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o mladistvého obviněného, nebudeme podávat
žádné informace tohoto druhu,“ sdělila stroze
Eva Angyalossy, tisková mluvčí Krajského soudu v Brně. Pokud by syn olašského předáka
Ladislava Lakatoše byl skutečně zbaven svéprávnosti, hrozí mu pouze ústavní léčba...

19051710563

Jak se totiž Večerník dozvěděl, usvědčený,
dnes již sedmnáctiletý vrah Diego P. trpí schizofrenií a má být prohlášen za nesvéprávného.
Tím by se tedy vyhnul soudu, kde mu ostatně
vzhledem k jeho věku hrozilo pouze devět let
vězení. Problém je v tom, že tyto informace
nechtějí policisté, státní zástupce ani soudní
mluvčí potvrdit. „Vzhledem k tomu, že jde

19052310585

PROSTĚJOV Brutální vražda
pětapadesátiletého bezdomovce
z Blanenska, kterého našli s rozmlácenou hlavou a hozeného ve výkopu v ulici Předina u Husova náměstí
v Prostějově 30. června loňského
roku, zůstane zřejmě nepotrestána!
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Olomouc (mik) – Přesně v polovině
května se v Olomouci uskutečnila
soutěž dopravních policistů z celého
Olomouckého kraje o titul nejlepšího regulovčíka. V prestižní soutěži výrazně uspěl policista Ondřej
Matula z Policie ČR, dopravního
inspektorátu Prostějov, který obsadil druhé místo. Společně s vítězem
Milanem Gabrhelem z dálničního
oddělení v Kocourovci postoupil do
celostátního finále regulovčíků.

Martin ZAORAL

Sòatek s mladistvou
Prostějov (mik) – Se zajímavým dotazem se na prostějovský magistrát
obrátil osmnáctiletý mladík, který
hodně spěchá do manželského chomoutu... Komplikací ovšem je, že
jeho vyvolenou je teprve šestnáctiletá slečna! „Chtěli bychom se vzít,
co máme dělat? Mé snoubence je teprve šestnáct,“ poslal dotaz do magistrátní pošty mladík z Prostějova.
„Všeobecně svobodný občan České
republiky předkládá k žádosti o sňatek doklad totožnosti a rodný list.
Nezletilý či mladistvý se musí obrátit
na soud, který může rozhodnutím
povolit uzavření manželství. Toto
rozhodnutí s nabytím právní moci se
předkládá k žádosti o sňatek,“ vysvětlila mladému ženáči Jana Gáborová,
mluvčí prostějovského magistrátu.

1RYÙvÅIKDVLÄÕ
Prostějov (mik) – Dlouholetý ředitel HZS Olomouckého kraje,
územního odboru Prostějov Jozef
Novák ve své funkci skončil. Podle
informací Večerníku odešel do důchodu. „V úterý 21. května byl na
základě výběrového řízení pověřen
zastupováním ve funkci ředitele
Marek Sobek,“ informoval Zdeněk
Hošák, tiskový mluvčí HZS Olomouckého kraje.
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Agentura Plumlovská jako Stodolní. Kasina a erotika!
Většina Prostějovanů nyní prožívá
kompletní rekonstrukci Plumlovské ulice jen ze stavebního hlediska. Vždyť koho by nezajímalo,
kolik tam na podzim bude nových
ostrůvků či přechodů pro chodce,
jak pěkné budou zbrusu nové autobusové zastávky nebo kolik tam
vyroste dalších parkovacích míst.
Jenže Agentura Hóser zjistila, že
mnohem více úsilí nyní prostějovští
konšelé věnují tomu, aby celou ulici
zatraktivnili a přilákali do uvedené

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí ••
Kytara na celý život. První kytary bývají jako první lásky: špatně vybrané,
krátkodobé a nezapomenutelné… Pro členy vídeňského kytarového kvartetu GUITAR4MATION se láska k tomuto nástroji stala vztahem na celý
život. Společně zahráli v přednáškovém sále Národního domu.
•• Úterý ••
Člověk, nebo hrdina? „Nelze být vždy hrdina, ale vždy lze zůstat člověkem,“ napsal Johann Wolfgang Goethe. O tom, jaké to je žít po boku válečného hrdiny, byla přednáška Kamila Rodana v sále Státního okresního
archivu Prostějov.
•• Středa ••
Láska, měsíc a šaty na míru. S láskou to bývá jako s měsícem. Nejdříve
rychle roste, a když dosáhne svého vrcholu, postupně se zmenšuje. To by
také vysvětlovalo, proč se na vaši lásku tak špatně shánějí šat... O tom, jak
by to dopadlo, kdyby ke krejčímu vyrazil měsíc, vyprávěla pohádka na prostějovské hvězdárně.
•• Čtvrtek ••
Světová klavíristka. Někteří klavíristé při koncertech zavírají oči, aby neviděli, jak jejich publikum trpí... To rozhodně neplatí o americké pianistce
Olze Vinokur. Každý, kdo přišel na její koncert do sálu prostějovské ZUŠ,
zjistil, proč New York Times o její hře psaly jako o „nádherném představení“.
•• Pátek ••
Kostelecké zvony budou znít. „Chtěla bych znát píseň hrozně dlouhou,
vyzpívat v ní samotu mých dnů, ty naučils mě polovinu pouhou a já prosím nechte zvony znít,“ zpívá Marta Kubišová. Dva nové zvony pro místní
kostel mohli lidé obdivovat v Kostelci na Hané.
•• Sobota ••
Mozek a svaly. Mozek funguje stejně jako svaly. Pokud jej používáme, můžeme se na něj spolehnout. Pokud ne, pak nás nechá v důležitých okamžicích ve štychu. Někdy ovšem není špatné zapojit i ostatní svaly. To ukázali
i siláci, kteří se sešli v Dobromilicích.
•• Neděle ••
Pán prstenů ze Ptení. Zatímco ve Středozemi jeden prsten vládne všem,
ve Ptení mají prsteny hned dva. Alespoň tak lze soudit z názvu divadelní
pohádky Karla Foltina, jenž by se díky tomu dal označit za jakéhosi „pána
prstenů ze Ptení“. Už 26. kus z jeho dílny, z níž vychází samé vtipné a hravé
kousky, zažil v neděli svoji premiéru.

lokality později co nejvíce turistů.
A že se tady budou dít divy!
„Hodláme z Plumlovské ulice vytvořit něco, co by přitáhlo další turisty do
Prostějova. Proto jsme vstoupili do
jednání s majiteli skoro všech nemovitostí a hodláme je od nich vykoupit.
Kde se to podaří, tam bychom chtěli
zřídit bordel, kasino nebo noční kluby s erotickými masážemi,“ šokoval
náměstek primátora Prostějova Juraj
Zahnal, který se dosud staral o stavební investice, nyní mu však do kompetencí přibyla starost o hambince a hazard podniky v Prostějově. „Hodláme
z Plumlovské udělat podobnou destinaci, jako mají Ostraváci ve Stodolní
ulici. Každý návštěvník by si tam našel
to své a podle mého názoru by spoustu

KRIMI

podniků navštěvovala i většina prostějovských zastupitelů. Věřím tedy, že na
zastupitelstvu bude záměr vykoupit
všechny domy v Plumlovské odsouhlasen všemi komunálními politiky
napříč politickým spektrem,“ dodal
náměstek.
Sám primátor František Kopačka
rovněž není proti, ovšem s těmi bordely v Plumlovské by to nijak nepřeháněl. „Budu s tím souhlasit, pokud
ženské v těchto podnicích budou
nahé pouze od krku nahoru. Erotika
kazí lidi a nechceme do Prostějova
přitáhnout sexuální maniaky. Ale
celkově se mi ten nápad líbí udělat
z Plumlovské Stodolní. V Ostravě
jsem obden,“ nechal se slyšet první
muž Prostějova.

Ze stavebního hlediska má být Plumlovská ulice zrekonstruována už letos
v srpnu. Hned potom se ve městem
vykoupených domech začnou zřizovat zábavní podniky. „Za celou opozici říkám, že nejsme proti. Hlavně že
v ulici bude vysazeno hodně zeleně,
především velkých stromů,“ uvedl Jan
Nicnevrátil, známý ochránce přírody
za hnutí Nic se v Prostějově nezmění.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Ü½NGJ po dvojici hledaných

Omlouváme se předem, ale
lidská blbost je někdy do nebe
volající! Třiašedesátiletá žena
z malé obce na Prostějovsku se
přes internet seznámila s mužem, který o sobě tvrdil, že je
americkým vojákem působícím na misi v Iráku. Na fakt, že
je tento „voják“ neskutečným
podvodníkem, přišla seniorka
z Prostějova bohužel až pozdě...

750 000
Muž vylákal na ženě dvě bezhotovostní platby ve výši 24 500
anglických liber pod smyšlenými záminkami, že jí zašle dva
balíky s drahým obsahem. Že
naletěla, poznala důchodkyně
až poté, co muž nesplnil své sliby
vrátit celou částku za bezmála
750 tisíc českých korun a přestal
se ženou komunikovat úplně.

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.
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Večerníku
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Noc kostelů táhla. Fenomenální
akce přitáhla stovky zájemců o prohlídky kostelů po celém Česku, Prostějovsko nevyjímaje. Svatostánky
otevřely své útroby při dalším ročníku Noci kostelů a návštěvníci se
tak mohli dostat i do prostor, kam se
běžný smrtelník jen tak nedostane.
A potěšitelným faktem bylo i to, že
možnosti využili i nevěřící.
CO NÁS UDIVILO…
Zmlácený sudí. Prostějovský fotbalový rozhodčí Petr Antoníček byl po
finálovém utkání MOL Cupu napaden fanoušky poraženého Baníku Ostrava, kteří mu jako videorozhodčímu
vyčítali schválení pokutového kopu
ve prospěch pražské Slavie, načež jeden z nich jej udeřil pěstí a povalil na
zem. Většímu násilí zabránila až hlídka
Městské policie v Olomouci...
ZACHYTILI JSME

1

A hop do přehrady! Nejlepším možným výsledkem skončilo první měření vody v plumlovské nádrži, kde
je na začátek sezóny kvalitní voda
bez sinic a jiných nepříjemností.
Přehrada stejně jako Poděbrady
u Olomouce dostala jedničku.
ZAUJAL NÁS...

JIŘÍ DRAHOŠ

Foto: Michal Sobecký

Prostějov uplynulou středu navštívil
senátor a v minulosti i kandidát na
prezidenta České republiky Jiří Drahoš. Zavítal na radnici i do muzea,
stihl i besedu se studenty. A Večerníku
poskytl exkluzivní rozhovor, na který
se můžete těšit ještě do prázdnin.
ZASLECHLI JSME…

„KAŽDEJ FURT KECÁ
O SUCHU A JÁ JSEM
MOKREJ JAKO MYŠ!“
Jeden z promočených
bezdomovců před místním
nádražím takto hudroval
v lijáku, který během minulé
středy zkrápěl nejen
město Prostějov

JIŘÍ PASTOREK
se narodil 23. ledna 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 17. května
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 18 do 20 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má hubenou až střední postavu a hnědočerné vlasy.

KATEŘINA REHOVIČOVÁ

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

22/9 °C

Valdemar

¶WHUÙ

22/12 °C
Vilém

Støeda 16/11 °C
Maxmilián

Ètvrtek

20/8 °C
Ferdinand

se narodila 28. února 2004 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 16. května 2019.
Její zdánlivé stáří je 17 let, měří okolo
160 centimetrů, má střední postavu,
hnědé oči a černé vlasy. Má jizvu na levé
ruce.

Pátek

23/10 °C
Kamila

Sobota 21/11 °C

Laura

Nedìle 23/11 °C
Jarmil
Zdroj: meteocentrum.cz
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PRAHA, PROSTĚJOV Tohle naštve! Zhruba před rokem se Martin Složil
z Prostějova stal oficiálně druhým vítězem ostře sledované reality show
Robinsonův ostrov. Navzdory vzedmuté vlně popularity se brzy vrátil ke
svému způsobu života. Řadu měsíců surfoval na ostrově Bali, následně
se i se svou láskou talentovanou herečkou Jenovéfou Bokovou přesunul
zpět do České republiky. A tady jej čekalo hodně nepříjemné překvapení...

Martin ZAORAL
„Rodiče mě naučili, že zážitky jsou vždy víc než
věci,“ řekl Martin Složil loni v exkluzivním rozhovoru pro Večerník. Jenže i on začátkem letoš/CTVKP5NQåKNUK\GUXÚEJX÷EÊPGLXÊEEGPKN\GLOÆPCVÆVQGNGMVTQCMWUVKEMÆM[VCT[/CTVKP&45  ního května poznal, že nečekaná ztráta věcí, na

(QVQCTEJKX/5NQåKNC které jsme zvyklí, může být dosti bolestná. Po

SMUTEK NA GJW:
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PROFESORKA...

PROSTĚJOV Ve čtvrtek 23. května 2019 nás ve věku 51 let navždy opustila Mgr. Alena Salajová. Tak zní smutná zpráva, která
dorazila do redakce Večerníku koncem uplynulého týdne z největšího prostějovského gymnázia.
Mgr. Alena Salajová nastoupila na Gymnázium Jiřího Wolkera v roce
2008, když předtím působila na Gymnáziu Olomouc–Hejčín. „Na
našem gymnáziu učila kombinaci předmětů španělský jazyk a dějepis a také působila jako třídní učitel. Byla důsledným a náročným
učitelem, který si ale dokázal získat studenty svojí odbornou erudicí
a vstřícným přístupem. Svému povolání se věnovala s velkým zápalem
pro věc a patřila mezi ty pedagogické pracovníky, kteří ve svém povolání vidí skutečné poslání,“ poznamenal na její adresu Michal Šmucr,
ředitel GJW. „Paní kolegyně Mgr. Alena Salajová byla oblíbenou členkou pedagogického sboru Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově. Její
předčasný odchod hluboce zasáhl všechny pracovníky i studenty našeho gymnázia,“ dodal smutným hlasem.
S úctou k její památce budou vždy vzpomínat její spolupracovníci
a studenti školy.
(red)

návratu do jeho bytu v Praze na Žižkově na něj
čekalo hodně nepříjemné překvapení.
„Byt byl na ruby a spousta věcí pryč. Nepořádek se uklidí, ale mnohé mé věci jsou pryč,
a to prostě bolí,“ napsal Martin Složil na svůj
facebookový profil prostřednictvím něhož poprosil o pomoc při jejich hledání.

Osobně jej asi nejvíce mrzela ztráta dvou kytar.
Však i díky nim úspěšně absolvoval internetovou reality show Coca-Cola Souboj coverů.
Dále mu z bytu ukradli kufr, batoh, projektor
a notebook. „Také jsem přišel o svůj milovaný
spacák sir Joseph,“ uzavřel Složil, který se po
dobrodružství v exotických končinách chystal na vandr po žižkovských zastavárnách, kde
chtěl sám vypátrat ukradené věci.
Mimochodem navzdory putování po celém
světě a následném návratu do Prahy někdejší
Robinson na Prostějov rozhodně nezanevřel.
V našem městě jste jej mohli vidět nedávno například při zahajovacím kabaretu Divadla Point
na Husově náměstí.
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RADĚJI SI VZAL ŽIVOT
TVOROVICE Jak jste se mohli
dozvědět již z minulého vydání
Večerníku, Prostějovskem otřásly
další dvě sebevraždy. Jedna z nich
se stala ve Tvorovicích, přičemž
o tomto činu nebylo v prvních
dnech nic známo. Jak se nám podařilo zjistit, zatímco v případě
mladého muže z Prostějova v tom
byla láska, za tímto nešťastným
krokem nejspíše pro změnu alkohol a s ním související dluhy...

Nikola FILIPENSKÁ
„Slyšela jsem, že dost pil a měl
nastoupit do léčebny, kam se mu
nechtělo, a situaci vyřešil bohužel
takto. Údajně už neměl ani peníze
na alkohol a vše si nechával v hos-

podě ‚napsat na futro‘. Maminka
jej našla oběšeného, zůstal po něm
jen dopis na rozloučenou,“ prozradil Večerníku nejmenovaný zdroj
přímo z obce. „Na něm nic extra
zajímavého nebylo, byl to normální člověk jako každý jiný. Žádný
průserář, žádná ženská ani děti po
něm nezůstaly. Pár let zpátky hrál
i fotbal za Tvorovice,“ přidal jeden
z jeho kamarádů.
Oficiálně však nikdo nic hmatatelného potvrdit nechce. „To jsou záležitosti, ke kterým bych se nerad
vyjadřoval. Byl to kamarád, takže
nechci ani s ohledem na rodinu
něco dále rozebírat. Davidovi už
nikdo život nevrátí, je to prostě
tak. Nezlobte se, nechci zbytečně

zjistili jsme
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dále jitřit rány,“ pronesl smutným
hlasem pro Večerník starosta obce
Tvorovice Jiří Petrovský.
Policie ČR se obvykle k případům
sebevraždy příliš nevyjadřuje

a ani v této události tomu nebylo
jinak. „Věc je v prověřování,“ uvedl
pouze František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
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PROSTĚJOV Už tuto sobotu 1. června se v kavárně Café Zámek v prostějovském zámku na
Pernštýnském náměstí koná Hanácké zastavení pod záštitou náměstkyně primátora Milady
Sokolové. A právě tato dáma
se na akci představí v pravém
hanáckém kroji!
(mik)

ČTĚTE NA STRANĚ 29

➢

PROSTĚJOV Zajímavý případ
s psychicky narušeným mužem řešili strážníci u centra města minulý
čtvrtek 23. května.
„V odpoledních hodinách bylo přijato telefonické oznámení o podivně se
chovajícím muži, který vytrhl kytky ze
záhonu a poté je odhodil na zem. Celkový dojem vzbudil v oznamovatelce
podezření, že není zcela v pořádku...,
pustila se do popisu neobvyklé události Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie.
Muže strážníci zastihli v uvedené ulici.
„Choval se zmateně a neustále opakoval nesmyslné věty. Vstupoval do vozovky a tím ohrožoval nejen sebe, ale
i projíždějící řidiče. V jeho nebezpečném počínání mu strážníci zabránili
až nasazením pout,“ prozradila mluvčí
strážníků následný zásah.
Hlídka si vyžádala příjezd sanitky. „Lékařkou bylo chování muže posouzeno
jako psychická porucha vyžadující
hospitalizaci v psychiatrické léčebně,“
dodala Tereza Greplová.
(mik)
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Liga mladých Moderní prostory
milionu
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PROSTĚJOV Je lidem hodně na očích a dovnitř vcházejí
denně desítky Prostějovanů
s různými žádostmi. Jenže prostory informačního centra v přízemí radniční budovy na náměstí
T. G. Masaryka nebyly příliš důstojné. O jejich rekonstrukci se
začalo hodně nahlas mluvit už
s rozsáhlou opravou městské
dominanty, která proběhla v posledních letech. Dostalo se na ni
ale až nyní.

Rekonstrukce interiéru radniční informační kanceláře začala
1. dubna tohoto roku a veškerá agenda byla přestěhována do
zámku na Pernštýnském náměstí.
Turisté a všichni, kteří navštěvují
RIC, se mohou těšit na „stánek“,
který bude odpovídat standardům
21. století.
„Při jednání radních jsme schválili
částku 1,4 milionu korun, která poputuje na dokončení projekční přípravy, na realizaci stavebních prací
pro zhotovitele stavebních úprav

a na vybavení nábytkem. Informační služba po dokončení obnovy nabídne návštěvníkům moderní prostory,“ zmínil prostějovský primátor
František Jura.
„Projekční práce se týkají hlavně
provedení prací na silnoproudu,
slaboproudu, vzduchotechniky
a stavebních úprav a zpracování
položkových rozpočtů. Odhadovaná částka činí šedesát tisíc korun. Další finance si vyžádají vlastní stavební úpravy, konkrétně se
bude jednat o obměnu podhledů,
o úpravu elektroinstalací, slaboproudých sítí, přemístění vzduchotechniky, úpravu podlah a dveří. Vše za sedm set tisíc korun. Na
šest padesát tisíc přijde vybavení
nábytkem a vestavěnými prvky,“
sdělil konkrétní čísla náměstek Jiří
Rozehnal.
(mik)
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PROSTĚJOVSKO Už je to rok, co Lešany zažily velkou premiéru. První červnovou sobotu se tam konalo první kolo nově vzniklé Okresní dětské ligy
v požárním útoku. Na premiérový ročník se letos
opět podaří navázat. Premiérový závod se bude konat už tuto sobotu 1. června opět v Lešanech.
Ligu pro mladé hasiče založila skupina sborů dobrovolných hasičů za účelem zatraktivnit požární sport pro děti.
Cílem zakládajících členů bylo vytvořit pro děti podobnou
celosezónní soutěž, jakou mají dospělá družstva dobrovol-

Napsáno
pred
à
25. 5. 2009

ných hasičů. V rámci nově vzniklé ligy proběhlo celkem
deset klání po celém prostějovském okrese. Z celkového
vítězství se po tuhém boji nakonec shodně radovala družstva Krasic, a to jak v kategorii mladších, tak i starších žáků.
Ani letos by mladí hasiči neměli o svoji ligu přijít. Jejich
snaha docílit nejlepších výsledků na každém z celkem
deseti závodů tak opět najde svůj smysl. „První závod se
bude konat v sobotu prvního června v Lešanech,“ potvrdil Večerníku Zdeněk Pokorný z Hasičského sportovního klubu ODL Prostějov, který ligu pořádá.
(mls)
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Vlastnit dnes psa, to není žádná levná záležitost. A bude hůř.
Prostějovská radnice totiž chce
v blízké budoucnosti nařídit
všem majitelům psů, aby je nechali povinně vybavit čipem.
Podle radních, kterým už došla
trpělivost s vysokými náklady
na odvoz zatoulaných zvířat do
psích útulků, by se tak měla rapidně zjednodušit práce měst-

ských strážníků, kteří právě
v častých případech zatoulaných psů hledají složitě jejich
pánečky.
„Za odvoz zatoulaných či opuštěných psů do útulků zaplatíme ročně
zhruba jeden a půl milionu korun.
A takhle to už dál nejde, zvláště
když tyto náklady neustále stoupají,“
bouchl pomyslně do stolu Jan Tesař,
starosta města. „Během prvních čtyř

měsíců tohoto roku už uvedené
náklady dosáhly 480 tisíc korun,
takže za celý rok 2009 se můžeme
na jeho konci dostat až ke dvěma
milionům. Přitom existuje poměrně jednoduchý recept, jak náklady
rapidně snížit. Čipování psů je dnes
běžné v zahraničí, ale také už i v některých českých městech. Pokud
strážníci na ulici odchytí zatoulaného psa, pomocí čipu velmi rychle

a jednoduše zjistí majitele, kterého mohou okamžitě zkontaktovat
a psa mu vrátit zpátky. Ano, majitelé psů budou muset sáhnout do peněženky, ale nedá se nic dělat. V co
nejkratší době připravíme materiál
ohledně vyhlášky, podle které bude
mít každý majitel psa v Prostějově
povinnost vybavit svého čtyřnohého miláčka čipem,“ uvedl Vlastimil
Uchytil, místostarosta Prostějova.

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: Kolářovy sady
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„Anebo budeme muset začít uvažovat o rapidně vyšších poplatcích
za psa,“ doplnil druhou možnost
starosta Jan Tesař.
V současné době je v Prostějově
evidováno 3 200 psů, ale jak přiznal Vlastimil Uchytil, mnoho psů
ve městě je takzvaně na návštěvě.
„Tyto psy my zatím bohužel neumíme odhalit, ale připravovaná
nová vyhláška by si s tímto problémem měla umět poradit,“ doufá
Uchytil.

Hned od začátku roku 2010 vešla v platnost vyhláška o povinnosti čipování psů a zároveň se
o něco málo zvýšily poplatky do
městské kasy, které museli odvádět prostějovští majitelé psů za
každé vlastněné zvíře. Je zajímavé, že od té chvíle se rapidně
snížil oficiální počet psů, což
radní přičítají dodnes tomu, že
jsou Prostějované šetřílci a raději chovají čtyřnohé chlupáče
„načerno“, než aby jim za zhruba tisícovku opatřili čip. Pravdou ale je, že během uplynulých
let výrazně pokles také odvoz
zatoulaných psů do útulku. A za
tento fakt může skutečně čipování, strážníci drtivé procento
případů ztracených pejsků vyřídí ihned s jejich majiteli, protože je přímo na místě dokáží zjistit. A to byl zřejmě hlavní účel
vyhlášky, která v letech 2009
a 2010 pobouřila značnou část
majitelů psů.
(mik)
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NALETĚLA „AMERICKÉMU VOJÁKOVI“ ÿ(51É
168 ŽENA
Podvodník vylákal přes Facebook 750 tisíc korun od seniorky
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Zloděje dohonili
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Strážníci v pondělí 20. května zadrželi osobu podezřelou z krádeže. Na
žádost Policie ČR prováděla hlídka
kontrolu v okolí říčky Hloučela,
kde utekl pachatel, který se pokusil
odcizit jízdní kolo u nedalekého supermarketu. Zhruba po půlhodině
si hlídka povšimla muže odpovídajícího uvedenému popisu nedaleko
náměstí Spojenců. Jednatřicetiletého muže strážníci zadrželi a následně
předali přivolané hlídce Policie ČR
k dalšímu šetření.

Nabízela energie
Minulý čtvrtek 23. května v odpoledních hodinách bylo přijato telefonické oznámení o ženě nabízející
energie. Do uvedené lokality byla
okamžitě vyslána hlídka. V domě
byla zjištěna jednadvacetiletá žena,
která se k celé věci odmítla vyjadřovat. Strážníci dotyčnou poučili o platnosti Tržního řádu města Prostějova.
Záležitost byla postoupena příslušnému správnímu orgánu k dořešení.
Za porušení nařízení obce hrozí ženě
pokuta do výše 100 000 korun.

Postavili ji na nohy
V odpoledních hodinách během neděle 19. května se na linku 156 obrátila žena s prosbou o pomoc, jelikož
upadla v bytě a nemůže vstát. Hlídku
nejprve nasměrovala ke kamarádce
pro náhradní klíče od bytu. Po jejich
vyzvednutí strážníci seniorce pomohli postavit se na nohy. Ke zranění při pádu nedošlo, tudíž lékařskou
pomoc osmdesátiletá žena odmítla.

Popíjeli u rybníka
Při kontrolní činnosti a dohledu na
veřejný pořádek zaznamenali strážníci v úterý 21. května dvě osoby konzumující alkohol u drozdovického
rybníka. Jednalo se o muže ve věku
57 a 38 let. Hlídkou byli upozorněni
na platnost obecně závazné vyhlášky
o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství. Z části zkonzumovaná dvoulitrová PET lahev s vínem
jim byla odebrána. Jejich protiprávní
jednání bylo postoupeno příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Sova v Dolní
Krátce před polednem minulého
pondělí 20. května prostřednictvím
linky 156 nahlásila žena nález sovy
v ulici Dolní. Na místo vyslaná hlídka
sovu převzala. Byl vyrozuměn pracovník ze záchranné stanice volně žijících
živočichů v Němčicích na Hané, kterému byl noční pták předán.

PROSTĚJOV Lidská hloupost, naivita a přehnaná důvěřivost
skutečně neznají hranic! Čiré zoufalství nyní prožívá třiašedesátiletá žena z Prostějovska, která naletěla podvodníkovi
nejhrubšího zrna. Ten se přes sociální síť dámě představil jako
americký voják bojující v Iráku. Postupně si řekl o dvě velké
částky v anglických librách v celkové hodnotě 750 000 korun.
Seniorka mu peníze sehnala a poslala, ve druhém případě byla dokonce tak důvěřivá, či slepě zamilovaná, že si sama musela obstarat půjčku! Místo vztahu s americkým vojákem tak
ženě zbyly jen závratné dluhy...

Michal KADLEC
Počátkem měsíce dubna tohoto roku
navázala prostřednictvím sociální sítě
třiašedesátiletá žena z obce na Prostějovsku vztah s domnělým vojákem
americké armády, který měl působit
ve válečné zóně v Iráku. „V následujících týdnech se s ´vojákem´ sblížila,
čehož neznámý pachatel využil
a z důvěřivé dámy, pod záminkou zaslání balíku na její adresu, vylákal bezhotovostní platbu ve výši 5 800 britských liber. Poté pod záminkou
uvolnění stejného balíku na celnici
požadoval zaplacení dalších peněz,
tentokrát ve výši bezmála devatenácti
tisíc britských liber. Před zasláním
této částky pak ženu ujišťoval, že jí peníze vrátí, a to i s úroky. Protože tak

vysokou hotovostí nedisponovala,
sjednala si u bankovní společnosti
úvěr ve výši přesahující půl milionu
korun,“ popsal celou anabázi František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Starší žena se pak hodně divila, když
jí ani po odeslání druhé platby žádný balík nepřišel a „voják“ se ženou
přestal zcela komunikovat. Celková
částka, kterou žena do zahraničí odeslala, dosahuje bezmála 750 000 korun. „Prostějovští kriminalisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z trestného činu podvodu,
za který pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí vzhledem ke
značné výši škody trest odnětí svobody na dva roky až osm let,“ konstato-

.521,.$

Z ubytovny do věznice
Minulý čtvrtek 23. května před
polednem při provádění šetření
v jedné z prostějovských ubytoven policisté vypátrali jednatřicetiletého muže, na kterého je
Okresním soudem v Prostějově
vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Po
zpracování administrativní části
věci byl muž eskortován do vazební věznice v Olomouci.
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val policejní mluvčí, který vzápětí
připojil jeden významný apel na
opatrnost.
„V souvislosti s tímto případem
veřejnost opakovaně upozorňujeme, aby dbala na obezřetnost
a selský rozum. Popsaný případ je
téměř učebnicovým příkladem podvodu spáchaného prostřednictvím
sociální sítě. I v Olomouckém kraji za
uplynulé roky již evidujeme několik
podobných případů. Pachatelé působí
ze zahraničí a nejčastějšími legendami
jsou právě voják, ale také lékař, případně vojenský lékař. Pachatelé se svými
obětmi komunikují prostřednictvím
internetových překladačů lámanou
češtinou, případně anglicky a poža-

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

dované peníze jsou pak odesílány do
zahraničí, nejčastěji do různých afrických zemí. Nejjistějším způsobem,
jak se nestát obětí takového podvodu,
je nenavazovat přátelství s lidmi, které
fyzicky neznáme. Ale základním pravidlem by mělo být, že neznámým
lidem se žádné peníze zásadně neposílají. On-line přátelství by měla zůstat
v on-line prostředí,“ upozornil František Kořínek.
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Rvačka na plese
je překvalifikována ,FM<?@IDI<Uµ=<Qî
na trestný čin!
PROSTĚJOV Velkou policejní
dohru má hromadná rvačka pěti
mladíků na únorovém maturitním plese jedné z prostějovských
středních škol. V sále Společenského domu napadl třiadvacetiletý mladík čtyři stejně staré hosty
bálu. Dva z nich po potyčce museli
vyhledat lékaře a jejich zdravotní
následky donutily policisty přestupek překvalifikovat na trestný čin!
Policie se dodnes zabývá případem
incidentu na maturitním plese, při
kterém první únorový den mladý
muž fyzicky napadl čtyři vrstevníky.
„Z přečinu ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví podezírají prostějovští policisté třiadvacetiletého muže
z Prostějova. Těchto skutků se měl
podezřelý dopustit prvního února
tohoto roku před půlnocí tím, že ve
Společenském domě v Komenské-

ho ulici postupně fyzicky napadl čtyři muže ve věku od jedenadvaceti do
čtyřiadvaceti let. Dva z napadených
museli vyhledat lékařské ošetření.
Věc policisté původně kvalifikovali
jako přestupek proti občanskému
soužití. Po provedeném šetření
a také s ohledem na následky na
zdraví poškozených byla věc překvalifikována na trestný čin,“ prozradil
Večerníku František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
S ohledem na novou právní kvalifikaci činu hrozí mladíkovi vězení! „Ve věci je konáno zkrácené přípravné řízení. V případě prokázání
viny a odsouzení podezřelému hrozí
trest odnětí svobody na šest měsíců
až tři roky,“ dodal policejní mluvčí.
(mik)

PLUMLOV, KONICE V poslední
době se na Prostějovsku rozmáhají případy, ve kterých jsou na diskotékách či jiných tanečních zábavách okrádáni jejich návštěvníci.
Doteď se tak stávalo častěji přímo
v Prostějově, nyní ovšem další dva
případy hlásí policisté v Plumlově
a Konici.
„V neděli devatenáctého května
krátce po půlnoci měl na diskotéce
v Plumlově dosud nezjištěný pachatel z kapsy kalhot patnáctiletého chlapce odcizit mobilní telefon
typu iPhone 6S. Způsobenou škodu
mladík vyčíslil na sedm tisíc 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,“
sdělil k prvnímu případu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.

Ovšem ještě o den dřív byl při tanci
okraden další mladý muž, tentokrát
na zábavě v Konici. „V noci z pátku
sedmnáctého na sobotu osmnáctého května v době konání taneční
zábavy v zámeckém parku v Konici
přišel dvaatřicetiletý muž o peněženku, kterou mu z levé přední zapnuté kapsy bundy nepozorovaně
odcizil dosud nezjištěný pachatel.
S peněženkou muž přišel i o doklady
osobní a k motocyklu, platební kartu, finanční hotovost a několik zákaznických karet. Celkem poškozený způsobenou škodu vyčíslil na dva
tisíce korun,“ popsal druhou událost
policejní mluvčí.
Policisté v tomto případě ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže a přečinu
neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku.
„Za to všechno hrozí zloději, samozřejmě v případě jeho zjištění, až dva
roky vězení,“ dodal Kořínek. (mik)

Vykradený sklep
V noci ze čtvrtku 23. na pátek
24. května se neznámý pachatel
vloupal do sklepní kóje v Prostějově, kde překonal vstupní
dveře do společných prostor
obytného domu a poté se přesunul do sklepa. U dveří vedoucích do sklepní kóje vytrhl očko
petlice a uvnitř odcizil horské
jízdní kolo značky Merida,
modré barvy s černými doplňky. Devětadvacetiletý majitel
vyčíslil způsobenou škodu na
10 000 Kč.

Opilý cyklista havaroval
Dopravní nehodu pod vlivem
alkoholu měl uplynulý pátek
24. května způsobit osmatřicetiletý cyklista. Muž projížděl na
kole Prostějovem, když v ulici
Pod Kosířem vjel do protisměru a čelně se střetl s protijedoucím cyklistou. Třiatřicetiletý
muž upadl na zem a způsobil si
zranění, se kterým byl převezen
do nemocnice. Dechová zkouška na alkohol u něj byla provedena negativní, u druhého cyklisty však vyšla pozitivně, a to
s výsledkem 1,44 ‰ alkoholu.
Na jízdních kolech žádná hmotná škoda nevznikla.
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Pro své věřitele si Petr Cetkovský
vymyslel spoustu krásných historek

PROSTĚJOV Až za vámi přijde kamarád s tím, že nutně potřebuje peníze a neví, kde by je mohl sehnat, tak mu řekněte,
že jste opravdu rádi, že si je nechce půjčit od vás... Přesně to
měli udělat kamarádi a známí Petra Cetkovského, který si od
nich půjčoval, jak jen mohl. Ve finále se to nevyplatilo ani jedné
straně. Zatímco poškození své peníze zřejmě už nikdy neuvidí,
dlužník po úterním rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově
zamířil na 28 měsíců do vězení. Večerník byl líčení přítomen.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Devětačtyřicetiletý Petr Cetkovský
z Mostkovic je nezaměstnaný a za
četné podvody byl již v minulosti
souzen. Od svých přátel a známých
si peníze půjčoval pod nejrůznějšími
záminkami. Jednou je potřeboval na
to, aby mohl pro jiného vymoci

dluh, jindy aby mohl financovat své
podnikání a potřetí třeba proto, aby
se vyhnul fyzické likvidaci. Přitom
vždy sliboval, že peníze v nejkratší
možné době vrátí. To však téměř nikdy neučinil. Nebylo se ani co divit.
Jeho situace, kdy měl na krku velké
množství exekucí, mu to ani neumožňovala.
Cetkovský byl již za podvody odsouzen k 15 měsícům vězení. Do
vězení však nenastoupil, a tak na
něj musel být vydán evropských
zatykač. Když se jej konečně po-

dařilo zadržet, měl již cestu k soudu vydlážděnou. Minulé úterý byl
obžalován z toho, že celkem šestkrát
vymámil od lidí ze svého okolí desítky tisíc korun. On sám se odmítl
k jednotlivými případům jakkoliv
vyjádřit, pouze uvedl, že se mu podařilo jednomu z jeho věřitelů peníze splatit. Soud mu trest navýšil na
28 měsíců nepodmíněně.
„Bylo prokázáno, že obžalovaný
si vymýšlel falešné informace, aby
získal od lidí peníze. Přitom byl již
za podvody opakovaně odsouzen,
a to i k nepodmíněnému trestu. To
však nepomohlo. Jedinou polehčující okolností je, že se mu alespoň
v jednom případě podařilo peníze
vrátit,“ odůvodnila soudkyně Ivona
Otrubová, která obžalovanému rovněž udělila povinnost vrátit poškozeným peníze. Pouze těm, kteří se
k soudu přihlásili, by Petr Cetkovský
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měl zaplatit minimálně 275 000 korun. Zda tak ovšem někdy učiní, to
zůstává ve hvězdách.
Obě procesní strany se na místě
vzdaly práva na odvolání, rozsudek je tudíž pravomocný.
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milujeme vecerník
á

Karolína HOLBOVÁ
21. 5. 2019 53 cm 3,50 kg
Prostějov

Jáchym ŠIŠMA
17. 5. 2019 50 cm 3,30 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 27. května 2019
www.vecernikpv.cz
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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ƐĞďŽƵũŝǎϭϭůĞƚƐǀĠŚŽƉƽƐŽďĞŶş
ĂƚĠŵĢƎϮϬϬĂŬƚŝǀŶşĐŚƐƚƵĚĞŶƚƽ
ǀŬĂǎĚĠŵƌŽēŶşŬƵ͘
ͣ< ŽƚĞǀƎĞŶş ,ĞůĞŶ ŽƌŽŶ ǀ WƌŽͲ
ƐƚĢũŽǀĢ ƉƎĞĚ ũĞĚĞŶĄĐƚŝ ůĞƚǇ ŵŶĞ
ǀĞĚůĂŵŽũĞǀĞůŬĄůĄƐŬĂŬĂŶŐůŝēƚŝͲ
ŶĢ͕ ŵŽũĞ ŶĞƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚ ƐĞ ǌƉƽͲ
ƐŽďĞŵ ǀǉƵŬǇ ĂŶŐůŝēƚŝŶǇ͕ ŬƚĞƌŽƵ
ũƐĞŵ ũĄ ũĂŬŽ ĚşƚĢ Ă ĚŽƐƉşǀĂũşĐş
ƉƌŽƓůĂ͕ ƉŽǌĚĢũŝ ǌĂǎŝůĂ ŝ ũĂŬŽ ƓŬŽůͲ
Ŷş ƉƐǇĐŚŽůŽŐ͕ Ă ŵŽũĞ ŽĚŚŽĚůĄŶş
ƵŵŽǎŶŝƚ ŶĂƓŝŵ Ă ǀĂƓŝŵ ĚĢƚĞŵ
ĞĨĞŬƚŝǀŶşĂǌĄďĂǀŶŽƵǀǉƵŬƵĂŶŐͲ
ůŝēƚŝŶǇ͕͞ ǀǇƉƌĄǀş ǀĂ aŵşĚŽǀĄ (na
snímku)͕ ǌĂŬůĂĚĂƚĞůŬĂ ,ĞůĞŶ ŽͲ
ƌŽŶ ǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͘ ͣŚƚĢůĂ ũƐĞŵ͕

ĂďǇ ǀǇƵēŽǀĄŶş ĂŶŐůŝēƚŝŶǇ ďǇůŽ
ƉƎŝǌƉƽƐŽďĞŶŽǀĢŬŽǀĠƷƌŽǀŶŝĚĢƚş͕
ĂďǇ ŵĢůŽ ũĂƐŶǉ Đşů͕ ƉƌŽŬĂǌĂƚĞůͲ
ŶŽƵ ƷēŝŶŶŽƐƚ Ă ƷƐƉĢƓŶŽƐƚ Ă ĂďǇ
ĚĢƚŝďǇůǇǀǇƵēŽǀĄŶǇůĞŬƚŽƌǇ͕ŬƚĞƎş
ŵŝůƵũş ĂŶŐůŝēƚŝŶƵ Ă ĚĢƚŝ͊ <ĚǇǎ ƐĞ
ŽŚůĠĚŶƵǌƉĢƚŶĂƚĢĐŚƉƎĞĚĞƓůǉĐŚ
ϭϭůĞƚ͕ŵŽŚƵŚƌĚĢĂƐƷĐƚŽƵŬŶĂͲ
ƓŝŵůĞŬƚŽƌŬĄŵƉƌŽŚůĄƐŝƚ͕ǎĞŵŽũĞ
ǀŝǌĞ ƐĞ ƐƚŽƉƌŽĐĞŶƚŶĢ ŶĂƉůŶŝůĂ͕͞
ĚŽĚĄǀĄaŵşĚŽǀĄ͘
:ĞĚŶşŵǌĨĞŶŽŵĠŶƽ,ĞůĞŶŽƌŽŶ
ũĞƚŽ͕ǎĞƌŽƐƚĞƐĞƐǀǉŵŝƐƚƵĚĞŶƚǇ͘
ͣĂēşŶĂůŝ ũƐŵĞ Ɛ ĂƐŝ ƉĢƚŝ ŬƵƌǌǇ͘
ŶĞƐŵĄŵĞƉĂƚŶĄĐƚǌĐĞůĂŽďŵĢͲ
ŶĢŶǉĐŚĂŶŽǀǉĐŚ͕ŶĂƐĞďĞŶĂǀĂͲ
ǌƵũşĐşĐŚ ŬƵƌǌƽ ƉƌŽ ǀƓĞĐŚŶǇ ƷƌŽǀͲ
ŶĢ ĚĢƚş Ă ƚĞĞŶĂŐĞƌƽ͕ ŬƚĞƌĠ Ěƌǎş
ŬƌŽŬƐŵŽĚĞƌŶşŵŝƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞŵŝ͕
ŽďƐĂŚƵũş ƉƌǀŬǇ ƌŽǌƓşƎĞŶĠ ƌĞĂůŝƚǇ
Ă ƉŽƵǎşǀĂũşĐş ŶĞũŶŽǀĢũƓş ǀĢĚĞĐŬĠ
ŵĞƚŽĚǇĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƉƌŽƌŽǌǀŽũ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂǀǉƵŬƵũĂǌǇŬƽ͕͞ŬŽŵĞŶͲ
ƚƵũĞǀĂaŵşĚŽǀĄ͘
DĞƚŽĚĂ,ĞůĞŶŽƌŽŶŶŐůŝƐŚũĞũŝǎ
ϯϬ ůĞƚ ŽƐǀĢĚēĞŶŽƵ Ă ŵĞǌŝŶĄƌŽĚͲ
ŶĢ ƵǌŶĄǀĂŶŽƵ ƵŶŝŬĄƚŶş ǀǉƵŬŽǀŽƵ
ŵĞƚŽĚŽƵ͘sǎĚǇŵŽĚĞƌŶş͕ǀǎĚǇŽƌŝͲ
ŐŝŶĄůŶş͕ ĞĨĞŬƚŝǀŶş Ă ƷƐƉĢƓŶĄ͕ ƉƎĞĚͲ
ƐƚĂǀƵũşĐş Ă ƌĂǌşĐş ŶĞũŶŽǀĢũƓş ƚƌĞŶĚǇ
ǀĞǀǉƵĐĞĂŶŐůŝēƚŝŶǇ͘hŶŝŬĄƚŶŽƐƚǀǉͲ
ƵŬŽǀǉĐŚŵĞƚŽĚƐƉŽēşǀĄŵŝŵŽũŝŶĠ
ǀŵĞƚŽĚŽůŽŐŝŝƉŽƐƚĂǀĞŶĠŶĂƉƎŝƌŽͲ
ǌĞŶĠŵ͕ ŵƵůƚŝƐĞŶǌŽƌŝĐŬĠŵ ƵēĞŶş
ƐĞ ĂŶŐůŝēƚŝŶǇ ƐƚĞũŶĢ ũĂŬŽ ƐĞ ĚĢƚŝ
Ƶēş ŵĂƚĞƎƓƚŝŶƵ͘ sǉƵŬŽǀĠ ƉƌŽƐƚƎĞĚş
ũĞƉƎşũĞŵŶĠĂƉŽǌŝƚŝǀŶş͕ŶĞďŽƛŝƚŽ
ũĞ ŶĞĚşůŶŽƵ ƐŽƵēĄƐƚş ǀǌĚĢůĄǀĂĐşŚŽ
ƉƌŽĐĞƐƵ͕ŽǀůŝǀŸƵũĞĞĨĞŬƚŝǀŝƚƵƵēĞŶş͘
^ƚƵĚĞŶƚŝ ǌŬƌĄƚŬĂ ĚŽ ƚĂŬŽǀĠ ƓŬŽůǇͬ
ŶĞƓŬŽůǇ ĐŚŽĚş ƌĄĚŝ͘ <ƌŽŵĢ ǀǉƵŬǇ
,ĞůĞŶ ŽƌŽŶ ƉŽƎĄĚĄ ƐŽƵƚĢǎĞ ƉƌŽ
ƐƚƵĚĞŶƚǇ ŝ ĐĞůŽƵ ƌŽĚŝŶƵ͕ ǌĄďĂǀŶĠ
ŝ ĞĚƵŬĂƚŝǀŶş ĂŬĐĞ͕ ƚĄďŽƌǇ ďĢŚĞŵ
ƓŬŽůŶşŚŽƌŽŬƵĂŽƉƌĄǌĚŶŝŶĄĐŚ͕ƉŽͲ
ƎĄĚĄƐǀĢƚŽǀĄŬŽŶĐĞƌƚŶşƚƵƌŶĠ͕ǀǇĚĄͲ
ǀĄƵēĞďŶŝĐĞǀƉŽĚŽďĢĚŽďƌŽĚƌƵǎͲ
ŶǉĐŚ Ă ĚĞƚĞŬƚŝǀŶşĐŚ ƌŽŵĄŶƽ ƉƌŽ
ƐƚƵĚĞŶƚǇ͕ǌĂƉŽũƵũĞƐǀĠƐƚƵĚĞŶƚǇĚŽ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĄůŶşĐŚƉƌŽŐƌĂŵƽĂƚĚ͘
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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!

Zoe Šarlota HEJLOVÁ
17. 5. 2019 46 cm 2,75 kg
Víceměřice

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!

děti, pejsci
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kriminalisté v pátek čtyřiadvacátého srpna
zadrželi a obvinili mladistvého z provinění
vraždy. Trestní stíhání obviněného je vedeno vazebně. Vzhledem k tomu, že se jedná
o nezletilého mladíka, nebudeme poskytovat další informace,“ informoval na konci
srpna loňského roku Libor Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
A v tom je právě velký problém. Zatímco
po Husově náměstí se šušká doslova na
každém rohu, že Diego P. půjde brzy na
svobodu, meboť bude prohlášen nesvéprávným, tyto zprávy není nikdo z kompetentních ochoten potvrdit ani vyvrátit.
Večerník tak nepochodil na Krajském
soudě v Brně, prostějovském státním
zastupitelství ani na krajské kriminálce
v Olomouci. „Jde o mladistvého chlapce,
a i když je obviněn, nebudeme se k tomu
právě vzhledem k jeho věku vyjadřovat,“

uvedla Eva Angyalossy, mluvčí Krajského
soudu v Brně.
Vše jsme si tak chtěli ověřit alespoň u otce
obviněného Ladislava Lakatoše. Ale tvrdě jsme narazili. „Kdo po Prostějově tyto
věci roznáší? Jsou to úplné blbosti, nechte
mého syna na pokoji,“ pronesl zvýšeným
hlasem Ladislav Lakatoš. Jako otec zároveň
odmítá fakt, že jeho syn Diego byl vůbec
obviněn z vraždy bezdomovce. „Už jsem
vám několikrát říkal, že můj syn jej nezabil,
je to úplná pitomost a z ničeho takového
obviněn nebyl. Obviněn byl jen za pobodání homosexuála, který jej zneužíval.
A víc vám o synovi říkat už nebudu,“ obořil
se na Večerník Lakatoš.
Hrozí tedy mladému Romovi kriminál,
nebo ústavní léčba? A bude případ brzy
rozřešen, nebo hrozí jeho odložení? Na
tyto otázky nám odpoví až příští dny.
(mik)

PROSTĚJOV Počasí, že by ani psa
člověk málem nevyhnal. Během
minulého čtvrtka, kdy z nebe padal
vydatný déšť a lidé se v Prostějově
choulili zimou do teplých bund a pláštěnek, se Večerník pozeptal jednatele
Domovní správy Prostějov Vladimíra Průši, zda je i přes nepřízeň počasí
v platnosti avizovaný začátek koupací
sezóny v pátek 31. května. „Ať lidé
raději sledují webové stránky aquaparku i vrahovického koupaliště, tam
se aktuálně dozvědí, jestli je v pátek
otevřeno, nebo ne,“ pokrčil rameny šéf
Domovní správy.
Vladimír Průša nicméně Večerníku potvrdil, že původní plán otevřít aquapark

v Krasické ulici a zároveň i vrahovické
koupaliště v pátek 31. května zůstává
v platnosti. „Na tento termín budou obě
koupaliště zcela připravena. Jestli je ale
otevřeme, nebo ne, to bude záležet výlučně na aktuálním počasí. Nemá cenu je
otevírat při této slotě, to by ani voda v bazénech nemohla mít potřebnou teplotu.
V aquaparku sice máme vyhřívání, jenže
to je hodně nákladné a pochybuji, že by
v zimě a dešti vůbec někdo přišel. To by
byly vyhozené peníze,“ smiřuje se s realitou Vladimír Průša.
Během posledních dvou týdnů proběhly na obou koupalištích závěrečné
přípravné práce. „Podařilo se nám splnit
vše, co bylo naplánováno. Ve Vrahovi-

„Aquapark i Vrahovice jsou
pøipraveny na pátek, ale...,“
Y]KOÉzÉVREDYDPLNQHEL9Prùša

cích jsme navíc přes zimu a jaro doplnili mobiliář a provedli určité stavební
úpravy na základě požadavků občanů,
kteří toto nově rekonstruované koupaliště navštívili už vloni v srpnu při desetidenním zkušebním provozu. Aktuálně
je nejpodstatnější to, že po odebrání
vzorků vody z bazénů ve Vrahovicích
i v aquaparku v Krasické ulici nám hygienici oznámili, že je vše v pořádku a voda
bez jakýchkoliv závad,“ přidal pozitivní
zprávy šéf Domovní správy, která oba
areály provozuje.
Zda se počasí umoudří a skutečně již
tento pátek se otevřou brány, je tedy ve
hvězdách. „Doporučuji všem, aby sledovali aktuální informace na webových
stránkách Domovní správy, na kterých
dáme všem zájemcům o koupání samozřejmě vědět, zda je otevřeno, nebo
naopak na jaký termín jsme zahájení sezóny posunuli,“ vzkazuje Vladimír Průša.
(mik)

Dovolí počasí otevřít koupaliště?

PROSTĚJOV Diego P., syn prostějovského olašského předáka Ladislava
Lakatoše, se podle všeho vyhne soudu
za brutální vraždu z konce června loňského roku, kdy byl na stavbě ve výkopu v ulici Předina v Prostějově nalezen
bezdomovec z Blanenska. Pětapadesátiletý muž měl rozmlácenou hlavu a po
necelých dvou měsících vyšetřování
zadrželi kriminalisté právě tehdy šestnáctiletého nezletilce, kterého obvinili
z vraždy. Dnes již o rok starší Rom se
podle zdrojů Večerníku nachází ve vazební věznici, kde je v péči lékařů. Údajně trpí schizofrenií.
„V případě zavražděného pětapadesátiletého muže z Blanenska ze třicátého června 2018 v Prostějově olomoučtí krajští

➢ z titulní strany
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Když se poohlédneme za schvalovacím
procesem posledního „balíku“ dotací,
Večerník si všiml, že zastupitelé nakonec kulturním organizacím schválili
menší částky, než jaké žadatelé po magistrátu chtěli. „Rada města Prostějova,
potažmo zastupitelstvo, schválilo na základě jednání kulturní komise prostředky ve
stejné výši, či je mírně navýšilo, než v uplynulých letech, tedy bych určitě neřekla, že
na kultuře v Prostějově šetříme,“ oponovala náměstkyně primátora.
Již v příštím týdnu započne program
Prostějovského léta. „Myslím, že jsme
si s kolegyněmi z Kulturního klubu
DUHA u Hradeb Pavlou Vaškovou
a Martinou Drmolovou daly skutečně záležet a tentokrát oživíme hlavní
náměstí dokonce každý čtvrtek. Čeká
nás několik novinek, jako je například
přehlídka tanečních souborů, módní
přehlídka jak společenských oděvů, tak
i plavek a ležérní módy, všichni Prostějované se dočkají i pohádek a filmů
promítaných na náměstí, stejně jako
známých kapel, například Mirai, Desmod či Xindl X. Moc se na program těším a hlavně věřím, že nám vyjde počasí
a lidé si léto v Prostějově užijí,“ přeje si
Milada Sokolová.

2ąKPGF¾XPÆOUEJXCNQX¾PÊFQVCEÊMWN
VWTPÊO QTICPK\CEÊO D[NK \CUVWRKVGNÆ
PGLwV÷FąGLwÊ MG UVWFGPVUMÆOW &KXCFNW
2QKPV RQF JNCXKéMQW )[OP¾\KC ,KąÊJQ
9QNMGTC ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Rodák dostane pamìtní desku

PROSTĚJOV Spravedlnost a boj za práv a poloviny veškerého majetku byl
pravdu. Takto může být v krátkosti propuštěn,“ uvedl k rodákovi Jiří Pospíšil
charakterizován František Doležel, (PéVéčko), náměstek primátora Statuprostějovský rodák a ve čtyřicátých tárního města Prostějova.
letech významná postava v českém František Doležel zemřel v roce
právu. Coby státní zástupce totiž 1972. Krčmaňská aféra nebyla dosud
pátral po faktech v takzvané Krč- zcela objasněna. Stejně jako motivy
maňské aféře následující poté, co odesílatele.
v roce 1947 dostali tři nekomunis- Pamětní desku město nechá umístit na
tičtí ministři poštou balíčky s vý- rodný dům Doležela, a sice na dnešním
bušninou. Stopa tehdy vedla do Žižkově náměstí. Zatím ovšem není
olomoucké KSČ...
určeno kdy. „Deska už je nyní hotová
Za své hledání pravdy však byl po ná- a připravená k instalaci. Přesné datum
stupu komunistů k moci perzekuovaný. ještě není známé - pravděpodobný je
„V roce 1948 byl na příkaz ústředí StB sedmadvacátý. červen, kdy je Den obětí
zatčen a obviněn za zneužití své úřední komunismu, nebo osmnáctý červen. To
<F¾UGåGRTQXQ\QXCVGNÆTGUVCWTCéPÊEJRąGF\CJT¾FGMRąGUVCPQWRTQVGUVQXCVRTQVKPQXÆX[JN¾wEGO÷UVC4CFPÊLKOVQVKåUEJX¾NKNK
povinnosti, protože prý vědomě stíhal je připomínán druhý odboj,“ prozradila
OPQåUVXÊXÚLKOGM
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
osoby jen proto, že byl zaujat kvůli je- náměstkyně primátora Milada Sokolová
PROSTĚJOV Nedávno Večerník bouřlivě diskutovalo o budoucnosti plnění podkladů pro rozhodnutí a ve jich politické příslušnosti ke KSČ. Po (ODS a Nezávislé osobnmosti města
informoval o bouřlivé situaci okolo a vzhledu restauračních předzahrádek. dvou případech běží lhůta pro vydání sedmi letech vězení, ztráty občanských Prostějov).
(sob)
provozu restauračních předzahrá- Důvodem je nová vyhláška. Přestože zmíněného dokumentu,“ prozradil nádek v Prostějově. Vlnu protestů ve vztahu k provozovatelům předzahrá- městek.
u majitelů vyvolala nová vyhláška dek proběhla rozsáhlá informační a při- Večerník zajímalo, jaké konkrétní
magistrátu, která na základě poža- pomínkovací kampaň, zahájená už loni výjimky prostějovští radní schválili.
davků památkářů výrazně omezova- v dubnu a ukončená v únoru letošního „Týkají se dříve pořízeného zařízení,
la provoz těchto oblíbených venkov- roku, teprve s platností vyhlášky si nová které nesplňuje parametry vydaného
ních posezení před restauracemi, pravidla začali někteří provozovatelé metodického materiálu rady. Typicky
bary či kavárnami. Po několika týd- předzahrádek uvědomovat a reagovat se jedná o nábytek s plastovým výnech radní přispěchali s prohláše- na ně,“ konstatuje náměstek primátora pletem a slunečníky s reklamním poním, že po dohodě s majiteli předza- Statutárního města Prostějov Jiří Roze- tiskem, které se mohou používat do
hrádek schválili určité výjimky.
hnal (ANO 2011).
konce jejich životnosti a ne pouze do
Na základě řady zejména negativ- konce roku 2019, jak bylo původně staMichal KADLEC
ních reakcí tak došlo k další sérii noveno. V každém případě mohou být
Jednotné slunečníky, zákaz instalování jednání zástupců čelního vedení výjimky povoleny jen na zařízení, které
květináčů s vysazenou zelení či okras- města, magistrátu a restauratérů. je pro provoz zahrádek nezbytné, to
nými květinami a další a další ome- A nakonec se podařilo vyjednat znamená stoly, židle a slunečníky nebo
zení vehnaly vrásky do tváří mnoha konsenzus. „Byla vydána rozhodnutí markýzy. Individuální povolování těchprovozovatelů. Nyní se zdá, že došlo o výjimkách, aby měli provozovate- to výjimek sám provoz předzahrádek
k určitému kompromisu. „Před ča- lé předzahrádek čas připravit se na samozřejmě nijak neovlivňuje,“ vysvět- 2CO÷VPÊ FGUMC RąKRQOGPG UVCVGéPÆJQ 2TQUV÷LQXCPC <C JNGF¾PÊ RTCXF[ UMQPéKN XG
X÷\GPÊ
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
sem se v médiích a na sociálních sítích změnu. Jeden z nich byl vyzván k do- lil Večerníku Jiří Rozehnal.

Prostějov vzpomene
Františka Doležela

komunisty,
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zpravodajství

PROSTĚJOV Zastupitelé na svém jednání 30. dubna schválili
poslední balík dotací organizacím a spolkům, které pořádají kulturní akce v Prostějově. Tentokrát bylo rozděleno přes 300 tisíc
korun, celkově to už ale letos dělá bezmála jeden milion korun.
To je však pouze zlomek peněz, které magistrát ročně„nalévá“ do
kultury ve městě. Jak Večerníku potvrdila náměstkyně primátora
Milada Sokolová, další miliony jdou na provoz divadla, kina, klubu
Duha a dalších organizací, v nichž má magistrát své zastoupení.
A více než dva miliony korun stojí letos program Prostějovského
léta, který už je doslova za dveřmi.
spolků, které se zabývají
divadlem, ať již pro
děti, mládež, či dospělé, pěveckých
souborů, fotografů, galeristů či
pořadatelů koncertů různých
žánrů. Činnost
spolků, které doplňují činnost města, je
skutečně vidět a já jim za
to skládám dík,“ vzkazuje náměstkyně primátora pro kulturu.
Jak již bylo zmíněno, podpora města kultuře není určitě jen o dotacích, magistrát ze svého rozpočtu
hradí v tomto ohledu mnohé další
aktivity. „Jde především o finan-

EĄƌŽĚŽƉŝƐŶǉƐŽƵďŽƌ<ůĂƐ
Národopisný
soubor Klas

<ůƵďǀŽũĞŶƐŬĠŚŝƐƚŽƌŝĞʹ
ƵŬůĂ
Klub
vojenské historie – Dukla

Spolek pro záchranu varhan
v ^ƉŽůĞŬƉƌŽǌĄĐŚƌĂŶƵǀĂƌŚĂŶ
kostele sv. Jana Nepomuckého
Åu Milosrdných´ v ProstĚjovĚ

'ǇŵŶĄǌŝƵŵ:ŝƎşŚŽtŽůŬĞƌĂ
*ymnázium
JiŐího :olkera

ŝǀĂĚůŽWůǇƓŽǀĠŚŽDĞĚǀşĚŬĂ
Divadlo
Plyšového Medvídka

EĄƌŽĚŽƉŝƐŶǉƐŽƵďŽƌDĄŶĞƐ
Národopisný
soubor Mánes
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příklad oproti sportu trošku v pozadí
či opomíjenou záležitostí. „To si vůbec
nemyslím! Město se roky snaží podporovat jakékoliv aktivity v oblasti kultury,
zavádělo programy na oživování náměstí, připravilo pásmo Prostějovského kulturního léta, zimy, zařadilo velikonoční

cování městských
kulturních organizací,
a to formou příspěvků.
Knihovna má v rozpočtu na letošní rok schválený příspěvek ve výši
9 665 000 korun, divadlo 6 464
000 korun a kino 3 280 000 korun.
V roce 2019 byly subjektům navýšeny mzdy v souladu s nařízením
vlády o 661 000 korun. Kino Metro
70 čerpalo navýšení neinvestičního
příspěvku ve výši 200 000 korun na
částečnou úhradu projektoru pořízeného z dotace ze Státního fondu
kinematografie a 70 000 korun na
opravu dveří kinosálu. Součástí magistrátu je rovněž oddělení DUHA
- Kulturní klub u hradeb, které
pracuje s rozpočtem ve výši 7 171
000 korun. Ten ovšem zohledňuje
pouze kulturní akce a nikoli veškeré
provozní náklady. Jen rozpočet Prostějovského kulturního léta počítá
s náklady v celkové výši 2 092 000
korun, které zahrnují náklady za služby, například stavba pódia, zvučení,
propagace, za umělecká vystoupení
a za materiál,“ spočítala další investice statutárního města Prostějova do
kultury Milada Sokolová.

PROSTĚJOV Společnost Manthellan požaduje po statutárním
městu Prostějov odškodné ve výši
320 milionů korun za údajně zmařenou investici v podobě výstavby
Galerie Prostějov. Jak Večerník informoval v minulém vydání, zastupitele nechala předžalobní výzva
developera chladnými. Co na to
ale primátor Prostějova? Večerník
na toto téma vyzpovídal právě prvního muže Prostějova Františka
Juru (na snímku).

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„Podle prvotního šetření měl třiatřicetiletý cyklista při jízdě ve směru k centru
města na přechodu pro chodce náhle odbočit doleva s úmyslem v jízdě pokračovat dále k panelovému sídlišti. Po přejetí
středového ostrůvku vjel do protisměrného jízdního pruhu právě v době, kdy
tudy jel osobní automobil Škoda Octavia.
Došlo ke střetu s vozidlem a následnému
pádu cyklisty na komunikaci. Zranění
osob na místě nebylo zjištěno,“ popsal

kolizi František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 30 000 korun. „Alkohol u obou řidičů policisté
vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil mluvčí
prostějovské policie.
(mik)
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yy Na zastupitelstvu tato výzva
Manthellanu kupodivu nevzbudila žádné výraznější diskuse. Jste si
jako představitelé města opravdu
tak jistí, že společnost nemá na odškodné nárok?
„Spory o platnost příslušné smlouvy
se táhly řadu let, není to vůbec triviální věc. A totéž samozřejmě platí i o
případném vyčíslení škody. Detailní
posouzení celé záležitosti musejí udělat
právníci. Já mohu slíbit, že budu vždy
postupovat s maximálním důrazem na
zájmy a rozpočet města, protože chceme být dobrými hospodáři.“
yy Může požadavek Manthellanu
nějak ovlivnit plány města ohledně
rekonstrukce Společenského domu
a vůbec řešení historické části centra
u Špalíčku?
„Nic podobného nepředpokládám,
magistrát bude v přípravách nového
řešení tohoto prostoru pokračovat i nadále. Celé území už deset let jen chátrá
a my se na současný neutěšený stav nechceme jen dívat.“

„Při události zasahovaly i naše hlídky, ale věc se šetří jako trestný
čin, proto nejsem kompetentní podávat vám jakékoliv informace. Otázky pokládejte Policii České republiky,“ sdělil nám Jan
Nagy, velitel Městské policie Prostějov. Přestože jsme tiskovému
mluvčímu Policie ČR poslali otázky k případu elektronickou
poštou už v úterý, až v pátek po urgenci jsme se dočkali reakce, ze
které jsme se však nedozvěděli vůbec nic... „Z časových důvodů
jsem se nedostal k odpovědím na vaše otázky,“ napsal vcelku nepochopitelně František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Kolik lidí bylo obviněno a co vůbec bylo příčinou celého incidentu, jsme se tedy z oficiálních míst stále nedozvěděli. V platnosti tak prozatím zůstává vyjádření tiskové mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR z neděle 19. května, tedy jen pár hodin po

MICHAL KADLEC

PROSTĚJOV V minulém vydání Večerník informoval
o násilném incidentu před restaurací v ulici Újezd v Prostějově. Na dvě desítky rozzuřených Romů se v noci ze soboty
18. na neděli 19. května dostaly do neuvěřitelně hlučné řežby přímo na ulici. Při rvačce podle mnohých svědků tekla
i krev, větší řeži a zřejmě i zraněním zabránily policejní hlídky, které se na místo incidentu sjely ve třinácti služebních vozidlech! Uběhl týden, ale podrobnosti k incidentu i následnému zásahu policejních hlídek jsme se stále nedozvěděli...

zjistili jsme

incidentu. „Policejní hlídky zasahovaly u incidentu před jedním
z prostějovských barů. Ve věci byly zahájeny úkony trestního
řízení. Okolnosti události jsou předmětem dalšího šetření. Více
se nyní k dané věci nebudeme vyjadřovat,“ sdělila předminulou
neděli krajská policejní mluvčí Marie Šafářová.
Večerník zkoušel zjistit podrobnosti u personálu baru v ulici
Újezd, ale ani tam jsme příliš nepochodili. „Vím to jen zprostředkovaně. Ti cikáni měli v sobotu odpoledne tady kousek vedle v kostele u Milosrdných bratří svaté přijímání, pak
přišli oslavovat sem do baru. Nějak po půlnoci vyšli ven na
ulici, kde většina z nich kouřila. Najednou okolo nich prošla
skupinka mladíků a začala jim nadávat, že stojí na chodníku
a nedá se přes ně projít. Strhl se řev a bitka. Za pár minut se
pak sem začali sjíždět policisté,“ popsala mladá žena, která si
v žádném případě nepřála být jmenována.
Jak jsme dále zjistili, mělo jít údajně o skupinku členů prostějovského bojového oddílu, kteří měli namířeno do baru Havana. Poté, co si chtěli spor vyřídit s trojicí lidí na chodníku, se
však odněkud vyřítil mnohem větší počet jejich spoluobčanů
a to už by opravdu byla jatka...
Včera se do redakce ozval další ze čtenářů, který nás upozornil, že se jednalo o rodinu Hangurbadžovu, která je tímto
chováním proslulá. „Nehažte všechny cikány do jednoho
pytle, já třeba chodím do práce a není mi příjemné, že mě s
tím spojují,“ požádal nás.
(mik)
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yy Zaskočil vás požadavek společnosti Manthellan? Co vůbec říkáte na
její předžalobní výzvu?
„Zaskočený se určitě necítím, není to
naše první a s největší pravděpodobností ani poslední komunikace se společností Manthellan. Její předžalobní výzvě
zcela jistě vyhovět nemůžeme. Prozatím
ani nevíme, jak došla k vyčíslené škodě,
příslušný dopis neobsahuje žádnou detailnější kalkulaci.“

Michal KADLEC
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Na jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova v úterý 30. dubna
schvalovali komunální
politici poslední „balík“ dotací směřující z magistrátu do prostějovské kultury. „Tentokrát šlo o souhrnnou částku přes tři sta tisíc korun. Na dotace
do kultury, ať již na celoroční činnost
různých organizací, či na jednorázové akce, byla orgány města v kalendářním roce 2019 dosud schválena
finanční částka ve výši 996 550 Kč,“
vypočítala Večerníku Milada Sokolová (ODS a Nezávislé osobnosti města
Prostějova), náměstkyně primátora,
do jejíž gesce právě kultura v Prostějově patří.
Co se týká celkové podpory města, na
první pohled se zdá, že kultura je na-

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství
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PROSTĚJOV Měl víc štěstí než rozumu a hlavně opatrnosti. V pátek
17. května před čtrnáctou hodinou došlo v Dolní ulici k dopravní
nehodě jízdního kola opatřeného
benzínovým motorem s osobním
automobilem. Cyklista odbočoval
přes přechod směrem na sídliště,
ovšem zrovna ve chvíli, kdy v protisměru jela škodovka. Srážce se nedalo zabránit...

jarmarky i masopustní veselí. Aktivit je
skutečně velké množství, o čemž jsem
se přesvědčila již před lety, kdy jsem byla
předsedkyní kulturní komise a systematicky navštěvovala všechny kulturní
akce. I nyní jako náměstkyně mám často co dělat, abych zejména o víkendech
stihla navštívit všechny události. Podporu kultuře tedy nemůžeme měřit pouze
pohledem na to, kolik město přidělí
dotací různým organizacím. Další miliony korun jdou na pořádání akcí, které
má ve svém portfoliu právě radnice,“
vysvětluje Sokolová. Podle známé přívržekyně všech společenských akcí si Prostějované z nabídky kulturních akcí ve
městě vždy vyberou podle svého gusta.
„Myslím, že kulturní program je velmi
pestrý, a to právě díky podpoře různých

milujeme

Pondělí 27. května 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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Když se v minulém volebním období protahovala jednání prostějovského zastupitelstva pravidelně na dva
dny, a v jednom případě dokonce na
tři, bouchl nový primátor František
Jura pěstí do stolu a prohlásil, že v letech 2018 až 2022 něco takového už
nedopustí. Měl smělý plán projednávat jednotlivé body programu zastupitelstva předem se všemi předsedy
opozičních stran a hnutí.
Dobrý úmysl se ze začátku vyplácel,
zasedání komunálních politiků už
nebyla tak zdlouhavá a skoro žádné
obstrukce ze strany opozičních rýpalů jsem ani já sám nezaznamenal.
Ovšem až do 30. dubna! Přestože
primátor Jura opět věnoval svůj čas

Měla jsem rande. Ne kamarádskou schůzku, ale
první rande, na které mě navíc dotyčný, říkejme
mu třeba Evžen, zval nejméně půl roku. Byl docela
sympatický a já byla po rozchodu, tak jsem svolila. Večer probíhal tak, jak to prostě chodí v situacích, kdy si vás muž namlouvá. A Evžen nic nezastíral. Prostě nehrál ty hry, které jsou – zvlášť když
vás někdo půl roku uhání – průhledné a trapné.
Na rovinu mi říkal, že mě chce, prý jsem přitažlivá, inteligentní, pro něj výjimečná a že si dokáže
představit, že by se do mě zamiloval.
Tohle jsem po tom bolestivém rozchodu potřebovala, tedy cítit se jako výjimečná žena, jako
královna, bohyně. Jenže po pár hodinách přišlo na placení, protože se zavíralo, a já se jako
mávnutím kouzelného proutku přestala cítit jako
zbožňovaná bytost a proměnila se v chlapa, v kámoše, v parťáka. Uvědomovala jsem si, že ON mě
pozval, ale lístek, který číšník na stůl položil, tam
ležel příliš dlouho. Nemohla jsem nevidět částku,
kterou jsme utratili, rovných osm set korun.
Lístek tam ale ležel mnohem déle než na nakouknutí
a na můj vkus až příliš dlouho bez jakékoli JEHO
reakce, takže jsem reagovala já: „Nechceš to zaplatit napůl?“ zeptala jsem se. „A proč?“ zeptal se on.
Takovou reakci jsem nečekala. Zalapala jsem po
dechu a řekla první, co mě napadlo: „Já nevím, třeba
rovnoprávnost.“ – „Tak jo, dej mi čtyři stovky,“ odpověděl bez váhání. A já zalapala po dechu podruhé,
tentokrát tak, že jsem se málem udusila. Přesto jsem
na sobě nedala nic znát, polkla jsem a vytáhla z peněženky dvě dvoustovky. Evžen je bez zaváhání vzal
a strčil si je do kapsy. V tu chvíli pro mě ztratil jakoukoli přitažlivost. Když po chvíli přišel číšník, on vytáhl peněženku, ve které měl tlustý (fakt hodně tlustý)
balíček tisícikorun, který dával náležitě na odiv. A ve
mně se ta negace přelila až v těžkou averzi. Nevydržela jsem to a všechno jsem na něj vysypala. Řekla
jsem mu, že mě vytočilo, že si mě tady několik hodin
namlouvá, pořád mi tiskne ruku, dává mi najevo,
jak moc mě chce, a dokonce se mě snaží políbit,
a přitom za mě ani nezaplatí víno. Odpověděl, že
mi přece říkal, že nechápe ty jemné ženské náznaky
a že můj zájem o účet vnímal jako projev mé emancipace, o které jsem mu tady taky povídala. Nedorozumění. Jenže tak totálně blbé nedorozumění, ze
kterého vyplynul pro mě tak nepříjemný pocit, že
veškeré sympatie, které jsem k němu do té doby chovala, opadly jako listí na podzim. Prostě jsem ho už
nechtěla, a to ani náhodou.
Když jsem osaměla, přemýšlela jsem, proč se můj
postoj k němu tak prudce zvrátil z plusových čísel

T
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Jenže kterou cestou se nakonec vydají? To v tuto chvíli nikdo neví.
Stále totiž platí, že dočkat se můžeme skutečně všeho…

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
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málo. V minulosti se „zemáky“ pěstovaly nejen u nás na Hané, ale hlavně na
Valašsku a Vysočině, kde rostly skutečně všude. Bohužel už dávno přestalo
platit, že zemědělská půda je tady hlavně od toho, abychom na ní pěstovali
něco, co se dá jíst. Zemědělská půda je
tady už nějaký čas od toho, aby na ní
rostlo něco, na co jsou dotace. I proto
na ní nejvíce vydělávají solární baroni
a pěstitelé řepky či kukuřice. Nelze
se jim vůbec divit. Upřímně: museli byste být hloupí, pokud byste se
snažili prodávat něco, za co ve finále
dostanete výrazně méně peněz. A například lidé v čele jednoho známého
holdingu v tomto ohledu rozhodně
hloupí nejsou.

Neštìstí? Otázka èasu!
Nás se nikdo neptá
Přimlouvám se také za to, aby Plumlovská ulice byla uzavřena úplně v této Nemám nic proti oživení náměstí T. G. Masaryka, ale ptal se někdo nás, tedy
době její zásadní rekonstrukce. Jako řidič sice mluvím sám proti sobě, ale jeho obyvatel, na to, zda souhlasíme s hlasitými produkcemi při koncertech,
během uplynulého týdne jsem tam málem přejel dva chodce. Nejenže hlučícím množstvím lidí využívajících mobilní kluziště a opilých návštěvníků
motoristé ztěžují práci stavbařů, kteří před auty musejí často uskakovat, ale u stánků s alkoholem? A teď ke všemu ještě to hřiště na plážový volejbal! Jsou
řidiči musejí dávat na druhé straně pozor i na lidi, kteří naprosto bezmyš- to sice hezké věci a určitě si najdou své fanoušky. Ale pokud tady lidi budou
lenkovitě přecházejí mezi výkopy z jedné strany ulice na druhou. Vznikají zase halasit do pozdních večerních hodin, my bydlící na náměstí T. G. Masaopravdu nebezpečné situace a je jen otázkou času, kdy tam dojde k neštěstí. ryka budeme mít po nočním klidu. Bohužel se nás nikdo na nic neptá...
Petr Zahradil, Prostějov
Ludmila Novotná, Prostějov
Proè navzdory aférám zùstávám v církvi?
Aktuální dění v katolické církvi, která je stále častěji spojována s aférami některých kněží, je vážná. Považuji za nezbytné, aby se podařilo objasnit celou pravdu.
Myslím si však, že současný vývoj může být pro církev očištěním, z něhož vzejde pokornější. Ostatně to dokazují prohlášení jejích představitelů, kteří kritizují
klerikalismus, jenž považují za zhoubný. Přál bych si, aby česká církev a její představitelé dokázali současný stav využít k potřebným změnám a k větší otevřenosti vůči věřícím i celé veřejnosti. Pokud by se mě někdo zeptal, proč já sám coby věřící člověk zůstávám v katolické církvi, má odpověď by byla jasná: Činím
tak zejména proto, že moje víra není založena na lidech a jejich osudech či chybách, ale na Bohu a myšlenkách, na nichž byla sama církev založena.
Arnošt Lejsal, Hrubčice

3UDYÙSUXKMH]DKOFHQ
Byl jsem mezi prvními, kdo s povděkem před dvěma lety kvitoval vybudování pravého odbočovacího pruhu na křižovatce ulice E. Valenty s ulicí Olomouckou. Tento pruh určitě ulehčil těžké dopravní situaci v dané lokalitě. Postupem času ale zjišťuji, že hlavně během dopravních špiček je tento odbočovací pruh k ničemu! Je totiž velice krátký a tak ho celkem lehce zablokují vozidla, jejichž řidiči odbočují doleva. I když tedy ráno chci ze sídliště odbočit
doprava a tento pruh je zcela volný, nedostanu se na něj, protože musím stát dlouhou frontu za těmi, kteří chtějí odbočit směrem k Držovicím. Je to škoda,
protože kromě rána před osmou hodinou a odpoledne okolo patnácti hodin tento pruh jinak svůj účel splňuje.
Jiří Vaněk, Prostějov
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ěco takového asi nikdo z nás
nepamatuje. Sehnat kilo
brambor pod třicet korun je už skoro
nemožné. Důvodem má být loňské
sucho, kvůli němuž se jich mělo vyprodukovat méně, než se předpokládalo.
České brambory měly už na jaře dojít zcela a v obchodech se dají sehnat
pouze dovážené. Je přitom paradoxní, že jejich cena je aktuálně výrazně vyšší než u banánů, na které se
za socialismu stály pověstné dlouhé
fronty. Jisté je, že pokud by se kdekoliv
v Prostějově objevily brambory, jejichž
cena bude pod 10 korun za kilogram,
objeví se tam fronty ještě delší…
ucho asi není hlavní důvod,
proč je letos brambor žalostně

N
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elze se pak divit, že plochy, na
nichž se pěstují brambory, se
neustále zmenšují, zatímco u řepky
je to přesný opak. Zatímco v roce
1990 byly pěstební plochy brambor
a řepky vyrovnané, loni se brambory
pěstovaly na pouhých 22 889 ha, zatímco řepka zabrala 411 802 ha.
enže co teď? Jak přesvědčit nemajetného voliče, že si místo
bramborového salátu má raději dát
salát řepkový? Jak dostat mezi tradiční česká jídla vepřo-zelo-řepko?
Jak dosáhnout toho, aby U Pácla
začali prodávat Plumlovský řízek
s řepkou? A pokud se lidé budou
bouřit a řepka jim vonět nebude,
pomohou alespoň koblihy?
o všechno jsou otázky, jimiž
by se naši vrcholní politici
a podnikatelé měli začít urychleně
zabývat. Anebo by se měli vážně zamyslet nad strukturou pěstovaných
plodin na orné půdě, zemědělskou
politikou a nastavením dotací. Měli
by tak učinit i za cenu, že to pro některé z nich nebude úplně výhodné.

DOÈKÁME SE ØÍZKU S ØEPKOU?

„Až bude pokácený poslední strom, až bude otrávená poslední řeka, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že
peníze se nedají jíst,“ varovali naši civilizaci v jedné ze svých
předpovědí Kríové. Kmen severoamerických indiánů nás ovšem zapomněl upozornit, že jíst se nedají nejen peníze, ale
také řepka. Napovídají tomu mimo jiné některá rozhodnutí
politiků a chování podnikatelů vydělávajících na dotacích.
Brambory tak chybí a jejich ceny rostou a rostou...

Ahoj všichni,
v době, kdy čtete tyto řádky, snad
konečně panuje krásné počasí.
Ale já se ještě vrátím k jedné události hodnoticí minulý rok. Jedná
se o Ceny města 2018 a jejich
předávání. Aktu jsem se osobně
zúčastnil a jednu z osobností jsem
i sám navrhl. Řeknu vám rovnou,
že ani za jeden z těchto faktů se
nestydím. Myslím totiž, že nominace a schválení byly zcela v pořádku.
Rád bych jisté skupině sdělil asi
tolik. Nominace exprimátora Pišťáka je zcela v pořádku a namístě.
Pokud je někdo primátorem, který udrží městský rozpočet v plusu,
pokud je za jeho primátorování
město hodnoceno renomovanými i zahraničními agenturami
ratingem AAA a vyšším, pokud
je někdo schopen vytvořit si
s představiteli mnoha a mnoha
významných institucí místních,
regionálních i celostátních nadstandardní, nebál bych se říci
přímo přátelský, vztah, což se
projevuje při setkání upřímným
stiskem ruky a v mnoha případech i objetím a používáním slov
kamaráde či příteli, pokud někdo
dokáže vyřešit politická jednání
na úrovni gentlemana v době, kdy
do nich političtí amatéři, a že jich
tady máme, dokážou, jak se říká,
„hodit vidle“, pak si cenu města
nepochybně zaslouží.
Pan Pišťák je gentleman každým
coulem a trapně vytvořená finanční aféra, kterou elegantně
vyřešil svým odstoupením, ač, jak
již dneska víme, to nebylo vůbec
potřeba, protože šlo pouze o bouři ve sklenici vody, kterou dnes
připomínají pouze ubohé politické trosky, je jeho dalším plusem.
Suma sumárum já si jej osobně,
lidsky a politicky nesmírně vážím
a každý jeho nástupce to bude mít
ve funkci primátora nesmírně těžké. Ale třeba i za některým z těch
dalších představitelů zůstane tak
výrazná stopa, že bude navržen
na cenu města. Samozřejmě každému to přeji, protože věřím, že
ve funkci pracuje a bude pracovat
dle nejlepšího vědomí I svědomí,
což koneckonců potvrzuje primátorským slibem.
Marty

SLOUPEK

MARTYHO

do hluboce minusových. Fakt jen kvůli (asi) nedorozumění s placením? Musela jsem si přiznat, že
ano. Ale proč? Nikdy jsem peníze nijak zvlášť neřešila, zvláště ty cizí ne. A pak jsem pochopila, že to
o penězích nebylo. Jde o něco, co máme v sobě zakořeněno od prehistorických dob. Zkrátka a jednoduše: Když se o nás ženy muž uchází, tak by nám
měl dát najevo, že nás dokáže – a chce – uživit. Tohle
máme v genech odpradávna – aby ženy s dětmi přežily, musely si najít takového muže, který nejen uloví
mamuta, ale taky se s nimi o něj podělí. A o tom, že
to udělá, nás musel přesvědčit při namlouvání. Ze
šperků, kožešin a těch nejlepších kousků masa jsme
mohly usuzovat (a doufat), že to tak bude napořád.
Evžena už nechci vidět. Řekla jsem mu to na rovinu s tím, že nepůjdu cestou drobných ženských náznaků, kterým nerozumí. Existuje něco, co by můj
názor (a hlavně pocity) zvrátilo? Nevím. Možná
kdyby mi po dostatečně dlouhou dobu každodenně
nosil šperky, kožešiny. Pak bych se možná, ale fakt
jenom možná, nechala pozvat na pořádný kus toho
nejlepšího masa do nějaké super luxusní restaurace. Pudy jsou prostě pudy.
dĞŶƚŽ ƉƎşďĢŚ ũĞ ƐŵǇƓůĞŶǉ Ă ũĂŬĄŬŽůŝǀ ƉŽĚŽďͲ
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FEJETON NIKOLY FILIPENSKÉ

FRONTA JAK NA BRAMBORY aneb

dlouhým předjednáním s opozicí,
na daném zastupitelstvu v obřadní
síni radnice jsme opět byli svědky
směšné show pánů Ošťádalů, Hájků,
Frömlů či Navrátilů. Ovšem ani paní
Naiclerová nezaostávala za svými
dřívějšími bezduchými hláškami,
že všechno je podvod a všichni jsou
podvodníci.
Viděl jsem na vlastní oči, jak primátor
skřípe zuby. A měl proč. Litoval zřejmě času, který věnoval opozici před
tímto jednáním. To se poprvé v tomto volebním období protáhlo na dva
dny. Že by znovu byla obnovena tradice, kdy na radnici budou rádi se poslouchající zastupitelé pouze žvanit
před kamerami. Snad ne, proboha...

která se nevyplácí

Michal
KADLEC

K 9û&,
ZASTUPITELÉ
SCHVÁLILI
POSLEDNÍ
ČÁST
DOTACÍ
DO
„Na podpoře nešetříme, některé částky jsme navýšili,“
/æ,6(;$35$&+<
pravila náměstkyně primátora Milada Sokolová
967ìÌ&1267
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Prostějov (mik) – Strážníci Městské
policie Prostějov budou i letos pokračovat v tolik oblíbeném značení jízdních kol. Značení syntetickou DNA
je moderní metoda ochrany majetku
a v posledních dvou letech o tuto službu projevily zájem stovky Prostějovanů.
„Pro evidenci a označení je nutné využít
objednávací systém na webových stránkách města Prostějova. Značení a registrace probíhají na služebně Městské
policie Prostějov v Havlíčkově ulici od
1. července 2019, vždy v pondělí a ve
středu,“ uvedla Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.

Znaèení kol také letos

Prostějov (mik) – Až do středy tohoto týdne se musejí řidiči vyrovnávat
s dopravními těžkostmi v Nerudově
ulici v Prostějově. „Do devětadvacátého května bude probíhat částečná
uzavírka Nerudovy ulice u domu
číslo 35 z důvodu provádění přípojky
kanalizace. Uzavírka je po polovinách
vozovky, řidiči mohou k průjezdu využívat neuzavřené části,“ uvedl Miroslav
Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.

Komplikace v Nerudovì

Prostějov (mik) - Uběhly další dva
týdny a na pořadu je znovu jednání
Rady statutárního města Prostějova.
Uskuteční se zítra, tj. v úterý 28. května a na programu jsou desítky bodů.
Dá se tedy očekávat, že konšelé stráví
v zasedací místnosti primátora drahnou dobu... Hned na začátku se budou
zabývat přípravami na červnové zasedání Zastupitelstva statutárního města
Prostějova, poté je čeká jednání, ve kterém půjde jako každý rok o významnou finanční pomoc prvoligovým hokejovým Jestřábům. V dalším průběhu
proběhnou diskuse o veřejné zakázce
na pojištění městského majetku, budou se schvalovat obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, ale i o hazardu
v Prostějově a na pořadu je schválení
hned několika rozpočtových opatření na stavební investice. „Co se týká
výstavby terminálu na Floriánském
náměstí, tady již budeme schvalovat
zadávací řízení. Rozpočtová opatření
chceme pak schválit na rekonstrukci
domu v Knihařské ulici, opravu zbrojnice ve Vrahovicích, na výstavbu podélného parkování před základní školou
v ulici E. Valenty a mnohé další investice,“ prozradil František Jura (ANO
2011), primátor Statutárního města
Prostějov. Součástí úterního jednání
budou také diskuse a možné schválení
dalších dotací do sportu, vzdělávání či
ochrany životního prostředí.

Radní èeká
dlouhé jednání

RYCHLÝ
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Po dalších dvou týdnech zdravím
nejen všechny běžce a běžkyně.
Není tomu tak dávno, kdy jsem se smála svému prvnímu vyběhnutí. A vida, postupnými kroky se začínám dostávat k cíli. V tomto dílu s pořadovým číslem 5 musíme rozebrat veškeré důležité
informace, které se týkají naplnění společného vyběhnutí. Řada
z vás, se kterými jsem v kontaktu na naší facebookové skupině,
v anketě odsouhlasila červencový termín. Vy mi tedy dáváte...
Připomeňme si, že už ve čtyřech číslech (vždy se jedná o liché
vydání), jsem vás z pozice redaktorky vyzvala ke společnému
běhu, který vyvrcholí hromadným závodem. Veškeré novinky a informace můžete sledovat také na www.vecernikpv.cz
a facebookové skupině Běhám s Večerníkem, do níž se můžete kdykoliv zdarma připojit. Chcete vědět co je nového?Tak jdeme na to!
Budu i nadále upřímná. Mám co dělat
s tréninkem a v poslední době spěchu
si na něj čas vážně hledat doslova musím. Do naší třicetidenní výzvy jsem
ale zapojila i svou nejlepší kamarádku. Vše jsem jí pěkně vytiskla a nakázala, ať pravidelně cvičí, ať v tom

nejsem sama. Dala mi za pravdu, tak
jednoduché to není... Za všechno
zmíním bolesti nohou po dřepech
a dodřené lokty od koberce po planku. Podporujeme se a cvičíme spolu
navzájem. Další novinkou jsou nové
úbytky na váze a na metru. Že to po-
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těší, snad ani nemusím psát. Už jsem
shodila víc než polovinu stanovených
kil. Další aktivitou, která nám společně s kamarádkou přibyla, je plavání,
a to vůbec není špatné, jelikož u toho
posílíte vskutku všechny svaly v těle
a bolet vás budou i ty, o kterých ani
nevíte, že je máte.

Jak to vlastně
celé pokračuje?
Již jsem nakousla, že moje hmotnost vykazuje už deset kilogramů
méně a já se cítím čím dál lépe. Ne
nadarmo se říká, že bez práce nejsou koláče, něco na tom bude, nic
není zadarmo. Lowcarb strava mi
neuvěřitelně sedla, ani jsem to
nečekala, pohyb k tomu je silným
parťákem do dvojice, která mi pomáhá plnit to, čehož jsem chtěla
dosáhnout.

Jistě vás nepřekvapí, když napíšu, že
se cítím po zdravotní stránce čím dál
lépe, jen mě trochu zlobí kotník, se
kterým jsem na začátku roku měla
problémy. Důležitá je pevná vůle
a nevzdávat se.

Připravit se,
pozor, start!
Jak už jsem předznamenala v úvodu, blíží se nám termín společného
vyběhnutí. Ten je předběžně stanoven na 30. července 2019 a sejdeme
se u Jezdeckého klubu Cavalo v 10:00
hodin. Každý dostane malý dáreček
za velkou psychickou podporu, připravujeme také jedno nemalé překvapení a doufám, že vydáme ze sebe
maximum. Nezapomeňte si s sebou
vzít tekutiny. A budete-li chtít, můžeme si po vydatném běhu za odměnu
opéct pár špekáčků!
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MICHAL KADLEC

PROSTĚJOV Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku vyhlásila v květnu dvě čtenářské
soutěže o hodnotné ceny. První z nich byla skutečně májová a čtenáři měli možnost osvěžit si své literární vědomosti z dob
studentských. Úkol byl těžký, ale většina z vás ke zveřejněným zamilovaným básničkám správně přiřadila autora a doplnila
názvy vybraných úryvků. Druhá soutěž byla pátrací! Ovšem i nejlepší hledači billboardů Večerníku ve městě se osvědčili
a byli po zásluze odměněni...Vyhlášení vítězů, či přesněji vítězek obou soutěží, proběhlo minulý čtvrtek odpoledne v redakci
Večerníku v prostějovské ulici Vápenice 20 a chopila se jej jako už tradičně marketingová manažerka Aneta Straškrabová.
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Májová soutěž byla sice hodně náročná na vědomosti z české literatury, ovšem správných odpovědí
nakonec dorazilo do redakce obrovské množství. Odměněni ale
mohli být pouze tři vylosovaní.
Na koho se usmálo štěstí?
„Soutěž to byla hodně těžká a přiznám se, že některé odpovědi na vyhlášené otázky jsem hledala pomocí internetového vyhledavače. Dvě
básničky z pěti jsem ale poznala
a stejně tak jsem znala jejich autory.
Četla jsem i celé básně a řeknu vám,
že byly úžasné. Celá soutěž byla
super a úplně mě nadchla. A samozřejmě se ve Večerníku těším na
další,“ prozradila těsně po vyhlášení výsledků Májové soutěže její
vítězka Jitka Vlachová. Ta obdržela
jako první cenu dárkový poukaz na
Ashtanga yogu Petry Zapletalové
v hodnotě 1 500 korun včetně ročního předplatného nejčtenějšího
periodika v regionu.
Na druhém místě skončila Lucie Ivančíková, která si z redakce Večerníku
odnesla dárkový balíček oříškových
másel Barenuts v hodnotě 1 000 korun a půlroční předplatné našeho týdeníku. Na pomyslném bronzovém
stupínku stanula pak Jana Marinicová, která obdržela dárkový poukaz na
masáže Radima Zapletala v hodnotě
1 000 korun společně se čtvrtletním
předplatným Večerníku.
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Druhá květnová soutěž byla tak trochu o něčem jiném, čtenáři k úspěchu nepotřebovali literární ani jiné
vědomosti, spíše šlo o to, jak jsou všímaví ke svému
okolí. Nedávno Večerník na dvou místech v Prostějově nechal instalovat dva své obří billboardy a vzápětí
jsme čtenáře vyzvali, aby nám je pomohli „najít“. Úkol
zněl jasně, na kterých místech se nacházejí?
„Já to měla hrozně jednoduché. Když jsem si ve Večerníku přečetla soutěžní výzvu, hned druhý den jsem
vyšla ze svého domu v Žeranovské ulici a ten billboard
se díval přímo na mě! Okamžitě jsem tedy zavolala do
redakce a po několika dnech jsem s překvapením zjisti-

la, že jsem vyhrála,“ smála se vítězka této pátrací soutěže
Zdena Vyhlídalová.
„To já jsem to měla trošku složitější, ale o billboardu v Žeranovské ulici jsem se dozvěděla od partnera, který jel zrovna
autem okolo. Hned mi to volal,“ prozradila druhá v pořadí
soutěže Veronika Kamená.
Vítězka si z redakce na Vápenici odnesla basu piv s ročním
předplatným Večerníku. Druhá v pořadí pak získala tašku
na notebook a rovněž roční předplatné našeho týdeníku.
Dodejme, že billboardy Večerníku se během května nacházely v ulicích Žeranovská v Prostějově a také Konečná
(poblíž hypermarketu Tesco) v Držovicích.

Pondělí 27. května 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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PROSTĚJOV Již třetí měsíc pokračuje rozsáhlá rekonstrukce
Plumlovské ulice v Prostějově
za desítky milionů korun.
Zatímco dopravní komplikace
nejsou hlášeny zatím žádné,
jiných problémů tam existuje
více než dost. Před startem třetí etapy Večerník na toto téma
opět zaměřil. Mimo jiné jsme
zjistili vzrůstající nespokojenost obyvatel, hlavně obchodníků z Plumlovské ulice. Ti nyní
dokonce uvažují o tom, že až
do ukončení rekonstrukce své
provozovny uzavřou, protože
počet zákazníků se jim snížil
na úplné minimum. Nejde
však o jedinou negativní věc.
Uprostřed minulého týdne se
Večerník z úst náměstka primátora Jiřího Rozehnala dozvěděl,
že rekonstrukce Plumlovské se
o dva měsíce prodlouží. Proč?
Na tuto i další otázky jsme hledali odpovědi v rámci aktuální
kauzy Večerníku.
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Jak zrychlit opravy Plumlovské?
A pak si vyberte. Zatímco vedení města
tvrdí, že při rekonstrukci Plumlovské
ulice panuje „čilý stavební ruch“, nejen
provozovatelé tamních obchodů a restaurací celou situaci vidí naprosto jinak. Podle nich se tam pracuje relativně málo a hlavně dopoledne. Pracovní
morálka prý také není nijak valná a své
s ní dokáží udělat třeba i rozmary počasí. Pakliže by někdo „čilý pracovní
ruch“ z Plumlovské srovnal s videem
z náročné rekonstrukce křižovatky
v centru japonského města Fukuoka,
pak se logicky musí zeptat, kde se u nás
stala chyba. To, co Japonci opravovali
týden, to by při prostějovském tempu
bylo dokončeno zhruba za dvě stě let.
Ale spíš později…

Kde se tedy ona chyba stala? Hlavním důvodem je fakt, že stavebním
firmám dlouhodobě chybí lidi. Řemeslníci, kteří jsou na úrovni, totiž za
prací dojíždí do Německa, Rakouska
a Francie. Vyplatí se jim to, neboť za tu
samou práci často dostanou trojnásobný plat. Je přitom velice smutné, pokud
na stavbách běžně potkáte šedesátníky či lidi po infarktu. Nestojí za tím
ani tak jejich nehynoucí láska k práci
jako fakt, že u nás není nikdo, kdo by
je nahradil. Samozřejmě se to netýká
pouze opravy Plumlovské ulice či třeba stavby bytového domu v Sušilově
ulici, ale i mnoha dalších projektů, a to
nejen v Prostějově. Tuzemským stavebním firmám chybí už tolik dělníků

a řemeslníků, že některé musí odříkat
nabídky nebo na práci najímají nekvalifikované lidi. To vše se stále častěji
projevuje v nedodržování smluvených
termínů a někdy i odfláknuté práci.
Jak z toho ven? Faktem je, že řada
lidí v současnosti řeší neuvěřitelné
nesmysly, jako jsou například kvóty
pro zastoupení žen v politice, či vrcholných manažerských funkcích.
Ale jsou toto ty skutečně potřebné
obory? Nepotřebovali bychom spíše než političky a manažerky také
zednice, elektrikářky, instalatérky, tesařky, pokrývačky či betonářky? Neselhala v tomto bodě emancipace?
Neměly by se zavést kvóty pro počet
dlaždiček? Tím samozřejmě myslím

ženy pokládající dlažbu, nikoliv součást chodníku.
Ne, tudy asi cesta skutečně nevede.
Důležitější nepochybně bude, pokud
se zvedne ocenění manuální práce, a to
jak z hlediska společenské prestiže, tak
i platového ohodnocené. Dnešní situace tomu skutečně přeje. Na to ovšem
samozřejmě musí reagovat i školství.
Pokud budou v celé republice pouze
čtyři učiliště pro pokrývače, pak je logické, že se kvalitní střechy nad hlavou
jen tak nedočkáme. A stejné je to ve
všech podobných oborech.
Třeba zase jednou nastane čas, kdy
se stavební firmy budou o zakázky
přetahovat. Ten je však zřejmě zatím
daleko...

Rekonstrukce ulice se protáhne
Při rozsáhlé rekonstrukci Plumlovské ulice se objevily první stavební
komplikace. Dělníci musí nejčastěji
reagovat na změny, které jim komplikují práci. Například při pokládkách
inženýrských sítí. Vedení magistrátu
navíc čelí dalším novým požadavkům některých obyvatel této ulice.
Jak Večerníku potvrdil náměstek
primátora pro stavební investice
Jiří Rozehnal, investor byl již nucen
změnit harmonogram původně naplánovaných prací.
„Ty aktuálně neprobíhají na obou
stranách ulice Plumlovské, ale pouze
na jižní části. Je uloženo nové vedení plynu po celé délce úseku a ještě
koncem měsíce května proběhne
jeho přepojení,“ prozradil Rozehnal a pokračoval. „Souběžně byly
položeny nové telefonní kabely po
celé délce ulice Plumlovské v její
jižní části. Momentálně probíhá pokládka plynovodu na severní straně
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a současně probíhají práce na chodnících i odstavných stáních na jižní
straně v úseku mezi Jungmannovou
a Krátkou ulicí.“ Dále náměstek
primátora statutárního města Prostějova potvrdil prodloužení uzavírky. „Průběh prací se neustále vyvíjí
a mění. Z důvodu realizace poklád-
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ky inženýrských sítí, hlavně plynu
a telefonních kabelů, došlo ke změně harmonogramu, který posouvá
předpokládaný termín dokončení
od původního termínu zhruba o dva
měsíce,“ potvrdil Jiří Rozehnal. K jakým konkrétním změnám dojde,
však neupřesnil.
V poslední době se pak množí stížnosti, nebo lépe řečeno „stesky“ od
obchodníků z Plumlovské ulice, přičemž někteří hodlají až do konce rekonstrukčních prací uzavřít své obchody, protože do jejich provozoven
přestali chodit zákazníci z důvodu
rozkopaných chodníků a tím zhoršené přístupnosti. „A že by dělníci byli
zrovna pracovití, to se taky nedá říct.
Kolikrát už ve dvě hodiny odpoledne
tady není ani noha,“ láteří jeden z obchodníků, který v Plumlovské ulici
zároveň i bydlí. Nutno však říct, že
se doposud jedná pouze o výjimky.
„Bez omezení provozu nelze žádnou

komunikaci rekonstruovat a jsem si
jist, že Plumlovská ulice ji zásadně
potřebovala. V rámci stavebních
prací se snažíme vlastníkům nemovitostí vyhovět, pokud jsou jejich
požadavky v souladu s projektovou
dokumentací a platnou legislativou.
Stavební firma pracuje podle klimatických podmínek, mimo deštivé
dny je na stavbě čilý pracovní ruch,“
odmítá tuto kritiku Jiří Rozehnal.
„Bohužel při rekonstrukci dochází
k výskytu nepředvídatelných problémů, které se musí každodenně
řešit, například původní inženýrské
sítě, které již nejsou provozovány
a nejsou v souladu s novým rozložením uličního profilu a musí se odstraňovat. Je nutné zjišťovat, zda sítě
nejsou funkční a následně je složitě
odstraňovat, což vyžaduje odpovídající čas a bohužel i vícenáklady,
které projekt nemohl předpokládat.
Navíc narůstá počet požadavků od

místních občanů a majitelů objektů
na opravy jejich přípojek, které si
musí jako vlastníci realizovat sami,“
dodal na omluvu stavbařů náměstek
prostějovského primátora.
Večerník také zajímalo, zda-li by
z hlediska bezpečnosti nebylo
dobré Plumlovskou ulici uzavřít
úplně. Stále častěji nás totiž čtenáři
upozorňují na velice nebezpečné situace, kdy řidiči projíždějící v jednom
směru od centra města kličkují před
stavbaři nebo se vyhýbají chodcům,
kteří rozkopanou vozovku přecházejí, jak se jim zamane. „Z důvodů
dopravní propustnosti města ji nelze
uzavřít úplně. Samozřejmě průjezd
aut staveništěm není ideální, ale je to
nejvhodnější řešení. Vše je závislé na
řidičích a řidičkách, kteří Plumlovskou ulicí projíždějí. Prosíme všechny
o trpělivost, pozornost a bedlivé sledování dopravního značení,“ apeluje
na zvýšenou pozornost Jiří Rozehnal.

Obchodníci doufají v lepší parkování
Většina rekonstrukci na tržbách nepocítila

Vztek, nadšení i smíření. Uvedené emoce prožívají v těchto
týdnech obchodníci a podnikatelé v Plumlovské ulici. Důvod
je prostý: jedna z nejrušnějších
ulic ve městě a zároveň obchodní
tepna je v péči dělníků. Což znamená, že lidem nezbývá než se do
obchodů dostávat přes rozkopané chodníky a neexistující parkovací místa.
Část z podnikatelů podle vlastních
slov rekonstrukce značně poškodila. „Na tržbách to je hodně vidět, je
to hrozné. Lidi se sem vůbec nedostanou, přeskakují všude možně, ale
musíme to přežít – teda snad přežijeme. Evidujeme padesátiprocentní

tržby, lidé se sem nemají jak dostat
a kde zastavit,“ lamentuje například
Jana Sekaninová, která má na starost prodejnu ponožek a spodního
prádla. Pravdou je, že před prodejnou a s výjimkou České ulice se
nedá zaparkovat.
V nedaleké vinotéce naopak odliv
zákazníků nepocítili. Nicméně se
jim nezdálo tempo stavebních prací. Jinde pak byli ještě smířlivější.
„Nám to život v žádném případě nekomplikuje, protože víme, že se to
udělat musí. Zákazníci, když chtějí,
tak přijdou, a my jich máme docela dost,“ uvedla Zuzana Kalábová
z firmy zaměřené na žaluzie a okna.
„Neomezuje nás to vážně v ničem.

Už tady byla nějaká schůzka s představiteli města, ale jak říkám, udělat
se to musí. Lidi jsou bohužel různí,
za nás však bez problémů,“ shrnuje.
Jinde pak vládne naprostá spokojenost. Třeba ve zdravotnických
potřebách. „Jsme nadšeni, že bude
Plumlovská opravená. Na zákaznících rekonstrukce znát není. Naopak
se těšíme, že přibydou parkovací
místa a snad neubyde ani zeleň,“ věří
v lepší budoucnost Simona Langerová. „Úbytek zákazníků opravdu
necítíme, vždycky se k nám nějak
dostanou,“ dodala. „Rekonstrukce
Plumlovské ulice mi dělá těžkosti jak
v parkování, tak v dopravě, ale nedá
se nic jiného dělat. Zatím vidím

staveniště, ale nedokážu momentálně posoudit, jak to vypadá. Jsem
i řidička, ale teď radši ani nejezdím,
mám zaparkované auto a po městě
se pohybuji buď pěšky, nebo na kole.
Mně osobně to tedy až tak neomezuje. Ale jak říkám, chápu to a nedá
se nic dělat, jen bylo vtipné, když
probíhalo čištění ulic, tak tady stála
auta nachystaná. Čištění ulic mělo
být jedenáctého května a nám to do
schránek přišlo až šestnáctého...,“ poznamenala pro Večerník Irena Doláková. Vše pak shrnul Petr Kiršbaum
pracující v oblasti satelitů. „Máme
zde spíše sklad a kvůli rozkopaným
chodníkům i trochu horší číslo. Ale
nejde o nic zásadního.“

Lidem celkově spíše než práce sama
vadilo spíše tempo. „Jelikož nemám
auto, tak mě akorát omezuje přeskakování po ulici. Myslím si, že
jim to bude trvat šíleně dlouho, což
je můj názor. Teď se zrovna dívám
tady tím směrem – je všední den,
chápu, že už je po druhé hodině
a spousta lidí jde z práce domů, ale
je tady prázdno, nikdo nepracuje.
Jestli si dělníci vzali i jinou zakázku
a dělají i jinde, nevím. Na druhou
stranu je vidět, že se tady něco děje,
ale ty lidi nevidím,“ poznamenal Jan
Soják, jeden z mála chodců v Plumlovské ulici. V okolí Krátké ulice ve
stejné době rozhodně čilý ruch také
nepanoval...

ANKETA

PROSTĚJOV Večerník zajímalo, zda probíhající rekonstrukce
Plumlovské ulice nějak omezuje řidiče, chodce či třeba osoby
bydlící v bezprostřední blízkosti.
Úhel pohledu se různil, doslova
platilo: co člověk, to názor. Jak se
tedy Prostějované vyjádřili?
Jaroslav KADLEC

„Omezuje mě to
jedině v tom ježdění, jelikož jde
o jednosměrný
provoz, ale jinak
moc ne. Podívejte, já vím, že když se
něco staví, tak to na všechny trochu
dopadne, dělají tady hodně a i dost
lidí. Když vidím zrezivělé potrubí,
které vyházeli, nutné to asi bylo.“
Jana SEKANINOVÁ

„Na tržbách to jde
hodně vidět, je
to hrozné. Lidi se
sem vůbec nedostanou, přeskakují
všude možně, ale musíme to přežít
– teda snad přežijeme. Zaznamenala jsem padesátiprocentní pokles na
tržbách, nemají se sem jak dostat
a kde zastavit.“
Eva BUSOLÍNOVÁ

„Mě ta stavba celkem nijak neomezuje, ale aspoň to
bude hezké. Mohlo by to být hotové dříve, protože je ucpané město.”
Jindøich MIKLAS

„Tak určitě mě to
omezuje, i když
tady nebydlím.
Projedu a pak si
jedu obchvatem.
Pokud tady vysadí i nějaké stromy, bude to jedině dobře. Teď jsme
se vrátili z Izraele, tam jsou stromy
všude a je to velký rozdíl.“
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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

,YWRPWRURFHYiP35267ċ-296.é
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 NYČWQD 9H GYRX VHPL¿QiORYêFK
NROHFK MVWH SRVWXSQČ Y\EUDOL ãHVWLFL
WDEHO NWHUi Q\Qt ERMXMt YH 9HONpP
¿QiOH NWHUp E\OR ]DKiMHQR PLQXOp
SRQGČOt 'QHV ]YHĜHMĖXMHPH MHKR
SUĤEČåQp YêVOHGN\ WDN MDN MVPH MH
]D]QDPHQDOL Y SiWHN  NYČWQD YH
KRGLQ
'R¿QiOHSRVWRXSt]NDåGpKRNROD

WULRQHMOHSãtFK

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

HLASOVÁNÍ VE VELKÉM FINÁLE MÁTE
POSLEDNÍCH PĚT DNÍ!!!
Konečné výsledky zveřejníme v příštím vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
které vyjde v pondělí 3. června.

-DNY\SDGiSUŢEĚæQëVWDYILQiOH"


KODVŢ

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


KODVŢ
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zprávy z regionu
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko

region
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aneb jsme
s vámi
u toho...

RYCHLÝ
SKŘÍPOV KONEČNĚ ZNÁ TERMÍN VOLEB, 9(ÿ(5
NÍK

VNeshody
HRUŠCE
REZIGNOVAL
STAROSTA
HASIČŮ
v zastupitelstvu se projevují i v mezilidských vztazích
SKŘÍPOV, HRUŠKA Tam to bude na dlouho. Skřípov a Hruška
stále žijí bez řádného vedení. Nemohou žádat o dotace ani se
pouštět do větších investic. Důvodem je fakt, že část zastupitelů opakovaně rezignovala. Další možnost dohodnout se
dostanou po volbách, které jsou v obou případech plánovány na 14. září. Napjatá atmosféra v zastupitelstvu se však již
nyní promítá do vztahů mezi sousedy, což dokazují i reakce
občanů, které se schází v redakci Večerníku, nebo se objevují
na sociálních sítích...
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
Provizorní a neúplná zastupitelstva v Hrušce a Skřípově už fungují.
V omezeném režimu tak povedou
obce až do voleb, které jsou v obou

případech naplánovány na polovinu
září. „Zbylí zastupitelé složili slib. Další zasedání proběhne zhruba v polovině června. Nyní zjišťujeme, co vlastně
můžeme dělat a co ne,“ popsal svzniklou ituaci starosta Skřípova Miroslav
Kadlec, jehož kandidátka v opakovaných volbách na Skřípově získala
většinu čtyř mandátů. Následně jeho
oponenti, kteří vyhráli řádné volby, na
své funkce rezignovali.

EXKLUZI

VNĚ

Po 17 letech
mají nového starostu
Obdobná situace panuje v Hrušce.
Tam se rozepře promítly i do fungování místního hasičského sboru.
„V obci není vše v pořádku, což dokazuje fakt, že po sedmnácti letech
úspěšné činnosti skončil starosta našich hasičů, přičemž v pokladně sboru zůstala nemalá částka. Někteří občané se dokonce chtěli odstěhovat,
ale raději se stáhli do ulity, žijí si svůj
život a raději se nijak do dění v obci
nezapojují,“ popsala situaci v Hrušce
jedna ze čtenářek, která z tohoto stavu vinila současného starostu.
Ten se k celé záležitosti nechtěl příliš vyjadřovat. Vše ovšem viděl poněkud jinak. „Vím, že zhruba před
měsícem u hasičů proběhly volby

GRSíHKUDG\
EH]REDY

Pěnčín Laškov (mls) - Hloubkové kanalizace by se měli v dohledné době dočkat v Pěnčíně
a v Laškově. „Máme již zpracovaný
projekt i přislíbenou dotaci. S pracemi by se mělo začít zřejmě letos
na podzim,“ prozradili Večerníku
starostové Ladislav Popelář a Ladislav Jedlička, kteří vše společně
připravují v rámci svazku obcí.

0RUDYVNÙGHQV2EUHP
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a byl řádně zvolen nový starosta.
Sbor funguje bez problémů a věřím,
že tomu tak bude i nadále. Pokud
někdo už teď v květnu rozjel předvolební kampaň, pak je to jeho věc,“

komentoval danou situaci David
Barnet, jehož kandidátka ve volbách
opakovaně zvítězila. On sám pak má
v obci očividně celou řadu zastánců,
ale i odpůrců.

ZA JEDNA! Plavci mohou
zjistili jsme

Chystají spoleènì
kanalizaci

MOSTKOVICE,
PLUMLOV
Nejlepším možným výsledkem
skončilo pondělní měření vody
v plumlovské přehradě. Hygienická stanice uveřejnila koncem uplynulého týdne výsledky, z nichž je
patrné, že začátek sezóny nabídne
kvalitní vodu. Bez sinic a jiných
nepříjemností. Přehrada totiž, podobně jako Poděbrady u Olomouce, dostala jedničku.
Radost z toho má provozovatel
pláže U Vrbiček, kde měření pravidelně probíhá. „Kdybychom začali
trojkou, zavánělo by to katastrofou.
Tohle ale asi čekal každý, v květnu to
ještě nic neznamená. Počkám si na
přelom července a srpna, to je rozhodující období,“ uvedl pro Večerník Radek Kocourek.
Čistotu vody nyní nechává Krajská
hygienická stanice Olomouckého
kraje se sídlem v Olomouci měřit
každé dva týdny. Výsledky na svém
webu zveřejňuje první čtvrtek po
měření v sekci Občanům.
Na čistotu vody přispívá také statutární město Prostějov. Již tradičně jde
hlavně o podporu fungování srážedel,
která mají zabránit například fosforu
k proniknutí do přehrady. Prostějovští radní schválili dotaci, která poputuje na účet Povodí Moravy. „Město

Prostějov podporuje čištění vody
v plumlovské přehradě. Stejně jako
v letech minulých, tak i letos vypomůže ke zlepšení jakosti vody,“ uvedl
primátor města František Jura s tím,
že k dotační injekci dochází na základě jednání zástupců vedení města
v minulých letech, kdy padl příslib, že
se bude podílet na částečné úhradě
nákladů na provoz srážecích stanic na
přítocích vody do přehrady Plumlov.
„Peníze konkrétně půjdou na nákup
a použití síranu železitého do srážecích stanic. Síran vysráží fosfor a tím
znemožní přísun živin způsobujících
nárůst sinic,“ přidala náměstkyně
primátora Milada Sokolová. Celkem
provoz stanic, na kterém se 200 tisíci
podílí i Povodí Moravy, stojí ročně
přibližně 700 000 korun, Prostějov
přispívá 50 tisíci. Dofinancování je
pak řešeno dotacemi získanými od
Olomouckého kraje a okolních obcí.
Pláže i díky těmto zařízením mohou
jejich provozovatelé chystat na sezónu. Třeba v případě areálu „U Vrbiček“
však dosud není jasné, kdy své brány
rekreantům otevřou. „Závisí to na dořešení smluv ohledně provozu této pláže. Možná tak stihneme příští víkend,
stoprocentně ale začneme nejpozději
o víkendu osmého a devátého června,“
prozradil Radek Kocourek.
(sob)

Prostějovsko (mls) - Tuto sobotu 1. června 2019 se v Olomouci
bude konat 6. ročník slavnosti
Moravský den. Festival moravské
kultury a historie se bude konat na
olomouckém Horním náměstí od
10:00 do 12:00 hodin. Hlavním
bodem slavnostního programu
bude předání ocenění významným
představitelům moravské vědy,
kultury, sportu a veřejného života
za nominaci v anketě Osobnost
Moravy. Z našeho regionu v ní
uspěl majitel Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem Václav Obr.

Uzavírka v Plumlovì
Plumlov (mls) - Až do konce
května bude uzavřená frekventovaná Ohrozimská ulice v Plumlově.
Důvodem je výměna dlažebních
kostek. Objízdná trasa je vedena
po místních komunikacích.

Vrhnou se opìt
na Revoluèní
Kostelec na Hané (mls) - Loni
koncem června byla zahájena první
část rekonstrukce Revoluční ulice
v Kostelci na Hané. Díky ní se podařilo opravit zhruba 400 metrů
ulice ve směru od nádraží. Nyní
by se mělo v projektu pokračovat.
„Druhou etapu chceme zahájit letos
na začátku prázdnin. Bude se jednat
o dalších sto metrů, končit budeme nedaleko za křižovatkou s ulicí
Příhon,“ potvrdil starosta Kostelce
František Horák. Třetí a poslední
etapa nákladné rekonstrukce by
měla proběhnout příští rok.

3URGORXzÉVÉWÈ
Čelechovice na Hané (mls) - Prodloužení inženýrských sítí se v dohledné době dočkají obyvatelé ulice
Pod Kosířem v Čelechovicích na
Hané. Vodovod by se měl prodloužit o 315 metrů, kanalizační stoka
o 140,5 metru. Vše bude napojeno
na stávající inženýrské sítě. Projekt
aktuálně žádá o stavební povolení.

6HQLRUVHSĆHWRêLOSĆHVVWĆHFKX
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Z dálnice jej transportoval vrtulník
PROSTĚJOVSKO Ve svém věku
už nedokázal zabránit karambolu,
při kterém utrpěl závažná zranění.
Minulé úterý 21. května v šestnáct
hodin došlo na desátém kilometru
dálnice D46 ve směru z Prostějova
na Olomouc k havárii osobního
automobilu značky Fiat. Osmdesátiletý řidič z dosud přesně nezjištěných příčin vyjel vlevo na nezpevněnou část komunikace. Následky
byly děsivé...
„Podle jeho slov se vozidlo při pokusu
vrátit se zpět do levého jízdního pruhu
dostalo do mírného smyku. Při tom
došlo k opakovanému kontaktu se
středovými svodidly a následnému
přejetí obou jízdních pruhů a vyjetí
vpravo mimo komunikaci. Tam se
vozidlo přetočilo přes střechu a poté

2QRąGVQéGPÊRąGUUVąGEJWD[NQUOFG
U¾VKNGVÚąKFKéUX¾åPÚOK\TCP÷PÊOKVTCPU
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se zastavilo v poloze na kolech. Muž
při havárii utrpěl zranění, se kterým
byl letecky transportován do Fakultní
nemocnice Olomouc,“ popsal vážnou
havárii František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.

Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 54 000 korun. „Přesné příčiny, okolnosti i míra
zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření. Po prohlídce poškození policisté na místě zadrželi osvědčení o registraci vozidla,“ dodal Kořínek. (mik)

19052410588

region

Ve čtvrtek 23. května po dvaadvacáté hodině zjistili policisté v obci
Ivaň jedoucího neosvětleného
cyklistu. Po jeho zastavení u muže
mimo jiné provedli dechovou
zkoušku, kterou změřili hodnotu
2,12 promile alkoholu v dechu.
Zjevně opilý muž se změřenou
hodnotou souhlasil a přiznal vypití šesti jedenáctistupňových piv
bezprostředně před jízdou. Opilý
cyklista je pro své jednání nyní podezřelý z přestupku podle zákona
o silničním provozu, za který mu
hrozí pokuta až do 20 000 korun.
Další jízdu policisté muži zakázali.

Bez světla a opilý

Těsně po třinácté hodině v úterý
21. května při hlídkové činnosti
zjistili policisté obvodního oddělení z Němčic nad Hanou jedoucího
cyklistu po chodníku v Nezamyslicích, který ohrožoval chodce.
Po jeho zastavení policisté u muže
mimo jiné provedli dechovou
zkoušku, načež změřili hodnotu
0,42 promile alkoholu v dechu. Sedmačtyřicetiletý muž s výsledkem
zkoušky souhlasil a přiznal vypití
dvou odlivek vodky. Ty měl dle
svých slov vypít asi před půlhodinou ve Vrchoslavicích, odkud poté
přejel do Nezamyslic. Další jízdu
policisté muži zakázali. Necelé
čtyři hodiny poté muže kontrolovala jiná hlídka stejného oddělení.
Tentokrát k tomu došlo v Mořicích
a pozornost policistů k sobě muž
přilákal tím, že při jízdě na kole
v ruce držel pivní lahev. Provedenou dechovou zkouškou policisté
v tomto případě změřili hodnotu
0,21 promile. S výsledkem zkoušky muž opět souhlasil a přiznal
vypití jednoho piva bezprostředně před kontrolou. Také v tomto
případě policisté muži další jízdu
zakázali. Pro své jednání je muž
nyní podezřelý z přestupků podle
zákona o silničním provozu, za což
mu hrozí pokuta od 2 500 do 20
000 korun.

Nepolepšitelný cyklista

Předminulý pátek 17. května přijali policisté oznámení o vloupání
do kůlny na nářadí u jedné z chat
v oblasti u Čunína, ze které pachatel po odstranění visacího zámku
odcizil elektrocentrálu a stavební
kolečko. Majitelka chaty způsobenou škodu vyčíslila na 6 100 korun. Provedeným šetřením v místě policisté obvodního oddělení
Konice zjistili vloupání do dalších
dvou kůlen u jiných chat ve stejné
lokalitě. Z jedné z nich měl pachatel odcizit vybavení v celkové
hodnotě 25 500 korun. Okolnosti třetího vloupání nebyly dosud
přesně zjištěny. 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.

Straka v chatách u Čunína

.521,.$
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siláci všeho druhu, aby se poměřili ve
fyzické zdatnosti. V čem konkrétně?
V řadě disciplín jako například převracení pneumatiky přes rameno, otáčení
více než dvousetkilové pneumatiky.

Ale také v nošení kmene stromu.
Soutěžící si tak opravdu místy sáhli
na dno. Přesto to ale některé diváky
neodradilo od toho, aby si nepředstavili sami sebe v akci. „Přivedl mě sem
bratr, abych se podíval, jak to vypadá.
A líbí se mi to. Určitě bych to chtěl někdy vyzkoušet,“ svěřil se jeden z přihlížejících Michal Hlahůlek.
Další diváci, kterých se sešel solidní
dav, pak přišli přímo podpořit své známé. Ať už závodníky, nebo pořadatele.
Ti i proto mohli být s průběhem akce
spokojení. „Změnili jsme akci oproti
loňsku, a to jak váhou některých předmětů, tak i disciplínami. Loni byla jed-

3x foto: Michal Sobecký

Předminulou sobotu 18. května v 9.30
hodin došlo v obci Hradčany k havárii traktoru značky New Holland. Co
přesně se událo? „Čtyřiačtyřicetiletý
traktorista v křižovatce v centru obce
při odbočení doleva nezvládl řízení
a vyjel částečně vpravo mimo komunikaci na chodník pro chodce. Při tom
došlo ke střetu k traktoru připojeného
příslušenství se sloupem veřejného
osvětlení. Ten byl při střetu poškozen

a vyvrácen. Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na dvaapadesát tisíc korun,“
shrnul neštěstí František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Provedenými dechovými zkouškami policisté u řidiče změřili hodnoty
0,71 a 0,75 promile alkoholu v dechu.
„Muž s výsledky měření souhlasil

iQHÆTVQJQVQVTCMVQTWPG\XN¾FNXQRKNQUVKLÊ\FWCXEGPVTW*TCFéCP\EGNC\PKéKNUNQWRXGąGLPÆJQQUX÷VNGPÊ

a přiznal vypití šesti piv a čtyř odlivek
slivovice během předchozí noci. Další
jízdu mu policisté zakázali a na místě
zadrželi jeho řidičský průkaz. Pro své
jednání je traktorista nyní podezřelý
z několika přestupků podle zákona
o silničním provozu,“ uvedl Kořínek
s tím, že ve hře je pokuta od 2 500 do
20 000 korun a zákaz činnosti na dobu
od šesti měsíců do jednoho roku.
(mik)

ZHQVQ2QNKEKGè4

Do stroje sedl po šesti pivech a ètyøech slivovicích!

2SLOëWUDNWRULVWDSŐHYiOFRYDOVORXS

HRADČANY Pěkný dáreček! Zkušený traktorista na pole vůbec nedorazil,
na křižovatce v Hradčanech havaroval.
A nebyla to jen tak obyčejná nehoda.
Šofér si noc před šichtou pořádně přihnul a poté, co v centru obce naboural
do sloupu veřejného osvětlení a celý
ho zramoval, přiznal policistům značné množství požitého alkoholu. Po
nočním mejdanu ještě o půl desáté dopoledne nadýchal 0,75 promile!

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

V úterý 21. května po desáté hodině
přijali policisté na lince tísňového
volání oznámení řidičky, že jede ve
zúžení po dálnici D46 z Olomouce na
Prostějov a před ní jede dodávka Renault, která „divně kličkuje“ a paní má
podezření, že její řidič je opilý. Na dálnici byla ihned vyslána hlídka dopravního inspektorátu, která byla nejblíže.
Podezřelé vozidlo se policistům podařilo zjistit a zastavit. Osmatřicetiletá řidička dodávky vykazovala zjevné
známky ovlivnění alkoholem ihned
po zastavení. To se pak potvrdilo
i provedenými dechovými zkouškami, kterými policisté změřili hodnoty
2,53 a 2,59 promile alkoholu v dechu.
Se změřenou hodnotou řidička souhlasila a přiznala vypití půl litru fernetu během předchozího večera. Další
jízdu policisté ženě zakázali a na místě
zadrželi její řidičský průkaz. Pro své
jednání je nyní podezřelá z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky.

Po pùllitru
fernetu na dálnici

.521,.$
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noručka, tentokrát se naopak budou
nosit klády. A to už je skutečně atletický masakr,“ prozradil pro Večerník
Stanislav Pukl, organizátor akce. Tentokrát měl na povel sedm soutěžících
mužů, vesměs kolem třicítky. A právě
s kládami, z nichž nejlehčí měla šedesát kilo, měli závodníci často problémy. Museli je totiž nejen nosit, ale také
s nimi vzpírat.
Podle jediného domácího borce Pavla
Trněného, který se mohl opřít o silnou diváckou podporu, byla nejtěžší
disciplína kostka. „Hlavně to ve zdraví
dokončit. Musím to nějak skoulet,“

„Jsem rád, že po jednání s VZP už je vše
v pořádku. Jedinou pojišťovnou, která
v této souvislosti se mnou neuzavřela
smlouvu, zůstává pojišťovna Ministerstva
vnitra,“ okomentoval celou situaci Jiří
Šťastný, který je lidem z Konice a širokého okolí k dispozici každé úterý a čtvrtek
vždy od 16:00 do 18:00 hodin v prostorách konické polikliniky.

%JKTWTI ,KąÊ iċCUVPÚ RčUQDÊ X DWFQX÷
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BEDIHOŠŤ Další z řady srážek
se zvěří na silnicích Prostějovska.
Tentokrát srnka vyběhla do cesty
řidiči nákladního vozidla na komunikaci mezi obcemi Bedihošť
a Čehovice. Pozůstatky na autě po
střetu byly patrné na první pohled,
srna nepřežila.
„Ve středu dvaadvacátého května
před šestou hodinou došlo na komunikaci mezi obcemi Bedihošť
a Čehovice ke střetu nákladního
automobilu značky Mercedes-Benz

ĄKFKéP¾MNCFPÊJQCWVCOWUGN
RQ UT¾åEG ąGwKV FQUVK XGNMQW
wMQFW PC éGNPÊ OCUEG 2TQ
OTVXQWUTPWUKRąKLGNKO[UNKXEK
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se srnou. Ta řidiči do cesty vyběhla
z levé strany a střetla se s čelní stranou
vozidla. Ke zranění osob při dopravní
nehodě nedošlo, srna střet nepřežila.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na padesát tisíc korun,“ shrnul nehodu i s jejími
následky František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje s tím, že alkohol
u řidiče policisté na místě vyloučili
provedenými dechovými zkouškami.
(mik)

NEMOHLA PŘEŽÍT

LAŠKOV Od příštího pondělí 3. června bude zcela uzavřený most na silnici
mezi Kandií a Laškovem. Opravy by
měly oficiálně trvat až do Vánoc.
Před necelým rokem byl omezený
provoz na mostech ve Ptenském
Dvorku a mezi Laškovem a Kandií.
Zatímco ve Ptenském Dvorku se stále jezdí po provizorních pontonech,
most přes říčku Šumici u Laškova
čeká kompletní oprava.

„Zejména na lidi z Kandie a ze Dvorka čekají komplikace. Do Laškova,
kde je škola, školka i doktor, budou
muset přes Pěnčín. Kdo to bude mít
blíž, může se vydat pěšky po provizorní lávce pro chodce. Je celkem
logické, že se to nikomu moc líbit nebude, ale kdyby most spadl, bylo by
to horší,“ vyjádřil se starosta Laškova
Ladislav Jedlička.
Přes Pěnčín povede objízdná trasa

pro všechna auta včetně náklaďáků,
kterých po frekventovaném tahu ve
směru na Konici projede relativně
dost. Upraveny rovněž budou muset
být jízdní řády autobusů jedoucích
z Konice do Olomouce. Rekonstrukce mostu by měla skončit až 20. prosince tohoto roku. „Mám přislíbeno,
že by to mohlo být i o měsíc dřív. Tak
jsem sám zvědavý,“ pousmál se Jedlička.
(mls)

6GPVQOQUVOG\K-CPFKÊC.CwMQXGODWFGW\CXąGP

(QVQKPVGTPGV

Opravy mostu odříznou Kandii a Dvorek od světa

Jak už Večerník informoval, chirurg v Konici citelně chyběl. Lidé
z města i okolních vesnic museli kvůli malým operativním zákrokům či převazům do prostějovské nemocnice. Přístup lékaře, který působí v prostějovské nemocnici
jako primář Centrálních operačních sálů a zástupce
primáře chirurgického oddělení si přitom jeho pacienti pochvalují. Vše ovšem vázlo na jednání s pojišťovnami, které celkem nepochopitelně neprojevily
příliš ochoty jeho práci v Konici proplácet. Z tohoto
důvodu Jiří Šťastný zpočátku v tomto městě ošetřoval pouze klienty České průmyslové zdravotní
pojišťovny. Teprve postupně se k ní přidávaly další.
Až po apelu ze strany zástupců místní samosprávy
kývla i největší tuzemská pojišťovna.

Martin ZAORAL

KONICE Tak se to podařilo! Od 1. června uzavřela VZP
smlouvu s MUDr. Jiřím Šťastným. Tento krok umožní
ošetřovat nyní asi 90 procent obyvatel Konicka v případě,
že budou potřebovat chirurgickou péči.
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POHORA K velmi vážné havárii
s nepříjemnými následky došlo ve
středu 22. května před sedmnáctou hodinou na silnici mezi obcemi
Pohora a Horní Štěpánov. Řidič
Renaultu usnul za jízdy a narazil do
stromu. On a jeho dva spolujezdci
utrpěli poměrně vážná zranění.

„Pětačtyřicetiletý řidič podle svých slov
vlivem mikrospánku nezvládl řízení a po
projetí mírné pravotočivé zatáčky vyjel
vlevo mimo komunikaci, kde čelně narazil do stromu. Při nehodě utrpěl řidič
zranění, se kterým byl převezen do prostějovské nemocnice. Dva spolujezdci
byli letecky transportováni do Fakultní

2QVXTFÆOP¾TC\WFQUVTQOWD[NKVąKNKFÆ\VQJQVQCWVCVTCPURQTVQX¾PKFQPGOQEPKE

nemocnice Olomouc. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena
na sto tisíc korun,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího
šetření.
(mik)

ZHQVQ2QNKEKGè4

policistům po nárazu do stromu

URČICE Hodně neopatrný při vysypávání nákladu byl řidič nákladního auta s návěsem. V Určicích
na jedné z místních komunikací si
nevšiml položeného kabelu a korbou ho strhl. Šofér poté policistům
zaplatil pokutu.
„Ve čtvrtek třiadvcátého května před
polednem na místní komunikaci v Určicích vysypával šestatřicetiletý řidič
náklad z přívěsu za nákladním automobilem značky Tatra. Při pojíždění
dopředu se zvednutou korbou přívěsu přehlédl kabel telekomunikačního
vedení natažený přes komunikaci.
Korbou za kabel zachytil, v důsledku
čehož došlo k jeho přetržení a zlomení
sloupu veřejného osvětlení. Incident
jako dopravní nehodu šetřili policisté
dopravního inspektorátu, kteří přestupek řidiče vyřešili uložením pokuty
v příkazním řízení,“ informoval Fran-

tišek Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
Ke zranění osob při nehodě nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody

byla předběžně vyčíslena na pět tisíc
korun. Alkohol u řidiče policisté na
místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou,“ konstatoval policejní
mluvčí.
(mik)
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STRHL KABEL

Korbou náklaďáku
TŘI
ZRANĚNÍ
V
AUTĚ
„Usnul jsem,“ přiznal řidič

pousmál se v slzách potu Trněný,
s nímž vám Večerník přinese v příštím
vydání exkluzivní rozhovor.
Ještě jednu novinku pak organizátoři
dobromilického Siláka připravili. Do
programu se aktivně zapojily děti.
„Stalo se tak poprvé. Chtěli jsme je
nějakým způsobem dostat do děje.
A taky jsme chtěli, aby se trochu hýbaly,“ uvedl Pukl. Závodníci tak ani v přestávkách mezi disciplínami neměli
úplné volno. Dohlíželi totiž třeba na
kliky dětí, pomáhali jim se sedy lehy.
Pro sedm statečných to zkrátka nebyla
jednoduchá sobota.

&QDTQOKNKEMÚUKN¾MFCNEJNCRčORQą¾FP÷FQV÷NC7M¾\CNKLCMFQM¾åQWRTCEQXCVUGUXÚOKUXCN[KXčNKRQXÊV÷\UVXÊ Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO

Závodníci nosili stokilovou kládu a převraceli obří pneumatiky
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Pořádně živo bylo v sobotu 25. května
v areálu dobromilických sokolů. Tentokrát se tam ovšem necvičila sestava,
ani hasiči nepořádali výcvik s hadicemi. Už potřetí na toto místo dorazili

DOBROMILICE Tak to byla fuška! Dobromilice uplynulou sobotu zažily klání siláků z celého regionu, včetně jednoho místního.
Čekala je řada disciplín, které měly prověřit nejen jejich sílu, ale
také balanc či schopnosti dechového ústrojí. Kdo by však nedorazil důkladně připravený, ten by měl pořádný problém. Jednotlivé
úkoly totiž rozhodně nebyly pro žádné čajíčky. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník sledoval vše pěkně zblízka...

Michal SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
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Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...

milujeme vecerník
á
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Matěj Ošťádal se coby král Jelimán stal vladařem prostějovského Majáles

PROSTĚJOV Hraje řadu let na
kytaru, zvítězil spolu s ostatními v celostátní soutěži Concerto
Bohamia, ovšem nyní žije hlavně florbalem a mezi spolužáky
má pověst člověka, na kterého je
spoleh. Osmnáctiletý Matěj Ošťádal (na snímku) se v masce krále
Jelimána stal vladařem letošního studentského svátku Majáles
v Prostějově. Zatímco na pódiu
působil dosti pohotově a uvolněně, na otázky Večerníáku odpovídal student septimy Gymnázia
Jiřího Wolkera většinou krátce
až stroze. Ač tedy není žádný velký řečník, který by byl zvyklý za
všech okolností bavit lidi kolem
sebe, díky jeho vstřícnosti se nám
nakonec podařilo dát dohromady
následující rozhovor.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL

19052410594

yy Coby král Jelimán jste po Majáles získal již druhé království.
Pokud byste si mohl vybrat, chtěl
byste vládnout spíše Prostějovu,
nebo na Madagaskaru?
„Zřejmě bych si kvůli lepšímu klimatu vybral Madagaskar. Ne, že bych
Prostějov neměl rád, ale ostrov si
spojuji s představou letní, sluncem prozářené dovolené. A kdo
by raději chodil do školy, než
byl na prázdninách?“
yy Tato postava z animovaného filmu Madagaskar na
některé z diváků působí jako
přerostlé dítě, které ještě nedosáhlo puberty a chová se trošku
jako blázen. Cítíte se někdy také
tak?
„Nemyslím si, že bych se někdy choval jako blázen, ale jsem pro každou
srandu. Možná to pak někomu může
takto připadat.“ (pousměje se)
yy Král Jelimán je až přehnaně sebevědomý. Platí to i pro vás?
„Určitě nejsem ‚přehnaně sebevědomý’. Myslím si, že mám takové to
zdravé sebevědomí, které je u každého rozhodně potřeba. Jinak ovšem
s touto postavou nemám příliš mnoho společného. To, co jsem předvedl
v rámci vystoupení, byl asi můj strop.
Víc se do něj převtělit by už bylo určitě nad moje možnosti.“
yy Mezi oblíbené písně vládce
lemurů patří skladba „Já tak rád
trsám, trsám“. Pokud byste si vy
mohl vybrat nějakou písničku,
jaká by to byla?
„Tahle skladba je podle mě jednou

z nejznámějších písniček, které se
kdy objevily v animovaném filmu.
Takže bych ji určitě neměnil. Pokud
bych si měl vybrat sám za sebe, tak
určitě vím, že by to nebyla nějaká,
na kterou se dá tancovat. Nemám
oblíbenou písničku, poslouchám
všechno snad s výjimkou tvrdého metalu. Asi nejvíce mě
baví folk.“
yy Jak vnímáte fenomén
zvaný prostějovský Majáles?
„Na prostějovském Majáles
jsem byl letos poprvé a příjemně mě překvapil. Musím se však
přiznat, že jsem to zpočátku nijak
zvlášť neprožíval, na podobné akce
po pravdě řečeno moc nejsem.
Naše škola se však Majáles účastní
každý rok a tak by bylo divné, pokud bychom letos chyběli. Za sebe

Prostějovu nejvíce chybí padesátimetrový
krytý bazén s rekreační zónou. Jinak si
myslím, že má až na podmínky pro florbal
a některé další sporty celkem dobré zázemí...
jsem měl přibližnou představu, jak
to tam bude probíhat, ale že bych si
o tom něco dopředu zjišťoval nebo
se ptal ostatních, tak to jsem tedy
nedělal.“
yy Jak jste společně s ostatními
prožívali přípravy na tento studentský svátek?
„Přípravy spočívaly hlavně v nacvičování vystoupení. Čtyřikrát jsme
se sešli v aule naší školy, vždy nám to
zabralo zhruba tak hodinu času.
Choreografii nám připravily holky, které tancují
ve Free dance a dalších
prostějovských skupinách. Nejvíce aktivní
v tomto ohledu byla
Alča Flajsarová.
Ona byla tahoun,
ale zapojili se
všichni, takže
jsme si to společně užili.“
yy Říká se,
že dnešní
mladí jsou
čím dál větší individuality, které
se však čím
dál
hůře
podřizují
ja ký m ko l i v
autoritám,
zároveň i kvůli
tomu poněkud
ztrácí schopnost
vzájemné spolupráce. Přípravy na Majáles se ovšem bez
takové spolupráce
neobejdou. S jakými
problémy jste se v jejich průběhu museli
potýkat?
„Problémy byly pouze
ze začátku, když jsme se
domlouvali na tématu. Ve
třídě máme ale dobrou partu,
a nakonec jsme se dohodli. Ne
pokaždé jsme se sice na zkouškách sešli všichni, ale jinak nám
to klapalo. Chodíme spolu totiž
Foto: Martin Zaoral
do třídy už sedm let a za tu dobu
jsme se dokázali celkem stmelit,
což jsme i v tomto případě dokázali
využít ve prospěch věci. “
yy Prozradil jste, že vás třída vybrala jednohlasně. Jste tedy zřejmě
showman. Je nějaké z vašich vystoupení, na které vaše okolí vzpomíná obzvláště často?
„Vzhledem k tomu, že vystoupení
jsem měl v životě jen jedno, tak je odpověď, myslím, zcela jasná... (úsměv)
Nehraji v žádném divadle, ani se nikde podobným způsobem neprezentuji. Spíš jde o to, že jsem týmový
hráč, který nemá problém si ze sebe
udělat srandu. Když se pak ode mě
něco požaduje, tak se do toho rád
zapojím a ostatní se na mě mohou
spolehnout.“
yy Která z jiných prostějovských
škol a jejích kandidátů na krále
Majáles zaujala právě vás?
„Zřejmě ´reálka´ díky skvělým kostýmům. Zejména maska Aragorna
byla propracována do nejmenšího
detailu. V hlavě mi utkvěli i oba Glu-

mové, kteří byli opravdu originální.“
yy K vašim koníčkům patří kytara. Jak jste se k muzice dostal?
„Díky rodičům. Od první třídy jsem
chodil do ZUŠ, od začátku na klasickou kytaru, takže jsme hráli hlavně
různé etudy. Později jsme až na výjimky přešli na interpretaci klasické
barokní hudby. To mě postupně
přivedlo k tomu, že si nyní raději
sám zahraji různé táborovky, které si
mohu zazpívat i s kamarády.“
yy Hrajete převzaté písničky, nebo
se pokoušíte i o vlastní tvorbu?
„Hraji spíše převzaté písničky. Baví
mě například hudba anglického písničkáře Eda Sheerana či kanadského
zpěváka Shawna Mendese. O vlastní
tvorbu jsem se sice pokoušel, ale nebylo to ono.“
yy Vystupujete i veřejně?
„Ano. Naposledy to bylo v pražském
paláci na Žofíně s kytarovým souborem prostějovské ZUŠ Non Mesure.
Tam jsme se dostali díky našemu vítězství v celostátní soutěži Českého
rozhlasu Concerto Bohemia. Shodou okolností to bylo moje zatím
poslední veřejné vystoupení. Od té
doby si už zahraji pouze na oslavách
narozenin nebo při podobných příležitostech s kamarády. Řekl jsem si
totiž, že si od klasické kytary dám
minimálně na nějaký čas pauzu a nebylo špatné skončit v nejlepším.“
yy Nyní se vaše pozornost zaměřila hlavně na florbal. Proč jste si
vybral právě tento sport?
„Obecně mě baví spíš kolektivní
sporty. Zkoušel jsem i jiné, ale při
florbalu jsem se sešel se skvělou partou. Tímto zdravím Pařu a všechny
z junáků a mužského ‚A’ týmu.“
yy Jsou pro tento sport v Prostějově dobré podmínky?
„Určitě ne. V porovnání se sporty, jakými jsou tenis nebo basketbal, jsou
podmínky horší. Jediná vyhovující tělocvična je na reálce, což je na
Prostějov opravdu málo. Tréninky
mládeže a mužů musí proto být na
více místech. Dvakrát týdně jezdíme
trénovat i do Kostelce na Hané.“
yy Je něco, co vám jako studentovi v Prostějově skutečně chybí
a musíte to hledat v jiných městech?
„Padesátimetrový krytý bazén s rekreační zónou. Sice nijak často plavat nechodím, ale mám spoustu
kamarádů, kteří by něco takového

ocenili. Jinak si myslím, že Prostějov
má až na ty podmínky pro florbal
a některé další sporty, vzhledem ke
své velikosti, celkem dobré zázemí.“
yy Je naopak něco, co by vám chybělo, pokud byste se už nyní musel navždy přestěhovat?
„Určitě rodina a kamarádi, a to tak
moc, že se rozhodně nikam stěhovat
nechci!“
yyJako gymnazistu vás ale s největší pravděpodobností čeká
studium na vysoké škole. Kam
zamíříte?
„Ještě nejsem zcela rozhodnut, ale
nejspíš budu směřovat na Masarykovu univerzitu do Brna. Obor je
zatím velká neznámá. Vím, že určitě
nepůjdu na medicínu. Přírodním
vědám, jako je biologie či chemie,
právě neholduji. Možná by to mohlo
být něco s matematikou jako například ekonomický management. Ale
zatím je to ve hvězdách.“
yy Čemu byste se poté chtěl věnovat?
„Určitě něčemu prospěšnému, co
bude pomáhat spoustě lidí a inspirovat ostatní.“
yy Dokážete si představit, že
budete v Prostějově žít i poté, co
vystudujete vysokou školu, nebo
plánujete pracovat v jiném městě?
„Ano, dokážu. Dokonce bych to tak
i chtěl. Jak jsem říkal, jinde by mi
chyběla rodina a kamarádi. I v Brně
bych chtěl studovat hlavně kvůli
tomu, abych to do Prostějova neměl
daleko a mohl sem bez problémů
dojíždět. Praha už je pro mě moc daleko, navíc mám raději menší města
a Brno je pro mě z pohledu velikosti
asi maximum.“
yy Půjdete se za takových deset
let podívat na majálesový průvod
do Prostějova?
„Těžko říct, co bude za deset let.
Možná ze zvědavosti bych se na něj
ale podívat zašel.“

vizitka
MATĚJ OŠŤÁDAL
✓ narodil se 16. října 2000 v Prostějově
✓ ve městě celý život žije
✓ chodil na ZŠ Dr. Horáka v Prostějově
✓ od roku 2012 je studentem Gymnázia Jiřího Wolkera
✓ řadu let hraje na kytaru, když
od 1. třídy navštěvuje ZUŠ v Prostějově
✓ v současnosti žije zejména florbalem, který aktivně hraje
za prostějovský SK K2
✓ ve volném čase si rád zajde s kamarády zajde na kvalitní kebab
s česnekovým dresinkem
zajímavost: v aktuální sezóny nastupuje hned za tři florbalové týmy
výběry - konkrétně za juniory i mužské týmy A a B,
kromě toho trénuje nejmladší florbalisty
SK K2 Prostějov ve věku do 11 let
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Zápisy zaèínají!
BIG BEN
Prostìjovská jazykovka
zveøejnila rozpisy kurzù

na pøíští rok!

ŬŽŶĐĞǌĄŬůĂĚŶşƓŬŽůĞ͘ĂϭϳůĞƚĞǆŝƐƚĞŶĐĞ
ƓŬŽůǇ ǌĚĞ ǌşƐŬĂůŽ ŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶş ĐĞƌƚŝĨŝŬĄƚ
<d͕WdŶĞďŽ&ƉƎĞƐϭϴϬĚĢƚşĂƐƚƵĚĞŶͲ
ƚƽ͘dǇƚŽĐĞƌƚŝĨŝŬĄƚǇƉůĂƚşĐĞůŽǎŝǀŽƚŶĢĂũƐŽƵ
ƵǌŶĄǀĄŶǇ ƐƚŽǀŬĂŵŝ ǀǇƐŽŬǉĐŚ ƓŬŽů Ă ǌĂͲ
ŵĢƐƚŶĂǀĂƚĞůƽƵŶĄƐŝǀǌĂŚƌĂŶŝēş͘DůĂĚşĂŶͲ
ŐůŝēƚŝŶĄƎŝǌŝŐĞŶƵĚůŽƵŚŽĚŽďĢĚŽƐĂŚƵũş
ǀǇŶŝŬĂũşĐşĐŚ ǀǉƐůĞĚŬƽ͘ jƐƉĢƓŶŽƐƚ ƓŬŽůǇ ũĞ
ŬĂǎĚŽƌŽēŶĢϭϬϬй͕ƉƎŝēĞŵǎǌŚƌƵďĂϳϬй
ĂďƐŽůǀĞŶƚƽ ǌşƐŬĄ ǌŬŽƵƓŬƵ Ɛ ǀǇǌŶĂŵĞŶĄͲ
Ŷşŵͣ͘^ůǇƓĞůĂũƐĞŵŚŽĚŶĢĐŚǀĄůǇŶĂƚƵƚŽ
ũĂǌǇŬŽǀŽƵ ƓŬŽůƵ͘ DĄŵ ĚǀŽũēĂƚĂ Ă ĐŚƚĢůĂ
ũƐĞŵ͕ĂďǇƐĞƎĞēƵēŝůĂƐƉŽůƵ͕ƚĂŬǎĞǌĂēŶŽƵ
ĐŚŽĚŝƚĚŽŝŐĞŶƵ͘:ĄĂŶŝŵĂŶǎĞůĂŶŐůŝĐŬǇ
ŶĞƵŵşŵĞ͕ĚŽƵĨĄŵ͕ǎĞƚŽŚŽůŬǇǌǀůĄĚŶŽƵ

Zdroj: www.cambridgeenglish.org

ƐĂŵǇ ďĞǌ ŶĂƓş ƉŽŵŽĐŝ͕͞ ƎĞŬůĂ ŶĄŵ ƉĂŶş
sĞƌŽŶŝŬĂ͕ŬƚĞƌĄŵĄǀŬƵƌǌĞĐŚƐǀĠĚǀĢĚĢƚŝ͘
ĢƚƐŬǉŵǌĄũĞŵĐƽŵŽƐƚƵĚŝƵŵůĞƚŽƐǀŝŐ
ĞŶƵŶĂďşǌşƉƎĞƐϯϱũĂǌǇŬŽǀǉĐŚŬƵƌǌƽǀϭϱ
ƷƌŽǀŶşĐŚŽĚŶĞũŵĞŶƓşĐŚĚĢƚşǀĞǀĢŬƵϯůĞƚ

Ăǎ ĚŽ ŵĂƚƵƌŝƚǇ͘ ĄƉŝƐ ĚŽ ŬƵƌǌƽ ŶĂ ƓŬŽůŶş
ƌŽŬϮϬϭϵͬϮϬϮϬƐƚĂƌƚƵũĞǀƚǉĚŶƵŽĚϮϳ͘ϱ͘
ϮϬϭϵ͘ZĞŐŝƐƚƌĂĐĞĚŽŬƵƌǌƵƉƌŽďşŚĄŽŶůŝŶĞ
ŶĂ ǁǁǁ͘ďŝŐͲďĞŶ͘Đǌ ŶĞďŽ ƚĞůĞĨŽŶŝĐŬǇ ŶĂ
ϳϳϳϱϲϮϳϴϴ͘
(pr)

18051410496

Do you speak English? Ne? Tak na
ƐŚůĞĚĂŶŽƵ͘ WŽŬƵĚ ŶĞŽǀůĄĚĄƚĞ ĂŶŐůŝēƚŝͲ
ŶƵ͕ Ƶ ŬŽŶŬƵƌǌƵ ŶĞŵĄƚĞ ƓĂŶĐŝ͘ ǎ ϵϬ й
pracovních nabídek zejména u vyšších
ĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶşĐŚƉŽǌŝĐƵǀĄĚşǀƉŽǎĂͲ
davcích výbornou znalost anglického
jazyka. K prokázání jazykových znalostí
ǀƓĂŬ ĚŶĞƐ ŶĞƐƚĂēş ĂďƐŽůǀŽǀĂƚ ŬůĂƐŝĐŬŽƵ
ƓŬŽůŶş ĚŽĐŚĄǌŬƵ͘ WŽƚƎĞďƵũĞƚĞ ŵşƚ ŶĢͲ
jaký certifikát s mezinárodní platností.
 ƚĞŶ ŶĞĚŽƐƚĂŶĞƚĞ ũŝŶĂŬ ŶĞǎ ƐůŽǎĞŶşŵ
jazykových zkoušek…
s ƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠ ũĂǌǇŬŽǀĠ ƓŬŽůĞ /' E
ŵŽŚŽƵsĂƓĞĚĢƚŝƚĂŬŽǀǉĐĞƌƚŝĨŝŬĄƚǌşƐŬĂƚ͕
ĂƚŽũĞƓƚĢďĢŚĞŵƐƚƵĚŝĂŶĂƐƚƎĞĚŶş͕ēŝĚŽͲ
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Bude to týden plný náhlých zvratů a překvapivých rozuzlení všech problémů, které Prostějované budou řešit. Podstatné ale bude, jak se my
všichni s množstvím nečekaných novinek vypořádáme. Někteří s nimi
budou mít problémy, jiní ale zůstanou v pohodě.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Neodmítejte pomoc příbuzných, protože
jedině oni vědí velice podrobně,
co vás trápí. Sice se cítíte být soběstační a o svých věcech chcete rozhodovat sami, ovšem alespoň pár
dobrých rad v klidu přijměte.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Hodně
pod kůži se vám dostane člověk,
který na vás má v posledních týdnech obrovský vliv. Necháte se
přesvědčit i o takových věcech,
které jste ještě nedávno odmítali.
Rádi se ale přizpůsobíte.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Budete otráveni jako indiánský šíp. Náladu vám neustále budou kazit zprávy
o vašem partnerovi, který vám očividně zahýbá. Okamžitě to začněte
řešit, jinak budete náladu kazit všem
ostatním okolo sebe.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Dáváte si před
sebe až příliš cílů, které však z nedostatku času nedokážete dotáhnout
do konce. Uberte ve svých plánech
a zaměřte se pouze na podstatné věci,
které se dotýkají vaší rodiny.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Uprostřed
týdne obdržíte zprávu, která vás
sice potěší, ale zároveň vám přinese
spoustu starostí. Budete se muset
náhle rozhodnout o tom, zda se
přestěhovat, nebo jestli budete do
nového zaměstnání dojíždět.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Nebojte
se přijmout zásadní, byť trochu šílené rozhodnutí, které váš problém
vyřeší navždy. Fantazii se meze nekladou, takže si můžete vymyslet
i ten nejšílenější plán. Hlavně že pak
konečně budete šťastní.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Určitě se během těchto dnů vyhněte řízení vozidla,
protože jinak vás nemine nehoda se
zraněním. Ostatně vy sami jste nedávno přemýšleli o tom, že se začnete více
hýbat. Takže oprašte kolo a vyrazte!
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Bude
vám hodně líto, že se se svým partnerem nyní neshodnete na dosti
podstatné záležitosti. Je ale třeba,
abyste ji řešili společně, protože jde
jak o vás, tak o něj. Uspořádejte romantickou večeři a popovídejte si.

INFORMUJE

Â

en?
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev
STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Udělejte si volnější týden a v zaměstnání
vykonejte jen ty nejpotřebnější věci.
Máte nadpracováno, takže stres vyměňte za pohodu u rodinného krbu
a romantické výlety do přírody.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Měli byste začít více myslet na své
tělo a dopřát mu zdravého pohybu. Domluvte se s přáteli a choďte
společně cvičit nebo běhat, sami
se rozhodně nedonutíte. Uvidíte,
že vám bude dobře.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Využijte stoprocentně tento týden!
Budete mít totiž ve všem nebývalé
štěstí, a na co sáhnete, to vám rozkvete pod rukama. Štěstěna vám
bude přát i při výběru dovolené,
kterou už plánujete.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Očekávejte
spory, a dokonce hádky plné ostrých slovních výměn. A to jak na
pracovišti, tak v soukromí. Nebudete mít příliš plodný týden, místo
pracovních úspěchů se budete užírat jen samými nesrovnalostmi.

6(7.1«0$1$å(5č$32'1,.$7(/č
63ą('67$9,7(/,0÷67$35267÷-29$
Ve středu 22. května se v prostorách Národního sportovního centra uskutečnilo setkání podnikatelů
s představiteli města. Akci zorganizovala Okresní hospodářská komora v Prostějově.
Na 50 zástupců prostějovských firem
přišlo diskutovat s vedením města
v čele s primátorem Františkem Jurou
k tématu Prostějov – město pro život
a podnikání. Podnikatele zajímaly důležité investiční akce města, a to jak ty
proběhlé, tak připravované. Zejména

se jednalo o dopravní infrastruktuře
a obslužnosti, o chystaném obchvatu
města, o rozvíjející se nové průmyslové
zóně v okolí Brněnské ulice, o potřebě
navýšení bytových objektů, o možnostech rozšíření služeb pro starší občany či
o rozšíření zeleně na území města. Diskutovanou záležitostí byla také oblast
rozvoje cestovního ruchu a kulturního
vyžití pro občany. Účastníci se zde také
dozvěděli aktuální informace o situaci
na trhu práce – v současné době jsme
historicky na nejnižším stavu nezaměst-

nanosti na území Prostějova, tj. na 2 %.
Na jedno volné pracovní místo vychází
0,7 uchazeče. Dále zde zazněly informace k novým poskytovaným službám
pro podnikatele z Okresní hospodářské
komory a také možnosti získání dotací
na rozvoj podnikání v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost.
Děkujeme tímto všem za účast
a za aktivní diskusi.
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

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

Broskve ve sladkém nálevu 820g 57,90

34,90

32,90

33,90

39,90

32,90
(470g)

Ananas kousky ve skladkém
nálevu 565g

28,90

28,90

28,90

28,90
(560g)

36,90

28,90
(340g)

7ĝHäQčFHOpJ

49,90

-

-

39,90
(350g)

53,90

-

Jahody ve sladkém nálevu 410g

39,90

-

29,90

-

24,90

24,90
(160g)

41,90

-

39,90
(700g)

29,90
(680g)

44,90

-

57,90
+UXäN\YHVODGNpPQiOHYXJ (850
ml)

-

-

-

23,90

-

ãYHVWN\GčOHQpJ

Naše
4'57/¦

Vyrábějí se z nejrůznějšího ovoce po domácku již odnepaměti. Kvalitní výrobky už dnes nabízí také samotný trh, kdy se člověk dostane k těmto pochutinám
bez práce a ztráty času. Proto je dobré vědět, že broskve ve sladkém nálevu
a dělené švestky nabízí nejlevněji Billa, celé třešně Albert a oblíbené jahody
i hrušky ve sladkém nálevu Tesco. Kousky ananasu jsou na nejnižší cenové
hladině hned v pěti marketech.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 22. května

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª
/,'29+9ö='51$
OD 27. 5. DO 2. 6. 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 20 Kč,
dospělí 40 Kč.
Ɣ Výstavy OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete
prohlédnout na začátku všech akcí.

Blokové îLÔWüQt
PüVWDYURFH
úterý 28. května: Wolfova, Příční, Strojnická, Květná, Sportovní (Pod Kosířem - E. Valenty), Krásná, Sadová, Na
Výsluní, Za místním nádražím (Pod Kosířem – sportovní hala), za ul. Květnou
čtvrtek 30. května: E. Valenty, Veleslavínská, sídl. E. Beneše komunikace + parkoviště 2 u ul. Veleslavínské, sídl.
E. Beneše komunikace + parkoviště 3 u kotelny, sídl. E. Beneše komunikace + parkoviště 4 u Promedica, E. Valenty - zálivka – parkoviště, Olomoucká komunikace + chodník (sídl. E. Beneše levá strana – včetně kruhového
objezdu), cyklostezka sídl. E. Beneše – po kruhový objezd, V. Nezvala nezpevněná plocha

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
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K slavnostnímu předání interaktivní učebny, nákladního vozidla
autoškoly a CNC dřevoobráběcího
centra pro výuku žáků Švehlovy
střední školy polytechnické Prostějov došlo dne 24. května za pří-

tomnosti hejtmana Olomouckého podané v rámci IROP a ITI Olokraje Ladislava Oklešťka.
moucké aglomerace.
K vybavení interaktivní učebny, zaPOZVÁNKY
jištění konektivity školy, pořízení
19. 6. Setkání personalistů
nákladního vozidla autoškoly a náVíce na: www.ohkpv.cz
kupu CNC centra přispěly projekty

0-29$.&(1$
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35267Č-296.e+29(þ(51Ì.8
6WDėWHVHDERQHQWHPQDNDOHQGiĝQtFKPčVtFĥSĝL]DSODFHQt.ÿ
2%'5åÌ7(+2'1271ê'É5(.YFHQč.ÿ
$=Ì6.É7(02å12676(=1É0(1Ì='$50$
9UHGDNFLYiVÿHNiNXSyQQDLQ]HUFLYXYHGHQpUXEULFHYKRGQRWč.ÿ
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Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Přemyslovice
Obec: Prostějov - Krasice
Dne: 10. 6. 2019 od 7:30 do 14:30 Dne: 12. 6. 2019 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: jednostran- hodin. Vypnutá oblast: celé nám.
ně od č. 30 po č. 17 vč. č. 367, 9 a 8, J.V Sládka vč. kostela, ul. Západní č.
dále lokalita chat s č. 72 až 85.
70,72, od č. 74 po č. 88 včetně byt.
Obec: Držovice
domů č. 95 a 97, 99, garáží, ul. J. B.
Dne: 10. 6. 2019 od 7:15 do 10:00 Foerstra č. 1-7, včetně restaurace
hodin. Vypnutá oblast: areál OC “Kovárna”, barev a laků, ul. Krasická
Arkáda Prostějov, s.r.o. na ulici Ko- č. 55, 57, 59, 61.
nečná č.23 a Sebastiniho č.372/6. Obec: Rozstání
Odběratelská TS UNIVERSAL (č. Dne: 12. 6. 2019 od 7:30 do 15:00
300633)
hodin. Vypnutá oblast: oboustranObec: Prostějov - Domamyslice
ně od č. 196 a 275 po konec obce
Dne: 11. 6. 2019 od 7:30 do 11:30 směr Niva s č. 25 a 307 (vč. č. 192),
hodin. Vypnutá oblast: ul. Žitná dále lokalita novostaveb s č. 355,
- celá lokalita novostaveb RD a po- 357, 358, 362-365. Ulice od č.118
zemků u potoka s č. 429 až 434, 436 a 114 po č. 130 a 129 včetně uličky
až 437, 439 až 585, 568 a 586.
s č. 148, 147, 145, 144.

rekonstrukcí, oprav, údržbových
Obec: Prostějov - Krasice
Dne: 12. 6. 2019 od 11:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: ulice Krasická
s bytovými domy č. 47, 49, 51, 53, 53a,
celé ul. Gen. Kraváka, Dětkovická, Brodecká, mimo č. 11.
Obec: Polomí
Dne: 13. 6. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: celá obec Polomí.
Obec: Prostějov
Dne: 14. 6. 2019 od 7:30 do 11:00 hodin. Vypnutá oblast: obchodní pasáž
Anděl, Anenská ul.
Obec: Prostějov
Dne: 14. 6. 2019 od 12:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: fa. H & D, a.s.,
Olomoucká 37. Odběratelská TS GALEKO(č. 300638)
E.ON Česká republika, s.r.o.
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PROSTĚJOV
& tipy na výlet
Léto už se pomalu, ale
jistě blíží a s nimi i čas
dovolenek. Nechce se
vám nikam za exotikou
a přemýšlíte, kam byste
jeli na výlet v chládku
svého domova, případně vyrazili jen tak za
humna? Pro takovou
příležitost si pro vás
Večerník připravil v rámci dnešní tematické strany PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku několik tipů,
jak si užít léto, aniž byste
cestovali do vzdálených
krajů. A také pro případ,
že by se vám na žádnou
dovolenou nechtělo...
Texty připravila:
Tereza Machová

3T>@NOPEO@I<O@HIµHÁNO<
Už jste procestovali leckterý kout zahraničí i Česka a nevíte, kam byste se ještě vydali
na dovolenou? Máme pro vás několik tipů
nazajímavámísta!Alenejentakledajaká...
Takzvané temné cestování vás zavede do
prostor, kde se v minulosti odehrála nějaká tragédie nebo neštěstí. Svou ponurou
atmosférou přitahují mnoho lidí a vy se na
ně můžete vydat také!
Temné cestování nebo také temný turismus
přivádí návštěvníky na místa, kde se v dávné
či nedávné minulosti stala nějaká tragédie
nebo neštěstí. Místa spojená se smrtí či utrpením, celkem pochopitelně, přitahují davy
turistů. Častými objekty zájmu „temných“
cestovatelů jsou hřbitovy, místa konfliktů,
věznění, mučení, zabíjení, ale rovněž oblasti
postižené přírodními katastrofami. A spadají
sem i místa spjatá se smrtí slavné osoby nebo
zábavní centra hrůzy.

,GFPÊO\VGOPÚEJOÊUVLGK&QNPÊJąDKVQXXGäò¾TWPCF5¾\CXQWMFGQFRQéÊ
X¾RQUNGFPÊéGUMÚWRÊT
Foto: internet

KJß@NFP

A kam se můžete vydat vy? Nabízí se třeba
památník Mohyla míru nacházející se v obci
Prace kousek od Brna. Památník byl postaven na počest obětí Napoleonovy vítězné
bitvy u Slavkova podle záměru kněze A.
Slováka jako naplnění jeho myšlenky učinit
z centra někdejšího bojiště pietní „místo
světla“, memento válek.
Další destinací, kam se můžete vydat, je nedaleká Býčí skála. Tu naleznete ve střední
části Moravském krasu, v dolní části Křtinského údolí, mezi městečky Adamov a Křtiny. Vysoká bílá skála s puklinou a několika
otvory v dolní části je opředena legendami
a stále v sobě ukrývá mnohá tajemství.
Nakonec můžete vyrazit na poněkud vzdálenější, zato zajímavější Dolní hřbitov ve Žďáru
nad Sázavou. Traduje se, že jde o místo odpočinku posledního českého upíra. Vy, co
pochybujete o existenci nemrtvých, vězte,
že jsou o nich vedeny dokonce i dokumenty! V záznamech žďárské i jihlavské kroniky najdeme poznámku o podivuhodném
protivampyrskému zásahu, který se odehrál
v 19. století. I vy tedy můžete nasát zvláštní
atmosféru Dolního hřbitova, který byl postaven podle kabalistických symbolů.
Temných míst, jež můžete v Česku navštívit,
je spousta, jen se rozhodnout, které z nich
vás nejvíce zaujme!

19052410587

<ĚĞƉƌŽǎŝũĞƚĞůĞƚŽƓŶş
ĚŽǀŽůĞŶŽƵ͍

aĞƐƚǌĚĞƐĞƚŝ
ŽƐůŽǀĞŶǉĐŚ
WƌŽƐƚĢũŽǀĂŶƽǌĂŵşƎş




ŽůĞƚŶşĚŽǀŽůĞŶĠ
ǌĂŚƌĂŶŝĐĞZ͘

19051510555

19050610530

19052410595

ǀǌŽƌĞŬ͗ϮϰϬƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
ƐƚĂƌƓşĐŚϭϴůĞƚ
ƌĞĂůŝǌĂĐĞ͗ƐƚƵĚĞŶƚŝƓŬŽůǇ
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PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC

a

Michal
SOBECKÝ

účast zřejmě opět
,Y3URVWĚMRYĚE\O\HXURYROE\ Volební
nedosáhla dvaceti procent
QDRNUDML]iMPX
Výsledky byly zveřejněny až
po uzávěrce dnešního čísla...

mio Okamura Pavel Dopita z Vrahovic,
který figuroval na kandidátní listině
Okamurovců na čtvrté pozici. Dále ze
třináctého místa kandidátní listiny
Občanské demokratické strany šel do
eurovoleb Tomáš Lázna z Prostějova
a z jednadvacátého místa kandidátky
KSČM usiloval o hlasy voličů předseda komunistů na Prostějovsku Ludvík
Šulda ze Seloutek. Do Evropského parlamentu pak ještě kandidoval pedagog
a zemědělský poradce Ivan Hrbek (3.
místo kandidátky) z hnutí Alternativa
pro Českou republiku Apači 2017, dále
vedoucí velkoobchodu z Ivaně Jaroslav
Pekařík (19.) ze Strany nezávislosti
Během pátku a soboty mohli voliči na Evropského parlamentu. Největší šanci České republiky a ještě agronom z BeProstějovsku dát svým hlasem šanci a zřejmě jedinou na zvolení měl součas- dihoště Petr Vysloužil, který jde do
někomu ze šesti „našich“ kandidátů do ný prostějovský zastupitel za SPD – To- eurovoleb na kandidátní listině KDU-ČSL ze 14. místa.
Výsledky voleb do Evropského
parlamentu nejen na Prostějovsku
přineseme v příštím čísle.

PROSTĚJOV V pátek 24. května odpoledne se po osmi měsících od komunálních a senátních voleb opět otevřely dveře
všech příslušných místností po celém Prostějovsku. Tentokrát
se vybírali zákonodárci do Evropského parlamentu. Šanci získat křeslo v Bruselu a tím i půlmilionový měsíční plat měla
z prostějovského regionu šestice kandidátů za různé politické
subjekty. Zda se to někomu z nich povedlo, se Večerník do uzávěrky tohoto vydání nedozvěděl. A to i přesto, že komisaři měli
sečteno rekordně brzy. Výsledky ale mohly být zveřejněny až
během nedělní noci, teprve poté, až odvolily všechny země
Evropské unie. Dodejme, že v Evropském parlamentu usedne
21 poslanců či poslankyň z České republiky, kteří funkci vykonávají po dobu pěti let. K eurovolbám letos podalo přihlášku
40 stran a hnutí z České republiky.

BYLI JSME
U TOHO

Špatně natištěné volební lístky

NIKOMU NEVADILY

19052410598

PROSTĚJOV Někteří lidé v západní části Prostějova obdrželi špatné
hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu. Seznam kandidátů s nejvyššími pořadovými čísly byl na nich natištěn křivě. Pořadová čísla u některých kandidátů se tím pádem dostala úplně mimo
papír a nebylo je možné označit!
Nemožnost například zakroužkovat jméno vybraného kandidáta tak mohla ovlivnit voliče. O tomto problému byl informován i prostějovský magistrát, ale celou záležitost nebylo podle mluvčí radnice nutné nijak řešit. Problém totiž nikomu nevadil!
„Informaci s vadnými volebními lístky nám poskytl Moraviapress, který má
tisk lístků na starost. Žádný občan se však na Magistrát města Prostějova
s tímto problémem dosud neobrátil. Každý volič si může vyzvednout novou
sadu hlasovacích lístků na evidenci obyvatel nebo ve dny voleb přímo ve volební místnosti,“ sdělila mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.

PROSTĚJOV Žádné fronty, žádné
čekání na místo za plentou. Eurovolby na Prostějovsku se o uyplmulém
víkendu setkaly s malým zájmem
voličů. „Zatím u nás bylo volit něco
přes sedm procent lidí,“ prozradil
Večerníku člen volební komise na
náměstí E. Husserla. Byl pátek 24.
května, sedm hodin večer. Volební
místnosti jednotlivých okrsků zely
téměř prázdnotou i všude jinde...
Večerník se byl na průběh eurovoleb podívat vtaké okrsku na Sídlišti
Svobody, kam hrstka voličů zamířila
do Základní školy Jana Železného.
„Máme zatím volební účast okolo sedmnácti procent. Na volby do Evropského parlamentu je to tak akorát,“ přivítala nás jedna z volebních komisařek.
Během sobotního dopoledne jsme
však čekali na jedinou voličku zhruba
čtvrt hodiny. Místnosti jinak opět zely
prázdnotou, jen tu a tam přicházeli
lidé, kteří jakékoliv volby berou jako
svoji občanskou povinnost. „Volím
pokaždé, takže jsem přišel i dnes. A to
i přesto, že Evropskou unii nesnáším
a neuznávám,“ nechal se slyšet asi še-

desátiletý muž. Večerníku sice odmítl
sdělit své jméno, ale přiznal, že volil
hnutí SPD - Tomio Okamura.
Nepříliš velký zájem o volby byl také
ve Vrahovicích. I když v okolí volební
místnosti na základní škole bylo alespoň občas vidět lidi spěchající s obálkami odvolit. „Počítám, že přijde tak
třiadvacet procent voličů, teď jsme
někde na deseti jedenácti procentech.
Chodí hlavně starší a střední generace,“ podělila se uprostřed volební doby
o poznatky Jana Michalcová, členka
volební komise. Během asi patnáctiminutového pobytu v této a sousední
místnosti se tam objevili čtyři voliči.
Eurovolby se v České republice trvale potýkají s nízkou účastí. Posledně
přišlo k urnám jen osmnáct procent
voličů. Hůře je na tom v tomto ohledu
pouze Slovensko.
„Ze šesti set oprávněných voličů jich
dorazilo ani ne padesát. Ale už jsme
zaregistrovali čtyři voličské průkazy, je
tak aspoň pozitivní, že se je lidé snad
naučili používat,“ dodal při rozloučení člen volební komise na náměstí
E. Husserla.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

/NCF¾UNGéPCUKRąKwNCXUQDQVWPC<¾MNCFPÊwMQNG,CPCäGNG\PÆJQURNPKVUXQLK
QDéCPUMQWRQXKPPQUVLKPCMXQNGDPÊOÊUVPQUVK\GN[RT¾\FPQVQW
2x foto: Michal Kadlec

/PQJQXQNKéčUKFQXQNGDPÊEJOÊUVPQUVÊEGUVWPGPCwNQFoto: Michal Sobecký
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REALITY

PRODÁM
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

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

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.
Sháním ke koupi dům na vesnici. Mobil: Tel.: 582 388 101
604 635 527

KOUPÍM

Koupím BYT v PV. Tel. i SMS (zavolám). 605 734 085
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
Hledám chatu nebo chalupu max. do 15 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
km od PV. 604 608 790
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
Stavební firma hledá pozemek překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
pro výstavbu RD. PV a okolí ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
739 322 895
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

SLUŽBY

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

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

Dnes, tj. 27. května 2019
tomu jsou 3 smutné
roky od úmrtí
pana Jaroslava TOPORA
z Brodku u Prostějova.
Všichni, kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, Pv.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

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

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

Dne 15. května 2019
uplynulo 10. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Jaroslav ŠTĚPANÍK.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
dcera a vnuk.

Dne 30. května 2019
by se dožila 80 let
paní Libuše NÁHLÍKOVÁ
z Čechovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel Zdeněk
a synové s rodinami.

Kdo s tebou žil, ten ví, co ztratil.
Už nikdy nezavoláš, nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš.

Ráda bych Ti k narozeninám
přála, kytičku květů Ti dala,
za lásku děkuji každičký den,
chybíš mi maminko, zůstala
na Tebe vzpomínka jen.

Dne 28. května 2019
uplyne 10 let, co nás opustil
pan Otto FILIPI
z Prostějova.
Vzpomínají dcera
a syn s rodinami.
Dne 28. května 2019
by se dožila 80 let
paní Zdenka MICHALCOVÁ
z Olšan u Prostějova.
S láskou stále vzpomínají dcera
Zdeňka a Lenka s rodinami.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.

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.

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

Dne 31. května 2019
vzpomeneme 9. výročí, kdy
odešel náš tatínek,
pan Oldřich ŘEZNÍK
z Prostějova.
S láskou vzpomínají dcery
Martina a Olga s rodinou.
Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

16011421482

Dne 28. května 2019
vzpomeneme 5. smutné
výročí od úmrtí
pana Jana NOVOTNÉHO
z Klenovic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, dcera
a syn s rodinami.

FINANCE

Žena 56 hledá upřímného muže, Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
nekuřáka, k trvalému vztahu z Prostě- EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
jova a okolí. Mám ráda tanec a přírodu. Tel.: 603 218 330
Tel.: 608 946 334
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86
71letá vdova hledá přítele.
Tel.: 774 399 550
Půjčka Pv a okolí.
Tel.: 776 087 428
Hledám mladou rodinu s malým dítětem, kde bych byla tetou.
Tel.: 774 399 550

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.

Dne 1. června 2019
si připomeneme 17. smutné
výročí od tragického úmrtí
paní Dagmar ZBOŽÍNKOVÉ
z Klenovic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje
celá rodina. Kdo jste ji měl rád
a chybí mu, tak jako nám,
ať vzpomene s námi.

Dne 26. května 2019
jsme vzpomenuli 1. smutné
výročí, co nás opustil
pan Jaroslav NOVOTNÝ.
S láskou vzpomíná Lidka.
Děkuji těm, kteří
vzpomenou se mnou.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.
Dne 26. května 2019
jsme vzpomenuli 4. smutné
výročí, kdy navždy odešla
milovaná manželka,
matka a babička,
paní Ivona PAVELKOVÁ.
S hlubokým smutkem
vzpomíná manžel a dcera
s rodinou.

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

POSLEDNÍ
ŠANCE
Akce platí do 31. kvìtna

Dnes, tj. 27. května 2019
vzpomínáme 1. smutné
výročí, co nás navždy opustila
paní Jarmila MINÁTOVÁ
z Domamyslic.
S láskou stále vzpomínají
manžel Zdeněk, dcera Lenka
a dcera Ivana s rodinou.

Zadejte si inzerát do rubriky
SEZNÁMENÍ za pouhých

- Zadejte inzerát v rubrikách
AUTO-MOTO, OZNÁMENÍ
či ZVÍŘATA a zaplatíte polovinu původní ceny!
Práci hledá - inzerát za pouhých 20 Kč.
Najít práci nebylo nikdy snadnější!
PODĚKOVÁNÍ udělá radost všem. Nyní za pouhých 100 Kč!

Dne 1. června 2019
by se dožil 37 let
pan Pavel MÜNSTER.
Za tichou vzpomínku
děkují rodiče.

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

Květen je lásky čas

0 Kèkvěten
2Poloviční

Dne 24. května 2019
jsme si připomenuli 2. smutné
výročí, co nás navždy opustil
pan Jaroslav PIŇOS
z Plumlova.
S láskou vzpomíná rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá.

71letá vdova hledá kamarádky.
Tel.: 774 399 550

AKCE

Dne 28. května 2019
by se dožil 80 let
pan Vojtěch VALOUCH
z Konice.
Rodina Valouchova.

Kdo v srdci žije, neumírá.

SEZNÁMENÍ

ìÉ'.29É
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Kdo v srdci žije, neumírá.

Sekání trávy, čištění pozemků.
www.seceni-kaceni.cz, tel.: 605 86 41 40

Nalaď si život v C dur, tam nejsou žádné
křížky. Jsem profesionální muzikant, ale
ne stále ve světě. Je mi 75 let, ml. vzhledu. Hledám ženu mého věku, hodnou
a usměvavou. Mám zařízený byt, na
který finančně sám nestačím. Stěhovat
se nechci. Samota je moc zlá. Jirka, Pv.
Tel.: 608 541 609

Dne 2. června 2019
uplyne 1. smutný rok, co nás
navždy opustil náš drahý a milovaný,
pan Ivan PÁLENÍK
z Prostějova.
S láskou vzpomíná a za tichou
vzpomínku děkuje rodina.

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

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

Nabízím kosmetické služby – Gabriela
Klaudyová. Studio BELLEZA.
Tel.: 727 933 649

Zhasly Tvé oči a ty jen spíš,
nás však již neslyšíš. V našich
srdcích jsi stále s námi. Zůstalo
nám jen na tebe vzpomínání.

řádková inzerce / vzpomínky

Dne 1. května 2019
jsem si připomenuli 3. smutné
výročí úmrtí naší milované dcery
Jarmilky ZVONEČKOVÉ
-WÉBEROVÉ
a 29. května 2019
by oslavila 50 let.
Chybíš nám, Jarmilko!!!
To vzkazujem Ti tam do
nebezkých bran. S láskou
vzpomíná a nikdy nezapomene
maminka s rodinou.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Václav Zatloukal 1939
Kraličky Pondělí 27. května 2019
Pavel Šípek 1943
Mostkovice Marie Sekaninová 1927 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Snášelová 1943
Prostějov Jaroslav Makový 1932 Prostějovičky 11.45 Obřadní síň Prostějov
MUDr. Josef Bezecný 1934
Třebíč Pátek 31. května 2019
Jan Koleňák 1951
Kralice na Hané Mgr. Věra Vodičková 1946 Vrahovice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Věra Kuviková 1942
Prostějov Sobota 1. června 2019
Zdeněk Spáčil 1952
Prostějov Josef Výmola 1930 Ptení 10.00 kostel Ptení
Zdeňka Bašná 1948 Kralice na Hané
Anna Klemešová 1945
Prostějov Ladislav Svozil 1936
Tvorovice Jaroslav Keprt 1935
Zdeňka Kolaříková 1949
Vrbátky František Koudelka 1940
Lipová

Rozstání

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Růžena Trnečková 1922

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Prostějov Amálie Oulehlová 1934
Brodek u Prostějova

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Vladimír Bureš 1957
Prostějov

Poslední rozlouèení
Středa 29. května 2019
Miloslav Schnaubert 1965 Ptení 15.00 kostel sv. Martina Ptení
Pátek 31. května 2019
Věra Růžičková 1964 Brodek u Konice 15.00 kostel Brodek u Konice
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nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ

Přijmeme pracovníka k udírně
a k roštu na letní zahrádku, dále
brigádníky na obsluhu a kuchaře na
občasnou výpomoc i z řad důchodců.
Tel.: 775 780 046
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

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

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

Přijmu řidiče sk. C+E, praxe na sklápěč
podmínkou. Práce v okolí Olomouce.
Tel.: 776 638 977

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

8=É9ħ5.$
INZERCE

93É7(.
.9ħ71$
9+2',1

Pozice

19050920535

Hledáme posilu do týmu hotelové recepce
v Prostějově. Brigádně, 10 směn za měsíc,
pracovní doba 7-11 hod. Základy obsluhy
PC, komunikativnost. Zaučíme. Vhodné i
pro aktivní důchodce. Tel.: 777 00 54 88.

Pondělí 27. května 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

Mzda (Kè)

Elektrikáři
28 000 Kč
Frézaři
30 000 Kč
Osobní bankéři junioři
28 000-32 000 Kč
Pracovníci mrazírenského skladu 23 150 Kč
Prodavač/ka
18 000 Kč
Tesaři
17 400 Kč

Provoz

Kvalifikace

Firma

jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
nepřetržitý
dvousměnný
jednosměnný

ÚSO s maturitou
střední odborné
ÚSV
základní+praktická
střední odborné
základní+praktická

KITTEC, Kelčice
DT – Výhybkárna a strojírna, Pv
Česká spořitelna, Prostějov
PROFROST, Prostějov
ALIKA, Čelčice
TOMI – REMONT, Prostějov

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.

19032210322
19043010515

18072610772

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pondělí 27. května 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

soutěže
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Také jednadvacáté 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 písmenkya 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 30. 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

Joštovo náměstí
Eduard DRTIL, Prostějov
Výherce získává: ČTYŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na kulturní akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jindra Polák
Jiří KOUDELKA, Kostelec na Hané
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 640 Kč na představení.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
FAST FOOD
Jitka BLAHOVÁ, Prostějov
Výherce získává: ČTYŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na na akci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
1,1,5, 3
Bohumil PÍSAŘ, Prostějov
Výherce získává:JEDNU VSTUPENKUv hodnotě 800 Kč na akci.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jediná opravdová bobová dráha na Moravě.
Pavel NAVRÁTIL, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na bobovou dráhu.
19050760532

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.

Výherce získá '9ċ96783(1.<

YKRGQRWČ.þQDSĜHGVWDYHQt

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19051560555

19032860403

VEČENÍ ..... JEDINĚ V DCM MORAVA

SETY, LOGO, NOTA, SONG, ŽIAR, VADA, TRUSKA, MOTO, ČERV,
MOLL, SLOKA, TRKY, SNOP, BROSKVE, DIOXIN, PRES, ROVY, ALPY,
APOLOG, KUTLOCH, MUKA, OSKAR, YZOP, LESY, OCKO, POHROMA,
LIDSTVO, EXIT, ZVUK
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
POLITIKY a graficky lehce poupravili jednoho z kandidátů do evropských voleb, které proběhly o uplynulém víkendu...
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milujeme vecerník
á

zveme vás ...

TIP 9H îH UQ tku

TENIS:
neděle 2. června
10:00 MONETA CZECH OPEN
(kvalifikace, 1. kolo - 26. ročník nejkvalitnějšího
a nejprestižnějšího mezinárodního tenisového
turnaje mužů kategorie ATP challenger na území
České republiky za účasti světových hráčů a sportovních VIP celebrit)

SVÁTEK HUDBY V NĚMČICÍCH

KORFBAL:

KDY: PÁTEK 31. KVÌTNA, 18:00 HODIN;
SOBOTA 1. ÈERVNA, 19:00 HODIN;
NEDÌLE 2. ÈERVNA OD 15:00 HODIN
KDE: KINO OKO, ZAHRADA ZUŠ, NÌMÈICE NAD HANOU
V Němčicích nad Hanou se bude konat 22. ročník akce zvané Svátek hudby, na kterém se představí žáci místní
ZUŠ s dramatickou hrou a různými
hudebními vystoupeními. Těšit se
můžete i na hosty z rozličných koutků republiky. Program se bude konat
vždy v odpoledních hodinách od pátku 31. května do neděle 2. června.
Základní umělecká škola Němčice nad
Hanou, město Němčice nad Hanou
a Dechový orchestr tamější ZUŠ letos
připravily již 22. ročník Svátku hudby.
Co vás na něm čeká? V pátek zahájí program v 18:00 hodin v němčickém kině

Oko žáci ZUŠ absolventským představením Cesta na motivy Komenského
díla Labyrint světa a ráj srdce. V sobotu 1. června se bude pokračovat až od
19:00 hodin na zahradě ZUŠ. „Tam se
rozezní pohádkové melodie v podání
padesátičlenného dětského školního
orchestru Richband. Vystoupí také pěvecký sbor Sedmikráska, soubor bicích
nástrojů a žáci tanečního oboru. Poté
se představí dechový orchestr s filmovými a muzikálovými melodiemi,
které budou umocněny videoprojekcí
na velkoplošné obrazovce,“ prozrazuje
Ladislav Gazdag, ředitel Základní umě-

lecké školy v Němčicích nad Hanou.
Vše vyvrcholí v neděli 2. června, kdy
nejprve uslyšíte od 15:00 hodin na
zahradě ZUŠ na festivalu dechových
orchestrů dechové orchestry z Němčic nad Hanou, Rtyně v Podkrkonoší
a Zlína. Všechny na závěr zahrají na
společném monster koncertu. Na stejném místě od 18:00 hodin bude pak
hrát k tanci a poslechu Dechová hudba
Hanačka z Břestu.
Vstupné na každou jednotlivou akci je
50 korun, přičemž děti do 15 let a žáci
školy mají vstup zdarma. Občerstvení je
zajištěno.
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Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 27. května
17:30 ŽENY V BĚHU
česká komedie
20:00 BOLEST A SLÁVA
drama Španělsko
úterý 28. května
17:30 ALADIN
rodinný film USA
20:00 JEDNOU NOHOU V BASE
italská komedie
středa 29. května
17:30 PROBLÉMY PRVNÍHO SVĚTA
česká komedie
20:00 SYN TEMNOTY
horor USA
čtvrtek 30. května
17:30 ROCKETMAN
životopisný USA
20:30 GODZILLA II KRÁL MONSTER
scifi USA
pátek 31. května
15:00 ALADIN
17:30 ROCKETMAN
20:00 MÁMA
americký horor
sobota 1. června
15:00 ALADIN
17:30 ROCKETMAN
20:00 AVENGERS: ENDGAME
americký akční film
neděle 2. června
10:30 POKÉMON:
DETEKTIV PIKACHU
dobrodružný film USA/Japonsko
15:00 ALADIN
17:30 ROCKETMAN
20:00 GODZILLA II
KRÁL MONSTER

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
úterý 28. května
9:00 DUHOVÉ DÍVÁNKY
pásmo pohádek ČR
10:15 KRTKOVA
DOBRODRUŽSTVÍ
pásmo pohádek ČR
sobota 1. června
17:30 RAUBÍŘ RALF A INTERNET
animovaný film USA
20:00 CO JSME KOMU
ZASE UDĚLALI
francouzská komedie

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.

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
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

DIVADLO POINT
Husovo nám. 91, Prostějov
pátek 31. května
19:00 B. THOMAS
CHARLEOVA TETA
klasická komedie v nejnovějším
provedení další generace

neděle 2. června:
10:00 SUPERLIGA
(čtvrtfinále, hala RG a ZŠ města Prostějova,
Studentská ulice)

Kde: Prostějov, Společenský dům KaSC
v centru města při Komenského ul.
Kdy: čtvrtek 30. května 2019 od 10.00 hod.
Akce se uskuteční pod záštitou náměstka
hejtmana Olomouckého kraje Ing. Milana Klimeše
a
náměstkyně primátora města Prostějova Ing. M. Sokolové

14:00

aneb, co se
kde děje…

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 8 (průčelí zámku)
do 31. května
POHLEDY ŠTĚTCEM
A OBJEKTIVEM
výstava Soňa Holíková - Ivo Snídal
sobota 1. června
17:00 CO NEVÍTE
O HANÁCKÉM KROJI
do 30. června
ZE SBÍRKY UMĚLECKÝCH DĚL
MĚSTA PROSTĚJOVA
výstava obrazů ze sbírky galerie

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
čtvrtek 30. května
10:00 TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Přijít mohou ti, kteří se již našich kurzů
zúčastnili i ti, kteří se chtějí jen tak podívat
a zjistit, oč se vlastně jedná. Můžete se těšit na příjemné dopoledne se šálkem kávy
nebo čaje.
(podkrovní sál)
17:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam
se obrátit? Odborní právní poradci Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace s Vámi
budou řešit váš konkrétní problém.

akce v regionu...
Den s vojáky ve Vícově
Obecní úřad ve Vícově zve na Den s vojáky, který se bude konat tuto
sobotu 1. června od 13:00 hodin na sokolském a hasičském hřišti
ve Vícově. Těšit se můžete na seskok výsadkářů, ukázku vojenské techniky, vybavení vojenského potápěče, střelbu cvičnou municí, atrakce pro děti, občerstvení a mnoho dalšího.

Orientační běh v Otaslavicích

Zámecký dětský den

TJ Sokol Plumlov pořádá tento víkend závody v orientačním běhu, které se budou
konat v Otaslavicích. Na sobotu je naplánovaný jednorázový denní závod jednotlivců
na klasické trati, na neděli pak na krátké
trati. Centrum závodů se bude nacházet
na louce u koupaliště. Start je naplánovaný
v sobotu 1. června na 12:00 hodin v neděli
2. června na 10:00 hodin. Prezentace budou uzavřeny hodinu před startem. Poběží
se zvlněným terénem s hlubokým údolím
i skálami, který dosud nebyl použit pro závody v orientačním běhu.

Zámek Čechy pod Kosířem a Hanácká ambasáda zvou na Zámecký dětský den, který se
bude konat v sobotu 1. června. Na programu
bude Den princezny Gabriely. Půjde o kostýmované prohlídky pro rodiny s dětmi, které
proběhnou od 10:00, 11:00, 14:00 a 15:00
hodin. Na Hanácké ambasádě budou připraveny dílničky pro děti a zpívání s kytarou.

Za vodníky na zámek

Zámek Plumlov
do 30. června
OUT WEST, IAIN PATTERSON
výstava skotského pedagoga a umělce

Od pondělí 27. do pátku 31. května budou
na zámku v Plumlově připraveny programy
pro mateřské školy a první ročníky základních škol. Půjde o prohlídku pohádkového
zámku a tvořivou dílničku.

Sportovní den v Čelechovicích
TJ Sokol Čelechovice na Hané pořádá
Sportovní den, který se bude konat v sobotu 1. června. Na programu bude štafeta
100x200 k 100. výročí založení Sokola
v Čelechovicích. Start je v 9:00 hod., každý
běžec obdrží diplom se svým jménem a časem. Od 14:30 hod. bude připravena ukázka různých sportů, křtění vlastního piva
a různé disciplíny pro děti i dospělé. Každý
účastník obdrží odměnu.

Běh ve Víceměřicích
SK Víceměřice – Mexiko s obcí Víceměřice pořádají II. ročník běhu Poznej Víceměřice. Akce se bude konat v sobotu 1. června. Registrace účastníků bude probíhat
od 14:30 v areálu „Chaty ve svodnici“ ve
Víceměřicích. Připraveny budou dvě běžecké trasy. Konkrétně to bude na 4,8 pro
dospělé a 1,5 km pro děti. Dále se účastníci
mohou vydat na trasu 4 km určenou k chůzi s trekingovými holemi. Start je plánován
od 15:00 hod. Připraven bude pestrý doprovodný program a občerstvení.

Konická ZUŠ ukáže, co umí
V pátek 31. května se bude konat III. ročník celostátního happeningu základních
uměleckých škol, k němuž se připojila
i konická ZUŠ. Ta nabídne od 14:00 do
16:00 hodin na Masarykově náměstí
v Konici prezentaci hudebního, tanečního
a literárně-dramatického oboru. Od 17:00
hodin je naplánována v galerii na zámku
v Konici vernisáž výstavy výtvarného oboru, která bude k vidění až do 23. června.
Vše od 18:00 hodin zakončí v sále zámku
koncert učitelů Večer s klasikou.

Zámek Konice
pátek 31. května
17:00 VÝTVARNÝ OBOR
ZUŠ KONICE
vernisáž výstavy žáků

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 31. května
VÝTVARNÝ EXPERIMENT
výstava
(Galerie Linka)

ŠPALÍÈEK

najdete nás na

Uprkova 18, Prostějov
do 23. června
BAREVNÝ SVĚT PŘÍRODY
výstava nejen o Klubu přírodovědeckém
založeném v Prostějově před 120 lety.

vecernikpv.cz

www.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 28. května od 18:00 hodin se
koná kurz „ZRALÝ MUŽ A AKTIVNÍ
OTEC“
* ve čtvrtek 30. května od 17:00
hodin se uskuteční „PUTOVÁNÍ SE
ZVÍŘÁTKY“

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 právní poradenství
s A. Hálkovou dle objednání, korespondenční poradenství zdarma
* individuální poradenství v péči o dítě
SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 27. května se koná od 14:00 s I. Halouzkovou dle objednání
hodin „HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ * individuální poradenství v oblasti zdravého
pohybu pro dospělé a děti - zdravý pohyb,
S KYTAROU“
* ve čtvrtek 30. května od 9:00 do 12:00 se správný vývoj dětí, odstranění bolesti a špatného držení těla cvičením, aromaterapie,
uskuteční „PLETENÍ Z PEDIGU“
podpora zdraví přírodními prostředky apod.
<<< www.vecernikpv.cz s H. Peterkovou dle objednání

Ekocentrum Iris
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra OloHusovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 27. května od 16:00 hodin se mouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
koná tvůrčí dílna „KERAMIKA“
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
CENTRUM PRO RODINU
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. V Prosnám. Josefa Václava Sládka 2,
tějově, Kostelecká 17, pořádá ve středu 26.
796 01 Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 ho- června 2019 zájezd Rožnov pod Radhošdin se koná dopolední program pro těm – skanzen a Valašské Meziříčí – gobelínka. Info na tel.: 588 008 095, 724 706 773
maminky s dětmi
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin
102. průzkumný prapor generála Karla
se uskuteční první školička - dopoledPalečka ve spolupráci s Velitelstvím VP
ní kroužek typu miniškolky
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin OLOMOUC pořádá dne 30. května od
je na programu první školička - dopo- 9:00 do 12:00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na letišti v Prostějově.
lední kroužek typu miniškolky

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH
OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov, 775 549 777
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).

<<< www.vecernikpv.cz

V úterý 28. května od 9:30 hodin se
koná akce AKTIVNÍ SENIOR. Čtvrtý
ročník znalostně-dovednostní soutěže,
které se mohou zúčastnit jednotlivci
nebo tříčlenná družstva a těšit se můžete
na zábavné soutěžní disciplíny, připravili Městská policie, Městská knihovna,
Hasičský záchranný sbor, Policie ČR,
Sportcentrum - DDM, Střední zdravotnická škola a IRIS Prostějov. Občerstvení i ceny pro vítěze jsou zajištěny.
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navštivte stále více oblíbenější
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Pondělí 27. května 2019
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.!03!,! Basketbalisté
-*/6«$, ZÍSKALI

DOBROTY
NA TALÍŘI

ƔƔ KvětnovýRestaurantdaysetentokrát přemístil do Společenského
domu v Prostějově...
strana 29

]DVORXçHQì

BRONZ

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

RAFTAŘI
LOVILI

ƔƔHnedpatnáctmedailísizesvětového
šampionátu v Austrálii přivezla výprava
Tomi-RemontProstějov strana33
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Ladislav VALNÝ

Vítìzka byla nadšená,
RPO½GODDzRGHVHWOHW

PROSTĚJOV Tým BK Olomoucko prožívá dobu bronzovou. Třetí místo obsadili basketbalisté
hrající v Prostějově v pohárové soutěži a stejnou medaili vybojovali také v Kooperativa NBL. Ve
druhé sezóně v historii klubu tak vybojovali premiérové umístění na stupních vítězů.
„Můžeme se radovat. Medaile byla naším přáním i cílem. Celý rok jsme kvůli tomu pracovali. Je
to odměna za minulých deset měsíců. Hráči se opravdu snažili, úspěch si rozhodně zaslouží,“
pochválil svůj tým trenér BK Olomoucko Predrag Benáček.

dvoustrana 30 -31

JEDNOU 2é0+1
ƔƔ Muzeum a galerie v Prostějově ve spolupráci s Galerií umění Prostějov připravila
rozsáhlou a netradičně koncipovanou výstavu ke 115. výročí založení SK Prostějov
FOTBAL TO JE HRA. Její vernisáž se
uskuteční příští čtvrtek 6. června v 17:00
hodin.
ƔƔ Zámecké nádvoří patřilo fanouškům!
Kulturu a historii vystřídal na nádvoří prostějovského zámku hokej, promítání semifinálového utkání a duelu o 3. místo připravil
prostějovský magistrát. Příznivci si tak
i díky grilu a čepovanému pivu mohli pod
širým nebem užít hned dva zápasy. A řada
jich tak přišla fandit jak proti Kanaďanům,
tak v souboji proti Rusům. Bohužel sportovně to nevyšlo...
ƔƔ Minulou sobotu se v Konici na zámeckém nádvoří odehrál akustický koncert
kapely NOPROBLEM z Kostelce na
Hané, který uspořádal Kruh přátel hudby
a MěKS Konice. Zaposlouchat se přišlo
hned několik desítek posluchačů.
Reportáž čtěte v příštím čísle!
ƔƔ Skvělý úvod pro dračice. Posádka dračích lodí z Prostějova, Rebelky,
začala tuto sezónu skvěle. Uplynulou
neděli vyrazily do Přerova, kde je čekaly
dva závody – na 200 a na 1000 metrů.
A v obou případech to byla trefa do černého: Prostějovanky totiž oba závody
ovládly! Dobrá práce sportovkyň, které
míří ještě výše než loni.

(QVQ4CFGM8¾ÿC

ESKÁČKO
DEVÁTÉ
ƔƔ Fotbalisté Prostějova poskočili
výhrou ve Vlašimi do středu tabulky,
čímž se jim rvyl na tváře úsměv
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-LÔÉ'UDKRvY3URVWÈMRYÈ Česko vs. Austrálie v sobotu
ŠLÁGR VEČERNÍKU – BOX
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,KąÊ&TCJQw\CXÊVCNVCMÆFQRTQUV÷LQXUMÆJQOW\GC<CWLCNCLGLKGZRQ\K
EG,KąÊJQ9QNMGTC
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

PROSTĚJOV Nabitý program měl uplynulou středu Jiří Drahoš. Nedávný prezidentský kandidát a současný senátor strávil velkou část dne v Prostějově. Svou cestu začal na Cyrilometodějském gymnáziu debatou
se studenty, později se setkal s radními města Prostějova a návštěva pokračovala prohlídkou radnice.

Michal SOBECKÝ
Velkou část svého pobytu ve městě pak
spojil s muzeem. „Organizátoři setkání se ozvali, že by se sem rád podíval.
Hlavně na expozici o Otto Wichterlem,“ prozradila Večerníku ředitelka

muzea Soňa Provazová. Zájem Jiřího
Drahoše je logický. Stejně jako Otto
Wichterle, i on sám je odborností chemik. „Prostějov mám odjakživa spojený s dvojitým W, tedy Jiřím Wolkerem
a Ottou Wichterlem,“ poznamenal
Drahoš. Pobyt ve městě ocenil. A ne-

boje na zelených trávnících aneb

mezinárodně na náměstí TGM

PROSTĚJOV První červnový den přinese
velkou boxerskou událost přímo
v centru Prostějova. Na Masarykově náměstí před radnicí se pod
širým nebem uskuteční mezinárodní utkání Česko - Austrálie,
což v novodobé historii místního
rohovnického sportu nemá obdoby! Termín mimořádně atraktivního duelu? Sobota 1. 6. od 18:00 hodin. Za
nepříznivého počasí je náhradním dějištěm Společenský dům.
„Na volném prostranství u prostějovské radnice postavíme ring, ten bude
zastřešený. Okolo pak vyrostou tribuny pro diváky, které na tenhle speciální zápas proti zahraničnímu soupeři z opačného konce planety srdečně
zveme. Vidět naživo boxovat elitní Australany proti naší národní špičce se
nepoštěstí často,“ pozval fanoušky do hlediště šéftrenér pořádajícího oddílu BC DTJ Prostějov Petr Novotný.
Na programu bude celkem třináct jednotlivých střetnutí obou pohlaví v různých věkových i váhových kategoriích: 1x kadetky, 2x kadeti, 5x junioři, 1x ženy
a 4x muži. Záštitu převzal primátor statutárního města Prostějova František Jura
aosobněpřítomnybudoutřivelkéhvězdybojovýchsportůČR.„Čestnýmhostem,
kterýcelýmačslavnostnězahájí,budejedničkatuzemskéhoMMAKarlosVémola.
Dorazí také stříbrný medailista z olympijských her 2000 Rudolf Kraj a devadesátiletý vítěz olympiády 1952 Ján Zachara,“ prozradil Večerníku Novotný.
VÍCE ČTĚTE V PODROBNÉ POZVÁNCE NA STRANĚ 44

zaujalo jej pouze upravené náměstí.
„V Prostějově je hodně mladých lidí.
Byl jsem zde celkem na třech školách.
I tady se mi potvrdilo, že zdejší mladí
mají zájem o diskusi,“ uvedl Jiří Drahoš,
se kterým bvám Večerník již brzy přinese exkluzivní rozhovor.

KAM ZA F

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 25. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 25. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 25. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 25. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 25. KOLO

TJ SOKOL ČECHOVICE
FK SLAVONÍN
NEDĚLE 2. 6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

SK PROTIVANOV
SPARTAK LIPNÍK NAD BEČVOU
NEDĚLE 2. 6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

TJ HANÁ PROSTĚJOV
FK NĚMČICE NAD HANOU
SOBOTA 1. 6. 17:00 HODIN

TJ SOKOL OTASLAVICE
TJ SOKOL MOSTKOVICE
SOBOTA 1. 6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Otaslavicích

TJSOKOLKLENOVICENAHANÉ
FC ŽELATOVICE „B“
SOBOTA 1. 6. 17:00 HODIN

FotbalovýareálSCMZaMístnímnádražím

Fotbalový areál v Klenovicích na Hané
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OLOMOUCKO
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SUYQt SRORÿDV D WRPX
RGSRYtGDORQDäHYHGHQt´
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²),1É/(

2:0

6HVWDYD6YLWDY
$LNHQ0DUNR2%ULHQ:HOVFK.RYiĜ
7HSOê6YRERGD3XUãO1RYiN-HOtQHN
6OH]iNýtå
Trenér:/XERPtU5ĤåLþND

6HVWDYD2ORPRXFND
'RXJODV -DYRQWH  3DO\]D /XNiã  3HONR
-XUH%RKDþtN3HWU'XQDQV7KRPDV
3UHGUDJ%(1Èý(. 1RUZD0LFKDO'HGHN-LĜt0LNXOLþ-RVLS
WUHQpU2ORPRXFND 9iĖD)UDQWLãHN*RJD$GDP6HKQDO0DUHN
.OHSiþ(ULN Trenér:3UHGUDJ%HQiþHN



YL]QtæH

)LQiOHSOD\RII]iSDV
1\PEXUN'čÿtQ 
1HMYtFH ERGĥ +UXEDQ  - %RKDþtN  0
3HWHUNDD:ULJKWSR33XPSUODD0\HUVSR
3RPLNiOHN)HãWU&DUOVRQ$XWUH\D.URXWLO
SRFauly: 14:33. 7UHVWQpKRG\
7URMN\ 7:9. Doskoky:6WDYVpULH 1:0.
)LQiOHSOD\RII]iSDV
'čÿtQ1\PEXUN  
1HMYtFHERGĥ$XWUH\)HãWUâLãND
+UXEDQ/DZUHQFH0\HUV%HQGD
Fauly:7UHVWQpKRG\7URM
ky:Doskoky:6WDYVpULH
.$03ĜÌã7Č
(KP¾NG2NC[QHH\¾RCU
MX÷VPCJQFKP0[ODWTM&÷éÊP
(KP¾NG2NC[QHHRąÊR\¾RCU
MX÷VPCJQFKP&÷éÊP0[ODWTM
(KP¾NG2NC[QHHRąÊR\¾RCU
éGTXPCJQFKP0[ODWTM&÷éÊP

VWUDQD
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.RQHÿQëVWDYVpULH

Å3URVRXSHĝHMHWR
WURFKXNUXWp´

6HVWDYD2ORPRXFND
3DO\]D/XNiã'RXJODV-DYRQWH'XQDQV
7KRPDV  0LNXOLþ -RVLS  3HONR -XUH 
%RKDþtN3HWU'HGHN-LĜt6HKQDO0DUHN
9iĖD)UDQWLãHN*RJD$GDP.OHSiþ(ULN
1RUZD0LFKDO Trenér:3UHGUDJ%HQiþHN

5.#.1/
/WåK$TC\ÊNKG4WUMQèÊPCèGUMQt6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX
äGP[0QXÚ<ÆNCPF,CRQPUMQ èGUMQt6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX
8GVGT¾PK,CRQPUMQèGUMQt6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX4WUMQ
,WPKQąK0QXÚ<ÆNCPFèGUMQt6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX#WUVT¾NKG

3UHGUDJ%(1Èý(. 6HVWDYD6YLWDY\
WUHQpU2ORPRXFND 2%ULHQ:HOVFK$LNHQ0DUNR3XUãO

VWUDQD

5,'<&
/WåK0QXÚ<ÆNCPF4WUMQ$TC\ÊNKGèGUMQt6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX
äGP[,CRQPUMQ0QXÚ<ÆNCPFèGUMQt6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX
8GVGT¾PK èGUMQt6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX,CRQPUMQ#WUVT¾NKG
,WPKQąK èGUMQt6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX,CRQPUMQ0QXÚ<ÆNCPF

.RYiĜ6YRERGD6OH]iN7HSOê1RYiN
-HOtQHNýtå
Trenér:/XERPtU5ĤåLþND

Foto: BK Olomoucko

/,*$08åĤþ5².2/2

01.6LOQLFH*URXS0RGĝLFH%²7-6RNRO,3URVWčMRY

6

2

5R]KRGÿt+UĤ]DD$UFDQLGX

9ëVOHGN\MHGQRWOLYëFKXWNiQt.RQXSND+DOYD±/DG3tUHN/XN3tUHN  *UW
OHUâDPDOtN±6YRERGD5RED  âDPDOtN+DOYDâWČSiQHN±/DG3tUHN/XN3tUHN
9DOHQWD  .RQXSND*UWOHU6SRXVWD±6YRERGD5RED.ODXG\ 0'HXWVFK 
  %DUWRã%UHQQHU -RQDV ±.ODXG\9DOHQWD  âDPDOtN±5RED 
 âDPDOtN+DOYDâWČSiQHN±6YRERGD5RED.ODXG\ 0'HXWVFK   .RQXSND
*UWOHU6SRXVWD±/DG3tUHN/XN3tUHN9DOHQWD  
7UHQpU0RGĝLF%-DNXE6SRXVWD 7UHQpU3URVWčMRYD5LFKDUG%HQHã

Å7HQWRNUiWYäHGRSDGORQDRSDNQHæGRPD´

Foto: Marek Sonnevend

9ê6/('.<6.5*35267Č-29
&14156'0%+
5-4)2TQUV÷LQXtOÊUVQ
8ÚUNGFM[ iGPQX  <PQLOQ 
$TPQ0¾EJQFC
56#4iªä%+
5-4)2TQUV÷LQX#tOÊUVQ
8ÚUNGFM[$TPQ%-QDNQX$
0¾EJQF$TPQ#-QNÊP-QD
NQX#
56#4iªä%+
5-4)2TQUV÷LQX$tOÊUVQ
8ÚUNGFM[ $TPQ $  -WVP¾ *QTC 
<PQLOQ$TPQ%-QDNQX#
-QNÊP
/.#&iªä%+
5-4)2TQUV÷LQXtOÊUVQ
8ÚUNGFM[ $TPQ &  $TPQ $ 
-QDNQX$TPQ#<PQLOQ
/+0+ä%+
5-4)2TQUV÷LQXtOÊUVQ
8ÚUNGFM[$TPQ%-WVP¾*QTC#
-QDNQX$$TPQ$-WVP¾*QTC%
-QDNQX#

Memoriál J. Zemana

ovládli Husařík

s Kvapilem

683(5/,*$þ5

/1&45-72+0#
 MQNQ <PQLOQ %<'7#t241
$CPCPCU    ))  4GURQ
6GCOt#NNKICVQTU6GCO  ))

 MQNQ 2TQUV÷LQX  4GURQ 6GCO t
%<'7#  ))241
$CPCPCUt#NNKICVQTU6GCO  
))
2TčD÷åP¾VCDWNMC
241$CPCPCU     
%<'7#
    
#NNKICVQTU6GCO     
4GURQ6GCO     
MQNQ <PQLOQ tUQDQVCéGTXPC
 JQFKP %<' 7 # t #NNKICVQTU
6GCOJQFKP4GURQ6GCOt241
$CPCPCU
<.#65-72+0#
 MQNQ <PQLOQ  %<' 7 $ t /5
6GCO  ))*QQMU6GCO
t5RKEG6GCO  ))
 MQNQ 2TQUV÷LQX  5RKEG 6GCO t
/56GCO  ))*QQMU
6GCOt%<'7$  ))

2TčD÷åP¾VCDWNMC
/56GCO
    
*QQMU6GCO     
5RKEG6GCO     
%<'7$
    
MQNQ <PQLOQ tUQDQVCéGTXPC
JQFKP%<'7$t5RKEG6GCO
JQFKP*QQMU6GCOt/56GCO

PROSTĚJOV Už 6. ročník Memoriálu J. Zemana v rekreačním tenisu čtyřher proběhl v areálu TK Agrofert Prostějov
o druhém květnovém víkendu. Z triumfu se po tuhých
bojích nakonec radoval pár Husařík – Kvapil (na snímku
ve výřezu), který ve finále zdolal dvojici Jeřábek – Srostlík
6:3. Bronz urvali Šilhánek se Srostlíkem. Organizátoři děkují
všem partnerům.
(pk)

ZHQVQCTEJÊX6-2.75

Lišta partnerù turnaje

TENIS
08å,
Lyon – ATP Tour
Dvouhra – 1. kolo: Veselý – Fritz (USA) 5:7, 6:7.

.$03ĜÌã7Č
MQNQéGTXPCJQFKP

5LFKDUG%(1(âNRXþ3URVWČMRYD
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KORFBAL

NOHEJBAL
/,*$08åĤþ5

2VWDWQt YëVOHGN\  NROD 7- 6ODYRM ýHVNê
%URG±7-$YLDýDNRYLFH%7-6RNRO+ROLFH
±$UHiO&OXE=UXþ6HQHF7-6SDUWDN06(0
3ĜHURY±7-'\QDPRý(=ýHVNp%XGČMRYLFH
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
=UXþ6HQHF     
ý%URG
    
ýDNRYLFH%     
3URVWčMRY
    
3ĜHURY
    
0RGĜLFH%
    
+ROLFH
    
ý%XGČMRYLFH     

'LYiNĥ 30.

.25)%$/²0þ5

MISTROVSTVÍ SVÌTA R6 – AUSTRÁLIE
%'.-18ö
/WåK$TC\ÊNKG4WUMQ0QXÚ<ÆNCPFeèGUMQt6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX
#NGw&CP÷M,CP*CXNÊéGM8¾ENCX-CDTJGN1PFąGL2KPMCXC1PFąGL4QNGPE
,CMWD8T\¾ÿ
äGP[0QXÚ<ÆNCPF,CRQPUMQèGUMQt6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX .GPMC
$CWGTQX¾ /KEJCGNC -TCVQEJXÊNQX¾ 2CXNC 2TQEJ¾\MQX¾ -CVGąKPC 8CEÊMQX¾
<W\CPC8CNVTQX¾.GPMC8CPFCUQX¾
8GVGT¾PK,CRQPUMQèGUMQt6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX <FGP÷M$Q\F÷EJ
/KEJCN*TKE8ÊV÷\UNCX*TKE<D[P÷M0GVQRKN1PFąGL2KPMCXC,CPiċCUVPÚ  
#WUVT¾NKG
,WPKQąKèGUMQt6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX (KNKR,GNÊPGM8¾ENCX-TKUVGM,CP
0QXQVPÚ 8QLV÷EJ 2ąKMT[N 8QLV÷EJ 5MQąGRC -CTGN iQVQNC 0QXÚ<ÆNCPF
,CRQPUMQ
524+06
/WåK$TC\ÊNKG,CRQPUMQ4WUMQ èGUMQt6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX
äGP[0QXÚ<ÆNCPF4WUMQ èGUMQt6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX
8GVGT¾PK,CRQPUMQèGUMQt6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX#WUVT¾NKG
,WPKQąK èGUMQt6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX0QXÚ<ÆNCPF,CRQPUMQ
*'#&61*'#&
/WåKèÊPC,CRQPUMQ4WUMQ èGUMQt6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX
äGP[0QXÚ<ÆNCPF,CRQPUMQèGUMQt6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX
8GVGT¾PK,CRQPUMQèGUMQt6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX #WUVT¾NKG
,WPKQąK èGUMQt6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX0QXÚ<ÆNCPF,CRQPUMQ

5R]KRGÿt+UXãD%ODKRXW.XþtUHN'LYiNĥ

EE 9:7. TH:Doskoky: 44:33. Asistence:Fauly:
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Pondělí 27. května 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

výsledkový servis

3URVWčMRY  þHVNë %URG =UXþ6HQHF 
3ĜHURYýHVNp%XGČMRYLFH+ROLFHýDNRYLFH
%0RGĜLFH%  

)UHQFK2SHQ3Dĝtæ²*5$1'6/$0
'YRXKUD ²  NROR NYDOLÀNDFH Rosol (19) –
Weintraub (Izrael) 6:3, 6:1; Pavlásek – R. Harrison (9-USA) 6:3, 6:7, 7:6. 2. kolo: Rosol – Giron
(USA) 6:4, 6:4; Pavlásek – Blancaneaux (Francie) 4:6, 6:1, 5:7. 3. kolo: Rosol – Hanfmann
1ČPHFNR 
1. kolo: Veselý – Mayer (Argentina) 6:7, 3:6, 0:6.
å(1<
)UHQFK2SHQ3Dĝtæ²*5$1'6/$0
'YRXKUD²NRORNYDOLÀNDFH Smitková (14) –
7UHYLVDQRYi ,WiOLH 
1. kolo: Karolína Plíšková – Brengleová (USA)
1RULQEHUN²:7$7RXU
Dvouhra – 1. kolo: Kristýna Plíšková – NiePHLHURYi 1ČPHFNR 2. kolo: Kristýna
Plíšková – Brengleová (USA) 6:7, 0:6.

Pondělí 27. května 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

fotbalový sumář
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)257,81$1É52'1Ì/,*$.2/2

)&6HOOLHU %HOORW9ODäLP²6.3URVWčMRY

0

(0:1)

5R]KRGÿt9RMNRYVNê±/DNRPê0RMåtã
Diváci:

1

Branka:9RãDKOtN
åOXWpNDUW\6HOHPDQL±=DSOHWDO  9RãDKOtN

Ä&KWČOLMVPH]DNRQþLWVH]yQX
GREUêPYêNRQHP³
Foto: internet
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VWUDQD

6HVWDYD9ODäLPL

6HVWDYD3URVWčMRYD

%DþNRYVNê ± %OHFKD 'DR
ýHUYDN  )RWU  0LO .DGOHF
± .XþHUD 0L]HUiN 3ODFKê 
3DYOtN  6HOHPDQL  -DQGD  ±
âDEDQRY-âWRFKO
7UHQpU9DVLO%RHY

0XFKD ± 0DFK\QHN 
3DQþRFKiĜ  6FKXVWHU -DQtþHN
=DSOHWDO±/XWRQVNê 6ODQLQ
ND 3HUQDFNLM)OiGU âWHLJO 
9RãDKOtN .RXGHOND ± âHYþtN
7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD

FOTBAL
FORTUNA NÁRODNÍ LIGA

30. kolo:

)*3678',2,$7ĜÌ'$6.$

9ODñLP3URVWĨMRY

0:1

9DUQVGRUI=QRMPR

7:1 (3:1)



YtFHYKODYQtPNXSyQX

Branka:6FK|Q2QGUiþHN5XG]DQ
 +HSSQHU  .RXĜLO SHQ   2QGUiþHN
 2QGUiþHN SHQ  ±  .XQFD 5R]KRGÿt
0DWČMþHN ± 'REURYROQê 9iĖD å.  'RUGLü
2QGUiþHN±&LKOiĜDiváci:

9tWNRYLFH3DUGXELFH1:0 (0:0)

Branka:  +ROLã 5R]KRGÿt $GiPNRYi ±
âLPiþHN5DWDMRYiDiváci:

+UDGHF.UiORYp7iERUVNR
1:0 (0:0)

Branky:  âtSHN 5R]KRGÿt .OtPD ± 3DWiN
+iMHNå.)LQČN'XUGHYLü±âDQGHUD
1DYUiWLO%HUHãtN33LOtNDiváci: 707.

&KUXGLPþLÿNRY 1:2 (1:2)

Branky: 8MHF±.XEDODäHåXOND
5R]KRGÿt 0DUHN ± 3RGDQê 0\ãND å. 70.
'RVWiOHN.HVQHU±.XEDOD8U
EDQHFDiváci:

7íLQHFĠHVNp%XGĨMRYLFH
2:3 (0:2)

Branky: $UUR\R*iþ±ěH]iþ
/HGHFNê0DUWDQ5R]KRGÿt.+UXEHã±
0HOLFKDU+RFNDiváci:

-LKODYD%UQR

1:6 (1:3)

Branky:  âXOF ±  5ĤVHN  =LNO 
3ĜLFK\VWDO=LNO%DUWRORPHX29LQWU
5R]KRGÿt 'RUXãiN ± 3HOLNiQ$QWRQtþHN Diváci:

6RNRORYÔVWtQ/ 1:5 (0:2)

Branky: 9ROHVNê±'UDPH0DWČMND
6WUDGD1iJO SHQ 1iJO5R]KRGÿt-DQ
3HWĜtN±7RPiã%DWtN-DQ'RKQiOHNå. 30.
0HMGU+ODYDWê±%UDN 81/ þ. 51.
6WURSHN 62. Diváci:

.21(þ1É7$%8/.$
 þ%XGčMRYLFH
 -LKODYD
 %UQR
 +UDGHF.UiORYp
 ÒVWtQ/
 9DUQVGRUI
 3DUGXELFH
 9tWNRYLFH
 3URVWčMRY
7ĜLQHF
6RNRORY
9ODãLP
&KUXGLP
äLåNRY
0DV7iERUVNR
=QRMPR

   
   
   
   
  
   
   
   
  
  
   
  
   
   
  
  

&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

NROR

9ñHFKRYLFH.UDOLFHQ+
6:1 (3:1)

Branky:  2UDYD  3OHãHN  5ROLQF 
+UDERYVNê  +XOPDQ  +UGOLþND ± 
7URQHþHN5R]KRGÿt0RWDO±3RVStãLO.RSHFNê
åOXWpNDUW\'OXKRã3OHãHN±1RYRWQê
7URQHþHN/H[D'LYiNĥ 117.
.UDOLFHQD+DQp+XĖND±1ČPþtN+ODþtN.URERW
1RYRWQê±%ODKRXãHN3URNRS7URQHþHN9LQFRXUHN
±'UDþND&LEXOND +UDMtFtWUHQpU/XNiã.URERW

Å7DNRYëGHEDNOEROt´



/XNiã.URERWKUDMtFtNRXþ.UDOLF
VWUDQD

'DOätYëVOHGN\NROD åHODWRYLFH²0RKHOQLFH
0:1 (0:1).RåHOD-DURVODYãWHUQEHUN²2SDWRYLFH
   [ =LIþiN 3HWU 0XGUiN 7RPiã .XED
0DUWLQ ± -DQiVHN 5DGLP þHUQRYtU ² 'RODQ\
   .XEHþHN 9iFODY /LãND 0DUWLQ =iEĝHK
² -HVHQtN    [ âLQFO )LOLS 6LWWD 0DUHN
2NOHãWČN/XNiã6LWWD0LFKDO/HSND0DUWLQ±0Ui]
-LĜt+).2ORPRXFÅ%´9HONp/RVLQ\  
3.  [ &LNU\W 9RMWČFK +HQNO )UDQWLãHN ± [
âLQRJO0DWČM,QGUD7RPiã0HGORY²/XWtQ 
3.  +RORXã -LĜt âOpãND -DQ ± 6FK|Q 0DUWLQ
.ORV3HWU YODVWQt
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 9ãHFKRYLFH       
 0HGORY
      
 /XWtQ
      
 âWHUQEHUN
      
 -HVHQtN
      
 0RKHOQLFH
      
 =iEĜHK
      
 9HONp/RVLQ\       
 /LWRYHO
      
2SDWRYLFH
      
äHODWRYLFH
      
.UDOLFHQ+      
ýHUQRYtU
      
'RODQ\
      
+).Ä%³
      

NROR5DSRWtQ²7URXEHOLFH  0DWXãtN
7RPiã %RãNR 'DYLG 1ČPHF 0LFKDO /HäWLQD ²
%čONRYLFH    9LQNOHU 0DUHN 9ROI =GHQČN
ĜHWč]iUQD ² +OXERÿN\    [ 6UQČQVNê
'RPLQLN ± [ *ROGVFKHLG 0DUHN .DUDV -DURVODY
3XGLO%URQLVODY*ROGVFKHLG2QGĜHM1JX\HQ0LFKDO
5HåQê7RPiã+DėRYLFH²1iPčäģQ+  ,
3ĜLNU\O 7RPiã ± 0OOHU -DQ 'RVWiO 0DUWLQ )LãDUD
0LURVODY=DMtþHN/DGLVODY+HLO'DYLG&KYiONRYLFH
²3DVHND  *HLHU0DUWLQ3RVStãLO5DGLP
%RKXėRYLFH ² %RKGtNRY    9DãHQND -LĜt
)U\þiN0RMPtU)U\þiN$OHã)U\þiN0DUWLQâPLUMiN
-DQ .RSHFNê 5DGLP 7HOtãHN =E\QČN .RQLFH ²
0DOHWtQ  [%tOê/DGLVODY3Dã0DUWLQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %RKXĖRYLFH       
 .RQLFH
      
 &KYiONRYLFH       
 +OXERþN\
      
 %RKGtNRY       
 5DSRWtQ
      
 0DOHWtQ
      
 %ČONRYLFH       
 3DVHND
      
ěHWČ]iUQD       
1iPČãĢQ+       
+DĖRYLFH       
7URXEHOLFH       
/HãWLQD
      
$/($632576:($5,$7ĜÌ'$6.%
 NROR 8UÿLFH ² 3URWLYDQRY    %XUHã
0LFKDO.RE\OtN'DYLG0LODU2QGĜHM YO 3RVStãLO
)UDQWLãHN*UPHOD0DUHN/LSQtNQ%þHFKRYLFH
  .RYDĜtN/XNiã=HOHQD\7RPiã±3RVStãLO
$GDP.RMHWtQ²%HėRY  1DYUiWLO'DQLHO
=ERĜLOiN -DQ 0DFKiþ )LOLS %URGHN X 3ĝHURYD ²
&KRPRXWRY  âHEHVWD)LOLS*OXFK0LFKDO
±9\EtUDO7RPiã/LSRYi²3OXPORY  3ĜLNU\O
'HQLV 'RVWiO 3HWU 3HNDĜ 'DYLG 9\EtKDO 0DWČM
3HWUåHOD5RPDQ±6SiþLO0LFKDO.RVWHOHFQ+
%čORWtQ  3.[3UHLVOHU'DYLG+UXEDQ
'RPLQLN0yUL$OHã±%DUDQ0LFKDO3HFKD5REHUW
0HUWD=GHQČN/RãĢiN$OHã6ODYRQtQ²'XEQ0
  [.UDXV-RVHI±âiOHN-RVHI%DUWRãHN
)LOLS+URQHN-LĜt3D]GHUD-DQ.DGOHF2QGĜHM
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /LSRYi
      
 þHFKRYLFH       
 %URGHNX3Ĝ       
 /LSQtNQ%       
 %ČORWtQ
      
 %HĖRY
      
 3URWLYDQRY       
 8UÿLFH
      
 .RMHWtQ
      
3OXPORY
      
.RVWHOHFQ+      
&KRPRXWRY       
6ODYRQtQ
      
'XEQ0       
60226,%7ĜÌ'$6.$
NROR0RVWNRYLFH²+DQi3Y  &LEXOHF
7RPiã *iERU 3DWULN .OHQRYLFH Q+  ÓVWt Å%´
  *UHSO7RPiã%RURYVNê0DUHN±8UEiãHN
'DYLG -H]HUQLFH ² ÓMH]GHF    3. ,
âDQWD -DQ %RViN 'DQLHO ± )DELiQ 0DUHN âtGOR
7RPiã 3LYtQ ² 7RYDÿRY    9DOWU 3DYHO
3RVStãLO0DUWLQ7UDMHU'DYLG±=DWORXNDO3HWU9UED
7RPiã YO 1čPÿLFHQ+5DGVODYLFH  
3.  .ROHĜNiĜ 3HWU +UĤ]HN 5DGLVODY )UJiO
-DNXE±[=LFK5HQp1DYUiWLO0DUWLQ YO 7URXEN\
²2WDVODYLFH  [.ROOHU0DUWLQ[%Ui]GD
3DWULN1ČPþiN-DURVODY±+RQ7RPiãåHODWRYLFH
Å%´  .RYDORYLFH    =OiPDO 0LURVODY ±
=H]XOD=GHQČN.UDYDU7RPiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .OHQRYLFHQ+       
 ÒVWtÄ%³
      
 3LYtQ
      
 7URXEN\
      
 -H]HUQLFH
     
 ÒMH]GHF
     
 0RVWNRYLFH
     
 .RYDORYLFH
     
 7RYDþRY
     
2WDVODYLFH
     
5DGVODYLFH
     
+DQi3Y
     
äHODWRYLFHÄ%³      
1ČPþLFHQ+      
/,21633257,%7ĜÌ'$6.%
NROR2OHäQLFH²0RUDYVNë%HURXQ  ,
[5ê]QDU0LURVODY6DViN)LOLS±0DOLQRYVNê1LNRV
-HVHQHF²/RäWLFH  0LNHã-RVHI=YROH²
6ODWLQLFH  5ROOHU0LFKDO+DYOtþHN'DYLG
1HMHGOê 2QGĜHM 7ĝHäWLQD ² .RæXäDQ\   ,
0DVRSXVW/XNiã9HþHĜD-DURVODY±6WXFKOtN9iF
ODY6RXãHN0DUWLQěHKiN7RPiã7KRPDV0DUWLQ
6PUæLFH²9HONi%\VWĝLFH  [/XåD0DU
WLQ 3OHYD âWČSiQ .DODQGĜtN -LĜt ± /RãĢiN 'DYLG
.DF]PDUF]\N 0DUWLQ ãWHUQEHUN Å%´  'RORSOD]\
  [7|JHO-DQ7YDUERåHN-RVHI0XGUiN
7RPiã±=iSDĜND3DWULNâORVDU3DYHO
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2OHãQLFH
      
 1RYp6DG\Ä%³       
 .RåXãDQ\
      
 9HONi%\VWĜLFH       
 7ĜHãWLQD
      
 /RãWLFH
      
 0RUDY%HURXQ       

 âWHUQEHUNÄ%³
 6ODWLQLFH
-HVHQHF
'RORSOD]\
6PUæLFH
=YROH

  
  
  
  
  
  















 
 
 
 
 
 

3Ĝ(%252)635267Č-29²,,7ĜÌ'$

NROR

1H]DP\VOLFH9ĄñRYLFH

1:4 (0:1)

Branky:  0XVLO ±   D  2OEHUW 
5\ãiQHN5R]KRGÿt0LOODU±0DãHNåOXWpNDUW\
+iMHN 1 Diváci: 70.
1H]DP\VOLFH 'YRĜiN ± /DNRPê  )ODM]DU 
.UiO0RUDYHF0DFKiOHN 2ãĢiGDO ±6WHMNRUD
+iMHN 0DWRXãHN  'RVWDOtN  3OXFQDU ± 0XVLO
9pYRGD 0DMHU  7UHQpU9ODVWLPLO0LFKOtþHN
9ëäRYLFH âNRS ± 5\ãiQHN .UDMtþHN 2NOHãWČN
0 .R]GDV ± 2EUXþQtN .UþPiĜ 0HQND )LOGiQ
± 2OEHUW  .\SU  ) 2NOHãWČN  'XGtN 
7UHQpU0LFKDO'XGtN

Å3URGXNWLYLWDQiV
WUiStFHOëURN´

 9ODVWLPLO0,&+/Ëý(.WUHQpU1H]DP\VOLF


VWUDQD

'DOät YëVOHGN\ NROD 8UÿLFH Å%´  +RUQt
ãWčSiQRY  [9RGiN3HWU±1ČPHF/LERU
7LäWtQ²9UDKRYLFH  [.\VHOiN9ODVWLPLO
+DPDOD0LFKDO%RViN'DYLG±6WXGHQê-DQ9tFRY
² %URGHN X .RQLFH    3.  [ 9iYUD
9RMWČFK±.RXGHOND3HWU.ROiĜ'DYLG'REURPLOLFH
² 'UæRYLFH    5LFKWHU 3DWULN )LDOND 3HWU
.UDWRFKYtO -DNXE ± [ ěHKXOND 0DUWLQ %URGHN X
3Y²9UFKRVODYLFH  =OiPDO7RPiã6ROGiQ
3HWU=DWORXNDO/HRSROG±.OHVQLO7RPiã0DFKiOHN
-DQþHFKRYLFHÅ%´6NDOND  [)RUHW
3DYHO .OYiþHN -RVHI ± +êåćDO 5RPDQ 3LQNDYD
5RPDQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 9UFKRVODYLFH      
 +RUQtâWČSiQRY      
 'REURPLOLFH      
 'UåRYLFH
     
 7LãWtQ
     
 %URGHNX.      
 9UDKRYLFH
     
 9tFRY
     
 %URGHNX3Y      
8UþLFHÄ%³
     
6NDOND
     
1H]DP\VOLFH      
9êãRYLFH
     
ýHFKRYLFHÄ%³      
,,,7ĜÌ'$6.83,1$$
NROR %URGHN X 3Y Å%´  2OäDQ\   ,
6PHMNDO 0LORã ± 1DYUiWLO 0LFKDO 1DNOiGDO -DNXE
2WDVODYLFH Å%´  1H]DP\VOLFH Å%´    [
+DQJXUEDGåR$OH[DQGU6HGOiN3HWU&KYRMND-DNXE
+RQ 7RPiã ± *DEULãiN 3HWU .UDOLFH Q+ Å%´ 
1čPÿLFHQ+Å%´  [.DZLM3HWU7DNiþ
0LURVODY)UêERUW-DURVODY%LVNXSLFH²%HGLKRäģ
3:0 (0:0)[6PêNDO0DUWLQ.RYDĜtN/XNiãåHOHÿ
² 3DYORYLFH    3.  0DWRXãHN$GDP
2WUXED /DGLVODY ± 3ĜHFHFKWČO -RVHI .ĜHSHOND
=E\QČN
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %LVNXSLFH
     
 .UDOLFHQ+Ä%³      
 %URGHNX3YÄ%³      
 2OãDQ\
     
 3DYORYLFH
     
 1ČPþLFHQ+Ä%³     
 2WDVODYLFHÄ%³      
 äHOHþ
     
 1H]DP\VOLFHÄ%³     
%HGLKRãĢ
     
,,,7ĜÌ'$6.83,1$%
NROR3URWLYDQRYÅ%´þHFK\S.  ,
[ /LãND -LĜt 6ODQê 9ODVWLPLO %tOHN 0LURVODY ±
5ê]QHU0DUHN'RSLWD-DURVODY%URGHNX.Å%´
3ĝHP\VORYLFH  .RGXHOND/XNiã%XUJHW
$OHã9LþDU0DUHN±&LWD5DGRYDQ.RVWHOHFQ+
Å%´3WHQt  3.âXOF-XUDM±.RKRXW
0LFKDO 3OXPORY Å%´  2WLQRYHV    [
6XUPD 0DUWLQ .OYiþHN $QWRQtQ .RODĜtN 0LFKDO
+YR]G².ODGN\  .UHMþt3DWULN
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 3OXPORYÄ%³      
 .ODGN\
     
 .RVWHOHFQ+Ä%³     
 3URWLYDQRYÄ%³      
 =GČWtQ
     
 2WLQRYHV
     
 3WHQt
     
 ýHFK\S.      
 3ĜHP\VORYLFH      
+YR]G
     
%URGHNX.Ä%³      
06'/VWDUätGRURVW
NROR 7ĝLQHF²%DQtN2VWUDYDÅ%´  [
1LHPF]\N3HWU6]RWNRZVNL)LOLS±0DJGRQ7RPiã
+OXÿtQ ² 9tWNRYLFH    [ 0OOHU 7RPiã
.DQLDâWČSiQ/täHė²=OtQ  &KOiGHN)LOLS
âHQN\ĜtN/DGLVODY%DUãD$OH[DQGU9iĖD0DUWLQ YO 
*HUåD3DWULN%ODQVNR²=EURMRYND%UQRÅ%´
(1:1)1ČPHF5LFKDUG.UDPiU(ULN YO [3D]GHUD
-DNXE 3URVWčMRY ² 6ORYiFNR Å%´ , )UëGHN
0tVWHN ² 9DODäVNp 0H]Lĝtÿt    0DFHþHN

/XGČN.ĜHQHN0DWČM&KêOHN2QGĜHM±3HWUĤ-DQ
'DQLã3HWU.URPčĝtæ²6LJPD2ORPRXFÅ%´
(1:1)[1DYUiWLO-DNXE0OþRFK(ULN3RVStãLO.DUHO
.UHMþt-DQ±0DODFND0DUWLQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2SDYD
    
 /tãHĖ
    
 6LJPDÄ%³
    
 %ODQVNR
    
 6ORYiFNRÄ%³
    
 )UêGHN0tVWHN     
 9tWNRYLFH
    
 %UQRÄ%³
    
 +OXþtQ
    
%DQtN2VWUDYDÄ%³     
.URPČĜtå
     
=OtQÄ%³
     
7ĜLQHF
     
3URVWčMRY
     
.DUYLQiÄ%³
     
9DODãVNp0H]LĜtþt      
06'/PODGätGRURVW
 NROR 7ĝLQHF ² %DQtN 2VWUDYD Å%´   ,
[+ROXE'HQLVâPLJD'DQLHO-HOHQ-DQ+OXÿtQ²
9tWNRYLFH  3ULEHOD/XNiã*DODþ'RPLQLN
/täHė²=OtQ  %RþHN0LFKDO±)RMWĤ7RPiã
6DPLHF $XJXVWLQ 7UWHN 'DYLG 1RYiN -DNXE
%ODQVNR ² =EURMRYND %UQR Å%´    [
3UiJU2OGĜLFK9DYĜLQD-LĜt'DUHEQtN5RPDQ.LHVHO
/XNiã$GDPHF5DGHN.RXĜLO7RPiã3URVWčMRY²
6ORYiFNRÅ%´  [,UFLQJ'DQLHO±.OYiþHN
7RPiã âOHFKWD 'DYLG 6WURSVD 0D[LP )UëGHN
0tVWHN²9DODäVNp0H]Lĝtÿt  [0LNXOHQND
-DNXE 6LHGORN 0DUHN &HPStUHN -DNXE ± [
0HOLFKDĜtN /XNiã .URPčĝtæ ² 6LJPD 2ORPRXF
Å%´  'XãHN'DQLHO±.DGOHF-DQ6PROND
âWČSiQ)DELiQHN-DNXE
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %DQtNÄ%³
     
 6LJPDÄ%³
     
 2SDYD
     
 %UQRÄ%³
     
 6ORYiFNRÄ%³      
 9tWNRYLFH
     
 )UêGHN0tVWHN      
 3URVWčMRY
     
 .URPČĜtå
     
=OtQÄ%³
     
+OXþtQ
     
7ĜLQHF
     
/tãHĖ
     
.DUYLQiÄ%³
     
9DODãVNp0H]LĜtþt     
%ODQVNR
     
5(/$;&(17580*Ð/
.5$-6.ê3Ĝ(%25'25267
 NROR 9HONp /RVLQ\ ² &KRPRXWRY   ,
)LDOD 7RPiã ± 9DFKXWND 0LFKDO 3DFiN 9iFODY
åHODWRYLFH²þHUQRYtU  1ČPHF3DYHO±[
.XFK\ĖD5RELQ+DQXV3DWULN.LUVFKEDXP0DUHN
8UÿLFH ² .RQLFH    [ 6RVtN 'DYLG [
.RWOiQ)LOLS+DQGO)LOLS±*UHSO7RPiãþHFKRYLFH
² =iEĝHK    [ )URKQ 'DYLG [ *UXOLFK
0DWČM9DOGH]'DQLHO9HþHĜD5DGLP+RUiN-DNXE
±1DYDUD)UDQWLãHN-HVHQtN²9LNWRULH3ĝHURYÅ%´
  3..Up]HN'DQLHO±&DOHWND+\QHN
+).2ORPRXFÅ%´0RKHOQLFH  6WRSSHQ
0DWČM±[âYiE.DPLO%UXOtN2QGĜHM/LQKDUW-RVHI
+DėRYLFH²1RYp6DG\  .XþHUD5RPDQ±
[3RãXVWD3DYHO*DOHWD-DNXE
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 3OXPORY
     
 ÒVWt
      
 .R]ORYLFH       
 2WDVODYLFH       
 1čPÿLFH%URGHNX3Y      
 3LYtQ
      
7. +RUQt0RãWČQLFH      
 %ČORWtQ
      
9. 3URWLYDQRY%URGHNX.      
.RMHWtQ
      
/LSQtNQ%       
1H]DP\VOLFH       

FOTBAL
Branky:  D  )URPPORYi  ýLVOLQVNi 
6RDUHV  +XEiþNRYi 5R]KRGÿt +DYUODQW ±
-DJHU.DGOþiN%H]åOXWêFKNDUHWDiváci: 44.
6HVWDYD 'UæRYLF /DQJHURYi ± )URPPORYi
*QLSRYi -HWHORYi 1LNORYi ýLVOLQVNi 6RDUHV
+XEiþNRYi 9DORXFKRYi .RVWtNRYi .OLPHãRYi
6WĝtGDO\=ERĜLORYi2QGURYi
7UHQpU7RPiã-HWHO

Å+RUNRWčæNRMVHPVNOiGDO
VHVWDYXE\ORKRGQč
RPOXYHQHNNYĥOLSUiFLL]GUDYt´


7RPiã-(7(/WUHQpU'UåRYLF



VWUDQD

=OtQ0RVWNRYLFH 12:0 (2:0)

Branky:D=HĢNRYi
D8KOtĜRYi5R]V\SDORYi9\YOHþNRYi
 -DQtNRYi 5R]KRGÿt 0DUHN ± 'ROLQD

0-29$.&(1$

3ą('3/$71§

35267Č-296.e+29(þ(51Ì.8
6WDėWHVHDERQHQWHPQDNDOHQGiĝQtFKPčVtFĥSĝL]DSODFHQt.ÿ
2%'5åÌ7(+2'1271ê'É5(.YFHQč.ÿ
$=Ì6.É7(02å12676(=1É0(1Ì='$50$
9UHGDNFLYiVÿHNiNXSyQQDLQ]HUFLYXYHGHQpUXEULFHYKRGQRWč.ÿ

3LäWHQDSUHGSODWQH#YHFHUQLNSYF]
1HERYROHMWHQD

7i'6Ąª6'-è

MALÁ KOPANÁ

DRUHÁ LIGA: DRUHÝM POSTUPUJÍCÍM

JSOU DŘEVÁCI ČEHOVICE/HLUCHOV!

PROSTĚJOV Již před závěrečným turnajem 2. okresní ligy mužů
v malé kopané ČUS Prostějovska
2018/2019 je jasno o obou týmech,
které se mohou radovat z postupu do
nejvyšší regionální soutěže. K rozluštění celé tajenky pomohlo předposlední sedmé kolo v Dřevnovicích
a Klopotovicích.
Zatímco domácí SK Dřevnovice měl
průnik mezi elitu jistý už minule a rovněž
tentokrát na vlastní půdě potvrdil svou ab.5$-6.É6287Čå'252676.83,1$Å%´ solutní suverenitu dalšími dvěma výhrami
19.kolo: 1čPÿLFH%URGHNX3Y²+RUQt0RäWčQLFH (dohromady tak v sezóně stále neztratil ani
  )UJiO-DNXE6YRERGD7RPiã±3RGKRUQê bodík!), o druhém postupujícím se defini$GDP3URWLYDQRY%URGHNX.RQLFH²1H]DP\VOLFH
  [.ROiĜ-DNXE)LHGOHU0DULDQ=HPiQHN
5RPDQ6HNDQLQD'DYLG/LSQtNQ%.RMHWtQ
(1:1)[*ORQHU$OH[DQGU[9U]DOD(ULN)LOLSHF)LOLS±
[âPtGD-DQ.UþPDU7RPiã6YDþLQD$GDP3LYtQ
²3OXPORY  9UED6WDQLVODY±%XUHã0DUWLQ
3URFKi]ND'DYLGÓVWt²2WDVODYLFH  [
6NêSDOD2OGĜLFK[=OiPDO5DGLP[5\ãND0DULDQ
[.XþD0LFKDO%DUWRã0DUWLQ6HGOiN3HWU YO
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 3OXPORY
    
 .R]ORYLFH
     
 ÒVWt
     
 2WDVODYLFH
     
 3LYtQ
     
 +RUQt0RãWČQLFH      
 %ČORWtQ
     
 1čPÿLFH%URGHNX3Y     
9. 3URWLYDQRY%URGHNX.     
.RMHWtQ
     
/LSQtNQ%
     
1H]DP\VOLFH
      
06'å6.Å%´².2/2

NROR

%íH]QLFH²'UÿRYLFH

0:6 (0:1)

'RKQiONRYi%H]åOXWêFKNDUHWDiváci: 30.
6HVWDYD 0RVWNRYLF 1RYiþNRYi ± .DĖiNRYi
.UDYiNRYi 0RUDYFRYi 9DYHUNRYi 9ãHWLþNRYi
âWHINRYi9ONRYi+ROXERYi+HMFPDQRYi/LVLFNi
6WĜtGDO\.DUD¿iWRYi&HWNRYVNi
7UHQpU5REHUW.DUD¿iW

VWUDQD
'DOät YëVOHGN\  NROD 9ONRä ² %UXPRY 
  /XQJRYi 'DJPDU ± âNUDEDORYi $GULDQD
%HGQiĜRYi6DUDK8KHUVNë%URG²%ĝH]QLFH
 &KXGiUNRYi.ULVWêQD
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %UXPRY
    
 +ROHãRYVNpKRON\     
 =OtQ
     
 0XWČQLFH
     
 9ONRã
     
 8KHUVNê%URG      
 %ĜH]QLFH
     
 'UæRYLFH
     
 0RVWNRYLFH
     

tivně rozhodlo na klopotovickém trávníku.
Dosud druhý FC Juniors Semos Hluchov tam totiž podlehl těsně 2:3 jak
hostitelům, tak rivalovi a pronásledovali
v jednom Čehovice/Hluchov. A neboť
Dřeváci si poradili 6:4 i s Béky Sokol 2
Prostějov, předstihli Juniors v tabulce o tři
body a před jediným zbývajícím duelem
mají vzhledem k lepší bilanci vzájemných
zápasů jistotu, že zůstanou v konečném
pořadí druzí.
Poslední druholigové dějství se po
domluvě všech mužstev uskuteční v
sobotu 1. června na hřišti v Klopotovicích.

2.5(61©/,*$08lµ
7. KOLO
Hřiště Dřevnovice: SK Dřevnovice – FC Zavadilka Prostějov 5:1, Dřevnovice – TJ
Ohrozim 3:1, SK Mexiko Víceměřice – Zavadilka PV 5:2, Ohrozim – Víceměřice 1:1.
Hřiště Klopotovice: Dřeváci Čehovice/Hluchov – FC Juniors Semos Hluchov 3:2, J.
Hluchov – TTCE Klopotovice 2:3, Čehovice/Hluchov – Béci Sokol 2 Prostějov 6:4,
Béci PV – Klopotovice 2:4.
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VÝZVA KLUBŮM: podávejte přihlášky!
Vedení malé kopané při Okresním sdružení České unie sportu Prostějovska vyzývá všechny oddílové zájemce o start v novém ročníku okresních
soutěží malé kopané 2019/20, ať podávají přihlášky na e-mail cuspv@
cuspv.cz k rukám předsedy Bohuslava Krátkého!
(kopa, son)
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PROSTĚJOV Pořádný rozruch způsobil páteční koncert na náměstí T. G. Masaryka. Ne ledajaký.
Na pódium se totiž natěsnaly desítky hudebníků ze zdejšího dechového orchestru Základní umělecké školy. Část programu navíc vylepšila také účast pěvců z Nota Bene a nechyběla ani Zuzana
Kožnárková se svým výrazným a nenapodobitelným hlasem. Rozmanitý byl i repertoár – hudebníci pod vedením dirigenta Rudolfa Proseckého zahráli například melodie z filmu Vzpomínky na
Afriku. Nechyběly ale ani populární písně ze současnosti i dob dávno minulých. U toho prostě
Večerník nemohl chybět!
24. května velký dechový orchestr,
který se představil na hlavním náměstí v Prostějově. Do ruda oblečení
pro Večerník
i osvětlení hudebníci zpestřili obyvatelům i návštěvníkům města večer.
Michal
A to tím nejlepším možným způsobem: skvěle pojatými melodiemi
SOBECKÝ
a písněmi.
Film a hudba patří k sobě. A hudba Že se lidé mají na co těšit, už naznaspojuje. I tyto dvě věci ukázal v pátek čila úvodní skladba Norvegian wood

PŮVODNÍ
reportáž

od Beatles. Zdaleka se však tentokrát
nejednalo jen o popové skladby. Následovaly totiž třeba Vzpomínky na
Afriku. „Účinkuje nám tam kamarádka, přišli jsme ji podpořit. A je to
krásné,“ uvedla Magdalena Přidalová,
která přišla i s dětmi. „Nejvíce se mi líbily Vzpomínky na Afriku,“ řekla pak
o melodii, která pomalým tempem
naladila diváky na pohodu. Při po-

]DKUiOLPHORGLL]NRPHGLHÓæDVŁiNRYL

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
2QRKHKNOQX¾JWFDC&GEJQXÚQTEJGUVTWRN[PWNÚR¾VGMWM¾\CNåGWOÊ\CJT¾V
VCMąMCEQMQNK
Foto: Michal Sobecký

hledu do publika pak bylo jasné, proč
se právě o hudbě říká, že spojuje lidi:
koncert si totiž nenechali ujít diváci
všech věkových skupin i zájmů.
Řada jich pak, stejně jako Magdalena
Přidalová, přišla podpořit své blízké.
„Hraje mi tam kolegyně, tak jsme se
přišli podívat. Hrají moc krásně, ani
všechny melodie neznám,“ uvedla pak
další z divaček Martina Pšeničková.

V davu před pódiem bylo taktéž hodně mladých lidí, teenagerů, nechyběly
ani děti. Koneckonců ani na ně hudebníci nezapomněli. Kromě melodií
z Harryho Pottera, včetně sestřihu scének z něj, přidali k dobru také hudbu
z animované komedie Úžasňákovi.
Většinu repertoáru však tvořily skladby světových interpretů. „Nejvíc se
mně osobně líbí asi Beat id od Micha-

klikni na

www.vecernikpv.cz

ela Jacksona,“ uvedl jeden z účinkujících, a sice dvaadvacetiletý Radim
hrající na baskřídlovku. Potěšily ho
zejména ohlasy lidí. „Vím i o lidech,
kteří absolutně nevěděli, co takový
koncert obnáší, že odcházeli na konci
spokojeni a velice překvapeni,“ uvedl
pro Večerník.
Za celým festivalem se Večerník
ohlédne v příštím čísle.

6WDUWQDSĆHKUDGøREVWDU¿ Bouře u klavíru. Američanka ukázala, proč patří ke světové špičce

52&.D-«'/2

PLUMLOVUž jen dvanáct dnů chybí do zahájení letní sezóny na pláži U Vrbiček
u plumlovské přehrady. Jak Večerník již opakovaně informoval, bude tam i nadále vyhrávat agentura HITTRADE, která ve spolupráci se staronovým provozovatelem Radkem Kocourkem připravila pro rok 2019 hned několik atraktivních
akcí pro širokou obec i fajnšmekry. První událostí bude ryzí novinka s příznačným názvem FAST FOOD ROCK. Co si lze pod takovou událostí představit?
„Jedná se o první ročník, který jsme vymysleli proto, aby se lidé nejen dobře pobavili,
ale také napili a hlavně najedli. V nabídce bude skutečně široké a rozmanité menu, které
jsme jinak zvyklí kupovat spíše v rychlých občerstveních. Připraven je program pro celé
rodiny, vedle muziky se určitě zabaví také děti,“ prozradil ke zrodu novinky v harmonogramu své agentury Petr Zlámal.
Na pódiu vystoupí kapely Katapult, AC/DC revival, Smokie revival, Motörhead, Minami a Plus. U jednotlivých stánků pak budou v nabídce nejrozmanitější pochutiny,
jaké si jen umíte představit. „Budete moci ochutnat vynikající sushi, palačinky na vícero
způsobů, hot-dogy, langoše, tortilly, trdelníky, kebab a mnoho dalších pokrmů jen tak do
ruky,“ láká všechny návštěvníky šéf agentury HITTRADE s tím, že to vše bude servírovat gastronomická špička z celé České republiky.
Vlastní akce vypukne již v 15:00 hodin a končit se má někdy po půlnoci. Dobrou
zprávou také je, že z Prostějova bude jezdit tradiční svoz i odvoz. „Díky spolupráci
s firmou Maier a Autobusovou dopravou František Konečný to navíc bude zdarma!Harmonogram najdete na webových stránkách agentury a v příštím vydání Večerníku, který bude i letos exkluzivním mediálním partnerem všech našich akcí,“ prozradil
Petr Zlámal.
Již v příštím čísle se tak můžete těšit na soutěž o vstupenky!
(pk)

PROSTĚJOV To se u nás jen tak nezažije! Zběsilý tanec lidských prstů
po klávesách předvedla americká
pianistka Olga Vinokur. Celosvětově
uznávaná hudebnice a perla letošních Prostějovských dnů hudby se
ve čtvrtek představila v sále prostějovské ZUŠ v Kravařově ulici. A bylo
to jízda!

-F[å ONWXKNC RčUQDKNC 1NIC 8KPQMWT
LCMQMNKFP¾CVKEJ¾F¾OC0CMNCXÊTXwCM
JT¾NCUPGWX÷ąKVGNPQWTC\CPEÊCGPGTIKÊ
Foto: Martin Zaoral

Martin ZAORAL
Mimořádná. Takto charakterizoval časopis BBC hru americké klavíristky ruského původu Olgy Vinokur. Že to není
jen tak nějaké plácnutí do vody, o tom
se mohli přesvědčit všichni posluchači
čtvrtečního koncertu. „Olga Vinokur
u nás poprvé vystoupila před dvěma
lety a jsme moc rádi, že se k nám opět
vrátila,“ uvedla koncert ředitelka ZUŠ V.
Ambrose Prostějov Eliška Kunčíková.
Pak už se slova ujala sama interpretka,
která prostějovský koncert rozdělila do
dvou částí. „V té první se zaměřím na
etudy. S nimi hráči na klavír obvykle
začínají. Já vás ovšem samozřejmě nebudu z etud zkoušet, ale ukáži vám, jak
skvělé skladby dokázali v tomto žánru

složit mistři, mezi něž patřil například
jedinečný Ferenc Liszt,“ uvedla sama
Olga Vinokur, která se i v dalším průběhu koncertu netajila svojí náklonností
ke klavírnímu virtuosovi a hudebnímu
skladateli se slovenskými kořeny.
Druhá polovina koncertu byla věnována tzv. klavírním transkripcím. V podání sólového klavíru tak zazněla hudební díla, která byla původně napsána
hned pro několik hudebních nástrojů
a teprve později přepsána tak, aby je
osobitým způsobem mohl přehrát je-

kem vyžádalo přídavek, kterým se stala
parafráze na slavnou melodii George
Gershwina s názvem Embraceable you.
„Úžasné. Taky trochu hraji na klavír,
ale kdybych do něj mlátil tak jako tato
dáma, tak si snad prsty sedřu do krve.
Přitom byla až nelidsky soustředěná,
přesná a skutečně virtuózní. K tomu
všemu musí mít neuvěřitelnou paměť,
vše zvládla bez použití partitury. Hrála
s velkým zaujetím, ale zdánlivě lehce. Je

-QPEGTVPÊU¾NRTQUV÷LQXUMÆ<7iX-TCXCąQX÷WNKEKUGXGNOKUQNKFP÷\CRNPKNRąGUVQåGR¾TXQN
PÚEJOÊUVLGwV÷\čUV¾XCNQ
Foto: Martin Zaoral

diný pianista. Díky tomu si posluchači
vychutnali i čtyři věty ze slavné West
side story upravené speciálně pro klavír.
Publikum si na závěr dlouhým potles-

mi ovšem naprosto jasné, že za tím vším
stojí dlouhá léta nepředstavitelné dřiny
a drilu,“ vyjádřil své pocity jeden z odcházejících posluchačů.

DIVADELNÍ PRSTENY ZE PTENÍ OKOUZLILY DIVÁKY
PTENÍ Chcete-li, aby byly vaše děti chytré, tak jim čtěte pohádky. Jestli
chcete, aby byly ještě chytřejší, pak je vezměte na divadelní pohádku do
Ptení. Díky Karlu Foltinovi a sehrané partě zaměstnanců a žáků tamní
školy mohou děti i dospělí sledovat zázrak, během něhož se prakticky
z ničeho rodí představení plné fantazie, humoru, překvapivých zvratů,
originálních hudebních textů, nádherných kostýmů i kulis. To letošní se
jmenuje Dva prsteny a uplynulou neděli jeho premiéru sledovala zaplněná aula školy. Večerník byl přítomen i páteční generálce.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Pokud si myslíte, že se všichni učitelé přes
prázdniny povalují u bazénu, pak se mýlíte.
Například dlouholetý ředitel školy ve Ptení Karel Foltin má už 26 let o program na
léto postaráno. Píše totiž další pohádku pro
jedinečné Ptenské dětské divadlo (PĎĎ).
Na celý následující školní rok pak pořádně
zaměstná kantory, další zaměstnance školy
i některé rodiče. Ti všichni totiž připravují
kostýmy, kulisy, rekvizity a choreografii.
A vydechnout samozřejmě nedá ani žákům, kteří nejen hrají, ale i osvětlují, zvučí
a zajišťují technické zázemí.
Letos společně připravili pohádku Dva

V představení zaznělo hned 16 písniček s texty Karla Foltina

zkoušeli, tak nám to dalo zabrat,“ ohlédl se
Foltin, který pro letošní rok napsal vlastní
české texty hned k 16 písním od světoznámých muzikálových hitů přes skladby
rockové skupiny Nazareth až po balady
legendárního Johna Lennona.
Kromě tradičních pohádkových rolí se
ve hře objevila i početná skupinka můr či
klaun, který zásadně nevtipkuje, protože
už má po pracovní době. A to rozhodně
nebylo vše. „Ve hře hraju postavu Fake
news. Mým úkolem je pomocí lží odradit
prince od toho, aby dál pátral po Arance.
Tomu naopak pomáhá moje sestra Lexikona, která mluví pravdu,“ popsala svoji
roli Tereza Vojtěchovská z Kostelce na

FOTOGALERIE
Hané, která do školy dojíždí
vily zájem do Ptení přijet. A pak
klikni na
stejně jako její maminka, jež
už se všichni budou moci začít
www.vecernikpv.cz
tam pracuje coby kantorka.
těšit na další kus. „Shakespeare
„Je to tady určitě lepší než
napsal sedmatřicet her, já jich
v Kostelci,“ dodala hned
mám zatím pouze šestadvacet...
vzápětí třináctiletá Tereza.
Uznávám, že on má svá dramata
Hra měla premiéru v neděli
obvykle o něco delší i slavnější.
v zaplněné aule ptenské
Nicméně co se týče jejich počtu,
školy. „Jsem tu už poněkotak v tom bych jej rád dohnal.
likáté, ale pokaždé žasnu,
S psaním problém nemám,
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X
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BYLI JSME
co jsou schopni udělat.
horší už je to se zkoušením. KažKMQPéÊ
Foto: Martin Zaoral
U TOHO
A myslím, že určitě nejsem
dopádně příští rok zase něco
sám, kdo to tak vnímá. Ostatně i syn, který jeden z diváků Dvou prstenů.
připravíme,“ uzavřel jednasedmdesátiletý
měl před nedávnem šest let, si to tady moc V průběhu tohoto týdne představenou Karel Foltin, který si navzdory svému věku
oblíbil. Už od března se mě vyptával, kdy hru během celkem čtyř repríz uvidí žáci i zkušenostem v sobě stále uchovává kus
zas vyrazíme do Ptení na divadlo,“ svěřil se základních a mateřských škol, které proje- dítěte.

prsteny o princezně Arance, která zmizí
přímo uprostřed vlastního svatebního
obřadu. Její ženich se ji vypraví hledat.
Ukáže se, že princezna je v moci čaroděje,
do jehož zakletého zámku se princ může
dostat jen s pomocí prstenů. Aby si Aranku
mohl odvést opět k oltáři, musí je napřed
získat. Ve hře plné čar a kouzel se představily téměř tři desítky herců. „S většinou
se dobře známe, takže se mi s nimi spolupracovalo bez problémů. Ostatně jim saa
převážně píši role přímo na tělo. Ti, co jsou
noví, se rovněž zapojili bez potíží,“ shrnul
Karel Foltin. Přesto se příprava výpravné
pohádky neobešla bez problémů. „Tím, že
máme zhruba o třetinu víc herců, přibyly
i kostýmy, takže bylo co dělat. Nejhorší
bylo, když jeden z hlavních herců dva týdny před premiérou zčistajasna odmítl hrát.
8RQJ¾FEGUGQDLGXÊKMNCWPCNGRąÊNKwPGXVKRMWLG/¾
Něco podobného se mi ještě nestalo. NaVQVKåRQRTCEQXPÊFQD÷
8ÊNC'NK\CDGVJPGLGPFQDąGX[RCF¾CNGK\RÊX¾
štěstí se narychlo podařilo sehnat dva další
na jeho místo, ale než jsme to s oběma na-
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kdo se přředsstaavil v pohádcce....

3x foto: Martin Zaoral
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Studentky ukázaly na muzejní noci

společnost
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ŠTAFETA PØÁTELSTVÍ SLAVILA!
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PROSTĚJOV Minulý čtvrtek
v prostějovském muzeu proběhla Muzejní noc – Ódy města
módy. Jelikož tím byl Prostějov
ještě poměrně nedávno, mohli
si jak dospělí, tak děti vyzkoušet
spoustu tvořivých aktivit tematicky propojených s oděvnictvím. Například vázání kravaty
je svým způsobem umění důležité i v dnešní době. K vidění
byla také módní přehlídka realizovaná Střední školou designu
a módyv Prostějově. Večerník
byl tomu pěkně nablízku!

původní
reportáž
pro Večerník

Nikola
FILIPENSKÁ
„Připojili jsme k muzejní noci, tak
jak běží v celé republice. Začali jsme
už v sobotu na hvězdárně a tady jsme
to pojali v rámci probíhající výstavy
Střední školy designu a módy. Říkali
jsme si, že by bylo dobré akce propojit,“ objasnila zrod akce Soňa Provazová, ředitelka Muzeum Prostějovska.
Ve spolupráci se zmíněnou školou pro-

BYLI JSME
U TOHO
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běhly během čtvrtečního odpoledne
a večera dvě módní přehlídky, připraveny byly také různé workshopy. Sami
návštěvníci si mohli vyzkoušet spoustu
tvořivých aktivit.
„Původně jsme chtěli mít všechno
venku, což by bylo příjemnější, lidé by
viděli, že se něco děje, třeba se i přidali,
ale bohužel počasí nám moc nepřeje,“ konstatovala Provazová a dodala:
„Děvčata zde tvoří nákresy a modely
z různých materiálů. Autorské dílo by
mělo vzniknout i díky návštěvníkům,
název Ódy města módy si může každý
kousek vyšít. Dá se už mluvit o tradici,
když je nějaká akce, tak vzniká společné dílo.“
Večerník mile překvapily kreativní
studentky ze 3. a 4. ročníku, jak si
s modely vyhrály, některé byly velice
odvážné. V první části přehlídky předvedly tvorbu na téma osmdesátých let
minulého století čítajících sametovou
revoluci. Studentky vykupovaly second handy, přešívaly modely k obrazu svému a snažily se zachytit minulost
hledáčkem dneška. Druhá část pak nabídla ukázky módy ještě staršího data,
přičemž modely byly hravé a skvěle
zpracované. A jelikož SŠDAM v tomto
roce oslaví stoleté výročí, tak právě retro
modely byly zcela na místě.

YSDUNXVHVHvORQDGÈWÉ

PROSTĚJOV Hluk bruslí brázdících asfalt i křik pobízení. Obojí
se předminulý pátek neslo Kolářovými sady. V parku u hvězdárny
se sešly děti z prostějovských základek, aby poměřily síly ve štafetovém boji. A co je čekalo? Běh,
bruslení a jízda na koloběžce.

FOTOGALERIE
klikni na
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Michal SOBECKÝ
V každém týmu byli tři žáci reprezentující školu. Tou pořádající byla
jako již tradičně ZŠ Jana Železného.
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit
se. A hrát fér,“ připomněla hned na
úvod za organizátory Ivana Liznová.
Ta se také po vystoupení mažoretek
postarala o úvodní startovní výstřel.
Celkem se závodu zúčastnilo
24 žáků. Další stovky jim dělaly kulisu. „Máme desátý ročník a musím
říct, že se akce zatím vždy vydařila.
Letošek jsme se snažili oživit vystoupením mažoretek, také ceny jsou
pěknější,“ uvedla Liznová k závodu.
Ten skončil po jedenácté hodině dopoledne.

<¾XQFPÊFT¾JWNGOQXCNKFKX¾EK+VKRąKO÷NK×éCUVPÊM[MXGNMÚOXÚMQPčO
Foto: Michal Sobecký

Zúčastnila se ho také Markéta
Ševčíková. Ta si vybrala koloběžku. „Bylo to pro mě jasné, nechtěla jsem běhat. Mám z toho dobrý

pocit, podařilo se nám i počasí,“
svěřila se mladá závodnice poté,
co v rozjezdu porazila svou sokyni.
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RESTAURANT DAY provoně Exotika promíchaná

PROSTĚJOV První ze dvou letošních dostaveníček kuchařů amatérů nebo výrobců vyloženě domácích pochutin se náramně
vydařil. Uplynulou sobotu hodinu před polednem byl zahájen
další Restaurant Day v Prostějově. Tentokrát výjimečně v předsálí
Společenského domu, změna však nikomu nevadila. Akce opět
přitáhla početné davy návštěvníků a ti si mohli za velice přijatelné
lidové ceny koupit vše, na co dostali chuť. U toho prostě Večerník
nemohl chybět.

s domácí kuchyní
přilákala spoustu návštěvníků

BYLI JSME
U TOHO

ve spolupráci s Marky obchůdkem Markéty Valentové a pod záštitou Zdravého
FOTOGALERIE
města Prostějova nabídl tentokrát skromklikni na
nější kulisu, ovšem o to větší zájem o dobwww.vecernikpv.cz
pro Večerník
roty vyvolal. Příchozí si mohli vybrat ze
1UQDQVPÊ4GUVCWTCPV&C[D[NQDTQXUMÚ\¾LGOP¾XwV÷XPÊEKUKF¾XCNKKITKNQXC
sladkostí nejrůznějšího druhu, koupit si PÆEJQDQVPKéM[QF2GVTC5QMQNCCLGJQU[PMC
Michal
2x foto: Michal Kadlec
mohli i domácí sirupy čí džemy, čerstvé
KADLEC
pečivo z domácí pece a jeden stánek byl ké chuťovky, určitě nepohrdl hovězím Lázny. „Já dělám hovězí burgery hrozně masa v něm nesmí chybět česnek a pepř,“
Tradiční Restaurant Day pořádaný rovněž obsazen prodejcem domácího burgerem z kuchyně kandidáta do Ev- rád. Celý recept vám neprozradím, ale prozradil Večerníku víkendový kandidát
Okrašlovacím spolkem města Prostějova piva. Kdo měl chuť na jiné gastronomic- ropského parlamentu za ODS Tomáše určitě kromě nejkvalitnějšího hovězího do Evropského parlamentu.
Rodina Sokolova opět zájemcům grilovala tradiční chobotničky. „Dneska jsou
obzvláště vypečené,“ nabízel dary moře
saa
3x foto: Michal Kadlec
i Večerníku Petr Sokol, manžel hlavní
organizátorky. Na prodej byly rovněž
nejrůznější druhy pizzy, vonící guláš, masové amolety a další laskominy. „Jelikož
probíhá v současnosti veliká rekonstrukce Národního domu zvnějšku, přičemž
je zasažena pracemi i zahrádka domu,
rozhodli jsme se obrátit na ´Kasko´ se
zajištěním prostor. Jsem ráda, že i přes
velkou změnu v místě pořádání se dosta-FQO÷NEJWċPCUNCFMÆOQJNUKX[DTCV\RGUVTÆPC &QO¾EÊMWEJ[P÷CJNCXP÷RąÊRTCXCOCUQXÚEJUO÷UÊ 5NCFMÆFQTVÊM[\¾MWUM[CXÚDQTPÆRWFKPM[RąKRTCXKN[
vil velký počet návštěvníků. Zda se srpDÊFM[FQO¾EÊRGM¾TP[
O÷NCTQXP÷åJQFP÷QDFKXQXCVGNč
FX÷wCTCOCPVPÊONCFÆF¾O[
nový Restaurant Day bude konat zpět
na zahrádce Národního domu, musím
původní
reportáž
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jak voněll sobbottní resttauuraant dayy...

prohovořit s novým panem ředitelem,“
objasnila Milada Sokolová změnu místa
uspořádané akce.
Hlavní organizátorka byla velice spokojena. „Tento jarní Restaurant Day považuji
za úspěšný, tak jak v minulých ročnících.
Měli sme dostatečný prostor pro to, aby
lidé ochutnávali přímo na místě, a ač si
s sebou přinášeli lidé plastové nádoby
na sladkosti, zdrželi se dlouho na místě
samém,“ pochvalovala si předsedkyně
Okrašlovacího spolku města Prostějova.
Ona sama vyhledávala stánky s dobrotami také. „Nikdy neodolám sladkým
buchtám paní Skládalové, ochutnala
jsem čočkový dahl a nakoupila naložené
sýry, které si doma připravím se zeleninovým salátem,“ pochlubila se.
I přes nesporný úspěch akce se však zdálo, že počet účastníků a prodejců byl nižší
než obvykle. „Zklamal mě přístup pěti
nahlášených účastníků. Dva se odhlásili
včera s tím, že prostě nedorazí, třem, kteří
nepřijeli, jsme volali, co se přihodilo, a oni
přiznali, že prostě zapomněli... Chyběly
tedy například sladké věnečky, ale i čokoládové pralinky. Přesto věřím, že si
návštěvníci to své našli a jejich chutě byly
uspokojeny,“ odpověděla na dotaz Večerníku Milada Sokolová.

1¿YxWøYQËFLeJXO¿xĎrE\OLxWøGĆË

NaCozámku
se
zastaví
Hanáci
Na Zdeničku a Davídka vybrali organizátoři
nevíte o hanáckém kroji
SKORO 30 TISÍC KORUN
➢
ZE STRANY 3

PROSTĚJOV Velice zajímavá
akce se chystá na tuto sobotu do
kavárny prostějovského zámku.
Právě tam se uskuteční Hanácké
zastavení, kde bude v rámci přehlídky vidět jako modelka i dost
známá tvář. Tuto šanci máte v sobotu v sedmnáct hodin.
Akce je věnována všemu hanáckému a o tom bude poutavě vyprávět
Blanka Hlávková, která o tradicích
i oblečení ví úplně všechno. O hud-

bu se postará Karel Kekeši. „Osobně
jsem chtěla něčím přispět také a tak
jsem se rozhodla lidem předvést
v hanáckém kroji. Ano, budu modelkou a jsem na to náležitě pyšná,“
zaculila se před Večerníkem Milada
Sokolová, která nad akcí převzala
záštitu. „Na zkoušce jsem se převlékla do kroje, a to od spodničky až
skutečně po poslední zástěru. Dalo
to fušku, trvalo mi to přes půl hodiny a to mi do kroje musela pomáhat
ještě spousta lidí. Těch vrstev oděvu
celého hanáckého kroje je opravdu
hodně,“ usmála se Sokolová. (mik)

PROSTĚJOV V minulém vydání Večerník referoval o celodenní soutěži
ve vaření kotlíkových gulášů v Kolařovýchsadech.Součástíakcebylataké
charitativní sbírka pro Zdeničku Kotyzovou z Prostějova a Davídka Vítka
ze Ptení. Návštěvníci zábavného dne
byli opravdu štědří, a nejen oni!
Charitativní sbírka tentokrát vynesla
bezmála 30 000 korun. „Vstupné bylo
dobrovolné a stejně jako výtěžek akce
putovalo do kasiček. Navíc všech osm
hudebních kapel, které během celé so-

boty vystoupily, koncertovalo bez náro- nám neustále dostává, vážíme,“ vzkázaku na odměnu. Kasičky byly v pondělí la ještě maminka Zdeničky Kotyzové.
dvacátého května oficiálně rozpečetěny
(mik)
na prostějovské radnici. A vybralo se 14
862 korun na Davídka a 14 349 korun na
Zdeničku,“ informovala za organizátory
Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova.
„Chtěla bych všem dobrým lidem poděkovat, že jim osud těchto dvou lidí
není lhostejný, že mají stále otevřená
srdce a vůli pomáhat,“ vzkázala Sokolová.
„Moc si pomoci a podpory, kterých se

0C\Cé¾VMWCMEGD[N[MCUKéM[LGwV÷
RT¾\FPÆ D÷JGO EGNÆ UQDQV[ LG CNG
P¾XwV÷XPÊEK PCRNPKNK RGP÷\K RTQ <FG
PKéMW-QV[\QXQW PCFTWJÆOUPÊOMW
UOCOKPMQW<FGPQW C&CXÊFMC8ÊV
MC\G2VGPÊZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

servis pro ženy

Foto
a video

1. krok – volba obleèení

milujeme

Jiří
SLEČKA

lo, co brýle, to perla. Všechny jí natolik padly, že jsme nevěděli, co vybírat
dříve. Dále jsme paní Jitce zařídili
kosmetické ošetření a líčení včetně
poradenství. Závěr patřil změně účesu
a samozřejmě slavnostnímu odhalení
nové image, focení a natáčení. Na Jitce Wantulokové bylo patrné, že si celý
den velice užívala a vypadala v průběhu mnoha změn, kterými procházela,
spokojeně. Když se v závěru zážitkového dne viděla v zrcadle, nevěřila
vlastním očím, nemluvě o jejích blízkých, i ti žasli. Celý den probíhal ve velice příjemné atmosféře a všichni jsme
si ho již tradičně moc užili.

Jak to všechno probíhalo, to nyní zjistíte
pìknì krok po kroku, tradiènì nechybí
komentáøe, ohlasy a exkluzivní rozhovor. Nezapomeòte se ale také podívat na
obsáhlou fotogalerii a video kvìtnového dílu èi všechny
naše pøedchozí PROMÌNY IMAGE, které najdete na
www.vecernikpv.cz.

Jitku Wantulokovou přihlásila její dcera a výhra představovala dárek k jejím
70. narozeninám. A Večerník pro ni
připravil den hodný královny. Jediné
co musela udělat, bylo dostavit se na
domluvené místo setkání, o zbytek
bylo postaráno, středobodem našeho
zájmu se stala právě pouze a jen paní
Jitka...
Nejdříve se nechala unášet světem
módy, zkoušeli a vybírali jsme několik nových outfitů. Jelikož není zvyklá
nosit šaty, zvolili jsme několik modelů, a protože je přímo šatový typ,
všechny jí náramně slušely. Následně
došlo na brýle a i v této oblasti plati-

Už jsou tomu více jak čtyři roky, co PROSTĚJOVSKÝ Večerník jako jediné místní periodikum poprvé zorganizoval změnu vizáže šťastné čtenářky seriálu PROMĚNA IMAGE. Od dubna 2015
jsme tím udělali radost již třiačtyřiceti ženám a čtyřem mužům,
přičemž dva díly patřily kompletnímu páru. A v této jízdě hodláme i nadále pokračovat!
Jsme tak nesmírně rádi, že máme před sebou pětačtyřicáté
klání, přičemž každý měsíc bez ustání pracujeme na tom, abychom vás činili šťastnými a plnili vaše sny. Je to vždy pohádkový
den, který se do paměti všech účastníků zapíše na celý život.
Máme k tomu profesionální tým vlasových stylistů, módních
poradců, vizážistek, odborníka na brýle a také vlastního kameramana i fotografa. Těší nás, že se tento projekt stále více těší
velkému zájmu a můžeme pracovat na něčem, co má smysl.
Měníme totiž nejen vizáž, ale děláme radost, kouzlíme úsměv,
pocity nadšení i vnitřní spokojenosti a snažíme dodat kousek
sebevědomí. Těší nás také fakt, že za námi jezdí lidé z celé České
republiky, a dokonce i ze Slovenska. Květnové proměna byla
pro aktérku z Prostějova krásným dárkem k úctyhodnému jubileu. Pojďme se tedy podívat, jak další proměna dopadla...

Aneta
KŘÍŽOVÁ

Texty
připravila

PØED...
PO...

Vrchol pak patřil odhalení nové image. Na tento slavnostní okamžik se přišla podívat sestra vítězky i s kamarádem, kteří byli z nové image Jitky Wantulokové naprosto nadšeni.
„Vypadá úžasně, musím říct, že jsem za ni od srdce ráda, že do toho šla. Je vidět, že má velkou radost, stejně tak i my, je to kočka,“ sdělila sestra paní Jitky. Nutno dodat, že focení
a natáčení šly velice dobře, dokonce jsme kvěnovou vítězku podezřívali, že dělala modelku, protože se do póz stavěla naprosto přirozeně a byla radost s ní spolupracovat.
A jak probíhalo samotné odhalení nové vizáže? To zjistíte z fotografií a také na videu květnového dílu PROMĚNA IMAGE, které najdete již brzy na www. vecernikpv.cz.

5. krok – odhalení a fotografování

Nejobávanější částí proměny je většinou nový účes, jelikož naše vítězky nikdy neví, co je čeká a jak razantní změna to bude. My však
víme, že majitelka Vlassalonu sídlícího v Rezidenci Florián v ulici Fanderlíkova Andrea Furiaková se o vlasy našich účastnic postará
vždy prvotřídně. Nejinak tomu bylo i tentokrát. „Paní Jitka měla zdravé a poddajné vlasy s kratším střihem, byly hodně šedivé se
zbytky melíru a barvy. V prvnířadě tedy bylo potřeba vytvořit nový střih a změnit barvu, ačkoliv ta stávající nebyla vůbec špatná.
Vybrala jsem proto sportovní střih,“ prozradila své plány kadeřnice. A pustila se do díla. „Z vrchu jsem vlasy hodně sestříhala a provzdušnila, ofina byla také zkrácena a zadní partii hlavy jsem vystříhala. Co se týče barvy, tak k hlavně jsem zvolila hvědoměděnou
a do konečků měděnocihlový odstín. Výsledná barva paní Jitku rozzářila a příjemně omladila. Styling byl úplně jednoduchý, stačí
jen vyfoukat přes kartáč nebo přejet žehličkou,“ popsala celý průběh změny účesu majitelka salónu Andra Furiaková.

4. krok – barvení, støíhání a styling

Kosmetička Hana Ondrejová se již nemohla dočkat, až se postará o naši další vítězku. Jakmile jsme tedy zvolili ty správné brýle,
přesunuli jsme se do Studia H v ulici Rejskova 30. „I toto kosmetické ošetření před líčením jsem zahájila povrchovým čištěním
micelární vodou, následovalo ultrazvukové čištění hloubkové, kdy jsem do pleti za pomoci ultrazvuku zapracovala energizující,
liftingovou a hydratační kůru v podobě sér a nanesla hydratační krém,“ popsala první část péče zkušená kosmetička.
Co následovalo dál? „Make-up jsem zvolila světlý, aby ladil s tónem pleti. Nanesla jsem tedy podkladový světle krémový stín na
celé oční víčko, na spodní víčko od vnějších koutků očí temný fialový stín, vnitřní koutky jsem nechala světlé, aby oči nepůsobily
unaveně a zapadle, to vše jsem postupně vystínovala. Linie pod obočím a vnitřní koutky očí byly jemně zvýrazněny rozjasňovačem. Obočí bylo mírně upraveno a zvýrazněno hnědošedou tužkou. Řasy jsem natřela černou řasenkou ve dvou vrstvách
a měkkou černou tužkou jsem nanesla linky. Tvářenku jsem zvolila v hnědém tónu, rtěnka se použila středně malinová. Vše se zafixovalo minerálním pudrem,“ popsala veškeré
líčení Hana Ondrejová.

3. krok: líèení

Naše outfity již tradičně také zdobí brýle z Optiky Wagner, která sídlí na náměstí E. Husserla (bývalé Trio). A tak jsme se tam
s Jitkou Wantulokovou vypravili. „Výběr byl velmi jednoduchý, když vybíráte pro člověka ´brýlového typu´, nevíte, co vzít dřív,
protože všechny brýle perfektně sedí,“ předeslal Radek Wagner, majitel opitiky. „V naší oblíbené značce Etnia Barcelona jsme
vybrali to, co se v kolekcích začíná objevovat stále více, a sice kombinace kovu a plastu, kdy je dbáno více na tvar než na barvy. Je
fakt, že dříve byl trend podtrhovat obličej více barvami. V současnosti navzdory typologii obličeje se netradičními tvary opravdu
nešetří,“ zauvažoval expert. „Paní Jitka působila v brýlích velice elegantně a na jejím výrazu bylo znát, že se i ve výraznějších brýlích cítí skvěle,“ pochvaloval si Radek Wagner.

NURNsYROEDEUÙOÉ

Říká se, že šaty dělají člověka, a tak jsme se v první řadě vydali vybrat nové outfity do prodejny RV FASHION v Žeranovské ulici. Dnešní
proměnu jsme rozdělili na dvě outfitové části. V první jsme vytvořili městskou módu, tedy kombinaci kalhot a halenek doplněnou
o trendový plášť. „Užší kalhoty dají vyniknout křivkám postavy a paní Jitce padly jako ulité. Halenky se dají kombinovat i s dalšími věcmi,
které máte v šatníku, i s jeansy,“ vysvětlil majitel prodejny René Volek. „Druhá část se zaměřila na nikdy nekončící fenomén dámské
módy, a to šaty. Modro-bílé kombinace patří v současné době k velmi oblíbeným a trendovým. Vytvořili jsme model, který je určen na
lepší příležitosti, například svatby a oslavy. Druhé šaty se dají využít na běžné chození do zaměstnání,“ zakončil popis outfitů Volek a dodal s úsměvem: „Měli jsme velkou radost, že se ve vybraných modelech cítila paní Jitka velice dobře a byla z nich nadšená!“

Květnová Proměna Image byla dárkem
PROMÌNY
JITKA WANTULOKOVÁ OMLÁDLA O DESET LET
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motivace posouvat se dál. Někdy je
prostě potřeba udělat změnu, aby
se ve vás opět zažehl plamen touhy
něčeho dosáhnout. Matoušovi přejeme do života jen to nejlepší a ať
se mu v novém klubu daří,“ připojil
sportovní manažer a hlavní trenér
elhákáčka Jiří Vykoukal.
Že olomoucký rodák jestřábí letku
možná opustí a zamíří jinam, to naznačoval sám Vebkrbec v rozhovoru
pro Večerník nedlouho po skončení
Chance ligy 2018/2019. „Posledního
dubna mi končí smlouva a po pravdě
zatím nevím, co bude dál. S vedením
klubu i trenéry jsme se domluvili, že
si necháme čas na oboustrannou rozmyšlenou a po pár týdnech vyhodnotíme, jaké řešení zvolit. Já se chci
v klidu ohlédnout za těmi šesti lety
v Prostějově, vyhodnotit si je a případně zvážit jiné možnosti, které se
třeba naskytnou. S manželkou jsme
si například říkali, že když máme ještě
dva roky čas před nástupem staršího
dítěte do školy, mohl bych zkusit zahraniční angažmá. Ale samozřejmě

lední hokej
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druholigového mančaftu, kterému
lví měrou pomohl k vytouženému
postupu do tehdejší WSM ligy.
Většinu svého prostějovského působení byl Matouš ústřední oporou
kolektivu, a to jak kvalitními výkony
na ledě, tak příkladným vystupováním mimo kluziště. Kabina mu tak
poměrně logicky svěřila kapitánské
céčko, popularita napříč celou Českou republikou mu navíc vynesla
v sezóně 2016/17 vítězství z premiérového ročníku ankety Sympaťák
WSM ligy.
Co se herního přínosu týče, jeho
role v mužstvu se postupně měnila,
nejvíce během uplynulého ročníku.

To už dostával převážně defenzivní
úkoly, chodil na oslabení a přestal
naskakovat do přesilovkových formací. Přesto až do úplného závěru
vždy maximálně bojoval za tým, nikdy nic nevypustil. Jeho souhrnný
účet za Jestřáby se vyšplhal na čísla
317 utkání, 92 gólů + 156 asistencí
= 248 kanadských bodů při hodnocení účasti na ledě +36.
„Matoušovi bych chtěl za celý klub
i za sebe poděkovat, protože to v Prostějově se mnou táhl dlouhých šest
sezón. I jeho velkou zásluhou je, že
se aktuálně zdejší hokej nachází tam,
kde je. Bohužel změna pro něj byla
potřeba a tak se naše cesty momentálně rozešly. Rozhodně a pevně však
věřím, že se v Prostějově ještě setkáme. Mates, moc děkuji a ať se ti daří,“
vzkazuje šéf LHK Jaroslav Luňák.
„Matoušovi chceme v první řadě
poděkovat za jeho práci, kterou pro
klub udělal! Shodli jsme se s ním, že
začal stagnovat a vytrácela se u něj

O kamarádech v LHK...

extraligy i sestup zpět do Chance ligy. Cítil jsem
ale, že potřebuji změnu. A když se opět ozval
Prostějov, neváhal jsem ani minutu.“

„Jelikož jsem měl dlouhou a náročnou sezónu, tak jsme se s panem Vykoukalem domluvili, že se budu hlásit v Prostějově 20. května.
A letní přípravu absolvuji celou tady.“ (son)

O své suché pøípravì...

„Myslím si, že tu bude dobře sestavené mužstvo. Musíme se dobře připravit na sezónu,
pak jít krok za krokem a chystat se na vrchol
soutěže. Nejdůležitější bude dostat se do play-off a tam bychom rádi prošli do semifinále.“

2VÉOHREPÈQÈQÙFK-HVWÔ½EÕ

ma sedneme a řekneme, co a jak hrát. Bude to
v pohodě.“

Foto: www.hcmotor.cz

kouší o návrat do extraligy. V příštím
ročníku to má konečně vyjít a jednou
z posil Motoru se stal urostlý forvard,
který v Českých Budějovicích podepsal smlouvu. Exttraligu si již Venkrbec zahrál v dresu Pardubic (16 zápasů), kam měl střídavé starty, nyní má
k postupu pomoci Jihočechům.
S Matoušem Venkrbcem přineseme v nejbliším možném vydání
obsáhlé interview!

PROSTĚJOV Jak už
Večerník informoval
dříve, v realizačním
týmu prostějovských
hokejistů nebude dál
pokračovat kustod Michal Černý, sám bývalý
špičkový hráč. Na jeho
pozici teď oddíl LHK
hledá nového adepta.
„Máš rád Jestřáby
a chceš se stát jejich součástí? Rád bys pracoval
v hokejovém prostředí
a měl zprávy z jestřábího hnízda z první ruky?
Teď máš šanci! Hokejový klub LHK Jestřábi Prostějov hledá do
svých řad nového kustoda. Na starost bude mít chod hráčské kabiny, broušení
bruslí a starost o běžné potřeby hráčů. Pokud máš zájem, neváhej nás kontaktovat na e-mailové adrese stefan.zigardy@lhkjestrabi.cz nebo na telefonním
čísle 774 840 484.“
Tak zní výzva na internetových stránkách elhákáčka. Požadována je časová
flexibilita, nadšení, manuální zručnost i ochota učit se novým věcem. Za to se
nabízí práce ve výjimečném prostředí, hokejové zážitky z první ruky, týmové
oblečení, permanentka a finanční ohodnocení.
(son)

konkurz na kustoda!

Jestřábi vyhlašují

záleží na nabídce, žádnou konkrétní
zatím nemám. A rozhodně neříkám,
že Prostějov na tuty opustím, pokračovat s Jestřáby určitě taky je reálná
varianta. Prostě uvidíme, momentálně bych to odhadl padesát na padesát,“ říkal Venkrbec.
Nakonec tedy nezamířil co ciziny,
nýbrž k jednomu z dlouhodobě největších favoritů druhé nejvyšší české
soutěže, jenž se už šest let marně po-

PROSTĚJOV Další dvě novinky týkající se hráčského kádru svého „A“-mužstva oznámil hokejový oddíl LHK
Jestřábi Prostějov. V jednom případě
jde o setrvání klíčového playmakera
do ofenzivy, v případě druhém to je odchod defenzivního ranaře.
Tím, kdo v hanáckém klubu zůstává, se stal
útočník Marek Račuk. Sedmadvacetiletý
borec přišel před rokem ze Slavie Praha,
předtím dlouho působil v extraligovém
Chomutově. A v prostějovských službách
plně potvrdil své produktivní vlohy, když
hned od začátku skvěle fungovala hlavně
jeho spolupráce s kanonýrem Lukášem
Žálčíkem.
„Ráča“ je především výborným tvůrcem
hry a nahrávačem, vždyť v základní části
Chance ligy 2018/19 skončil navzdory
měsíc trvajícímu výpadku kvůli zranění ramene pátý v kanadském bodování
(47 utkání – 56 bodů), a dokonce druhý

v asistencích (42 přihrávek na gól)! Svůj
výrazný přínos pro tým navíc prokázal
i v play-off, kde za sedm čtvrtfinálových duelů proti Vsetínu dosáhl
bilance 9 (4+5). Byť jej stále limitovala bolavá ruka. Nyní tedy
s elhákáčkem podepsal nový kontrakt!
Jak večerník krátce informoval
již v minulém vydání, do jestřábí
letky už naopak nebude dál patřit
obránce Ondřej Mikliš. Třiadvacetiletý bek byl poslední dvě sezóny stabilním
členem základní sestavy LHK, dohromady
za něj odehrál 109 zápasů včetně vyřazovací fáze s bodovým příspěvkem 26 (6+20)
a pozitivním vyzněním při účasti na ledě
+18. Kromě toho se nikdy nebál přitvrdit,
o čemž svědčí 146 trestných minut i několik bitek, do kterých se na ledě zapojil
v zájmu mančaftu. Teď odchází do Znojma
hrajícího nadnárodní EBEL ligu.
(son)

Marek
Raèuk

Ondřej Mikliš naopak
odešel do Znojma

Marek Račuk zůstává a podepsal smlouvu,

„Dlouho se známe s Márou Račukem, hodně
mi toho o Prostějovu řekl. Všechno mi tu ukázal a pomáhá mi se tady rozkoukat. Co se týká
O pøíchodu do Prostìjova...
mladých kluků z Chomutova v Prostějově, tak
„Už loni jsem byl v kontaktu s panem Luňá- o Chláničovi a Ouřim jsem po pravdě vůbec nekem a panem Vykoukalem. Volali mi, jestli věděl, že také jdou sem.“
bych měl zájem jít do Prostějova na konec
O své roli v novém pùsobišti...
sezóny a play-off. Řekl jsem, že půjdu rád, ale
kluby se nedohodly. Zůstali jsme pak v kon- „Řekl bych jen to, že se budu snažit dát nejvíc
týmu a fanouškům, abychom společně šli za
taktu a řekli, že si zavoláme po sezóně.“
naším cílem. A kam se mnou počítá trenér?
Proè nezùstal u Pirátù...
Jak už proběhlo na internetu, měl bych začít
„Je to můj mateřský klub a rozhodování bylo ve- ve trojici s Ráčou a Žalčou. V moderním holice těžké. Zažil jsem s Chomutovem postup do keji pět lidí útočí i brání, tak si v šatně s kluka-

PROSTĚJOV S jakými představami přichází
do tábora hokejových Jestřábů zatím jejich
nejzvučnější hráčská posila Roman Chlouba
(na snímku)? Nejen o tom se zkušený útočník
rozpovídal v rozhovoru pro internetové stránky klubu, ze kterého jsme vybrali obzvláště zajímavá témata i pasáže.
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Roman Chlouba: e9NRQWDNWX

Dohromady „Mates“ v hanáckém
klubu strávil vynikajících šest let.
Nastoupil před ročníkem 2013/14
po dvouleté pauze, když jej k návratu z předčasně ukončené kariéry
přesvědčil kamarád, výše zmíněný
Lukáš Luňák. A navzdory delší hokejové přestávce se Venkrbec okamžitě zařadil mezi největší tahouny

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

PROSTĚJOV Už před časem Večerník přinesl informaci, že v LHK
Prostějov s největší pravděpodobností nebudou dál pokračovat
dva služebně nejstarší hráči Matouš Venkrbec a Lukáš Luňák.
V případě prvně jmenovaného to již bylo oficiálně potvrzeno,
neboť třicetiletý útočník podepsal smlouvu s ČEZ Motor České
Budějovice. A Jestřábi tak přišli o maximálně spolehlivého borce,
který navíc dělal týmu tři poslední sezóny kapitána.

Po šestiletém působení na Hané však kapitán neodešel
do ciziny, nýbrž k českobudějovickému konkurentovi

POTVRZENO: JESTŘÁBY OPUSTIL MATOUŠ VENKRBEC!

Pondělí 27. května 2019
www.vecernikpv.cz

Pondělí 27. května 2019
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Patří k lidem, kteří se v prostředí
prostějovského hokeje pohybují primárně v jiném
klubu. I David Skřivánek
ale SK Prostějov 1913 pomáhá jako kondiční trenér
nejstarších kategorií.
David Skřivánek se narodil
8. února roku 1993 a řadí
se mezi odchovance Sparty Praha. V dorosteneckém
věku hrával kromě klubu
z hlavního města také za

Starší žáci pod taktovkou obětavého kormidelníka uhráli v konečné
nadstavbové skupině osmé místo. Za tři výhry v deseti duelech
(za jednu výhru se udělovaly dva
body – pozn. red.) si v měření sil

8z½NÕ
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narozené v roce 2007. Místo nich
nastupovali mladší hráči převážně
z „B“-týmu, kteří však svou roli
skvěle zužitkovali. Proti soupeřům se dokázali vytasit s chytrou
kombinační hrou, jež vedla k vítězstvím.
Z rozhodnutí vedení SK Prostějov
1913 trénoval Filip Smejkal od
letošního ledna ještě starší žáky.
„Vést tři kategorie (starší žáky,
mladší žáky a ročník 2009 – pozn.
red.) je asi i nereálné, ale kvůli klukům jsem do toho šel. Každou hodinu ledu jsme se jim snažili dávat
maximum,“ prozradil a vyzdvihl
své trenérské kolegy. U starších
žáků jimi byli Libor Miškovský
a Adam Wind. Toho Smejkal označil za svého „dobíječe baterek“.
„Obrovsky mi s hráči pomáhal,“
prozradil. Wind mu byl společně
s Pavlem Kumstátem a Radkem
Vrbou k ruce i o kategorii níž,
u mladších žáků.
Ročník 2009 vedle Smejkala trénoval Simon Hejduk a příležitostně
rovněž Marek Černošek či Radek
Procházka, dva bývalí extraligoví
hokejisté. „Podle mě to nebylo vůbec na škodu. Každý trenér se může
od toho druhého něco přiučit. A samozřejmě nejen trenér,“ glosoval
Filip Smejkal.

Tým
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STARŠÍ ŽÁCI - NADSTAVBA
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Tým

kluky. I tak ovšem naše žákovské
týmy předváděly pěkné výkony.
Tady jsme s trenéry byli spokojeni.
Jen by se měla zlepšit komunikace a vystupování Adama Winda,
pokud chce v klubu pokračovat.
Chtěl bych, aby se staral jen o hokej,“ řekl k žákovským týmům Pavel Kumstát, člen vedení SK Prostějov 1913.

STARŠÍ ŽÁCI - ZÁKLADNÍ ČÁST

s jednotlivými oponenty vybojovali šest bodů. Starší a mladší žáky
bude Smejkal trénovat i v příští
sezóně. U obou kategorií mu bude
pomáhat trojice Adam Wind – Pavel Kumstát – Radek Vrba. „Žáci,
a to ať už starší, či mladší, letos hráli dvouročníkově. Tudíž výsledky
byly trochu zkreslené, protože
někdy soupeř přijel s mladšími

startů za prvoligový Stadion
Litoměřice. Tehdy farmu
Sparty.
Ze sezóny 2014/2015 jej
zase mají v paměti prostějovští fanoušci. Tedy jako hráče.
David Skřivánek se stal posilou Jestřábů, v té době nováčka druhé nejvyšší soutěže.
Vlivem zranění ovšem zadák
s tvrdou střelou zaznamenal
za Hanáky pouze dvě desítky a jeden zápas, ve kterých
dvakrát skóroval a ve třech

případech na branku přihrál.
Jako člen hráčského kádru
Jestřábů už další ročník nepokračoval. Do Prostějova
se ale později přesto vrátil
– a dokonce ke stejnému
týmu. Stal se totiž jestřábím
kondičním trenérem, v této
funkci působí dodnes. Zároveň vypomáhá také s kondiční přípravou nejstarších hráčů z SK Prostějov 1913. Pro
mladé hokejisty je to vítaná
zkušenost.
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MLADŠÍ ŽÁCI - ZÁKLADNÍ ČÁST

Orlové a Havířova, usedl na pomyslný královský trůn. Pro první místo si tým došel zásluhou šestnácti
získaných bodů, které na jeho konto přibyly prostřednictvím sedmi
vítězství a dvou nerozhodných výsledků. Přemožitele našlo eskáčko
pouze jednou, a to v duelu s Frýdkem-Místkem.
Prostějovské „zlato“ nikdo pořádně nečekal, je to ovšem nádherná
ukázka toho, že zdejší hokejové
mládí má budoucnost. „Všichni
soupeři hráli ročníkově, takže
měli ve většině případů jen hráče
ročníku 2008. Zareagovali jsme
tím, že jsme do ‚A’-týmu mladších žáků začlenili více kluků ze
druhého družstva. Zápasy se tím
sice staly vyrovnanějšími, ale i tak
jsme v nich dokázali vyhrávat,“
všiml si Smejkal. Reagovat musel
i na zranění a zdravotní trable,
především pokud jde o hokejisty

Kometu Brno. Respektive se
tam podle informací serveru
eliteprospects.com mihl na
jeden zápas.
V sezóně 2009/10 nastoupil
kromě sparťanského dorostu už i za juniorku. Totéž se
opakovalo také v následujícím ročníku a pak už Skřivánek coby obránce oblékal
pouze dres nejstarší mládežnické kategorie. Premiéru
mezi muži si odbyl v sezóně
2013/14, kdy zapsal devět

Starší žáky trénoval do ledna Michal Janeček. Pak k nim z rozhodnutí vedení klubu jako hlavní kouč
přišel Filip Smejkal, který už měl
na povel mladší žáky a také ročník 2009. Nelehkou pozici ovšem
zvládl na výbornou. S druhou jmenovanou kategorií, tedy mladšími
žáky, dokonce opanoval zavěřenou
nadstavbovou skupinu. Pro celý
Prostějov to bylo příjemné překvapení. Opravdu překvapení, něco
takového se totiž neočekávalo.
Z celosezónního hlediska se Smejkalovi lépe a komplexněji hodnotili mladší žáci. S hráči narozenými
v letech 2007 a 2008 pracoval plně
podle svých představ. Jeho svěřence to evidentně bavilo. Odvděčili se mu perfektním týmovým
přístupem, vůlí pracovat na sobě
a zlepšovat se.
Vzhledem k velkému počtu dětí se
mladší žáci rozdělili na dvě družstva. Výsledky se počítaly tomu,
které označovalo písmeno „A“.
Hokej si v jednotlivých zápasech
doslova užívalo. Žádnou raritou
tak nebyly značné počty gólů, a to
především ve prospěch Prostějovských. Jinými slovy, góly vstřelené.
V nadstavbové části soutěže jich
mladší žáci zvládli zaznamenat
přes osmdesát. „Chceme, aby kluci byli aktivní, chtěli hrát a tvořit.
Z toho padají branky, ale také vznikají góly v naší síti,“ poznamenal
trenér Filip Smejkal, který hráče
nezatěžuje striktními příkazy a zákazy. Od září do prosince nastřádal
s mladšími žáky celkem jedenáct
výher a pět proher. Na nadstavbovou část si pak Prostějov doslova
ideálně vyladil formu. Ve skupině,
kde figurovaly také celky Opavy,
Šumperku, Uničova, Třince, Vítkovic, Přerova, Frýdku-Místku,

6WDUvÉDPODGvÉz½FL
Neèekané, ale sladké zlato

PROSTĚJOV Mistrovská PŮVODNÍ
sezóna taková, jaká se zpravodajství
očekávala, ale i příjemné pro Večerník
překvapení. To je vizitka Petr
mládežnických hoke- KOMÁREK
jistů SK Prostějov 1913
v soutěžním ročníku 2018/2019. Junioři a dorostenci
se v konečných nižších nadstavbách regionální ligy
umístili třetí, respektive čtvrtí. Starší žáci si vysloužili
celkové osmé místo, zato ti mladší se radovali z pomyslného zlata. Jako závěrečnou tečku za uplynulém děním na ledové ploše vám Večerník přináší
následující sumář, který svojí druhou částí navazuje
na minulé vydání, v němž jsme se věnovali juniorce
a dorostu. Dnes přichází na řadu žactvo.
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Naši šikovní hokejisté se budou
na novou sezónu chystat i prostřednictvím letních příměstských
kempů. Ty budou probíhat druhý rok po sobě a budou se týkat
téměř všech věkových kategorií.
Konkrétně juniorky, dorostu, starších žáků, mladších žáků a ročníků
2009, 2010, 2011 a 2012. Termíny
kempů nejsou ještě pevně stanovené. Domovní správa je zatím nepotvrdila, ačkoliv klub již ledovou
plochu objednal. Kemp juniorů a
dorostenců by se měl předběžně
konat od pondělí 5. do pátku 9.
srpna, po nich by měly následovat obě žákovského kategorie – ve
dnech 12. až 16. srpna. Následně
přijdou na řadu ve všední dny společně ročníky 2009 a 2010 a týden
po nich ročníky 2011 a 2012.
Pevné termíny kempů klub zveřejní, jakmile je po dohodě s Domovní správou Prostějov bude znát.
Pro hokejisty z ročníku 2010 se
navíc připravuje domácí turnaj. Na
prostějovském zimním stadionu se
uskuteční v sobotu 31. srpna.
Martina Marková, nejen rodič
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SEZÓNA 2018/19 JE MINULOSTÍ. JAKÁ V HOKEJOVÉM ESKÁČKU BYLA?
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ƔƔ Jak se po PROMĚNĚ
IMAGE cítíte? Splnili jsme
vaše přání?
„Cítím se velice skvěle, tak
nějak svěže, spokojeně
a nadšeně. Jsem velice ráda,
že jste mi ukázali, že bych
o sebe měla více dbát. Takovou se totiž vůbec neznám,
jsou to úžasné pocity.“
ƔƔ Co vás na celé proměně
nejvíce překvapilo?
„Hrozně mě překvapil celý tým,
jsou to všichni velice šikovní
a schopní lidé, navíc moc fajn.
Byla jsem překvapená, jak lze
pomocí líčení, účesu, oblečení
a brýlí takto zcela změnit vizáž,
a navíc bez radikální změny
délky vlasů, kterou preferuji
celý život. Děkuji všem za jejich výbornou práci!“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Na místě byla sestra
s kamarádem a ti byli strašně
nadšení. Celá rodina byla velice překvapená, že vypadám
nejméně o deset let mladší,
někteří snílci dokonce říkali,
že o více než deset...“ (smích) „Určitě se zúčastněte, je to skvělá a nezaƔƔ Co byste vzkázala pomenutelná zkušenost! Samy uvidíte, co
všechno s vámi taková proměna udělá!“
čtenářkám Večerníku?

„Taková se
YŢEHFQH]QiP´

4

otázky pro ženu,
co se změnila...

k 70. narozeninám

vecerník
á

„V květnové PROMĚNĚ IMAGE se odehrál další z hezkých příběhů, na které já
ani paní Jitka nezapomeneme. Je to jeden z těch, kdy chtěla dcera udělat radost své
mamince. Dcera Lenka vyslyšela přání své maminky a tak ji přihlásila do proměny
od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku jako dárek k 70. narozeninám. Udělala dobře,
protože co je víc než splnit sen, darovat nezapomenutelný zážitek, udělat nesmírnou
radost a hlavně zahřát u srdce? Paní Jitka omládla vizáží i duší, jsou to opět momenty,
které slovy ani nelze vystihnout, to se musí prostě zažít. Děkuji celému týmu za perfektní
spolupráci, protože bez nich by naše proměny nebyly takové, jaké jsou. Již nyní se těším na
červnové pokračování, nebojte se tedy a přihlaste se do našeho předprázdninového dílu.
Věřím, že budete spokojení, ať už jste muž, žena, či manželé, nebo třeba přátelé.“
Za celý tým Aneta Křížová,
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy

19042670504

lední hokej

Studio Ha – Hana
Ondrejová nabízí
profesionální a komplexní ošetření
pleti, ale také klid
a relaxaci, celkové uvolnění a individuální přístup. Za pomoci přírodní
kosmetiky a nejmodernější technologie bude vaše pleť prvotřídně
hýčkána. Poskytujeme Mesobotox,
což je účinná redukce vrásek pro ženy
starší čtyřiceti let, dále mezoterapii
na zpevnění pleti a vyhlazení vrásek,
také chemický peeling, ultrazvukové
hloubkové čištění, prodlužování řas,
líčení, kosmetické čištění a masáž,
v neposlední řadě epilaci. Pečujeme
o vaše tělo i duši.Těšíme se na viděnou.

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

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

Vlassalon Andry
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
snádechemextravagance,jednoduchosti, elegance či panku nebo s rázem
luxusu, není problém.To vše a ještě více
vám poskytne Vlassalon, který oplývá
vzdušným a krásným interiérem.
K dispozici vám bude kvalitní vlasová
kosmetika Wella, Tigi S-Faktor, Bed
head, Catwalk, ale i úžasný regenerační
systém od značky L´Oreal. Nechte se
hýčkat od profesionálů, bude nám
ctí o vás pečovat. Srdečně vás zveme
a těšíme se na vaši návštěvu,“ vzkazuje
Andrea Furiaková.
Jiří
Slečka
Productions
zajišťuje kompletní tvorbu
reklamních videí, spotů a promovidea. Kromě komerční produkce
natáčí i hudební klipy. Dále se zabývá
tvorbou originálních svatebních videí
na míru a zároveň tak zachování vzpomínek na jeden z nejkrásnějších
dnů vašeho života. V hotových projektech naleznete nejen samotnou
videoprodukci, ale i služby s ní spojené
včetně zvukové postprodukce nebo
zhotovení audio spotů. Hotové projekty s referencemi najdete na www.
jirislecka.cz. Z vaší myšlenky stvoříme
skutečnost.Těšíme se na vás.
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společnost

JAKÁ BYLA NOC KOSTELŮ NA PROSTĚJOVSKU?
původní reportáže pro Večerník Michal Kadlec, Michal Sobecký a Kristýna Peterková
FOTOGALERIE
klikni na

PROSTĚJOVSKO Uplynulý pátek 24. května se i v celém
prostějovském regionu otevřela řada vzácných a posvátných míst. Další ročník tradiční a oblíbené Noci kostelů
nabídl velice atraktivní podívanou pro věřící i nevěřící.
Lidem se během pátečního večera otevřela místa, kam
se během roku nemají šanci dostat. Měli tak možnost
nasát atmosféru vyhlášených církevních svatostánků
a velká účast svědčí o tom, že kostely jsou velice atraktivním místem nejen pro rozjímání. Také Večerník využil
šanci navštívit některé kostely a svým čtenářům tak nyní
máme možnost přinést reportáže z Prostějova i okolí.

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

QHSŐLMHOD
nezpívalo se...

Lákala na rozjímání,
hudbu i jízdu kočárem...
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U sv. Cyrila a Metodìje vidìli Francouzské divadlo
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Modlitby, ale také hudba. A místy
i poměrně netradiční program. To
nabídla Noc kostelů, která proběhla
po celé České republice, Prostějovsko a přímo Prostějov nevyjímaje.
Prakticky všechny chrámy se mohly pochlubit bohatým programem,
a to včetně těch nejmenších. A ten
zdaleka nespočíval jen v prohlídce
svatostánku či bohoslužbě.
Oficiální zahájení se jako tradičně odehrálo v tom největším, tedy chrámu Povýšení
sv. Kříže. Před jeho vrata dorazil Václav
Obrshistorickýmkočárem, o dění uvnitř
se pak s farářem podělil primátor František Jura. Ten si vzal na starost zahajovací

řeč. „Je to příležitost nejen podívat se do
míst, která běžně nejsou otevřená. Ale
také přijít, posadit se a popřemýšlet nad
tím, co děláme. A zda to děláme dobře,“
sdělil mimo jiné primátor.
Právě tuto možnost využila třeba Lenka
Nováková. Ta se Noci kostelů zúčastnila i s vnukem. „Je to příležitost se porozhlédnout i trochu po zajímavých místech provést vnuka. Některá místa není
možné tak často vidět, bude to kouzelné,“ uvedla s tím, že se ráda podívá všude. V takovém případě jí mohly velmi
pomoci poutní pasy. Ty zájemcům
představily všechna místa, kam mohou
v Prostějově na Noc kostelů zajít.

Nápaditý a zábavný program nabídl také kostel sv. Cyrila a Metoděje
v Brněnské ulici. Jak Večerníku prozradila patronka tohoto svatostánku, zastupitelka Prostějova Zuzana
Bartošová, organizátoři měli za cíl
oživit tuto tradici některými netradičními prvky a přitáhnout do kostela i lidi, kteří tam jinak nechodí.
„Máme i kus štěstí, že se nám povedlo
při Noci kostelů sestavit tak pestrý program. Například s paní Janou z Francouzského divadla se mi podařilo seznámit zcela náhodou přes mého syna.
Slovo dalo slovo a divadelníci vyslyšeli

Schola

Večerník zavítal i na další místa.
Například ve Vrahovicích se ale
potýkali s technickými problémy.
Nepřijela jim totiž schola, křesťanské písně s kytarou se tak nekonaly. A lidem nezbylo, než si alespoň
prohlédnout chrám a vyjít na věž
kostela. To v Krasicích panovala
příjemná nálada. Vystoupila tam
folková skupina Pár listů, navázala
pak schola. Lidé si mohli akci užít
i z nezvyklého místa, odkud obvykle zní klavír. A sice z ochozu ve
východní části kostela.
Evangelický sbor pak již tradičně patřil zejména hudbě. Lidé se mohli těšit
na varhanní koncert Hany Ryšavé,
ale také na vystoupení sboru Exaudi.
„Ten je z těch prostějovských snad
nejznámější, takže je to takový tahák.
Lidé ale přišli také na výstavu leteckých snímků přírody, vesměs českých
hor a kopců,“ prozradila Večerníku Hana
Čermáková, jedna
z pořadatelek akce. B Y L I J S M E
U TOHO

8[UVQWRGPÊF÷VÊ\G<¾MNCFPÊwMQN[XWNK
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TQXUMÚ×UR÷EJ2x foto: Michal Kadlec

naše přání a vystoupili v našem kostele. A Horáček? Děti ze Základní školy
v ulici Dr. Horáka v čele s paní učitelkou Lenkou Frelichovou u nás účinkují
často, naposledy to bylo během adventu. Máme zde pak také vystoupení
Schóly od Cyrila a těsně před závěrem
nám v kostele zahraje přátelská sešlost
country a folk,“ představila Večerníku
program v kostele sv. Cyrila a Metoděje Zuzana Bartošová. „Návštěvníkům
bude k dispozici na prohlídku samozřejmě celý kostel,“ dodala ještě patronka tohoto svatostánku.
Noc kostelů byla jako ve většině církevních svatostánků zakončena modlitbou.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Foto: Michal Sobecký

kostele sv. Petra a Pavla se konala
128 schodù zdolal i primátor VPäHLSURKOtGNDVDOHVLiQVNpKRVWŐHGLVND
Velmi atraktivní program v kostele
Povýšení sv. Kříže oslovil všechny
věkové kategorie. Po zmíněném
projevu primátora Jury proběhla
mše svatá za doprovodu nově zrekonstruovaných varhan. Novinku
letošního roku představovala prohlídka zorganizovaná pro děti se
soutěží o ceny.
Děti do pracovních listů psaly odpovědi týkající se farního kostela. Překvapením byla také prohlídka kostela
vedená farářem P. Alešem Vrzalou,
jenž se zaměřil na zajímavosti z historie chrámu. Před zahájením velké noční prohlídky připravené studentkami
SOŠPO v dobových kostýmech pak
měli návštěvníci možnost projet se his-

0C UCOQVPÚ XTEJQN JNCXPÊJQ RTQUV÷LQXUMÆJQ MQUVGNC UG URQNGéP÷ U FGUÊVMCOK
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torickým kočárem po okruhu náměstí
T. G. Masaryka. Desítky lidí si také nenechaly ujít výstup na kostelní věž skýtající netradiční pohled na naše město,

všech 128 schodů zdolal i prostějovský
primátor. Akce byla zakončena požehnáním městu, které vedli všichni křesťanští duchovní z Prostějova.

Kostel sv. Petra a Pavla stojí na
Petrském náměstí v Prostějově
a jeho nejstarší prokázané datování se sklání k roku 1331. Také
tento svatostánek v rámci Noci
kostelů Večerník navštívil.
Do tohoto kostela zavítala v pátek večer
zhruba stovka návštěvníků, která zcela
zaplnila všechny lavice. Od půl sedmé
se tam konala Slavnost Panny Marie
pomocné u salesiánů. Slavná mše svatá
k velkému salesiánskému mariánskému svátku Panny Marie tak chtěla zdůraznit nezaměnitelnou pomoc Panny
Marie a začít v tomto kostele tuto krásnou tradici. „Chodím do více kostelů,
ale tento se i líbí nejvíce. Není nijak ho-

6CMÆ 8GéGTPÊM UNGFQXCN XGéGTPÊ
OwKUXCVQW Foto: Michal Kadlec

nosný, ale považuji ho za svůj,“ sdělila
Večerníku po mši paní Ivana Drápková, která podle svých slov při Noci kostelů stačí každoročně navštívit až deset
svatostánků v Prostějově i okolí.

Po mši mohli návštěvníci kostela svatého Petra a Pavla navštívit a prohlédnout si také nově otevřené salesiánské
středisko mládeže a rodin v Lidické
ulici, které prošlo totální rekonstrukcí.

„Také Ježíš měl smysl pro humor,“ říká duchovní z Husova sboru Ivana Krejčí
Velice pestrý a poutavě poskládaný
program měli k dispozici návštěvníci
kostela Církve československé husitské, Husova sboru v Demelově ulici.
V rámci Noci kostelů tam byla k vidění
různá vystoupení, mnohá z nich příchozí i překvapila.
Od osmnácté hodiny v kostele vystoupilo
Divadlo Plyšového Medvídka, které zahrálo pohádku pro děti s názvem Malý Marťan.
„Jsme rádi, že jsme na úvod našeho programu při Noci kostelů sáhli po tomto vystoupení, do našeho sídla přitáhlo i malé diváky,“

pochvalovala si Ivana Krejčí, duchovní kostela Církve československé husitské v Prostějově. Následovala přednáška Terezie
Remencové, která návštěvníky přesvědčila
otom,žeJežíšůvsmyslprohumorjepopsán
zřetelně i v kanonických evangeliích. „Chtěli
jsme pojmout náboženství i trošku odlehčenou formou a věřím, že jsme tím pobavili
nejen věřící, ale i nevěřící hosty, kteří se přišli
jen podívat. Ježíš měl určitě také smysl pro
humor,“ usmívala se Ivana Krejčí. V Husově
sboru byla pak ještě k vidění výstava nejen
církevních knih, ale i fotografií z historie kos-

tela.„Málokdodneskaví,žejdeobývaloužidovskou synagogu. Nacisté ji během druhé
světové války zplundrovali, vnitřní vybavení
zcela zničili a založili zde skladiště. Po válce
kostel odkoupila naše církev a došlo k výrazné rekonstrukci. Dneska si zde ale lidé mohou prohlédnout fotografie, jak to vypadalo
v našem kostele v celé jeho historii,“ řekla
Večerníku Ivana Krejčí.
Návštěvníci měli pak ještě v průběhu večera možnost sledovat duchovní koncert
v podání Ingrid Silné a do svých domovů
se rozešli po závěrečné modlitbě.

0¾XwV÷XPÊEK MQUVGNC %ÊTMXG éGUMQUNQXGPUMÆ JWUKVUMÆ
O÷NK OQåPQUV RTQJNÆFPQWV UK XÚUVCXW DKDNÊ K HQVQITCHKÊ
\JKUVQTKGVQJQVQUXCVQUV¾PMW 2x foto: Michal Kadlec
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NYÍREGYHÁZA, PROSTĚJOV Velmi úspěšný ročník aktuálně prožívá prostějovský cyklista Daniel Babor. Přestože věkově stále ještě spadá do juniorské kategorie ,
tak dokáže porážet a někdy doslova válcovat mužskou konkurenci. Na nedávném
Grand Prix v Prostějově dokázal jeden z hlavních závodů vyhrát, formu potvrdil i nyní v Maďarsku, kde ovládl kritérium s mezinárodní účastí Grand Prix Nyíregyháza.

Na maďarskou půdu vyrazil společně s Denisem Rugovačem, Wojciechem Pszczolarskim, Vladimírem Mikšaníkem, Markem Dolníčkem
a René Smékalem reprezentovat prostějovský klub TUFO-PARDUS.
Na závodníky čekalo padesát kol a Babor nejenže zvládl závěrečný
sprint, ale v průběžném bodování závodu konkurenci doslova rozdrtil.
Vítězem se totiž stal rozdílem třídy, kdy si za padesát kol na své konto
připsal 108 bodů, druhý závodník jich měl pětapadesát. „Dan podal
fenomenální výkon, tento typ závodů mu sedí a také bylo vidět, že je
ve velké pohodě. Náskok před pelotonem si držel i díky týmové spolupráci s přehledem,“ poznamenal k jeho vítězství nový sportovní ředitel
SKC Prostějov Josef Perný.
Do první desítky se z českých závodníků probojoval také Denis Rugovac, který skončil s 12 body šestý a devátý byl dvoubodový René Smékal, taktéž věkem teprve junior, jemuž se podařilo prosadit v bodování
mezi elitními muži.
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Zlato minižáků Raftaři Tomi Remont Prostějov
a bronz mladších žáků

SK RG Prostějov z MČR v Korfbal4

získali na MS v Austrálii

NORTH QUEENSLAND, PROSTĚJOV Čtyři posádky Raft teamu
Tomi Remont Prostějov reprezentovaly Českou republiku na
raftovém mistrovství světa 2019
v kategorii R6 (šestimístné čluny)
v Austrálii. A z tamní řeky Tully
v tropickém pralese severního Queenslandu vylovili Hanáci famózních
patnáct medailí včetně pěti zlatých!

PATNÁCT MEDAILÍ!
EXKLUZIVNĚ

Marek SONNEVEND

/KPKå¾EK5-4)2TQUV÷LQXCLGLKEJ\NCV¾TCFQUV\VKVWNWPC/è4X-QTHDCN
Foto: Facebook

PROSTĚJOV Nedlouho po skončení klasické korfbalové sezóny proběhly turnaje mistrovství republiky
2019 v hráčsky méně početné verzi
tohoto smíšeného halového sportu. A na národních šampionátech
v takzvaném Korfbal4 byly nadmíru úspěšné mládežnické výběry SK
RG Prostějov. Ze čtyř věkových kategorií vytěžily dvě medaile včetně
jednoho titulu!
O zlato se postarali minižáci, kteří
v rámci svého MČR vyhráli úplně
všechny zápasy a k ligovému bronzu
přidali čtyřkový primát. „Do turnaje

jsme šli s tím, že si ho chceme hlavně
užít. Finální výsledky vítězných minižáků i nakonec třetích mladších žáků
jsou dalším super přírůstkem do sbírky klubových úspěchů,“ zhodnotili
maximálně spokojení trenéři Renata
Havlová a Petr Šnajdr.
Zmínili přitom i bronzové umístění
prostějovského družstva U13, zatímco
starší žáci i dorostenci ergéčka zůstali na
tuzemských přeborech Korfbal4 kousek
pod bednou. Tým U16 i kolektiv U19
obsadily shodně pátou příčku. (son)
Výsledkový servis
najdete na straně 26

Zářili hlavně junioři v sestavě Filip
Jelínek, Václav Kristek, Jan Novotný, Vojtěch Přikryl, Vojtěch Skořepa
a Karel Šotola, kteří vybojovali čtyři
mistrovské tituly včetně absolutního
hodnocení + jedno stříbro. Zrcadlově
opačnou a tím pádem stále vynikající
bilanci měli veteráni ve složení Zdeněk
Bozděch, Michal Hric, Vítězslav Hric,
Zbyněk Netopil, Ondřej Pinkava, Jan
Šťastný. Ti ovládli sjezd a čtyřikrát byli
druzí, tedy i celkově.
Pokaždé na bednu dosáhly také ženy,
jejichž loď Lenka Bauerová, Michaela
Kratochvílová, Pavla Procházková,
Kateřina Vacíková, Zuzana Valtrová,
Lenka Vandasová skončila pětkrát
bronzová. Bez cenného kovu tak
zůstali pouze muži. V sestavě Aleš
Daněk, Jan Havlíček, Václav Kabrhel,
Ondřej Pinkava, Ondřej Rolenc, Jakub
Vrzáň obsadili mezi nejtvrdší chlapskou konkurencí dvě čtvrté pozice,

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Trojice mladých fotbalistů pocházejících z prostějovské líhně byla tahounem v jízdě juniorského týmu Sigmy
Olomouc za mistrovským titulem v
české lize. Zatímco Jiří Spáčil rozhodl
minulé pondělí o výhře 1:0 nad Spartou, Radek Látal a Mojmír Chytil vsítili první dva góly na půdě Viktorie
Plzeň, kde Hanáci triumfovali 4:1 a
odšpuntovali oslavy.
DEBAKL:

,WPKQąK6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX\ÊUMCNKPC/5éV[ąK\NCVÆCLGFPWUVąÊDTPQWOGFCKNK
Foto: internet

jednu pátou příčku (absolutně), jeden
devátý post a jedno desáté místo.
Letošnímu světovému šampionátu v hodně brzkém termínu nejvíc
kralovaly země geograficky blízké
dějišti akce, tedy Nový Zéland a Japonsko plus v mužské kategorii
Brazilci a Rusové. „My jsme určitě
spokojení. Už dopředu jsem avizoval, že
se v žádném případě nebude opakovat
naše senzační dominance z minulého
mistrovství. Což se potvrdilo. Přesto

se fantasticky dařilo našim mladým
klukům, výborně dopadly i naše holky
a velice dobře to šlo taky nám v kategorii masters. Jen klukům v jejich nabitém
startovním poli stupně vítězů utekly,
byť dvakrát těsně, k radosti jim chyběla aspoň jedna placka. Celkově však
můžeme tohle MS v raftingu hodnotit
znovu jako hodně povedené,“ shrnul
kapitán prostějovských vodáků Zbyněk
Výsledkový servis
Netopil.
najdete na straně 26

Přestože se o tom dlouho mluvilo,
prostějovský hokejový fanoušek
doufal. Vzestup jestřábí letky je totiž
už od druhé ligy spojen se jménem
kapitána Matouše Venkrbce, který
byl duší i tmelem celého klubu, a to
zejména v těžkých časech. Nyní se
včšak rozhodl pro změnu a zamířil
do Českých Budějovic.
ĠÌ6/2

3

Dvakrát třetí skončili v tomto soutěžním ročníku basketbalisté BK
Olomoucko. Tým sídlící a hrající
většinu svých zápasů v prostějovské
hale Sportcentra potvrdil kvalitativní vzestup a po pohárovém bronzu
získal i ten ligový.
9ă52.

621'$

MARKA
6211(9(1'$

'2%5É7ă029É35É&(

.'<þ32Ġ$6Ì=/2%Ì

.8'<'É/+É=(1.Éì,"

Úplně jiné výsledkové hladiny byly ve hře během čerstvě skončené sezóny u basketbalistů
BK Olomoucko a fotbalistů 1.SK Prostějov. Prvně jmenovaní bojovali o medaile v Kooperativa
NBL, ti druzí o vyhnutí se záchranářským starostem ve Fortuna:Národní lize. Bez ohledu na
tuto rozdílnost však oba týmy zaslouží pochvalu
a ocenění.
Baskeťáci ve druhé polovině ročníku 2018/2019
kontinuálním vzestupem herním i výsledkovým
trvale prokazovali, že zisk cenného kovu na republikové úrovni je v jejich případě naprosto
reálný. Z hlediska maximalistického přístupu je
možná trochu škoda, že kvůli čtvrtému místu po
nadstavbě narazili na nepřekonatelný Nymburk
již v semifinále a nemohli tak dosáhnout na stříbro. Ale bronz je nakonec také krásně zaslouženou odměnou.
Borci eskáčka ve druhé nejvyšší české soutěži odčinili dva roky starý sestupový propadák a přes
některá dílčí klopýtnutí potvrdili, že postupně posilovaný kolektiv výkonnostně měl na střed tabulky. Sice na výslednou devátou příčku poskočil až v
úplném závěru, leč tohle umístění plně odpovídalo
současným možnostem.

Souběžně s letícím časem a posunujícím se kalendářem od jara k létu se sportovní dění plynule přesouvá z hal a tělocvičen na venkovní hřiště, dvorce
i areály pod širým nebem. Na rozdíl od střechami
krytých sportovišť teď ovšem nastává jedno nemilé
riziko: hrozba nepříznivého počasí.
Parafrázovaně řečeno slovy klasika zdá se býti letošní
způsob jarního období poněkud nešťastným (na rozdíl od krásného loňska). Chlad provázený častějším
deštěm zatím hodně trápí prostějovské představitele
s jejich bohulibým záměrem pískového hřiště pro veřejnost v centru města. Slavnostní otevření beach kurtu muselo být o dva dny odsunuto, mezitím odpadly
dvě zajímavé akce s VK Prostějov, pozdější exhibici
špičkových plážových volejbalistek sužovala citelná
zima říznutá silným severákem. A zájem lidí zahrát si
není za takových podmínek logicky bůhvíjaký.
Minimální účast příznivců bohužel zaznamenal
rovněž propršený Den orientačního běhu a biatlonu na starém fotbalovém stadiónu Železáren Prostějov. A lze jen úpěnlivě doufat, že další spousta
chystaných akcí i projektů bude mít na rozmary
Matky přírody větší štěstí. Třeba hned zítřejší beachtenis Jiří Novák versus Tomáš Cibulec, nebo
sobotní box Česko – Austrálie.

Další soutěžní sezónu již mají za sebou též házenkářští zástupci našeho regionu v mužské kategorii.
Výběry TJ Sokol Kostelec na Hané HK i TJ Sokol
II Prostějov opět působili ve druhé lize Jižní Morava, tedy třetím nejvyšším patře ČR. A znova neútočili na nejvyšší pozice znamenající postup do první
ligy, čímž by se přiblížili dřívějším slavným časům.
Těsněji k takovému úspěchu se dostalo kostelecké hákáčko, které ještě po podzimu atakovalo
medailové posty a reálně mohlo o druholigovém
triumfu uvažovat. Během odvetné části však dostalo přednost budování omlazeného družstva
směrem do budoucna, tudíž bodová úspěšnost
zákonitě klesla. Trenéři Milan Varhalík s Davidem Ševčíkem se za ničím nehnali a místo okamžitého tlaku na výsledek mysleli spíš na další
roky, i proto „jen“ páté místo.
Poněkud jiný vývoj mělo dění během uplynulých devíti měsíců v prostějovském táboře. Házenkáři „dvojky“ v první půlce spíš paběrkovali,
jenže (staro)nový kouč Tomáš Černíček coby
nezdolný nadšenec nerezignoval na své enormní úsilí, aby přes mnoho personálních překážek
dotáhl bojovný kolektiv na sedmý flek nedaleko
okresního rivala. Přesto zůstává otázka: co dál?
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Prostějovský fotbalový rozhodčí
PETR ANTONÍČEK sice dostal od
fanoušků Baníku Ostrava, ale den
poté bral vše s nadhlem...
.20(7$

JIŘÍ LEHEČKA
Jeden z největších talentů nastupující generace se dostal
na mužském klání s dotací

25 000 amerických dolarů v Jablonci
nad Nisou jako „divoká karta“ až do
finále, kde hráč TK Agrofert Prostějov
nestačil na zkušenějšího Patrika Rikla.
Aktuálně 536. hráč světového žebříčku
se tak svého největšího titulu nedočkal.
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FILIP MUCHA
Pozice brankářské dvojky je poměrně obtížná, protože
znamená deficit herní praxe. S tím také do Prostějova
přišel Filip Mucha, který si díky záchraně tři kola před
koncem zachytal aspoň ve dvou utkáních. V obou, shodou okolností venkovních utkáních, neobdržel
branku a má tedy stoprocentní úspěšnost. Přestože
nenastoupil proti těm nejsilnějším, nezískal tuto
statistiku jen tak zadarmo.

LUBOMÍR
MACHYNEK

7

MINIŠPÍL
ZNÁMKA
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ESKÁČKO SE V ZÁVĚRU VYHOUPLO
PROSTĚJOV Podtrženo a sečteno - výborný vstup do podzimní
sezóny a série zápasů bez porážky v závěru té jarní znamenalo
pro nováčka soutěže vynikající
umístění. Není to sice ona proklamovaná horní polovina tabulky,
čemuž měl nasvědčovat osobnostmi nabitý kádr, ale devátá
příčka, kralující druhé polovině
tabulky, je nepochybně velkým
úspěchem. Podzimní krizi s přesahem do úvodu jarní části ustáli
nakonec všichni včetně trenéra.
A Oldřich Machala si připsal další
úspěch do své trenérské kariéry.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
AHINGA
SELEMANI

2

ZNÁMKA

Jestliže v posledním domácím utkání nechyběla motivace rozloučit se důstojně
s vlastními diváky, byla na místě drobná
obava, jak mužstvo přistoupí k poslednímu utkání ve Vlašimi, kde opravdu

NA SKVĚLÉ DEVÁTÉ MÍSTO!

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

vůbec o nic nešlo. Že podobné úvahy
byly na místě, dokazují divoké výsledky
posledního kola.
Tým navíc nejel do srdce Čech v obvyklé
nejsilnější sestavě, chyběly opory Le Giang, Polák nebo Kroupa. Sestava méně
vytěžovaných hráčů se však chopila příležitosti a soupeři na jeho půdě vůbec nic
nedarovala.
Základem byla jistota v brance, obvyklá
skvělá obrana a více pohyblivý útok. Sám
vstřelený gól padl po akci, která by slušela spíše Koudelkovi či Lutonskému, po

výborném zrychlení a umístěné střele jej
ovšem vsítil zkušený Vošahlík, který si tak
na závěr sezóny připravil asi nejpohlednější akci.
Právě přístup k závěrečnému utkání vyzdvihl v závěrečném hodnocení předseda klubu František Jura. Samozřejmě v každém utkání se hraje o osobní
ohodnocení, ale ani to nemusí být, jak
se mnohokrát prokázalo, dostatečnou
motivací. Přitom vyhrát poslední utkání
sezóny je neméně důležité, jako úspěšný start do sezóny nové. Jde o naladění

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

aneb
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obránce 1.SK Prostějov
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TOMÁŠ KALÁB
Ročník 2018/2019 je v profesionálních fotbalových soutěžích již minulostí. Do této kategorie nejpopulárnějšího sportu patří bezpochyby prostějovský fotbal, který si druholigovou příslušnost přes určité peripetie nakonec uchoval. Stejně tak se dařilo i druhému
nováčku soutěže. Chrudim sice skončila o několik příček hůře, ale zabydlení se ve druhé
lize ukazuje, že špičkové třetiligové kluby při vhodném posílení na profesionální soutěž
mohou mít. Zklamáním je závěr pro sestupující Táborsko a především Znojmo, které
dokonce jednou nahlédlo i do nejvyšší soutěže. Zimní problémy v klubu jistě přispěly
k tomu, že se jižní Morava bude muset spokojit pouze s třetiligovou úrovní.
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Počet minut na jaře odchytaných
brankářem Muchou zároveň značí
dva zápasy s čistým kontem.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz
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POHLEDEM
ZASTUPUJÍCÍHO
KAPITÁNA

„Do Vlašimi jsme rozhodně nechtěli jet zápas pouze nějak odehrát. V této partě hráčů
jsme cosi pro Prostějov dokázali a byla by škoda se loučit nějakým propadákem. Pevně
doufám, že na našem výkonu to bylo znát, byť výsledek byl na množství šancí příliš hubený. Jsme rádi, že jsme se nakonec přiblížili až k polovině tabulky, tohle mužstvo si to
určitě zaslouží. Se sezónou se loučíme v pozitivním duchu, byť nás velmi mrzí zranění
Luboše Machynka. Zranil se v zápase, v němž už sice o nic zásadního nešlo, ale takový
je fotbal. Hlavně aby se brzy uzdravil a vrátil se zpět do kabiny.“ Tomáš JANÍČEK,

BYLI JSME

do krátké intenzivní přípravy, která od
poloviny června na obměněný tým
čeká.
Jak velká to bude obměna, ještě není
úplně jasné. Jediná konstanta je odchod brankáře Le Gianga, na nějž už
z Prahy mává zelený klokan. Bohemce
se záchranářské práce sice zkomplikovaly, ale nakonec je ustála. „V autobuse mi
pípaly zprávy, konec zápasu jsem samozřejmě intenzivně sledoval,“ svěřila se
jarní brankářská jednička, jíž na úspěchu
Bohemians záviselo naplnění smlouvy
s tímto pražským klubem.
Otazníky visí nejen nad hráči, kteří původně přišli na půlroční hostování jako
třeba Vošahlík, ale i nad stálicemi kádru,
které se na hřiště příliš nedostaly. Limitujícím faktorem může být třeba zaměstnání, které někdo přes profesionální fotbalový chlebíček stále má.
Plánované pohovory hráčů s vedením klubu tyto otazníky v nejbližší
době vyjasní.
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VLAŠIM, PROSTĚJOV Třicáté kolo
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY bylo
zajímavé pouze pro nejspodnější patra
tabulky, kam už prostějovské eskáčko naštěstí nějakou dobu nepatří. Do
Vlašimi tak jel poněkud zúžený kádr,
který ovšem rozhodně nehodlal házet ručník do ringu. Napověděly to už
úvodní minuty a také nádherný gól
Vošahlíka, který dokázal na krátkém
úseku podstatně zrychlit a trefit přesně
bližší šibenici domácí branky. I domácí
si vypracovali pár šancí, ale brankáře
Muchu překonat nedokázali. Vítězství
nakonec mohlo být ještě výraznější.

Že nepřišli zápas pouze odchodit, prokázali hosté z Moravy už po pár minutách

hry, kdy se Ševčík prokličkoval až k zakončení do téměř prázdné branky, kterou
ovšem díky domácí teči netrefil. Na konci
první desetiminutovky zahrávali domácí
rohový kop, na nějž si naskočil Kadlec,
a tečovaný míč musel Mucha vytěsnit nad
břevno.
Na druhé straně šel příkladem kapitán
Janíček, který střelou zaměstnal domácího gólmana. Po centru z voleje pálil i další
stoper Schuster, jenže mimo branku. První
Vošahlíkův pokus ještě směřoval do brankáře, pak ovšem prošel obranou po pravé
straně a střelou z hranice malého vápna do
bližšího „vinglu“ poslal eskáčko do vedení
– 0:1!
Do poločasu stojí za zmínku ještě faul
Američana Selemaniho na Machynka, za
nějž sice dostal žlutou kartu, Machynek
ovšem musel předčasně střídat a nahradil
jej Pančochář.

Po změně stran ostřelování domácího
brankáře Bačkovského pokračovalo. Naopak skvělá obrana domácím prakticky nic
nedovolila. Svoje umění musel předvést
proti Červakově střele po dvaceti minutách hry brankář Mucha. V poslední desetiminutovce to zkoušeli Lutonský nebo
Koudelka, střely ovšem nebyly dostatečně

přesné. Ještě v nastavení to zkoušel z přímého kopu Janíček, dopadl ovšem stejně jako
oba jeho předchůdci.
Tři body z Vlašimi nakonec posunuly
eskáčko na skvělou devátou příčku tabulky.
(tok)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a konečnou tabulku najdete na straně 27

a i proto si myslím, že jsme záchranu
urvali. Cíl jsme splnili, přestože se
především začátek sezóny neodvíjel podle našich představ. Odnáším
si další potřebné zkušenosti, čehož
mi bylo třeba po sportovní stránce
a jsem za tuto šanci vděčný. Takové
rozloučení jsem opravdu nečekal,
bylo to v mé kariéře výjimečné.
Dojmy jsou tedy veskrze pozitivní
a budu na své angažmá v Prostějově
vzpomínat v dobrém.“
yy Byl jste tedy v Prostějově vytíženější než byste byl ve Vlašimi?
„Událo se to strašně rychle, ale já jsem
hledal možnost, abych mohl chytat,
protože mám podepsanou smlouvu
do první ligy a potřebuji být rozchytaný. Ve Vlašimi už avizovali, že mi
neprodlouží smlouvu, museli samozřejmě řešit post gólmana, což se dalo
čekat. Jednali se mnou na rovinu, což
mám rád. Jsem velmi rád, že přišla
tato možnost. Nevím, jak by se to
tam dále vyvíjelo, takže jsem nabídku
kvitoval. Dělal jsem všechno proto,
abych si našel klub, kde bych se mohl
rozvíjet po fotbalové stránce. Prostě-

jov mi dal ale velmi mnoho také po
té lidské stránce. Je tady spousta skvělých lidí, výborná parta. Hodně jsme
toho s klukama zažili a věřím, že to
není naposledy, co se potkáváme.“
yy Co se týče vašeho posledního
odchytaného utkání s Chrudimí,
tak to byl typicky remízový zápas
bez vyložených šancí...
„Ano, prakticky bez šancí, jenom dvě
penalty, ani jedna se neproměnila. Já
jsem rád, že se mi ji podařilo chytit.
Minule jsem litoval, že se mi to nepodařilo a říkal jsem, že tu třetí už chytím. A to se potvrdilo.“
yy To byl vlastně takový pěkný
bonbónek na závěr?
„Bylo to takové pěkné na rozloučenou. Povídali jsme si o tom s klukama. Minule, v zápase s Jihlavou, jsem
udělal chybu, takže jsem rád, že jsem
to mohl aspoň takto napravit.“
yy Od vedení prostějovského klubu jste dostal na rozloučenou Klokanky a „Jihlavský salám“...
„Bylo to opravdu velmi vtipé a trefné,
co mi předseda klubu František Jura
dal s tím, abych nezapomněl. A já

určitě nezapomenu! A Klokanky si
alespoň nemusím kupovat. Je to takové symbolické a hlavně se mi líbí to
gesto, jak se se mnou pan Jura rozloučil. Velmi si toho vážím, ještě jsem to
nikde nezažil.“
yy Nyní vás tedy čeká prvoligový
chlebíček v Bohemians?
„Bohemka dlouho hrála o udržení
v lize, což bylo zajímavé. Všechno se
totiž odvíjelo od toho, jestli se udrží
v první lize, ale nepochyboval jsem
o tom, že to zvládnou. Věřil jsem trenéru Haškovi i klukům, vím, že mají
kvalitní mužstvo. Smlouva totiž nabývá platnosti jen v tom případě, že se
klub udrží v první lize. Pokud by klub
spadl do druhé ligy, tak bych byl volným hráčem...“
yy Máte to v Bohemce zmapované,
co se týče brankářského postu, věříte, že se dostanete pravidelně do
branky?
„Samozřejmě. Kdybych nevěřil sám
v sebe, tak to nedělám. A kdybych
nevěřil tomu, že se tam prosadím, tak
tam ani nejdu. Myslím, že je třeba stále myslet pozitivně.“

POHLEDEM TRENÉRÙ

Erich BRABEC - FC Sellier & Bellot Vlašim:
pozápasové hodnocení nebylo do uzávěrky k dispozici

Ladislav ONOFREJ - asistent trenéra 1.SK Prostìjov:
„Do zápasu jsme šli s předsevzetím, že sezónu chceme zakončit dobrým výkonem a potvrdit trend z posledních kol, která se nám slušně podařila. Myslím si, že zápas jsme zvládli celkem slušně a jedinou výtkou snad může být, že naše vítězství mohlo být ještě výraznější. Už
v prvním poločase jsme měli několik dobrých šancí, a nakonec se nám podařilo kýžený gól
vstřelit. Ve druhé půli už byla hra nahoru, dolů, soupeř otevřel hru, což vytvořilo nějaké příležitosti, které se ovšem nepodařilo zakončit. S vítězstvím jsme ale samozřejmě spokojeni,
bylo znát i na hráčích, že z něj mají opravdovou radost. Skvrnou na utkání je vážnější zranění
Luboše Machynka, který zřejmě bude mimo hru delší dobu.“

d,GVąGDCUV¾NGO[UNGVRQ\KVKXP÷qO¾MTÆFQDTCPM¾ą2CVTKM.G)KCPI
PROSTĚJOV Zatím jediný známý odchozí hráč, který se z Moravy vrátí
opět do středních Čech, respektive přímo do hlavního města, kde bude
od nového ročníku oblékat dres Bohemians Praha. Slovenský legionář
Patrik Le Giang (na snímku) nepochybně zanechal výraznou stopu
v historii prostějovského eskáčka, stejně jako tento klub obohatil jej.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Machynek v benešovské nemocnici
Prostějov (tok) – Nosítka jsou na
trávníku vždy nepříjemná, protože
signalizují vážnější zranění. Noha Lubomíra Machynka opravdu nevypadala dobře, takže nakonec ze zamýšleného převozu do Prostějova
sešlo. Hráč skončil v benešovské
nemocnici a podrobil se operačnímu zákroku. Podzimní
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
sezónu zřejmě nestihne.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
yy Jarní sezóna je minulostí, jaké
dojmy si ze svého krátkého pobytu
v prostějovském klubu odnášíte?
„Tři měsíce uplynuly hodně rychle, přesto si
toho odnáším hodně. Poznal jsem tu
mnoho fantastických lidí, kabina je skvělá

Pondělí 27. května 2019
www.vecernikpv.cz
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„Chtěli jsme víc vyhrát víc
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než soupeř,“
míní střelec

Klenovice jsou první,
hostující trenér skončil na tribuně

KLENOVICE V sobotním souboji 24. kola Smoos I.B.třídy
skupiny „A“ Olomouckého KFS se ve veledůležitém zápase utkaly týmy Klenovic na Hané a „béčka“ Ústí u Hranic.
Šlo skutečně o hodně. Souboj druhého s prvním čtyři
dějství před koncem sezóny sliboval zápas jako řemen.
Předpoklady se potvrdily, diváci si přišli na atraktivní fotbal.
Nechyběly šance, góly ani nervozita trenérů, z nichž jeden
musel konec zápasu koučovat na dálku z tribuny. A nakonec ani radost domácích, Klenovice urvaly výhru a po uplynulém víkendu se vyšvihly do čela tabulky!
EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
6WDYSÔHGYÙNRSHP
Rezerva Ústí u Hranic byla před
sobotním duelem s dvoubodovým
náskokem v čele, nicméně v jarní
části se hráči hostů nepotkali s příliš
velkou formou. V základní hrací době
vyhráli jen třikrát z osmi zápasů, další dva zvládli až po penaltách a hned
třikrát odešli ze hřiště poraženi. To
Klenovice se mohou prezentovat
lepší formou. Herně sice jejich zápolení mnohdy není až tak přesvědčivé,
přesto si domácí mančaft došel pro
šest výher, byť často pouze o gól. Naposledy však svěřenci kouče Horáka
dostali půltucet branek v Tovačově a
měli tak co napravovat. Vyloženého
favorita tak šlágr nejnižší krajské soutěže neměl.

9ÙYRM]½SDVX
První poločas patřil zprvu hostujícím hráčům. Ti tlačili, dostávali se do
šancí a požár před bránou musel velmi často hasit Přikryl. V 16. minutě
musel vyběhnout proti Frydrychovi.
Po souboji Lišky s tímtéž hráčem
pak skončil po důležité teči míč na

tribuně. Zhruba od 25. minuty už ale
hrozili i domácí, kteří byli do té doby
převážně v defenzivě. Zejména ve 30.
a 36. minutě měli velké šance. Ale neproměnili je.
Druhý poločas přinesl vcelku vyrovnanou podívanou, nicméně iniciativu postupně přebírali domácí. Byli
častěji na balonu, soupeře naopak
na rozdíl od prvních dvaceti minut
zápasu takřka nepouštěli ke střelám.
V 50. minutě padla první branka,
hlavou se prosadil Borovský po hození autu. V 74. minutě se radovali
i hosté, ale sudí branku pro ofsajd
neuznali. Hned na to se ale ústecká
rezerva přece jen prosadila. Pět minut
před koncem ale udeřil Grepl a bylo
rozhodnuto. Soupeř už na dotažení
manka neměl sílu ani čas.

=½VDGQÉRNDPzLN\
Úvod zápasu patřil jednoznačně hostům. Kombinovali, stříleli, snažili se
jít do branky. Až v 18. minutě byla vidět větší šance domácích, kombinace
Rozehnala s Borovským ale k brance
nevedla. Rozehnal byl také u zajímavé akce ve 30. minutě, kdy nabil
Zapletalovi, jehož střelu pod břevno
ale brankář vyrazil. Sencovice pak
na druhé straně potrápil nákopem ze
standardky. Lukáš Frydrych pak šel
podruhé v zápase osamocen na brankáře, ale Přikryl si s jeho pokusem
poradil. Domácí v průběhu prvního
poločasu srovnali hru a k jeho konci

vítězné branky

Tomáš Grepl

/QOGPVMC\FčNGåKVÆJQWVM¾PÊQRQUVWRHQVDCNKUVč-NGPQXKE XéGTXGPÆO U·UVÊO
Foto: Michal Sobecký

už měli mírnou převahu. Nicméně
nedařilo se jim proměňovat šance,
které si začali vytvářet.
Druhý poločas začal sérií šancí Klenovic, z nichž třetí byla gólová. Ještě
předtím ale Borovský zahodil dobrou
šanci, kdy po nahrávce z rohu mohl
zakončovat. Podobně se dařilo Spálovskému, který netrefil přesně míč
z voleje. Hned následně ale domácí
udeřili, když se hlavičkou prosadil Borovský – 1:0. Hned na to navíc mohly
Klenovice vést o dvě branky, Zapletal
ale nastřelil pravou tyč. V 63. minutě
mohli hosté srovnat, Rebenda ale
nemířil k tyči přesně. Ústí se snažilo
dostat do zápasu a v 74. minutě se po
hlušší pasáži zápasu prosadilo. Branka
ale pro ofsajd nebyla uznána, načež
byl pro své výroky odeslán na tribunu trenér hostí Zeman. Čtyři minuty
na to ale Ústí B udeřilo, sražený centr
skončil u levé tyče. Nervozita poté narůstala. Borovský mohl rozhodnout,
ale z osy trefil jen hráče před sebou.
Utkání tak rozhodl až pět minut před
koncem Grepl, který z pomezní čáry
dostal míč od Rozehnala. S první
střelou ještě neuspěl, míč se k němu
ale odrazil znovu – 2:1. Výsledek už si
pak domácí zkušeně pohlídali.

2VREQRVWXWN½QÉ
Rozhodně David Pokorný. Klenovický brankář se prezentoval velmi
dobrým výkonem, kterým přiváděl
soupeře k šílenství. Přestože na něj

KLENOVICE Úporný boj po
většinu utkání. S vítěznou tečkou. To měl za sebou třiadvacetiletý hráč Klenovic Tomáš Grepl
(na snímku). Tomu se těsně před
koncem podařilo dát rozhodující gól domácích a odmítnout
tak nejistou penaltovou loterii.
I díky němu se tak Klenovice
=DMÉPDYRVWGXHOX
usídlily na prvním místě tabulky
a s vyhlídkou na postup si hráči
Ani ne tak zajímavost jako spíše v Kle- domácím po zápase v šatně ponovicích klasika. Opět totiž dorazilo řádně zařvali.
poměrně hodně diváků, kteří zaplnili
zdejší tribunu a udělali týmům solidní kulisu. Navíc, a to už vůbec není ƔƔ Co podle vás vyrovnané utkání
v nižších soutěžích zvykem, diváctvo rozhodlo?
v Klenovicích je poměrně mladé. A „Byl to těžký zápas, který rozhodla
bojovnost. Nedá se říct, že bychom
dle toho si všichnio fotbal užívali.
byli třeba technicky vyspělejší, ale
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ více jsme chtěli.“
ƔƔ Jak byste zhodnotil oba poloPlná očekávání. Koneckonců šlo o časy?
důležitý souboj pro oba týmy. Celkově se ale jednalo o přátelsky pojatý
mač. Nebyly příliš k vidění ostřejší
souboje a až na konec druhého poločasu ani výpady vůči rozhodčím.
přinejmenším třikrát za zápas startovali osamocení soupeři, dokázal si
s nimi ve všech případech poradit.
Za jediný gól ve své síti vzhledem ke
zmatku před bránou příliš nemohl.
Spoluhráči mu mohli děkovat zejména za skvěle odchytaný první poločas.

Michal SOBECKÝ

Foto: Michal Sobecký

„V prvním měl soupeř lepší držení
míče, ale na šance to bylo vyrovnané. Ve druhém poločase jsme měli
naopak šancí více my a bojovností to
tam doklepali. Snad se nám to povede i po zbytek sezóny.“
ƔƔ Popsal byste na závěr situaci,
po níž jste vstřelil rozhodující gól
zápasu?
„Šťastně se to tam ke mně odrazilo. Měl jsem to dát hned z první,
když mi to poslal Tomáš Rozehnal.
Ale pak se to ke mně odrazilo a se
štěstím trošičku se to tam nakonec
odrazilo. Na to, jak ten gól padl, se
však historie už neptá. Důležité je,
že jsme nakonec vyhráli.“
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„Potvrdilo se, že má Ústí výborný tým. Myslím si, že to bylo nejlepší mužstvo,
co zde hrálo na jaře. A z naší strany i vzhledem k sestavě jedno z nejlepších odehraných utkání. Podle mě remízové utkání, ale měli jsme více štěstí. Dali jsme
dva góly, nastřelili tyč, měli jsme tam ještě další šance. U soupeře bylo vidět, že
je velice dobře fyzicky připraven, přijel navíc posílen z áčka. Myslím si, že nás
po fyzické stránce přehrávali. Ale my jsme trpělivě čekali na šance, proměnili
je a nakonec jsme šťastnější. I když, remíza by byla spravedlivější.“

„V prvním poločase bohužel rozhodlo to, že jsme nedali
dvě tři vyložené šance. Ve druhém jsme udělali dvě chyby
vzadu. První chyba po vhozeném autu, to se nesmí stávat.
A ve druhém případě pravý obránce trošku propadl. Zas
to byl však mladý kluk, který teprve nabírá zkušenosti. Ale
to bylo vyloženě v nás. V prvním poločase jsme měli rozhodnout, tam byly vyložené šance pro nás.“

Sokol Klenovice
Ústí u Hranic „B“
2 :1
24. kolo Smoos I.B.třída Olomouckého KFS, skupina „A“

Grepl
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Branky: 50. Borovský, 85. Grepl

KLENOVICE

Střely na branku:
Střely mimo branku:

3

Rohové kopy:

5

35

Šerý

2 : 1

ÚSTÍ „B“

Branky: 78. Urbášek

( 0 :0)

10

Rozhodčí: Petrásek – Bašný, Hruboš

Střely na branku:
Diváků: 102

Střely mimo branku:

4

Rohové kopy:

8
4

Žluté karty: 54. Liška, 68. Rozehnal

Žluté karty: 44. Šerý, 70. Kopecký

Střídání: 10. Borovský za Pytelu, 90. Drábek za Grepla, 90. Šlézar za Lišku

Střídání: 55. Urbášek za Frydrycha L., 61. Rebenda za Zlámala, 85. Nedbal za Frydrycha R.

´
menicko

´
´
zapasove

fotbal

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
27. kolo: 1.SK Prostějov – Šumperk
(sobota 1. 6., 10.15, Marek – Kolář).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:
27. kolo: Zlín „B“ – 1.SK Prostějov
(neděle 2. 6., 12.45, Líkař – Sedláček, Vostrejž).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:
27. kolo: Zlín „B“ – 1.SK Prostějov
(neděle 2. 6., 10.30, Vostrejž – Líkař,
Sedláček).

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
l(16.c%p
18. kolo: Mostkovice – Březnice
(neděle 2. 6., 10.00)

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „B“:
20. kolo, neděle 2. června, 17.00
hodin: Čechy pod Kosířem – Brodek u Konice „B“ (sobota 1. června,
17.00), Otinoves – Hvozd, Kladky –
Zdětín, Ptení – Plumlov „B“, Přemyslovice – Kostelec na Hané „B“.

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „A“:
16. kolo, neděle 2. června, 17.00
hodin: Bedihošť – Želeč (sobota 1.
6., 17.00), Nezamyslice „B“ – Kralice na Hané „B“ (neděle 2. 6., 10.00),
Pavlovice u Kojetína – Brodek u
Prostějova „B“ (neděle 2. 6., 17.00),
Olšany – Otaslavice, Němčice nad
Hanou – Biskupice.

PØEBOR OFS PROSTÌJOV – II.
TØÍDA:
23. kolo, neděle 2. června, 17.00
hodin: Skalka – Dobromilice (1. 6,
10.00 hřiště Pivín), Vrahovice – Určice „B“ (1. 6, 17.00), Držovice –
Vícov (1. 6, 17.00), Horní Štěpánov
– Nezamyslice, Brodek u Konice –
Brodek u Prostějova, Výšovice – Čechovice „B“, Vrchoslavice – Tištín.

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
25. kolo, sobota 1. června, 17.00
hodin: Moravský Beroun – Smržice
(Hruboš – Dokoupil, Winkler), Doloplazy – Jesenec-Dzbel (2. 6., 17.00,
Doležal – Lizna, Majer).

SMOOS 1.B TØÍDA, SKUPINA
„A“:
25. kolo, sobota 1. června, 17.00
hodin: Ústí – Pivín (2. 6., 10.00,
Molík – Chládek, Matulík), Haná
Prostějov – Němčice nad Hanou
(Zemánek – Štětka, OFS), Otaslavice – Mostkovice (Lepka – Petrásek, Vachutka), Klenovice na
Hané – Želatovice (Šteier – Vedral,
Doležal).

ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „B“:
25. kolo, neděle 1. června, 17.00
hodin: Plumlov – Bělotín (sobota 1. 6., 17.00, Labaš – Kaňok,
Majer), Kojetín – Kovalovice –
Kostelec na Hané (sobota 1. 6.,
17.00, Šebesta – Chládek, Straka),
Olomouc-Chomoutov – Lipová
(1. 6., 17.00, Kreif – Frais, Krpec),
Čechovice – Slavonín (Kundrát –
Grečmal, Štětka), Beňov – Určice
(Rosskohl – Kopecký, Petrásek),
Protivanov – Lipník nad Bečvou
(Aberle – Jurčák, Foral).

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
25. kolo, neděle 2. června, 17.00
hodin: Troubelice – Konice (Šteier
– Machala, Kašpar).

CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
27. kolo, neděle 2. června, 17.00
hodin: Zábřeh – Kralice na Hané
(rozhodčí: Kološ – Polanský, Vedral).
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6:1

Všechovice se naopak chtěly na soupeře vytáhnout a od začátku Kralice
trápily. Vždyť první branka padla už
ve 2. minutě, druhá v 7. Po dvaceti
minutách hry to bylo 3:0.
Kralicím se sice ještě do přestávky
podařilo snížit. Jenže tým, který
v poslední době inkasoval maximálně dvě branky, později propadl.
Zejména poslední desetiminutovka
se hostům vůbec nepovedla. Dostali totiž další dva góly a ze špatného
výsledku byl rázem debakl. Ani ne-

povedený zápas by ale neměl mít
fatální následky. Kralice jsou díky
vydřeným bodům nad Holicí zachráněné. A mohou relativně v klidu
sezónu dohrát.
Příští zápas „áčko“ Kralic odehraje
na hřišti Zábřehu s domácím Sulkem. Začátek utkání je naplánovaný na nedělní sedmnáctou hodinu.
(sob)
Statistiky z utkání a ostatní výsledky krajského přeboru hledejte na straně 27

míč na zem. A taky to, že jestli Laďa
Bílý dá zase gól, že dám do banku pětistovku. No, a on dal dva,“ směje se Petr
Ullmann, nyní už o tisícikorunu lehčí.
„Rád jsem to klukům zaplatil,“ ujistil.
Po brance na 2:0 bylo podle něj už
rozhodnuto. „Po druhé brance se zápas hlavně dohrával. Krása měl ještě
dobrou šanci a taky znovu Paš. Třešinkou na dortu ale byl právě Laďa Bílý se
svými góly. To svět neviděl, aby jich dal
levý bek za tři zápasy pět,“ kroutí hlavou
Ullmann.
Nyní Konici čeká venkovní duel
s Troubelicemi. Proti nim se představí tuto neděli od 17:00 hodin.
„Chválkovice prohrály a my jsme teď
Sokol
Konice
Maletín

Branky: 21. Paš, 56. a 77. Bílý. Rozhodčí: Frais – Slota, Molík. Žluté
karty: 13. Širůček, 64. Procházka –
31. Zaiets, 60. Michalčák, 64. Fizer,
67. Bayer. Diváků: 95.
Sestava Konice: Vévoda – L. Bílý, Ošťádal, Procházka, Blaha (26. F. Bílý)
– Krása, Širůček, Kořenovský, Drešr
(71. Cetkovský) – Paš, Kamený (52.
Knoll).
Trenér: Petr Ullmann.

(1:0)

3:0

druzí, tři kola před koncem. Uvidíme
tedy, co z toho vzejde,“ říká Ullmann.

PROSTĚJOVSKO Fotbalisté Smržic se konečně dočkaly výhry a navíc v domácím prostředí.
Naopak sloučený výběr Jesenec-Dzbel znovu ztratil všechny body, tentokrát dokonce až
v samém závěru utkání. Smržice budou ještě usilovně bojovat o udržení v soutěži i pro příští
ročník, sobotní výsledek by je k tomu mohl nakopnout. Jesenec potřebuje k jistotě ještě také
urvat nějaký bodík.

pustili. A kluci mě mile překvapili, jak
k zápasu přistoupili,“ uvedl trenér Petr
Ullmann.
Ještě spokojenější mohl být ve 21. minutě. To se k míči dostal Paš a nemýlil se –
1:0. „První poločas jsme hráli velmi dobře, byli jsme aktivní, na míči. A vytvořili
si hodně standardek. K míči se pak dostal Paš, který suverénně zakončil,“ vysekl útočníkovi poklonu Ullmann.
V podobném duchu pak pokračoval
druhý poločas. Konice byla o něco
lepší a bylo tak otázkou času, kdy vedení navýší. Podařilo se to v 56. minutě Bílému. A trenérovi přibyla jedna
příjemná starost: jak se vyplatit ze sázky? „O přestávce jsme si řekli, že dáme

Konice smetla Maletín:
Zápas zvládla bez ztráty kytičky

sledy na konci dubna. Navrch je třeba
dodat, že před zápasem se Všechovicemi mají Kralice už prakticky jistotu zachování soutěže. Poslední dva
týmy na ně tři zápasy před koncem
ročníku ztrácí více než devět bodů.
Holice ale Kralicím minule i trochu
pomohla. „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 kralický trenér Lukáš Krobot.

I.A třída skupina B

Myslím si, že se mohli dostat i do většího
2:1
vedení než jen 0:1. Druhá půle byla více
(0:0)
Sokol
bojovná. Snažili jsme se tlačit dopředu,
Ústí u Hr. „B“
ale nedokázali jsme si vypracovat nějavíce v rozhledně na straně 35
kou velkou šanci. Nakonec musím říct,
že i když jsme prohráli zaslouženě, mohli
Sokol
jsme ze zápasu vytěžit více. Haná nemohMostkovice
0:2
la dát gól na 0:2, který by ji uklidnil. Doká(0:1)
TJ Haná
zala to až na samém konci. Gratuluju jim
3URVWđMRY
k výhře a přál bych jim, aby se dokázali
Branky: 16. Gábor, 90. Cibulec. Rozhod- zachránit. Vzdálenost je malá a hraje tam
čí: Kašpar – Vedral, Vachutka. Žluté kar- spousta přátel.“
ty: bez karet. Diváci: 150.
Hodnocení trenéra TJ Haná
Sestava Sokol Mostkovice: Lukáš – ZaProstějov Daniela Koláře:
pletal P., Zbořil (57. Kroupa), Zapletal L.
(88. Karafiát R.), Karafiát Š. (90. Sekanina) „Dva rozdílné poločasy. První půle
- Zapletal O., Vojtíšek, Milar, Hatle – Krčal, byla fotbalová a vyrovnaná. Jediný
Kazda.
Hrající trenér: Ivo Kroupa. rozdíl byl v tom, že my jsme se do
Sestava TJ Haná Prostějov: Lošťák – šancí dokázali dostávat, zatímco doKolář, Světlík (90. Jančiar), Čermák, Tr- mácí nikoliv. Dali jsme zasloužený
navský – Strouhal (46. Novák), Krupič- gól a měli jsme přidat i druhou branka, Makowski, Hladký (90. Martinák) ku. Druhá půle byla více bojovná než
fotbalová, soupeř nás dokázal i zatla– Gábor, Cibulec (90. Zlámal).
Trenér: Daniel Kolář. čit, ale nebyl schopen si vypracovat
pořádnou šanci. Druhý gól, který nás
Hodnocení trenéra Mostkovic
uklidnil, jsme dali až na konci. Dneska
Iva Kroupy:
musím poděkovat klukům. A musím i
„Zasloužená výhra soupeře. V první půli vyzdvihnout soupeře, především jeho
byli jednoznačně nebezpečnější než my. bojovnost a houževnatost.“

PROSTĚJOVSKO Zajímavé výsledky přinesly víkendové zápasy skupiny „B“ I.A třídy Olomouckého
KFS. Ale také jednoho velkého vítěze: Lipová nejenže doma přehrála Plumlov 5:1 ale hlavně definitivně zvítězila v soutěži a vyhlíží tedy postup. To Kostelec na svém hřišti padl, ale až po penaltovém
rozstřelu. Určice pak v souboji s Protivanovem doma nezaváhaly, a naopak otočily vývoj duelu. To
se podařilo i Lipníku proti Čechovicím. Těm se, opět na hřišti Spartaku, nepodařilo oplatit prohru v
semifinále krajského poháru.

vání z jejich strany našim hráčům, často podařilo se nám pak úplně na závěr srovstarším ještě, to se nesluší.“ (sob)
nat na 3:3. Bohužel Hanou už asi nedože3:2
(2:0)
).1đPćLFHQDG neme, vypadá to tedy na sestup. Klukům
nicméně nemůžu nic vytknout, hráli na
Hanou
3:3
(2:0)
maximu, dřeli. Situace ale je, jaká je. ChceSK
PK 6:5
Branky: 30. Trajer, 38. Pospíšil, 73. Valme sezónu tak hlavně dohrát se ctí.“
5DGVODYLFH
FK
tr – 58. Zatloukal, 78. Vrba. Rozhodčí:
Troubky
Pytlíček – Vachutka, Mašek. Žluté kar- Branky: 7. Kolečkář, 13. Hrůzek, 90.
9:1
(5:0)
TJ Sokol
ty: 14. Pospíšil, 80. Novák, 90. Svozil J. Frgál – 51. a 89. Zich, 69. Navrátil. RozOtaslavice
– 85. Zavadil, 90. Mezulianík. Diváci: hodčí: Hrbáček – Lasovský, Látal. Žluté karty: 21. Hrůzek, 37. Navrátil J., 40.
150.
Sestava Pivína: Oršel – Bartoník, Pá- Spiller, 68. Studený – 37. Stoklásek, 65. Branky: 22., 45., 68., 70. a 86. Koller, 29.,
38. a 55. Brázda, 14. Němčák – 88. Hon.
tek, Vrba T., Pospíšil – Vrba S., Novák, Horák. Diváci: 50.
Svozil M., Valtr – Svozil J., Trajer. Trenér: Sestava FK Němčice nad Hanou: Rozhodčí: Novák, – Šebesta, Straka.
Chmelař – Jordán, Navrátil M. (80. Žluté karty: 5. Smékal. Diváci: 65.
Jaroslav Svozil.
Jarmer), Spiller, Řezáč – Horák, Hrůzek Sestava TJ Sokol Otaslavice: Sika –
Hodnocení trenéra Pivína
(43. Chalánek), Navrátil J., Frgál – Ko- Tkáč, Koudela (46. Skalický), Smékal,
Jaroslava Svozila:
Vogl – Pírek, Drmola, Chvojka, Vitásek
lečkář, Studený.
„Začali jsme dobře, dali jsme dva góly
Trenér: Radovan Novotný. (46. Hangunbadžo) – Nejedlý, Holinka
a vedli 2:0. Pak jsme ale neproměnili
(46. Hon).
Trenér: Jiří Hon.
Hodnocení trenéra Němčic n
pokutový kop, udělali jsme chybu a doHodnocení trenéra Otaslavic
stali pak na 2:1. Naštěstí jsme pak zvý- ad Hanou Radovana Novotného:
Jiřího Hona:
šili na 3:1, ale Tovačov je rychlé, silné, „Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas a
nepříjemně hrající mužstvo. Nicméně kvalitní soupeř. Po poločase jsme přesto „Troubky jsou asi nejlepší soupeř v lize,
se nám podařilo výhru a body udržet. vedli 2:0. Ke konci se mi ale zranil středo- přehrávaly nás, měly hodně rychlý přeVelká pochvala patří dorostencům, vý hráč, navíc jsme měli jen dva náhradní- chod do útoku. Od nás to naopak byl
kteří nám hodně pomohli. Ukázali, že ky, což je v této soutěži málo. Za prvních zatím nejhorší výkon. Pokusíme se výje kde od mužů čerpat. Naopak se mi dvacet minut kluky chválím. Ve druhém sledek hodit za hlavu a soustředit se na
(jaf, sob)
nelíbilo chování lavičky hostů. Nadá- poločase jsme dostali gól ze standardky, zbytek sezóny.“

Sokol
Y3LYtQđ
Sokol
7RYDćRY

Haná opět vítězná, Klenovice v čele tabulky,
Pivín zabral, naopak Němčice smutní
a Otaslavice dostaly naloženo
Sokol
Klenovice na Hané

I.B třída skupina A

štěstím, kdy se tam míč odrazil. Nám to
štěstí momentálně chybí, a proto nebodujeme. Netrefujeme prázdnou bránu
„Co na to říct, prohráli jsme čtvrtý zá- a pak dostáváme laciné branky.“
pas v řadě... Situace je u nás momentálTJ
6PUņLFH
ně tragická. Navíc se nám hned ve čtvr5:2
té minutě zranil Burian, takže už těch
FK Velká
(3:1)
%\VWİLFH
lidí není moc. Uvidíme, kdo bude dále
nastupovat. Zápas byl vyrovnaný a byla Branky: 3. a 25. Pošusta – 8. Luža.
to přetahovaná, my jsme naše šance ne- Rozhodčí: Pospíšil – Pytlíček, Čampidali a soupeř nás potrestal. Rozhodující šová. Žluté karty: 83. Novotný – 83.
gól jsme dostali až v závěru. Byl také se Kiška. Diváků: 100

Hodnocení trenéra Jesence-Dzbelu Petra Ullmanna:

„Navázali jsme výkonem na minulé
kolo z Nových Sadů. Tentokrát jsme

Hodnocení trenéra Smržic
Iva Zbožínka:

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

<<< www.vecernikpv.cz

k tomu navíc přidali i produktivitu a
díky tomu slavíme výhru. Góly jsme
dostali po našich chybách, ale víceméně hned jsme zase dokázali soupeři odskočit a zápas jsme měli pod
kontrolou. S výsledkem i výkonem
jsme spokojení, teď bude potřeba
navázat a bodovat i dále.“
(jaf)

0:6

BŘEZNICE, DRŽOVICE Skvělé jaro mají za
sebou fotbalistky Držovic. Zatímco podzimní
část byla z jejich strany mizerná, duben a květen
jim patří – dřou, bojují a také sbírají body. Zlepšenou formu potvrdily také venku v Březnici.
Tu poněkud překvapivě porazily rozdílem třídy
a po utkání s trápícími se Mostkovicemi si připsaly druhou vysokou výhru v posledních třech
zápasech. Držovice navíc mají o motivaci postaráno. Pokud by se jim totiž zadařilo i v samém závěru sezóny, mohou klidně ještě pokukovat i po
vyšších příčkách v tabulce, než jaké obývají teď.
Rozehřívání, první vlaštovka a pak kanonáda. Držovice mají za sebou skvělý zápas. O tom, že by mohl
dopadnout pro ženy z Prostějovska dobře, svědčil
už ten předešlý proti Zlínu. Už tento celek Držovice
notně potrápily a prohrály 0:2.
Utkání s Březnicí však bylo dramatické, ještě než vů-

$Ą'
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bec začalo. „Horko těžko jsem skládal sestavu, bylo
hodně omluvenek kvůli práci i zdraví. Navíc jsme
měli problémy po cestě a dorazili jsme až patnáct
minut před výkopem,“ uvedl trenér Tomáš Jetel. Začátek tak byl poněkud hektický.
Nicméně poté už herní projev Držovic jen rostl.
„Měli jsme nové rozestavení s pěti hráčkami v obraně. Už v prvním poločase jsme si pak tvořili šance a
hráli se soupeřkami vyrovnaně,“ poznamenal trenér
k výkonu svých svěřenkyň.
Branky poté postupně přicházely. V 51. minutě
vedly Držovice už 2:0, pravá kanonáda však přišla
mezi 65. a 74. minutou, kdy Držovice skórovaly
hned třikrát. A definitivně rozhodly zápas. „Jsem
na holky hrozně pyšný. Teď nás čeká ještě poslední dohrávka, a pokud ji zvládneme, můžeme se v
tabulce ještě posunout. Důležité ale pro mě je, že
holky začaly hrát a postupně se zlepšují,“ ocenil své
svěřenkyně Jetel.
Poslední utkání sehrají Držovice tuto neděli 2. června od 14:00 hodin s Uherským Brodem, a to na
vlastním trávníku.
(sob)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou
tabulku MSDŽ najdete na straně 27

12:0

ZLÍN, MOSTKOVICE Překvapení se nekonalo. Mostkovice uplynulou sobotu ze
hřiště soupeře opět body nedovezly. Navíc
dostaly hned dvanáct branek, což je druhá
nejvyšší porážka týmu v sezóně. Navíc se
opět ženy z Mostkovic gólově neprosadily.
Stále tak platí, že naposledy skórovala Kateřina Cetkovská – 14. dubna. Od té doby
se brankově nedaří a výsledkově také ne.
Přesto tam ale byly náznaky, že by se to mohlo změnit. Nepatrné, ale byly. Po debaklu od
Držovic v derby se totiž hráčky Mostkovic
ukázaly proti Mutěnicím v dobrém světle. A
své soupeřky trápily až do konce. Konečný
výsledek 2:0 tak mohl Mostkovice povzbudit. „Bohužel je vidět, že nám chybí někdo do

ZLI
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zakončení. Ale holky hrály tentokrát solidně,“
ocenila minule vedoucí týmu Věra Kraváková.
Podobný průběh však utkání se Zlínem nemělo. Zlín v předchozím kole přetlačil Držovice
těsně 2:0. Nicméně rozdíl mezi formou Mostkovic a donedávna předposledních Držovic je
propastný. V poločase nicméně Mostkovice držely nepochybně přijatelný výsledek 0:2, když
v brance opět čarovala Nováčková. Odpor však
neměl dlouhého trvání. Mezi 46. a 58. minutou totiž Zlín pětkrát udeřil a bylo prakticky po
zápase. Z 0:2 bylo 0:7 a skóre od té doby jen
narůstalo. A nakonec se zastavilo na hrozivém
čísle 0:12, dvě hráčky Zlína dokonce vstřelily
po čtyřech brankách. Mostkovice tak po nadějném zápase s Mutěnicemi vysoko padly.
Poslední šanci na nápravu nyní mají s Březnicí. Souboj s ní svedou v neděli 2. června od
10:00 hodin na svém trávníku.
(sob)
Statistiky z utkání, ostatní
výsledky a průběžnou
tabulku MSDŽ najdete na straně 27

'UæRYLFH]DPHWO\V%ŐH]QLFt Mostkovice schytaly TUCET

Branky: 86. Mikeš. Rozhodčí: Štětka
– Pytlíček, Procházka. Žluté karty:
74. Burget (J). Diváci: 70.
Sestava SK Jesenec-Dzbel: Burget
R. – Horák, Ullmann, Burian (4. Kořenek), Žouželka – Burget J., Zajíček, Tichý P., Laštůvka – Tichý J., Navrátil (85.
Ošlejšek). Hrající trenér: Petr Tichý.

Jesenec
-Dzbel
SK
Loštice 1923

Lipník
QDG%HćYRX
Sokol
ĆHFKRYLFH

„Úvod utkání byl z naší strany dobrý, hráli
jsme dobře, mně se ta hra líbila. V 19. minutě jsme se dostali do vedení po krásné
individuální akci Pospíšila. I zbytek poločasu jsme odehráli bez problémů. V poločase jsme si řekli, že musíme pokračovat v naší aktivitě. Nechtěli jsme hlavně
být pasivní. Jenže hned v 50. minutě po
individuální chybě Běhala jsme dostali
branku na 1:1. Od té doby jsme přestali
fungovat na hřišti. Střed pole se nám vytratil. Domácí byli nebezpečnější svou aktivitou a důrazem. Nakonec to vyvrcholilo penaltou, po zbytečném faulu Zacpala.
Domácí proměnili a otočili průběh. V závěru jsme se vrhli do útoku, stoper Walter prodloužil míč na Muzikanta, který
vyslal nádhernou střelu na zadní tyč. Ale
brankář předvedl fantastický zákrok. Více

Hodnocení hrajícího trenéra
Čechovic Lukáše Koláčka:

Branky: 50. Zelenay, 83. Kovařík z penalty
– 19. Pospíšil. Rozhodčí: Hampl – Šrejma, Zemánek. Žluté karty: 47. Dudík, 89.
Hurta – 33. Muzikant. Diváci: 99.
Sestava Čechovic: Klimeš – Běhal, Walter, Zacpal, Hanák – Pospíšil (57. Frys),
Kolečkář, Lakomý, Chmelík – Zapletal,
Muzikant.
Trenér: Lukáš Koláček.

2:1
(0:1)

času již nebylo. Chtěli jsme uspět, ale za brankou. Pomohla nám branka do šatny
ten druhý poločas, kdy jsme byli bezzubí, z penalty. To nás vážně nakoplo. Druhou
jsme si body nezasloužili.“
půli jsme si řekli, že budeme hrát na daleko
větší riziko. Pomohla nám i střídání, kdy to
TJ Sokol
kluci oživili, co tam přišli. Podařilo se nám
8UćLFH
3:2
srovnat po pěkné akci. Nakonec jsme měli i
(1:2)
SK
trochu štěstí při třetím gólu. Kdy jsme díky
Protivanov
důrazu dosáhli branky, kterou si soupeř
Branky: 45. Kobylík z penalty, 65. Bureš, vstřelil sám. Udělala se tu parta, od doby, co
86. Milar vlastní – 2. Pospíšil, 41. Grmela. jsem zde. Kluci si chodí sednout na pivko
Rozhodčí: Šteier – Habermann, Brázdil. spolu, od toho se odráží přesně tyto vybojoŽluté karty: 67. Krajíček – 90. Kropáč. vané a odmakané výhry.“
Diváci: 45.
Hodnocení asistenta trenéra
Sestava Určic: Navrátil – Kobylík, Zelin- Protivanova Daniela Nejedlého:
ka, Frehar, Šnajdr – Sosík (83. Pospíšil),
Slezák, Bureš, Krajíček (86. Kadlec) – O. „Hodně ze mě mluví emoce, zápas stále
Halouzka (15. Handl), Žáček (63. Antoní- probíráme s hráči. Za první půli musím
kluky pochválit. Výkon byl parádní a začek).
Hrající trenér: David Kobylík. slouženě jsme vedli 2:0. Myslím si, že jsme
Sestava SK Protivanov: Piták – Z. Pospí- mohli nějakou branku i ještě přidat. Pak
šil, Dvořák, Milar, M. Sedlák – Musil, Se- ovšem přišel závěr poločasu a obrovský
kanina, F. Pospíšil (62. Kropáč), D. Sedlák omyl rozhodčího. Pískl domácím penaltu,
která v žádném případě nebyla. Domácí se
– Grmela, T. Pospíšil (70. R. Sedlák).
Hrající trenér: Milan Piták. tím dostali do hry. Když bych měl hodnotit druhou půli po fotbalové stránce, tak to
Hodnocení trenéra
bylo na úrovni sotva okresního přeboru
Určic Davida Kobylíka:
z obou stran. Domácím se podařilo srov„Ubojované vítězství, čistě silou vůle. Pro- nat z ojedinělé fotbalové akce druhé půle.
hrávali jsme nula dva, dostali jsme rychlou Na konci zápasu přišel druhý hrubý omyl
branku, dalo by se říci hned z první akce. Byli rozhodčího. Po jasném faulu na našeho
jsme v útlumu. Máme navíc spoustu zraně- hráče sudí ponechal výhodu, která netrných hráčů. Hodně to teď lepíme, musím vala víc jak sekundu, než jsme přišli o míč
hrát i já jako trenér. (smích) Soupeř přidal a Určice dokázaly z brejku skórovat. Ztratili
druhou branku po standardní situaci, kdy jsme jasné tři body a podle mého názoru
jsme špatně bránili. Soupeř byl v první půli především kvůli chybám hlavního rozhodlepší a mohl nás potrestat ještě klidně i další čího.“

„Jeli jsme do Lipové udělat radost klukům, věděli jsme, že slaví postup. Rozhodli jsme se tak, že budeme hrát trochu
pomaleji. Nám navíc chyběli tři hráči základní sestavy, při rozběhání se nám zra-

Hodnocení trenéra
Plumlova Pavla Voráče:

„Jsem spokojený s výsledkem i předváděnou hrou. Dnes jsme už měli jistotu vítězství v tabulce. Chtěl bych tak pouze poděkovat hráčům za přístup a za celou sezónu.
Oslavy ale chystáme až po jejím konci.“

Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:

Sokol
Plumlov

„V zápase jsme rychle vedli, soupeř byl
ale hodně rychlý a běhavý. Tušil jsem
tak, že to nebude jednoduché utkání.
Potvrdilo se to i v tom, že jsme brzy dostali na 1:1. Zápas pak byl nahoru, dolů,
ve svižném tempu. Do poločasu jsme
vedli 2:1 a v šatně si řekli, že musíme dál
hrát aktivně. Pak tam ale byl desetiminutový výpadek, naštěstí jsme ale zase
dvěma góly srovnali. Nakonec si říkám,
že je to aspoň bod s kvalitním soupeřem.“
(jaf, sob)

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Petra Merty:

nil stoper, v desáté minutě pak i střední
záložník. Museli jsme to teda nějak poskládat. Nepočítal jsem i proto s nějakým výsledkem, snad jsem tajně doufal
Branky: 31. Vybíhal, 34. Dostál, 48. Pe- v remízu. Ale bohužel.“
kař, 70. Přikryl D., 74. Petržela – 44. Spáčil.
FC Kostelec
Rozhodčí: Pospíšil – Štětka, Kundrát.
na Hané
Žluté karty: 35. Palla, 56. Žilka – 56. Kiš4:4
Sokol
(2:1)
ka, 60. Hladký. Diváci: 108.
PK 5:6
%đORWtQ
Sestava Lipové: Holásek – Žilka, Abrahám (64. Moštěk), D. Přikryl, A. Přikryl Branky: 6. a 88. Preisler, 41. Hruban, 71.
– Vybíhal (59. Novák), Drexler (65. Petr- Móri – 8. Pecha, 65. Merta, 67. Baran, 69.
žela), Palla, Pekař – Fialka, Dostál (86. Do- Lošťák. Rozhodčí: Dorušák – Aberle,
Šrejma. Žluté karty: 81. Kelic – 41. Mašstál).
Trenér: Pavel Růžička. tera, 79. Janíček. Diváci: 100.
Sestava Plumlova: Simandl – Kiška, Kut- Sestava Kostelce: Zelinka (89. Hradečný (63. Kratochvíl), Fabiánek, Vysloužil ný) – Holoubek, Móri, Chytil, Synek (56.
– Bureš, Spáčil, Ševcůj (23. Aujezdský), Vymazal) – Keluc (87. Grulich A.), KliKyselý – Hladký, Fajstl (79. O. Voráč). meš, Hruban, Grulich L. – Preisler, Lužný
Trenér: Petr Merta.
Trenér: Pavel Voráč. (56. Výmola).

5:1
(2:1)

SK
Lipová

ĠHFKRYLFHQHRSODWLO\SRKiUD8UġLFHVY÷MKUDGXKiMLO\
M

6PUæLFNiUXNDYLFHD-HVHQHF]QRYXEH]ERGX Kostelec padl na penalty, lídr z Lipové SLAVÍ POSTUP,

(0:0)

pravda až po pokutových kopech. To
ale neubírá na síle konickému týmu.
Ten díky perfektnímu jaru drží druhou pozici a postupně ji posiluje.
Naopak Maletín měl před zápasem
v Konici nemalé trable. V posledních
dvou zápasech padl shodně 1:3. A celkově tak nejel na Prostějovsko v úplně
nejlepším rozpoložení.
To ale trenér Konice Petr Ullmann
neřešil. Dobře věděl, že jeho svěřence čeká těžký duel. A podcenit soupeře by bylo to nejhorší, co by mohli
udělat. „Maletín k nám dojel v plné
sestavě, měl jsem tedy z utkání trochu
obavy. Nicméně nám tentokrát také
nechyběli hráči, takže jsme se do toho

I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

KONICE, PROSTĚJOV Tři dárky
si nadělili fotbalisté Konice k uplynulému víkendu. Tedy vlastně šest.
Soupeři z Maletína totiž nastříleli
tři branky, a naopak nepovolili ani
jednu. Doma tak uhájili svou tvrz,
mají plný počet bodů a jsou na dostřel samé špici tabulky. V poslední
době má zkrátka Konice fazónu a
tentokrát to opět potvrdila. I proto
trenér Petr Ullmann nešetří chválou. I když tentokrát jej zápas stál
víc, než by asi čekal.
Konice, ta má aktuálně perfektní formu. Považte: na jaře ještě neprohrála.
V zádech před utkáním s Maletínem
měla hned osm vítězství. Dvě z nich

0:1

Rozhodnuto se zdálo být už v poločase. V tom druhém už ale do
černého mířili jen domácí hráči.
Výsledkem tak je debakl, který už
dlouho Kralice na Hané nezažily. A
to přesto, že se trvale pohybují spíše v dolních patrech tabulky.
Kralice na Hané měly před tímto zápasem relativně dobrou formu. Lepší
výsledky střídaly s horšími, nicméně
například důležitý zápas proti Holici se Kralicím podařilo zvládnout.
Dlouho také nezažily debakl, napo-

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

VŠECHOVICE,
PROSTĚJOV
Nepříjemnou neděli za sebou mají
fotbalisté Kralic na Hané. V zápase krajského přeboru si vůbec
neporadili s domácím výběrem
Všechovic. A prohráli vysoko 6:1.

VŠE
KRA

Kralice odjely s prázdnou, Na cestu dostaly šest balíèkù
PROSTĚJOVSKO Těsné výsledky i pořádné debakly přinesly z pohledu regioolních týmů Prostějovska
víkendové zápasy ve skupině „A“ I.B třidy Olomouckého KFS. Zatímco například Pivín těsně přetlačil
Tovačov, Mostkovice nestačily na vlastním trávníku na Hanou. Němčice nad Hanou sice zvítězily, přesto jejich hráči smutní: je už téměř jisté, že míří zpět do Okresního přeboru. Na druhou stranu Klenovice
na Hané zdolaly v přímém souboji rezervu Ústí u Hranic a zamířily do čela tabulky. Nejhůře pak dopadly
Otaslavice. Inkasovaly totiž hned devětkrát a samy se postaraly o jediný čestný úspěch.
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KRAJSKÁ 6287¨l DOROSTU,
SK. „B“:
22. kolo, sobota 1. června: Nezamyslice – Němčice nad Hanou /
Brodek u Prostějova (14.30), Otaslavice – Protivanov/Brodek u Konice (neděle 2.6., 10.00)

KRAJSKÝ PØEBOR
PØÍPRAVEK:
19. kolo: 1.SK Prostějov – SK Sigma Olomouc (neděle 2. 6., 9.00).

OKRESNÍ PØEBOR MLADŠÍCH
l.µ
20. kolo, sobota 1. června: Lipová
– Určice (sobota 1. 6., 9.00), Mostkovice – Smržice (10.00), Otaslavice
– Přemyslovice (neděle 2. 6., 9.00),
Výšovice – Horní Štěpánov (10.00),
Ptení – Kostelec na Hané (10.30),
Nezamyslice – Vrahovice (14.00).

OKRESNÍ PØEBOR STARŠÍCH
l.µ
16. kolo, sobota 1. června: Kralice na Hané – Protivanov (sobota
1. 6., 10.00), Klenovice na Hané
– Plumlov (sobota 1. 6., 10.00),
Brodek u Konice/Horní Štěpánov
– Hvozd (11.00), Mostkovice – Určice (13.00), Pivín – Brodek u Prostějova (neděle 2. 6., 14.30).

)/<81,7('.5$-6.6287¨l
0/$'h©&+l.µ
13. kolo, sobota 1. června: Haná
Prostějov – Šumperk (sobota 1. 6.,
14.30), Loštice – Kralice na Hané
(2. 6., 13.00), Smržice – Chválkovice (14.00).

FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%250/$'h©&+l.µ
25. kolo, sobota 1. června, 11.45:
Jeseník – Konice, Slavonín – Čechovice (sobota 1. 6., 11.45, ), Černovír
– Olšany (2. 6., 14.45).

FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%2567$5h©&+l.µ
25. kolo, sobota 1. června, 10.00
hodin: Jeseník – Konice, Slavonín
– Čechovice (1. 6., 10.00), Černovír
– Olšany (2. 6., 12.30).

SpSM – U12 JIH:
25. kolo: 1.SK Prostějov – Hodonín
(neděle 2. 6., 14.00).

SpSM – U13 JIH:
25. kolo: 1.SK Prostějov – Hodonín
(neděle 2.6., 14.00, Zavřel).

MORAVSKOSLEZSKÁ
l.296./,*$8
21. kolo: 1.SK Prostějov – Karviná
(neděle 2. 6., 11.45).

MORAVSKOSLEZSKÁ
l.296./,*$8
21. kolo: 1.SK Prostějov – Karviná
(neděle 2. 6., 10.00).

.5$-6.6287¨l'252678
SK. „B“:
22. kolo, sobota 1. června: Nezamyslice – Němčice nad Hanou /
Brodek u Prostějova (14.30), Otaslavice – Protivanov/Brodek u Konice (neděle 2. 6., 10.00), Plumlov
– Lipník nad Bečvou (10.00), Kozlovice – Pivín (15.00).

.5$-6.6287¨l'252678
SK. „A“:
23. kolo: Zábřeh – Olšany (sobota
1. 6., 13.00).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
25. kolo: Přerov „B“ – Čechovice
(sobota 1. 6., 10.00, Grečmal), Konice – Jeseník (neděle 2. 6., 10.00, Hrbáček), Černovír – Určice (Labaš).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
27. kolo: 1.SK Prostějov – Šumperk
(sobota 1. 6., 12.30, Kolář – Marek).
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připravila sportovní redakce Večerníku

PAVEL FORET

Ofenzivní záložník čechovické rezervy dokázal ve druhém poločase
se Skalkou vsítit hattrick a obrátit tak nepříznivý vývoj utkání. Pro
béčko Sokola to byl souboj, který potřebovaly nutně vyhrát, aby se
stále držely v záchranářském boji a Foret jim k tomu velmi pomohl.
Podobně si vedl i Luděk Olbert z Výšovic.

KOLA

SM LÍK
SOKOL VRAHOVICE
Před sezónou jeden z hlavních adeptů na okresni primát a postupové
místo do I.B třídy Olomoucého KFS opět prohrál, tentorkát nestačil
výsledkově jednoznačně v Tištíně. Navíc hostujících hráčů bylo pouze
jedenáct... Pokud bude chtít mužstvo myslet na postup v další sezóně,
tak má na čem pracovat...

BOFC9FèFSOÉLQĄFEQPWÉE½
Tip
8GéGTPÊMW

2:3

5QMQN8TCJQXKEGVS5QMQN7TéKEGd$q
Tip
Určice mají dvě výhry v zádech a to jim pomůže. Vra- 8GéGTPÊMW
hovicím se od divokého zápasu s Horním Štěpánovem
1:2
nedaří.
6,5QMQN&TåQXKEGVS5QMQN8ÊEQX
Tip
Držovice mají hodně nestálou formu. Nedaří se jim „udě- 8GéGTPÊMW
lat“ šňůru vítězných zápasů. Na domácím hřišti si to ale
2:1
pohlídají.

,KUMTC$TQFGMW-QPKEGVS5QMQN$TQFGMW2TQUV÷LQXC
Souboj dvou trápících se týmů. Poslední dobou se jim příliš nedaří. Na druhou stranu mohou hrát v klidu – sestup i
postup jsou mimo dosah.
(-8ÚwQXKEGVS5QMQNèGEJQXKEGd$q
Veledůležitý souboj bude v moci domácích, kteří o záchranu hodně stojí. Naopak hostům schází hráči. V zápase
o vše příliš branek nepadne.

Tip
8GéGTPÊMW

5:1

Tip
8GéGTPÊMW

3:2

pp

Tip
8GéGTPÊMW

1:0

Tip
5QMQN8TEJQUNCXKEGVS6,6KwVÊP
Domácí jdou suverénně za postupem. Tištín sice bude 8GéGTPÊMW
trápit, ale jen v poločase. Zbytek zápasu bude patřit domá4:1
címu celku.

21Ą#&ª-#010º4Č
1. Libor Němec (TJ Horní Štěpánov) 21 branek
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)
Jakub Kratochvíl (FC Dobromilice)
9. Miroslav Musil (Haná Nezamyslice)
Radek Soldán (Sokol Brodek u Pv)
11. Petr Zahradníček (TJ Sokol Držovice)
Karel Gryc (TJ Horní Štěpánov)
Jan Dvořák (Sokol Vrahovice)
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. Luděk Olbert (FK Výšovice)
Jakub Špaček (FC Dobromilice)
Josef Meluzín (Štěpánov)
Patrik Richter (FC Dobromilice)
26. 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)

352'8.7,9,7$1$675$1ħ+2678-Ì&Ì&+9ăð29,&
Hattrickem se blýskl Olbert, naopak „Nezátka“ zahalil smutek

BYLI JSME
NEZAMYSLICE Souboj „o šest“ bodů mezi domácími
U TOHO
Nezamyslicemi a hostujícím družstvem z Výšovic byl víkendovým
šlágrem Okresního přeboru – II. třídy OFS Prostějov. Nezamyslice
po celý sobotní zápas 23. kola tvořily hru, ale nebylo jim to nic
platné. Výšovice jim ukázaly lekci z produktivity. Po první půli, VIDEO & FOTOGALERIE
klikni na
která skončila těsným vedením favorita dokázaly Výšovice vyřešit
www.vecernikpv.cz
dvě brejkové situace a bylo rozhodnuto. Luděk Olbert dokázal
Foto: Jan Frehar
vsítit hattrick, na všechny tři branky mu nahrál, dnes výborně hra- &PGwPÊ\¾RCUD[NJQFP÷DQLQXPÚD[NQXKF÷VåGLFGQJQFP÷
jící, Zdeněk Fildán. V závěru domácí pouze upravili výsledek na později se Plucnar zjevil sám před bran- konci, jejich koncovka ale byla žalostná.
konečných 1:4. Večerník tento zápas sledoval živě.
kářem po dobrém centru, jenže jeho hla- A tak znovu trestali hosté. Ryšánek vyslal,

H NEZ 1:4
FK VYŠ (0:1)

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR

PROGNÓZA NA 24. KOLO

6,*QTPÊiV÷R¾PQXVS*CP¾0G\CO[UNKEG
Horní Štěpánov musí, Nezamyslice musí. Důležitý souboj, v němž jeden bojuje o postup, druhý o záchranu. Lépe
si povedou domácí.
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ŠAMPI N

FK Skalka 2011 VS(%&QDTQOKNKEG
Oba týmy mají slušnou formu. Těsný zápas nakonec vyzní lépe pro Dobromilice, které jsou aktuálně třetí a hodní
lídry.

fotbal

16
16
15
15
14
14
14
12
13
12
12
12
12
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7

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

vička letěla nad. Hosté tyto šance přežili
a přišel tvrdý direkt pro domácí mužstvo.
Fildán znovu kontroloval míč ve vápně
soupeře a předal ho Olbertovi, který
vystřelil za tyč 0:2. Třetí branka přišla po
kombinaci Dudíka s Fildánem. Fildán
nakonec posunul míč pro Olberta, který
do prázdné brány završil hattrick – 0:3.
Domácí to nevzdávali a stále se snažili
brankou odpíchnout k dramatickému

která skončila až v brance a domácí pili
kalich až do dna – 0:4. Na konci zápasu
byla odpískaná penalta za ruku. Musil ji
zkušeně proměnil, ale sám věděl, že byla
pouze kosmetická úprava – 1:4.
Výhrou se Výšovice drží v boji o záchranu, Nezamyslice ještě budou muset také
bojovat, aby se vyhnuly sestupu.
Statistiky z utkání a průběžnou
tabulku najdete na straně 27

mácí hráči vrátí na začátek druhé půle.
Domácí začali velmi aktivně. Vyrovnat
Hned na začátku důležitého střetnutí se mohl Stejkora, který šel sám na brankáře
dostal Musil do úniku, jenže prováhal z pravé strany, jenže místo nahrávky zvolil
možnost vystřelit a obrana jej stihla od- střelu, která letěla mimo tři tyče. O chvíli
zbrojit. Chvíli nato se řítil ze strany domácí
Vévoda, první pokus zlikvidoval brankář
Škop, následná dorážka orazítkovala tyč.
8NCUVKOKN/+%*.ªè'- t*CP¾0G\CO[UNKEG
Pravidlo nedáš dostaneš se začalo ukazovat. Fildán se dostal s míčem do vápna, „Je to přesně to, co nás trápí celý rok, my jsme měli devět tutových šancí, desátá byla penalta, tu jsme jedinou proměnili.
střílenou přihrávkou vybídl Olberta a ten Zkrátka když nedáme góly, nemůžeme vyhrát. Prohráli jsme navíc hloupými góly. Řekl bych i s nejslabším soupeřem, jaký
z malého vápna tečoval míč do proti po- tu letos byl. Je to smutné, mohli jsme si už záchranu pohlídat.“
/KEJCN&7&ª- t(-8ÚwQXKEG
hybu brankáře „Nezátek“ - 0:1. V závěru
první půle ještě Olbert provětral rukavice „Dle mého jsme vyhráli zaslouženě. Řekli jsme si, že do tohoto zápasu půjdeme bez nervů a budeme si fotbal užívat. Že se nebudeme
brankáře Dvořáka dobrou střelou z trest- hádat, nebudeme řešit věci s rozhodčími a budeme se soustředit na fotbal. Rozhodl první gól, který nahlodal soupeře, a měli jsme taky
ještě nějaké šance, stejně jako soupeř. Měli jsme i štěstí, gólman nás podržel. Ve druhé půli jsme si řekli, že když dáme druhou branku,
ného kopu.
Fanoušci čekali, jakým způsobem se do- soupeře to položí, a vyšlo to. V Nezamyslicích jsme strašně dlouho nevyhráli, já jsem spokojený, kluci to odedřeli a můžeme slavit.“

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč

23. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
FC Dobromilice
TJ Sokol Držovice

3:2
(2:1)

Branky: 10. Richter, 40. Fialka, 80. Kratochvíl – 25. a 50. Řehulka. Rozhodčí:
Milar. Žluté karty: 44. Žondra, 71. Václavík – 40. Valenta, 82. Budaj. Diváci: 75.
Dobromilice:Nosek – Šoc, Rochla, Ryška, Kubíček – Abeles (85. Slavíček), Žondra, Václavík, Richter – Kratochvíl (75.
Bako), Fialka. Trenér: Michal Rochla.
Držovice: Menšík – Fiferna, Srbený,
Valenta, Maška (70. Štěpánek (89. Popelka) – Chlup, Procházka, Kolkop,
Vymazal – Řehulka, Budaj. Trenér: Jindřich Skácel.
Pohledem trenérů:
Michal Rochla: „Jsme spokojeni se třemi body, ubojovali jsme to. Šli jsme si za
vítězstvím o tu branku víc než soupeř.
Hosté byli o něco fotbalovější, ale jen
mezi šestnáctkami. Myslím si, že jsme
vyhráli zaslouženě. Kluky musím zase
pochválit za bojovný výkon.“
JindřichSkácel:„Potkali se dvě mužstva
se zcela rozdílnými systémy. My jsme
se snažili kombinovat, zatímco domácí
hráli nakopávané míče dopředu. Dvakrát
jsme skóre vyrovnali, za mě to byl jasně
remízový zápas. Svými chybami jsme
se připravili o body. Hodně nám chybí
oba zranění útočníci, tedy jak Borja, tak
Zahradníček. Řehulka jim dvakrát utekl,
domácí ho vůbec rychlostně nestíhali,
ale nedokázali jsme ho využívat častěji.“
Sokol Brodek u PV
3:2
Sokol Vrchoslavice 1946 (1:2)
Branky: 38. Soldán, 64. Zatloukal, 84.
Zlámal – 12. Klesnil, 34. Machálek. Rozhodčí: Rek – Mlčoch. Žluté karty: 89.
Müller – 83. Jurčík R., 84. Holub Diváci:
162.
Brodek u PV: Vystavěl – Masař, J. Matoušek, Soldán, P. Matoušek – Valenta
(21. Müller), Piňos, Pávek (75. Gamberský), Zatloukal – Zlámal, Švarc (90. Vlachynský). Trenér: Michal Jelínek.
Vrchoslavice: M. Jurčík – R. Jurčík,
Kańkovský, Holub, Ruber – Machálek,
Hradil, Fialka, Dostál – Liška, Klesnil.
Trenér: Miroslav Panáček.
Pohledem trenérů:
Michal Jelínek: „Dnes to byl zápas nahoru, dolů, který mohl skončit klidně
i osm osm. První poločas byli lepším týmem hosté. Druhý poločas byla aktivita

na naší straně. Dneska musím pochválit
gólmana, který chytal skvěle. Bylo to vybojované vítězství, kluci makali, za což
jim děkuju.“
Miroslav Panáček: „Tlačíme celý zápas,
šli jsme pětkrát na brankáře úplně sami
a nedáte góly, tak je to špatně. První gól
jsme jim úplně darovali. Dneska byla naše
obrana otevřená. Poslední zápasy jsme
se vždy nějak trápili. Dneska jsme dostali
přes uši, hráčům už trochu narostl hřebínek. Soupeř se hlavně bránil a měl rychlé
útočníky. My jsme domácím ten prostor
nechali a oni toho dokázali využít. Hráli
jsme naivně a místo trpělivosti jsme se pořád někam hnali i za stavu, kdy jsme vedli.
Dnes to byl zkrátka náš špatný výkon.“
Sokol Čechovice B
4:2
FK Skalka 2011
(0:1)
Branky: 61., 68. a 70. Foret, 83. Klváček
- 39. Hýžďal, 64. Pinkava. Rozhodčí:
Krátký. Žluté karty: 34. Začal, 78. Klváček, 82. Frys, 86. Veselý – 18. Glouzar M.,
50. Slamenec, 72.Hýžďal. Diváci: 72.
Čechovice B: Zapletal – Hanák (46.
Valdez), Wolker, Začal, Veselý – Vybíral,
Frys, Foret (83. Horák), Rozehnal (64.
Robeš) – Grulich, Klváček. Trenér: Marek Začal.
Skalka: Glouzar A. – Spisar, Slamenec,
Petržela, Donát (56. Sedlák) – Skula,
Bartoník, Hýžďál, Khýr – Glouzar M.,
Pinkava. Trenér: Roman Pinkava.
Pohledem trenérů:
Marek Začal: „Chtěl bych velice poděkovat dorostencům, protože nastoupilo
jich pět, kteří hráli dopoledne zápas, se
Skalkou to zvládli na velice vysoké úrovni. Neměli problém se silovým fotbalem,
který Skalka hraje. Ba naopak byli rovnocenným soupeřem. Dvakrát jsme prohrávali, takže jsme se třepali o výsledek.
Ale závěr byl naprosto v naší režii a ovládali jsme hru i celý zápas.“
Roman Pinkava: „Po prvním poločase
jsme měli vést větším rozdílem, protože
jsme měli spoustu šancí, ale neproměnili jsme je. Bylo nás jedenáct, pak se
nám bohužel zranili dva hráči. Ještě jsme
rychle obvolávali další hráče, aby přijeli.
Nemohli jsme tedy ani prostřídat a dohrávali jsme to v devíti lidech. Soupeř
prostřídal, měl tam mladé kluky. Pak už
bylo jen otázkou času, kdy srovnají a otočí zápas. Gratuluju soupeři a my budeme
rádi, že tu sezónu nějak dohrajem.“

Sokol Určice B
TJ Horní Štěpánov

2:1
(1:1)

Branky: 44. a 76. Vodák – 20. Němec
z penalty. Rozhodčí: Odehnal – Knoll,
Strachoň. Žluté karty: 85. Havlíček, 90.
Klimeš (oba HŠ). Diváci: 30.
Určice B: Pokorný – Kadlec, Hudský
(46. Pospíšil), Plišťák, Berčák – Antoníček, Slezák, Zelina, Hanzelka – Vodák
(77. Čajan), Kouřil (89. Pavlů). Trenér:
Karel Vlach.
Horní Štěpánov:Suchý – Sígl, Fojt, Němec, Abrahám (86. Červinka), Bašný,
Klimeš, Havlíček, Rychnovský (53. Meluzín), Fojt, Tyl. Trenér: Adolf Langer.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „První poločas byl vyrovnaný, výsledek 1:1 tomu odpovídal.
Hosté možná měli i trochu navrch v první půli. Dokázali jsme ale ubránit tlak
soupeře, a ještě stihli vyrovnat. Prohrávali
jsme z penalty, která byla jednoznačná.
Druhou půli jsme byli lepším týmem
my. Přidali jsme na důrazu, vyhrávali jsme
osobní souboje a zpřesnili kombinaci.
Vodák nakonec deset minut před koncem rozhodl, proměnil šanci a výhru už
jsme dokázali ubránit. Pro nás velmi důležité tři body. Záchranářská mise se daří.“
Adolf Langer: Z rozhodnutí klubového
vedení se k zápasům nevyjadřuje.
Sokol Vícov
2:2
Jiskra Brodek u Konice (1:1) pk 3:4
Branky: 22. a 77. Vávra – 20. Kolář, 75.
Koudelka. Rozhodčí: Dömisch. Žluté
karty: 26. Rozsíval – 88. Koudelka. Diváci: 76.
Vícov:Drčka (88. Štuler) – Liška, Humpolíček, Adámek, Chytil – Šobr, Vávra,
Světlík, Rozsíval – Dobeš (72. Trnečka),
Ježek. Trenér: Miroslav Krutovský.
Brodek u Konice: Kováč – Svoboda,
Blatner, Možný, Hloušek – Z. Koudelka,
Sekanina, P. Koudelka, M. Grepl – Kolář,
P. Grepl. Trenér: Patrik Müller.
Pohledem trenérů:
Miroslav Krutovský: „Vyrovnané utkání, soupeř se dostal dvakrát do vedení,
my jsme ale dvakrát vzápětí srovnali. Remíza byla podle mě zasloužená, soupeř
byl možná pohyblivější. Šance ale byly
na obou stranách. Na penalty jsme zase
selhali. To už je tak nějak tradice. Nejvíc
nás mrzí zranění brankáře Drčky, který
nedochytal, když se srazil s útočníkem,

který pojede na vyšetření s kolenem.“
Patrik Müller: „Utkání bylo bojovné, my
jsme ze začátku dobře kombinovali, pak
jsme ale přistoupili na hru soupeře a byla
to taková nakopávaná z obou stran. Podařilo se nám dostat do vedení, domácí ale
hned vyrovnali. Druhý poločas se odehrával podobně, byli tam pasáže, se kterými
jsem byl spokojen, ale jinak to byl hlavně
velký boj. Když jsme dali druhý gól, soupeř znovu okamžitě vyrovnal. Penalty
jsou loterie a dnes jsme je zvládli. Ke konci
utkání došlo ke zranění brankáře, kdy se
s ním srazil náš útočník. Oba už jeli proti
sobě a srazili se. To bylo takové nezaviněné. Doufám, že se domácí brankář z toho
brzy dostane a přeji mu brzké uzdravení.“
TJ Tištín
4:1
(0:0)
Sokol Vrahovice
Branky: 55. a 65. Kyselák, 84. Hamala,
86. Bosák – 70. Studený. Rozhodčí: Němec – Weiser. Žluté karty: 35. Hamala,
65. Hanák, 80. Bosák – 74. Závodský, 80.
Studený. Diváci: 100.
Tištín: Koutský – Rudolf Návrat, Hanák,
Slavík (38. Robin Návrat), Jančík – Oulehla (46. Hanák), Hamala, Sipěna, Hýsek Bosák, Kyselák. Trenér: Zdeněk Oulehla.
Vrahovice: „Mačkal – Klíč, Prucek,
Pořízka, Michalec – Závodský, Dvořák,
Studený, Bukovec – Krč, Farný. Trenér:
Vladimír Krč.
Pohledem trenérů:
Zdeněk Oulehla: „Výsledek úplně neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti. První
poločas byl remízový. Po změně stran se
nám podařilo dvakrát skórovat jako přes
kopírák. Kdy krajní záloha potáhla míč
po kraji a Kyselák se ani jednou nemýlil.
Potom jsme dostali gól na 2:1. Ale na
konci jsme dokázali využít toho, že hosté
otevřeli hru a zápas už jsme pak měli ve
svých rukách. Kluci plnili to, co měli, a za
to jim musím poděkovat. Počasí bylo ideální, navíc tři body, takže jsme spokojeni.
Vladimír Krč: „Přijeli jsme v jedenácti
lidech. Velmi okleštěná sestava, ale na to
se nebudu vymlouvat. První poločas byl
vyrovnaný. I druhá půle byla vyrovnaná,
ale domácí těžili ze zkušeností ze svého
úzkého hřiště. Na konci nás rozebrali jak
domeček z karet. (smích) Domácí si za
ten výkon výhru zasloužili. Utkání proběhlo v klidu a bez zbytečných emocí.
My teď především čekáme na konec sezóny, abychom se dali dohromady.“ (jaf)

Pondělí 27. května 2019
www.vecernikpv.cz
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Nohejbalisté venku nestačili na posílené Modřice B Přebor firem v nohejbale
MODŘICE, PROSTĚJOV Další
stvrzující krok za postupem do
play-off 1. ligy družstev mužů
ČR 2019 nohejbalisté TJ Sokol
I Prostějov neudělali. V 10. kole
soutěže se proti nim soupeř MNK
Silnice Group Modřice B výrazně
posílil o pendly ze svého extraligového áčka a na vlastním kurtu
zvítězil vcelku přesvědčivě 6:2.
„Bohužel tento zápas se nám moc
nevydařil i přes těsné prohry zejména v prvních dvou dvojkách, které
mohly skončit klidně opačně. Ale
část sportovního štěstí jsme si už asi
vybrali v prvním vzájemném utkání,
které jsme navzdory vyrovnanému
průběhu nedávno ovládli 6:0. Tentokrát vše dopadlo naopak, jak to ve

MNK MO
SOK PV

6
2

sportu chodí,“ povzdechl si trenér
„jedničky“ Richard Beneš.
Z rodinných důvodů mu v sobotu
chyběl Petr Deutsch. „To bylo určitě oslabení,“ podotkl kouč. Vzápětí
přiblížil vývoj duelu. „V úvodních
dvojicích jsme měli vždy moc špatný začátek, potom dokázali soupeře
dohnat, ale koncovky byly na straně
Modřic. Trojky hrajeme již několik
zápasů po sobě s množstvím nevynucených chyb a ve vyrovnaných
soubojích to znamená jeden z důvodů našich porážek, rovněž na-

hrávka i mezihra nejsou optimální,“
uznal Beneš.
„Vložená dvojka a singl byly opět
naší velkou devízou, ovšem pokud
chceme venku bodovat, musíme
vyhrávat i trojky a dvojky. Pouze kvalitní plonk a jednotlivec nemůžou
na úspěch stačit. Následné obrácené
trojice byly sice v některých setech
velmi vyrovnané a ve druhé trojce
jsme skoro pořád vedli, ale znovu
chyběl jistější závěr bez chyb,“ připojil Beneš k celkově nevydařenému
střetnutí.
I přes vysokou porážku mírně komplikující slibné postavení v horní
polovině prvoligové tabulky rozhodně nelámal nad svými svěřenci
hůl. „Tentokrát nemám z jednotlivců

příliš koho vyzvednout, všichni kluci
hráli pod své možnosti. Přesto z hlediska celého týmu stále stojím pevně
na jeho straně, neboť je to bojovný
a kvalitní mančaft, který ještě letos
neřekl své poslední slovo,“ zdůraznil
zkušený lodivod prostějovských nohejbalistů.
Ti mají další mač na programu po
dvoutýdenní pauze až v sobotu
8. června od 14.00 hodin doma
s Českým Brodem. V příštím vydání Večerníku tak přineseme rozbor současné situace mužů Sokola
I v soutěži včetně postupového výhledu do vyřazovací části.
(son)
Statistiky z utkání, ostatní
výsledky a průběžnou
tabulku najdete na straně 26

trojic. Hlaste se!

PROSTĚJOV TJ Sokol I Prostějov
pořádá ve dnech 19. a 20. června od
16:00 do 21:00 hodin na kurtu u sokolovny na Skálově náměstí Přebor
firem v nohejbale trojic.
Za každou firmu se může přihlásit
jedno družstvo, které před zahájením
soutěže předloží soupisku s potvrzením, že hráči jsou zaměstnanci dané
společnosti. Družstva na prvních
místech konečného pořadí obdrží
věcné ceny, občerstvení v průbě-

hu turnaje bude zajištěno na místě.
Přihlášky do Přeboru firem v nohejbale
trojic je nutné zaslat nejpozději do 12.
června na e-mailovou adresu benes.nohejbal@seznam.cz nebo telefonicky na
číslo 736 536 930.
„Pevně věříme, že je v Prostějově dost vyznavačů nohejbalu jakožto ryze českého
tradičního sportu, kteří se soutěže budou
chtít zúčastnit. Těšíme se na zápolení firem a doufáme, že vyjde počasí,“ uvedl za
pořadatele Richard Beneš.
(son)
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PROSTĚJOV, OLOMOUC
Hned několikanásobnou dohru má středeční pohárový duel mezi Baníkem Ostrava a Slavií
Praha. Finále MOL Cupu hrané
na olomouckém Andrově stadionu skončilo k nelibosti fanoušků i hráčů Baníku 2:0 pro
nové šampiony. Notná část
„chacharů“ se zlobila kvůli odpískané penaltě, kterou ve 37.
minutě proměnil Souček, a jež
začala být na veřejnosti záhy
zpochybňovaná nakonec i samotným hlavním rozhodčím.
Fyzicky to ale odnesl jiný sudí,
Petr Antoníček z Prostějova.
Ten byl při utkání jako videorozhodčí a letmý kontakt
Procházky s Ngadeuem potvrdil jako penaltový.

Michal SOBECKÝ
Část příznivců Baníku penaltový verdikt nestrávila ani pár minut po zápase
a když se naskytla příležitost, rozhodla se tento čin potrestat. Ovšem tím
nejhorším možným způsobem. Když
se totiž štáb videorozhodčího chystal
k odjezdu, přišla k nim skupinka ostravských příznivců a jeden z nich udeřil
právě Petra Antoníčka pěstí do obličeje. K dalšímu fyzickému kontaktu už
naštěstí nedošlo. Po zásahu městské
policie se totiž útočníci rychle rozprchli. „Schytal jsem jednu ránu pěstí, pak
rychle zakročila policie,“ vrátil se k in-

Zraněný sudí byl členem VAR a potvrdil kontroverzní penaltu
kriminovanému momentu pro Večerník
Antoníček. Do nemocnice se šrámy nakonec
nemusel.
Celá záležitost
ale nechybí ani
v zápise o utkání. „Po skončení
utkání při odchodu týmu VAR ze stadionu
k automobilu došlo nejprve k slovnímu útoku na tým
VAR
a následně k fyzickému napadení člena
týmu VAR Petra Antoníčka fanoušky
FC Baníku Ostrava - povalení na zem
a úder pěstí do hlavy,“ uvádí se mimo
v oficiálním dokumentu.
Útok následně okomentovala fotbalová asociace. „FAČR jednoznačně odsuzuje incident, ke kterému došlo po
finálovém utkání MOL Cupu, kdy byl
zástupci fanoušků klubu FC Baník Ostrava fyzicky napaden člen týmu VAR
Petr Antoníček. Asociace jako pořadatel utkání si zároveň uvědomuje, že došlo k chybě v komunikaci mezi sudími
a bezpečnostními složkami, které měly
zajistit bezpečný odjezd rozhodčích
z místa utkání, a přijme v tomto směru
patřičná opatření,“ sdělil Michal Jurman
z oddělení komunikace.
Zápasemseužzabývaladisciplinárníkomise. Konkrétně řešila chování fanoušků Slavie i Baníku – oba tábory nešetřily
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pyrotechn i k o u
a vhazováním
předmětů
na
hřiště. Například na
straně Ostravských
šlo o použití šedesáti bengálských
ohňů, dělobuchu a dýmovnice. Baník
pak má navrch také útok na Petra Antoníčka, kterým se nyní zabývá i policie. „O napadení rozhodčího jsme se
dozvěděli z médií a z úřední povinnosti jsme v této věci zahájili prověřování,“ informoval mluvčí policie Libor
Hejtman. FC Baník Ostrava dosud na
dotazy redakce nereagoval.
Nicméně důsledky může nést také rozhodnutí samého Antoníčka. Disciplinární komise se totiž bude zabývat také
nařízením penalty, která byla nejen dle
expertů, ale Komise rozhodčích minimálně hodně přísná a spíše nařízena být
neměla, i červenou kartou pro Milana
Baroše za nesportovní chování, který
nesmí rozhodnutím komise nastoupit
v příštím zápase v baráži o účast v Evropské lize. Další jednání o osudu aktérů
pohárového zápasu projedná FAČR ve
čtvrtek.

PROSTĚJOV Nepříjemný zážitek
si ze středečního fotbalového MOL
Cupu odnesl sudí z Prostějova Petr
Antoníček. Po pohárovém souboji
ostravského Baníku a pražské Slavie se čtyřiatřicetiletý muž, který
v utkání působil jako videorozhodčí, stal terčem fyzického útoku!
Napadlo jej totiž několik příznivců
Baníku, kteří nesouhlasili s jím posouzenou penaltou. „Nemám chuť
to příliš medializovat,“ uvedl na
druhý den nešťastný arbitr.

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
ƔƔ Jak byste se vyjádřil k incidentu?
„Nerad bych celou záležitost rozšiřoval. Částečně proto, že podobné incidenty mohou potenciální rozhodčí
odradit. Vše je už medializované, incident je v zápisu o utkání.“
ƔƔ Jaké jste si z útoku odnesl ná-
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sledky? Musel jste vyhledat lékaře?
„Ne, nic takového. Zranění jsem nijak
nehlásil, normálně funguji. Dostal
jsem jednu ránu pěstí, následně rychle
zasáhla policie. Myslím, že je celá věc až
trochu příliš přefouknutá.“
ƔƔ Zážitek to ale nebyl pěkný...
„Ano, zaskočilo mě to, nic podobného
jsem na fotbalu nezažil. Tohle byl největší zápas, u něhož jsem asistoval, a vzpomínku na něj nebudu mít pěknou...“
ƔƔ Už jste vypovídal na policii?
„Ještě mě nikdo neoslovil.“

ƔƔ Byli útočníci maskovaní? Poznal byste je?
„Asi ne. Proběhlo to hrozně rychle,
navíc už byla tma. Povalili mě na zem,
dostal jsem ránu pěstí do hlavy, využili
moment překvapení, a hned utekli.“
ƔƔ Prý šlo o fanoušky Baníku.
„Ano, měli oblečení s klubovými symboly.“
ƔƔ Šel jste sám, nebo s kolegy od
videa?
„Byli se mnou dva kolegové, ale celé
to bylo v mžiku, zareagovat nikdo nestihl.“
ƔƔ Řekli vám útočníci něco? Třeba
proč to dělají?
„Nic konkrétního, jen nadávky.“
ƔƔ Máte chuť pokračovat v kariéře?
„Ano. Dělal jsem svou práci u monitoru, nejsem si vědom žádné své chyby.
Tohle je nepěkná zkušenost, ale neodradí mě.“
ƔƔ Platí tedy vaše delegace na sobotní zápas Jihlavy?
„Zatím delegace platí. Je to pak asi spíše dotaz na jiná místa, zda bude platit
i dále.“ (Petr Antoníček jako pomezní
sudí utkání odřídil – pozn.red.)

Ve školním fotbalovém turnaji bodovala „Melantriška“

PROSTĚJOV V polovině května
proběhl další ročník Fotbalového
turnaje neregistrovaných hráčů
základních škol. Turnaj pořádají
komise sportovní a školská Magistrátu města Prostějova a po
úspěšné loňské premiéře se opět
organizace turnaje zhostila Střední
odborná škola podnikání a obchodu v Prostějově.
„Přípravu a průběh turnaje realizovali
studenti sportovního managementu
pod vedením učitele Tomčíka. Jsem
za tuto příležitost rád, je to pro studenty praktické uplatnění jejich
dovedností a schopností,“ sdělil
ředitel školy Marek Moudrý.

Pohár za první místo si v kategorii žáků 1. a 2. třídy odnesly děti
ze základní školy Melantrichova.
Stříbrnou pozici obsadila základní
škola Dr. Horáka a bronzovou základní škola E. Valenty.
V druhý den klání proběhly zápasy 3. a 4. tříd. I v nich vyhráli žáci
„Melantrišky“, na druhé pozici se
umístila škola z Palackého ulice a na
třetí z RG a ZŠ města Prostějova ve
Studentské ulici.
Akci přišli také podpořit a předat
dětem trofeje primátor Prostějova
František Jura a náměstek pro
oblast školství, výchovy, vzdělávání
a sportu Jan Krchňavý. „Turnaje se

zúčastnilo sedm prostějovských
základních škol. Poděkování
patří sponzorům za odměny pro
soutěžící. Všechny děti obdržely
trička od společnosti TK PLUS
Prostějov, první dva týmy získaly
vyhlídkový let nad Prostějovem
od spolku Deltaklub Stichovice, Domovní správa Prostějov
věnovala volné vstupy do aquaparku, OC Zlatá Brána finanční
poukázky, občerstvení Cavalo
opékání špekáčků pro celý tým
a výrobce Gala fotbalové míče.
Zdravotní službu pak zajišťovali studenti střední zdravotnické školy,“
podotkl Marek Moudrý.
(red)
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Přemysl Kubala a Petr Beneš předvedli v Prostějově
špičkový beachvolejbal a mluvili nejen o Londýně 2012

Petr Beneš (P. B.): „Po deštích
v předchozích dnech bylo nakonec supr počasí, lidi přišli, tleskali
a povzbuzovali. Takže jsme si s
Přemkem vzpomněli na ty krásné
společné chvíle, kdy jsme hrávali
na vrcholové úrovni. A dnešní odpoledne jsme si určitě užili. Diváci
snad taky.“
yy Kdy naposledy jste spolu
vlastně absolvovali nějaký oficiální turnaj?
P. B.: „Loni, myslím, ne, ale pamatuju si, že v roce 2016 jsme byli druzí
na mistrovství republiky a rok nato
čtvrtí na Super Cupu v Praze na Palackého náměstí.“
yy Teď už tedy vyhrála nad aktivv rámci exkluzivního
ním hraním povolejbalová pracovní kariéra?
interview
P. K.: „Petr i já máme povinnosti u
pro Večerník
Českého volejbalového svazu, pro
se ptal
který oba pracujeme. Peťa jako hlavní šéf beache, já na pozici manažera
mládeže. Ale myslím, že aspoň obMarek
čas si spolu ještě nějaký turnaj dáme.
SONNEVEND
Budeme mít díky tomu současné
yy Jaké dojmy jste si odnesli z této nejlepší hráče Česka líp pod dohleexhibice?
dem. Teď jsme mladé kluky ještě
Přemysl Kubala (P. K.): „Bylo to porazili a tím pádem víme, že muperfektní. Už aktivně nehráváme síme na jejich zlepšování zamakat.“
tolik jako dřív, pohybu máme
(smích)
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.“

Podle mě zažívá český beach momentálně
své vrcholné období a myslím si, že v lepší
kondici než teď nikdy nebyl. A holky mají
v Tokiu dokonce reálnou šanci na medaili...
yy Myslíte, že soupeři Radovan Makovský a Vít Beneš hráli proti vám
naplno?
P. B.: „Myslím, že snad jo, předem domluvené nic nebylo. Každopádně jsem
panu primátorovi slíbil před zápasem,
že bude tiebreak, a proto jsme první
set takticky prohráli. Abychom to pak
mohli pořádně rozbalit, hrát naplno.“
(směje se)
P. K.: „A co se toho tiebreaku týče, dostal Petrův syn Víťa před jeho začátkem
jasně na vybranou: když ho vyhrají oni,
jedou domů vlakem, a pokud vyhrajeme my, tak se můžou i zpátky svézt s
náma autem. Nakonec to, myslím, dopadlo, jak mělo.“ (opět se smíchem)
yy Víte přesně, kolik let jste společně nastupovali během vrcholné kariéry?
P. B.: „Dohromady jsme se dali v roce
2008 a od té doby spolu hráváme turnaje v podstatě až dosud. S tím, že víc
vážně jsme to brali do toho předloňska. Momentálně už je
to spíš takové zpestření,
abychom se trochu
pohnuli a prohnali
mladé.“

hodně dlouho počkat, až do devětatřiceti.“ (směje se)
P. B.: „Už to, že jsme se na olympiádu
mezi omezený počet nejlepších dvojic
světa vůbec dostali, jsem vždycky bral
jako náš nejhodnotnější úspěch za celou kariéru. Člověk po hrozně velkém
úsilí dosáhne toho, po čem dlouho
touží. A absolvovat největší sportovní
akci planety byl samozřejmě ohromný
zážitek.“
P. K.: „Na olympiádu postupovalo jen
šestnáct nejlepších dvojic ve světovém
žebříčku, kde my jsme po tom Římě
byli dvanáctí a chvíli dokonce drželi
desáté místo. Čehož si oba hodně ceníme, v součtu výsledků za celé dva roky
nešlo o žádnou náhodu. A Londýn
pak znamenal logický vrchol celé téhle
cesty, která byla pro nás opravdu strašně
těžká.“
yyV jaké kondici podle vás je současný český beachvolejbal?
P. B.: „Myslím si, že v lepší než teď nikdy nebyl. Naše holky Markéta Nausch
Sluková s Bárou Hermannovou jsou

Co se tiebreaku týče, dostal Petrův syn Víťa
před začátkem jasně na vybranou: když vyhrají
oni, jedou domů vlakem, a pokud vyhrajeme my,
tak se můžou i zpátky svézt s náma autem...

vizitka

PŘEMYSL KUBALA
✓ narodil se 16. prosince 1973 ve Frýdku-Místku
✓ od dětství se věnoval volejbalu, prošel všemi
mládežnickými týmy Ostravy a v jejím dresu
naskočil už v sedmnácti letech do extraligy mužů
✓ v šestkovém volejbalu dosáhl na klubové
úrovni největšího úspěchu ziskem mistrovského titulu 2006
✓ byl dlouholetým reprezentantem ČR v šestkách, z mistrovství
Evropy 2001 si přivezl čtvrté místo
✓ souběžně s šestkovou kariérou se začal věnovat rovněž plážovému
volejbalu, nejdéle hrával s Michalem Palinkem a následně
od roku 2008 s Petrem Benešem
✓ získal řadu medailí včetně zlatých na MČR v beachi,
i na písku patřil spoustu let do národní reprezentace
✓ startoval na mnoha světových i evropských šampionátech,
vrcholem se stala účast na letních olympijských hrách 2012
v Londýně
✓ je ženatý, jeho syn se také věnuje beachvolejbalu
✓ momentálně pracuje na Českém volejbalovém svazu
jako manažer beachvolejbalové mládeže ČR
zajímavost: v roce 1997 byl vyhlášen nejlepším
volejbalistou České republiky

yyCo máte v plánu letos?
P. K.: „Asi nějaké turnaje Super Cupu a
nejspíš i mistrovství republiky. Plus některé menší akce v rámci Českého poháru a podobně si možná dáme každý
se svým synem. Záleží, jak na tom budeme fyzicky a co stihneme pracovně.“
yySvé hraní tedy už berete na pohodu, pro zábavu?
P. B.: „V zásadě ano, ale jsme pořád
sportovci, proto chceme vítězit nejvíc,
co to půjde. Já osobně jakmile jsem na
kurtu, neznám bratra ani syna a toužím
vyhrát.“ (usmívá se)
P. K.:„Akorát je problém, že už to člověku nevychází tolik jako dřív a musí
se smířit s častějšími porážkami.“
(smích)
yy Můžete prozradit nejkrásnější zážitek ze společné kariéry?
P. B.: „Za sebe můžu říct, že
jsem si nejvíc užil náš postup na
olympiádu, který jsme vybojovali
na turnaji v Moskvě. Tenkrát to pro mě
osobně byla asi největší euforie.“
P. K.: „Já jsem to měl trochu jinak. Pamatuju si, že po té Moskvě nebyl náš
postup na olympiádu ještě stoprocentně jistý, kvalifikace končila až dalším turnajem v Římě. A tam se nám povedlo
vybojovat historicky jeden z nejlepších
výsledků, když jsme na grandslamu
skončili pátí, čímž byla postupová radost definitivně stvrzená. I oslavnými
doutníky, které jsme si tenkrát zapálili.
Pro mě byla ale neskutečným zážitkem
celá ta dvouletá kvalifikační pouť, kterou jsme museli v boji o olympijské hry
projít.“
yyA co sám start na LOH 2012 v Londýně, jaké jste si odnesli pocity?
P. K.: „Dá se říct, že to byl takový splněný sen. Na který jsme si teda museli

bez nadsázky jedny z nejlepších na světě
a pokud jim vydrží zdraví, mají naprosto reálnou šanci bojovat na olympiádě o
medaili. Navíc všichni věříme, že se do
Tokia probojují i další naše dvojice. Jak
druhý ženský pár, tak kluci Ondra Perušič s Davidem Schweinerem. Podle
mě zažívá český beach momentálně své
vrcholné období.“
P. K.: „Souhlasím s Petrem. Samozřejmě z toho máme radost a tím víc se snažíme pracovat i s mladými, abychom
úspěchy do budoucna udrželi nebo
ještě vylepšili. A každá taková akce,
jako například tohle otevření beach
kurtu pro veřejnost na prostějovském
náměstí, je moc fajn, českému volejbalu
pomáhá. Díky za to!“
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vizitka

PETR BENEŠ
✓ narodil se 27. listopadu 1974 v Praze
✓ od dětství se věnoval volejbalu,
prošel mládežnickými týmy VŠ Praha
a poté USK Praha, s jehož dorostem se stal
mistrem republiky 1990
✓ do extraligy mužů naskočil v šestkovém volejbalu
o rok později právě za USK Praha
✓ Českou republiku reprezentoval v šestkách „pouze“
v juniorském věku
✓ během svých vysokoškolských studií v Americe se začal věnovat
plážovému volejbalu, jako prvního parťáka měl svého bratra
Josefa Beneše, od roku 2008 pak hrával s Přemyslem Kubalou
získal řadu medailí včetně zlatých na MČR v beachi,
na písku patřil spoustu let do národní reprezentace
✓ startoval na mnoha světových i evropských šampionátech,
vrcholem se stala účast na letních olympijských hrách 2012
v Londýně
✓ je ženatý, jeho syn se také věnuje beachvolejbalu
✓ momentálně pracuje na Českém volejbalovém svazu
jako šéftrenér beachvolejbalové reprezentace ČR
zajímavost: vystudoval univerzitu v USA
s ekonomickým zaměřením

19052410597

PROSTĚJOV Osud v podobě
nejprve špatného a pak zlepšeného počasí tomu chtěl, že Hanácké
beach 2019 na pískovém hřišti v
centru Prostějova slavnostně otevřel předminulý pátek právě jejich
exhibiční duel. Přemysl Kubala
a Petr Beneš. Tahle dvě jména
znamenala (nejen) v českém plážovém volejbalu řadu let mnoho,
oba ve společné dvojici dobyli
mnoho významných úspěchů. Na
náměstí T. G. Masaryka pobavili
fanoušky i ve svém trochu pokročilejším věku stále vysoce kvalitní
hrou a následně se ochotně rozpovídali.

Pondělí 27. května 2019
www.vecernikpv.cz
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ŠPIČKOVÝ BEACHVOLEJBAL v centru města tentokrát

PROSTĚJOV Necelý týden po vydařené exhibici mužů oživila pískové hřiště pro veřejnost otevřené městem Prostějov v centru na Masarykově náměstí druhá zápasová show v beachvolejbalu. Tentokrát patřil kurt něžnému pohlaví, když ve čtvrtečním odpoledni nastoupily špičkové české plejerky Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou proti prostějovsko-brněnské
dvojici Tereza Baláková - Ivana Cebáková. U toho prostě Večerník nemohl chybět!
Stejně jako v případě Přemysla Kubaly a Petra Beneše i druhou vysoce kvalitní sportovní podívanou ohrožovala
nepřízeň počasí, navíc ještě akutněji.
Bylo totiž zataženo, hodně větrno
a teplota se ani zdaleka neblížila dvaMarek
ceti stupňům Celsia. Ještě po poledni
SONNEVEND
ke všemu pršelo, ale naštěstí šlo jen
o přeháňku, načež se Matka příroda
aspoň trochu umoudřila. A exhibiční
duel se tak mohl uskutečnit.
Všechny čtyři hráčky představil a střetnutí průběžně komentoval manažer
VK Prostějov Peter Goga. Jasnými
favoritkami byly Kvapilová - Kubíčková, loňské mistryně republiky a co do
postavení ve světovém žebříčku druhý
nejlepší ženský pár ČR. Ostatně už
z jejich maximálně důkladné i precizní
rozcvičky bylo znát, jakými jsou profesionálkami. A také že své vystoupení
na Hané berou navzdory jeho přátelskému charakteru velice vážně.
Ani domácí duo tvořené mladou odchovankyní vékáčka Balákovou a jednorázově domluvenou partnerkou
Cebákovou (místo s ramenem laborující Gabriely Kozmík) se však nechtělo nechat zahanbit. Tím pádem
se na bílém písku před prostějovským
$÷JGO P¾XwV÷X[ 2TQUV÷LQXC O÷N[
OKUVT[P÷ TGRWDNKM[ /KEJCNC -XCRKNQX¾ muzeem rozhořel naplno vedený boj
C/KEJCGNC-WDÊéMQX¾éCUKPCRTQJNÊF o každý míč s řadou výborných útočMWTCFPKEGC\¾OMW
ných momentů i neméně skvělých

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC obranných zákroků.
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FOTOGALERIE
klikni na

Permanentně navrch ale přesto měly
www.vecernikpv.cz
papírově silnější beachvolejbalistky. Debl usilující o účast na letních
olympijských hrách 2020 v Tokiu
rychle získal výrazný náskok, který
zpočátku zakřiknuté Moravanky sice
vzápětí dotáhly na 11:7, leč zbytek
úvodního setu patřil jednoznačně
Míšám – 21:9. Druhá sada následně
vyzněla o něco vyrovnaněji, neboť
Balča s Ivčou postupně odhodily
mírnou nervozitu a členkám národní elity plážového sportu víc vzdorovaly. Přesto si naplno makající
5GwRKéMQXÚOKDGCEJXQNGLDCNKUVMCOKUG\X÷éPKNKwÆHOCTMGVKPIQXÆURQNGéPQUVK6-
soupeřky nenechaly ujít zaslouženě
2.75/KTQUNCXèGTPQwGM PCUPÊOMWXNGXQ CP¾O÷UVEKRTQUV÷LQXUMÆJQRTKO¾VQTC
suverénní vítězství – 21:12 a 2:0.
/KNCFC5QMQNQX¾ XRTCXQ U,CPGO-TEJÿCXÚO
Foto: Marek Sonnevend
Všem aktérkám pěkného utkání
osobně poděkovaly osobnosti proBYLI JSME
stějovského
veřejného
U TOHO
života, jež na akci
dorazily. Za statutární město Prostějov
to byli náměstkové
primátora Milada Sokolová a Jan Krchňavý
i radní Miloš Sklenka, za
marketingovou agenturu
TK PLUS Miroslav Černošek a Petra Černošková.
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potvrdil na závěr Peter Goga.
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PROSTĚJOV Hned od jejich příjezdu na prostějovské náměstí T. G.
Masaryka bylo jasně znát, že zdejším divákům chtějí předvést to nejlepší ze svého beachvolejbalového
umění. Bez ohledu na fakt, že nešlo
o ostrý soutěžní zápas, ale „pouze“
exhibiční duel. A na špičkovou dvojici žen Michala Kvapilová – Michaela Kubíčková skutečně byla radost
pohledět.

Marek SONNEVEND

yy Vypadalo to, že střetnutí berete
dost vážně. Souhlas?
Michala Kvapilová: „Je pravda, že
jsme do toho nastoupily docela naplno. Přece jen máme před dvěma důležitými turnaji a potřebujeme se trochu
rozehrát. Na druhou stranu jsme tuhle
exhibici pojaly i víc uvolněně a bez
stresu, aby to byla zábava.“
yy Terka Baláková s Ivou Cebákovou tlumočila vaši předzápasovou
domluvu, že je prý budete trochu
šetřit. Nešly jste tedy na úplných sto
procent?
Michaela Kubíčková: „Byla to exhibice, kde chce člověk hlavně něco
pěkného předvést lidem. Kromě toho
jsme si i něco vyzkoušely, některé
herní věci. Ale stejně platí, že jakmile
vstoupíme na kurt a začneme hrát,
nejde to na padesát procent. Jsme
sportovkyně, v zápalu boje nedokážeme nic schválně vypouštět. Na té síti
pracuje instinkt a do každé výměny
nakonec jdeme naplno.“
yy Šlo tedy z vašeho pohledu o vydařenou akci i přípravu v jednom?
Michala Kvapilová: „Určitě. Hlav-

#MVÆTM[DGCEJXQNGLDCNQXÆGZJKDKEGåGPX2TQUV÷LQX÷PCURQNGéPÆOUPÊOMW\NGXC+XCPC%GD¾MQX¾/KEJCGNC-WDÊéMQX¾/KEJCNC-XCRKNQX¾C6GTG\C$CN¾MQX¾
Foto: Marek Sonnevend

ně jsme chtěly divákům ukázat, jaký
beach my hrajeme, co umíme a že je
nám blízké pojetí s častým tvrdým
smečováním bez tolika ulívek. Snad se
to docela povedlo a lidi si utkání užili
podobně, jako my. Hřiště je tady pěkné, navíc na historickém náměstí. Pro
nás příjemný zážitek.“
yy Méně příznivé počasí vás nerozhodilo?
Michala Kvapilová: „Samozřejmě je
vždycky příjemnější hrát v teple a za
sluníčka, i pro diváky je opravdové
letní počasí u beache mnohem lepší.
Ale provozujeme venkovní sport pod
širým nebem a na to, že někdy není
zrovna hezky, musíme být připravené.“
Michaela Kubíčková: „V našem
sportu je důležité, abychom byly
schopné předvést své maximum
za jakéhokoliv počasí. To znamená
i v chladnu a s větrem jako dnes. Už
jsme na ledacos zvyklé, trochu zima
nás nemůže zaskočit.“ (s úsměvem)
yy Zmínily jste dvě akce, které vás
teď čekají. Oč půjde?

Michala Kvapilová: „Hned od pátku hrajeme Super Cup v Ládví, kam
se moc těšíme, protože nastoupíme
doma v Praze před svými fanoušky.
Další týden pak bude následovat
turnaj Světové Tour v Ostravě, což je
taky paráda, protože nejlepší dvojice
planety znovu dorazí do České republiky. A my proti nim zabojujeme o co
nejlepší výsledek.“
yy Vaším hlavním dlouhodobým
cílem je účast na olympiádě příští
rok v Japonsku?
Michala Kvapilová: „Rozhodně jo.
A obě věříme, že šanci si tenhle sen splnit máme docela velkou. Kvalifikovat
se do Tokia na základě umístění ve světovém žebříčku pro nás bude asi složitější, protože spolu nehrajeme dlouho
a musely bychom sbírat spoustu bodů.
Schůdněji tak vypadá zvládnout Kontinentální pohár, postoupit na olympiádu z něj. Každopádně zbývá ještě
více než rok, což je dlouhá doba a stát
se může hodně věcí. Za svým cílem ale
půjdeme ze všech sil.“

PROSTĚJOV Sice dostaly naloženo 9:21 a 12:21, ovšem žádnou ostudu rozhodně neudělaly.
Jednomu z nejlepších českých
párů se Tereza Baláková s Ivanou
Cebákovou snažily maximálně vzdorovat dobrou obranou
v poli, herní chytrostí či šikovností a velkou bojovností. Chvílemi se to dařilo více, chvílemi
méně. A celkově měla čtvrteční
exhibice i s přispěním domácího
dua dost vysokou úroveň.

Marek SONNEVEND
yy Jaké bylo postavit se špičkové
dvojici ČR?
Ivana Cebáková: „Z hráčského hlediska během utkání to někdy nebylo
úplně nejpříjemnější, když nás soupeřky zrovna drtily. Přesto šlo o super zážitek, holky mají natrénováno
a jsou fakt hodně dobré, nastoupit
proti nim byla pro nás událost.“

Tereza Baláková: „Já jsem proti tak
výborným beachvolejbalistkám ještě nikdy nehrála, takže souhlasím, že
šlo o velký zážitek.“
yy Soupeřky vás příliš nešetřily,
že?
Tereza Baláková: „Před zápasem
jsme se s holkama domlouvaly, aby
nás právě aspoň trochu šetřily. Během utkání se mi to pak ale moc
nezdálo, šly do toho docela hodně.“
(smích)
Ivana Cebáková: „Ony si před lidma nemůžou dovolit nic extra vypouštět. (směje se) Přesto myslím,
že si trochu něco zkoušely a nebylo
to z jejich strany úplných sto procent. Například servisy dávaly různé
podle situace, navíc podávaly střídavě na obě z nás. Zatímco v ostrých
zápasech se vždycky tvrdě jde po
slabší z dvojice, což holky nedělaly.
Z jejich strany to tedy byl takový milejší přístup.“ (s úsměvem)

yy Dávaly jste si nějaký dílčí cíl,
třeba neprohrát set jednociferně?
Tereza Baláková: „Já jsem si hlavně
říkala, ať to není moc velký trapas.
(opět se směje) A abychom zahrály na
dívání aspoň trochu slušný volejbal.“
Povedlo se?
Ivana Cebáková: „Myslím, že snad
jo. My jsme svým způsobem neměly
co ztratit a chtěly tak soupeřky částečně poškádlit, abychom jim vítězství
co nejvíc ztížily. Proto jsme se snažily
víc riskovat, nehrát úplně na jistotu.“
yy Celkově tedy máte z exhibice
dobrý pocit?
Ivana Cebáková: „Na to, že jsme
spolu dneska hrály poprvé, tak určitě.“ (smích)
Tereza Baláková: „My jsme se
sice několikrát potkaly na tréninku
v Brně, ale zápasově to dnes byla naše
společná premiéra. Z tohoto pohledu
to snad nebyla žádná hrůza.“
Ivana Cebáková: „Taky se logicky
musel projevit náš výškový handicap. Obě jsme spíš malé a ve dvojici tak chyběla blokařka, aspoň se
máme na co vymluvit.“ (smějí se obě)
yy Terko, vy jste nastoupila v rodném městě na hlavním náměstí.
Bylo to něco speciálního?
Tereza Baláková: „Samozřejmě
ano. Hrát doma na místě, kde často
procházím a před lidma, které skoro
všechny znám a oni znají mě, bylo
určitě příjemné. Jako vždy mě přišla
podpořit rodina, zážitek mám z téhle
akce nakonec pěkný.“
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milujeme vecerník
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box / judo
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z organizačního štábu nachystanou
i náhradní variantu. „Kdyby bylo škaredě, pršelo nebo to reálně hrozilo,
uskuteční se celé utkání ve SpolečenPROSTĚJOV Akce: mezinárodní přátelský zápas Česká republika versus Austrálie. Sportovní ském domě v Komenského ulici.“

Mezinárodní utkání Česka proti Austrálii slibuje
extra podívanou s hvězdami bojových sportů

1$67283©08l,
odvětví: klasický box. Termín: sobota 1. června od 18.00 hodin. Místo: Masarykovo náměstí
'¨9¤$7$,0/'(l1©&,
v Prostějově před radnicí. Význam: jedna z největších událostí sportu v našem regionu během
letošního roku. Tohle je stručná charakteristika vrcholného podniku, který už doslova buší na Rozsah duelu bude opravdu značný.
dveře. Bližší podrobnosti čtěte v následujícím textu.
„Na programu máme celkem třináct

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Myšlenka vedoucí k zorganizování tak
velkého a významného mače vzešla
před několika měsíci od nejvyššího
představitele města Prostějova, primátora Františka Jury. „Na schůzce, kterou
jsme tehdy měli, vyslovil pan primátor
přání během léta maximálně oživit hlavní náměstí různými zajímavými akcemi,
pro lidi atraktivním děním. Tuto jeho
výzvu jsem neustále nosil v hlavě s tím,
že pokud přijde nějaká dobrá možnost,
zkusíme ji zrealizovat. A na jaře se povedlo,“ uvedl celé téma šéf pořádajícího
boxerského oddílu Petr Novotný.
JAK VZNIKLA
'2+2'$63527,12l&,"

Nejprve to chvíli vypadalo na úplně
jiný duel. „Objevila se šance přivést
sem Rusy, ale ta zase rychle padla.
Potom jsme se po střetnutí Moravskoslezské ligy v Gliwicích bavili

o různých věcech s vedením tamního
klubu a dozvěděli se tak mimo jiné
i to, že k nim do Polska přiletí koncem května na soustředění Australané
z Queenslandu. Ti byli na takovém
tréninkovém kempu v Evropě už loni,
konkrétně v Nizozemsku,“ pověděl
Večerníku Novotný. Okamžitě zavětřil
příležitost, za kterou šel. „Vzal jsem si
kontakt na vedoucího australské výpravy a oslovil ho s nabídkou uspořádat vzájemné mezinárodní utkání přátelského charakteru u nás v Prostějově.
Z nápadu byl nadšený a bez problémů
jsme se domluvili, že to celé uskutečníme. Když pak všechno po určitých
diskuzích posvětila i Česká boxerská
asociace, mohli jsme dohodnout přesný termín, počet jednotlivých soubojů, věkové i váhové kategorie a další
podrobnosti,“ prozradil Novotný.
Například, že boxerští protinožci přiletí
v úterý 28. května do Krakowa. „Tam
je vyzvedneme, přivezeme autobusem
k nám a budeme hostit až do neděle
druhého června. Ubytování i veškerý další servis poskytne Hotel Tennis
Club, tréninky budou probíhat v naší
boxárně v areálu DTJ Prostějov v Krasické ulici. O vzácné hosty se samozřej-

mě chceme postarat na nejvyšší možné jednotlivých střetnutí obou pohlaví
úrovni, aby tu byli spokojení,“ ujistil v různých věkových i váhových kateNovotný.
goriích: jednou kadetky, dvakrát kadeti,
pětkrát junioři, jednou ženy a čtyřikrát
NA NÁMÌSTÍ POD ŠIRÝM
muži. Do ringu přitom vstoupí jak
NEBEM A ZDARMA
reprezentanti obou zemí – to znameVzhledem k předchozímu přání primá- ná členové národních výběrů Česka
tora Jury od začátku směřoval veškeré i Austrálie – tak regionální borci. Kvapřípravy na hlavní prostějovské náměstí lita by však ve všech případech měla
T. G. Masaryka. „Na volném prostran- být hodně vysoká, protože šéf výpravy
ství u prostějovské radnice postavíme našeho soupeře jasně řekl, ať postavíme
ring, ten bude zastřešený. Okolo pak libovolně silné vlastní zástupce. Dají se
vyrostou tribuny pro diváky, které na proto očekávat výborné souboje odpotenhle speciální zápas proti zahraniční- vídající svou výkonnostní úrovní tomu,
mu soupeři z opačného konce planety že půjde o mezinárodní bitvu,“ prohlásil
srdečně zveme. Vidět naživo boxovat Novotný.
elitní Australany proti naší národní špič- Konkrétní složení dvojic protivníků
ce se nepoštěstí často, navíc vstup je pro bude následující. Muži: do 69 kg Patrik
každého zdarma,“ pozval fanoušky do Baláž – Jake James Brown, do 75 kg
hlediště bývalý špičkový rohovník.
Denis Farkaš – Ben Hussain, do 81 kg
Stěžejní pochopitelně bude přízeň Jan Mužík nebo Václav Klimša – Paulo
počasí, neboť celý spektákl proběhne Aokuso, do 91 kg Pavel Ján – Austin
pod širým nebem. „Letošní květen Aokuso. Ženy: do 54 kg Nela Freierová
zatím nebyl počasím zrovna příjemný, – Sacha Ryan Dryden. Junioři: do 52 kg
většinou spíš naopak. Proto doufáme ? - Vegas Larfield, do 60 kg Kevin Godla
a věříme, že teď příroda nastaví svou – Charlie Bell, do 60 až 64 kg ? - Kaleb
vlídnější tvář a pro náš zápas se na so- Gray, do 69 kg Miloš Beránek – Raybotu udělá krásně,“ vyslovil Novotný mond Glebow, do 75 kg Dominik Glologickou tužbu. Pokud by však nastal ser – Dylon Biggs. Kadeti: do 66 kg ? opačný případ, mají se svými parťáky Antonio Futol, do 70 kg Gerd Schmidt

– Jake John Patrick. Kadetky: do 60 kg
Natálie Kozubíková – Keana Welsh.
„Ve třech případech ještě nemáme pevně stanoveného boxera, který nastoupí
za český mančaft, a čekáme na vývoj situace. Každopádně bylo a stále je naším
cílem zajistit takovou kvalitu, aby samy
souboje lidi pobavily, sportovně uspokojily a v ideálním případě až nadchnuly. Celý zápas by měl trvat okolo tří hodin, příznivci boxu si rozhodně přijdou
na své,“ zdůraznil šéftrenér BC DTJ.
+267¥"9¥02/
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Mimořádný mač vzbuzuje mimořádnou pozornost, a tak při něm nemohou
chybět nadmíru exkluzivní osobnosti.
Těmi se stanou slavný bojovník MMA
soubojů v kleci Karlos Vémola a dva někdejší vynikající rohovníci Ján Zachara
(vítěz letních olympijských her 1952
v Helsinkách) a Rudolf Kraj (stříbrný
medailista z olympiády 2000 v Sydney). „Všechny tři tyto super borce jsme
pozvali jako naše čestné hosty a přislíbili
svou osobní účast. Slavnostní zahájení
provede s primátorem Františkem Jurou právě Karlos Vémola, obecně jedna
z největších současných hvězd bojových sportů v České republice,“ upřesnil Novotný, na co se fandové mohou
rovněž těšit.
32'¨.291©0¨678
PARTNERÙM A VŠEM

Na závěr své pozvánky zdůraznil hlavní
organizátor lákavé akce ještě jednu věc.
„Chci hrozně moc poděkovat statutárnímu městu Prostějov a celému jeho
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vedení v čele s panem primátorem za
maximální podporu i vstřícnost, s níž do
celého projektu šlo. Díky samozřejmě
patří také veškerých dalším partnerům
a pochopitelně i všem, kteří se jakkoliv
podílejí na pořádání tohoto významného utkání. Jmenovitě musím zmínit především Martina Klíče, hlavního trenéra
mládeže BC DTJ a mého věrného oddílového parťáka,“ doplnil Petr Novotný.
Grafickou pozvánku k akci
najdete na straně 24

Boxerské mládí BC DTJ bojovalo na třech frontách
PROSTĚJOV V mezidobí od
mistrovství republiky kadetů, jež
boxerský oddíl BC DTJ Prostějov
zorganizoval koncem dubna, do
mezistátního utkání Česko - Austrálie, které uspořádá o nejbližším
víkendu, stihli jeho členové absolvovat ještě tři jiné akce.

uskutečnilo dvoudenní mezinárodní mini soustředění (snímek vlevo).
Mělo podobu sparingů mezi mladými prostějovskými rohovníky a jejich
talentovanými parťáky z Dukly Olomouc, Bruiser Kroměříž i mládežnické reprezentace Slovenské republiky.
„Děkujeme všem za účast a věříme,
že se podobné akce budou opakovat,
SPARINGY
protože vzájemná tréninková konfrontace nás všechny posouvá k lepším
5'5.18-;
výsledkům. Společná příprava byla zaVe středu 8. a ve čtvrtek 9. května se končena uvolněním a nechybělo i nev areálu BC DTJ vedle aquaparku zbytné, oblíbené a tradiční saunování
v našem areálu,“ prozradil hlavní trenér
mládeže détéjéčka Martin Klíč.

la proti zkušenější a starší Němce
Vollman a v tomto duelu prohrála.
Marcus Šándor ve váze do 52 kg
zdolal první den Ramiho z BC Tractor Schwerin, ve finále pak podlehl na body silnějšímu Escherovi
z BC Schwartzberg. Filip Jílek do
56 kilo v úvodním střetnutí zvítězil
nad Oberschulzem z BC Atlas Lipsko, ve finále prohrál těsně na body
se silným sedmdesátizápasovým
Dempskim z SV Phoenix Straslund.
Nakonec Pavlína Jančiová ve váze
do 60 kilogramů porazila zkušenější Hastrdlovou z BC Malec Liberec

TURNAJ
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Nadějní boxeři i boxerky BC tradičně
vyrazili na mezinárodní turnaj čtyř
zemí do německé Žitavy (fotografie
uprostřed). Jak si tam za účasti chlapců + dívek z Polska, Rakouska, Česka
a domácího státu vedli?
„Barbora Mahrová se ve váhové
kategorii do 48 kilogramů postavi-

a ve finále si pak s přehledem poradila s německou soupeřkou Rodig,“
informoval Klíč.
„Naše výprava získala nejen další
cenné zkušenosti z mezinárodního
ringu, ale k tomu navíc tři stříbrné
a jednu zlatou medaili. Snad se bude
dařit i nadále, protože nyní bude Filip
Jílek bojovat na mezinárodním turnaji v Ukrajině a na konci května odlétá
Pavlína Jančiová na Mistrovství Evropy kadetů a kadetek do Rumunska.
Držte pěsti s námi,“ vyzval kouč Klíč
s úsměvem.

1$.#560ª
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Další kolo dlouhodobého poměřování jednotlivců Jihomoravské oblasti
2018/19 se konalo na Valašsku, kde
se představila pětice boxerů Prostějova (snímek vpravo).
Daniel Salaj (do 91 kg): smolná

(QVQCTEJÊX$%&6,2TQUV÷LQX
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prohra s domácím Tichánkem v závěru 1. kola.
Dorian Kropog (do 30 kg): proti
Harastíkovi z Mistřína po vyrovnané bitvě už poněkolikáté podlehl těsně na body. Přesto šlo o jeho
dosud nejlepší výkon v ringu při
nejtechničtějším duelu dne, který
diváci odměnili bouřlivým potleskem.

Pavel Zajíc (do 91 kg): nestačil na
něj Tuček z Mistřína.
Magnus Nedbal: jen hrubou chybou ringového rozhodčího zapsal
porážku s Bezuškem z Brna.
Tomáš Ivachov: nedal žádnou šanci
Hricovi z Mistřína.
„Všem bych rád poděkoval za vzornou
reprezentaci našeho klubu,“ zdůraznil
Martin Klíč.
(son)

Mladí JUDISTÉ BOJOVALI
na Velké ceně Zdeňka Ludvíka
PROSTĚJOV Judo děti naučí, že
strach je jen plýtváním energií.
Díky své všestrannosti je navíc
může skvěle připravit na jakýkoliv
jiný sport. Právě judistická mláďata z celé Moravy se uplynulou sobotu utkala na velkém turnaji, který hostila hala Sportcentra DDM
Prostějov.

19052410596

Martin ZAORAL
Urputné boje i rychlé výpady, obratné chvaty i nečekané pády, slzy zklamání i gesta radosti z vítězství, to vše
bylo v míře vrchovaté k vidění uplynulou sobotu na Velké ceně Zdeňka
Ludvíka. Na žíněnkách se utkaly
desítky úplných benjamínků i žáků
judistických oddílů z celé Moravy.
Přestože docházelo k často tvrdým
střetům, vše se neslo v duchu vzájemného respektu k soupeři. „Dorazily
k nám oddíly z Olomouce, Šternber-

ka, Uherského Hradiště a mnoha dalších koutů České republiky. A samozřejmě nemohl chybět ani početný
zástup našich svěřenců,“ konstatoval
ředitel turnaje Zdeněk Gottwald
z Judo Sokol I Prostějov.
Turnaje se mohly zúčastnit minimálně sedmileté děti, které měly za sebou
alespoň roční přípravu. Nejstarším
pak bylo letos 14 let. Na žíněnce
bojovali chlapci i dívky. „Děvčata za

své výkony mimo jiné získala krásné
ručně vyráběné amulety, náramky
a výrobky z minerálních kamenů. Pro
všechny byly připraveny originální
kovové medaile,“ dodal Gottwald,
kterého hřeje, že se judo u prostějovských dětí těší stále větší oblibě. Jednoznačně o tom svědčí hojná účast na
pravidelných trénincích v sokolovně.
A výsledky? Ty nebyly tím nejpodstatnějším, oč se v sobotu bojovalo...

BYLI JSME
U TOHO

8JCNG5RQTVEGPTC&&/UGWVMCN[FGUÊVM[ONCFÚEJLWFKUVč\EGNÆ/QTCX[
Foto: Martin Zaoral

Pondělí 27. května 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

tenis
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Dětský den
na hlavním

náměstí

V rámci druhého dne Moneta
Czech Open proběhne na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově Dětský den s Moneta Money Bank,
který bude určený především pro
prostějovskou mládež. Pro děti
budou připravené soutěže i setkání
s tenisty, kteří budou bojovat o co
nejlepší výsledek na největším českém turnaji.
„Dětský den je vždy příjemná
a úspěšná akce. Potvrzuje to vždy
počet dětí, které se aktivně účastní dění na prostějovském náměstí.
Doufám, že nám bude přát počasí
a všichni příchozí si den užijí,“ přeje si manažer spolupořádající společnosti TK PLUS Tomáš Cibulec.
Doprovodný program je nedílnou
součástí turnaje Moneta Czech
Open. V průběhu podniku proběhne hráčská party a také Den
Moneta Money Bank s VIP tenisovým turnajem a společenským
večerem.
(lv)

/XN¿x5RVRO

ŠTĚPÁNKOVO „Chci udělat pěkný

exhibiční loučení výsledek“

Na místě, kde třikrát zvedal nad hlavu trofej pro vítěze turnaje, se s prostějovským turnajem definitivně rozloučí Radek Štěpánek. Na centrálním dvorci tenisového areálu odehraje exhibiční čtyřhru společně
s někdejším oddílovým kolegou Jiřím Novákem. Na druhé straně kurtu bude stát pár Petr Pála - Pavel Vízner.
„Radek tady vyhrál třikrát, tak to bude takové naše rozloučení, s tenistou,
který při každém svém vystoupení rozdával fanouškům radost. Určitě to
bude platit i pro tuto čtyřhru. Bude se na co dívat,“ tvrdí Petra Černošková,
ředitelka Moneta Czech Open.

hráč. Bohužel
byl o hodně
lepší než já.“
yy Vyřazení
bolelo hodně?
„Pochopitelně
mě mrzí, že jsem
to nedotáhl rovnou do hlavní soutěže. Takže zklamání
bylo, na druhou stranu to beru tak, že
co jsem mohl, to jsem vyhrál...“
yy A nakonec všechno dobře dopadlo, jste v pavouku. Co říkáte na
soupeře v 1. kole?
„Moc o něm nevím. Akorát to, že
Lloyd Harris je z Jihoafrické republiky. Nikdy jsme spolu nehráli. Nějaké
informace si ale zjistím a zkusím vy-

Generálky na Roland Garros nevyšly
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V okruhu grandslamových favoritek

jsou také Češky
PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Především výkony Petry Kvitové a Karolíny Plíškové na Roland Garros budou sledovat zvědaví nejen prostějovští tenisoví příznivci v následujících dvou týdnech. Los pařížského turnaje poslal
české hvězdy do opačných polovin pavouka, takže se
mohou potkat až ve finále. Vyjde to?
Kvitovou čeká v 1. kole Sorana Cirsteaová z Rumunska.
Svoji soupeřku v kariéře dokázala porazit v pěti zápasech,
dvakrát prohrála. V případném čtvrtfinále může dlouholetá
členka TK Agrofert narazit na obhájkyni titulu a další Rumunka Simona Halepová. „Po odstoupení v Římě jsem si
na chvíli odpočinula, pak se pustila zase do tréninku. Zranění levého lýtka naštěstí nebylo vážné. V Paříži budu připravená a věřím, že se mi bude dařit,“ řekla Petra Kvitová před
startem druhého grandslamového podniku v tomto roce.
Ten vypukl již včera, kdy byly v Paříži na programu
úvodní zápasy prvního kola. Do boje šla i světová dvojka
Karolína Plíšková proti Američance Madison Brengleové. A nevyzpytatelný duel zvládla. Pokud by uspěla
i v dalších dvou utkáních hrozil by ji v osmifinále střet
s Dánkou Caroline Wozniackou a ve čtvrtfinále měla
být v cestě Angelique Kerberová z Německa. Jenže ta
prohrála již včera s Potapovovou z Ruska a tím se Plíškovétrochu uvolnila cesta mezi čtyři nejlepší. „Výsledkově
je to zatím životní sezóna. A pocitově rovněž. Nebyl tam
žádný propadák. Pokud jsem nebyla nemocná, všechno
funguje. Snad se to potvrdí i v Paříži,“ věřila si před startem Plíšková, nedávná vítězka z Říma.
Další z želízek v ženském pavouku Karolína Muchová
narazí na turnajovou sedmnáctku Anett Kontaveitovou
z Estonska, Barbora Strýcová vstoupí do turnaje utkáním

PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Na žádný
výrazný úspěch nedosáhli tenisté
a tenistky z Prostějova těsně před
startem druhého grandslamového
turnaje sezóny.
Největší ženské hvězdy daly přednost
přípravě na Roland Garros, výhru
v hlavní soutěži na velkých turnajích
slavila pouze Kristýna Plíšková. V Norimberku vypadla ve 2. kole s Američankou Brengleovou, od které dostala
ve druhém setu kanára. „Rozhodla

zkrácená hra prvního setu. Pak už soupeřka dominovala,“ uznala Plíšková.
Jiří Veselý v Lyonu zvládl kvalifikaci,
pak ovšem prohrál s Fritzem ze Spojených států amerických. „Bylo to hodně
těsné. Nedokázal jsem využít své šance. Herně to špatné nebylo,“ nechal se
slyšet Veselý.
Hráčům TK Agrofert se nedařilo ani
v kvalifikaci v Paříži. Adam Pavlásek sice
nejprve porazil nasazeného Američana
Harrisona, pak byl ovšem nad jeho síly

domácí Blancaneaux. Prostějovskému
tenistovi nestačilo k vítězství ani vedení 4:0 ve třetí sadě. Lukáš Rosol zvládlúvodní dvě kola, pak ale prohrál ve finále kvalifikace s Němcem Hanfmannem.
Usmálo se však na něj štěstí, když se do
hlavní soutěže dostal jako lucky looser.
Jeidná vyslankyně něžnějšího pohlaví
Tereza Smitková skončila hned v úvodním dějství.
(lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 26

Pojďte na beachtenis

Novák vs. Cibulec!
s Australankou Samanthou Stosurovou a v případě, že by
obě hráčky zvládly i zápas druhého kola, potkaly by se vzájemně v dějstvím třetím. Kristýně Plíškové pak los přisoudil
Američanku Lauren Davisovou, pokud by zvítězila, čekala
by jej nejspíš Britka Kontaová. Všechny čtyři zbývající hráčky naskočí do svých zápasů dnes.
V mužské dvouhře bude mít Prostějov nakonec dvojnásobné zastoupení. Jiří Veselý se pokusil zaskočit Argentince
Leonarda Mayera, kterého porazil jen jednou ze šesti vzájemných zápasů a bohužel to nevyšlo ani v Paříži. „Los není
příliš výhodný, ale uvidíme, jak to půjde na kurtu,“ uvědomoval si již dopředu Veselý, kterého v mužské dvouhře na
poslední chvíli jako lucky loser doplnil Lukáš Rosol. Ten
v prvním kole narazí v pondělním programu na Jihoafričana Lloyda Harrise a kdyby to vyšlo, čekal by jej střet s nasazenou třináctkou, Chorvatem Čoričem.
(lv)
Výsledkový servis najdete na straně 26

Berdych se z French Open odhlásil
PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Kvůli vleklým zdravotním problémům se
zády si Tomáš Berdych nezahraje
na druhém grandslamu sezóny.
Český tenista už je mimo hru přes
dva měsíce, věří ovšem, že stihne
travnatou část sezóny.
„Musel jsem udělat další těžké rozhodnutí, odhlásit se z Roland Garros.

V pařížském areálu Roland Garros
se i přes porážku ve finále kvalifikace dostal Lukáš Rosol (na snímku)
do hlavní soutěže French Open,
pokud se ovšem nedostane do druhého týdne grandslamu, představí
se v Prostějově na turnaji Moneta
Czech Open. „Bude to doma, doufám, že pokud dorazím, bude se mi
dařit,“ přeje si zkušený tenista.
yy V Paříži jste se dostal do hlavní
soutěže jako lucky loser. Proč to nevyšlo už v kvalifikaci?
„Ve finále kvalifikace jsem na Němce
Yannicka Hanfmanna nedokázal nic
vymyslet. Nenašel jsem na něj hru.
Hrál skvěle, nátlakové balóny, nenechal mě hrát dlouhé míče. Je to dobrý

užít šťastného postupu do hlavní
soutěže.“
yy V případě postupu by vás
zřejmě čekal třináctý nasazený
Čorič. Díval jste se vůbec na případné další soupeře?
„To ne. Vždyť já už měl
prakticky sbalené věci.
(úsměv) Nechám se
překvapit, co přinesou další dny.“
yy Pokud to nevyjde, čeká vás
turnaj v Prostějově. Co od
něj čekáte?
„Je to možFoto: internet
nost představit se doma a to je příjemné. Na turnaj se vždy těším. Konkurence bude
silná, ale chci zůstat v soutěži do nejdéle a udělat nějaký pěkný výsledek.“
yy Bude to pro vás loučení s antukou?
„Ano. Bezprostředně po Moneta
Czech Open se začnu připravovat na
travnatou část sezony. Sice není dlouhá, ale vždy je to příjemná změna.“

Nejsem stoprocentně připravený, jak
bych si představoval, kvůli zdravotním
problémům, které mě poslední dobou
trápí,“ vysvětlil Berdych na sociálních
sítích.
Třiatřicetiletý český tenista hrál naposledy začátkem března na betonech
v Indian Wells, kde vypadl v prvním
kole. Z dalších turnajů se postupně od-

hlašoval kvůli bolavým zádům, jež ho
připravila už o polovinu minulé sezóny. „Nesnáším, když se musím odhlásit a nehrát grandslam, na který mám
dobré vzpomínky, ale musím se dobře
připravit na další část sezóny, což je
tráva. Uvidíme se v Londýně,“ doplnil
Berdych s vyhlídkou na travnaté turnaje s vrcholem ve Wimbledonu. (lv)

PROSTĚJOV Další divácky atraktivní exhibici bude už zítra hostit
pískové hřiště v centru Prostějova na
Masarykově náměstí před muzeem.
Po dvou beachvolejbalových zápasech tentokrát přijde na řadu v rámci
projektu Hanácké beach 2019 mnohem nezvyklejší podívaná, neboť v
úterý 28. května od 17.00 hodin je na
programu utkání v beachtenisu Jiří
Novák – Tomáš Cibulec!
Jak asi každý sportovní příznivec dobře
ví, jde o bývalé špičkové tenisty pevně
spjaté s místním oddílem TK Agrofert
Prostějov. Protože se však tentokrát
přátelsky střetnou na písku, logicky nemohou fanouškům předvést klasický
souboj bílého sportu. Místo toho vystřihnou bitvu ve veřejností dříve tolik
oblíbeném soft tenisu, ovšem bez do-

VS.
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XRTCXQ XGXTEJQNPÆFQD÷UXÚEJVGPKUQXÚEJMCTKÆT
2x foto: internet

padu míčku na zem. Soft tenis se hraje
s menšími umělohmotnými raketami
a lehkým pěnovým balónkem. A každý, kdo je zvědav na umění vynikají-

cích někdejších plejerů v téhle speciální tenisové odnoži, nesmí v úterním
odpoledni chybět u prostějovského
veřejného beach kurtu!
(son)

PØEDSTAVENÍ HVÌZD EXHIBICE
,+Ąª018-
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Narodil se 22. března 1975 ve Zlíně, téměř celou svou vynikající kariéru strávil ve službách TK Prostějov. Jako profesionální tenista vyhrál sedm turnajů okruhu ATP ve dvouhře
a osmnáct turnajů této mezinárodní Tour ve čtyřhře. Šest
roků byl nejvýše postaveným českým tenistou ve světovém
žebříčku, nejlépe na 5. místě (21. října 2002). Jeho oblíbeným povrchem byla antuka, přesto v roce 1999 překvapivě
porazil v 1. kole travnatého Wimbledonu Švýcara Rogera
Federera. K únoru 2015 byl jediným hráčem na světě, který
zdolal ve dvouhře Davisova poháru Španěla Rafaela Nadala,
když nad ním zvítězil v 1. kole Světové skupiny roku 2004
v Brně, kde Česká republika podlehla Španělsku 2:3. Momentálně je tenisovým trenérem v TK Agrofert Prostějov a
hraje fotbal za TJ Haná Prostějov (I.B třída mužů).

Narodil se 15. ledna 1978 v Havířově, ale drtivou většinu
své kariéry také nastupoval za TK Prostějov. Coby profesionální tenista se specializoval především na čtyřhru, v
níž ovládl tři turnaje ATP Tour (San Marino 2000, Kodaň
2003, Stuttgart 2003) a postoupil do dalších osmi finále
(Čennai 2001, Auckland 2003, Milán 2003, Marseille
2003, St. Pölten 2004, Halle 2004, Hertogenbosch 2005,
Moskva 2007). Ve světovém žebříčku deblistů vystoupal
nejvýše na jednadvacáté místo (17. března 2003). Prostějovskému klubu pomohl k zisku několika mistrovských
titulů v extralize družstev ČR, patřil do české mužské reprezentace. Momentálně je manažerem marketingové
agentury TK PLUS Prostějov a hraje fotbal za TJ Haná
Prostějov (I.B třída mužů).
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ZÁPAS PØINESL MEDAILOVOU EUFORII
VEČERNÍKU POSLEDNÍ
BK Olomoucko zvládlo
lépe sérii o třetí místo

LUKÁŠ PALYZA

PROSTĚJOV Vítězně se s ligovým ročníkem Kooperativy NBL rozloučili basketbalisté BK Olomoucko. A protože šlo o rozhodující duel série o 3. místo, převzali si po výhře nad svitavskými Tury 100:88
bronzové medaile. Hanácký klub je mezi elitou teprve dva roky. V minulé sezóně postoupil do čtvrtfinále, tentokrát se už probojoval na
medailové pozice v pohárové i ligové soutěži.„Každý se snaží zlepšit.
Někdo to nedokáže, nám se to povedlo. Je to pro všechny rozhodně
úspěch. Ten oslavíme a v příští sezóně se pokusíme poskočit o další
stupínek nahoru,“ plánuje Predrag Benáček, kouč BK Olomoucko.
středně po zisku bronzu předseda
Původní zpravodajství
klubu Dušan Tomajko.
pro Večerník Základem pozdějšího úspěchu
bylo letní úsilí klubového vedení
Ladislav VALNÝ
při shánění posil. Lídrem kabiny
„Po loňském vyřazení ve čtvrtfi- se rychle stal perfekcionista Lunále jsme chtěli poskočit o kousek káš Palyza, vyplatily se i desítky
nahoru. Povedlo se. V semifinále hodin u videa při sledování zahrajsme bohužel narazili na Nymburk, ničních posil. Javonte Douglas se
ale na týmu bylo vidět, jak medaili stal MVP celé ligy, navíc skvěle zachce. Šel si za ní. Pro celý klub je to padl do kabiny.
rozhodně úspěch. Navíc jsme před- „V týmu to fungovalo. Takové vztaváděli basketbal, na který se dobře hy v kabině jsem snad ještě nezažil.
dívalo. Byla to povedená sezóna,“ Hráči si padli do noty a podle toho
Zhodnotil soutěžní ročník bezpro- to vypadalo na hřišti. Prvním vel-

V posledních zápasech sezóny šel kapitán spoluhráčům příkladem. Za nic se neschovával,
bral na sebe zodpovědnost při zakončení. Ve
Svitavách se úspěšnými trojkovými pokusy podílel na kanonádě ve druhé čtvrtině, i v odvetě byl
autorem klíčových bodů ve chvílích, kdy zdaleka
nebylo o vítězi rozhodnuto. Proměnil řadu
těžkých střel přes bránícího hráče a dodával svému týmu stále více sebevědomí.

JIŘÍ
DEDEK

Pondělí 27. května 2019
www.vecernikpv.cz
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kým impulsem bylo třetí místo v poháru, což kluky ještě více nakoplo.
V nadstavbě a play-off se dokázali
ještě zlepšit. Ta vůle po úspěchu byla
obrovská,“ poznamenal k bronzovým okamžikům kouč Olomoucka
Predrag Benáček.
Ligové semifinále s Nymburkem
bylo vrcholem ligy. Úřadující mistr
sice ani jeden duel neprohrál, musel

ale odevzdat pokaždé maximální výkon. „Škoda že jsme v lize i poháru šli
v zápasech o postup do finále pokaždé právě na tohoto soupeře. Mohli
jsme být ještě úspěšnější. Ale tak to
prosně někdy dopadne. Už v příští
sezóně to může být jinak a výsledkově se ještě posuneme. Rozhodně se
o to budeme snažit,“ prohlásil Benáček.
(lv)

PAVEL
SLEZÁK
KOOPERATIVA NBL 2018/2019

o 3. místo 1:6NYĨOĄSUYQtSRORġDV]DMLVWLOSUYQtERG

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì. T SV

BK OL

Marko uznal
kvalitu Olomoucka
Prostějov (lv) – Po utkání, které
určilo držitele bronzových medailí,
byl svitavský kapitán Roman Marko hodně zklamaný, přesto uznal,
že si Olomoucko medaili zasloužilo. Zkušený rozehrávač přiznal,
že Turům v závěru play-off odešla
sportovní i střelecká forma, což bylo
rozhodující. „Bylo to vidět i v závěrečném zápase. Trefili jsme až devátý pokus za tři body. V útoku se tým
trápil a nedokázal to nahradit ani
pod vlastním košem. Dostali jsme
stovku, opravdu jsme zaostávali za
Olomouckem prakticky ve všem.
Medaili si proto soupeř zaslouží,
hrál dobře a byl lepší,“ uvedl Marko.

Douglasova smùla
na konci sezóny
Prostějov (lv) - S bolestivou grimasou odstoupil v poslední čtvrtině závěrečného utkání sezóny
z palubovky Javonte Douglas, který
výrazně přispěl k zisku medaile.
Ještě dlouho po skončení zápasu
byl v péči masérů a fyzioterapeutů, přesto si po prvotním ošetření
přišel převzít medaili a absolvoval
focení s pohárem pro bronzového
medailistu. Pak ovšem odjel na vyšetření do nemocnice. „Vypadá to
na natržený břišní sval. Stalo se to
při jednom ze soubojů pod košem.
Je to smůla, když se něco takového
přihodí v posledním zápase. Snad to
nebude nic vážného a Javotne bude
brzy v pořádku,“ uvedl kouč Predrag
Benáček.

84:91
STAV SÉRIE: 0:1

SVITAVY Smrští čtyřiatřiceti
bodů v průběhu druhé čtvrtiny rozhodli basketbalisté Olomoucka o svém vítězství 91:84
na půdě svitavských Turů. V sérii
o konečné třetí místo v nejvyšší
soutěži díky tomu získali důležitý
první bod, když na půdě soupeře
vyhráli poprvé v sezóně.
První čtyři střelecké pokusy hosté
minuli a nabrali už po dvou minutách
ztrátu šesti bodů. Rychle se ale doká-

zali zvednout a v polovině páté minuty
po koši Bohačíka vyrovnali na 10:10.
Tuři si sice několikrát vzali vedení zpět,
nedařilo se jim však při střelbě z dálky
a do žádného většího náskoku se nedostali. Hanáci naopak v první čtvrtině
proměnili hned pět trojek a díky tomu
vedli 21:19.
Na dobré minuty navázali ve druhé
periodě, rychle vedli 27:19 a přinutili soupeře k oddechovému času.
Krátkou pauzu si vzalo i Olomoucko
po další minutě, kdy se Tuři přiblížili
na tři body. Pak se ovšem o své slovo
přihlásil Douglas. Dal dvanáct bodů
svého týmu v řadě a zařídil vedení
41:28 v 17. minutě. Svitavský tým
byl otřesený a jeho výpadku Hanáci

využili k navýšení náskoku na 55:35
po dvaceti minutách.
Z pohledu rozdílu ve skóre se třetí čtvrtina téměř nemusela hrát. Tuři zkusili
.WDQOÊT4Čä+è-#t$-6WąK5XKVCX[
svoji ztrátu korigovat, maximálně ale „Utkání se zlomilo ve druhé periodě. Rozhodla především vysoká úspěšnost hráčů
umazali ze svého manka čtyři body Olomoucka při střelbě za tři body. Některé trojky byly zbytečné, jiné padly i přes
(49:65) ve 25. minutě. Zkoušeli těžké kvalitní obranu. Hosté zkrátka ukázali velikou kvalitu na útočné polovině. Po pauze
střely z dálky, pálili z nepřipravených jsme chvíli hledali optimální sestavu, což se povedlo v závěru. Třicet minut ale na
pozic po několika sekundách na útočné palubovce bylo jen jedno mužstvo, což bylo Olomoucko, a to rozhodlo.“
palubovce. Olomoucko naopak hrálo
2TGFTCI$'0è'-$-1NQOQWEMQ
rozvážně, stačilo ale bodovat a deset mi„Odehráli jsme výborný první poločas a tomu odpovídalo naše vysoké vedení.
nut před koncem vedlo 78:60.
Domácí tým se nechtěl vzdát a bo- Proti tak silnému soupeři je hodně těžké udržet náskok dvaceti bodů celý zápas.
joval až do konce. Tři minuty před Ani nám se to nepovedlo. Svitavy využily našeho polevení v poslední čtvrtině a dokázaly se bodově hodně přiblížit. Samotnou koncovku si ale hráči zkušeně pohlídakoncem zápasu upravili dokonce na li, nedovolili, aby se náskok ztenčil na rozdíl několika střel.“
77:88 a kouč Predrag Benáček v průStatistiky z utkání
běhu oddechového času své hráče Palyzy ale přinesla klid do úplné konnajdete na straně 26
musel uklidnit. Následující trojka covky.
(lv)

ní periodě pouze ve dvou případech
propracovali k nerozhodnému výsledku. Tuři se snažili zaskočit Hanáky
střelbou z dálky, proměnili ovšem až
svoji devátou trojku. V polovině desáté
minuty se i s menší dávkou štěstí trefil
Slezák a vyrovnal na 23:23. Po závěrečném koši Mikuliče za dva body ovšem
domácí přece jen po první čtvrtině
vedli.
O dvě minuty později Douglas proměnil brejk, navýšil náskok na 32:25
a přinutil svitavskou lavičku vybrat
oddechový čas. Pak přišla krásná
akce po ose Palyza - Sehnal a náskok
Olomoucka byl poprvé dvouciferný 38:28. Tuři ovšem nesložili zbraně, dokázali se také prosadit a čekali na svoji

šanci. Přišla v závěru poločasu, kdy Hanáci udělali dvě chyby v řadě a o pauze
neměli za stavu 55:49 nic jistého.
Po obrátce se chvíli hrálo koš za koš, což
2TGFTCI$'0è'-$-1NQOQWEMQ
oba protivníky pořádně nastartovalo. „Pro soupeře je to trochu kruté. Minimálně osmdesát procent sezóny předváděli
Domácí v pravou chvíli dokázali navíc výborný basketbal, do play-off šli z druhé pozice. Ale na to jsme nemohli brát ohled.
zvýšit rychlost a to se odrazilo v průběž- V rozhodujícím utkání jsme byli lepší například na doskoku. Právě tam se ukázala
ném výsledku. Na začátku 25. minuty po naše touha po úspěchu. Chtěli jsme medaili urvat. Navíc když jsme měli možnost
průniku Pelka Olomoucko vedlo 66:56. sérii ukončit doma. Tým to dokázal, soupeři navíc už v závěru chyběla energie.“
Vzápětí ještě přitáhlo šrouby, a když se
.WDQOÊT4Čä+è-#t$-6WąK5XKVCX[
z dálky trefil Palyza, bylo to ve 27. minutě „Domácí vyhráli zaslouženě. V poslední části sezóny nám odešla sportovní forma
rázem 75:58. O ještě větší náskok se do- a to se potvrdilo i v posledním utkání. Neměli jsme šťávu. Snaha nám nechyběla, na
mácí připravili drobnými chybami, i tak soupeře, který má řadu špičkových hráčů, to však nestačilo. Nedokázali jsme zastabyli deset minut před koncem za stavu vit útok Olomoucka, k tomu se nám nedařilo ani ve střelbě. Hlavně z dálky to bylo
od nás slabé a výsledek to pouze potvrdil.“
80:66 kousek od medaile.
Po další šňůře šesti bodů se už zdálo být
Statistiky z utkání
rozhodnuto, Tuři se však ještě jednou minutě ovšem opět ztráceli devatenáct
najdete na straně 26
přiblížili na rozdíl třinácti bodů, ve 35. bodů a Olomoucko mohlo začít slavit.
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NA TISKOVCE...

o 3. místo 2: 6pULLXÿYVRERWXXNRQġLOQiSRUSRSDX]H

BK OL 100:88
KONEČNÝ
T SV
STAV SÉRIE: 2:0
PROSTĚJOV Velkou vůli ukázali
basketbalisté BK Olomoucko v posledním utkání sezóny. Jejich odvetný duel v sérii o bronz rozhodli
ve třetí periodě. Tento úsek vyhráli
o osm bodů, což stačilo. Svěřenci
kouče Predraga Benáčka zvítězili
100:88 a získali historickou medaili.

Ladislav Valný
Na úvodní koš Aikena odpověděl trojkou Palyza a od té doby se hosté v prv-

&2=$=1÷/2

NA TISKOVCE...

„JE TO TROŠKU POHÁDKA,“ smál se Bohaèík

s medailí
na krku

PROSTĚJOV Do sestavy BK Olomoucko přišel Petr
Bohačík (na snímku) na hostování až na začátku dubna, přesto výrazně přispěl k zisku medaile. V play-off
v sedmi zápasech z deseti dosáhl na dvouciferný počet
bodů a získal čtyřiapadesát doskoků. „Bylo to opravdu
příjemné. Rád jsem byl součástí tohoto týmu,“ ohlédl se
na necelými dvěma měsíci Bohačík.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
„Myslím, že spolupráce byla propro Večerník spěšná pro obě strany. Talentu má

Olomoucko hodně, možná mu
trošku chyběla zarputilost, což je
ƔƔ Jak hodnotíte své působení moje parketa. Jsem na hrubou práv týmu Olomoucka?
ci, proto jsem přišel. Zabojovat pod

Ladislav VALNÝ

(QVQ4CFGM8¾ÿC

košem, získat doskok. To jsem splnil.“
ƔƔ Současně jste byl obvykle bodově úspěšný. To byl bonus navíc?
„Dá se to tak říci. Pomohli mi k tomu
spoluhráči. Jsou tak šikovní, že mě
uměli najít v ideálním okamžiku. Stačilo hodit míč do koše, většinou šlo
o snadné body po skvělém uvolnění.“
ƔƔ Základní část a nadstavbu jste
strávil v Ostravě, které se nedařilo.
Nakonec máte medaili. Co tomu
říkáte?
„Je to trošku pohádka. Během sezóny by mě něco takového ani nena-

padlo. Ale když možnost hostování
přišla, neváhal jsem. Byla to výzva
a šance zahrát si play-off. Ještě jednou musím poděkovat Ostravě, že
mi to umožnila.“
ƔƔ Takže nelitujete, že jste si o dva
měsíce prodloužil sezónu?
„Stejně bych se dva měsíce neválel.
(pousměje se) Jako starší hráč už se
potřebuji udržovat. Nemůžu nic nedělat, tělu bych tím neprospěl. Nějak
bych trénoval. A nejlepší trénink je
hrát pět na pět. A tady to bylo navíc
v zápasech. Nelituji, naopak. Užil
jsem si to.“

Pondělí 27. května 2019
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Druhý ročník turnaje základních škol v minivolejbalu hostilo Národní sportovní centrum Prostějov. V rámci Poháru
VK Prostějov 2019 zápolily mezi sebou dvojice chlapců, dívek i
smíšené ze čtvrtých tříd, přičemž boj o nejvyšší příčky svedly výhradně debly ze ZŠ v ulicích Melantrichova a E. Valenty.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

Do krásné moderní haly dorazily
děti ze čtyř prostějovských škol,
které vytvořily čtyřiadvacet párů
rozdělených do šesti základních
skupin. Jejich vítězové postoupili
do finálové grupy o 1. až 6. místo,
celky na dalších pozicích bojovaly

&÷VKDQLQXCN[RQFX[UQMQWUÊVÊX0¾TQFPÊOURQTVQXPÊOEGPVTW2TQUV÷LQX\GXwGEJ
UKN
Foto: Marek Sonnevend

ve skupinách o 7. až 12., 13. až 18.
a 19. až 24. příčku.
Mezi elitní šestku prošly hned tři výběry ZŠ ul. E. Valenty, dva ZŠ ul. Melantrichova a jeden ZŠ ul. Kollárova.
Nejvyšších pět postů přitom obsadily kolektivy ze dvou prvně jmenovaných škol, aby nakonec vládla hlavně
„Melantriška“.
Celkové vítězství vybojovala její
„C-dvojka“ ve složení Amálie
Škopová, Tomáš Vavrinec. Sice
utrpěla jednu porážku se stříbrnou „Valentkou“ D (Jonáš Ropek, Vojtěch Prokeš, Dominik
Sasín), ale při rovnosti získaných setů měla o šest míčů lepší skóre. Bronz získal „A“-tým
„Melantrišky“ v sestavě Izabela
Nicod, Denis Fiala.
„Všem děkujeme za účast, nejlepším gratulujeme k úspěchu a máme
radost, jestli to kluky i holky bavilo.
Musím říct, že oproti premiérovému
ročníku šla herní úroveň nahoru, což
nás moc těší. Za rok na viděnou,“
zhodnotil manažer vékáčka Peter
Goga. Mládežnickou akci zorgani-

/GFCKNKUVÆFTWJÆJQTQéPÊMWwMQNPÊJQ2QJ¾TW8-2TQUV÷LQXXOKPKXQNGLDCNW
Foto: Marek Sonnevend

zoval společně s hlavní trenérkou
přípravky Barborou Korhoňovou
za pomoci hráček z mládežnických
družstev prostějovského volejbalového oddílu a v kooperaci s učitelkami
zainteresovaných základních škol.
Pohár VK Prostějov v minivolejbalu 2019 – konečné pořadí: 1.
ZŠ Melantrichova „C“, 2. ZŠ Valenty „D“, 3. ZŠ Melantrichova „A“, 4.

ZŠ Valenty „B“, 5. ZŠ Valenty „E“,
6. ZŠ Kollárova „A“, 7. ZŠ Valenty
„A“, 8. ZŠ Melantrichova „D“, 9. ZŠ
Kollárova „C“, 10. ZŠ Melantrichova „B“, 11. ZŠ Kollárova „D“, 12. ZŠ
Majakovského „C“, 13. ZŠ Kollárova „E“, 14. ZŠ Valenty „F“, 15. ZŠ
Kollárova „F“, 16. ZŠ Kollárova „B“,
17. ZŠ Valenty „C“, 18. ZŠ Majakovského „G“.

Prostějovským korfbalistům

Korfbalovou reprezentaci ČR U15 se daří v Superlize
tvoří z podstatné části Prostějované

PROSTĚJOV Premiérově v historii se na přelomu lých, v nichž se promíchali hráči a hráčky z extraligy i
jara a léta koná v ČR nová korfbalová soutěž. Nese první ligy podle toho, kdo s kým kamarádí. Také exisnázev Superliga 2019 a mezi osmi zúčastněnými tuje omezení, že v žádném týmu nesmí být víc členů
kluby nechybí výběr SK RG Prostějov. Byť pod seniorského nároďáku. My jsme zůstali pohromadě
jiným jménem PRO Bananas, což je v soutěžní vlastně jen samí Prostějováci, což je výhoda ohledně
novince pro všechna zainteresovaná družstva nor- sehranosti. Ale jak říkám, výsledky opravdu nijak nehrotíme,“ prohodil Konečný s úsměvem.
mální standard.
„Český korfbalový svaz dlouhé roky usiloval o to, aby se Přesto se jeho svěřencům a svěřenkyním na startu
v období po skončení ligových bojů uskutečnila nějaká superligových bojů dařilo. Nejprve ve Znojmě smetli
soutěž v rámci přípravy národních reprezentantů Čes- mládežnické áčko ČR do 17 let jasně 22:12 (12:6), byť
ké republiky na letní vrcholné akce, tedy mistrovství následně nezvládli prodloužení extra hrané po každém
světa a Evropy či Světové poháry. Teď se to konečně utkání. Poté v domácím prostředí haly RG a ZŠ města
povedlo tím, že vznikla Superliga. Z mého pohledu je PV ve Studentské ulici porazili i Alligators Team tvoto tedy hlavně tréninková záležitost, částečně i show řený převážně českobudějovickými konkurenty 21:14
bez jakéhokoliv tlaku na výsledky. Sám jsem zvědavý, (10:8), navíc tentokrát zvládli též Golden Goal ocenějak to bude v reálu vypadat a probíhat,“ říkal Večerníku ný jedním bonusovým bodem. Dohromady se parta
ještě před startem klání trenér ergéčka David Konečný. PRO Bananas usadila v čele Modré tabulky.
Okteto celků bylo rozděleno do dvou základních Boje pokračují o tomto víkendu závěrečným
5RQNGéPÚUPÊOGM×éCUVPÊMčUQWUVąGF÷PÊMQTHDCNQXÆTGRTG\GPVCEGè47X-QUVGNEKPC*CPÆ grup, Hanáci se ocitli v Modré skupině společně s třetím kolem skupinové fáze 1. června ve ZnoFoto: Facebook kolektivy Alligators Team, Respo Team a CZE U17 jmě a následovat bude čtvrtfinále play-off, které
PROSTĚJOV První květnový víkend vá, Eliška Křížková, Adéla Vaková, David A. Druhou čtyřku ve Zlaté skupině tvoří MS Team, je na programu tuto neděli 2. června od 10:00
(prodloužený od pátku 3. do neděle 5. Jankovič, Roman Lisický, Jan Nedbal, Da- Hooks Team, Spice Team a CZE U17 B. „Jsou to dvě hodin v hale RG a ZŠ města Prostějov ve Stu5.) patřil úvodnímu soustředění korf- vid Novák, Lukáš Stach, František Valenta, reprezentační sedmnáctky a šest mančaftů dospě- dentské ulici.
balové reprezentace České republiky vě- Adam Vlk.
kové kategorie do 15 let. Třídenní kemp Veškerá příprava směřuje k vrcholu seproběhl v areálu městské sportovní haly zóny, kterým bude 5. až 9. července MisKostelce na Hané a měl výrazné zastou- trovství Evropy U15 v Maďarsku. Ještě
pení z oddílu SK RG Prostějov.
předtím se uskuteční od 31. května do 2.
Trenérský štáb tohoto národního výběru června druhé soustředění opět v Kostelci
tvoří výhradně členové ergéčka – hlavní na Hané, jehož součástí se stane i start na
koučové Martin Šnévajs a Aneta Lešanská exhibičním turnaji v beachkorfbalu na
+ asistenti Vojtěch Ošťádal, Josef Valenta a pískovém hřišti v centru Prostějova na
Martin Dušek. K tomu bylo mezi sedma- Masarykově náměstí, který je na prodvaceti nominovanými hráči či hráčkami gramu tuto sobotu 1. června od 14.00 2TQUV÷LQXwVÊMQTHDCNKUVÆRQFP¾\XGO241$CPCPCU\CVÊOXN¾FPQWPQXÆUQWV÷åK5WRGTNK\Gè4
Foto: Facebook
hned deset zástupců SK: Lenka Buriánko- hodin.
(son)
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RYCHLÝ

9(ÿ(51Ì.
Hráèky VK PV
bojují na písku
Prostějov (son) - Letní beachvolejbalová
sezóna 2019 na území České republiky
už je v plném proudu a mezi hromadou
turnajových účastnic figuruje i několik
mladých hráček VK Prostějov. Na písku to
zkouší Tereza Baláková, Klára Dvořáčková, Adriana Jurčíková a Viktorie Nečasová.
Jak si zatím vedly?
ČESKÝ POHÁR JUNIOREK
CELOSTÁTNÍ – BRNO
Výsledky – kvalifikační skupina D:
Dvořáčková, Kamarádová – Francová,
Beranová 0:2 (-13, -15), Dvořáčková, Kamarádová – Dvorníková, Tomášová 0:2
(-13, -8).
Konečné pořadí: 1. Svozilová, Tezzele, 2. Břínková, Neuschaeferová, 3.
Kinclová, Svobodová, 4. Honzovičová,
Šulcová, 5. Cuřínová, Lukešová a Šťastná, Horáčková a Čurdová, Kulišová a
Hurníková, Součková, 23. Dvořáčková,
Kamarádová atd.
ČESKÝ POHÁR JUNIOREK
OBLASTNÍ – OPAVA
Výsledky – základní skupina A:
Dvořáčková, Kamarádová – Čepáková,
Kolářová 1:1 (-17, 13), Dvořáčková, Kamarádová – Makovcová, Žůrková 0:2
(-10, -11).
Základní skupina D: Jurčíková, Nečasová – Hofbauerová, Škrabalová 0:2 (-13,
-16), Jurčíková, Nečasová – Zajícová,
Schusterová 0:2 (-15, -10). Čtvrtfinále:
Dvořáčková, Kamarádová – Zajícová,
Schusterová 0:2 (-12, -9).
Konečné pořadí: 1. Bielak, Chudzik, 2.
Makovcová, Žůrková, 3. Šťastná, Horáčková, 4. Zajícová, Schusterová, 5. Dvořáčková, Kamarádová a Hofbauerová,
Škrabalová a Dvorníková, Tomášová a
Kowalik, Górska, 9. Jurčíková, Nečasová
atd.
LETNÍ POHÁR ŽEN – OLOMOUC
Výsledky – 1. kolo: Baláková, Bartošíková – Kinclová, Kinská 1:2 (-12, 13, -9).
Opravy: Baláková, Bartošíková – Žolnerčíková, Faltínová 0:2 (-9, -21).
Konečné pořadí: 1. Kulhánková, Pospíšilová, 2. Štochlová, Dunárová, 3. Honzovičová, Šulcová, 4. Břínková, Slezáková, 5.
Adamčíková, Šťastná a Svobodová, Indrová, 7. Reginová, Zukalová a Žolnerčíková,
Faltínová, 13. Baláková, Bartošíková atd.
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
JUNIOREK U18 – OPAVA
Výsledky – 1. kolo: Jurčíková, Nečasová
– Svozilová, Tezzele 0:2 (-10, -14). Opravy: Jurčíková, Nečasová – Koláčková,
Wágnerová 2:1 (-18, 3, 11), Jurčíková,
Nečasová – Pavlíková, Teplá 1:2 (17, -14,
-10).
Konečné pořadí: 1. Svozilová, Tezzele,
2. Břínková, Neuschaeferová, 3. Hájková, Příhodová, 4. Francová, Beranová,
5. Hurníková, Součková a Tomášová,
Koblížková, 7. Pavlíková, Teplá a Zajícová, Schusterová, 9. Jurčíková, Nečasová atd.
JAK VE ÈTVRTFINÁLE

2TQUV÷LQXtPGF÷NGéGTXPC
JQFKPVÚO/QFT¾UMWRKPCtVÚO
<NCV¾UMWRKPCJQFKPVÚO/QFT¾
UMWRKPCtVÚO<NCV¾UMWRKPC
JQFKP  VÚO <NCV¾ UMWRKPC t  VÚO
/QFT¾UMWRKPCJQFKPVÚO<NCV¾
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8ÚUNGFMQXÚUGTXKU

PCLFGVGPCUVTCP÷

„Jde o výchovu, úspìchy jsou ale pøíjemné,“

XVPtYiVHPOiGHçQLFNìWUHQpU$QGUHMÿHUYHQND
PROSTĚJOV Úspěšnou sezónu mají za sebou junioři prostějovských Orlů. Prvoligový výběr do 23 let se podle regulí soutěže
play-off nezúčastnil, po základní části ale obsadil výborné třetí
místo. Na bronzovou medaili dosáhli junioři U19.„Prioritně nám
jde o výchovu mladých hráčů, když se ale k tomu přidá dobrý
výsledek, je to jedině dobře,“ říká v interview trenér obou výběrů
Andrej Červenka.

To platilo zejména u hráčů ze širšího káEXKLUZIVNÍ rozhovor
dru BK Olomoucko. U těch mladších
pro Večerník je zase dobré, že získávají zkušenosti

Ladislav VALNÝ

ƔƔJak vnímáte třetí příčku výběru U 23 v první lize?
„Je to dobré umístění. Především nám
ale jde o to, aby kluci měli herní vytížení.

s mužských basketbalem. Ale neříkám,
že některé výsledek nás nepotěšily. Třeba z výhry nad Jindřichovým Hradcem,
který nakonec hrál baráž o postup mezi
elitu, jsme měli radost.“

ƔƔ A co říkáte bronzu v extralize
juniorů?
„Pro některé kluky je to vrchol mládežnické kariéry. V semifinále jsem
tým GBA bral jako přijatelného soupeře. Maličko jsem doufal, že budeme ještě úspěšnější, ale soupeř hrál
fyzicky hodně náročný basket a absence několika našich hráčů se projevily. Chyběla nám kila. Ale i bronz
je dobrý.“
ƔƔ Změní se hodně juniorský tým
před příští sezónou?
„Docela ano. Řada hráčů v této věkové kategorii končí. Budeme se snažit
složit nový konkurenceschopný

tým. Základ budou tvořit naši kluci
z Prostějova, hledáme i způsoby, jak
sestavu doplnit i o hráče z jiných klubů.“
ƔƔ Výsledky týmů se odrazily
i v nominacích do národních výběrů. Co říkáte pěti hráčům, kteří
dostali pozvánku do reprezentace?
„Odpovídá to našim výsledkům.
V mládežnickém basketbalu nám
jde o to, abychom hráče vychovávali. Jako sportovce i silné jedince
pro společnost. Nejde jen o sportovní výsledek, ale i ten je důležitý. Z pohledu nominací se nám to

myslím podařilo. Pět
hráčů ve výběrech vnímám jako ocenění pro
celý klub.“
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU...

021(7$&=(&+23(167$578-(-,þ78721('ħ/,
Do boje jde premiérově hned osmačtyřicet tenistů!

PROSTĚJOV Zvýšený počet zápasů na všech challengerech přinesl i velké změny v hracím
systému tenisového turnaje Moneta Czech Open 2019, který se bude na prostějovských kurtech odehrávat od 2. do 8. června. Hned během úvodního dne se odehraje velká část zápasů
prvního kola, v předchozích letech přitom patřila neděle kvalifikačním duelům. Startuje se tak
už za šest dnů v 10:00 hodin a v plánu je celá plejáda zápasů.

 HKP¾NGMXCNKHKMCEGCMQNQFXQWJT[
 MQNQFXQWJT[CMQNQéV[ąJT[
 MQNQFXQWJT[CMQNQéV[ąJT[
 CMQNQFXQWJT[CéVXTVHKP¾NGéV[ąJT[
 éVXTVHKP¾NGFXQWJT[CUGOKHKP¾NGéV[ąJT[
 UGOKHKP¾NGFXQWJT[CHKP¾NGéV[ąJT[
 HKP¾NGFXQWJT[

pøihlášení hráèi na challenger
MONETA CZECH OPEN 2019 k 26. kvìtnu
0DUWLQ./,l$1
Slovensko
60.
Robin HAASE
Nizozemsko
64.
Juan Ignacio LONDERO
Argentina
73.
Casper RUUD
Norsko
76.
Federico DELBONIS
Argentina
78.
Miomir KECMANOVIÈ
Srbsko
84.
Albert RAMOS-VINOLAS
Španìlsko
88.
Pablo ANDUJAR
Španìlsko
95.
Jiøí VESELÝ
Èeská republika
99.
Guillermo GARCIA-LOPEZ
Španìlsko
122.
Alejandro DAVIDOVICH FOKINA Španìlsko
131.
Jozef KOVALÍK
Slovensko
134.
Lukáš ROSOL
Èeská republika
135.
Marco TRUNGELLITI
Argentina
141.
Federico GAIO
Itálie
202.
Daniel Elahi GALAN
Kolumbie
205.
Attila BALAZS
Maïarsko
219.
Arthur DE GREEF
Belgie
225.
Thomaz BELLUCCI
Brazílie
229.
Bernabe ZAPATA MIRALLES
Španìlsko
232.
Thiemo DE BAKKER
Nizozemsko
234.
Mohamed SAFWAT
Egypt
235.
Lucas MIEDLER
Rakousko
237.
Blaz KAVCIC
Slovinsko
238.
Matteo DONATI
Itálie
239.
Kaichi UCHIDA
Japonsko
244.
Adam PAVLÁSEK
Èeská republika
249.
Uladzimir IGNATIK
Bìlorusko
255.
Steve DARCIS
Belgie
265.
Elliot BENCHETRIT
Francie
269.
Kenny DE SCHEPPER
Francie
274.
Carlos TABERNER
Španìlsko
278.
Gerald MELZER
Rakousko
280.
Stephane ROBERT
Francie
282.
Laurynas GRIGELIS
Litva
283.
-----------------------------------------Karim-Mohamed MAAMOUN Egypt
10.
Arthur RINDERKNECH
Francie
12.
Tom JOMBY
Francie
14.
Corentin DENOLLY
Francie
16.
Sandro EHRAT
hYÙFDUVNR
21.
Y]½YRUFHXPÉVWÈQÉKU½ÄHQDzHEÔÉÄNX$73UHVS,7)
YÙEÈUQHM]DMÉPDYÈMvÉFKMPHQW]YSRGÄDURX
Uruguay
Martin CUEVAS
Alex MOLCAN
Slovensko
Ante PAVIÈ
Chorvatsko
Václav ŠAFRÁNEK
Èeská republika
Teymuraz GABAŠVILI
Rusko
Sebastian KORDA
USA
Igor SIJSLING
Nizozemsko
David POLJAK
Èeská republika

316.
331.
333.
342.
387.
392.
460.
555.
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Ruud, Kližan, Londero,
Haase, Delbonis a Španělé...
Tenista TK Agrofert Jiří Veselý dokázal na prostějovských kurtech
v předešlých ročnících již třikrát triumfovat a jeho velkým přáním je
přidat na Moneta Czech Open čtvrtý titul. Rozhodně to ovšem nebude mít snadné, protože ve startovním poli je celá řada hráčů, kteří
pomýšlejí na celkové vítězství.
„Pavouk je hodně vyrovnaný, je v něm celá řada tenistů z první stovky
světového žebříčku. Opět to připomíná spíše turnaj vyšší kategorie. Navíc antuka je nevyzpytatelný povrch. Dají se očekávat dlouhé zápasy, ty
nahrávají překvapivým výsledkům,“ shodující se tenisoví odborníci před
startem šestadvacátého ročníku Moneta Czech Open.
Mezi kandidáty na dobrý výsledek patří například Casper Ruud. Mladý
Nor od února vylepšil své postavení o sedmdesát míst a svoji kvalitu na
antuce prokázal na prestižním turnaji ATP v Římě, kde postoupil až do
osmifinále. „Tato sezóna je zatím průlomová. Sil mám dost, chci se v žebříčku posunovat. Nejlépe každý týden,“ přibližuje své ambice Ruud.
Velice slušnou formu má v probíhající sezóně Slovák Martin Kližan. Letos už postoupil do čtvrtfinále v Sofii a do Prostějova přijede popáté. Jeho
maximem byl postup do čtvrtfinále v roce 2009, kdy prohrál s Tomášem
Berdychem. „Turnaj je vždy výborně obsazený, není snadné v Prostějově
uspět. Třeba se to podaří letos,“ doufá devětadvacetiletý tenista.
Bezesporu skvělým antukářem je Juan Ignacio Londero. Pětadvacetiletý
Argentinec svoji kvalitu letos prokázal především na domácí půdě v Cordobě, kde vyhrál turnaj ATP Tour s dotací 250 tisíc dolarů.
Na vítězství myslí také zkušený Robin Haase. Ve dvaatřiceti letech patří
téměř mezi veterány, stále si ovšem udržuje vysokou kvalitu, což předvedl
například v Miami postupem do 3. kola. Jeho umění poznali na vlastní kůži
letos i daviscupoví reprezentanti. Haase Nizozemí k vítězství nad Českou
republikou přispěl dvěma body.

19051710573
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divoké karty organizátora
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jak se bude vyvíjet situace a pohybovat
hráčský list. Přece jen jsme ve druhém
týdnu French Open, což je specifický
termín, který nám může přinést na poslední chvíle super hráče, stejně jako sebrat některé stávající účastníky,“ shrnula
ředitelka, která zve do areálu Národního
tenisového centra Za Kosteleckou ulicí
všechny tenisové fandy. Už tuto neděli,
kdy se odehraje čtyřčlenná kvalifikace
a úvodní zápasy prvního kola.
Další informace a exkluzivní rozhovor s
Lukášem Rosolem najdete na straně 45

zvláštní karta ATP

PROGRAM MONETA CZECH OPEN 2019

/G\KJNCXPÊJX÷\F[VWTPCLGD[O÷NKRCVąKV(zleva)/CT
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kvalifikanti

„Jiná možnost nebyla. Chtěli jsme
končit tradičně sobotním finálovým
duelem, přestože challengery jinak
letos končí až v neděli. Dostali jsme
výjimku, ale museli jsme upravit program začátku turnaje. Ale má to i svoje výhody. Od začátku turnaje bude
v areálu pořádně živo, celý kolotoč
zápasů se naplno rozběhne hned od
prvního dne,“ říká ředitelka Moneta
Czech Open Petra Černošková.
Tenisté budou hrát podruhé pod
křídly Moneta Money Bank. Tento
bankovní dům se stal loni titulárním partnerem a byl s premiérou
hodně spokojený. „Jsme opravdu
rádi a je pro nás ctí, že můžeme být
titulárním partnerem největšího
českého turnaje, že můžeme u tohoto turnaje být. Jsme generálním
partnerem Českého tenisového

Oproti předchozím ročníkům se
tedy bude začínat o hodinu dříve,
což odpovídá většímu počtu zápasů, které se navíc v optimálním případě odehrají pouze na třech kurtech. Až do středy 5. června budou
úvodní duely zahájeny již v 10:00
hodin. Od čtvrtfinálových duelů
se bude startovat o hodinu později.
„V pavouku je osmačtyřicet hráčů, organizačně to bude hodně náročné. 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. Na druhou stranu fanoušci
dostanou větší porci atraktivní podívané,
což je pozitivní. Myslím, že nás čeká nádherný tenisový týden,“ věří Černošková.
„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,

přímo v hlavní soutěži dle žebříčku ITF

Ladislav
VALNÝ
a Petr KOZÁK

svazu, snažíme se pomáhat při hledání talentů, aby Česká republika
byla i nadále světovou tenisovou
velmocí,“ uvedl Tomáš Spurný, generální ředitel MONETA Money
Bank. „Tříletá smlouva je pro turnaj velice pozitivní zprávou,“ konstatoval loni Miroslav Černošek,
šéf pořádající marketingové agentury TK PLUS. „Tenisový turnaj
je naše rodinné stříbro, vždycky
jsme tento turnaj ve společnosti
brali jako naši vlajkovou loď – a to
stále platí. Stejně to vnímá titulární sponzor, vedení statutárního
města Prostějov i Olomouckého
kraje a další tradiční partneři. Díky
nim v Prostějově každoročně vidíme špičkové hráče, je to společné
dílo,“ přidává Černošek. „S dotací
jsme letos na sto tisících dolarů.
Není moc rozdíl, jestli bude sto
nebo sto pětadvacet, lepší hráče
bychom nenalákali. Budeme mít
navíc velké náklady na hospitality a transport, musíme ubytovat
osmačtyřicet hráčů z hlavní soutěže a čtyři kvalifikanty. To je o dost
více než loni,“ přidala ředitelka
prostějovského challengeru.

přímo v hlavní soutěži dle žebříčku ATP

původní
zpravodajství
pro Večerník

