice

21Ą#&ª-#010º4Č
2. Borja Solano Valina (TJ Sokol Držovice)
Pavel Foret (Sokol Čechovice B)
4. David Abrahám (TJ Horní Štěpánov)
Jan Studený (Sokol Vrahovice)
6. Martin Dostál (Sokol Vrchoslavice 1946)
Tomáš Hradil (Sokol Vrchoslavice 1946)
8. Radek Soldán (Sokol Brodek u Pv)
Jakub Kratochvíl (FC Dobromilice)
10. Petr Zahradníček (TJ Sokol Držovice)
Karel Gryc (TJ Horní Štěpánov)
Miroslav Musil (Haná Nezamyslice)
Jan Dvořák (Sokol Vrahovice)
14. Petr Vodák (Sokol Určice B)
15. Lukáš Konupka (Sokol Vrchoslavice 1946)
Bernard Bošek (Sokol Vícov)
David Kolář (Jiskra Brodek u Konice)
18. Jiří Fojt (TJ Horní Štěpánov)
Lukáš Fiferna (TJ Sokol Držovice)
Svatopluk Bukovec (Sokol Vrahovice)
Martin Liška (Sokol Vrchoslavice 1946)
22. Jakub Špaček (FC Dobromilice)
Josef Meluzín (Štěpánov)
Patrik Richter (FC Dobromilice)
25. Jan Typner (Sokol Brodek u Pv)
Petr Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
Zdeněk Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
Jiří Karásek (FK Skalka 2011)
David Bosák (TJ Tištín)
Martin Glouzar (FK Skalka 2011)
Jakub Kvapil (FK Výšovice)
Jan Bartoník (FK Skalka 2011)

Pondělí 20. května 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

fotbal

4:3
(1:2)

Branky: 13. Hýžďal, 57., 83. a 89. Prokop –
5. Musil, 36. Vlastní, 61. Vévoda Rozhodčí: Dömisch – Mlčoch, Milar Žlutá karta:
17. Pinkava (S) Diváků: 30
Skalka: Glouzar – Spisar, Pinkava, Petržela, Donát – Sedlák, Bartoník, Hýžďál,
Prokop – Dostalík, Skula. Trenér: Roman
Pinkava
Nezamyslice: Buriánek – Dostalík (14.
Ošťádal), Král, Lakomý, Machálek – Káňa
(72. Kirijuk), Hájek, Pavelka, Stejkora –
Musil, Vévoda (80.Ta). Trenér: Vlastimil
Michlíček
Pohledem trenérů
Roman Pinkava: „Pro nás to bylo povinné vítězství. Průběh zápasu byl takový, že
jsme neustále soupeře dotahovali, ale nakonec jsme to dokázali i se štěstím otočit.
Doufáme, že příští kolo v Čechovicích na
to navážeme a připíšeme si další body.“
Vlastimil Michlíček: „Zápas byl zvláštní,
pro nás navíc se špatným koncem. Byl to
vyrovnaný zápas. Jednoduše bych to shrnul tak, že Skalka měla dvě šance a dala
čtyři góly. Zatímco my jsme naše tutovky
neproměnili. Dva góly jsme si dali více
méně sami. Kdybychom dali šanci, když
jsme šli sami na branku za stavu 3:2 pro
nás. Gól nedáme a z protiútoku dostaneme na 3:3. Kluci bojovali, ale ta koncovka
je žalostná.“

TJ Sokol Držovice
Sokol Čechovice „B“

X:X

nehráno, hosté nepřijeli
Pohledem trenérů
Jindřich Skácel: „Nevím, co k tomu říct,
druhý největší regionální klub a nedokáže
dát dohromady mužstvo. Z Čechovic nám
volali už v pátek večer, zda by se zápas nedal přeložit. Já bych byl sportovně pro, ale
utkání by se muselo odehrát v týdnu podle
termínu, který by nám udělil svaz a spousta
mých hráčů je přes týden pracovně mimo.
Zkrátka to odložit nešlo. Český fotbal
na tom zkrátka momentálně není dobře
a projevuje se to na všech úrovních.“

Evžen Kučera: „Je to jednoduché, nebyli
jsme schopni postavit mužstvo, a proto
jsme soupeře v pátek zavolali, zda by to šlo
přeložit, což bohužel nejde. Tak jsme se
domluvili, že k utkání nepřijedeme a prohrajeme kontumačně. Situace je taková,
že máme spoustu zraněných jak v A tak
i B mužstvu a dorost k tomu hrál zároveň
s námi. Bylo nás osm a neměli jsme ani gólmana. Měl jsem strach už před začátkem
sezóny, abychom se poskládali a nyní se to
potvrdilo.“

Sokol Vrahovice
Brodek u Prostějova

X:X

nehráno, hosté nepřijeli
Pohledem trenérů
Vladimír Krč:
S trenérem se Večerníku nepodařilo spojit.
Michal Jelínek: „Co bych k tomu mohl
říct, v pátek nás bylo na tréninku dvanáct,
ještě v sobotu dopoledne jsem měl třináct
hráčů a najednou přišly omluvenky, odepsal jsem tedy hráče, že je nás osm, že by
teda možná v průběhu utkání ještě dva
hráči dorazili, a zda má cenu tam jezdit.
Hráči se shodli, že bude lepší, když se zápas kontumuje. Je to zkrátka špatně a nevím, jak to bude dál...“

FKVýšovice
SokolUrčiceB

1:5
(0:2)

Branky: 79. Pelikán – 8. Vodák, 32. a 67.
Kouřil, 81. a 89. Pavlů. Rozhodčí: Němec
– Lužný, Nákladal Žlutá karta: 14. Fildán
Diváků: 80
Výšovice: Škop M. – Obručník, Krajíček,
Okleštěk, Kozdas – Kypr (53. Štolba),
Pelikán Krčmář, Ryšánek (80. Burianský)
– Fildán (67. Dudík), Okleštěk F. (46. Olbert). Trenér: Michal Dudík
Určice B: Pokorný – Hudský, Ježek, Kadlec, Pospíšil (74. Pavlů), Vodák, Berčák,
Antoníček (59. Čajan), Kouřil, Plišťák,
Hanzelka. Trenér: Karel Vlach
Pohledem trenérů
Michal Dudík: „Je to špatné, pro nás klíčový zápas, který jsme měli zvládnout, ale to se
nepodařilo. Ještě ke všemu v domácím prostředí. Hosté vyhráli zaslouženě, proměnili

své šance. Byli důraznější, ne že by ten výsledek odpovídal té hře, ale hosté byli v koncovce jinde než my. Bylo to derby, bylo to
o šest bodů a je chyba, že z něj nemáme nic.“
Karel Vlach: S trenérem hostů se bohužel
nepodařilo spojit.

Pohledem trenérů
Adolf Langer:
Z rozhodnutí klubového vedení se k zápasům nevyjadřuje.
Zdeněk Oulehla: „Urvali jsme body,
dlouho jsme od nich jezdili naprázdno
a teď konečně slavíme body. Panuje spoByl to hodně vyrovnaný zápas,
TJHorníŠtěpánov
0:1 kojenost.
šance na obou stranách. Hodně nás trápí
(0:0)
TJTištín
produktivita. Když už se zápas chýlil ke
Branky: 87. Hanák Rozhodčí: Dömisch konci, tak jsme ještě nuceně střídali. Na– Procházka, Weiser Žluté karty: bez ka- konec se nám ale podařilo domácí přetlačit
brankou v závěru. Jsme šťastnějším týmem
ret Diváků: 66
Horní Štěpánov: Suchý – Sígl, Janíček a spokojeným.“
(27. Fojt), Němec, Abrahám, Klimeš, Meluzín (46. Bašný), Havlíček, Rychnovský, SokolVícov
1:4
Fojt, Tyl. Trenér: Adolf Langer
(0:3)
FCDobromilice
Tištín: Koutský – Cetkovský, Hanák,
Slavík, Stančík – Oulehla (79. Havlíček), Branky: 65. Tesařík – 5. Kratochvíl, 8. Šoc,
Hamala, Návrat, Bosák – Hýsek, Kyselák 44. Šenkyřík, 88. Slavíček Rozhodčí: Pro(70. Rehák (84. Hanák). Trenér: Zdeněk tivánek Žluté karty: 30. Vávra, 67. Baránek
Oulehla
– 29. Bako, 34. Fialka Diváků: 110
Pohledem trenérů
Vícov: Drčka – Světlík, Humpolíček,
Adolf Langer:
Adámek, Chytil – Šobr (79. Drčka), TesaZ rozhodnutí klubového vedení se k zápa- řík, Baránek (71. Trnečka), Rozsíval (64.
sům nevyjadřuje.
Štuler) – Vávra, Ježek. Trenér: Miroslav
Zdeněk Oulehla: „Urvali jsme body, Krutovský
dlouho jsme od nich jezdili naprázdno Dobromilice: Nosek – Bako (78. Žona teď konečně slavíme body. Panuje spo- dra), Rochla, Ryška, Kubíček – Šoc, Váckojenost. Byl to hodně vyrovnaný zápas, lavík, Šenkyřík, Abeles (61. Svozilek) –
šance na obou stranách. Hodně nás trápí Fialka, Kratochvíl (68. Slavíček). Trenér:
produktivita. Když už se zápas chýlil ke Michal Rochla
konci, tak jsme ještě nuceně střídali. NaPohledem trenérů
konec se nám ale podařilo domácí přetlačit Miroslav Krutovský: „Zápas se nám
brankou v závěru. Jsme šťastnějším týmem moc nepovedl. Ani výsledkově, ani herně.
a spokojeným.“
Vstoupili jsme do něj špatně, inkasovali
jsme dvě branky. První poločas se nám
nic. Ve druhé půli jsme se trochu
TJHorníŠtěpánov
0:1 nedařilo
zlepšili. Dali jsme gól, měli jsme i nějaká
(0:0)
TJTištín
šance, ale celkově byl soupeř lepší a zaslouBranky: 87. Hanák Rozhodčí: Dömisch ženě vyhrál.“
– Procházka, Weiser Žluté karty: bez ka- Michal Rochla: „Slavíme vítězství. Byl
to celkem vyhrocený zápas. První půlku
ret Diváků: 66
Horní Štěpánov: Suchý – Sígl, Janíček jsme podle mě zvládli především důra(27. Fojt), Němec, Abrahám, Klimeš, Me- zem, po kterém jsme vedli 3:0. Domácí
luzín (46. Bašný), Havlíček, Rychnovský, hrozili standardkami, které měli nebezpečné. Ale ani jedna jim nevyšla. PodařiFojt, Tyl. Trenér: Adolf Langer
Tištín: Koutský – Cetkovský, Hanák, lo se jim snížit, ale v závěru jsme z brejku
Slavík, Stančík – Oulehla (79. Havlíček), upravili na konečný výsledek. Kluky muHamala, Návrat, Bosák – Hýsek, Kyselák sím pochválit za bojovný výkon, nejvíce
(70. Rehák (84. Hanák). Trenér: Zdeněk Honzu Václavíka, který byl dnes výborný.“
(jaf)
Oulehla

Pondělí 20. května 2019
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Prostějovský tým Sokola I vedl nad přerovským rivalem
už 5:1, těsnou výhru však zachraňoval až v závěru
PROSTĚJOV Sobotní duel 9. kola 1. ligy družstev mužů ČR 2019
byl pro nohejbalisty TJ Sokol I Prostějov mimořádně důležitý ze
dvou hlavních důvodů. Zaprvé: na svém kurtu u sokolovny na
Skálově náměstí přivítali krajského konkurenta TJ Spartak MSEM
Přerov. A zadruhé: v případě vítězství nad největším sokem si
mohli klíčovým způsobem upevnit postavení v horní polovině tabulky, což je důležité pro výhodnější nasazení do play- off.
Nakonec se arcirivala podařilo udolat 6:4, leč mírný favorit skoro
přišel o velký náskok a nejtěsnější výsledek urval až po takřka čtyřhodinové bitvě!

Marek SONNEVEND
Domácí znovu nastoupili bez ohlášeně chybějícího Ladislava Pírka,
přesto vyrovnaný boj od začátku
zvládali. Poměrně časté chyby totiž
vynahrazovali maximální bojovností i nezdolností za těžkých situací,
v čemž protivníky během úvodních
dvou třetin dramatického mače
dokázali předčít. Hned zahajovací
dvojku Lukáš Pírek s Jakubem Klaudym otočili z 0:1 na sady a 5:7 i 8:9
ve druhé, ještě 6:7 ve třetí. Odvrátili
tedy dva mečboly, čímž vlastně nastartovali následný trhák v celkovém
skóre.
Druhá dvojice Tomáš Svoboda,
Tomáš Roba totiž přes výpadek
v dějství číslo dva měla zbytek svého

utkání pod kontrolou. A byť první
trojka Luk. Pírek, Klaudy, Jan Valenta vzápětí nedotáhla slibně rozjetý
obrat (5:10, 10:7, 6:5) vinou špatného finiše (6:10), prostějovské borce
to nezastavilo. Svoboda, Roba, Petr
Deutsch doslova vydřeli nesmírně
důležitou druhou trojici, když se do
čtvrtice hrálo na tři sety a tentokrát
se otáčku nepříznivého vývoje povedlo zdárně dorazit.
Následně se projevila větší kvalitativní hloubka sestavy Sokola, jehož
plonková dvojka P. Deutsch, Valenta
totálně rozdrtila mladé duo na opačné straně sítě dvakrát 10:2 a dost jasně vyzněl také singl. Roba se sice nevyhnul několika zaváháním, ovšem
jeho soupeř vyráběl hrubky jako na
běžícím pásu a v podstatě neměl šan-
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6:4

ci. Tím pádem kolektiv „jedničky“
vedl už 5:1, rýsoval se vysoký triumf.
Jenže nepřišel.
Ve třetí trojce ztratili Luk. Pírek,
Klaudy, Valenta na sklonku obou sad
svůj náskok (8:7, respektive 9:7), načež ve čtvrtém triu Svoboda, Roba,
P. Deutsch asi nejhorším výkonem
dne vůbec nestačili Pavelkově trojici.
A protože se pak herně nevedlo ani
duu Luk. Pírek, Klaudy zase proti
přerovské opoře Pavelkovi s Miklíkem, Spartak rázem dotáhl na 5:4.
Čímž místo pohodového zvládnutí
derby hrozila konečná remíza. Naštěstí Svoboda + Roba se na poslední dvojku příkladně zkoncentrovali,
kromě úplného začátku (2:3) měli
neustále navrch a poměrem 10:6,
10:7 přece jen ponechali oslavnou
radost v domácích řadách – 6:4!
V příštím, pořadím desátém kole,
zajíždí nohejbalisté do Modřic,
kde se v sobotu 25. května od
10:00 hodin střetnou s tamní extraligovou rezervou.

FOTOGALERIE
klikni na
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Foto: Marek Sonnevend

Pozápasové hodnocení trenéra
Richard BENEŠ – TJ Sokol I Prostìjov:
„Nejdůležitější ze všeho je samozřejmě vítězství, obzvlášť v derby s Přerovem. Ale musíme si přiznat, že hlavně trojice
jsme nehráli dobře a ve většině jednotlivých utkání dělali víc chyb, než je u nás během letošní sezóny zvykem. Rozhodující pro nakonec těsné zvládnutí převážně vyrovnaného zápasu byly tři faktory. Že kluci i přes ne zrovna optimální výkon
ubojovali druhou trojku. Že jsme měli suverénně lepší prostřední část střetnutí s vloženou dvojicí a singlem, tam jinak
nebezpečný soupeř vůbec nestačil. A že Tomové Svoboda s Robou po snížení stavu z 5:1 na 5:4 neztratili hlavu ani
nervy, díky čemuž docela spolehlivě vyhráli závěrečnou dvojku. Místo jasného výsledku v náš prospěch to tedy nakonec
bylo velké drama se šťastným vyústěním. Všem hráčům děkuji za tradiční bojovnost i maximální snahu, byť ne každému
se tentokrát dařilo. Nicméně jsme navzdory problémům obstáli a teď už to máme výborně rozjeté na umístění v horní
půlce tabulky po základní části. Věřím, že při současném náskoku na pátou pozici horší než čtvrtí nebudeme. A určitě se
ještě můžeme poprat aspoň o třetí post, což by nám pro play-off dávalo zajímavé šance.“

Tomáš Roba: Å+RGQĨMVPHFK\ERYDOL]DSODõSiQE÷K]DYĄKUX´
PROSTĚJOV Hned u čtyř ze šesti
bodů při vydřeném vítězství prostějovských nohejbalistů 6:4 nad
rivalským Přerovem byl Tomáš
Roba (na snímku). Tím se v interní
tabulce výsledkového přínosu pro
družstvo, kterou si průběžně dělá
kouč Richard Beneš, dostal do letošního vedení. Mnohem důležitější než tohle však bylo, že i díky
Robově příspěvku se povedlo
sobotní derby těsně urvat a vzdor
herním trablům výsledkově potvrdit dobře rozjetou sezónu.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

ƔƔ Vedli jste už 5:1, nakonec hrozila remíza 5:5. Oddechl jste si
hodně po dokonání výhry?
„Po pravdě ano, protože zápas se má
z tak jasného náskoku hned dorazit
na 6:1, a ne se pak se soupeřem ještě takhle tahat. Prostě nešpekulovat,
utkání okamžitě ukončit vysokým
vítězstvím, nic nedramatizovat.
Zvlášť doma. Nám se to nepodařilo,
drama z toho nakonec bylo. Naštěstí
všechno dobře dopadlo a dva body
jsme vybojovali, ale ty komplikace
v závěru byly zbytečné.“
ƔƔ Čím se příznivý vývoj zasekl?
„V prvních dvojkách i trojkách jsme
líp zvládali těsné koncovky, otáčeli
nepříznivý průběh. Plonk a singl pak
byly jednoznačně naše, tím skóre
narostlo až na těch 5:1. Ale Přerov
má taky docela kvalitní mančaft a jak
dvojice, tak hlavně trojice má s námi
vyrovnané. Což se v poslední části

Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku najdete na straně 26

zápasu projevilo. Zaplaťpánbůh za v klidu a soustředění na výkon. Což dí ve třech zbývajících zápasech na
se vyplatilo. Sice jsme zase nehrá- vlastním hřišti.“
výhru 6:4.“
ƔƔ Souhlasíte, že trojice vám ten- li bez chyb, ale vlastně pořád vedli ƔƔ V současném mužstvu Soko-

tokrát moc nefungovaly?
„Jasně, bylo to vidět. Celkově jsme
hrozně moc chybovali, často zbytečně. Přitom si pořád říkáme, že v těch
trojkách je nejdůležitější nekazit
– a pak hrajeme tak špatně, sami se
vyházíme.“
ƔƔ Co říct k vašemu singlu rovněž
plnému nevynucených hrubek?
„Klukům jsem hned po singlu říkal,
že kdyby proti mně nastoupil jistější
a míň chybující soupeř, tak bych měl
obrovské problémy. Sám jsem totiž dost kazil a zvládl to hlavně díky
tomu, že protivník ještě víc.“
ƔƔ Měl jste před rozhodující dvojkou velké nervy?
„Nějaká nervozita tam samozřejmě
byla, ale nijak hrozná, snažili jsme se
s Tomem Svobodou zůstat co nejvíc

a zvládli i koncovky. Byla to pak velká úleva a radost pro nás všechny.“
ƔƔ Prožíval jste duel emotivněji
tím, že šlo o derby?
„Já osobně ani ne, pro mě je utkání
s Přerovem stejné, jako kterékoliv jiné.“
ƔƔ Každopádně máte prvoligový
ročník 2019 skvěle rozběhnutý.
Věříte po dnešku v udržení lepší
poloviny tabulky po základní fázi?
„Rozhodně jo. Sice ještě zbývá pět
kol, ale s pětibodovým náskokem
na páté místo bychom horší než
čtvrtí určitě skončit neměli.
Spíš ještě věřím, že můžeme
zaútočit na třetí nebo i druhou
příčku, abychom do play-off šli z co
nejvýhodnější pozice. Záleží, co teď
v Modřicích a jak potom dokážeme
využít výhodu domácího prostře-

la I je však značná síla, ne?
„Ano, letos máme výborný mančaft. Jak
herně, tak partou. Ne
náhodou probíhá
sezóna zatím

hodně úspěšně,
dokážeme
předvádět
velice
kvalitní nohejbal.
S tak dobrým kolektivem si nemůžeme dávat menší cíl
než postoupit do
semifinále.“
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PROSTĚJOVV zimě tu máme veřejné kluziště a na něm Hanácké
curling, teď vznikla i letní obdoba v podobě nového sportovního projektu pro lidi. Nese výstižný název Hanácké beach 2019
a může probíhat díky tomu, že statutární město Prostějov nechalo na Masarykově náměstí v prostoru před muzeem vybudovat pískové hřiště. Zahrát si na něm může kdokoliv.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

Slavnostní otevření krásného kurtu s jemným bílým pískem přitom
obstaraly skutečně velké osobnosti.
V pátečním odpoledni nejprve promluvil prostějovský primátor František Jura, následně projekt přihlížejícím divákům stručně představila
jeho duchovní matka a náměstkyně
primátora Milada Sokolová. Příto-

#MVÆąKJG\MÆJQRą¾VGNUMÆJQOCéG\NGXC2ąGO[UN-WDCNC2GVT$GPGw8ÊV$GPGw
C4CFQXCP/CMQXUMÚ
Foto: Marek Sonnevend
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Foto: Marek Sonnevend

men byl i další náměstek úzce zapojený do celé akce Jan Krchňavý.
Společně s moderátorem Janem
Zatloukalem, jinak městským zastupitelem a ředitelem Sportcentra
DDM, pak přivítali vzácné hosty,
kteří obnovenou premiéru beach
dvorce v centru našeho okresního
města po mnoha letech ozdobili
atraktivní zápasovou exhibicí. Své
umění předvedli známí plážoví volejbalisté, bývalí reprezentanti České

republiky a účastníci letních olympijských her 2012 v Londýně Přemysl Kubala a Petr Beneš!
Několikanásobní mistři ČR, jež i několik let po čtyřicítce stále zdatně prohánějí mnohem mladší konkurenci,
nastoupili proti dvojici Radovan Makovský – Vít Beneš, tedy členům současné tuzemské špičky. Pikantní bylo,
že proti sobě přátelsky vyrukovali
otec a syn. Ještě podstatnějším faktem
se však stalo, že přihlížející mohli sle-

dovat výborný mužský beachvolejbal
nejvyšší národní kvality.
Výrazně ostřílenější pár se viditelně
pomaleji dostával do tempa, častěji chyboval. A byť počáteční ztrátu
více bodů postupně dotáhl na nejtěsnější rozdíl, nakonec úvodní set
ztratil 16:21. Do druhého už „staří bardi“ vstoupili podstatně lépe
a sami šli do vedení, které celou sadu
číslo dva udržovali až do výsledného
skóre 21:18. Vítěze tak musel určit
rozhodující tiebreak, v němž se stav
nejprve dramaticky přeléval ze strany na stranu. Načež matadoři Kubala
s Benešem starším v závěru prokázali své bohaté zkušenosti úspěšným
finišem na 15:12.
„Byla to perfektní exhibice. Už aktivně nehráváme tolik jako dřív,
pohybu máme kvůli pracovním povinnostem méně a každá podobná
příležitost je pro nás hodně vítaná.
Zvlášť pokud jde o natolik slavnostní
záležitost s otevřením nového kurtu
přímo na krásném náměstí Prostějova. Když je o nás ještě zájem a jsme
pro lidi lákaví, tak to samozřejmě

potěší,“ řekl Večerníku s úsměvem
Přemysl Kubala.
Jeho dlouholetý parťák Petr Beneš si
pochvaloval hezké počasí, jež přitom
organizátory v předchozích dvou
dnech notně potrápilo. Slavnostní
otevření včetně exhibičního duelu
volejbalistek VK Prostějov mělo totiž
původně proběhnout už ve středu 15.
května, leč zrušil ho vytrvalý déšť. Pro
přetrvávající chlad pořadatelé odvolali také čtvrteční ukázkový trénink juniorek vékáčka, teprve v pátek 17. května
nastal zlom a počasí se umoudřilo. Konečně po dlouhé době vysvitlo sluníčko, oteplilo se a pískový dvorec přímo
v centru začal naplno fungovat.
Zasportovat ZDARMA si na něm
může každý, kdo si dopředu zarezervuje svůj hrací čas na telefonních
číslech 582 345 463 nebo 607 798
018. „Hřiště bude v provozu ještě tři
týdny až do neděle 9. června. Dopoledne ve všední dny od 9.00 do 13.00
hodin bude sloužit školám, odpoledne až do 20.00 hodin a o víkendech
celé dny je k dispozici široké veřejnosti,“ zopakovala Milada Sokolová.
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Unikátní dvojrozhovor s duem nových posil prostějovských Jestřábů Chlán - Ouřada
PROSTĚJOV Kryštof Ouřada
a Petr Chlán (na společném snímku) od mládí sdílejí stejný hokejový osud. Oba dva začínali s hokejem v Teplicích, poté se vydali do
Chomutova, kde si připsali několik mládežnických úspěchů, první
starty v extralize a teď se společně
vydali přes celou republiku potvrdit své hokejové kvality do Prostějova. Sotva jestřábí letka oznámila
jejich angažování, už se dvojka
mladých posil LHK Jestřábi a zároveň velkých kamarádů rozpovídala ve společném dvojrozhovoru
pro webovky prostějovského hokejového klubu a nejčtenější regionální periodikum. Co je k přesunu vedlo a kdo v jejich přestupu
hrál zásadní roli?

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
yy Nemůžu se nezeptat. V dosavadních článcích vás označují jako
hokejová dvojčata. Kde se to přirovnání vzalo?
Kryštof Ouřada: „Nevím, kdy ta
hláška vznikla, protože my spolu
hrajeme odmala a velmi často. Ale že
bychom byli hokejová dvojčata, mi
moc nepřijde.“ (úsměv)
Petr Chlán: „Myslím si, že se to
objevilo poprvé na chomutovských
stránkách. Já jsem levák a spíše střelec, Ouři pravák, který mě umí najít.
Sedíme si a zatím nám to klape.“
yy Oba jste v posledních letech
táhli chomutovský dorost a následně juniorku. Jak vzpomínáte hlavně na minulou sezónu, ve které jste
se nadprůměrně prosazovali?
K. O.: „Vzpomínám na ni velice rád!
Měli jsme výbornou atmosféru v kabině, vídávali se i mimo zimák a táhli
všichni za jeden provaz.“
P. CH.: „To můžu potvrdit! Byla to
skvělá sezóna a celý tým držel hodně
při sobě. Nenechali jsme se nikdy ve
štychu.“

yy Během uplynulého ročníku
jste taky poprvé
naskočili do seniorské soutěže.
Byl to velký rozdíl oproti juniorům?
K. O.: „Tohle je
výborná otázka
pro
Chlániče.
Nechám ho na ni
odpovědět, protože má naučenou formulku a pokaždé říká
to samé.“ (se smíchem)
P. CH.: „No to ti děkuju... Rozdíl
je v rychlosti, síle hráčů a taktice.
Jinak je to pořád hokej.“
yy Spojuje vás i další zajímavost,
oba jste skórovali v prvních zápasech mezi muži. Jak na to
vzpomínáte?
K. O.: „Vzpomínám na ni moc rád.
První start a hned první gól byl
super zážitek! Navíc se mi povedlo
rozhodnout proměněným nájezdem celé utkání a tím to bylo silnější. Mám i vzpomínku na to, když dal
Peťa gól. O tom hned věděly celé
severní Čechy. Tolik příspěvků na
sociálních sítích se často nevidí.“
(směje se)
P. CH.: „Jen k tomu řeknu, že jsem si
to maximálně užil! Když dal ´Ouři´
ten nájezd, tak jsem byl zraněný a sledoval zápas na tribuně, kde jsem říkal
jeho taťkovi, že dneska musí dát gól.
Nakonec se to povedlo jeho oblíbenou kličkou a střelou mezi nohy.“
yy Chomutov sestoupil z extraligy
a bude hrát Chance ligu, stejně jako
Prostějov. Proč jste si vybrali právě
Jestřáby pro vaše další působiště?
K. O.: „Dlouho jsme se rozhodovali.
Jednali jsme i s Chomutovem, ale na
Prostějov dostali od Marka Račuka
skvělé reference. Věděli jsme od něho,
že tu s námi bude pracovat dobrý trenér a že dostaneme prostor na ledě,
abychom se mohli ukázat. Doufám,
že jsme se rozhodli správně!“
P. CH.: „V tom rozhodování nehrály
roli peníze ani podmínky. Nám šlo
o to, abychom dostali prostor na ledě
a hokejově rostli.“
yy Znáte místní prostředí nebo
nějaké hráče?

Bylo by super hrát zase
v jedné lajně. Aspoň by
Petr dal nějakýho góla.

V rozhodování nehrály roli
penízeani podmínky.Nám šlo
o to, abychom hokejově rostli

vat hodně silově a těším se,
jak mě Davidova příprava
posune. Tady se hodně
věnujeme i prevenci proti zranění a je to velice
zajímavé.“
yy Jaké jsou vaše
cíle do nového
ročníku?
K. O.: „První
věc je, abych
se udržel v sestavě. A pokud se tam
udržím, tak
udělat co nej-T[wVQH1WąCFC XNGXQ C2GVT%JN¾P XRTCXQ LUQWXGUGNÆMQR[\XN¾wċURQNGéP÷
Foto: www.lhkjestrabi.cz
větší týmový
úspěch!“
K. O.: „Známe Marka Račuka a Pet- a užívám si každou oslavu vstřelené tréninky, měli je zajeté a tohle je úplně P. CH.: „Bude záležet, jak nám to
ra Krejčího. Do neznámého nejdeme branky. To je i moje hokejová cha- něco jiného. David pracuje výborně, půjde už v přípravě. Když začnea kluci nám pomůžou rychle zapad- rakteristika. Jsem střelec a chci to hodně se nám věnuje. Ukazuje nám me spolu a bude nám to klapat, tak
nout do týmu.“
potvrdit i v prostějovském áčku.“
všechny cviky a jejich technické pro- věřím, že to půjde. Cíl je týmový
P. CH.: „Hodně jsme komunikovali yy Máte nějaké informace, že byste vedení, protože pro nás je to nové.“
úspěch a pak si nás i jako jednotlivců
s Ráčou, s Krejčou jsme spolu hráli měli nastupovat v jedné formaci P. CH.: „Já kvituju, jak se s námi může někdo všimnout. Nebo v Prov juniorce. Ještě znám Mouchu (Ja- a navázat na minulou spolupráci?
o všem baví a jak nám to vysvětluje. stějově zaujmeme natolik, že tu zůkub Muška - pozn.red.) z reprezen- K. O.: „Bylo by super hrát zase v jedné Byl jsem z Chomutova zvyklý praco- staneme.“
tačních srazů.“
lajně. Aspoň by Petr dal nějakýho góla.
yy Co od vás trenér a fanoušci mo- (smích) S trenérem jsme se o tom
hou očekávat?
obecně bavili, ale až sezóna ukáže.“
K. O.: „Ode mě mohou všichni očeká- P. CH.: „Bude hodně záležet, jak
PETR CHLÁN
vat neustálý úsměv. Nejsem negativní zahrajeme v přípravě. Možná spolu
✓ narodil se 2. června 1999 v Ústí nad Labem
typ člověka, a pokud se mi něco ne- začneme, ale teprve uvidíme, jestli
✓ mladý hokejista a čerstvá posila
povede, tak to dokážu rychle hodit za to vydrží i v soutěži.“
LHK Jestřábi Prostějov
hlavu. Hokejově se nejraději pohybuju yy Oba absolvujete letní přípravu
✓ s ledním hokejem začínal v Bílině, brzy přešel
v útočném pásmu. Jsem rád na puku v Prostějově. Jak se vám pracuje
do Teplic a odtamtud jako žák přestoupil
a vybízím spoluhráče ke skórování.“
pod Davidem Skřivánkem?
do Chomutova
P. CH.: „Já jsem emotivní člověk K. O.: „My jsme byli zvyklí na jiné
✓ mladým Pirátům pomohl vybojovat bronz a následně i stříbro
v extralize starších dorostenců
✓ jeho bilance v jednotlivých soutěžích je následující: extraliga
mladšího dorostu (Chomutov) 80 zápasů – 74 kanadských bodů
(36 gólů + 38 asistencí), extraliga staršího dorostu (Chomutov)
77 – 63 (27 + 36), extraliga juniorů (Chomutov) 109 – 116 (68 +
48), 2. liga mužů (Most) 2 – 1 (0 + 1), Chance liga mužů (Kadaň,
Ústí nad Labem) 12 – 4 (3 + 1), extraliga mužů (Chomutov) 2 – 1
(1 + 0), baráž o extraligu mužů (Chomutov) 3 – 1 (1 + 0)
✓ objevil se i v mládežnické reprezentaci České republiky U19
(3 utkání – 0 kanadských bodů)
✓ mezi Jestřáby zatím působí formou ročního hostování
✓ je svobodný
zajímavost: v uplynulém ročníku juniorské extraligy ČR se stal
druhým nejlepším kanonýrem soutěže se 41
vstřelenými brankami

vizitka

vizitka

19051710572

KRYŠTOF OUŘADA
✓ narodil se 12. května 2000 v Teplicích
✓ mladý hokejista a čerstvá posila
LHK Jestřábi Prostějov
✓ s ledním hokejem začínal v rodném městě,
jako žák přestoupil do Chomutova
✓ mladým Pirátům pomohl vybojovat bronz a následně i stříbro
v extralize starších dorostenců
✓ jeho bilance v jednotlivých soutěžích je následující: extraliga
mladšího dorostu (Chomutov) 47 zápasů – 82 kanadských bodů
(28 gólů + 54 asistencí), extraliga staršího dorostu (Chomutov)
75 – 82 (43 + 39), extraliga juniorů (Chomutov) 69 – 89 (38 + 51),
Chance liga mužů (Ústí nad Labem) 4 – 3 (1 + 2), extraliga mužů
(Chomutov) 2 – 1 (1 + 0), baráž o extraligu mužů (Chomutov)
4 – 1 (0 + 1)
✓ nakoukl i do mládežnické reprezentace České republiky U18
(2 utkání – 0 kanadských bodů)
✓ mezi Jestřáby zatím působí formou ročního hostování
✓ je svobodný
zajímavost: na Hanou zamířil společně s kamarádem Petrem
Chlánem, oběma v Chomutově říkali hokejová dvojčata
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Nejzvučnější posilou je útočník
ROMAN CHLOUBA
PROSTĚJOV Sestup Chomutova z extraligy do Chance ligy
otevřel stavidla hráčských přesunů od Pirátů k Jestřábům.
A po dvou nadějných mladících získaných prostějovským hokejovým klubem se teď A-mužstvo LHK může radovat i z jedné skutečně velké posily. Na Hanou totiž míří hokejovým fanouškům dobře známý Roman Chlouba!

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Už dostatečně zkušený osmadvacetiletý
útočník se narodil 11. února 1991 v Chomutově, měří 183 centimetrů, váží 89
kilogramů a má pravé držení hole. S hokejem začal v rodném městě, odkud ve
čtrnácti letech odešel do Liberce. Tam
byl tahounem dorostu, za který odehrál

80 střetnutí a posbíral v nich 118 kanadských bodů (63 gólů + 55 asistencí).
Následně se ještě v mládežnickém věku
vrátil do mateřského KLH, aby rovněž za
juniorskou kategorii potvrzoval svůj talent (167 zápasů = 169 bodů), v sezóně
2010/11 dokonce ovládl produktivitu
soutěže a pomohl k zisku juniorského titulu. Navíc pravidelně startoval za reprezentační výběry České republiky U16,
U17 i U18, dohromady v nich absolvoval 23 utkání s bilancí 16 (9 + 7).
Do extraligy mužů premiérově nakoukl koncem roku 2012 a dá se říct, že od

té doby až dosud se neustále
pohyboval na pomezí obou
nejvyšších soutěží dospělých
ČR. Extraligově za Piráty stihl během
sedmi ročníků 93 duelů se 17 nasbíranými body (10 + 7), k tomu přidal
i 15 mačů v baráži (3 + 6). Hlavně však
putoval po různých hostováních první
ligou, kde nejvíce nastupoval za Kadaň, ale oblékl také dresy Slavie Praha
či Ústí nad Labem. Celkový součet ve
druhé tuzemské soutěži? 345 zápasů,
214 bodů (101 + 113).
„Roman je rozdílový hráč, jehož potenciál určitě převyšuje Chance ligu. Ale zatím
se mu nepodařilo i díky dlouhodobé
spolupráci Chomutova s Kadaní natrvalo prosadit do extraligy. Jde o jednoho
z nejšikovnějších prvoligových praváků,
má vizitku technického hokejisty pravidelně sbírajícího kanadské body včetně

4QOCP%JNQWDCRąKEJ¾\ÊFQ2TQUV÷LQXC
\GZVTCNKIQXÆJQ%JQOWVQXCPCUVWRQXCN
XwCM RąGX¾åP÷ \C RTXQNKIQXQW -CFCÿ
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mnoha vstřelených branek,“představil
novou posilu marketingový manažer
Jestřábů Štefan Žigárdy.
„V Prostějově najde své bývalé parťáky Petra Chlána, Kryštofa Ouřadu
i Marka Račuka. Právě s Ráčou zřejmě
vytvoří velice silnou dvojici, která by
měla být postrachem soupeřů. Rozený kanonýr s pravým držením hokejky
v našem týmu minulou sezónu citelně
chyběl a trenéři si od Romana slibují,
že výrazně pozvedne i naše přesilovky,“ slibuje si od zvučné akvizice Jiří
Vykoukal, trenér a sportovní manažer
LHK Jestřábi Prostějov.

Na roční hostování z Chomutova LHK získal od Pirátů rovněž Petra Chlána,
si Jestřábi vzali mladíka do útoku druhého nejlepšího střelce extraligy juniorů
Kryštofa Ouřadu
PROSTĚJOV Dalším hráčem, který aktuálně přibyl do kádru hokejistů LHK Jestřábi Prostějov, je ještě
teenager Kryštof Ouřada. Teprve
devatenáctiletý útočník přichází na
Hanou formou ročního hostování
z oddílu Piráti Chomutov.
Mladík se narodil 12. května 2000
v Teplicích, kde také začínal s ledním
sportem. V žákovském věku zamířil do
extraligového Chomutova a tam prošel všemi mládežnickými kategoriemi,
přičemž v mladším + starším dorostu
i v juniorech výrazně přesáhl průměr
jednoho kanadského bodu získaného
na zápas.
Během uplynulé sezóny už nastoupil
kromě chomutovské juniorky také
do čtyř utkání Chance ligy mužů na
střídavé starty za Ústí nad Labem (1
gól + 2 asistence) a v závěru ročníku
2018/19 dostal příležitost i v áčku Pirátů. Nejprve dvakrát v nadstavbové
skupině o záchranu (hned při premiéře skóroval rozhodující trefou v závě-

-T[wVQH 1WąCFC PQX¾éGM X DCTX¾EJ .*-
,GUVą¾DK2TQUV÷LQX(QVQYYYNJMLGUVTCDKE\

rečných nájezdech) a poté rovněž do
čtyř duelů baráže o extraligu (0+1).
Ouřada měří 174 centimetrů, váží 75
kilogramů a hůl drží vpravo. Na kluzišti
dominuje svou rychlostí a schopností
jak vstřelit branku, tak vypracovat šance pro spoluhráče. Mezi mládežníky
vždy byl tahounem přesilovek, navíc
dlouho plnil roli kapitána. A většinou
končil v hodnocení účasti na ledě
v kladných číslech.
Co teď čeká Kryštofa v Prostějově?
Snaha navázat na dlouhodobě dobré výkony v mládeži i na slibný vstup
mezi dospělé, kromě toho učení se od
starších parťáků z mančaftu a sbírání
potřebných zkušeností.
(son)

PROSTĚJOV Den po příchodu
Kryštofa Ouřady oznámil prostějovský hokejový klub angažování
jeho oddílového parťáka z Chomutova a dalšího talentovaného
mladíka. Je jím Petr Chlán, za
uplynulou sezónu kanonýr číslo
dva v juniorské extralize.
Také Chlán má teprve devatenáct let
(narodil se 2. června 1999), měří 180
centimetrů, váží 83 kilogramů a hůl
drží vlevo. Pochází z Ústí nad Labem,
s hokejem začínal v Bílině, poté přešel
do Teplic. Tam se setkal s výše zmíněným Ouřadou a od té doby jsou jejich
kariéry spojené, v osmé třídě ZŠ oba
přestoupili k Pirátům.
Jejich staršímu dorostu pomohli k extraligovému bronzu, následně i stříbru.
A Petr vždy – i pak v juniorce – střílel
hodně gólů. Za minulý ročník juniorské nejvyšší soutěže ČR nasázel během
47 střetnutí 41 branek (dohromady 70
kanadských bodů), v čemž byl druhý za
salcburským Peterkou, navíc dosáhl ve
statistice pravdy výborné hodnoty +27.
Už zkraje sezóny 2018/19 dostal šanci
v přípravných zápasech chomutovských

6CMÆ2GVT%JN¾PRQRTXÆQDNÆMNRTQUV÷LQXUMQW
JQMGLQXQWXÚDCXW (QVQYYYNJMLGUVTCDKE\
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Kdo jsou mladé

POSILY
z východu Čech?
PROSTĚJOV Jak Večerník aktuálně informoval už ve svém předminulém vydání, hokejoví Jestřábi oznámili dvě mladé hráčské posily do
svých prvoligových řad. Dnes si obě akvizice přicházející z královehradeckého Mountfield HK trochu podrobněji představíme.
(red)
Post:DTCPM¾ą
Narozen:NGFPCX*TCFEK-T¾NQXÆ
Výška:EGPVKOGVTč
8¾JCMKNQITCOč
6CNGPVQXCPÚIÐNOCPRTQwGNXwGOKON¾FGåPKEMÚOK
XÚD÷T[OCVGąUMÆJQQFFÊNW\*TCFEG-T¾NQXÆCVCMÆ &TåGPÊJQNGNGXÆ
TGRTG\GPVQXCNèGUMQWTGRWDNKM[XGX÷MQXÚEJMCVG
IQTKÊEJ777K7RąKéGOåPC*NKPMQX÷
OGOQTK¾NWRQOQJNP¾TQFPÊOWVÚOWè4X[
DQLQXCVUVąÊDTQ7RN[PWNQWUG\ÐPWUVT¾XKNXLWPKQTEG
/QWPVHKGNF*-CNGUGFOMT¾VPCUMQéKNPCUVąÊFCXÆ
UVCTV[K\C.KVQO÷ąKEGX%JCPEGNK\GOWåčMFGO¾
UMX÷NQWDKNCPEKR÷VKXÊV÷\UVXÊCFXQWRQT¾åGM LGFPC
\PKEJU2TQUV÷LQXGO 5VCVKUVKEM¾éÊUNC\GFTW
JÆPGLX[wwÊUQWV÷åGFQUR÷NÚEJO¾
RTQEGPVC×UR÷wPQUVK\¾MTQMčRTčO÷TKPMC
UQXCPÚEJDTCPGM<RQUNGFPÊJQTQéPÊMWLWPKQTUMÆ
GZVTCNKI[UKQFPGUNXÚDQTP¾PWOGTCC
<CLÊOCXQUVÊRCMLGåGXNQÿUMÆNGVPÊRąÊRTCX÷QF
EJ[VCNKLGFGPRą¾VGNUMÚFWGN\C¾éMQ/QWPVHKGNFW
X2ąGTQX÷ 0GP¾JQFQWRCVąÊFQwKTwÊJQQMTW
JWWEJC\GéčQUVCTVPCNGVQwPÊOOKUVTQXUVXÊUX÷VC
7X1UVTCX÷C6ąKPEK

Post:QDT¾PEG
0CTQ\GPDąG\PCX*TCFEK-T¾NQXÆ
8ÚwMCEGPVKOGVTč
8¾JCMKNQITCOč
&TåGPÊJQNGRTCXÆ

mužů, za které pak nedávno absolvoval
dva mače ve skupině o udržení extraligy
(1+0) a tři utkání v baráži (1+0). Ještě
v předchozím ročníku stihl devět prvoligových duelů za Kadaň (1+0), letos naskočil do Chance ligy třikrát v dresu Ústí
nad Labem (2+1).
Menší zkušenost má též z reprezentačního výběru České republiky U19, za poslední roky udělal obrovský herní posun
nahoru. Pokračovat na téhle progresivní
cestě se nyní bude snažit v Prostějově
u Jestřábů a společně se svým nadějným
parťákem nabídnou zdejším trenérům
dravou šikovnost nespoutaného hokejového mládí, potřebnou energii do celkového projevu mužstva.
(son)

7TQUVNÚDGMVCMÆRQEJ¾\Ê\NÊJP÷JQMG
LQXÚEJ PCF÷LÊ *TCFEG -T¾NQXÆ X LGJQå
ON¾FGåPKEMÚEJ DCTX¾EJ FQD[N FXC
OKUVTQXUMÆ VKVWN[ U ONCFwÊO FQTQUVGO
 4QXP÷åQPRCVąKNFQéGU
MÚEJ TGRTG\GPVCéPÊEJ MQNGMVKXč 7
7C7XGFNGVQJQD÷JGORQUNGF
PÊEJ FXQW NGVPÊEJ RąÊRTCX QFGJT¾N P÷
MQNKM Rą¾VGNUMÚEJ UVąGVPWVÊ \C d#qOWåG
/QWPVHKGNF*-XéGVP÷\¾RCUčGXTQRUMÆ
%JCORKQPU.GCIWG5MÐTQXCNRTQVK$GT
PW <PQLOW K -CTCICPF÷ 8 WRN[PWNÆ
UG\ÐP÷UVąÊFCNUVCTV[\CMT¾NQ
XGJTCFGEMÆ ONCFÊM[ X GZVTCNK\G LWPKQTč
  \C 8TEJNCDÊ XG  NK\G FQUR÷NÚEJ
 C\C·UVÊPCF.CDGOX%JCPEGNK\G
OWåč  &QJTQOCF[UKXGXwGEJV÷EJ
VQWVM¾PÊEJRąKRUCNMCPCFUMÚEJDQFč
 CVTGUVPÚEJOKPWVEQåUX÷FéÊ
QLGJQąÊ\PQUVK

Martin Novotný: „Taková nabídka,

jakou jsem od Prostějova dostal,

se v mém věku neodmítá!“

PROSTĚJOV Hladinu dlouhodobě bouřlivějších vztahů mezi prostějovským a přerovským hokejem rozčeřil aktuální přestup
obránce Martina Novotného z HC ZUBR do
LHK Jestřábi. Nejen o tom, co jej k osobnímu
přesunu mezi rivalskými kluby vedlo, promluvil zkušený bek v rozhovoru pro internetové stránky elhákáčka, ze kterého Večerník
vybral ty nejzajímavější pasáže.
O dùvodech
pøíchodu do LHK...
„Dostal jsem od Prostějova nabídku, která se v mém věku jednoduše
neodmítá. Jednání bylo konkrétní a velice korektní. Hlavní důvod
přestupu? Jestřábi měli velký zájem, abych zde působil. Já se změně
nebránil a velkou motivací bylo zahrát si za tým, který má ambice.“

19051770577

O sobì
jako hokejistovi...
„Rád si zaútočím, ale většinou se snažím hrát důrazně, účelně
a hlavně tak, aby zvítězil tým. V uplynulé sezóně jsem bodoval víc
než předtím, protože jsem chodil hodně na přesilovky a měl velký
prostor na ledě. Občas se mi povedlo dobře založit útok nebo šikovně vystřelit na teč.“

Jak se tìší na
prostìjovské fandy...

„Jakým způsobem mě přijmou fanoušci Prostějova, to jsem
zatím neřešil. Bude jen na mně, abych si je svými výkony
získal. Fandí výborně a jejich chorea jsou známá po celé republice.“

O individuální
suché pøípravì...
„Individuální příprava není pro mě nic nového, na sezónu budu dobře nachystaný.
S kondičním trenérem Davidem Skřivánkem
se radím o detailech, ale jinak budu trénovat
tak, jak jsem zvyklý.“

O novém systému
Chance ligy...
„Myslím, že nejatraktivnější
a nejekonomičtější varianta
by byla rozdělení soutěže
na Moravu a Čechy. Ale
uvidíme, co nám nová
sezóna přinese. Třeba to
takhle bude zajímavější.“
(son)

(QVQYYYNJMLGUVTCDKE\
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PROSTĚJOV Právě dnes, tj.
v pondělí 20. dubna, startuje na
jihoamerickém kontinentu významná mezinárodní akce jednorázového charakteru v klasickém parašutismu. Konkrétně jde
o Světový pohár 2019 v argentinské Cordobě, kde Českou republiku reprezentuje tým Armádního
sportovního oddílu Dukla Prostějov.
„Není to klasický seriál svěťáku probíhajícího v Evropě, ten přijde na
řadu až od června se svými šesti tradičními díly v obvyklých dějištích.
Argentina je něco mimořádného
navíc, co letos přibylo do termínového kalendáře hned zkraje sezó-

ny. A v podstatě se jedná o obdobu
mistrovství světa, neboť na programu jsou úplně stejné disciplíny. To
znamená nejen přesnost přistání, ale
i individuální akrobacie a součet výsledků do celkového pořadí jak jednotlivců, tak družstev,“ informoval
Večerník reprezentační trenér ČR
Ivan Hovorka.
Do pětičlenného týmu České republiky nominoval čtyři muže
a jednoho juniora. „Z úspěšného
kvinteta musel jeden borec ven, což
padlo na Oldu Šorfa. Pětku Dukly tak tvoří Jirka Gečnuk, Hynek
Tábor, Libor Jiroušek, Miloš Kříž
a mladý Peťa Chládek,“ vyjmenoval
Hovorka.

Výsledkové ambice? „Cíle máme
vždycky vysoké, jako nejúspěšnější
výprava loňského světového šampionátu si je ani nemůžete dávat malé.
Příprava však byla poměrně komplikovaná, kluci toho v klasice letos
zatím moc nenatrénovali. Uvidíme,
jak se s tím poperou, nějaké medaile
snad ale zase vybojujeme,“ zadoufal
Hovorka.
Hanácká výprava letěla do třetího
největšího argentinského města velikostí srovnatelného s Prahou v pátek 17. května, sám Světový pohár
tam potrvá do neděle 26. května.
Z celého průběhu mezinárodně důležitého klání vám Večerník přinese
podrobné zpravodajství.
(son)

Prostějovský

Orienteering Day 2019
PROSTĚJOV Orientační běh i biatlon jsou přírodní sporty pod
širým nebem, v nichž se závodí (téměř) za každého počasí. Ve
středu 15. května to v Prostějově platilo i pro druhý ročník zábavné akce pro veřejnost u příležitosti World Orienteering Day, tedy
Světového dne orientačního běhu.

propršel
FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

Cyklista Tyrpekl vybojoval

v Srbsku světové body
2TXPÊ\¾XQFPÊMRTQUV÷LQXUMÆJQ9QTNF1TKGPVGGTKPI&C[X[T¾åÊPCVTCċ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
2TQUV÷LQXUM¾UGFOKéMCD[NQX5TDUMWXKF÷VPGLGPRQDQMWUNKéPÚEJJQUVGUGMCNGKPCUKNPKEK

BANJA LUKA, PROSTĚJOV
Elitní tým TUFO-PARDUS Prostějov ve složení Luděk Lichnovský, Marek Dolníček, Vladimír
Mikšaník, Karel Tyrpekl, Tomáš
Bárta, Denis Rugovac a Wojciech
Pszczolarski se zúčastnil čtyřetapového závodu kategorie UCI
2.1 Belgrade Banjaluka a po velmi dobrém týmovém výkonu si
z Balkánu přivezl první letošní
body do žebříčku Mezinárodní
cyklistické federace UCI.
Hned na úvod čekala závodníky téměř dvousetkilometrová etapa z Bělehradu do Vlasenice. S náskokem
pěti vteřin ji ovládl návštěvníkům
Memoriálu Otmara Malečka dobře
známý Australan Aaron Gate. Následoval jej šedesátičlenný peloton,
v němž byl nejlepší z hanácké sedmičky Karel Tyrpekl klasifikován
jako čtyřiadvacátý v pořadí. „Karel
dojel v první etapě s těmi nejlepšími.
Měl stále naději na slušné celkové
umístění, čímž získal roli lídra týmu.
Ostatní se mu tak snažili v dalších

etapách pomáhat,“ přibližoval dění
a vývoj taktiky sportovní ředitel Michal Mráček.
O vítězi druhé etapy vedoucí z Vlasenice do Brčka se rozhodovalo
v hromadném dojezdu. V něm si
nejlépe ze žluto-modrých barev vedl
Tomáš Bárta, když projel cílem jako
dvaatřicátý. Tyrpekl si však díky dojezdu v hlavním balíku držel svou
pozici v průběžném hodnocení.
Rovněž ve třetí etapě o sobě dali prostějovští cyklisté vědět. Většinu dne
strávil v úniku stále ještě osmnáctiletý mladíček Vladimír Mikšaník, aby
nakonec jeho kolega Tomáš Bárta
dokončil porci sto čtyřiasedmdesáti
kilometrů z Brčka do Tesliče jako
patnáctý.
„Výkon Mikšaníka ve třetí etapě byl
opravdu vynikající. Tým hájící žlutý
dres vedoucího závodníka jel tempo
na čele pelotonu a nejelo se vůbec
pomalu. Jezdci v úniku se tak museli
pravidelně střídat a neměli to vůbec
jednoduché, přesto vydrželi sto kilometrů. Jsem rád, že jsme byli vidět

(QVQCTEJKXQFFÊNW

a nebyli jsme pasivní,“ chválil výkon
týmu Mráček.
Úkolem jeho svěřenců před závěrečnou čtvrtou etapou tak bylo uhájit
dosavadní pozici Tyrpekl v celkovém hodnocení. A to se také podařilo. Sto sedmdesát pět kilometrů
z Prnjavoru do Banja Luky zvládl
jako sedmnáctý a v celkové klasifikaci mu tento výkon zajistil dvanácté
místo. Bonusem pak byl bronz mezi
jezdci do třiadvaceti let a odměnou
pak body do žebříčku UCI.
„Musím pochválit celý tým, fungoval výborně. Lepší to mohlo být jen
v poslední etapě, kdy se naši závodníci nechali zaskočit vývojem závodu a nebyli ve správný čas na správném místě, nicméně když se za tím
ohlédnu, dvanácté místo na závodě
této kategorie a navíc v Karlově věku
je pěkným výsledkem. Bylo vidět, že
je na tom výkonnostně velmi dobře
a nemá problém soupeřit s nejlepšími, to je pozitivní zprávou,“ shrnul
sportovní ředitel TUFO-PARDUS
Prostějov Michal Mráček.
(jim)

Zatímco loňská premiéra sportovního odpoledne propagujícího vedle
„orienťáku“ také biatlon nalákala na
plochu fotbalového hřiště ve Sportovní ulici (bývalá „Želízka“) více
než dvě stovky zvědavých zájemců,
letos bohužel zvítězilo nepříznivé
počasí. Řečeno boxerskou terminologií to sice nebylo úplné k.o., ale
vytrvalý déšť vyhrál vysoko na body.
Na připravenou trať s několika kontrolami v okolí stadionu se vydalo jen
pár desítek nadšenců, převážně dětí

z řad pořádajícího oddílu SK Prostějov. Omladina si vyzkoušela rovněž
připravené bludiště kontrol přímo
na travnaté ploše, zatímco vedle bylo
pro změnu stanoviště Klubu biatlonu
Prostějov se střelbou ze vzduchovky
na přenosné terče určené pro letní
verzi tohoto v České republice velmi
populárního zimního sportu.
„Samozřejmě jsem sledoval předpověď počasí a věděl tak, že středeční
den bude s vysokou pravděpodobností deštivý. Optimální by bylo celou akci přeložit na jiný termín, ale
máme vypůjčené vybavení za desítky
tisíc korun, které musí putovat na další akce i závody v celé oblasti. A najít
nové datum pro naše odpoledne by
bylo hodně složité. Proto jsme nic
neodvolávali i za cenu, že účast bude
tentokrát nižší. Za rok se snad dočkáme opět lepšího počasí, na polovinu

-NWD DKCVNQPW 2TQUV÷LQX C LGJQ UVąGNGEMÆ UVCPQXKwV÷ UG X\FWEJQXMCOK C VGTéK
Foto: Marek Sonnevend

Foto: Marek Sonnevend

května je letos fakt mimořádně škaredě,“ povzdechl si hlavní organizátor
Dušan Vystavěl.
Ti, kteří si navzdory chladu i neustále
padajícím kapkám vyzkoušeli nachystanou zábavu, byli za svou odolnost
bohatě odměněni. Každý si odnesl
diplom, drobnou cenu, sladkou odměnu a navíc originální zážitek z aktivního pohybu na čerstvém vzduchu.
Byť jeho čerstvost tentokrát dosáhla
takových hodnot, jež si nikdo nepřál.
Orientační běžci i biatlonisté se coby
vyhlášení „přírodňáci“ vyrovnali s náročnými podmínkami bez problémů,
širší veřejnost si snad maximálně užije
prostějovský World Orienteering Day
2020.

,GFPC \ ONCFÚEJ ×éCUVPKE CMEG UG
XQTKGPċ¾EMÆODNWFKwVKRTQJ¾P÷NCFQUV
PCNGJMQ
Foto: Marek Sonnevend
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„Pocházíme z tohoto kraje, zdejší terény jsou nám blízké“
MarekSONNEVEND
PROSTĚJOV Patří k nejlepším orientačním běžcům současnosti v České republice, nejspíš jsou teď úplně
top. Dvacetiletá Tereza Janošíková
(na snímku vlevo)mezi ženami, o deset let starší Vojtěch Král (na snímku vpravo) v mužské kategorii. Své
schopnosti potvrdili členové oddílu
SK Severka Šumperk i na reprezentačním soustředění v Prostějově,
kde v součtu čtyř měřených tréninků
během tří dnů oba předvedli nejúspěšnější výsledky z deseti účastnic,
respektive devíti účastníků sprint
campu. A také ochotně odpověděli na
několik otázek v rámci exkluzivního
rozhovoru pro Večerník.

yy Kolikáté podobné soustředění
v aktuální sezóně to pro vás je?
Vojtěch Král: „Tréninkové období na
novou sezónu začíná prakticky od listopadu, takže soustředění už za sebou
máme pěknou řádku. Odhadem je
tohle pátý nebo šestý kemp, průměrně
máme aspoň jeden měsíčně, někdy
i častěji. Záleží na finančních a časových možnostech každého závodníka.“
yy Zde na Prostějovsku jste se zaměřili na sprinterské disciplíny.
Proč?
Tereza Janošíková: „Mezinárodní
federace orientačního běhu rozhodla
o rozdělení mistrovství světa na sprintové a lesní. Proto se teď i v české repre-

zentaci přistoupilo k novince, že některá soustředění budou specializovaná
na jednu nebo druhou část. Tenhle
sprintový kemp je taková premiéra.“
VK: „Reprezentace je pořád jedna,
k žádnému dělení na specialisty sprintové a lesní nedošlo, všichni dál běháme všechny tratě. Jen ta soustředění
budou od nynějška občas jednostranně zaměřená. Teď se to i hodí, protože
zanedlouho nás čeká mistrovství republiky ve sprintu jednotlivců i štafet.
Aspoň jsme tedy na šampionát dobře
potrénovali.“
yy Měl tento kemp obvyklou délku
trvání?
TJ: „Byl o něco kratší. Většinou máme
soustředění už od středy nebo čtvrtka do neděle, tentokrát jsme začali až

v pátek. Ale zase byla příprava hodně
intenzivní.“
yy Orientačnímu běhu se věnujete
naplno, nebo vedle zaměstnání či
studia?
TJ: „Mně se sportovní kariéru daří
kloubit se studiem vysoké školy na
Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Myslím, že když
člověk opravdu chce, tak může zvládat
obojí na dobré úrovni, byť je to hodně
o vůli i komunikaci.“
VK: „Obdobím, kdy jsem studoval
a zároveň dělal vrcholově orientační
běh, jsem si v minulosti taky prošel.
Teď už jsem několik let profesionálním sportovcem a můžu se orienťáku věnovat naplno, za což jsem určitě
moc rád.“

yy Jaké tréninkové podmínky jste
na Prostějovsku našli?
TJ: „Prostějov i okolní obce, kde jsme
trénovali, nabízí opravdu krásné sprintové pasáže. Terény dobré, odlišné od
jiných oblastí Česka. Bylo to tady moc
fajn.“
VK: „My s Terkou oba pocházíme
z Olomouckého kraje, takže to zde
docela známe a místní terény jsou nám
blízké. Ne že bychom tu poznávali
úplně každý kout, ale znalost zdejšího
prostředí máme slušnou. A určitě se
nám tady líbilo, příprava výborná.“
yy Bylo každé místo uplynulého
soustředění hodně specifické?
TJ: „Ano, program byl takhle schválně
stavěný. Proto jsme vystřídali Jevíčko,
Čechy pod Kosířem, Prostějov i Konici.

8NGXQ 6GTG\C ,CPQwÊMQX¾ XRTCXQ
8QLV÷EJ-T¾N 2x foto: Jan Honkyš

A zvlášť v Čechách to pro mě osobně
bylo dost nostalgické, protože jsem
z Olomouce a na Velký Kosíř či do jeho
okolí jsme často jezdívali trénovat, když
jsem jako malá s orientačním během
začínala. Tak jsem si pěkně zavzpomínala.“
yy Ambice pro blížící se MČR ve
sprintech máte nejvyšší?
TJ: „Ano, přesně tak. My jsme s Vojtou
loni vyhráli sprintové mistrovství republiky jak v jednotlivcích, tak společně
ve štafetě. Takže letos bychom rádi své
tituly obhájili.“
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SEZÓNA 2018/19 JE MINULOSTÍ. JAKÁ V HOKEJOVÉM ESKÁČKU BYLA?
se ale musel smiřovat s divokými
výsledky. Od Nového Jičína doma
utrpěl vysokou porážku 2:10, Černé
vlky z Rožnova pod Radhoštěm zase
rozstřílel 9:3. Po přechodu do druhé
poloviny základní části znovu podlehl šumperským Mladým Drakům,
tentokrát rozdílem jedenácti branek
2:13. Pak se prostějovská obrana
vzchopila a vydatné gólové příděly
už nepřipouštěla. Kroměříž SK 1913
porazil „fotbalově“ 1:0, s valašskými
Bobry podobným způsobem padl
(1:2). Novému Jičínu se pomstil za
domácí debakl výhrou pod hradem
Starým Jičínem 8:1, úspěch slavil
i na konci první části sezóny. Černé
vlky zdolal 3:2. Na postup to přesto
nestačilo, před Prostějovem totiž
skončilo jiné postupové trio: Šumperk – Valašské Meziříčí – Kroměříž.
Fojt to přičítal chybám, které z prostějovské hry navzdory důslednější
defenzivě nevymizely.
Nejzásadnější cíl Hanáků se ovšem
plnit dařilo. „Po dohodě s mým přímým nadřízeným Milanem Sedlem
se prioritou stala stabilizace kádru,“
zdůraznil trenér Beck. Se svými
svěřenci také v rámci hodin a hodin
tréninků pracoval na individuálních dovednostech, stejně jako na
herních a tréninkových návycích.
„Nešlo nám o výsledky. Chtěli jsme,
aby se kluci hokejově posunuli dál.
Aby jejich kvalita odpovídala kvalitě
ostatních hráčů v soutěži,“ podotkl
ostřílený stratég, jenž dříve působil
i u mládežnických reprezentací. Na
startu nižší nadstavby prostějovské
barvy pokořily Nový Jičín 5:2, stejným poměrem si poradily s Technikou Brno, mezitím 1:3 prohrály při
měření sil s Uherským Brodem. Pak
přicházely spíše „zelené“ (úspěšné
výsledky) – 9:2 proti Karviné, 4:3
po nájezdech proti Boskovicím,
9:5 proti Frýdku-Místku, 6:5 proti
Novojičínským. Vyzrát se Prostějovanům nepovedlo jen na Orlovou
(4:8).
Díky dobré formě měl Prostějov
v nižší nadstavbě dlouho velmi slibnou šanci na zisk první pozice. „Dokud jsme měli kádr pohromadě, šli
jsme výkonnostně nahoru,“ přikývl
Jaroslav Beck. Po změnách kádru
však nastal zlom a přicházely prohry
i s papírově slabšími protivníky.
Z eskáčka se do svých mateřských
klubů vrátili hráči s vyřízenými střídavými starty. Šlo o Štědrého, Vjačku, Gebauera, Tomajka či Vlčka. „Jejich odchod zapříčinila situace, v níž
se nacházely jejich mateřské kluby,
a také jejich dobrá forma,“ objasnil
Beck.
Po začátku roku 2019 Prostějov statečně bojoval. Poradil si s Uherským
Brodem (6:3) a po nájezdech s brněnskou Technikou (2:1). Po divokém průběhu 5:8 podlehl Karviné,
v Orlové a proti Boskovicím zaznamenal vítězné počiny (3:2 a 4:2).
Další body přidal Beckův výběr
proti Rožnovu (6:4), Frýdku však

-XQLRUND0ODGÙWÙPP½
všechno pøed sebou

Vůbec poprvé se na úrovni hokejových soutěží v České republice pohyboval juniorský tým hrající pod
hlavičkou SK Prostějov 1913. Sezónu předtím v klubu tato kategorie
nestartovala, na vině byla řada problémů a složitostí. Premiérová sezóna nejstarších prostějovských mladíků s orlem na drese trvala něco přes
půl roku. Dokončovali ji v nižší nadstavbové skupině Regionální ligy juniorů, v níž si nakonec vysloužili třetí
místo. Pomýšlet mohli i na první pozici, kvůli několika prohrám v závěru
soutěže z ní však sešlo. Výsledková
rovina ale pro trenéra Jaroslava Becka prioritní nebyla. Podařila se totiž
jiná, daleko podstatnější věc. Stabilizace hráčského kádru a zlepšení herního projevu týmu.
Do základní části juniorské první
ligy vstupoval Prostějov s cílem poprat se o postup do lepší nadstavby.
Boj sváděl skutečně až do posledního, desátého kola. Po něm se však
musel smířit s tím, že mu postup těsně unikl. Za třetí Kroměříží zaostal
o tři body. Sám jich nasbíral čtrnáct,
zatímco druhý celek z Hané sedmnáct.
Jeden z prostějovských juniorů,
a sice obránce Luboš Fojt, se po
skončení sezóny nebál být směrem
k základní části kritický. Přiznal, že
se spoluhráči nepodávali vyrovnané
výkony a dopouštěli se individuálních chyb. Ty poté vedly k chybám
v obranné činnosti. Kvůli těmto
zaváháním se ale na juniory klubu
lidově nazývaného eskáčko nemohl
nikdo zlobit. Vždyť před začátkem
sezóny dalo obrovskou práci vůbec
sestavit kádr, aby měl kdo hrát.
Hokejistů nejen do juniorky, ale i dorostu bylo málo. I proto v Prostějově
zažili hektické pracovní léto. Během
něj se třeba musely narovnat vztahy
s jinými kluby. Vítkovicemi, Olomoucí, Kometou Brno. „Chtěl bych
poděkovat Milanu Sedlovi (bývalému předsedovi SK Prostějov 1913 –
pozn. red.), že se postaral o úspěšné
obnovení vztahů s Olomoucí. Spolupráce s trenérem olomoucké juniorky a reprezentační sedmnáctky
Karlem Beranem byla výborná. To
samé platí i o spolupráci s Přerovem.
Vyplatilo se to všem – klubům, trenérům i hráčům,“ hodnotil Jaroslav
Beck, že „zakopání válečné sekery“
přineslo užitek, a to nejen prostějovské straně.
Sama sezóna začala Prostějovu
s první polovinou září. Úvodní utkání se nepovedla. Tým, který si po
příchodech hráčů na střídavé starty
z extraligových klubů na sebe teprve zvykal, nestačil 0:6 na Šumperk
a 0:2 na Kroměříž. První góly i body
zaznamenal ve třetím kole proti
Valašskému Meziříčí. V přestřelce
uspěl 6:5 a zvedl si sebevědomí. Dál
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0:5. V poslední třetině nadstavby
Prostějované vyzráli na Nový Jičín
4:3 a s uherskobrodským Spartakem
prohráli 4:5. Následovaly nezdary
0:2 s Brnem a 5:6 s Karvinou. S Orlovou si hokejisté s orlem na hrudi
věděli rady 5:4, proti Boskovicím se
to ale přesně otočilo a výhra nepřišla
ani v souboji s Černými vlky (3:6).
Sezónu nicméně juniorský výběr zakončil přece jen vítězně – z Frýdku si
odvezl pozitivní výsledek 3:2. V konečném součtu obsadil v nadstavbové skupině se ziskem 42 bodů třetí
pozici. Na vítězné Brno ztratil čtrnáct bodů. Jaroslav Beck z toho ale
nedělal žádnou tragédii. „Klukům
uplynulá sezóna hodně dala, posunuli se dál. Někteří z nich prokázali
kvality nejvyšší juniorské soutěže,
třeba Michal Janeček,“ zmínil syna
prostějovského trenéra a sekretáře
Michala Janečka, jenž kvůli studiu
během hracího ročníku vyměnil
extraligový Havířov za prvoligový
mateřský Prostějov.

%HFNXzMXQLRU\QHSRYHGH
Řada prostějovských mladých hráčů
má ještě většinu juniorských roků
před sebou. „Tým jsme měli hodně
mladý, složený z velké části z kluků
ročníku 2002. Ty po další reorganizaci soutěží ze strany svazu čekají
v juniorce ještě tři sezóny,“ upřesnil
Jaroslav Beck. Podle něj si hokejisté
budou skončenou sezónu pamatovat a při dobrém vedení ji v budoucnu zúročí. Sám prostějovský rodák
jim už však pokyny z lavičky udílet
nebude. V klubu překvapivě skončil. U juniorky jej nahradí dosavadní
kouč dorostu Michal Janeček s asistenty Liborem Miškovským a Markem Černoškem.
„Podařilo se nám poskládat juniorku
i dorost, což nebylo vůbec jednoduché, ale díky kontaktům Jardy Becka
jsme tyto soutěže nakonec mohli
přihlásit. Tímto bych chtěl Jardovi
poděkovat. Tento ostřílený hokejový stratég měl u nás smlouvu na
rok. Byli jsme s ním sice spokojeni,
ale dále jsme s ním kontrakt neprodloužili,“ potvrdil Beckův odchod
člen vedení SK Prostějov 1913 Pavel
Kumstát. Současně osvětlil, jakou
cestou se chce klub ubírat. „Hodláme jít cestou mladých trenérů, které
si chceme vychovat jak po hokejové
stránce, tak i lidsky. Chceme tady
mladé charakterní pracovité kluky,
kteří klub posunou ještě dál. Juniorku od další sezóny přebírá Michal Janeček, který s Jardou spolupracoval.
Doufám, že se od něj hodně naučil,
jen bude muset více zapracovat na
komunikaci s hráči a občas je i pochválit. Věřím, že to zvládne. Pokud
ne, přijde někdo jiný. Musíme také
u této kategorie zvýšit konkurenci,“
řekl.
'RURVWl½GQÙSURSDG½N
sezóna dopadla podle
RÄHN½Y½QÉ

Během suché letní přípravy trénovali dorostenci SK Prostějov 1913
společně s juniorkou. Bylo jich
málo, sotva deset. Tým pod vedením trenéra Michala Janečka se
musel postupně doplnit o hokejisty
z okolních klubů. V základní části
regionální ligy mu pak podobně jako
juniorce těsně unikl postup. V nižší
nadstavbě dlouho usiloval u umístění „na bedně“. Po nepovedeném
závěru se musel spokojit se čtvrtou
příčkou. Konečné umístění druhé
nejstarší kategorie nebylo v Prostějově žádným šokem. Dorostenecký
kádr se podobně jako ten juniorský
dával dohromady a celkem se očekávalo, že se umístí, jak se nakonec také
umístil. Michal Janeček konstatoval,
že jeho tým podal průměrný výkon,
ovšem rozhodně nepropadl, ani nezklamal.

=HâLYRWD
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PROSTĚJOV Mistrovská sezóna taková, jaká se očekávala, ale
i příjemné překvapení. To je vizitka mládežnických hokejistů SK PŮVODNÍ
Prostějov 1913 v soutěžním ročníku 2018/2019. Junioři a doros- zpravodajství
tenci se v konečných nižších nadstavbách regionální ligy umísti- pro Večerník
li třetí, respektive čtvrtí. Starší žáci si vysloužili celkové osmé mís- Petr
to, zato ti mladší se radovali z pomyslného zlata. Jako závěreč- KOMÁREK
nou tečku za uplynulém děním na ledové ploše vám Večerník
nedal ani jednu branku a doma padl
přináší následující sumář a v dnešním vydání jeho první část.

.GRSÔLvHOQHOLWRYDO
Poslední dubnovou sobotu proběhl v prostorách Národního domu
v Prostějově druhý společenský ples
SK Prostějov 1913. Hokejoví tatínci
a funkcionáři sáhli tentokrát do skříně místo pro hokejovou výstroj pro
obleky, hokejové maminky vyměnily teplákovky za elegantní róby.
Celý ples by se dal přirovnat k hokejovému utkání. První třetina se
rozjížděla pravda pomaleji, neboť
někteří hráči a hráčky se zdrželi v šatně, zřejmě při dotahování
bruslí, a tak tyto páry dorazily až po
osmé hodině.
Ve druhé třetině se již tempo značně
stupňovalo, o což se starala i kapela
Romantica v čele s frontmanem
Romanem „Pytlíkem“ Doleželem.
O stupňování nálady se staral i barman Mirek, který všechny rozproudil svým freestilovým vystoupením
a poté sebou zdatně mrskal u baru
a všechny zahrnoval skvělými drinky. Někteří hráči dokonce museli
být pro příliš vysoké tempo hry napomenuti a vychladnout na trestné
lavici, za nedovolené nalévání.
Třetí třetina už měla zcela evidentně strhující tempo. Strhl se litý boj
o lístky do tomboly s extrémně
vysokým počtem kvalitních cen.
Roztleskávačky nestačily objíždět
všechny zájemce a musely být často
střídány. A to už šel zápas do samého finiše. Potácející se postavy po
ledě naznačovaly, že nikdo nikomu
nic nedá zadarmo. Když už to vypadalo na vítězství domácích, těsně
před koncem vyrovnal skvělým sólem sekretář klubu a vynutil si tak
prodloužení.
Všichni už byli evidentně značně
unaveni, ale do nastavení dali maximum. Nakonec společně strhli
výhru na stranu eskáčka a dva body
z venku, myslím, celý klub potěšily.
Za mou hokejovou kariéru jsem
moc lepších zápasů nehrál. Za to, že
tento zápas proběhl, a navíc v takové kvalitě, patří dík hlavně Martině
Markové, která nad tímto vším bděla a pro všechny společně se mnou
připravila.
Děkujeme vám všem, kteří jste na
ples zavítali a postarali se o skvělou
atmosféru, protože sport a kultura jdou jednoznačně ruku v ruce
a nejen hokejem živ je člověk. Ti,
kteří nepřišli, mohou jen litovat. Ale
jak už jsem řekl na plese, a za tím si
stojím, vždy se radši pobavím s lidmi, kteří tam chtěli být a chtějí se
bavit, než kdyby tam někdo náhodou musel přijít z donucení nebo ze
slušnosti. Pavel Matoušek, rodič

,WPKQąK5-2TQUV÷LQXO÷NKFNQWJQXGNMQWwCPEKX[JT¾VPKåwÊPCFUVCXDQXQWUMWRKPWTGIKQ
P¾NPÊNKI[XÚUNGFM[\G\¾X÷TGéPÚEJ\¾RCUčLGCNGRQUNCN[PCMQPGéPQWVąGVÊRQ\KEK0CUPÊOMW
UG2TQUV÷LQXCPÆTCFWLÊ\GXUVąGNGPÆDTCPM[
(QVQ*CPCĄG\PÊéMQX¾JQMGLRTGTQXE\

Dorostenci po společných trénincích na suchu s juniory začali na ledě
trénovat samostatně. Vedle hrstky
Prostějovanů oblékli červeno-bílý dres nově i hráči z Přerova nebo
Olomouce. Od Kohoutů dorazil
talentovaný brankář Špunar, který
později oslnil i na mistrovství republiky krajů do 15 let. Od Zubrů
zase přišli obránce Tomiga, útočníci
Kuchta s Fialou či objev z ruského
Petrohradu jménem Savva Šipakin.
Vedle těchto tváří dostali prostor
také nadějní prostějovští žáci z ročníku 2005.
Mistrovský maraton se rozeběhl se
zářím. Za všeho nejdříve absolvoval
desetikolovou základní část. Doma
a venku se v ní střetl s pěti různými soupeři – Znojmem, týmem
EHC Lions, Břeclaví, Hodonínem
a Kroměříží.V prvním zápase si se
znojemskými Orly poradil 5:2, načež 3:5 padl s Kroměříží. Následovaly další dvě prohry, 4:9 s EHC Lions
a 3:6 s Břeclaví. Čtvrtou porážku
ale už SK 1913 neutržil, jelikož přestřelku s Hodonínem získal ve svůj
prospěch v poměru 8:7. Na začátku
druhé poloviny základní části přišly nezdary 3:7 se Znojmem a 3:4
s Kroměřížskými.
EHC Lions tentokrát Prostějov zdolal 5:1, jenže Břeclavi podlehl 3:5.
K postupu výš mu už nepomohla ani
vysoká výhra v posledním kole 8:1
nad Hodonínem. V šestičlenném
pořadí obsadil pátou pozici, a to se
ziskem dvanácti bodů. Na třetí a poslední postupový flek měl manko pět
bodů.
„Nepodávali jsme vyrovnané výkony. Byli jsme schopní zahrát slušný
zápas a vyhrát, ale pak jsme dva zápasy nezvládli a prohráli. Rozdíly nebyly rapidní, nicméně do vyšší nadstavby jsme přesto nepostoupili,“ uvedl
lodivod dorostenců Michal Janeček.
V nižší nadstavbě vyzvali Prostějované vždy třikrát každého z devíti
protivníků. Úvod se jim povedl.
Sedmi góly vyprášili kožich rožnovským Černým vlkům a podobně zametli také s Břeclaví. Nerozhodila je
ani vysoká porážka 1:10 s Opavou.
„Opět jsme ale nepodávali stabilní
výkony. Kvalitní představení jsme
nebyli schopni zopakovat. Bylo to
jako na houpačce: jednou dobře,
jednou špatně, jednou dobře, jednou špatně,“ posteskl si Janeček.
I přes nestabilní výkonnost se však
Hanáci dlouho ve své skupině drželi mezi nejlepšími čtyřmi týmy.
Největší oříšek pro ně představoval
opavský Slezan, s nímž padli 1:10
a 1:5. Až ve třetím vzájemném duelu
ho dokázali porazit, a sice 5:1.
Prostějovský útok na některou z nejvyšších příček nakonec zastavila
nepovedená poslední část sezóny.
Trenér se netajil, že dorostenci prohrávali až hrozným způsobem. S tím,
že úplně přestala fungovat obrana
a nad eskáčkem vítězily i celky, které by za normálních okolností odjížděly z ledové plochy s porážkou.
„Jenom kvůli tomu jsme přišli o první trojku a skončili ‚až’ na čtvrtém
místě,“ zdůvodnil Janeček. Výsledky závěru nadstavby hovoří takto:
v sobotu 23. února Prostějov doma
pokořil Břeclav 3:1. Následovalo pět
nezdarů v řadě – 2:6 v Novém Jičíně,
1:6 doma s „B“-týmem Třince, 3:7
v Hodoníně, 3:7 na vlastním ledě
s Valašským Meziříčím a nakonec
3:6 v Orlové. Na alespoň částečné

spravení chuti došlo v posledním
kole, kdy Prostějovští přejeli Karvinou 10:2.
I realizačnímu týmu dorostu odešly
v průběhu sezóny některé opory,
jež patří jiným klubům. Týkalo se
to například hokejistů Přerova, kteří
ve svém kmenovém působišti válčili
ve čtvrtfinále play-off extraligy s Kometou Brno. Na jejich místo přišli
prostějovští starší žáci a v utkáních
se rozhodně neztratili. Naopak bojovali, byli platní. Nejvíce se dařilo Ondřeji Tománkovi, který měl
vyloženou fazonu a prosazoval se
i z hlediska střílení gólů. „Nemohli
jsme ale spoléhat na to, že nám žáci
budou rozhodovat zápasy. Od některých starších hráčů jsem čekal víc.
Měli strašné výpadky, jednou zahráli, podruhé a potřetí už ne,“ uzavřel
Michal Janeček.

'RURVWSRYHGH3ÕÄHN
Suma sumárum, ve 27 zápasech nižší nadstavbové skupiny získal dorost
SK Prostějov 1913 s pozitivním skóre
120:100 46 bodů. Díky nim si vysloužil čtvrtou příčku. V příští sezóně ho
již povede jiný kouč. Z Olomouce se
k prostějovskému ledu vrací Martin
Půček, asistenty mu budou dělat Pavel Musil, Martin Tománek a Marek
Černošek. „Dorost se mi hodnotí těžko, protože kluků bylo málo. Pracovali ale také poctivě a bylo vidět určité
zlepšení. Bohužel chyběla také větší
konkurence a tlak na hráče. V tomto
věku už by si kluci měli uvědomovat,
co chtějí dokázat a proč vůbec hokej
hrají,“ nabádá mladíky člen výkonného výboru eskáčka a bývalý výborný
obránce Pavel Kumstát. „Od další
sezóny k dorostu přichází mladý
ambiciózní student trenérské licence
‚A’ Martin Půček. Je to pro něj výzva
a očekáváme od něj tvrdou a poctivou práci. Martin patří spíše ke klidnějším trenérům, ale věříme, že už
má více zkušeností a prosadí se u nás,“
doplnil směrem k novému hlavnímu
kouči dorostenecké kategorie.
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HRÁČ

VEČERNÍKU MAJITELE BRONZU URÈÍ RYCHLÁ SÉRIE
V semifinále BK Olomoucko na výhru nedosáhl

LUKÁŠ SYCHRA

Svůj velký potenciál ukázal v závěrečném
semifinálovém duelu s mistrem nadějný pivot
Olomoucka. Sám zřejmě ani nečekal, že na palubovce stráví více než třináct minut, což je více
než dvojnásobek jeho letošního průměru. Přidělený
prostor patřičně využil. Ze tří střel dvě proměnil a dal čtyři body. Přidal i útočný doskok a ztratil jediný míč. Dvakrát si
pomohl faulem, stejně tak dvakrát
donutil faulovat soupeře.

LUKÁŠ
PALYZA

Pondělí 20. května 2019
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Poslední zápasy sezóny 2018/2019 čekají na basketbalisty BK Olomoucko. V souboji o 3. místo narazí na Svitavy a série se hraje na dvě výhry. Po čtvrtečním duelu 23. května na půdě
soupeře se Hanáci ve vlastní hale představí o dva dny později, tj.
v sobotu 25. května od 18:00 hodin. Případné rozhodující utkání
by se hrálo příští pondělí 27. května znovu ve Svitavách.
Před začátkem série se jen obtížně
Původní zpravodajství
odhaduje, v jaké náladě se svitavští
pro Večerník hráči představí na palubovce. Zklamání z porážky bylo veliké. „Pro moje
Ladislav VALNÝ
družstvo je to samozřejmě těžká rána,
„Bude to hodně rychlá série. Zápasy čeká nás jen boj o bronz... Kdyby mi
jdou za sebou v pekelném tempu, Ne- někdo řekl před sezónou, kdy jsem bubude čas na regeneraci. Vlastně pořád doval tento kádr se šesti hráči mladšími
budeme jednou nohou na cestách,“ dvaadvaceti let, bral bych to všemi deseuvědomuje si náročnost programu ti, ale teď je to hořké,“ přiblížil pocity po
kouč BK Olomoucko Predrag Bená- semifinálové porážce Lubomír Růžičček, podle něhož je jedno, že na tým ka, kormidelník Turů.
vyšli svitavští Tuři, a ne Děčín, který si V každém případě oba týmy čeká zanakonec vybojoval postup do finále. jímavá série, která bude rychle hoto„Snad jen z pohledu vzdálenosti je sou- vá. „Když se hraje na dvě výhry, není
peř pro nás lepší. Jezdit pořád do Děčína prostor na nějaké klopýtnutí. Kdo ztratí
a zpátky by bylo opravdu hodně nároč- první duel, bude okamžitě pod velné,“ poznamenal kouč.
kým tlakem. Začínáme venku, přesto

NA DVÌ VÝHRY

Foto: www.bkolomoucko.cz

chceme uspět a získat možnost sérii
v domácím prostředí ukončit,“ plánuje
Benáček. „Zase nás může mrzet, že se
nám nepodařilo po nadstavbové části
soutěže získat o něco lepší umístnění.

Teď už s tím nic nenaděláme. Ve svitavské hale jsme odehráli několik vyrovnaných zápasů, až koncovky nám
nevyšly. Teď už je čas vyhrát,“ nabádá
své hráče Benáček.
(lv)

PETR
ŠAFARČÍK
KOOPERATIVA NBL 2018/2019

Semifinále 4:9]iYĨUXWĨÿNpVpULHGRñO\KUiġ÷PVtO\

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì. B OL

Hned první dva útoky naznačily, že
předchozí zápasy stály domácí výběr

příliš sil. Mistr své střely proměnil,
na druhé straně se vždy míč odrazil
od obroučky. Ve 3. minutě sice Olomoucko dokázalo vyrovnat, jejich
chvilkové vzepětí okamžitě zastavil
šesti body Jaromír Bohačík. Minutu
a půl před koncem čtvrtiny hosté vedli
už o deset bodů a úvodní desetiminutovku ovládli v poměru 25:15.
Oživení na palubovku přinesl Váňa,
jehož první dvě střely z dálky našly
svůj cíl a díky tomu ztráta chvíli nenarůstala. Ani to nestačilo. Domácí se
individuálními akcemi snažili nepříznivý vývoj zlomit, těžké střely jim ale
neseděly. Polabský celek se naopak
dostal do velké pohody a v 16. minutě odskočil na rozdíl dvaceti bodů

– 25:45. Ani pak nepolevil a Olomoucko v poločase prohrávalo 34:62.
Dvanáct sekund po pauze Myers
smečí navýšil rozdíl na rovných třicet
2TGFTCI$'0è'-$-1NQOQWEMQ
bodů. Domácí se i za rozhodnutého „Takové utkání se těžce hodnotí. Neměli jsme nárok, tento zápas nám nevyšel. Klustavu snažili dohrát střetnutí se ctí, ci už toho měli zřejmě hodně. Vypadalo to, jako bychom nebojovali, ale to nebyla
současně dal kouč Predrag Benáček pravda. Hlavy všech hráčů chtěly, těla byla proti. Posledních patnáct minut hráli klui prostor mladým hráčům. Už ve třetí ci ze střídačky, nemělo smysl trápit nosné hráče. Nymburk si postup zasloužil. Ve
periodě se dostal na palubovku na- finále je právem, my se musíme snažit nabrat síly do poslední série sezóny.“
příklad pivot Sychra, některé pasáže
1TGP#/+'.è'<$CUMGVDCNN0[ODWTM
hrála výhradně česká sestava, která „Celé utkání jsme měli pod kontrolou, i úspěšnost střelby byla mnohem
přivedla zápas za stavu 47:81 do po- lepší než třeba ve třetím utkání. Série skončila jednoznačně, ovšem snadné to nebylo. Semifinále bylo reklamou na basket. Olomoucko si zaslouží
slední čtvrtiny.
V ní už polevili také hosté, ovšem po- velký kredit. Kdyby se na konci nadstavby nezranil Lukáš Palyza, zřejkoření stobodové hranice si nenecha- mě bychom se potkali až ve finále. Soupeři přeji hodně štěstí v zápasech
li ujít. Postaral se o to nymburský ve- o bronzovou medaili.“
Statistiky z utkání
terán Benda necelé dvě minuty před pod šedesáti body – se ovšem Nymnajdete na straně 26
koncem. Druhý cíl – udržet soupeře burku nepodařil.
(lv)

PROSTĚJOVNejtěžší série za
poslední sezóny. Tak nazývali basketbalisté Nymburka semifinálové bitvy s Olomouckem. Až ve
čtvrtém utkání byli obhájci titulu
lepší, v prvních třech duelech byli
Hanáci minimálně vyrovnaným
soupeřem a i podle hráčů soupeře
si zasloužili alespoň dílčí úspěch.
„Dlouho nás nikdo nepřinutil hrát

takhle naplno. Olomoucko si zaslouží velký respekt za celou sérii. I kdyby nějaké utkání vyhráli, bylo by to
zasloužené,“ uznal kvalitu hanáckého
výběru Vojtěch Hruban, křídelník
mistrovského výběru. „Poslední porážka o pětatřicet bodů byla až příliš
krutá. Bylo vidět, že základní pětka
byla zatavená, nakonec z toho byl docela nepěkný výsledek, který si ani ne-

zasloužili,“ poznamenal Hruban.
Stálý člen reprezentačního výběru se
v semifinále dlouho trápil. V prvních
třech zápasech dal dohromady pouze osm bodů a z pole trefil jedinou
střelu. Prosadil se až v závěrečném
duelu, kdy byl s dvaceti body nejlepším nymburským střelcem. „Musím
poděkovat spoluhráčům, že se mnou
měli trpělivost. Hrál jsem opravdu

BK NYM

Dva hráèi
v nominaci dvacítek
Prostějov (lv) – Hned dva zástupci
prostějovského basketbalu se vešli
do širší nominace národního týmu
do 20 let, který od 12. do 21. července čeká mistrovství Evropy v portugalském Matosinhosu. Ve výběru
Ladislava Sokolovského dostanou
prostor poprat se o účast na turnaji
pivot Lukáš Sychra a univerzál Štěpán Borovka, který může být na
rozehrávce i křídle. V rámci přípravy
na šampionát na hráče čeká soustředění v Nymburku na začátku června, pak série devíti zápasů se šesti
soupeři. Generálkou před odletem
do Portugalska bude dvojzápas
s Maďarskem 4. a 5. července.

Trio Orlù zabojuje
o Evropu
Prostějov (lv) – Na přelomu července a srpna budou o co nejlepší
výsledek na mistrovství Evropy
usilovat reprezentanti České republiky do 18 let. Dějištěm bude
rumunské město Oradea a o účast
v turnaji budou během přípravy usilovat také tři basketbalisté
z Prostějova. V širší nominaci jsou
Adam Šiška, Jan Trávníček a Richard Bálint. Všichni tři se budou
snažit dostat do konečné sestavy,
která v Rumunsku postupně ve
skupině vyzve Lucembursko, Island, Bosnu a Hercegovinu, Izrael
a Norsko.
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67:102
STAV SÉRIE: 0:4

PROSTĚJOV Hned první postupový mečbol dokázali minulé
využit basketbalisté Nymburka
na palubovce Sportcentra DDM
v Prostějově. BK Olomoucko
ztratil s mistrem i druhé domácí utkání, tentokrát po výsledku
67:102 a celou sérii prohrál 0:4 na
zápasy.

Ladislav Valný

&2=$=1÷/2

NA TISKOVCE...
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hodně špatně. Nemohl jsem se trefit,
dělal hodně chyb. Až na konci série
jsem byl platným týmovým hráčem,“ poznamenal Hruban, podle
něhož byl duel s Olomouckem
předčasným vrcholem celé sezóny.
„Kdyby tabulka po nadstavbě byla
jen trošku jiná, zřejmě bychom na
sebe narazili až ve finále.“
Podle zkušeného basketbalisty je

Olomoucko na dobré cestě za první medailí v krátké klubové historii,
i když narazí na silné Svitavy, které šly
do vyřazovací části soutěže z druhé
pozice. „Přeji klukům hodně štěstí
v zápasech o třetí místo, které by si
tým za celou sezónu z mého pohledu zasloužil. Když bude Olomoucko
hrát jako proti nám, medaile jim
cinkne,“ odhaduje Hruban.
(lv)

„Medaili chceme,“ burcuje rozehrávaè

Adam GOGA

PROSTĚJOV Téměř sedmadvacet
minut strávil na palubovce v posledním semifinálovém střetnutí proti
Nymburku Adam Goga (na snímku).
Podobnou porci ve vyřazovací části soutěže ještě v kariéře
nedostal. A ve hře určitě nezklamal. „I přes porážku to byla
skvělá zkušenost,“ uvedl mladý rozehrávač BK Olomoucko.
Nyní už ale myslí na jediné - urvat Svitavám bronz!

3LäWHQD
SUHGSODWQH#YHFHUQLNSYF]

Nymburk. Aspoň jedno vítězství
EXKLUZIVNÍ rozhovor
jsme si za průběh celého semifinále
pro Večerník určitě zasloužili. Na hřišti se to ale bo-

1HERYROHMWHQD


Ladislav VALNÝ
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ƔƔ V posledním utkání jste už na
Nymburk nestačili. Chyběla vám
větší víra, nebo už scházely i fyzické síly?
„Před zápasem jsme se v šatně říkali,
že máme určitě větší motivaci než

hužel neprojevilo.“
ƔƔ Tušil jste už během první čtvrtiny, že hrajete poslední zápas série?
„Za tři minuty měl soupeř pět útočných doskoků a zápas pak pokračoval,
jak začal. Nymburk se rozjel a už nešel
zastavit.“

ƔƔ Od třetí čtvrtiny jste hráli
v „prostějovské" sestavě mladých
odchovanců. Co jste říkal takovému složení týmu?
„Pro nás dobrý, že jsme mohli získat
nějaké minuty v takovém zápase. To
se často v play-off a navíc v semifinále nestává. Bylo to dáno i tím, aby si
zkušení a obvykle hodně využívaní
hráči mohli trošku odpočinout před
sérií o třetí místo. Bylo to za rozhodnutého stavu, přesto to byla velká
zkušenost.“
ƔƔ V sérii o bronz vyzvete svitavské Tury. Věříte, že získáte medaili?
„Nevím jak ostatní, ale osobně si
věřím. Ale myslím si, že stejně je na
tom zbytek týmu. Tu medaili chceme!“

Pondělí 20. května 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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Petr KOZÁK
Do hlavní soutěže prostějovského challengeru se letos dostane celkem 48 hráčů, 16 z nich přitom bude mít v prvním
kole volný los. Kvalifikaci naopak budou
hrát pouze čtyři plejeři, jak je tomu od letoška na ATP challengerech zvykem - tři
podle ITF rankingu a jeden, který obdrží
volnou kartu. Na posun do hlavního pavouka se mohou těšit oba finalisté. „Čeká
nás nejenom tato novinka. Pořád ale platí, že především chceme tímto turnajem
podpořit naše mladé hráče a současně nabídnout divákům kvalitní mužský tenis,“
zopakovala známou strategii ředitelka
Moneta Czech Open Petra Černošková.
Na turnaji nebudou opět chybět nejlepší čeští hráči Jiří Veselý, Lukáš Rosol či
Adam Pavlásek. Mezi největší zahraniční hvězdy startující na letošním
Moneta Czech Open by měli patřit Nizozemec Robin Haase, Slovák Martin
Kližan nebo dvacetiletý norský talent
Casper Ruud.

Program Moneta Czech Open

neděle 2. června
pondělí 3. června
úterý 4. června
středa 5. června
čtvrtek 6. června
pátek 7. června
sobota 8. června
sobota 8. června

10:00
10:00
10:00
10:00
11:00
11:00
10:00
11:00

finále kvalifikace a 1. kolo dvouhry
1. kolo dvouhry a čtyřhry
2. kolo dvouhry, 1. kolo čtyřhry
2. a 3. kolo dvouhry, čtvrtfinále čtyřhry
čtvrtfinále dvouhry, semifinále čtyřhry
semifinále dvouhry, finále čtyřhry
exhibice Radka Štěpánka
finále dvouhry

„V hráčském listu je přihlášena spousta
dobrých jmen, k využití navíc máme pět
volných karet. Počítáme s tím, že jednu
po dohodě s Českým tenisovým svazem
dostane sedmnáctiletý talent Jiří Lehečka, druhou měníme se Slovenským tenisovým svazem, u zbývajících tří uvidíme,
jak se bude vyvíjet situace a pohybovat
hráčský list. Přece jen jsme ve druhém
týdnu French Open, což je specifický
termín, který nám mže přinést na poslední chvíle super hráče, stejně jako
sebrat některé stávající účastníky,“ řekla
Petra Černošková, která jedním dechem
dodala: „Myslím si, že pole už je natolik
kvalitní, že ho nemusíme nijak extra posilovat. Je tak možné, že šanci dostanou
další mladí hráči.
Prostějovský turnaj každoročně zdobí
tradiční exhibice a nejinak tomu bude
i letos, přičemž tentokrát sobotní paráda proběhne ve znamení rozlučky
s Radkem Štěpánkem. „Nastoupí na
kurt při sobotní exhibici s Jiřím Novákem. Proti nim bude hrát dvojice Petr
Pála - Pavel Vízner,“ přiblížila jedno
z lákadel. „Plánujeme dále dětský den,
hráčskou party a další zajímavé události,“
přidala turnajová ředitelka.
Následně se k aktérům tiskové konference připojil skrze telefon Jiří Veselý,
trojnásobný prostějovský šampion.

„Každý rok se těším, je to můj nejoblíbenější turnaj, navíc v domácím prostředí.
(QVQèGUM¾URQTVQXPÊ2CXGN.GDGFC
Snad najdu formu a povede se turnaj
nejen mi, ale i všem českým tenistům. Je
důležité, aby se na něm ukázali i mladí
čeští hráči,“ vyjádřila přání aktuální domácí jednička. V uplynulém týdnu bohužel
Veselý neobhájil titul v německém Heillbronu, aby uspěl v kvalifikaci podniku
ATP v Lyonu, kde v tomto týdnu odehraje hlavní soutěž. Následně se představí na
grandslamovém Roland Garros. „Zranění
už jsem měl až moc. Bohužel kvůli nim
nemám ideální formu, pořád se hledám
a snažím se do toho dostat zpátky. Snad to
ale bude každým turnajem lepší a lepší,“
doufá Jiří Veselý. A jeho cíle pro letošní ročník Moneta Czech Open? „Chtěl bych, aby
se mi jako prvnímu podařilo vyhrát turnaj
čtyřikrát. Je to výzva, rád bych to dokázal,“
má jasno pětadvacetiletý hráč.
Na závěr setkání s médii si vzala slovo
opět Petra Černošková, která hovořila
i o některých úskalích. „Nejvíce nám
zamotala hlavu nová forma kvalifikace.
Snad nám vyjde počasí, máme případně střechu. Musíme hrát zápasy jen na
kurtech, které jsou pod livestreamingem,
takže budeme využívat jen centr, jedničku
a dvojku,“ prozradila.
dolarů. Není moc rozdíl, jestli bude mít navíc velké náklady na hospitality lifikanty. To je o dost více než loni,“
Posléze ještě došlo na téma financí. dotace 100, nebo 125 tisíc, lepší a transport, musíme ubytovat osmačty- konstatovala ředitelka prostějovského
„S dotací jsme zůstali na sto tisících hráče bychom nenalákali. Budeme řicet hráčů z hlavní soutěže a čtyři kva- challengeru.

Å0iPYçG\FN\UDGRVWNG\çVLPģçX Vítìzná teèka Kostelce proti brnìnskému torzu
]DKUiWVNRVWHOHFNìPLNOXN\´
XVPtYiVH-DNXE*UXOLFK
KOSTELEC NA HANÉ Mladý odchovanec Sokola HK Jakub Grulich
(na snímku) patří ve svých osmnácti
letech k benjamínkům kosteleckého mužstva, přesto už je kmenovým
hráčem extraligového Nového Veselí
a domů do druhé ligy chodí formou
hostování jen občas. V nedělním dopoledni na závěrečný mač sezóny
proti rezervě Brna to talentovanému gólmanovi vyšlo, šanci naskočit mezi tyče dostal na dvacet
minut. A využil je k hodně povedenému výkonu.

HK KNH
HA BRN

34:26

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

ekluzivní
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Jak byste střetnutí okomentoval?
„Od začátku jsme se s nimi tahali, nemohli se chytit, byly tam zbytečné chyby. Až po nějakých dvaceti minutách
jsme se víc dostali do hry, vývoj rychle
otočili a pak už neměli větší problémy.
Brňáků totiž přijelo málo, nemohli skoro střídat. A jakmile jsme my přestali
tolik chybovat i zrychlili do útoku, byl
zápas dost jasný. Rozstřílely se některé
naše opory, nakonec to byla docela pohoda.“
yy Asi to byl především souboj s extraligovým pendlem SKKP Kostou
Petrovičem, že?
„Jo, on je prostě kvalitní extraligový házenkář. Prvních deset minut si z nás dělal
trochu dobrý den a až potom jsme postupně přišli na to, jak ho líp bránit. Byť
gólů dal i tak hodně.“
yy Vy jste měli místo v bráně rozdělené s Pavlem Navrátilem a Honzou
Mayerem přesně po dvaceti minutách?
„Ano, já jsem chytal od dvacáté do čtyřicáté, tak to bylo předem domluvené.“

KOSTELEC NA HANÉ Výsledkově průměrné jaro ve 2. lize mužů
ČR 2018/19 uzavřeli házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané HK bezproblémovým triumfem na vlastní palubovce Městské sportovní
haly. V posledním 22. kole soutěže porazili početně minimální
SKKP Handball Brno B vysoko 34:26 (18:13) a díky tomu obsadili
v konečném pořadí jihomoravské skupiny solidní páté místo.

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

yy A máte ze svého výkonu dobrý
pocit?
„Určitě jo. Já mám vždycky radost, když
si můžu zahrát s kosteleckýma klukama.
Povedlo se mi několik dobrých zákroků
i hodit pár dlouhých balónů do trháků,
chlapi mi pomohli v obraně.“
yy Máte přehled, kolik duelů za Sokol
jste v letošním ročníku absolvoval?
„Chytám za Nové Veselí a sem do Kostelce se dostanu, jen pokud tam máme
volno, zrovna není zápas extraligy. Během téhle sezóny mi to dohromady vyšlo na sedm druholigových utkání, pět
podzimních plus dvě jarní.“
yy A váš celkový dojem z uplynulé
sezóny v HK?
„Parta je tady super. Já už jsem prošel šesti nebo sedmi týmy a zdejší mančaft je
jako kolektiv fakt skvělý. Všechny zápasy,
co jsem tu odehrál, byly v pohodě, navíc
z těch sedmi mých se podařilo hned šest
vyhrát. Takže já jsem určitě spokojený.“

Úvod zápasu byl ze strany domácích tradičně váhavý. Technickými chybami často
ztráceli míče a soupeř, který přicestoval
s pouhými osmi plejery, zvládal držet krok
(1:3, 4:5). Muziku za hosty logicky tvrdil
extraligový borec Petrovič, jenž o dvě třídy
převyšoval všechny své parťáky, převážně
mladičké. A po obratu ze 7:6 na 7:9 ve 14.
minutě hrozilo další trápení Hanáků.
Ti se ale pro zbytek prvního poločasu herně zvedli, aby střetnutí dostali pod kontrolu. Pomohlo několik dobrých zákroků
brankáře Navrátila, posléze i jeho kolegy
mezi tyčemi Grulicha. A často skórujícího
Podhrázského podpořil M. Grepl, když

se díky bleskovým kontrům do otevřené
obrany SKKP podařilo zrychlit, celkově
rozhýbat předtím statickou hru. Pramenilo z toho otočení vývoje z 10:11 na 13:11,
VIDEO &
do přestávky pak náskok vzrostl až na rozFOTOGALERIE klikni na
BYLI JSME
díl pěti gólů.
www.vecernikpv.cz
U TOHO
Jakmile Sokoli hned po návratu ze šaten
-QUVGNGEMÚ4QUVKUNCX2QFJT¾\UMÚ XRTCXQ FCN$TPW$UGFOIÐNčVÆJNGUVąGNGPG\C
přidali další dvě trefy (20:13), vypadalo
DT¾PKNCPKGZVTCNKIQXÚRGPFNJQUVč-QUVC2GVTQXKé XNGXQ  (QVQ/CTGM5QPPGXGPF
to na jednoznačnou partii. Leč prostřídaná sestava hákáčka vzápětí polevila, loval již 33:23. Chlapci Handballu ale
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
vinou nové porce laciných hrubek včetně nerezignovali, načež ve finiši zkorigovali
a konečnou tabulku 2. ligy mužů
několika školácky ztracených balónů do- na 34:26.
najdete na straně 26
volila brněnské rezervě nadále tažené balkánským pořízkem dotáhnout na 20:16.
Rozhodnuto ještě teoreticky nemuselo
být, nicméně Jihomoravané téměř bez
možnosti střídání na víc neměli.
Jejich naděje v uvolněně hrané derniéře
Milan VARHALÍK – TJ Sokol Kostelec na Hané-HK:
sezóny definitivně odvál kostelecký nápor „Zaplaťpánbůh za vítězství o osm gólů, a že jsme skončili pátí. Utkání se od začátku nevyvíjelo
úplně tak, jak jsme si představovali, ale přesto jsem věřil, že ho zvládneme. Což se nakonec
mezi 40. a 45. minutou v podobě čtyřgólové šňůry (z 22:18 na 26:18). Rozstřílel povedlo. Stejnou porci dvaceti minut si zachytali všichni tři brankáři, do hry se postupně víc
dostali všichni kluci včetně mladých a dalšího dorostence Dušana Knápka, který dal stejse L. Varhalík, kvalitně zachytal i třetí do
ně jako v Prostějově sedmičku. Po téhle stránce spokojenost, celkově nechci hráče nijak
party strážců svatyně Mayer, lépe zapra- kritizovat. Ale taky je nemůžu nijak moc chválit. Udělali jsme totiž hodně chyb, na druhou
covala defenziva. A v závěrečné čtvrtho- stranu tam od nás byly i krásné momenty. Vyzkoušeli jsme si obranu 0-6, místy se projedině tak nevznikly žádné pochyby o vítězi vil rozdíl mezi druhou ligou a extraligou. Aspoň to chlapci pocítili hlavně poznáním, že
duelu. Výběr TJ mohl s porážkou smíře- situace je potřeba dohrávat až do jejich úplného konce, do zapískání. Nebyla to celkově
moc pěkná házená, ale poměrně jasně jsme vyhráli a tím aspoň poděkovali fanouškům za
ného soka vyprovodit ještě výraznějším podporu, důstojně uzavřeli sezónu. Vítězně doma, což je podstatné.“
poměrem, nedlouho před koncem kra-

Pozápasové
hodnocení trenéra
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30:34

DOLNÍ CEREKEV, PROSTĚJOV
Vynikající závěr tohoto soutěžního
ročníku měli házenkáři TJ Sokol II
Prostějov. V závěrečném 22. dějství 2.
ligy mužů ČR 2018/2019 zvítězili na
půdě TJ Dolní Cerekev, kde výsledkem 30:34 (14:15) prodloužili sérii
svých výher na pět střetnutí! A naprosto zaslouženě obsadili ve skupině Jižní

Morava sedmé místo s vyrovnanou
zápasovou bilancí, což je pro „dvojku“
nesporný úspěch.
Na hřišti jedenáctého celku tabulky však
Hanáci zpočátku ztráceli. „Na poslední
chvíli se mi z různých důvodů omluvila řada hráčů, tudíž jsme k utkání odjeli
jen v devíti lidech s jediným gólmanem
Jirkou Sladovníkem. V úvodu nám dělal
problémy jak nejlepší kanonýr soutěže
Houček, tak hostující extraligista Veselý
z Nového Veselí. A soupeř poměrně dlouho vedl, byť těsně,“ popisoval sobotní mač
prostějovský trenér Tomáš Černíček.

Jeho svěřenci v okleštěné sestavě se však během duelu zlepšovali. „Ve 22. minutě jsme
poprvé srovnali, potom se skóre několikrát
přehouplo na obě strany. Takhle vyrovnaně
zápas pokračoval do nějaké 45. minuty, kdy se
nám podařilo získat trochu větší náskok tří až
čtyř branek. Ten jsme následně udržovali až
do konce, závěr proběhl bez větších problémů pod naší kontrolou,“ radoval se Černíček.
Svým svěřencům vyslovil maximální pochvalu. „Všichni kluci, kteří naskočili do
utkání, odvedli výbornou práci. Houčka
jsme postupně ubránili solidním způsobem, na Veselého se po přestávce vyplatila

osobka. Mančaft střelecky táhl Jirka Kosina, přidali se k němu zkušený David Jurečka, mladý Vojta Micka i ostřílený Tom Flajsar svým asi nejlepším výkonem v tomto
ročníku. Panuje velká spokojenost, za dané
situace a v takovém složení jsme zahráli
moc dobře. A potvrdili vydařený konec
sezóny, uzavřít ji pěti vítězstvími za sebou
bez mladých Flajsarů na hostování z extraligy a při s dalších absencích je paráda,“ těšilo
Černíčka.
(son)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a konečnou tabulku 2. ligy mužů
najdete na straně 26
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PRAHA, PROSTĚJOV Za přítomnosti turnajové ředitelky Petry Černoškové, prezidenta Českého tenisového
svazu Iva Kaderky a zástupce Moneta
Bank Aleše Sloupenského proběhla
minulé úterý po poledni tisková konference k letošnímu ročníku největšího českého mužského turnaje Moneta
Czech Open. Ten se bude hrát v celé
své parádě od neděle 2. do soboty 8.
června v Prostějově a kromě nabitého seznamu účastníků nabídne opět
i atraktivní exhibici s Radkem Štěpánkem a dalšími hvězdami. Zajímavostí
bude, že domácí hvězda Jiří Veselý
bude usilovat už o čtvrtý triumf.
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Základnou tuzemské špičky v outdoorovém sportu
se po tři dny stal Hotel Tennis Club
PROSTĚJOV Reprezentační výběr orientačních běžců PŮVODNÍ
a bežkyň České republiky pobýval od 3. do 5. května na zpravodajství
Prostějovsku, kde absolvoval třídenní soustředění se sprin- pro Večerník
terským zaměřením takzvaný SPRINT CAMP. Celý národní Marek
tým naší země v tradičním sportovním odvětví byl ubyto- SONNEVEND
ván v Hotelu Tennis Club Prostějov, ze kterého vyrážel na
jednotlivé tréninky do různých koutů regionu. Podrobnosti jsme převzali z výstižné zprávy
o akci, kterou na internetové stránky Českého svazu orientačních sportů umístil trenér reprezentace Jan Procházka, až do loňska špičkový závodník, a dokonce i mistr světa.„Náš nároďák zavítal během prvního květnového víkendu na sprintové soustředění do Prostějova.
Reprezentanti zde od pátečního odpoledne do nedělního dopoledne odběhali čtyři tréninky v plné rychlosti,“ ohlédl se za kempem a vzkázal:„Chtěl bych poděkovat oddílům SK
Prostějov a KOB Konice za poskytnuté mapy i pomoc s uspořádáním soustředění.“

" I NII L ? JII L N´´ Û

varianty. Kontrolu jsme tak přemístili
na náměstí, ale tato možnost se stala
jasně nejméně výhodnou. Celkově se
však závodníci pěkně rozdělili do dvou
zbývajících variant tratí.
Finále už proběhlo pouze rozdělovací
metodou, protože se nám nechtělo
tisknout dalších čtyřicet map, které
by nakonec nebyly využity. Do finále
postupovali vždy tři plus tři závodníci
z každého rozběhu. V mužském finále se kluci rozdělili na motýlu na dvě
skupinky, kdy Mára Minář s Vojtou
Králem svou variantu proběhli rychleji než ostatní. Naopak v ženách se na
uzlovce obě větve sešly téměř současně, a tak se rozhodovalo na poslední
části tratě.“
Výsledky – muži finále A: 1. Král
8:34, 2. Minář 8:40, 3. Glonek 8:54,
4. Nykodým 9:01, 5. Křivda 9:02,
6. Kubelka 10:30. Muži finále B: 7.
Hirš 9:17, 8. Horčička 9:22, 9. Navrátil
9:47, 10. Mudrák 9:56. Ženy finále A:

souèet umístìní v trénincích
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1. Janošíková 7:33, 2. Indráková 7:38,
3. Novotná 7:42, 4. Aschermannová
7:48, 5. Čechová 7:58, 6. Kosová 7:58.
Ženy finále B: 7. Vyhnálková 8:22,
8. Hiršová 8:31, 9. B. Šiková 8:46, 10.
Šimková 8:53, 11. K. Šiková 9:17.
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„Poslední dobou se sprintové štafety
běhají v parcích, a tak i my jsme využili
novou mapu v Čechách pod Kosířem.
Tratě stavěl Jan Procházka, jako i zbytek
na soustředění. V sobotním dopoledni
se jednalo o velmi rychlý trénink, ve kterém rozhodovaly vteřiny, protože volby
postupů byly víceméně rovnocenné.“

„Téhle části soustředění patřila sobota
odpoledne v centru města se startem
i cílem za prostějovskou sokolovnou.
Semifinále bylo postaveno variantou self-choice, tedy závodníci měli
dvacet sekund před startem možnost
si prohlédnout tři varianty tratí a se
startovním výstřelem si vybrali jednu
zvolenou. Bohužel výběr byl ovlivněn
zavřením průchodu (v poledne byl ještě otevřený) na druhé kontrole modré
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„V pátek jsme se sešli v Jevíčku a očekávali tam poklidné maloměsto, ale
nakonec byly ulice plné díky cyklistickému Závodu Míru nejmladších.
Naštěstí se náš trénink vklínil přesně
mezi start a dojezd. Tratě připravil
Honza Šedivý a dlouhými postupy
závodníkům pěkně zamotal hlavu. Nakonec často vyhrávala první nalezená
varianta. Navíc jsme si ukázali, že nejen
dlouhé postupy ve sprintu rozhodují,
ale občas se dá ztratit i na krátkých.“
Výsledky – muži: 1. Král 11:58, 2.
Glonek 12:38, 3. Nykodým 12:39,
4. Minář 12:41, 5. Navrátil 13:08, 6.
Hirš 13:16, 7. Horčička 13:43, 8. Kubelka 14:13, 9. Křivda diskvalifikován.
Ženy: 1. Čechová 14:55, 2. Vyhnálková 15:17, 3. Janošíková 15:32, 4. Kosová 16:02, 5. Novotná 16:21, 6. Aschermannová 16:32, 7. K. Šiková 16:33, 8.
Indráková 16:38, 9. Hiršová 16:40, 10.
B. Šiková 23:22.

Výsledky: 1. Kubelka, Indráková
27:32, 2. Glonek, Novotná 27:36, 3.
Horčička, Aschermannová 27:43, 4.
Křivda, Vyhnálková 27:47, 5. Navrátil, Kosová 28:16, 6. Král, K. Šiková
28:29, 7. Hirš, Čechová 28:33, 8. Minář, Hiršová 28:46, 9. Nykodým, Šimková 29:04, 10. Šidlobet, Janošíková
29:55, 11. Mudrák, B. Šiková 30:47.

8QLV÷EJ-T¾N

524+0618¦
·5'-;,'8ªè-1

+-/,01í',30(2

„Nedělní vrchol soustředění. Trať
byla naschvál postavena na spodní
časové hranici sprintu, přeci jen závodníci už měli v nohách slušnou
dávku předchozí přípravy. Ukázalo se
ovšem, že čtyři rychlé sprintové tréninky lze zvládnout. Měli jsme k dispozici hodně aktuální mapu, a zvláště
muži to vzali velmi vážně, když do-

jak oriienťácci čr trénnovvalii v prrosstějjově...

konce proměřovali některé postupy.
Vítězství si z Konice odvezli Vojta
Král a Tereza Janošíková, i když ani
jednomu z nich se nepodařilo zvolit
všechny postupy ideálně.“
Výsledky – muži: 1. Král 10:56, 2.
Nykodým 11:04, 3. Glonek 11:11, 4.
Křivda 11:17, 5. Hirš 11:35, 6. Kubelka 11:36, 7. Navrátil 11:54, 8. Horčička
12:53, 9. Minář diskvalifikován. Ženy:
1. Janošíková 12:13, 2. Kosová 12:26,
3. Aschermannová 12:27, 4. Čechová
12:28, 5. Hiršová 13:09, 6. Novotná
13:15, 7. Vyhnálková 13:18, 8. Indráková 13:24, 9. Šimková 13:36, 10. B.
Šiková 14:36, 11. K. Šiková 15:30.
Exkluzivní dvojrozhovor
s Terezou Janošíkovou
a Vojtěchem Králem najdete na str. 42.
4x foto: Jan Honkyš;

POHLED AKTÉRÙ
SOUSTØEDÌNÍ
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předseda oddílu orientačního
běhu SK Prostějov a člen Rady
mezinárodní federace IOF
„Od letošního roku dochází na mezinárodní scéně k rozdělení mistrovství světa na lesní a sprintovou část. Zaměření
vrcholného závodu sezóny se bude
pravidelně střídat: v liché roky na lesní
disciplíny a v sudé roky na sprintové
disciplíny. V roce 2020 tak proběhne
první sprintový šampionát v Dánsku
a česká reprezentace se již začala na tento závod připravovat. Právě soustředění
na Prostějovsku a Konicku bylo jednou z prvních tréninkových akcí. Pro
SK Prostějov i KOB Konice znamenalo čest, že si čeští trenéři vybrali právě
lokalitu Hané, proto jsme se jim samozřejmě snažili vyjít maximálně vstříc.“

/KNQw0;-1&º/
člen reprezentace ČR, závodník
SK Žabovřesky Brno:
„Hodně dobrý kemp to byl. Moc
díky za pomoc s organizací.“
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šéftrenér oddílu orientačního
běhu SK Prostějov:
„Potěšilo nás, že pozvánku na toto
soustředění dostal také náš nejlepší
závodník Ondra Vystavěl. Kvůli povinné studijní praxi se ale nemohl nakonec zúčastnit, což byla velká škoda.“

