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PLUMLOV Byl poslední máj, byl hodování čas... Zatímco první květnový den je
tradičně zasvěcen lásce, ten poslední patřil v regionu lásce k jídlu. Ta je ostatně
prý ze všech lásek tou nejupřímnější. Přesvědčit se o tom mohli hosté hotelu
Plumlov během degustačního večera, který pro ně připravil tým pod vedením
Zdeňka Pohlreicha. A byla to skutečná láska na první pohled, dvě tisícovky korun za vstup na akci prý stály za to!

2

rychlý
9HĀHUQtN
120 èísel, víc ani ránu!
Prostějov (mik) – O výjimkách
z městské vyhlášky všem provozovatelům restauračních předzahrádek
byla řeč již v minulém vydání Večerníku. Nyní „vypadlo“ z úst náměstka primátora Jiřího Rozehnala, že
magistrát se dohodl také s památkáři ohledně tújí vysazených u jedné
z předzahrádek v centru města. „Památkáři byli nejdříve proti, aby majitel vůbec nějaké túje u předzahrádky
instaloval. Měl je tam ale několik let,
takže jsme mu chtěli vyhovět a udělit
výjimku. S památkáři jsme se nakonec dohodli, že kavárník může túje
opět instalovat, ale nesmí vyrůst do
větší výšky než sto dvacet centimetrů,“ uvedl Jiří Rozehnal.

7LVNRYNDVH]SRzGÈQÉP
Prostějov (mik) – Středeční tisková
konference Rady statutárního města
Prostějova začala se sedmiminutovým zpožděním. To v minulosti nebývalo zvykem! Důvodem bylo soukromé jednání mezi čtyřma očima
mezi primátorem Jurou a jeho prvním náměstkem Pospíšilem. „Vždycky začínáme s předstihem, tak snad
jednou omluvíte zpoždění. Pánové si
zřejmě domlouvají, kam půjdou večer
na pivo,“ bral zpoždění s nadhledem
další z náměstků Jan Krchňavý. „Fakt
začínáme pozdě? To se stane jednou, maximálně dvakrát za deset let,“
komentoval „zapomenutí se“ první
náměstek Jiří Pospíšil poté, co přišel
s primátorem mezi novináře.

'YDFKRGQÉN\=E\WHÄQÅ"
Prostějov (mik) – Otázka, která nebyla vždy dost dobře zodpovězena,
ale lidé obracející se na magistrát mají
vlastně pravdu. Proč ve Svatoplukově
ulici směrem k nádraží jsou po levé
straně dva chodníky? Nešel by jeden
z nich využít jako cyklostezka? „Zatím
o tom vedení města neuvažuje,“ odpovídá na webu prostejov.eu mluvčí
magistrátu Jana Gáborová.

Pondělí 3. června 2019
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Michal KADLEC

CO NÁS UDIVILO…

Foto: Michal Kadlec

Agentura %H]GRPRYFLVH]DQiGUDætPRSHYQt
Jestli si někdo z prostějovských
konšelů myslel, že staré barabizny za místním nádražím jen tak
lehce zbourá a na uvolněné ploše
postaví sportovní halu, tak se šeredně plete! Agentuře Hóser se totiž podařilo zjistit, že bezdomovci
obývající ten největší polorozpadlý barák se proti demolici hodlají
bránit. A to způsobem, který nejen
radním, ale i bezpečnostním složkám nahání strach.
„My tady bydlíme už spoustu let
a svůj domov si nenecháme jen tak
vzít,“ svěřil se Agentuře Hóser předák mužů i žen bez domova Flori-

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

•• Pondělí ••
Spánek za volant nepatří. Mikrospánek mívá meganásledky. Že na tom
něco je, může potvrdit devatenáctiletý řidič dodávky značky Peugot, kterého v Nové Dědině u Konice zastavil až plot a dva smrky. Způsobená škoda
přesáhla 100 tisíc korun.
•• Úterý ••
Komu bude líp? Říká se, že Andrej Babiš při nástupu do funkce premiéra představil členům vlády seznam zákonů, které je třeba upravit tak, aby
lidem bylo líp. Hned nato oněch padesát lidí vyjmenoval... Přestože ve
volbách ANO 2011 vítězí, řada lidí vyjadřuje s osobou českého premiéra
nespokojenost. Necelé dvě stovky z nich přišly na prostějovské náměstí.
•• Středa ••
Umí i učí. „Když se setkají učitelé malířství, mluví o barvách a kompozici.
Když se setkají malíři, baví se o tom, kde se dá koupit nejlevnější terpentýn,“ všiml si slavný Pablo Picasso. Učitelé ovšem často bývají sami aktivní
umělci. Plody své druhé „domácí“ směny ukázali na výstavě v prostějovském muzeu, která právě skončila.
•• Čtvrtek ••
Abyste mohli psát paměti. „Není nic snadnějšího než psát paměti ve věku,
kdy už si člověk skoro nic nepamatuje,“ vtipkoval komik Charley Chaplin.
Věk, kdy už téměř vše zapomeneme, se člověk od člověka liší. Abyste ho dosáhli co nejpozději, mohli jste paměť trénovat v prostějovské knihovně.
•• Pátek ••
Svátek humoru a radosti. „Jsem Charleyho teta z Brazílie – pravlasti
opic!“ takto se představuje jeden ze studentů převlečený za bohatou tetičku z Jižní Ameriky v legendární komedii J. Brandona Thomase. V Prostějově byla hra k vidění v podání místního Divadla Point.
•• Sobota ••
Box před radnicí. Někdy to vypadá, že se jednání prostějovského zastupitelstva promění v boxerský zápas. Nejen zastupitelé, ale i všichni ostatní
mohli inspiraci pro případné pěstní souboje konané ve sportovním duchu
fair play najít při mezinárodním utkání mezi Českem a Austrálií, které se
konalo před radnicí.
•• Neděle ••
Srdeční záležitost. „Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch,
jako srdce,“ napsal Jiří Mahen. Uši i srdce si přišly na své během Svátků
hudby v Němčicích nad Hanou, které zakončil „Monstr koncert“ tří velkých dechových orchestrů.

nem Nickou a dalšími bezdomovci
vyjednávat, poslali mě ale do pr....!
My ty baráky ale musíme zbourat,
protože potřebujeme stavební flek
na novou tenisovou halu. Budeme
se s tím muset vypořádat a třeba
i násilím všechny nemovitosti převzít. Nebude to jednoduché, ale
snad si s tím městská policie poradí,“ vzývá schopnosti strážníků Jiří
Nikamnepospíchal.
Řídící prostějovské městské policie
si ale tak jistý v kramflecích není.
„Pokud se bezdomovci v domě za
nádražím opevní, získají velice
výhodnou pozici. Pokusíme se je
sice vykouřit, ale oni jsou na kouř
zvyklí a zřejmě to s nimi nic neudělá. Nevím, nerad bych pouštěl
dovnitř baráku své muže, protože
tam půjde o rypák,“ pokrčil rame-

ny šéf strážníků Jan Nagymároš.
Podle našich informací však přišel
s aktuálním nápadem primátor
města Francimór Kopačka. „V mé
kompetenci je povolat armádu.
Všichni vojáci jsou ale včil v Afghánistánu, takže si musíme počkat
na jejich návrat. Pak s bezdomovci
za nádražím zatočíme,“ vyhrožuje
primátor. Uvidíme tedy, jaké boje
se za místním nádražím uskuteční.
A hlavně jak dopadnou...
Za Agenturu Hóser Majkl

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

KRIMI

PÁTRÁNÍ

Totálně zpitý sedmadvacetiletý mladík z Otaslavic byl
policejní hlídkou dopaden
v Brodku u Prostějova těsně
poté, co ukopl zrcátko zaparkovaného osobního vozidla
Škoda Fabia. Hlídce nadýchal něco málo přes tři promile. Přestože hmotnou škodu
policisté neuvedli, majitel škodovky zcela jistě z vandalství
opilého chlápka radost nemá.

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

Ü½NGJ po dvojici hledaných

3,01
Podstatné je také to, že policisté alkoholem výrazně
ovlivněného mladíka okamžitě k vystřízlivění odvezli
na záchytku. Teď se bude
ze svého činu zpovídat před
správním orgánem, kde mu
za přestupek hrozí až 50
000 korun pokuty.

&21É6327ħð,/2
Měli dobré srdce i odvahu. Před
dvojicí mladých strážců zákona je
třeba smeknout pomyslný klobouk!
Policisté z obvodního oddělení
v Prostějově zachránili lidský život,
když bez váhání vběhli do hořícího domu, odkud vytáhli muže. Do
příjezdu záchranářů mu poskytovali
první pomoc. Případ se odehrál za
hlavním nádražím v Prostějově.
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án Nicka. Je to právě on, kdo už teď
přijímá přihlášky do domobrany,
lépe řečeno bezdomobrany. „Naše
malá armáda, která hodlá bránit
naši nemovitost za místním nádražím, už čítá přes sto lidí. V současné
době pracujeme na opevnění budovy a také sháníme zbraně, pomocí
kterých ji budeme bránit před demoliční četou. Už máme desítky
praků, luků a kuší s otrávenými
šípy. A budeme pokračovat dál, třeba tady při obraně i padneme. Živé
nás nedostanou,“ hrozí na dálku
vedení magistrátu a případně i policii a armádě Florián Nicka.
Že to s bezdomovci bydlícími za
místním nádražím nebude lehké, si
je nyní vědom i první náměstek primátora Prostějova Jiří Nikamnepospíchal. „Už jsem se snažil s pa-

rubriky
Večerníku

Odklad kvůli obilí... Už o tom padla
řeč, že výstavba severního obchvatu
Prostějova byla znovu odložena, tentokrát na srpen. Udivil nás ale další
důvod, který minulý týden prozradil
náměstek primátora Prostějova Jiří
Rozehnal. Investor chce umožnit zemědělcům, aby zdárně sklidili vzrostlé obilí! To se nevědělo dřív, že žně
jsou až v červenci?
ZACHYTILI JSME

0

Ani tentokrát nebude mít Prostějovsko svého europoslance,
na něhož tak čeká už patnáct let.
Do letošních voleb se ucházel
o hlasy českých voličů půltucet
kandidátů, avšak žádný z nich
nebyl favoritem na zvolenou jedenadvacítku a žádný z nich pak
ani nepřekvapil.
ZAUJAL NÁS...

ZDENĚK POHLREICH

Foto: Martin Zaoral

Populární šéfkuchař a tvář televize
Prima nejen z oblíbeného pořadu
Ano, šéfe dorazil minulý pátek na
Hotel Plumlov, kde se konala exkluzivní degustace, která vzbudila
obrovský zájem. Připraveno bylo
hned čtyřchodové menu zhotovené
týmem známého fajnšmekra.
ZASLECHLI JSME…

„DO NÁRODA
JSEM NA OBĚDY
NECHODIL...“
Nový ředitel Národního domu
v Prostějově Jiří Hloch prokázal
při svém nástupu do funkce
upřímnost a prozradil, že porovnání kvality jídel mít nebude.

MARTIN KAŠTIL
se narodil 15. října 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 27. května
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 23 do 25 let, měří 178 centimetrů,
má hubenou až střední postavu, modré
oči a hnědočerné rovné vlasy.

POÈASÍ v regionu

PATRIK HORVÁT

¤WYUWHN 25/13 °C

3RQGÈOÉ27/11 °C

Tamara

¶WHUÙ

23/13 °C
Dalibor

6WÔHGD 22/13 °C
Dobroslav
Norbert

se narodil 22. ledna 2003 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 13. dubna
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
16 do 17 let, měří mezi 163 až 168 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči
a černé vlnité vlasy.

3½WHN

25/13 °C
Iveta a Slavoj

6RERWD 26/12 °C

Medard

1HGÈOH 26/16 °C
Stanislava
Zdroj: meteocentrum.cz
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„Svatba to byla nádherná,“
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Foto: Petr Klempa

DOLNÍ BOUDA, PROSTĚJOV Večerník už před
třemi týdny jako jediný informoval o důležitém životním kroku, ke kterému se před nedávnem odhodlala
ředitelka prostějovského kina Metro 70 Barbora Prágerová. A jak si řekla, tak se v sobotu 25. května stalo.
K aktu si s partnerem zvolila romantické místo na
Dolní boudě, kde si po sedmileté známosti vzala svého bývalého třídního učitele Romana Kucsu. A byla
ro svatba jako řemen!

počasí až po do posledního drobečku snězené dorty. Máme
oba velkou radost, že se vše podařilo. I kapelu Tatáž Kvartáž
a fotografa Petra Klempu svatba bavila,“ potěšilo šéfku kina
Metro 70. „Jako jedinou změnu vnímám nutnost většího
soustředění při podepisování, občas se ještě spletu,“ smála
se nyní již Barbora Kucsa Prágerová, která do stavu manželského vstoupila na velice romantickém místě. „Brali jsme se
venku v jabloňovém sadu na Dolní boudě v nedávno zrekonstruovaném hostinci ve společnosti asi čtyřiceti našich
nejbližších, tří psů, dvou koz a bezpočtu drůbeže,“ popsala
MICHAL KADLEC
exkluzivně Večerníku svůj den s velkým „D“.
Do manželského chomoutu vstoupila Barbora Prágerová Celá redakce Večerníku oběma manželům blahopřeje
po svém „ANO“ s filozofem a historikem Romanem Ku- k důležitému životnímu kroku a přeje hodně lásky, štěstí
csou. „Naše svatba byla nádherná, vše krásně vyšlo, a to od a zdraví do společného života!

PROSTĚJOV Sama ho dotáhla na
náměstí, teď se jí stal osudným...
Náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová si na kurtu pro plážový volejbal na náměstí
T. G. Masaryka přivodila zranění,
ze kterého se jen tak nevylíže! O pochroumaném menisku by sportovci
mohli totiž vyprávět celé romány.

MICHAL KADLEC
Když jsme při nedávném Restaurant
Day spatřili hlavní organizátorku akce
plížit se po chodbách Společenského
domu o berlích, nevěřil vlastním očím.
„Ani mě nefoťte, je to hrozná ostuda,“
snažila se nejdříve schovávat za sloupy
předsálí „kulturáku“ Milada Sokolová.
Večerník pochopitelně ihned začal
sondovat, co se náměstkyni primátora
vlastně stalo. „S rodinou jsem si jednu
pěknou květnovou neděli zarezervovala
na hodinku hřiště pro plážový volejbal.
Bohužel jsem si hru moc dlouho neuži-

la, neboť jsem si po patnácti minutách
na hřišti, dle následného vyjádření lékaře, pochroumala meniskus. Nějak
jsem v hlubokém písku špatně došlápla,“ posteskla si Sokolová.
Je to ironie, neboť totiž právě
ona byla hlavním strůjcem
myšlenky a následné realizace
hřiště pro plážový volejbal na
prostějovském náměstí. Nyní
ji ale hřiště přivodilo značné
zdravotní komplikace. A političku dokonce podle všeho
čeká operace! „Můj ošetřující
lékař si to myslí, dokonce už
stanovil datum na druhého září. Já se ovšem
nevzdávám pozitivního
náhledu a soudím, že se
uzdravím i bez operace,“ touží Milada Sokolová.
/KNCFC5QMQNQX¾UGXOKPWNÚEJFPGEJDG\
Večerník jí samozřejmě
DGTNKéM[PGQDGwNCRąKEJč\KVTR÷NCDQNGUVÊ
optimismus přeje, stejně
Foto: Michal Kadlec
tak brzké uzdravení.
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„Nebyl čas přemýšlet, udělal by to každý,“
tvrdí skromně Tomáš Tříska s Ondřejem Procházkou

PROSTĚJOV Před dvojicí mladých strážců zákona nelze nic jiného než smeknout pomyslný klobouk! Policisté z obvodního
oddělení v Prostějově zachránili lidský život, když bez váhání
vběhli do hořícího domu, odkud vytáhli muže. Do příjezdu záchranářů mu poskytovali první pomoc. Případ se odehrál v říjnu loňského roku za hlavním nádražím v Prostějově. Teprve
nyní ale Policie ČR na svém facebookovém profilu zveřejnila
podrobnosti a vyjádření obou zachránců.

V pátek 19. října 2018 hodinu po
půlnoci dostali policisté oznámení
o požáru domu za hlavním nádražím v Prostějově, o kterém Večerník
podrobně informoval. První na místě byli policisté Ondřej Procházka
a Tomáš Tříska. Že se nahlášený
požár změní v záchranu lidského

0QXKEPC
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PROSTĚJOV Změny, novinky, více
odbornosti. S takovými očekáváními dostává prostějovská hvězdárna
nové osazenstvo. Vedoucím pracovníkem by se tam měl stát Rudolf
Novák. Do práce nastupuje už dnes,
tj. v pondělí 3. června.
„Vzešel z výběrového řízení. Vyhrál,
protože měl nevětší zaměření z kandidátů, navíc nejde do neznámého
prostředí. Prostějovskou hvězdárnu
zná, několik let pak pracoval na té brněnské,“ prozradila Soňa Provazová,
ředitelka organizace Muzeum a galerie Prostějov, pod kterou hvězdárna
spadá. Zároveň sdělila, co konkrétně
od nového pracovníka očekává. „Nastupuje před létem, takže bude mít čas
upravit programy pro školy i veřejnost.
Stejně tak se bude jednat o kroužku
Gemini. V plánu je také zavedení programování,“ prozradila mimo jiné.
Rudolf Novák nahradil na pozici Karla
Trutnovského, dlouholetého pracovníka
hvězdárny a nadšence do astronomie,
který podal výpověď k 31. květnu. (sob)

života, při výjezdu na místo ani jeden z nich ještě netušil. „Protože
Prostějov známe a věděli jsme, kde
se daná lokalita přesně nachází, byli
jsme na místě dřív než hasiči. A také
jsme věděli i to, že v budově, kterou
zachvátily plameny, spávají bezdomovci, proto jsme neváhali nad vstupem dovnitř. Když jsme tam vběhli,
byla jedna místnost už celá shořelá.

6QO¾w 6ąÊUMC XNGXQ  C 1PFąGL 2TQEJ¾\MC UXÚO PGQJTQåGPÚO RQUVWRGO LGFPQ\PCéP÷ \CEJT¾PKNK åKXQV DG\FQOQXEK
MVGTÆJQX[V¾JNK\JQąÊEÊOÊUVPQUVK
ZHQVQ2QNKEKGè4

na nějaké rozpaky. Věděli jsme,
kde to je, tak jsme okamžitě šli
dovnitř. My jsme si vlastně ani moc
nepřipouštěli, že by se nám mohlo
něco stát, že by na nás mohlo například něco spadnout,“ řekl Tomáš Tříska. „Já byl u policie úplný
nováček, takže u mě to bylo spíš tak,
že jsem viděl, že jdou kluci, tak jsem
šel s nimi. Byli tam s námi ještě Petr

Tesárek a Rostislav Petržela. Takže
jsem to bral tak, že když jdou zkušenější, půjdu taky. Neberu to jako
hrdinství ani nerozvážnost. Člověk
v té chvíli zkrátka jedná. Já si myslím, že by to udělal každý, pokud by
se v podobné situaci ocitl,“ dodal
skromně Ondřej Procházka. „Myslím si, že svou roli sehrála zkušenost
s daným objektem. Pokud bychom

ten objekt neznali a nevěděli, že se
tam mohou nacházet lidé, možná
bychom na místě počkali na hasiče,
ale v tomto případě jsme neotáleli
a jednali. Nepřemýšleli jsme, jestli
dovnitř půjdeme, nebo nepůjdeme.
Prostě jsme šli. Nebylo nad čím přemýšlet. Muže jsme zachránili a žije
dodnes,“ uzavřel optimisticky Tomáš Tříska.
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BYLI JSME
U TOHO

Foto: Michal Sobecký

DZBEL Pohádky, kam se jen podíváš. A nebylo divu. Po roční pauze byl tady opět pro děti i jejich
rodiče pohádkový les u Dzbelu. Na tuctu zastavení si děti vyzkoušely své vědomosti, schopnost házet či koordinaci pohybů. Všemi úkoly je provedly pohádkové bytosti. Organizátoři
navíc i letos připravili bohatý doprovodný program, při kterím si na své přišel i nejeden rodič.
(sob)
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MICHAL KADLEC

V místě, kde bylo ohnisko, se běžně
pohybují osoby, ale v době našeho
vstupu tam naštěstí už nikdo nebyl.
Věděli jsme, že dál je ještě jedna
místnost, kde také lidé spávají,“ začíná své povídání o případu Tomáš
Tříska. „Tušili jsme, že uvnitř někdo bude. Našli jsme tam jednoho
muže, kterého jsme vytáhli ven, dali
jsme mu první pomoc, pak už přijeli hasiči. Ten muž byl sice relativně
v pořádku, když jsme jej táhli ven,
ale vzhledem k tomu, že byl opilý,
mohlo se mu v hořící budově stát cokoliv,“ dodává druhý z obou parťáků
v uniformě Ondřej Procházka.
Jak oba svorně potvrdili, absolutně
ani na vteřinu neváhali vstoupit do
hořícího objektu. „Tam nebyl čas
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Pondělí 3. června 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

pohled zpátky

PO STOPÁCH

STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
PŘÍPADU

þ21'5$&+<67É2'92/É1Ì 8WTéKEMÆOMN¾wVGąGOCLÊDÚV
UQEK¾NPÊD[V[XTGåKKQDEG
Rozsudek po přepadení
tenistky Petry Kvitové
stále není pravomocný
4CFKOCäQPFTWRQNKEGLPÊMQOCPFQFQRCFNQXFQO÷,CPC6GUCąGONCFwÊJQX2QNKwGPUMÆJQWNKEKZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV„Krimidivadlo“ pro desítky diváků připravilo policejní komando, které zhruba před rokem vtrhlo
pomoci beranidla do domu syna bývalého starosty Prostějova v Polišenského ulici. Zhruba dvě desítky policistů,
z nichž většina měla na hlavě kukly a byla po zuby ozbrojena, pronikly do luxusního domu a z něj v poutech vyvedli jednoho člověka. Teprve později vyšlo najevo, že se
jednalo o Radima Žondru, který už v té době byl hlavním
podezřelým v případu přepadení tenisové hvězdy Petry
Kvitové. Exfotbalista ze Ptení byl na konci letošního března odsouzen k osmi letům vězení. Jak ale Večerník zjistil,
nic není uzavřeno a v případu se aktuálně chystá odvolání!
Radim Žondra bydlel v domě Jana Tesaře mladšího v Polišenského ulici. Dle informací Večerníku nepanoval mezi
oběma muži žádný soukromý vztah, prvně jmenovaný
pouze využil možnosti pronajmout si zdejší byt. Právě
tam si však pro něj přišli policisté, kteří už ho sledovali delší
dobu.
Žondra pochází ze Ptení. Do širšího povědomí se dostal
už jako člen pětičlenného gangu, který si vybíral a přepadával staré, bezbranné lidi v jejich vlastních domech a obíral je mnohdy o celoživotní úspory. Za to byl právě před
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sedmi lety odsouzen na 7 let do vězení. Celý trest si ale
neodseděl. Podmíněně byl propuštěn v roce 2014 a vše
nasvědčovalo tomu, že začal sekat dobrotu. Jako fotbalista
nastupoval za Horní Štěpánov či Konici. Ani na hřišti se
však nedokázal vždy ovládat.
Do hledáčku policie se dostal potom, co vyšlo najevo, že
měl dát tip skupině, která brutálním způsobem přepadla
muže v jeho domě na Blanensku. V průběhu vyšetřování
měl jeden z policistů upozornit na jeho nápadnou podobu
s pachatelem, který měl přepadnout a na ruce pořezat tenistku Petru Kvitovou. To se nakonec ukázalo jako klíčové.
Zejména na základě svědectví dvojnásobné wimbledonské
vítězky a dvou provedených rekognic byl Radim Žondra
koncem března souhrnně odsouzen k osmi letům vězení.
Celý případ však ještě stále není zcela uzavřen. Soudkyně požádala o prodloužení lhůty k vyhotovení rozsudku. Jak také vyplynulo z průběhu hlavního líčení, z neznámých důvodů nebyly
přehrány kamerové záznamy. Z nich má být údajně patrné, že
žádná osoba do domu v době spáchání skutku nevešla ani neodešla. Tento důkaz měl být přitom součástí spisu. Jak se Večerníku podařilo zjistit, je jisté, že Radim Žondra si proti verdiktu podá
odvolání. Stát se tak má po doručení rozsudku.
(mls)

URČICE Říká se tady tomu klášter.
Ve skutečnosti rozlehlý dům stojící
naproti kostela sv. Jana Křtitele v Určicích sloužil jako chudobinec, ústav
pro duševně nemocné ženy a domov
důchodců. O lidi na okraji společnosti se tam kdysi staraly milosrdné sestry. Nyní už ovšem historická budova
s křížem na průčelí řadu let chátrá.
Stal se z ní skutečný STÍN MINULOSTI nacházející se přímo v centru
Určic. Zajímalo nás, zda má stavba
alespoň nějakou naději, že opět ožije.
„Klášter“ v Určicích nechal postavit
roku 1872 určický farář Petr Obdržálek. Založil při něm nadaci pro
Milosrdné sestry svatého Karla Boromejského (boromejky), které měly
pečovat o chovanky chudobince
a vyučovat určické dívky. Svému
účelu byl předán až roku 1891. Samy
boromejky se v něm staraly zejména
o psychicky nemocné ženy. Nějaký

čas tam fungoval i domov
důchodců. Objekt posléze
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mocnice v Brněnské ulici.
Naposledy tam byl sklad.
Olomoucký kraj se chátOd té doby se však toho mnoho nerající nemovitost snažil prodat. změnilo. Až nyní to konečně vypadá,
Zájem před sedmi lety projevila že by se věci mohly dát do pohybu.
rodina Skácelova, která tam chtě- „Máme vypracovaný projekt a podanou
la vybudovat malometrážní byty. žádost o dotaci na výstavbu šesti sociálMístní obyvatelé se však obávali sku- ních bytů v objektu bývalého kláštera.
tečnosti, že to v Určicích bude vypa- Náklady se odhadují na zhruba patnáct
dat jako v Mostkovicích, kde stejní milionů korun. Více se dozvíme zhruba
majitelé vlastnili budovu bývalého v polovině letošního roku,“ prozradil
kina. Ta se kvůli svým převážně ci- Večerníku aktuálně starosta Určic Petr
kánským nájemníkům stala častým Kouřil s tím, že zájem mezi mladými
cílem výjezdů policistů. Kraj své roz- rodinami i staršími občany o sociální
hodnutí na prodej domu rodině Ská- bydlení v obci určitě je. „Nájemníky si
celových nakonec revokoval a objekt budeme vybírat, přednost budou mít
prodal obci.
místní,“ je si jistý Kouřil.
(mls)
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Foto: Martin Zaoral
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Do Prostějova v pátek dorazila celebrita všech celebrit. Dlouho avizovaný
koncert Karla Gotta přilákal na zimák
dvě tisícovky jeho fanoušků různého
věku. A hlavně fanynek. Kája je prostě
jenom jeden a ten náš je božský. Jenže
tentokrát dobrá polovina návštěvníků odcházela z koncertu s protáhlým
obličejem. Česká hvězda totiž v Prostějově neodvedla to, za co lidé zaplatili
hříšné peníze!
„Dal jsem za lístek 1 400 korun a doufal
jsem, že uvidím dvouhodinový koncert
Karla Gotta. Ten ale k mému zklamání
zazpíval jen pár písniček, a to až na konci

koncertu. Většinu programu obstarali jeho
hosté. Nebyli špatní, ale Gott je Gott. Kdybych to věděl předem, takové peníze bych
za něj nedal. Kája se na to prostě vy...., ulevil
si muž, který vycházel ze zimního stadionu
v Prostějově.
Karel Gott si v Prostějově opravdu hlasivky
šetřil. Přesto si i za velmi zkrácené představení vysloužil aplaus svých skalních fanoušků. A to i přesto, že vlastně zazpíval jen pár
písniček. Příliš šťastný nebyl ani výběr repertoáru pro tento koncert. Pěvecká legenda hrábla hluboko do historie a vydolovala
písně ze samého začátku své kariéry a místo českým hitům od Šteidla vzdala hold

Elvisi Presleymu a Tomu Jonesovi. Krásné
melodické světové evergreeny, ale... Jeho
hodinové vystoupení nadchlo část publika a ovace vyprovokovaly dva přídavky.
Část publika však měla zcela jiné představy
o avizovaném megakoncertu, dva přídavky a několik podpisů fanynkám byly jen
malou náplastí na hodně velké zklamání.
„Několikrát jsem už řekl, že je to mé poslední turné. Zase jsem se vrátil. Teď už říkám,
že budu zpívat tak dlouho, dokud mě
budete chtít poslouchat, až do úplného
padnutí,“ rozloučil se s prostějovskými
fanoušky Karel Gott. Ti od něj i přes potlesk ale čekali mnohem a mnohem víc.

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Pravou skutečně bylo, že více než Karel Gott zpívaly na zimním stadionu v Prostějově na konci května roku 2009 Monika
Absolonová a Leona Machálková. Božský Kája zazpíval všeho
všudy šest songů, což pochopitelně naštvalo spoustu lidí, kteří
za lístky utratili průměrně 1 500 korun. Co ale čekali? Hvězda
české pop-music prostě takto „své“ koncerty pořádala, vždyť na
plakátech bylo zřetelně napsáno, že vystoupí Karel Gott a jeho
hosté... Skutečnost, že Mistr zazpíval tehdy v Prostějově jen pár
písniček, lidi sice naštvala, ale určitě mu záhy odpustili. Vždyť
Kájovi se dá i dnes přece odpustit všechno, když vzhledem ke
svému zdraví odříká jedno vystoupení za druhým.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: Lutinovova ulice
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2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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ZMRZAČIL STARŠÍ ŽENU ÿ(51É
168 PES DOŽIVOTNĚ
Majitele obvinila policie z těžkého ublížení na zdraví
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Ztrácely se peníze

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Během předminulého víkendu se
na strážníky obrátili poctiví nálezci, aby jim předali nalezené peníze
nebo peněženky. První šrajtofle
byla nalezena oznamovatelkou ve
vinotéce. Druhou našel pracovník
ostrahy v supermarketu v Okružní ulici. Obě peněženky se díky
dokladům nacházejícím se uvnitř
podařilo předat jejich majitelům.
Dalším nahlášeným případem byl
nález dvěstěkorunové bankovky
v bankomatu na Žižkově náměstí.
Bankovku strážníci předali peněžnímu ústavu. Podobná situace se
odehrála v časných ranních hodinách, kdy se na strážníky v centru
města obrátil muž, který našel opět
bankovku v hodnotě 200 korun.
V tomto případě peníze strážníci
předali na ztráty a nálezy magistrátu
města Prostějova. Všem poctivým
nálezcům patří veliké poděkování.

Zraněný srnec
Během pátečního podvečera 24.
května se na linku 156 obrátila
žena, která šla se psem na procházku a nalezla na polní cestě za
fotbalovým hřištěm v okrajové
části města ležet zraněného srnce.
Strážníci o situaci informovali Českomoravskou mysliveckou jednotu Prostějov. Byl zjištěn telefonní
kontakt na hospodáře honitby, který se o zraněné zvíře postaral.

Sova v kanále
V odpoledních hodinách předminulé soboty 25. května bylo přijato telefonické oznámení o sově
v kanále na poli ve Vrahovicích. Na
místo byla vyslána hlídka. Sovu se
strážníkům podařilo z kanálu vyprostit. Zraněná nebyla a po vysvobození z místa odletěla.

Karambol u
nemocnice

V ranních hodinách minulého
pondělí 27. května strážníci vyjížděli prověřit telefonické oznámení o nezabezpečeném vozidle na
parkovišti u nemocnice. To vyjelo
z řady stojících aut a následně se
zastavilo o jiné, do něhož narazilo.
Při tom došlo k zablokování komunikace. Na informacích nemocnice
nechali strážníci vyhlásit registrační značky obou vozidel. K dopravní nehodě byla přivolána hlídka
Policie ČR, která si celou záležitost
převzala k dalšímu šetření.

Od auta neodcházejte!

V poslední době se řidiči mohou
v ulicích města Prostějova setkat
s novou dopravní značkou „IP
13e“, která je, nebo bude nově instalována převážně u základních
škol. Značka označuje parkovací
místo pro krátké zastavení vozidel.
V praxi to znamená, že na tomto
místě můžete zastavit, aby spolujezdec mohl v klidu a bezpečně vystoupit nebo nastoupit. Důležitým
upozorněním je skutečnost, že řidič by neměl odcházet od vozidla!
To značka neumožňuje. S dětmi,
které potřebují doprovodit až do
školy, bude muset řidič parkovat
jinde. Místa označená K+R jsou
určena pouze pro opravdu rychlé
odbavení. V případě, že řidič od
vozidla odejde, musí počítat s možnou pokutou za špatné parkování,
a to až do výše dvou tisíc korun.
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PROSTĚJOVSKO Policisté stíhají šestapadesátiletého muže
z nejmenované obce prostějovského regionu za útok jeho
vlastního psa. Rozzuřené a špatně hlídané zvíře koncem února
letošního roku atakovalo ženu, které ošklivě pokousalo obličej. Postižená i přes lékařskou péči bude mít trvalé následky.
Majiteli psa teď hrozí kriminál. A co je horší, podle svědků nešlo zdaleka o první agresi na jiného člověka...

Michal KADLEC
„Z přečinu těžkého ublížení na
zdraví z nedbalosti podezírají policisté obvodního oddělení Prostějov
2 šestapadesátiletého muže z obce
na Prostějovsku. Muži policisté kladou za vinu, že řádně nezabezpečil
svého psa rasy švýcarský salašnický
pes. V důsledku toho došlo koncem
února tohoto roku v jeho rodinném
domě k napadení devětapadesátileté ženy, která u něj byla na návštěvě.
Nezajištěný pes poškozenou pokousal v obličejové části hlavy.

Opel z garáže je fuč

I přes lékařskou péči ženě po zranění zůstane trvalá deformace části
obličeje,“ poskytl médiím tuto zprávu František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Majitel psa, kterého si řádně nezabezpečil, se teď zcela jistě ocitne před
soudem a reálně mu hrozí dvouleté
vězení. „Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření äGPCRQMQWUCP¾XQDNKéGLKwXÚECTUMÚOUCNCwPKEMÚORUGODWFGOÊVRQFNGRQNKEKU
ZKNWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
z přečinu těžkého ublížení na zdraví VčFQåKXQVPÊP¾UNGFM[
z nedbalosti, za který podezřelému je konáno zkrácené přípravné řízení. již řešeno několik případů drobných
v případě odsouzení hrozí trest od- V rámci provedeného prověřování útoků tohoto psa na lidi,“ doplnil
nětí svobody až na dvě léta. Ve věci policisté mimo jiné zjistili, že bylo Kořínek.

.ULPLQDOLVWÇREYLQLOLYÛUREFHW\êLQN\

Zaplatil za šicí stroje,
dostal pouze jeden... Podnikatel to pøehnal s konopím

PROSTĚJOV Nekupuj zajíce v pytli, radili nám už naši opatrní předci.
Tohoto pravidla se ale zřejmě nedržel muž z Prostějova, který skočil na
špek podvodníkovi z Moravských
Budějovic. Po zaplacení čtyři šicích
strojů obdržel pouze jeden, pak se
po prodejci slehla zem...
„Z přečinu podvodu podezírají prostějovští policisté muže z Moravských
Budějovic. Tohoto skutku se měl podezřelý dopustit tím, že se v listopadu
roku 2016 smluvně zavázal k prodeji
čtyř kusů šicích strojů značky Minerva v hodnotě třiadvaceti tisíc korun.
Kupujícím byl tehdy padesátiletý muž
z Prostějova. Ten v listopadu 2016

v Moravských Budějovicích při převzetí prvního stroje zaplatil celou částku s tím, že zbylé si vyzvedne později.
Po jeho odjezdu s ním však prodejce
přestal komunikovat, zbylé stroje nedodal a nevrátil ani přijaté peníze,“ popsal případ František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Jakmile Prostějovan přišel na to, že
byl podveden, sdělil své podezření na
policii. „Ve věci byly zahájeny úkony
trestního řízení pro uvedený přečin.
Podezřelému v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky,“ dodal Kořínek. (mik)

PROSTĚJOV Podobný případ
nepamatujeme. Prostějovští kriminalisté aktuálně zadrželi a obvinili muže, který vyrobil a uvedl do
prodeje tyčinku obsahující vyšší
množství konopí, než je přípustné.
Za ohrožování zdraví tak podnikatel
může jít až na půl roku do vězení.
„Z přečinu ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti viní prostějovští kriminalisté devětatřicetiletého muže
z Vyškovska. Tohoto skutku se měl
obviněný muž dopustit tím, že z nedbalosti schválil, vyrobil a na trh uvedl potravinářský výrobek s nadlimitním množstvím konopného listu.

Odborným zkoumáním bylo zjištěno, že jedna takto vyrobená tyčinka
obsahuje až několikanásobně vyšší
množství látky tetrahydrocanabinol,
než je povoleno,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
Podle platných norem se tak jednalo
o potravinu zdraví škodlivou. „V případě prokázání viny a odsouzení
podnikateli za uvedené jednání hrozí
trest odnětí svobody až na šest měsíců, zákaz činnosti nebo propadnutí
věci nebo jiné majetkové hodnoty,“
vyjádřil se František Kořínek k možnosti potrestání.
(mik)

Incident s Romy šetřen jako přečin
PROSTĚJOV Později, ale přece. Mluvčí prostějovské policie se až v pondělí 27. května vyjádřil
k incidentu, o kterém Večerník informoval v předchozích dvou vydáních. Šlo o rvačku před barem
v ulici Újezd v Prostějově, do které se postupně
zapojily na dvě desítky Romů a kterou postupně
uklidňovalo třináct hlídek státní i městské policie.

„K incidentu došlo v době kolem 1.30 hodin v noci
ze soboty osmnáctého na neděli devatenáctého května tohoto roku. Dle dosavadního šetření zde došlo
ke vzájemnému fyzickému napadení mezi třemi
muži. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu výtržnictví. Při incidentu
nedošlo k vážnějšímu zranění osob či škodě na ma-

jetku. Dosud nebyl nikdo obviněn. Navzdory informacím šířícím se veřejným prostorem je nutno zdůraznit, že podstatná část incidentu proběhla pouze
ve verbální rovině,“ uvedl František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
(mik)

V dosud přesně nezjištěné době
od 20. do 26. května se neznámý
pachatel za použití násilí vloupal
do garáže v ulici Za Kosteleckou
a odcizil osobní automobil typu
Opel Corsa. Majiteli automobilu i garáže tímto jednáním vznikla škoda předběžně vyčíslená na
10 100 korun. V případě dopadení a prokázání viny pachateli
tohoto jednání za přečin krádeže hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Vykradl dodávku
Přes noc z pondělí 27. na úterý
28. května se dosud nezjištěný
pachatel vloupal do dodávky
značky Fiat odstavené na parkovišti v Okružní ulici. Do vozidla
pachatel vnikl nezjištěným způsobem bez jeho poškození a po
jeho prohledání z něj odcizil
plastový kufr s nářadím, prodlužovací elektrický kabel a vzduchový kompresor. Způsobenou
škodu majitel vozidla vyčíslil na
7 500 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádeže.
Za ten pachateli v případě dopadení hrozí až dva roky vězení.

Chodci
i cyklisté hřešili

Ve středu 29. května v době od
11.00 do 14.00 hodin proběhla na území města Prostějova
dopravně bezpečnostní akce,
tentokrát zaměřená zejména na
chodce a cyklisty. Během akce
policisté obvodního oddělení
Prostějov 1 zkontrolovali 28
cyklistů a 16 chodců, ale taky
21 motorových vozidel a jejich
řidičů. Při tom zjistili celkem
17 přestupků. Všechny vyřešili
přímo na místě uložením pokut
v souhrnné výši 2 700 korun.
Nejčastěji řešenými přestupky
byla jízda cyklistů po chodnících a naopak chůze chodců po
cyklostezkách.
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PĚSTOVAL
PĚT
KYTEK
MARIHUANY,
Než došlo na soud, tak se
Ivo M. stihl porvat a řídit opilý

HROZILO MU VĚZENÍ...

PROSTĚJOV Když se daří, tak se daří. Ivo M. z Olšan u Prostějova
je mladý a rád se baví, přičemž poměrně často u toho nechybí alkohol. Nedávno mu policie na zahradě rodinného domu,
kde žije se svými rodiči, sklidila pět rostlin konopí. Celá věc by
se obešla bez citelnějšího trestu, pokud by ovšem pětadvacetiletý mladík nezačal tropit hlouposti. A tak nakonec musel
minulé úterý před soud...
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Ivo M. byl u Okresního soudu v Prostějově obžalován kvůli pěti rostlinám
marihuany. Pro její pěstování měl obžalovaný dle vlastních slov kuriózní
důvod. „Babička s dědou mají ekzém,
a tak jsem jim chtěl vyrobit mast,“ vymlouval se Ivo M., který na dotaz
soudkyně připustil, že netuší, jak se

taková mast dělá. „Nějaký návod bych
našel na internetu,“ reagoval na dotaz
obžalovaný, který by se však k soudu
v souvislosti s pěstováním relativně
malého množství „trávy“ zřejmě vůbec nedostal. Skončil tam ovšem kvůli tomu, že byl po nedávné rvačce odsouzen za ublížení na zdraví
a následně i za řízení pod vlivem alkoholu k celkem jedenácti měsícům
podmíněně a pokutě deset tisíc korun.
Tento trest mu nyní prostějovský
soud navýšil na dva roky podmínky a patnáct tisíc korun. Kro-
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mě toho Ivo M. nesmí dva roky
vsednout za volant a další tři roky
musí „sekat latinu“. „Obžalovaný
má štěstí, že je v této věci nařizován
souhrnný trest za všechny trestné
činy, kterých se v poslední době dopustil. Kdyby některý z nich spáchal
v době, kdy byl v podmínce, pak už

by zřejmě putoval do vězení. Takto
dostane ještě poslední šanci,“ vyjádřila se soudkyně Adéla Pluskalová,
která obžalovanému přičetla k dobru fakt, že s policisty spolupracoval
stejně jako to, že je zaměstnaný jako
seřizovač vstřikolisů v jedné z prostějovských firem.
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Pište na
predplatne@vecernikpv.cz
Nebo volejte na
608 960 042
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děti, pejsci

Anežka CETKOVSKÁ
28. 5. 2019 48 cm 3,00 kg
Oplocany

Pondělí 3. června 2019
www.vecernikpv.cz

zimní beseda v MC o (ne)bezpečí
virtuálního světa s odborníkem na
závislosti D. Bezdomnikovem Wi-fič,
kde zaznělo mnoho dobrých rad a informací. Ty najdou rodiče i děti mimo
jiné i v projektu University Palackého,
který se zabývá bezpečností na internetu www.e-bezpeci.cz.
MC Cipísek nabízí vzdělávání rodičů
po celý školní rok, nejen v Týdnu pro
rodinu. V podvečerních i sobotních
setkáních právě s lektorkou MC M.
Skládalovou rodiče letos už probrali
zásady efektivního rodičovství, samostatnost dětí, sourozenecké vztahy,
období vzdoru, emoce či tresty a odměny ve výchově. Běží i cyklus besed
s koučkou A. Snášelovou Smysluplný
rok, v květnu čeká rodiče ještě beseda
o výchově synů s P. Mečkovským, který bude i lektorem poslední besedy
v tomto školním roce Otcové a děti.
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LGMT¾UPÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWFGUGVKTQMč2UÊ
DCDKéMCMVGT¾D[NCRčXQFP÷XGNOKQUVT¾CNGWP¾UUG\MNKFPKNC
8čéKP¾XwV÷X¾OLGQXwGOUV¾NGLGwV÷PGFčX÷ąKX¾5RQMQLGP¾
DWFGPC\CJT¾FEG2ąÊRCFPÚ\¾LGOEGD[\CPÊO÷NP÷LCMQW
FQDWFQEJ¾\GVCRQUVWRP÷UK\ÊUM¾XCVLGLÊFčX÷TW
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RQVąGDWLGéCUPGå\CéPGP÷MQOWPQXÆOWFčX÷ąQXCVRCMLG
\P÷LFQMQPCNÚURQNGéPÊMCXGNMÚOC\GN-F[åUGOWP÷EQPGNÊ
DÊWOÊVQF¾VT¾\P÷PCLGXQ8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQW
PCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

ROKY

LGMT¾UPÚP÷OGEMÚQXé¾MUWJTCPéKXÚORQJNGFGOXGX÷MW
wGUVCåUGFOTQMč,GX[TQXPCPÆCRą¾VGNUMÆRQXCJ[-FQUK
\ÊUM¾LGJQFčX÷TW\ÊUM¾EGNÆLGJQUTFEG8JQFPÚMFQOGé
MWUG\CJT¾FMQWLGQRTCXFWXGNOKFQDTÚJNÊFCé0CXQFÊVMW
EJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO
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LGFXCP¾EVKNGV¾XGVGT¾PMCUVąGFPÊJQX\TčUVW,GVQMQW\GNP¾
DCDKéMCMVGT¾wRCVP÷UN[wÊCXKFÊCNGN¾UM[O¾PCTQ\F¾X¾PÊ
CPGO¾LKMQOWF¾V4¾FCRTQXQ\WLGICWéKPMCURQNGéPQUV
éNQX÷MCLGVQEQLKF÷N¾wċCUVPQW0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷
PGVCJ¾1UVCVPÊRGLUM[KIPQTWLG

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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Mezinárodní den rodiny. Letos byla
na programu Rodina v síti.
„Když jsme přemýšlely o letošním
tématu, stále jsme narážely na to,
jak rychle se mění svět kolem nás
a jak dnešní děti vyrůstají v digitálním světě, který může být velmi
nebezpečný. A tak vznikly materiály a anketa o tom, jak současná
rodina žije společně na síti. Souběžně nám Krajské ředitelství Policie
Olomouckého kraje nabídlo pro
maminky besedy s poručíkem Františkem Kořínkem Maminy na síti
a shodou okolností v těchto dnech
vzniká i dokument V. Klusáka V síti
o sexuálních predátorech na internetu a ohrožení dětí. Takže je vidět,
že letošní rodinné téma je opravdu
žhavé,“ uvedla Markéta Skládalová,
lektorka Mateřkého centra Cipísek.
Na podobné téma proběhla už i pod-

aneb RODINA V SÍTI

PROSTĚJOV Děti často dostávají mobilní telefon poprvé do
rukou ještě před dovršením prvních narozenin. Místo fotoalba se
jim zakládají instagramové účty.
Během pouhých deseti minut je
tak běžný uživatel schopen zjistit
na internetu spoustu informací
o dítěti včetně denního režimu,
telefonního čísla rodičů, bydliště, zájmů. A to prostřednictvím
zpráv, jaké rodiče dávají do virtuálního světa. Kyberstopa, kterou
za sebou necháváme, nás může
jednou nebezpečně doběhnout...
Nejen tato témata byla součástí Týdne pro rodinu, který už sedmým rokem ve svých programech vyhlásilo
Mateřské centrum Cipísek na podporu zdravých rodinných vztahů.
V centru je mu věnováno vždy období kolem 15. května, kdy se slaví

Ta je určena pouze tatínkům a konat
se bude v úterý 11. června v podvečer.
Do prázdnin proběhnou ještě i besedy
pro nastávající maminky Budeme mít
miminko s porodní asistentkou, laktační poradkyní a mladou maminkou N.
Hénikovou. Pro maminky s miminky
v Mimiklubu jsou pak určeny besedy s H. Peterkovou a I. Halouzkovou
o psychomotorickém vývoji dětí, zdravém pohybu, spánku, výživě, prevenci
úrazů i o cestování s dětmi.
„O prázdninách pak budeme trénovat
rodičovství i ostatní nabyté vědomosti
v praxi na příměstských táborech s Cipískem a samozřejmě o dovolených.
Další besedy, kurzy a semináře rozjedeme od září a připravovat budeme
osvědčená i nová témata,“ prozrazuje
Skládalová.
Dodejme, že všechny besedy, kurzy,
semináře i individuální poradenství,
které MC Cipísek nabízí, jsou určeny veřejnosti, nejen pravidelným
návštěvníkům programů pro rodiče
s dětmi MC.
Bližší informace a rezervace míst je
možná na www.mcprostejov.cz.

MC Cipísek se vìnovalo moderním trendùm

Jindřich DOHNAL
28. 5. 2019 49 cm 3,10 kg
Prostějov

Vivien ANTLOVÁ
28. 5. 2019 51 cm 4,00 kg
Výšovice

Jakub PÁLKA
27. 5. 2019 50 cm 3,55 kg
Prostějov

Amálie ANTLOVÁ
27. 5. 2019 52 cm 3,90 kg
Konice

Tadyáš KROUPA
27. 5. 2019 47 cm 2,95 kg
Dobromilice

Nela KULÍŠKOVÁ
25. 5. 2019 51 cm 3,45 kg
Prostějov

Martin FRANC
19. 5. 2019 49 cm 3,50 kg
Zdětín

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!

Ema Mia BARTLOVÁ
29. 5. 2019 51 cm 3,50 kg
Čelechovice na Hané

milujeme vecerník
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Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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galerie miminek na
www.vecernikpv.cz
PROSTĚJOV Jeden z bodů jednání Rady statutárního města
Prostějova zněl hodně závažně.
Konšelé totiž minulé úterý projednávali bod programu s názvem
Rozhodnutí zřizovatele o odvolání ředitelky Základní školy Vladimíra Majakovského ve Vrahovicích. Co provedla paní ředitelka
Šírková, ptal se Večerník...
„Ten název projednávaného bodu
je hodně zmatečný,“ přiznal s úsměvem Jan Krchňavý (PéVéčko),
náměstek primátora pro školství
v Prostějově. Ve skutečnosti podle
něj šlo o zákonný postup při běžné
agendě, kdy ředitel základní školy
ukončil své šestileté období. „Každý
ředitel či ředitelka školy je jmenován
na funkční období v trvání šesti let.
A paní ředitelce Martině Šírkové
právě tato doba ve funkci ředitelky
ZŠ Majakovského skončila. Správně
bychom měli vyhlásit výběrové řízení, ale pouhý pohovor stačil k tomu,
abychom paní Šírkovou opět jmenovali ředitelkou a prodloužili její
funkční dobu na dalších šest let.
Tento postup nám zákon rovněž
umožňuje,“ vysvětlil Večerníku
Krchňavý.
(mik)
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nezaměstnanost v Olomouckém
kraji a vůbec na celé Moravě. Vedení magistrátu přesto i nadále
uvažuje o rozšíření průmyslových
zón, i když nové firmy budou mít velké problémy najít pro zabezpečení své
výroby či jiného provozu vhodné zaměstnance. „Tento problém mají dnes
všechny firmy, je to dáno velkou nabídkou pracovních příležitostí a malým počtem uchazečů o zaměstnání.
V tomto směru město přímo pomoci
nemůže. Spíše se musíme soustředit
například ve spolupráci s krajem, na
zvyšování kvality dopravní obslužnosti, aby se zkrátka lidem dařilo bez větších problémů za prací dojíždět třeba
z okolních obcí. Velkým přínosem novým investorům bylo samotné vybudování průmyslové zóny a v současné
době je to třeba i to, že nezvyšujeme
již několik let daň z nemovitosti, která
by podle právních předpisů mohla být
v Prostějově mnohonásobně vyšší,
čímž bychom firmy zbytečně zatěžovali,“ poznamenal pro Večerník k problému současné doby Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora
statutárního města Prostějova.
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je těžké ji vést za naprosté absence důvěry,“ uvedl mimo jiné evangelický farář
Jan Jun. Lidé v proslovech také kritizovali Babišův střet zájmů.
Důvod, proč se vydal demonstrovat a zároveň se aktivně zapojil, později poskytl
Večerníku. „Smysl demonstrací vyjadřuje
Milion chvilek pro demokracii docela
přesně: jde o vyjádření obavy z toho, že je
ohrožena demokracie, neboť se dějí pokusy odstranit důležité pojistky chránící
demokracii. Třeba je zde ohrožení nezávislosti justice, nyní aktuálně v případě trestně
stíhaného premiéra,“ sdělil Jun s tím, že
organizátoři protestů v minulosti žádali
a stále žádají premiéra o dialog. Dosud ale
schůzky šéf hnutí ANO 2011 rušil.

Úspěšnost prostějovské části protestů
pak zhodnotil jeden z organizátorů Daniel Marek. „Účast byla větší, než jsme
čekali. Ještě důležitější než účast jsou
ale argumenty,“ poznamenal pro Večerník. „Základním cílem těchto protestů
je upozornit na to, že se posunují morální hranice v politice. Není podle nás
možné, aby trestně stíhaná osoba byla
premiérem. Protesty ale začaly evidentní
snahou ovlivnit justici výměnou ministra spravedlnosti,“ dodal.
Na prostějovské akci se angažovali také
skauti. Vyplácení demonstrantů, z něhož jsou organizátoři protestů někdy ze
strany příznivců premiéra či prezidenta
obviňováni, se ovšem nekonalo.

PROSTĚJOV Ve městě bude mít
brzy sochu další rodák a významná
světová osobnost. Kde jinde, než na
náměstí Edmunda Husserla bude
instalována socha právě tohoto světoznámého filosofa. Radní na svém
úterním jednání ustanovili zvláštní
porotu soutěže o návrh ztvárnění
tohoto uměleckého díla.
„Z mého pohledu je Edmund Husserl
jeden z nejvýznamnějších rodáků
našeho města společně s Wolkerem,
Wichterlem a dalšími. Jak všichni
víme, Husserl je zakladatel fenomenologie a byl jedním z největších světo-

vých filosofů přelomu devatenáctého
a dvacátého století. Možná je tento
muž u nás nedostatečně doceněn, ale
každopádně jde o velice významnou
a dodnes mezi odborníky váženou
osobnost,“ konstatoval primátor Prostějova František Jura (ANO 2011).
Porota má nyní vybírat z došlých návrhů na vytvoření sochy tohoto světového filosofa. „Počítáme s tím, že jeho
socha by měla stát před hotelem Avion na náměstí Husserla. Zatím je tam
u laviček jen prázdný trávník,“ podotkl
Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora.
(mik)

svoji sochu. Před Avionem...

Edmund Husserl bude mít

PROSTĚJOV Obsahují plno vitamínů, jsou také považované za afrodiziakum. A nadto se hodí do nepřeberného množství pokrmů. Jahody jsou
zkrátka v kuchyni pojem. Zájemci o ně v Prostějově už pak netrpělivě vyhlíží začátek června. Kromě supermarketů a trhů si je totiž budou moci
opět nasbírat také na jahodové plantáži.
„Odhadovali jsme, že začneme dvacátého května, start jsme ale museli kvůli počasí posunout. Jsme za něj ale na jednu stranu rádi, pokud se teď oteplí, bude
úroda větší než loni,“ prozradil Večerníku Ondřej Dostál, provozovatel jahodárny. Podle svých slov by rád otevřel již během nadcházejícího týdne.
Jahodárna se po přesunutí bude i letos otevírat v Určické ulici. „Podmínky pro
sběrače zůstávají při starém. Otevřeno bude opět do šesti hodin. Plocha, na které pěstujeme, se nemění, spíše se snažíme více dát prostor pozdním odrůdám,“
přidal Dostál.
(sob)
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nemovitost v Sušilově ulici disponuje
sedmadvaceti bytovými jednotkami
a aktuálně registrujeme třiadvacet žadatelů o jejich pronájem. Všichni tito
zájemci už nyní prošli schvalovacím
procesem při jednání bytové i sociální
komise města. Musím přiznat, že v některých případech u určitých lidí byly
schváleny výjimky z pravidel, které
jsme pro nové nájemníky předem určili. Byly hodně přísné a někteří je nebyli schopni splnit,“ uvedl dále Průša.
Problém je nyní ovšem v tom, že
zájemci o bydlení v Sušilově ulici
zatím nemohou s Domovní správou
podepsat nájemní smlouvy. „Dosud
totiž neznáme výsledky kolaudačního
řízení, které by měl stavební úřad zveřejnit v následujících dnech či týdnech.
Zájemci si tudíž nemohou ještě nové

byty prohlédnout, neboť bez platné kolaudace je nelze pustit dovnitř. Teprve
až si byty prohlédnou, sami se pak rozhodnou, zda nájemní smlouvu podepíší, nebo ne,“ upřesnil situaci předminulý čtvrtek jednatel Domovní správy.
Vývoj v této záležitosti se dočkal
alespoň částečného rozuzlení během uplynulého týdne. „Objekt
v Sušilově ulici byl řádně zkolaudován
a stanoviska všech dotčených orgánů
státní správy jsou v pořádku. Na základě požadavku okresní hygienické
stanice bylo přikročeno k rozhodnutí
o dočasném užívání na zkušební dobu
jednoho roku. A to z toho důvodu, že
hygienici si vymínili měřit přímo za
provozu hluk v podzemních garážích
této novostavby. Toto rozhodnutí
nabyde právní moci za patnáct dní,

mátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).
Jak Večerník již v nedávné minulosti
informoval, prostějovští zastupitelé,
zejména z řad opozice, mají o prohlídku novostavby velký zájem. Mnohým
se totiž zdají náklady na stavbu příliš
vysoké a chtějí vidět, za co všechno
se utratilo přes osmdesát milionů korun...
(mik)
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Foto: Michal Kadlec

takže předpokládáme, že k patnáctému červnu může dojít k prvním
prohlídkám bytů ze strany zájemců
o bydlení v této nemovitosti. Zároveň
chceme nový dům ukázat kompletně
i zastupitelům města a také novinářům,“ prozradil minulou středu na
tiskové konferenci Rady statutárního města Prostějov náměstek pri-

nictví cizích osob pro zmiňovanou
investiční akci s názvem Veřejné
osvětlení ulice Kosířská.
„Lidé na situaci upozorňovali na setkání vedení města s tamními obyvateli a já jsem rád, že jim můžeme
vyhovět. Realizace si vyžádá mimo
jiné i provedení stavebních úprav na
pozemcích ve vlastnictví cizích fyzických osob, jejichž práva jsou touto
stavební akcí dotčena,“ informoval
primátor statutárního města František
Jura (ANO 2011).

Aby bylo možné veřejné osvětlení
v ulici vybudovat, je nejprve nutné, aby
magistrát jako stavebník, získalo souhlasy těchto vlastníků cizích pozemků
či nemovitostí jak ke vstupu na jejich
pozemky, tak i pro provedení nezbytných stavebních úprav dočasného i trvalého charakteru. „Konkrétně se bude
jednat o rekonstrukci části stávajícího
veřejného osvětlení a umístění nového
na pozemky sousedící s pozemky ve
vlastnictví města. Stavení úpravy na pozemcích ve vlastnictví dotčených cizích
fyzických osob si následně v některých
případech vyžádají ze strany města
majetkoprávní vyrovnání formou zřízení služebnosti,“ doplnil Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek prostějovského primátora.
(mik)
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PROSTĚJOV Doteď osvětlují Kosířskou ulici v Prostějově pouze dvě
pouliční lampy, což je ostuda. Tamní
obyvatelé se ale nyní konečně dočkají nového veřejného osvětlení, to
stávající doposud jen spoře osvětlovalo komunikaci. Radní tak vyslyšeli
četné stížnosti a přání občanů.
Nejdříve je však podle radních třeba
naplnit legislativní podmínky a povinnosti. Proto předminulé úterý
schválili uzavření smluv o právu provést stavbu na pozemcích ve vlast-
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PROSTĚJOV Zastupitelé budou na svém červnovém jednání rozhodovat
o znění návrhu nové obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her na území statutárního města Prostějov s navrženou účinností vyhlášky
od 1. ledna 2020. V současné době magistrát reguluje provozování vybraných
hazardních her stanovením padesáti míst, na nichž je možno hazardní hry provozovat. Chvályhodné však je, že aktuálně už je v Prostějově pouze patnáct heren.
„Počet provozoven hazardních her na území města rapidně klesá. V době přijetí první
obecně závazné vyhlášky v roce 2012, která regulovala počet heren v souladu s dříve
platným zákonem o loteriích, bylo na území města šestasedmdesát heren. V době
změny právní úpravy, tedy v lednu 2017, už pouze čtyřiačtyřicet,“ vyjmenoval primátor František Jura (ANO 2011) s tím, že snižování počtů heren nadále pokračovalo.
„Vzhledem k přísnějším podmínkám kladeným na umístění a vybavení provozovny
stanoveným zákonem o hazardu, došlo v letech 2017 a 2018 k podstatnému snížení
počtu provozoven hazardních her, kdy se na území města Prostějova v současnosti nachází patnáct provozoven hazardních her. Počet povolených míst podle předešlé městské vyhlášky z roku 2017 je však stále padesát. Tato vyhláška tedy obsahuje ještě dalších
pětatřicet míst, na kterých je možné hazardní hry provozovat, ale žádná provozovna na
nich v současnosti není,“ poznamernal první muž magistrátu.
Nyní tedy dochází k další regulaci míst, na nichž lze provozovat hazardní hry
tak, aby byl snížen počet míst, na nichž se v současnosti nenachází herní prostor.
„Osobně si myslím, že další nové herny či kasina už v Prostějově vznikat nebudou,“ vyslovil svůj názor František Jura.
(mik)

Ve městě už funguje
pouze patnáct heren
nebo kasin

%7/!3-/,01í',3í'" Kosířská ulice se dočká osvětlení

PROSTĚJOV Nastěhování prvních
nájemníků do původně komunitního domu v Sušilově ulici, který stál
městskou pokladnu přes osmdesát
milionů korun, se zdá být už otázkou
krátkého času. Kolaudační řízení již
proběhlo, ale stavební úřad dlouho
váhal vydat konečné kladné rozhodnutí. Stalo se tak až během uplynulého týdne. A zájemci o bydlení? Jejich
počet se rapidně zvýšil, ovšem nové
byty ještě nebyly zpřístupněny.
„Dům v Sušilově ulici nám nebyl zatím ze strany města předán do užívání,“ řekl Večerníku předminulý čtvrtek
Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy Prostějov. Zároveň ale potvrdil,
že oproti podzimnímu stavu se rapidně zvýšil zájem o bydlení v bytech, které oplývají luxusem. „Nově postavená

„Zájemci ale byty ještě neviděli,“
konstatuje šéf Domovní správy
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Prostějov se do protestů zapojil od půl
šesté večer. U sochy T. G. Masaryka, kde
se obvykle protestní akce dějí, se sešlo
zhruba dvě stě lidí. Nechyběly transparenty odsuzující Babišovu spolupráci
s STB a upozorňující na jeho pochybení.
Ani řečníci. „Demokracie je o diskusi, ale

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Téměř dvě stě míst po
celé České republice. Velká krajská
města, ale také menší sídla jako Příbram a také Prostějov. Tam všude se
minulé úterý v podvečer protestovalo
proti způsobu vlády i morálnímu kreditu premiéra Andreje Babiše a jeho
vlivu na justici.
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BYLI JSME
U TOHO
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Prostějov (mik) – Blížící se 62. ročník festivalu poezie Wolkrův Prostějov podpoří dotační injekce ve výši
280 000 korun. „Peníze jsme získali
jako neinvestiční dotaci ze státního
rozpočtu České republiky na částečnou úhradu nákladů festivalu, který
proběhne ve dnech 11. až 15. června
tohoto roku, jde o celostátní přehlídku recitátorů sólistů a divadel poezie,“
informoval prostějovský primátor
František Jura (ANO 2011). Celkový
rozpočet tradiční a oblíbené akce je
plánován ve výši zhruba 1,1 milionu
korun. „Finanční prostředky z dotace
nelze použít na cokoliv. Jsou účelově
vázány na krytí ostatních osobních
nákladů a nákladů vzniklých ubytováním účastníků festivalu,“ doplnila
náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a Nezávislé osobnosti
města Prostějova).

Ministerská dotace
na Wolkrùv Prostìjov

Prostějov (mik) – Rada města
doporučuje zastupitelstvu schválit
dotace na obnovu památek městské
památkové zóny pro rok 2019 v celkové výši jednoho milionu korun.
„Klíčem k rozdělení dotací byl dvojí
způsob hodnocení žádostí. Jednak
podle charakteru prací a také podle
naléhavosti a odborné důležitosti
akce památkové obnovy,“ vysvětlil
František Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějova.
Jedné žádosti však vyhověno nebylo.
„Šlo o firmu DPD invest. Jednalo se
již o druhý jejich požadavek týkající se opravy měšťanského domu
U Měsíčka,“ prozradil náměstek
Jiří Rozehnal (ANO 2011) s tím,
že město letos přispělo penězi na
opravu domu v Knihařské ulici, dále
na rekonstrukci Kovaříkovy vily
na Vápenici, dům na náměstí T. G.
Masaryka číslo 28, na kostel svatého
Bartoloměje a v poslední řadě i na
statické zajištění hradby na Skálově
náměstí.

Milion na památky

Prostějov (mik) – Magistrát také
letos přispěje tisícikorunou na žáka
1. třídy pro nadcházející školní rok.
Peníze poslouží k nákupu běžných
pomůcek pro výuku. „Je plně v gesci ředitele školy, jaké konkrétní pomůcky pro žáky nakoupí a vychází
tudíž z potřeb dané školy pro výuku
žáků prvních tříd. Nicméně příspěvek ve výši jednoho tisíce korun by
měl zajistit základní potřeby prvňáčka. Smyslem je, aby všechny děti
bez rozdílu měly zajištěné stejné pracovní pomůcky,“ nastínil primátor
František Jura (ANO 2011). Tento
účelově vázaný příspěvek je městem zřizovaným školám nabízen již
potřetí a setkává se s velmi kladným
ohlasem jak u rodičů, tak i u učitelů prvňáčků. „Na základě zápisu
dětí do prvních ročníků základních
škol v Prostějově a stavu skutečně
přijatých dětí víme, kolik prvňáků
nastoupí, a tedy můžeme připravit
v konkrétní výši tento příspěvek,
a to v částce 451 tisíc korun. Peníze
poslouží školám na nákup věcí, jako
jsou sešity, pastelky, barvy. Rodiče
pořídí dětem jen aktovky, přezůvky,
penály a cvičební úbor. V praxi to
funguje tak, že ředitelé především
dají na doporučení učitelů budoucích prvňáčků a ti si řeknou, které pomůcky budou potřebovat a v jakém
rozsahu. Někdo chce víc pracovních
sešitů, listů, někdo více pomůcek do
výtvarné výchovy, někdo například
pytlíky, vaky na pomůcky, konkrétní
typy psacích per, tužek pro správný
úchop. Je to opravdu škola od školy,“
přidal náměstek primátora pro školství Jan Krchňavý (PéVéčko).

luje krajský analytik Úřadu práce ČR.
Ten zároveň zmiňuje ještě jeden pozitivní fakt současnosti, kdy je na trhu
práce nedostatek vhodných lidí. „Na
současnou situaci se můžeme dívat
také jako na vhodnou příležitost k získání zaměstnání i pro ty skupiny osob,
které jsou z nějakého důvodu znevýhodněny na trhu práce a měly v minulosti problém s pracovním uplatněním.
Také to může být vhodný impuls pro
hou sehnat vhodné zaměstnance.
inovační aktivitu firem a zvyšování
Jak z tohoto problému ven? „Je třeba
produktivity práce. A musíme zmínit
si uvědomit, že uchazeči o zaměstnání
i průmysl, který je už dnes součástí
z evidence Úřadu práce ČR nejsou jemonitoringu firem, kdy Úřad práce
diným zdrojem pracovní síly na trhu
ČR se zaměstnavateli probírá současpráce. O tom, kterého zaměstnavatele
né i budoucí změny struktury profesí
si firma nakonec zvolí, rozhoduje řada
a dopad na zaměstnance. V návaznosti
aspektů. Například výše mzdy, benena uvedené bude ještě více získávat na
fity, dobře nastavená kultura zaměstdůležitosti celoživotní vzdělávání a také Jak už bylo zmíněno, aktuální vývoj
navatele nebo třeba jeho ochota slevit
dobře fungující systém sociální péče,“ na trhu práce se neobejde bez úzké
z původních požadavků. I v Prostějově
sdělil Večerníku Jaroslav Mikšaník.
spolupráce Úřadu práce s firmami
i jinými podnikateli. „Pro Úřad práce
ÄWYUWOHWQÉYÙYRMQH]DPÈVWQDQRVWLYHPÈVWÈSURVWÈMRY
ČR je současný vývoj impulsem pro
zavedení nových přístupů k podpoře
Zdroj: Úřad práce ČR
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zaměstnatelnosti různých cílových
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skupin. Spolupráce se zaměstnavateli
ƉŽēĞƚǀŽůŶǉĐŚŵşƐƚ
ϭϮϴϲ
je intenzivnější a probíhá v různých
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oblastech. Od domluvy výběrových
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ϭϭϵϲ
ϭϭϴϴ
řízení připravených na míru zaměstnavateli přes spolupráci na burzách práce
ϭϬϯϬ
a vzdělání až po snahu o nasměrování
ϵϲϬ
zájmu mládeže o studijní obory, které
jsou perspektivní a jejichž absolventi
ϴϰϯ
ϴϬϱ
budou mít i v budoucnu velkou šanci
ϳϳϮ
ϳϮϮ
ϳϬϱ
získat v co nejkratší době po ukončení
školy vhodné zaměstnání,“ popisuje
Mikšaník.
A jak on sám vidí blízkou budoucnost v otázce nezaměstnanosti
v Prostějově? „V nejbližších měsících
dojde s nejvyšší pravděpodobností
k dalšímu poklesu. Situace na pracovním trhu v následujících letech bude
odrážet vývoj ekonomiky,“ míní analytik trhu práce Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci.
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Prostějov si tak stále drží nejnižší
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rysech další náklady týkající se opravy
střechy secesní památky primátor František Jura (ANO 2011). „Změna závazku
se bude konkrétně týkat posunutí termínu realizace stavby, kdy došlo k navýšení
nákupní ceny prejzové krytiny a navýšení ceny montážních prací. Vzhledem
k těmto skutečnostem dochází nejen
k navýšení ceny, ale také ke změně původní varianty provádění nároží pomocí
hřebenáče na nový způsob takzvaného
Norimberského nároží,“ konkretizoval
náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO
2011), který má městské investiční akce
ve své pracovní náplni.
Jak totiž bylo zjištěno, původní hřebenáče umístěné na nárožích pras-

přístroje jsou plně automatické s hlasovým naváděním provádění záchranných postupů,“ konstatoval Jan Nagy,
ředitel Městské policie Prostějov.
Defibrilátory dokáží automaticky vyhodnotit, zda jde o srdeční zástavu,
automaticky nastavit sílu výboje a také
dokáží rozlišit, zda se jedná o dospělého pacienta, nebo dítě. „Tím je vyloučen chybný postup. Celkové náklady
na pořízení činily dvaasedmdesát tisíc
korun. Strážníci v minulém týdnu byli
proškoleni v poskytování první pomoci a používání defibrilátoru odbornými
lektory Českého červeného kříže Olomouc,“ přidal Jan Nagy.
(mik)

2QTQEG\R÷V,CJQF¾TPCX7TéKEMÆWNKEKX[JNÊåÊRTXPÊNGVQwPÊUD÷TCéG

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„Kdyby zachránily jen jeden lidský život, investice je to účelná,“
života, pak je to určitě investice účelná.
Nejde v žádném případě o nahrazování míní velitel Jan Nagy
kvalifikované zdravotnické služby. Tyto

PROSTĚJOV Městská policie Prostějov má dva nové defibrilátory. Ten
první, který je umístěn pro případ
potřeby ve služebním vozidle, byl
pořízen již v roce 2005. Městská policie Prostějov je tak jednou z mála
v České republice, která má defibrilátory k dispozici. Hlídky je budou
vozit ve služebních autech, strážníci
tak budou moci v terénu zachránit
osoby se srdeční zástavou.
„Strážníci se mnohdy setkávají s případy, kdy je třeba osobám poskytnout
první pomoc. Takové případy se dějí
jak na veřejných prostranstvích, tak
i při zákonném otevření bytu, či jiných uzavřených prostor. Zatím tento
přístroj nebylo nutné použít, ovšem
pokud dojde k záchraně byť jednoho
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kají. Jako nový způsob krytí bude
využito zmíněné Norimberské
nároží. „Vzhledem k potřebě údržby
ochranného nátěrového systému plechových prvků na jednotlivých střechách budou dále osazeny do střešního 0¾TQFPÊFčO\ąGLO÷LGwV÷P÷LCMÚéCU\čUVCPGRQFNGwGPÊOCMVW¾NP÷FQEJ¾\ÊMG\FTåG
PÊRąKXÚO÷P÷UVąGwPÊMT[VKP[
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
pláště lanové háky, které nebyly součástí projektu. V místě styku mansardové ku ptactva. Nedílnou součástí změny i výkon autorského dozoru,“ nastínil
římsy a prejzové krytiny pak musíme závazku, v souvislosti s obnovou zin- Rozehnal aktuality z rekonstrukce Ná(mik)
nechat umístit mřížky zabraňující vni- kových prvků na střeše, bude objednán rodního domu.

Další
peníze navíc
pro
Národní dùm

Strážníci mají další dva defibrilátory

PROSTĚJOV Rozsáhlá rekonstrukce Národního domu v Prostějově se
znovu protahuje. A navíc prodražuje. Radní schválili další navýšení
nákladů, tentokrát na zajištění dokončení výměny střešní krytiny. Ta
totiž oproti loňsku výrazně podražila a nakoupit se musí za ceny letošní.
Navýšení nákladů je vyčísleno na
více než jeden a půl milionu korun.
Rada města Prostějova odsouhlasila
předminulý týden finance, které si vyžádá
způsob krytí nároží střechy a také posunutí termínu realizace stavby. „Předkládaným rozpočtovým opatřením dojde
ke snížení fondu rezerv a rozvoje o částku
1,63 milionu korun,“ nastínil v hrubých
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Už více než rok vykazuje prostějovská
pobočka Úřadu práce větší počet nahlášených volných míst než je celková
míra lidí hledajících zaměstnání. „Tento stav může být opravdovou komplikací pro situaci na pracovním trhu.
Na druhou stranu je ale třeba říci, že
se Úřad práce zaměřil na zkvalitnění
a zefektivnění své činnosti adekvátně
potřebám zaměstnavatelů. Důležitý je
přímý kontakt s firmami, monitoring
jejich potřeb v terénu, vysílání pracovníků úřadu do firem, exkurze našich
zprostředkovatelů, kteří pracují s klienty a dokáží tak lépe párovat nabízená
volná místa a uchazeče o zaměstnání.
I přes rekordně nízkou nezaměstnanost v Prostějově umisťuje uchazeče
z evidence na trh práce, zejména díky
individualizovaným a standardizovaným službám, a také díky nastavené
spolupráci se zaměstnavateli,“ míní
Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce
Úřadu práce České republiky, Krajské
pobočky v Olomouci.
Nízká nezaměstnanost je sice pozitivní fakt, ale firmy v Prostějově mají
jeden obrovský problém, že nemo-

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

už řada společností flexibilně zareagovala na nedostatek pracovních sil
a přikročila k úpravě svých požadavků
tak, aby odpovídaly současnému trhu
práce,“ povšimnul si Mikšaník.
V praxi to vypadá třeba následovně.
„Například v současně době už firmy
v některých oborech tak striktně nevyžadují úplnou profesní způsobilost, dosaženou úroveň vzdělání, získání konkrétní kvalifikace a praxi v dané profesi.
Důležitý je pro ně především zájem nových lidí o danou pozici, ochota učit se
novým věcem, spolehlivost, flexibilita
a chuť pracovat. Zaměstnavatelé si je
sami zaškolují a ‚pracují' s nimi mnohem intenzivněji. Dále se velmi zajímají
o budoucí studijní a profesní zaměření
žáků základních škol. Někteří zase zvažují vyšší investice do automatizace
a robotizace svých provozů, případně
se snaží zaměstnávat cizince,“ vysvět-

„Firmy už slevují ze svých požadavků,“ konstatuje analytik Jaroslav Mikšaník
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PROSTĚJOV Příliš málo nezaměstnaných, naopak neustále přibývající počet volných pracovních míst. To je současná situace na
pracovním trhu v Prostějově. Přestože je skutečná nouze o některé profese, načež firmy v posledním období mnohdy marně
shánějí vhodné zaměstnance, prostějovský magistrát neustále
rozšiřuje průmyslové zóny a celkem v klidu jsou také odborníci.
Jak Večerníku potvrdil analytik trhu práce Krajské pobočky Úřadu
práce ČR v Olomouci Jaroslav Mikšaník, firmy mají možnost hledat si dělníky či zaměstnance jiných oborů i mimo registr.
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Ústeckém kraji, kde jednoznačně zvítězilo hnutí
ANO (29 %), naopak v Praze, kde „Babišovci“
relativně neuspěli (13 %) měli i trollové pouhých
0,85 %. To vše nasvědčuje tomu, že se trollům
prostě podařilo poplést mnohé voliče Babišova
hnutí.
V takovém případě se přímo nabízí nápad založit
si do voleb do Poslanecké sněmovny například
hnutí ANO 2010, ANO, bude líp, ANO dotacím
či dokonce ANO, ano, fakt jo. Díky nepříliš bystrým voličům byste pak mohli klidně dosáhnout
na státní příspěvek za jejich hlasy.
Jak to ovšem bylo ve skutečnosti, nikdo neví. Do
hlav voličů hnutí ANO 2011 či Ano, vytrolíme
europarlament nikdo nevidí. Proto bude nadále
existovat i jiná varianta: totiž že vládní hnutí ANO
ve volbách zvítězilo hlavně díky tomu, že si je lidé
prostě spletli s trolly... Co vy víte?

ZPRAVODAJSTVÍ A KONEČNÉ VÝSLEDKY EUROVOLEB
I Z REGIONU NAJDETE NA STRANĚ 17

Vše tedy nasvědčuje tomu, že si u trollů uspořádají
slušný mejdan, na němž budou spřádat plány, jak
příště ČSSD porazit... Nevěříte, věřte!
Čím trollové voliče zaujali? Nejspíš humorem.
Před volbami slibovali například úřední formuláře na jedlém papíře, nahrazení maturitních otázek soutěží Nikdo není dokonalý či zavedení třetí
kvality potravin pro Slovensko a Maďarsko. To by
dle nich sice nic moc nezlepšilo, ale alespoň by na
tom Česká republika nebyla nejhůř...
Nápady, které sice pobaví, nicméně mnoho šancí na úspěch jim nedávaly. Ale stalo se. Ihned po
oznámení výsledků se začalo spekulovat, kolik
voličů trollů bylo opravdu recesisty a kolik lidí
jim dalo hlasy jen proto, že si je spletli s pozdějším
vítězem voleb. Faktem je, že výsledky trollů nápadně kopírovaly zisk ANO 2011 v jednotlivých
krajích. Nejvíce hlasů (2,29 %) získali trollové v

T

kvalitnější je vaše stránka fyzická,
ale dokonce i psychická. A naopak
lidé chodící pomalu systémem pana
rady, tedy pomalou procházkou, si
zadělávají na choroby srdeční, ale
i duševní.
Takže přeji zdravé léto ve všech
směrech.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
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leně. Konstatuji, že tohle mohlo
napadnout jen hlavu vymazanou!
Doufám, že přímo v Prostějově
zachovají zodpovědní za péči o zeleň chladné a především rozumné
hlavy a budou pokračovat v sekání
trávy tak jako dosud. Za prvé posekaná působí daleko estetičtěji, za
další neposekaná je zvýšeným rizikem pro alergiky, jelikož není nikdy
čistá, ale je plná rostlin s alergickým
materiálem. V neposlední řadě je
vysoká tráva rejdištěm klíšťat, která
jsou dle aktuální zprávy mimořádně agresívní. Nechtěl bych se potkat
s chorobami, které přenášejí, jelikož
skončit na vozíku, či v rakvi, tak za
to mi jakýsi experiment s vysokou
trávou nestojí. Konkrétně v tomto případě je to skoro na žalobu,
protože pokud klíště chytnu v neudržované trávě, tak je za to někdo
zodpovědný. Tvrdím tedy, že starý
dobrý poctivý nízký anglický trávník
je to pravé ořechové, a proto jsem
na svém pozemku již osobně sekal
a budu sekat dál a žádná vymazaná
ekohlava mi v tom nezabrání.

K

rásné počasí také láká ke
sportování, ale jak se říká, jest
potřeba činnosti provozovat s rozmyslem a tělo po zimě spíše lenivé
nepřepínat, protože pak nám hrozí
úraz, zranění a třeba pokažené celé
období, kdy krásné počasí vydrží.
Sám jsem příznivcem spíše sportů
kavárenských a tak nevím, co mne
to napadlo zkoušet naše beachvolejbalové hřiště před muzeem,
když jsem pak marně hodinu po
chvilkové exhibici hledal někde
plíce... A to již nemluvím o jisté
náměstkyni primátora, která totéž
exhibování o den později odnesla
zrasovaným meniskem. Holt, ne
každý je vrcholový sportovec, a protože Prostějov je hlavně cykloměstem, tak prosím dotyčné jedince, aby
si uvědomili, že nejsou členy profistájí
na Tour de France, ale sportovci pouze rekreačními, kde hlavním cílem
je udělat si žízeň na nějaké to pivko
v hospůdce. To platí i pro jiné rekreační sportovce, takže abych upravil jistý
výrok, vzkazuji všem: „Lidé, bděte,
sportujte, ale neblbněte.“
rendem poslední doby je
rychlá chůze alespoň půl hodiny denně, což tedy osobně praktikuji a mohu vřele doporučit. Existuje dokonce studie jistého psychologa
Roberta Levina, která na základně
experimentu s rychlostí chůze potvrdila, že čím rychleji chodíte, tím
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Jenom doufám, že v rámci slibované rekonstrukce estakády Haná a přilehlých nájezdů na dálnici opraví ŘSD taky silnici okolo rondelu u bývalé Vitany! Běžte se na ni
podívat, je to samá hluboká díra, a pokud jako řidiči nejste dostatečně pozorní a nevyhnete se výmolům, je to na zničení podvozku. Nevím, jestli se počítalo s rapidním
navýšením intenzity dopravy kvůli mnoha firmám v průmyslové zóně a stovkám
lidí mířících do práce motorovými vozidly, ale kvalita této silnice už zmíněný velký
provoz prostě dál neunese. Před rekonstrukcí by určitě stálo za to díry alespoň zalít
asfaltem, ale stále se k tomu nikdo nemá.
František Novák, Prostějov
-HQWDlHUDQRYVN½
Docela chápu rozhodnutí magistrátu nestavět už ony dva rondely na Poděbradově náměstí. Provoz v této lokalitě je asi to poslední, co nás v dopravě
uvnitř Prostějova trápí. Přesto by se ale mělo něco udělat s tím, že Žeranovská ulice je na rozdíl od Brněnské či Wolkerovy skoro pořád ucpaná a výjezd na
křižovatku před bankou je na hodně dlouhou dobu. Tvoří se tam hlavně během špiček kolony vozidel a zelená na semaforu svítí pouze chvíli.
Petr Bauer, Prostějov

3U½]GQÅSDUNRYLvWÈ
Vybudování parkoviště v ulici Josefa Lady proběhlo za halasného humbuku
opozice s tím, že ho město staví jen pro potřeby Národního sportovního centra. Pamatuji si, že vloni radní deklarovali, že parkoviště je určeno zejména
pro širokou veřejnost, je o něj zájem ze strany motoristů bydlících v okolí
Polišenského ulice a je určeno také pro návštěvníky hokejových utkání. Tak
může mi teď někdo vysvětlit, proč parkoviště za několik milionů korun je přes
den úplně prázdné a v době hokejových zápasů bylo zaplněné jen z poloviny?
Podle mě šlo o zbytečnou investici.
Petr Drápalík, Prostějov

6HPDIRU\UDGvL]UXvWH
Semafory na vnitřním okraji považuji za zcela zbytečné. Když jedu ve směru od ulice Újezd na Vápenici, na každém z nich mě zastaví červená! Nějaká zelená
vlna, jak tomu bylo v minulosti, absolutně neexistuje! Sotva přejedu křižovatku u kostela Milosrdných bratří, stojím zase u Vápenice. O sto padesát metrů dál
zase musím zastavit, protože červená se objeví u křižovatky Vápenice s Havlíčkovou ulicí. A dál? Další červená následuje u Rejskovy ulice, a když mně červená
hned vzápětí vystaví stopku u lázní, můžu vzteky vyskočit z okna. Copak si na tuto situaci ještě nikdo nestěžoval a já jsem první? Nemyslím si to, nadává každý
řidič v Prostějově, kterého znám. Proč s tím ale nikdo nic nedělá, je nejen pro mě záhadou.
Alois Nádvorník, Prostějov

T

ohužel přechody z tepla do
zimy a opačně právě našemu zdraví moc nepomáhají, člověk
v podstatě hádá, jak se obléci při
ranních zimách a odpoledních pařácích. Co jsem letos viděl okolo
sebe, bylo až na pováženou. Mám
na mysli desítky nachlazených,
ukýchaných a ukašlaných spoluobčanů, přičemž si dovolím konstatovat, že průběh nemocí byl daleko
agresivnější než v minulých letech.
Zdá se, že naše imunita je čím dál
slabší a tak je asi dobře vracet se
k receptům našich babiček a místo chemie raději do sebe dostat
vitamíny obsažené v nejrůznějších bylinkách.
eď již ale snad nastalo vyrovnání ranních i odpoledních
teplot a bude líp. Typickým jevem
v tomto období je pravidelné sekání trávy. Bohužel se nám po republice rozmohl takový nešvar. Nějaké
pomazané hlavy se rozhodly, že
trávu ve městech sekat nebudou
a budou dělat jakési zelené divoké ostrůvky, že aby bylo více ze-

B

Venku už to chvílemi konečně vypadá, že studené měsíce budou vystřídány těmi teplými a příroda se definitivně - stejně
tak jako naše drahé polovičky - rozvine do krásy. Po dlouhé
době definitivně vypneme topení a budeme nervózně očekávat vyúčtování, jelikož tato sezóna se protáhla na takřka deset
měsíců. Takže se ptám známých ekoteroristů, kde mají to globální oteplování?

PÁR POZNÁMEK O ZDRAVÍ...

„A co byste chtěli v EU dělat, když je chcete vytrolit?“ ptá se reportérka v televizním šotu kandidátky na europoslankyni za hnutí Ano, vytrolíme
europarlament. „Nic, jako všichni ostatní. Chceme se tam válet a nudit se, ale brát za to vysoký
plat. Jdeme tam ze stejného důvodu jako všichni
ostatní,“ odpovídá „šimering expertka“ Lucie
Schejbalová.
Eurovolby jsou za námi a mnozí z nás si ani nevšimli, že vůbec byly. Volit šel zhruba každý čtvrtý.
Vítězství ANO 2011 před ODS a Piráty se dalo
očekávat, výsledky hlasování však přinesly i dvě
překvapení. Jednak to byl totální debakl ČSSD,
která se sice už nějaký čas potácí od porážky k
porážce, ale 3,95 % platných hlasů asi nečekal nikdo. Jedná se přitom o jasně nejhorší výsledek v
porevoluční historii této tradiční strany. Druhým
překvapením byl právě úspěch hnutí Ano, vytrolíme europarlament. To sice získalo „pouze“ 1,56 %
voličských hlasů, nicméně díky tomu překvapivě
dosáhlo na dotaci od státu ve výši 1 111 980 Kč.
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JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...
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RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

Padesátka! Už to jen samo o sobě zní tak nějak monstrózně a slavnostně. A přesně takto
velké narozeniny slaví v dnešním vydání stále více oblíbenější seriál PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku o gastronomii, v němž nahlížíme pod pokličku místních restaurací, hostinců či
pizzerií, ale také dalších podniků, kde se dá dobře najíst a napít. Mít padesáté výročí je důvod sám o sobě se zastavit a trochu se ohlédnout zpět. Současně máme pro vás dárek,
který můžete vyhrát v soutěži právě u příležitosti tohoto jubilea.
Připomeňme si nejprve, jaká je historie tohoto projetku. Vše odstartovaly dvě pilotní části
na konci roku 2016, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu nadcházejícího letopočtu, načež
druhý měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme v pravidelném rytmu střídání a i v roce 2019 se díváme
na zoubek jak regionálním restauracím, tak i klasickým hospodám. A co víc, čas od času
vám přinášíme nějaký ten bonus z návštěvy pizzerie, podniku pro vegetariány, zahradní
restaurace, Hanáckých slavností či vánočních trhů v Prostějově. Příjemným oživením se dle
vašich reakcí stala i silvestrovská sonda do zahraničí. V letních měsících minulého roku jsme
vám přinesli sondu návratů, neboli COMEBACK na místa, která jsme již navštívili, v čemž
budeme pokračovat i letos. Gastronomický seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku nacházíte
vždy v každém sudém čísle roku 2019 a dnes to bude výjimečný díl nejenom kvůli svému
číslu v pozadí, ale i danému místu, které je legendární, ale pořád netradiční.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech devětačtyřicet doposud zveřejněných dílů.

1HzVHUR]KRGQHWH
YVWRXSLW
Vraťme se nejdříve o několik málo desetiletí zpátky. Na Wolkerově třídě, uprostřed
středového vyvýšeného pruhu, kde se
konaly do zřízení dnešní tržnice pravidelné trhy, se nacházela ošumělá plechová
stavba dosti odpudivého vzhledu, a to
jak zvenčí, tak zevnitř. Vyznačovala se ale
jednou ohromnou výhodou: otvírala už
v pět hodin ráno a umožňovala tak spoustě lidí, jejichž pracovní doba začínala v šest
ráno – a těch byla drtivá většina – občerstvit se ještě před nástupem do zaměstnání. Navzdory uvedené časné denní době
bylo v tomto zařízení plno už po otevření
a hluk silných mužských hlasů se nesl do
širokého okolí. Pokud nás vzpomínky neklamou, u stolků se stálo a pro pivo i ostatní sortiment se chodilo k pultu. Nepatřili
jsme k návštěvníkům tohoto zařízení, jeden z nás kvůli svému věku a druhý v tu
dobu ještě nebydlel v Prostějově. Proto
nemůžeme potvrdit, jestli bylo možné
v „Plechovém Grandu“ dostat i něco jiného než pivo a panáka, ale domníváme se,
že vydatná polévka v žaludku mohla před
začátkem směny naladit dělníky natolik
pozitivně, že přispěla k budovatelskému
úsilí tehdejší doby, čehož si byl vědom
i provozovatel, kterým byl pravděpodobně podnik Restaurace a jídelny, zkráceně
RaJ. Ale jako v ráji to uvnitř určitě nevypadalo... Tehdejší plechová bouda i s jejím
sortimentem, který by už dnes nikoho
neuspokojil, jsou minulostí. Pojďme se
podívat na přítomnost.

2GH[WHULÅUX
NLQWHULÅUX
Uběhla desetiletí, plechová stavba už ve
Wolkerově ulici nestojí, ani trhy se tam nekonají, zato v ní najdete restauraci s pizzerií
(druhá je momentálně zavřená), dvě hospody, kavárnu a vinotéku. A na místě původní
stavby se nachází docela estetická lehká
montovaná budova, která si kromě původního místa ponechala v názvu i odkaz na
historický název - Plecháč. Obsah je ale úplně jiný a na něj se tentokrát společně podívá-

me. Ještě jednu důležitou informaci musíme
přidat: otevřeno je od sedmi hodin ráno do
půl sedmé večer a o víkendu je podle internetových stránek úplně zavřeno, dle vývěsky
u obou vchodů je však otevřeno od půl desáté, ale čerstvé saláty se nepřipravují.
Poté, co vejdete, se ocitnete u pultu
s obsluhou, který se nachází hned naproti vstupním dveřím. Po pravé straně
pultu láká návštěvníka prosklená vitrína
se sladkými zákusky, na levém konci
přístroj na přípravu kávy. Co si můžete
objednat, se dočtete nad pultem na skleněné desce. Nápisy jsou psány ručně,
ale velmi čitelným rukopisem. Vnitřní
prostor není velký, napočítali jsme nějakých 15 míst k sezení. Jednoduchý
interiér působí novým dojmem, jako
by bylo zařízení v provozu teprve pár
týdnů a nikoli téměř dva roky. Pro posezení za teplého počasí slouží teráska,
která vítaným způsobem rozšiřuje kapacitu podniku.

&RUHVWDXUDFH
QDEÉ]É
Plecháč otvírá už v sedm hodin ráno, proto je možné objednat si za 59 korun lehké
snídaňové menu.
Denní nabídka se skládá z polévky a čtyř
jídel denně obměňovaných (stejně jako
polévka), v ceně okolo 120 korun, zato polévka k menu stojí pouhou desetikorunu.
Jídla jsou to lehká, zdravá, jedná se většinou
o různé druhy ochucených salátů, pokud
se v nich vyskytuje maso, jde o maso krůtí.
Plecháč je primárně zaměřen na saláty
a tomu také slouží koncept, jinde v Prostějově nevídaný: návštěvník má možnost sestavit si salát podle vlastní chuti,
a to nejen při objednání na místě, ale
i na webových stránkách. Salát jej potom
očekává na místě nebo si jej může nechat
přivézt domů (pokud jeho objednávka
překročí 150 korun, doprava je zdarma).
Jak se postupuje při sestavování jídelníčku? Internetové stránky vám nabídnou
výběr z osmi druhů salátů a těstovin,
z nichž si vyberete dva, 25 druhů základních ingrediencí, vybrat si z nich můžete
čtyři, dále extra ingredience – vybíráte
maximálně tři z deseti (můžete i více,

RaS resumé
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EXCELENTNÍ

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

4 VELMI DOBRÉ
Jen maličko chybí k úplné dokonalosti. Jídlo i servis na vysoké
úrovni. Pokrmy jsou připraveny s invencí
a z kvalitních surovin. Příjemný interiér, absolutní čistota všech prostor je samozřejmostí.

Nejprve nám ještě dovolte krátce se vrátit k minulému hodnocení, kdy jsme navštívili oblíbenou restauraci a pizzerii Jadran. Naše hodnocení nedopadlo dobře, když podnik od nás získal jen dvě hvězdy, a to ještě s přimhouřením očí i s nadějí, že pizzy se problémy nedotkly. Jídlo bylo nedochucené a výběr vína mizerný. Pokud lze vůbec nazývat výběrem možnost vybrat si z jediné láhve velmi průměrného vína. Hodnocení už leželo v tiskárně, když jsme se dozvěděli, že podnik přerušil provoz do červnového data uvedeného na vývěsce
u vchodu. Toto oznámení nám vysvětlilo, co bylo pravděpodobnou příčinou nekvalitního servisu. Nájemce věděl, že za několik dní
podnik zavře a přestal nakupovat suroviny potřebné k přípravě jídel uvedených na jídelním lístku. Stručné vysvětlení a krátký jídelní lístek, třeba i rukou psaný, by určitě návštěvník přijal. Ale služby, kterých se nám dostalo – a určitě jsme nebyli jediní – dokážou přítomné
pouze naštvat a od další návštěvy odradit.
A teď už k dalšmu podniku, který se vymyká restauracím, pizzeriím a hostincům, jenž jsme doposud za účelem hodnocení navštívili.
Starším obyvatelům Prostějova je dobře známý pojem „Plechový Grand“, mladým už tento název nic neřekne. O to více zajímavé to
tentokrá bude...

ale za ty si k základní ceně připlatíte)
a nakonec jeden dressing z osmi. Docela zajímavá hra, výsledný salát je sestaven výhradně podle vašich chuťových
preferencí. Samozřejmě můžete nechat
sestavení salátu na personálu a chybu
neuděláte.
Druhou vlajkovou lodí Plecháče je káva.
A ne obyčejná, kupovaná po kilech ve velkoobchodě, ale pocházející z olomoucké
pražírny Kikafe. Volit můžete z deseti
různých káv od espressa za 35 korun po
ledové latté za 59 korun. Ke kávě se bude
báječně hodit kousek domácího dortu
vyráběného se stejnou péčí a zaměřením
na zdravé postupy, jako se tomu děje při
přípravě salátů.
V podniku zaměřeném na zdravé, čerstvé jídlo a pití nemůže samozřejmě chybět dnes tak oblíbené smoothie. Za to
zaplatíte stejně tolik jako za ledové laté.
Plecháč není určen k vysedávání u piva, proto tam najdete jen velmi omezenou nabídku
alkoholických nápojů. Ale pokud jste zvyklí
dát si po obědě pivo nebo skleničku vína
a nebudete si vybírat značku, uspějete.

1

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

&$)($)5(6+%$5Å3/(&+ÉĠ´
mléka a s trochou cukru, aby vynikla jeho
chuť. Že se jednalo o citlivě praženou robustu, jsme poznali hned a slečna u stroje
na přípravu kávy nám to potvrdila. Ten,
kdo je zvyklý na tzv. turka do čtvrtlitrového kafáče, by protáhl obličej, ale
podle našeho názoru se jedná o jednu
z nejlepších káv ve městě.

.YDOLWD
VHUYLVX
Obsluhu s přehledem zastala mladá a příjemná dívka, příprava jídel probíhá „v zákulisí“. Vzhledem ke kapacitě Plecháče
nehrozilo, že by nestíhala. Jídlo vám po
objednání a zaplacení u pultu přinese ke
stolu, káva je servírovaná na tácku se skleničkou studené vody, konvičkou horké
vody a sušenkou. A s příjemným úsměvem navíc.

0ÉVWR
ÖOHY\

Byli jsme zvědaví, jestli se do stavby tak
malých rozměrů vejde sociální zařízení.
Můžeme potvrdit, že vejde, dokonce
zvlášť pro pány a dámy. Obhlídkou na
K lehkému obědu jsme zvolili kuřecí tor- místě jsme se přesvědčili, že i tam to vytillu s avokádovým dipem a malým zeleni- padá, jako by byla stavba úplně nová a čisnovým salátem a salát s červenou řepou tota i vybavení jsou na příkladné úrovni.
a kozím sýrem. Stojí za to vyjmenovat,
6KUQXWÉ
z čeho se mimochodem výtečně ochucený salát skládal: tedy kromě červené řepy
FHONRYÙ
a jemného kozího sýra obsahoval ještě ledový salát, baby špenát, cherry rajčátka,
GRMHP
zelené olivy, vlašské ořechy a brusinkový
dressink. Rovněž malý salát k tortille byl Na Plecháči je vidět, jakou ohromnou
cestu urazila naše společnost za povýborně ochucený.
Jakkoli byly tyto dva chody vybrané sledních třicet let. To může ale posouz denního menu velmi dobré, vítězem dit jen ten, kdo zažil bývalý „Plechový
pomyslné soutěže o nejlepší jídlo se Grand“ v natolik dospělém věku, že do
stala polévka: rajčatová s červenou čoč- něj i několikrát vstoupil. Z tehdejšího
podniku zůstal jen název. Ne každému ale
kou. Hustá, voňavá, dokonale ochucená.
Oběd jsme zakončili espressem velikosti bude dnešní Plecháč vyhovovat. Někdo
ristretto, tedy tím úplně nejmenším. Bez dává k obědu přednost pořádné porci
knedlíků a guláše, to vše doplněné oroseným půllitrem, a na linii příliš nehledí.
Skvělou zprávou je, že i ten, kdo se snaží
o zdravý jídelníček bez umělých přísad,
preferuje čerstvý a dobře ochucený salát
plus kvalitní kávu s domácím zákuskem,
se má kam uchýlit. Že hlavními zákazníky
budou především mladí lidé, se dalo předpokládat. A pokud půjdete někdy za pěkného počasí kolem, skladba návštěvníků
vyskytujících se na židličkách venkovní
zahrádky, vám to potvrdí.
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Bez obav, že si trhnete ostudu, sem lze pozvat Menu nemělo žádný nápad. Dojem se snažila vylepšit ochotná obsluha, ale kde nic
i nejvzácnější hosty.
není... Stěží zde strávíte příjemný večer a ve
dvou už určitě ne. Jako by se zde již před
DOBRÉ
lety zastavil čas.
Průměr po všech stránkách. Trochu invence při přípravě pokrmu
VYHNĚTE SE
by neuškodilo. Na druhou stranu porce zasytí
Na zdejší místo bychom nepozvali
a nezpůsobí žaludeční újmu. Prostředí slušné,
ani svého největšího nepřítele. Jídlo
obsluha se snaží. Je sice na čem pracovat, ale
bylo
mdlé,
nevábně vypadající a žaludek si
pozváním do tohoto podniku neurazíte.

2
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.(672/8
/838

je dlouho pamatoval. Také interiér byl, stejně
jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani nesnažila
atmosféru místa zpříjemnit.
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Když před půldruhým rokem nový Plecháč otvíral,
zvolil si krédo: „Nejlepší saláty a káva ve městě“. Ověřili
jsme si, že ze svých zásah neustoupil a krédo se mu daří
naplňovat. Těm z našich čtenářů, kteří dávají přednost
lehkému jídlu bez umělých přísad, čerstvému a dobře
ochucenému salátu, kvalitní kávě s domácím zákuskem,
můžeme Plecháč doporučit.
Café a fresh baru Plecháč udělujeme

4

hvězdy
2#&'56-#RąKPGUG
OKOQą¾FPÚ\¾åKVGM
7RąÊNGåKVQUVKLWDKNGLPÊJQFÊNWICUVTQPQOKEMÆJQUGTK¾NWRąK
RTCXKN 24156ö,185-º 8GéGTPÊM 0#41<'0+01817 5176öä
2QMWFD[UVGEJV÷NKX[JT¾VP÷MVGTQW\RCFGU¾VKEGPRąÊRCF
P÷ TQXPQW VW JNCXPÊ MVGTQW LG .7:750ª 8'è'Ą' 5' è6;Ą
%*1&18º/ /'07 241 &8# RT¾X÷ X OÊUV÷ LGJQå P¾\GX
O¾VGP[PÊURT¾XP÷WJQFPQWVRąKEJ¾\ÊRT¾X÷X¾wéCU5VC
éÊP¾ULCMÚOMQNKXPÊåGWXGFGPÚO\RčUQDGO\MQPVCMVQXCV
CRCMLKåLGPéGMCV\FCNKUGPCX¾UWUO÷LGwV÷UVÊRąKUNQUQ
X¾PÊiCPEKPCXÚJTWO¾RąKVQOJPGFRCF¾U¾VMCXÚJGTEč
8GFNG RTXPÊ EGP[ LG VQVKå XG JąG K  XGFNGLwÊEJ X RQFQD÷
FTQDPÚEJWRQOÊPMQXÚEJRąGFO÷Vč

6287ęå1Ì27É=.$=1Ì
.7(5ê32'1,.1$9ã7Ì9,/,.20,6$ŏ,9(þ(51Ì.8-$.23591Ì"
267,1((&%(6('$
D +2
E %8
8)(71$+/$991Ì01
1É'5$ååÌ935
5267ę--29ę
1É52'
'1Ì'š0
F 1
1iSRYĚĚGRX EXGLæææHVHWDDNVWDORRMLæSRÿÿiWNHP
PURNXX
5XÆQFRQX÷FK\CUÊNGLVGPCGOCKNQXQWCFTGUW5176'<' 8'%'4
0+-28%<UJGUNGOd4'56#74#%'q/čåGVGP¾OCNGQXwGOVCMÆ
XQNCVPC\P¾OÆVGNGHQPPÊéÊUNQ\CUÊNCV5/5\RT¾XWPC
OQDKNRąÊRCFP÷UGFQUVCXKVQUQDP÷FQUÊFNCTGFCMEG
XWNKEK8¾RGPKEG
0CQFRQX÷FKéGM¾OGXTGFCMEKFQè6846-#&7$0#
JQFKP8wGEJP[XÚJGTEG\XGąGLPÊOGXP¾UNGFWLÊEÊOéÊUNG
8GéGTPÊMWKPCYYYXGEGTPKMRXE\

+ODVRYDOLMVWHR]DŐt]HQtNWHUpMVPHQDYäWtYLOL
YPLQXOpPGtOH

JAK SE VÁM LÍBÍ V RESTAURACI JADRAN?
-HWRWDPYëERUQpMtGORLREVOXKDQD~URYQL 
9FHONXWRXMGHDOHPRKOLE\Y\OHSäLWREVOXKX 
3UŢPĚUQĚNG\WRQHVWRMt]DQLFMLQG\Y\QLNDMtFt 
ãNRGDPOXYLWWHQWRSRGQLNREFKi]tPREORXNHP 
Zdroj: www.vecernikpv.cz
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„Pokud sledujeme svět z pohledu ekologie, pak zjišťujeme, že člověk je takový hlupák
a chamtivec, že mu už není
pomoci,“ napsal americký spisovatel Lawrence Ferlinghetti.
Je přirozené, že se mnozí z nás
v tomto ohledu cítí bezmocní.
Máme totiž pocit, že třeba s globálními klimatickými změnami
nejsme schopni nic udělat.
Faktem je, že nikdo z nás nezmůže vše, nicméně minimálně pro náš dobrý pocit by stačilo, pokud bychom se všichni
řídili jednoduchým heslem:
mysli globálně, jednej lokálně.
K tomu by snad mohla přispět
i tato tematická strana.

HMYZ VYMÍRÁ VE VELKÉM! Ekosystému hrozí katastrofa
Pokud se něco nezmění, za sto let hmyz zcela vymizí

Počty jedinců klesají u téměř čtyřiceti druhů hmyzu. Rychlost, jakou
hmyz postupně vymírá, je osmkrát
vyšší než u savců, ptáků a plazů.
Hmyzí populace se v průměru
sníží o 2,5 procenta ročně. Během
příštího století tak může hmyz z
naší planety zcela vymizet.
Hmyz je v současnosti jednoznačně nejrozšířenější a nejrůznorodější
skupinou živočichů. Podle aktuálních
vědeckých studií je Země na počátku
šestého masového vymírání druhů ve
své historii. Už dříve potvrdili, že ubývá savců, ryb, ptáků a plazů. Hmyz
ovšem vymírá rekordním tempem.
Tematickou stranu připravil: Drobní živočichové jsou přitom klíMartin Zaoral čoví pro fungování všech ekosystémů
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světa. Pro větší zvířata slouží jako potrava, opylují rostliny a jsou i nenahraditelnými rozkladači odumřelých
organismů.
Ubývání hmyzu potvrzují i případy
z Německa a Portorika, kde došlo k
úplnému hmyzímu kolapsu. Krize
je ale podle vědců globální. Výzkum
označuje za hlavní důvod vymírání
hmyzu intenzivní zemědělství, zejména používání pesticidů. Drobné
živočichy ohrožují i změny klimatu
nebo smog ve městech.
Vědci zdůrazňují, že je třeba změnit
naše návyky v produkci potravy. Jinak
hrozí, že hmyz jako celek se za několik
desetiletí dostane na pokraj vymření.
Důsledky, které to bude mít pro eko-
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systémy planety, budou katastrofální.
Snižováním hmyzí populace jsou
nejvíce ohroženi ptáci, plazi, obojživelníci a ryby, pro které drobní živočichové slouží jako potrava. Pokud jim
bude tento zdroj potravy odebrán,

zemřou tito živočichové hlady.
Postupné vymírání zvířat vědci už
pozorovali například v Portoriku. Vymření 98 procent hmyzí populace za
posledních 35 let tam vedlo k 50 až 65
procentům úbytku ptáků a žab.
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Věděli jste, že existuje Světový den včel? Od roku 2016 se
slaví vždy 20. května. Návrh prosadili Slovinci, kteří tak
připomněli narození průkopníka moderního včelařství
Antona Janši. Zároveň je květen měsícem nejvyšší aktivity včel, která je korunovaná jejich rojením. Tento den
připomíná řada včelařských spolků pod trefným mottem
„Žádné včely – žádné opylování, žádné včely – žádné jídlo,
žádné včely – žádný život.“
Každý ví, že včely opylují květy a vyrábí med. Věděli jste však
například, že 90 % veškerých kvetoucích rostlin je závislých na
pomoci zvířecích opylovačů? Nebo že celá třetina veškeré zemědělské produkce na Zemi je ovlivněna právě procesem opylení? To se však netýká jen produkce potravin - mezi rostliny
závislé na opylení patří i bavlna, len či rostliny využívané pro
výrobu léků a paliv. Co z toho plyne? Bez včel budeme nazí,
hladoví, a k tomu všemu budeme muset chodit všude pěšky!
Pokud se nebudeme snažit včely chránit, riskujeme oslabení
procesu opylení a snížení produkce potravin. Stále se zvětšující populace a také globální snaha o vymýcení hladu a chudoby
však vyžadují pravý opak.

&RQHMYtFH
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V první řadě je to neustále rostoucí užívání pesticidů. Pesticidy
působí na nervový systém včel a způsobují dezorientaci, neschopnost pozřít potravu a velmi často je pro včelu kontakt s
takovou látkou fatální.
Další velké nebezpečí pro včelí kolonie představují paraziti - a
to především kleštík včelí. Tento parazit se živí včelí krví, a kromě toho také přenáší množství virových onemocnění. Napadená kolonie není schopná se parazita sama zbavit a během 1 až 3
let většinou podlehne.
Mimo to trpí včely ztrátou přirozeného prostředí. Urbanizace,
extenzivní zemědělství a ztráta biodiverzity mají negativní efekt
na jejich přirozený způsob života a ohrožují jejich další přežití.

-DNP÷ÿHPHSRPRFL"

&GXCFGU¾V XGwMGTÚEJ MXGVQWEÊEJ TQUVNKP LG \¾XKUNÚEJ PC RQOQEK
\XÊąGEÊEJQR[NQXCéč
+NWUVTCéPÊHQVQYYYOQFGTPKXEGNCTGW
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Pokud máme zahrádku, tak za vysazení kvetoucích
rostlin či bylinek nám naši včelí sousedé jistě
poděkují. K zahození není ani takový včelí domeček - úkryt pro včelky samotářky.
Také máme možnost volby jako spotřebitelé - nákupem produktů organického zemědělství podpoříme pěstování potravin bez použití nebezpečných hnojiv a pesticidů. Sami bychom se přitom
měli vyhnout užívání těchto látek na vlastní zahrádce.
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Pro převzetí cen je nezbytné, aby zástupci vítězných tříd kontaktovali formou e-mailu
editor@vecernikpv.cz nebo osobně navštívili redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na adrese Vápenice 19 (u autobusové zastávky vedle Lidového domu) a zanechali na sebe telefonický kontakt. Čím
dříve tak učiní, tím lépe, neboť je třeba se domluvit na způsobu a termínu předání výher. Předpokládaný
termín předání všech cen je středa 12. června v 15:00 hodin, vzhledem k okolnostem se však ještě může
změnit. Pro převzetí cen je potřeba dát souhlas se zveřejněním údajů v rámci zákona GDPR.
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Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko

region
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RYCHLÝ
V OTASLAVICÍCH ZAHÁJILI DRUHOU SEZÓNU BIOTOPU 9(ÿ(5
NÍK
Na ostatních koupalištích čekají na lepší počasí, ve Stražisku pak na brigádníky

PROSTĚJOVSKO To byl nával! Jak předvídal starosta Otaslavic
Marek Hýbl, o uplynulém víkendu došlo v důsledku pěkného počasí k otevření koupacího biotopu. A do areálu se i díky
blízkému orientačnímu závodu nahrnuly davy lidí. Ti měli k
dispozici nejen rozšířené občerstvení včetně grilovaných specialit, ale také vstup zdarma. Zatímco však na jihu Prostějovska
sezóna už začala, jinde s jejím úvodem nespěchají...
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Úspěšný začátek sezóny má za sebou
otaslavický koupací biotop. Ten oficiálně otevřel v sobotu 1. června, a jak
se ukázalo, vyplatilo se. Dorazily davy
lidí všeho věku, kteří ocenili nejen
krásné počasí, ale také koupání zdar-

ma. „Jsem tady poprvé a je to super,
dobře se tady plave. Voda je ale trochu
chladná,” svěřila se Michaela Schaferová, jedna z mnoha návštěvnic
biotopu. Ten není v okolí Prostějova
jediný. „Chodívám ještě do Litovle. A
oba bych doporučila – je to lepší než
veškerý ten chlór v koupalištích,“ podotkla. Například alergiky je pak voda
v biotopech vyhledávaná, protože
není chemicky ošetřená.
Zatímco v Otaslavicích už mohou
lidé řádit ve vodě, ve Stražisku je k

tomu ještě daleko. Tamní koupališFOTOGALERIE
tě zatím na otevření čeká. „Obvykle
klikni na
www.vecernikpv.cz
otevíráme se začátkem prázdnin. LeBYLI JSME
U TOHO
tos jsme se rozhodli to o týden posunout na dvaadvacátého června,“
prozradila starostka obce Markéta
Dvořáková. Vysvětlila také důvody,
proč k otevření, vzdor dobrému počasí, zatím nedošlo. „Jsme odjakživa
závislí na brigádnících z řad studentů. A rovněž na teplotě vody.“ Do oblíbeného letoviska tak plavci zatím
jezdit nemohou.
Také jinde přípravy na sezónu vrcholí. Například Vrahovice už otevřely,
hygienici už také poprvé měřili vodu
na plumlovské přehradě. A dosta- 5G\Cé¾VMGOUG\ÐP[OQJQWDÚVX1VCUNCXKEÊEJURQMQLGPK2TXPÊFP[Rą¾NQRNCXEčO
Foto: Michal Sobecký
la jedničku, tedy nejlepší možnou MT¾UPÆRQéCUÊCPGX¾JCNCLKEJVCMRąKLÊVXGNM¾URQWUVC
známku. Ve čtvrtek pak Krajská hygi- výsledky měření, které se bude konat bylo o uplynulém víkendu otevřeno
enická stanice Olomouckého kraje se dnes, na svém webu i na informační koupaliště v Nezamyslicích, se nám
sídlem v Olomouci zveřejní aktuální tabuli přímo na pláži U Vrbiček. Jestli zjistit nepodařilo.

=SLWiSRGREUD]SRåNUiEDODVOHĀQX
NĚMČICE NAD HANOU To musela být fúrie! Policisté z Němčic řešili předminulý pátek násilný incident mezi
dvěma ženami. Ta starší byla úplně namol a mladou slečnu
na lavičce v centru města stáhla za tričko na zem a při tom
ji poškrábala. Strážci zákona totálně zpitou útočnici raději
okamžitě převezli na záchytku.
„V pátek čtyřiadvacátého května po třiadvacáté hodině mělo
v Masarykově ulici v Němčicích nad Hanou dojít k napadení
třiadvacetileté slečny opilou agresivní ženou. O rok starší útočnice měla na lavičce sedící poškozenou uchopit za triko v oblasti
hrudníku a stáhnout ji na zem, přičemž ji měla poškrábat. Byla

však tak silně opilá, že svým chováním ohrožovala sebe
i ostatní, a proto policisté rozhodli o jejím zajištění a následném umístění do protialkoholní záchytné stanice,“
shrnul tuto událost František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
„Dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu
v dechu se policistům u ženy pro její silnou podnapilost nepodařilo provést. Pro své jednání je
žena nyní podezřelá z přestupku proti občanskému soužití. Za ten jí hrozí pokuta až do výše dvaceti tisíc
korun,“ přidal policejní mluvčí.
(mik)
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Na Konicku
èekejte uzavírky
Konicko (mls) - Ode dneška po
celý týden, tedy až do neděle 9.
června, budou uzavřeny dva úseky
silnice v Konici a také v Ponikvi
a v Hačkách. Ve všech případech
jsou důvodem rekonstrukce po
opravách vodovodu. Konkrétně
v Konici se jedná o úseky v Karafiátově ulici a na Starém městě, kde
půjde o úplnou uzavírku. Další tři
omezení jsou pouze částečná.

Opraví nákupní støedisko
Nezamyslice (mls) - Nákupní
středisko v Nezamyslicích se opraví. Část objektu se dočká i zateplení. S pracemi by se mělo začít
letos na podzim. Celkové náklady
se odhadují na 1,2 milionu korun,
městys na projekt získal dotaci ve
výši 0,5 milionu korun z Programu
obnovy venkova Olomouckého
kraje. V objektu působí prodejna
potravin, řezník, elektro či butik
s oblečením.

Rozšíøili obchod
Brodek u Prostějova (mls) Prodejna Coop fungující v centru
Brodku u Prostějova v obecních
prostorách se rozšířila o novou přístavbu v prvním patře. Díky tomu
budou mít lidé možnost vybírat ze
širšího sortimentu.

Úøad bude uzavøen

§
3ą('3/$711«.8
35267÷-296.§+29(é(5

Pište na predplatne@vecernikpv.cz
Nebo volejte na 608 960 042
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Kostelec na Hané (mls) - Kdo
bude potřebovat něco řešit na Stavebním úřadu Městského úřadu
Kostelec na Hané, bude si muset
počkat. Úřad bude v průběhu celého nadcházejícího týdne z provozně-technických důvodů uzavřen.
Písemné žádosti je možné podat na
podatelně městského úřadu.

9ËFHØêHORYÇVSRUWRYQËKĆLxWøEXGHRWHYĆHQRMLæGQHV

Konec atletiky na chodnících,
žáci z Němčic budou sportovat v novém

8G CTG¾NW wMQN[ X 0÷OéKEÊEJ OCLÊ
UMX÷NÆ OQåPQUVK RTQ URQTVQX¾PÊ
8GFNG OQFGTPÊ JCN[ 5WRTQXMC \FG
X[TQUVN K PQXÚ XGPMQXPÊ CTG¾N U CVNG
VKEMÚO QX¾NGO K JąKwV÷O RTQ OÊéQXÆ
URQTV[
Foto: Martin Zaoral

NĚMČICE NAD HANOU Tohle
byl běh na hodně dlouho trať. Ale
už se blíží jeho finiš! Právě dnes, tj.
v pondělí 3. června bude slavnostně otevřeno víceúčelové sportovní hřiště v areálu ZŠ Němčice nad
Hanou. Žáci se tak po více jak deseti letech nejrůznějších diskusí
dočkají moderního venkovního
sportoviště.

19053110620

Martin ZAORAL
Už šest let mají žáci ZŠ Němčice nad
Hanou k dispozici moderní sportovní halu. Co jim však citelně chybělo,
bylo venkovní sportoviště s umělým
povrchem. „Žáci prováděli atletiku

v nevyhovujících prostorách. Běhali
například po místních komunikacích. I míčové sporty mohli hrát
pouze v hale,“ vysvětlil Večerníku
starosta Němčic nad Hanou Jan
Vrána důvod, proč se vedení města
rozhodlo pustit do tohoto náročného projektu.
Nyní už je sportoviště dokončené.
Žáci v něm najdou běžecký ovál o
délce 200 m, sprinterské rovinky pro
běh na 60 m, doskočiště pro skok do
dálky a sektor pro vrh koulí. Uvnitř
oválu pak jsou plochy pro míčové
sporty. Jedná se o plochu na malou
kopanou či házenou, tenisový kurt či
hřiště pro volejbal či nohejbal. „Ovál

je z umělého povrchu, povrch hřiště
pro míčové sporty z umělé trávy,“
přiblížil němčický starosta.
Sportoviště bude sloužit nejen pro
výuku tělesné výchovy, ale vyrazit
na něj budou moci všichni obyvatelé
města zejména pak členové tamních
sportovních sdružení. Celkové náklady na realizaci tohoto projektu
se vyšplhaly na částku 10,5 milionu korun. Město na ni od Olomouckého kraje získalo dotaci ve
výši 3,6 milionu Kč. „Stavba byla
zahájena loni v září a nyní je dokončena. A právě na pondělí třetího
června plánujeme její slavnostní otevření,“ uzavřel Vrána.

19052810601

region

Uplynulou středu 28. května ve večerních hodinách vnikl dosud nezjištěný pachatel na dvorek neobývaného domu v Držovicích, odkud
vstoupil do domu, kde v chodbě
nalezl odložený batoh. Využil toho,
že jej nikdo nehlídal a odcizil z něj
finanční hotovost 14 000 korun,
180 euro a stravenky v hodnotě 1
360 korun.

V batohu měl i eura

Z přestupku proti majetku podezírají němčičtí policisté sedmadvacetiletého muže z Otaslavic. Ten
v pondělí 27. května v 19:30 hodin
ukopl v Brodku u Prostějova zrcátko zaparkovaného osobního automobilu typu Škoda Fabia. Bezprostředně po skutku byl muž zadržen.
Provedenou dechovou zkouškou
u něj policisté změřili hodnotu 3,01
promile alkoholu v dechu. Muž jevil
známky silné podnapilosti a svým
chováním bezprostředně ohrožoval zdraví své a okolní majetek.
Proto byl po provedení nutných
administrativních úkonů k vystřízlivění převezen do protialkoholní
záchytné stanice.

Opilec ukopl zrcátko

Přes noc ze soboty 25. na neděli 26.
května se dosud nezjištěný pachatel
za použití násilí vloupal na dvůr rodinného domu v Mostkovicích, odkud odcizil nepojízdný skútr za 15
100 korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu porušování domovní
svobody a přečinu krádeže. Minulé
pondělí 27. května byl odcizený skútr nalezen ve křoví jen několik stovek metrů od místa odcizení a mohl
se tak vrátit majiteli.

Našli ukradený skútr

Z přestupku podle zákona o silničním provozu podezírají plumlovští
policisté dvaatřicetiletého muže
z Plumlova. Tohoto se měl podezřelý dopustit tím, že předminulou
sobotu 25. května před desátou hodinou řídil vlečený osobní automobil značky Renault v době, kdy byl
pod vlivem alkoholu. V uvedeném
čase byl muž zastaven a kontrolován v Boskovické ulici. Při kontrole
se podrobil dechovým zkouškám,
které ukázaly hodnotu 0,49 promile
alkoholu v dechu. Muž s výsledkem
zkoušek souhlasil a přiznal vypití tří
piv a jedné odlivky whisky během
předchozího večera.

Táhli jej opilého

Z přečinu krádeže podezírají policisté z obvodního oddělení v Němčicích nad Hanou šestadvacetiletou
ženu. Tohoto skutku se měla podezřelá dopustit v březnu tohoto
roku tím, že ze společně obývaného domu své kamarádky v obci
na Němčicku měla odcizit lednici
a pračku. Majitelka domu způsobenou škodu vyčíslila na 9 000 korun.

Okradla kamarádku

.521,.$
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jakýý byyl dětsskýý deen ve vícov
ovvě...

žilo. A to ještě předtím, než přímo na něj
přistáli parašutisté. „Seskok se nám líbil.
Přišli jsme právě na něj, přesně včas,“
uvedl například Petr, který se akce účastnil s rodinou. Nebyl zdaleka sám...

3x foto: Michal Sobecký

klikni na

Ti nešetřili ani na atrakcích. Potěšil tak
nejen kolotoč, ale i skákací hrad, další
lidé uvítali obří pexeso. Nechyběly ani
stánky se sladkostmi či naopak jeden
vzdělávací: zástupci vojenských lesů
z Plumlova poučili děti o tom, co v lese
najdou, a co tam naopak nepatří. Den
však nebyl určený jen pro děti, ale také
pro řadu dospělých. Zejména pro ty se
zájmem o bojovou techniku. „Vyzkoušeli jsme dětské soutěže a byli se podívat na vrtulník. Na akci nejvíc oceňuji
to, že si tady kromě dětí užijí i rodiče,“
vyzdvihla vícovský den dětí jedna z návštěvnic Zdeňka Dostálová.

Foto: Michal Sobecký

www.vecernikpv.cz

Sokolové z Vřesovic o vybudování
víceúčelového hřiště snili delší dobu.
„Sportovní areál se v místě nachází už
od roku 1932. Nyní byl zásadním způsobem zmodernizován tak, aby sloužil
zejména pro míčové sporty. Určený by
měl být všem,“ vyjádřil se jednatel TJ
Sokol Vřesovice Svatopluk Tesárek.
Součástí areálu je mimo jiné také te-

Martin ZAORAL

$G\RTQUVąGFP÷RQUNCXPQUVPÊOQVGXąGPÊUKOÊUVPÊPCPQXÆOJąKwVK\CJT¾NKHQVD¾NGM

VŘESOVICE Staří sokolové by
to tam už nepoznali. Poslední
květnovou sobotu ve Vřesovicích
slavnostně otevřeli zmodernizovaný sportovní areál. Nejen početní členové tamní TJ Sokol, ale
i žáci školy či všichni místní si na
něm mohou zahrát nohejbal, malou kopanou, tenis či basketbal.
Trénovat tam mohou také místní
hasiči.

SMRŽICE Už zase něco! Minulé úterý 28.
května před šestnáctou hodinou došlo na
železničním přejezdu u křižovatky komunikací mezi Prostějovem, Kostelcem na Hané,
Mostkovicemi a Smržicemi k dopravní nehodě osobního vlaku s automobilem značky Citroën. Tato křižovatka se zdá být už opravdu
prokletá. Není totiž snad týdne, kdy by právě
na tomto místě nedošlo k nehodě...
„Podle dosavadního šetření zastavila sedmašedesátiletá řidička při jízdě od Smržic před křižovatkou s hlavní silnicí z Prostějova do Kostelce na
Hané své vozidlo tak, že zadní částí zasahovalo
do jízdní dráhy vlaku jedoucího ve směru k Prostějovu. Strojvedoucí na svůj příjezd po spatření
vozidla ihned reagoval použitím výstražného zvukového znamení a rychlobrzdy. Přesto se střetu
pravé přední části vlaku s pravým zadním rohem
automobilu nepodařilo zabránit. Po nárazu bylo
vozidlo lehce odhozeno mimo kolejiště. Vlak
zastavil ještě na železničním přejezdu,“ popsal
karambol František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění osob nedošlo, výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na

100 000 korun. „Alkohol u řidičky i strojvůdce policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. V době nehody ve vlaku
cestovalo asi patnáct osob. Po dobu šetření okolností a odstraňování následků byl provoz na trati
i komunikaci zhruba na hodinu a půl uzavřen,“
poznamenal František Kořínek s tím, že přesné
příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření.
(mik)

8LGFPWEJXÊNKwNQUVCTwÊąKFKéEGVQJQVQXQ\KFNCQåKXQV
PCMQPGEXNCM\CU¾JNLGP\CFPÊé¾UVCWVC
(QVQ2QNKEKGè4

BEDIHOŠŤ K pořádné polízanici došlo minulé úterý odpoledne v Bedihošti. Neopatrný a zřejmě velmi
rychle a riskantně jedoucí řidič škodovky vjel na středový ostrůvek, přičemž prorazil olejovou vanu svého
vozidla. Olej vytekl na celou silnici a ta se na dobu
dvou a půl hodiny stala nesjízdnou. Komunikaci dali
do pořádku až hasiči.
„V úterý osmadvacátého května v šestnáct
hodin řídil čtyřiatřicetiletý řidič obcí 2QwMQ\GP¾ wMQFQXMC PGD[NC
PGLFčNGåKV÷LwÊO CURGMVGO
Bedihošť osobní au- VÊO
PGJQF[ JQTwÊ D[N X[VGMNÚ QNGL
tomobil typu Škoda MVGTÚPCFX÷CRčNJQFKP[WéKPKN
Octavia. V Prostě- MQOWPKMCEKX$GFKJQwVKPGULÊ\F
jovské ulici na mokré PQW ZHQVQ2QNKEKGè4
vozovce nezvládl řízení a vyjel na středový ostrůvek, kde urazil dvě do- a oleje se podařilo vyřešit až za přibližně dvě a půl
pravní značky, poté zastavil u autobusové zastávky, hodiny,“ potvrdil Kořínek.
popsal nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Provoz ve druhém jízdním pruhu se tak podařilo
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. obnovit až v 17:32 hodin. „Ke zranění osob nedoPři dopravní nehodě došlo k proražení olejové vany šlo, výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vozidla a úniku oleje na komunikaci. „Olej učinil vyčíslena na padesát tisíc korun. Alkohol u řidiče
mokrou komunikaci nesjízdnou a provoz v místě policisté na místě vyloučili provedenou dechovou
musel být řízen kyvadlově ve druhém jízdním pru- zkouškou. Jeho přestupek vyřešili uložením poku(mik)
hu. Problém způsobený kombinací mokré vozovky ty,“ dodal policejní mluvčí.
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podrobit dechové zkoušce. Odborné
lékařské vyšetření odmítl. Dechová
zkouška u řidiče druhého vozidla byla
negativní. Ke zranění osob při nehodě
nedošlo a výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na šedesát tisíc
korun,“ zkonstatoval vše podstatné mluvčí policie. „Řidiče Fordu a jeho jednačtyřicetiletého spolujezdce si pro podezření
z jiné trestné činnosti na místě převzali
policisté územního odboru Vyškov,“ doplnil ještě Kořínek.
(mik)

2QwMQ\GPÚ Xč\ VCZKUNWåD[ \PCéM[ 1RGN
P¾UNGFMGO QRKNGEMÆ LÊ\F[ ąKFKéG (QTFW
7XPKVąLGJQXQ\KFNCPCwNKRQNKEKUVÆTQ\RK
VQWN¾JGXVXTFÆJQCNMQJQNW
ZHQVQ2QNKEKGè4

BEDIHOŠŤ Uplynulý pátek 31. května před čtrnáctou hodinou zastavila
hlídka v Prostějovské ulici v Bedihošti
osobní automobil značky BMW, u něhož měli podezření, že nemá platnou
státní technickou kontrolu. Po zastavení se policistům jejich podezření
potvrdilo, když ověřili, že STK vozidlu
skončila v únoru tohoto roku...
„Kromě toho policisté dále zjistili, že jednadvacetiletý řidič nebyl při jízdě připoután
bezpečnostním pásem a provedenými dechovými zkouškami u něj změřili hodnoty
1,29 a 1,24 promile alkoholu v dechu. Muž
se změřenými hodnotami souhlasil a při-

znal vypití dvou skleniček sektu a jedné
odlivky vodky bezprostředně před jízdou,“
řekl k události František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Na výzvu policistů se muž dobrovolně
podrobil i odbornému lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického
materiálu. „Pro své jednání je nyní podezřelý z přestupků podle zákona o silničním
provozu a přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky, za což mu hrozí pokuta,
a za uvedený přečin až trest odnětí svobody na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti,“ prozradil policejní mluvčí. (mik)

Bez pásů, technické, ale opilý...

PROSTĚJOVSKO Uplynulou sobotu 1. června
deset minut po půlnoci
došlo na 18. kilometru
dálnice D46 ve směru
z Prostějova na Vyškov
k dopravní nehodě osobních automobilů značek Ford a Opel.
Totálně zpitý šofér jedoucí v levém
jízdním pruhu naboural do jiného
vozidla v pravém pruhu a snažil se
ujet. Autohlídka Policie ČR se za ním
vydala a dopadla jej až u Drysic. Muž
za volantem byl tak opilý, že nebyl
schopen policistům ani „dýchnout“...
„Podle dosavadního šetření měl devětačtyřicetiletý řidič Fordu při jízdě v levém
jízdním pruhu nezvládnout řízení a bočně narazit do souběžně v pravém jízdním
pruhu jedoucího Opelu. Po střetu vozidel
řidič Fordu nezastavil a z místa ujel. Řidič
druhého vozidla věc telefonicky oznámil
na linku 158 a ujíždějící Ford sledoval.
Na místo vyslaným policistům se ujíždějící Ford podařilo zastavit až mezi obcemi
Drysice a Ivanovice na Hané,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje. „Řidič Fordu jevil zjevné známky
ovlivnění alkoholem, ale nedokázal se

až v sousedním okrese

Policisté jej lapli
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NOVÁ DĚDINA Minulé pondělí 27. května před pátou hodinou došlo v obci Nová Dědina k havárii dodávky značky Peugeot. Mladý řidič policistům přiznal,
že za volantem prostě a jednoduše usnul. Jeho dodávka
skončila mezi stromy vedle silnice...
„Devatenáctiletý řidič podle vlastních slov vlivem mikrospánku nezvládl řízení a s vozidlem vyjel vpravo mimo
komunikaci. Tam dodávka přední částí narazila do plotu
s bránou a dvou smrků. O tyto překážky se vozidlo zasta-

/KMTQUR¾PGM \C XQNCPVGO UG ONCFÆOW
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vilo. Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena
na více než 100 000 korun. „Alkohol u řidiče policisté na
místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Jeho
přestupek, nevěnování se řízení, vyřešili uložením pokuty
ve výši jednoho tisíce a pěti set korun,“ doplnil František
Kořínek.
(mik)

ČELČICE Stačí na chvíli ztratit opatrnost a problém
je na světě. Ke srážce dvou osobních automobilů typu
Škoda Fabia došlo ve čtvrtek 30. května před patnáctou hodinou na komunikaci mezi Čelčicemi a Klenovicemi na Hané. Jedna z řidiček nepostřehla, že ta jedoucí před ní zastavila...
„Podle dosavadního šetření devatenáctiletá řidička červené Fabie zřejmě nedodržela bezpečnou vzdálenost za
před ní jedoucí bílou Fabií. Když jednatřicetiletá řidička
bílého vozidla z důvodu vyvolaného provozem musela náhle zabrzdit, nestihla druhá včas zastavit a došlo ke střetu
vozidel. Při tom řidička v předním vozidle utrpěla zranění,
se kterým byla převezena do prostějovské nemocnice. Ke
zranění dalších osob nedošlo,“ poznamenal k této nehodě
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Nepozornost jedné z řidiček způsobila hmotnou škodu
na obou autech ve výši 25 000 korun. „Alkohol u obou
řidiček policisté na místě vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody
jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal Kořínek.
(mik)
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Foto: Martin Zaoral

nisová zeď či pískové doskočiště pro
skok daleký. Jeho vybudování přišlo na celkem dva miliony a dvě stě
padesát tisíc korun, většinu pokryla
dotace z Ministerstva školství, třetinu
nákladů uhradila obec. Tím by ovšem
investice do jeho rozvoje ještě neměly
skončit. „Rádi bychom do budoucna
opravili zdejší venkovní kuželnu a výhledově vybudovali i hřiště pro beach
volejbal,“ nastínil další plány Tesárek.

Sokolové mají nové hřiště

vjel na ostrůvek, S dodávkou zahučel
Vlak odhodil auto z kolejí! Šofér
prorazil olejovou vanu
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Rozsívalová, která se ujala i role moderátorky. A měla co dělat: akce se totiž
konala na třech různých místech - vrtulník přistával na poli, zatímco dětské
soutěže a hry se konaly na trávě u občerstvení. O kus dál se pak nacházelo
hřiště s přistávací plochou pro parašutisty a obklopené střelnicemi. „Vše se
podařilo, vyšlo i počasí. Mrzí mě snad
jen to, že jsme se o příletu vrtulníků
dozvěděli na poslední chvíli. Jsme za
něj ale moc rádi,“ uvedla pro Večerník.
„Fajn také je, že se lidé tentokrát mohou podívat i dovnitř strojů,“ dodala
za pořadatele.
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Na dětský den dorazili střelci a nečekaně také vrtulník

Dětský den ve Vícově má dlouhou
tradici a stejně tak dobré jméno. Dojíždí sem tak řada lidí nejen z okolních obcí, ale také z Prostějova. Hřiště
bylo doslova přeplněné lidmi. Kromě
parašutistů však mohli obdivovat třeba
pouštní obrněný transportér Dingo nebo
houfnici Danu. Nechyběla ani pancéřová vozidla či radiotechnika.Dostavili se
také dokonce potápěči s veškerým svým
vybavením. Děti navíc potěšilo, že řadu
z věcí k vidění si mohly také vyzkoušet,
případně zjistit, jak to v útrobách takového obrněného transportéru vypadá.
Spokojenost s průběhem akce neskrývala pořadatelka a starostka Jana
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Pořádný nával zažil v sobotu 1. června
Vícov. I letos si totiž řada rodičů tento
den zatrhla v kalendáři, aby si rodiny
užily den plný her a zábavy. Okolo vícovského fotbalového hřiště to tak opět

VÍCOV Nevšední, a hlavně pro všechny. Takový je již tradičně
dětský den ve Vícově. Akce spolupořádaná s vojenskými jednotkami, tentokrát z Přáslavic, slavila i letos úspěch. Do malé
obce se nahrnuly stovky lidí, aby mohly obdivovat umění
parašutistů, vyzkoušet si soutěže i střelbu na terče. Starší
ročníky si pak připomněly své zkušenosti z armády. U toho
prostě Večerník nemohl chybět!

Michal SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
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zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...
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rozhovor Večerníku

ŭ$)$*/30%/%Ĭ.1Ė*#-Ļ*5*0#:Ì&+/.-*%&.ū
Exprovozovatel U Koníčka Jiří Hloch se ujal ředitelování, má hodně plánů a svoji vizi

PROSTĚJOV H Pro někoho zvítězil ve výběrovém řízení na post
ředitele Národního domu v Prostějově překvapivě, určitě však nečekaně. V konkurenci šesti uchazečů o toto prestižní místo to byl
ovšem on, kdo jednoznačně nejvíce zaujal komisi svými názory
a hlavně plány, jak oživit současný
provoz tohoto zařízení, které se
honosí v secesním skvostu Prostějova. „Národní dům je významná
kulturní památka a toužil jsem
stát se součástí tak obrovského
kolosu. Kdybych to neudělal, bral
bych to jako zahozenou šanci,
která se může naskytnout pouze
jednou za život,“ uvedl devětadvacetiletý Jiří Hloch (na snímku),
který v exkluzivním rozhovoru
dále potvrdil, že hodlá realizovat
významné změny a restauraci
s kavárnou dostat do většího povědomí běžných návštěvníků.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC

19053110618

yy Co vás vedlo k tomu, že jste se
přihlásil do výběrového řízení na
ředitele Národního domu v Prostějově?
„Mám pro to naprosto jednoduché
vysvětlení. Chtěl jsem se v tomto
oboru posunout dál na vyšší úroveň.“
(pousměje se)
yy Mnozí ale mohou namítnout,
že jste příliš mladý a nezkušený
a kousl si až do příliš velkého krajíce...
„Do onoho velkého krajíce jsem se
zakousl už ve chvíli, kdy jsem vlastnil
zastavárnu a pořádal diskotéky, přičemž jsem se zároveň vrhl na provoz
restaurace, vinárny a penzionu! Bylo
to před pěti lety pro mě hodně velké sousto, ale zvládl jsem ho a takto
chci postupovat ve svém životě i dál.
Prostě hodlám zvládat větší a větší
sousta. Národní dům je obrovsky
významná kulturní památka a toužil
jsem stát se součástí tak obrovského
kolosu. Kdybych to neudělal, bral
bych to jako zahozenou šanci, která
se může naskytnout pouze jednou za
život.“
yy Konkurz na ředitele jste vyhrál,
Jaký byl váš první dojem ve chvíli,
kdy vám to z radnice oznámili?
„Cítil jsem uspokojení a pomyslel si,
že se přiklonilo pověstné štěstíčko!
Ale zároveň jsem intenzivně přemýšlel, jak ukončit stávající etapu podnikání a začít druhou. A samozřejmě se
mi v hlavě začaly hned rodit myšlenky

na to, jak to má v Národním domě
fungovat dle mých představ.“
yy Rozumím tomu dobře, že jako
ředitel Národního domu už nebudete zároveň provozovat Penzion
a Restauraci U Koníčka?
„Přesně tak! Restaurační zařízení
ukončilo svůj provoz prvním červnem, penzion bude fungovat ještě
během června a července, protože
máme na tyto měsíce nasmlouvány
klienty na ubytování a nechci se loučit neseriózně. Já už se ale budu naplno věnovat Národnímu domu.“
yy Zmínil jste své podnikatelské
začátky. Jak jste se vůbec do toho
pustil?
„Moje podnikání začalo vlastně pořádáním diskoték. Po ukončení školy jsem se spojil s Václavem Kopkou
a dalšími lidmi, kteří diskotéky v prostějovském regionu pořádali. Poté
jsem nějaký čas působil v zahraničí,
kde jsem se zabýval obchodní činností. Díky žádostem mých známých,
kteří potřebovali pomoci s marketingem v zastavárenské činnosti, jsem si
po návratu otevřel vlastní zastavárnu.
A protože ta sídlila hned vedle
současné
Restaurace
U Koníčka, kam
jsem chodil na

zuřila úroveň obsluhy a kvalita jídel...“
(zamračí se)
yy Takže vlastně zlost vás dovedla
k tomu, že jste se pustil do gastronomie sám?

Myslím, že mezi současným stavem
a mými představami jsou velké rozdíly.
Víc bych to ale v tuto chvíli nerozváděl...

Foto: Michal Kadlec

obědy, byl už pak jen krok k tomu,
abych toto ubytovací a restaurační
zařízení začal sám provozovat. Než
se tak stalo, tak mě tady doslova roz-

„Zlost to
přímo nebyla, ale uvědomil jsem
si, že do té doby jsem jako zákazník
navštívil velké množství restaurací
po celé Evropě, a když jsem spatřil to,
co se U Koníčka dělo tenkrát, nedávalo mi to žádné souvislosti. Prostě
nedosahovalo kvality, kterou jsem si
představoval. A když se mi naskytla
možnost pronajmout si v roce 2014
‚Koníčka‘, neváhal jsem ani okamžik.
Chtěl jsem prostě dokázat, že to jde
i jinak a mnohem líp.“
yy Jak na svůj start vzpomínáte?
„Byl těžký, velmi těžký... Do té doby
jsem pořádal diskotéky, takže jsem
rovnýma nohama skočil do úplně jiného oboru. Gastronomie byla o něčem jiném i z organizačního hlediska.
Znal jsem plno lidí na obsluhu, ale
vůbec ne žádného kuchaře. A sehnat
dnes kvalitního kuchaře je milionkrát
těžší než kdykoliv v minulosti. Tento
obor je totiž i pro mnohé studenty
nezajímavý, a navíc nemají potřebu
a snahu se odborně posouvat dál.
To je prostě můj názor. Nakonec mi

jedna mistrová doporučila studenta
třetího ročníku, který se mnou v provozu U Koníčka začínal...“
yy Přejděme k přítomnosti. Jaké
jsou vaše první kroky či změny,
které jako ředitel v Národním
domě zavedete?
„Nejprve bych chtěl při této příležitosti poděkovat současnému řediteli
Janu Páleníkovi, celé správní a dozorčí radě za dosavadní dobře odvedenou práci. Mým prvním krokem
bude vytvoření nového motivačního
programu pro výchovu a vzdělání v rámci odborného výcviku pro
studenty s cílem jejich použití pro
potřeby restaurační části Národního
domu. Další změny, které již připravuji se svým týmem, budou zaměřeny na přiblížení všech
restauračních částí provozu obyvatelům a návštěvníkům města Prostějova
víc než doposud.“
yy Zmíněná výchova
a kvalita jsou podle
vás nedostatečné?
„Studenti jsou poměrně dobře připraveni po teoretické
stránce, ale v praxi
je potřeba věnovat
jim více času a náležitou péči. Když
se na tyto mladé
lidi přímo v provozu podívám,
cítím, že o tuto
práci nemají
příliš velký zájem a berou
to jako nutné
zlo. Musím
tady změnit
motivační
program
pro všechny
učně.
Chci
v nich zvýšit
zájem, aby se oni
sami chtěli zdokonalovat. Přál bych si
taky, aby učni po ukončení
školy projevili zájem v Národním domě pracovat na plný úvazek,
a mým cílem je vybrat si z těchto studentů ty nejlepší.“
yy Proč podle vás není zájem třeba
o práci číšníka nebo číšnice?
„Protože je to práce nevděčná! Číšník stojí denně mnoho hodin na nohou a ne vždy a všude je dostatečně

finančně ohodnocen. Nemá žádné
zázemí, žádné školení a dostatečný
motivační program k tomu, aby se
chtěl sám zdokonalovat v tomto oboru. Jsem proto nyní pro naše studenty
připraven zajistit zajímavá školení,
která se jim dostanou od renomovaných kuchařů či barmanů.“
yy Národní dům ale není jenom
o kuchyni a restauraci. Je to centrum společenského dění v Prostějově. I v tomto ohledu chcete
zavést některé změny?
„Při společenských a kulturních akcích budu dbát na profesionalitu
i kvalitu jak celé gastronomie, tak
obsluhy. Hodlám také navázat daleko užší spolupráci s vedením divadla
ohledně zajišťování různých akcí, které by mohly zvýšit atraktivitu tohoto
zařízení. Nechci, aby Národní dům
byl pouze jakousi památkou, do které se běžní lidé ‚bojí‘ chodit, protože
mají pocit, že není pro ně. Chci jej
přiblížit i obyčejným lidem, kteří ho
dosud míjeli obloukem.“
yy Jsou mezi současným stavem
a vašimi představami velké rozdíly?
„Myslím, že ano. Víc bych to ale v tuto
chvíli nerozváděl...“
yy Vy sám chodíte do „Národa“
třeba na jídlo?
„Přiznám se, že na obědy jsem sem
nechodil.“ (úsměv)
yy Dosavadní ředitel Jan Páleník
rezignoval z toho důvodu, že jde
o práci velice časově náročnou,
čímž trpí jeho rodina. Neobáváte
se něčeho podobného?
„Jsem zvyklý dlouhodobě a tvrdě
pracovat. Myslím, že teď i v budoucnu jsem schopen najít rozumný kompromis mezi prací a rodinnou.“
yy Řídit Národní dům bude znamenat i úzkou spolupráci s prostějovským magistrátem. Jste připraven i na kritiku ať už ze strany členů
správní rady, nebo zastupitelů?
„V demokratické společnosti má každý právo na svůj názor, který může
svobodně vyjádřit. Myslím si, že jsem
člověk, co je schopen vnímat kritické
postřehy, dokážu se z názoru jiných
i poučit. Samozřejmě počítám s tím,
že budu pod drobnohledem jak vedení města, tak obyvatel a všech návštěvníků této secesní památky.“
yy Je tedy práce v Národním domě
prestižní záležitostí?
„Rozhodně ano! A jsem přesvědčen,
že bude i nadále.“

vizitka
JIŘÍ HLOCH
✓ narodil se 2. července 1990 v Prostějově
✓ v letech 2005 až 2009 vystudoval SOŠ
průmyslovou a SOU strojírenské v Prostějově,
obor počítačových systémů a programování
✓ po dvou letech přerušil kvůli podnikání
studium na Technické univerzitě VŠB
v Ostravě, obor strojního inženýrství
✓ v letech 2010 až 2011 pracoval jako zprostředkovatel finančních služeb
✓ o rok později působil jako dispečer v dopravní firmě a provozní
Medusa Clubu v Olomouci
✓ v roce 2013 byl ředitelem společnosti Insolon
✓ od roku 2014 až dosud je majitelem zastavárny a rovněž společnosti
Gastro Brno provozující Penzion a Restauraci U Koníčka v Prostějově
✓ od 1. června 2019 je ředitelem Národního domu v Prostějově
✓ hovoří plynně anglicky, německy, a dokonce polsky
✓k jeho největším zálibám patří sport, v mládežnických kategoriích
hrál aktivně fotbal, naposledy za Kralice na Hané a Určice
zajímavost: podle vlastních slov patří mezi workoholiky, pracuje
až dvacet hodin denně
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Koupaliště v Prostějově otevřena,
v aquaparku první den dvacet„otužilců“
BYLI JSME
U TOHO

Michal KADLEC

19052910604

<ĚǇǎƐĞsĞēĞƌŶşŬǀƉĄƚĞŬƌĄŶŽǌĞͲ
ƉƚĂůsůĂĚŝŵşƌĂWƌƽƓŝ͕ǌĚĂƐŬƵƚĞēŶĢ
ĂƋƵĂƉĂƌŬ ŝ ǀƌĂŚŽǀŝĐŬĠ ŬŽƵƉĂůŝƓͲ
ƚĢƉƌĄǀĢǀƚĞŶƚŽĚĞŶŽƚĞǀƎŽƵƐǀĠ
ďƌĄŶǇ͕ŚŽƎĐĞƐĞƉŽƵƐŵĄůͣ͘sŶŽĐŝ
ďǇůŽŽƐŵƐƚƵƉŸƽ͕ƚĞěũĞĚǀĂŶĄĐƚ͘
sǇƉĂĚĄ ƚŽ ŶĂ ŬŽƵƉĄŶş͍ DŽĐ

ŶĞ͕͞ ŽĚƚƵƓŝů ǀ ĚĞǀĢƚ ŚŽĚŝŶ ƌĄŶŽ
ũĞĚŶĂƚĞů ŽŵŽǀŶş ƐƉƌĄǀǇ͕ ŬƚĞͲ
ƌĄ ƉƌŽǀŽǌƵũĞ ŬƌĂƐŝĐŬǉ ĂƋƵĂƉĂƌŬ
ŝǀƌĂŚŽǀŝĐŬĠŬŽƵƉĂůŝƓƚĢͣ͘ůĞĂŶŽ͕
ŽƚĞǀşƌĄŵĞ ŽďĢ ŬŽƵƉĂůŝƓƚĢ͕ ƐƚĞũŶĢ
ŽĚƉĄƚŬƵũŝǎŵƵƐşŶĂƉůŶŽĨƵŶŐŽǀĂƚ
ǌĂƎşǌĞŶşŶĂǀǉŵĢŶƵĂƷƉƌĂǀƵǀŽĚǇ
ǀ ďĂǌĠŶĞĐŚ͘ s ĂƋƵĂƉĂƌŬƵ ŶĂǀşĐ
ƉŽũĞĚĞ ŶĂƉůŶŽ ǀǇŚƎşǀĄŶş͕͞ ƉƎŝĚĂů

Foto: Michal Kadlec

ŽƉĄƌĚĞƐşƚĞŬŵŝŶƵƚƉŽǌĚĢũŝWƌƽƓĂ͘
EĞũĞŶ ƉƌŽ ŶĢũ ƉĂŬ ďǇů ƉƎĞŬǀĂƉĞͲ
ŶşŵǀǉǀŽũƉŽēĂƐşƚĢƐŶĢƉŽƉŽůĞĚŶŝ͘
DƌĂŬǇ ǌŵŝǌĞůǇ ǌ ŽďůŽŚǇ͕ ǀǇƐǀŝƚůŽ
ƐůƵŶşēŬŽ Ă ƚĞƉůŽƚĂ ǀǌĚƵĐŚƵ ůĞƚĢůĂ
ǀǌŚƽƌƵͣ͘dĞƉůŽƚĂǀŽĚǇũĞϮϰ͕ϱƐƚƵƉͲ
ŶĢĞůƐŝĂĂǀǌĚƵĐŚƵǀĞƐƚşŶƵϮϯ͕ϴ
ƐƚƵƉŶĢ͘DĄŵĞǌĚĞƉƎĞƐŶĢĚǀĂĐĞƚ
ůŝĚş͕͞ ŚŽůĞĚďĂů ƐĞ Ž Ɖƽů ēƚǀƌƚĠ ŽĚͲ
ƉŽůĞĚŶĞ ƐƉƌĄǀĐĞ ƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠŚŽ
ĂƋƵĂƉĂƌŬƵǀ<ƌĂƐŝĐŬĠƵůŝĐŝ͕ŬĂŵƐĞ
ƉƎŝũĞůƉŽĚşǀĂƚŝsĞēĞƌŶşŬ͘
ĢŚĞŵƐŽďŽƚǇĂŶĞĚĢůĞƉĂŬŶĄͲ
ǀƓƚĢǀŶŽƐƚĂƋƵĂƉĂƌŬƵŝǀƌĂŚŽǀŝĐͲ
ŬĠŚŽŬŽƵƉĂůŝƓƚĢǀǉƌĂǌŶĢƐƚŽƵƉůĂ͕
ǀǎĚǇƛďǇůŽŽƉƌĂǀĚƵůĞƚŶĢĂŬƌĄƐͲ
ŶĢ͘:ĞŶƚĂŬĚĄůĞ͊

19052110582
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WZK^d :KsWĄƚĞŬϯϭ͘ŬǀĢƚŶĂŵĢůďǉƚŽƚĞǀşƌĂĐşŵĚŶĞŵƉƌŽ
ŽďĢƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĄŬŽƵƉĂůŝƓƚĢ͘ƚĂŬĠďǇů͊WƎĞƐƚŽǎĞƌĂŶŶşƚĞƉůŽͲ
ƚǇŽĚƌĂǌŽǀĂůǇŽĚƚŽŚŽ͕ĂďǇēůŽǀĢŬǀƽďĞĐǀǇĐŚĄǌĞůǌĚŽŵŽǀĂ͕
ŶĂƚŽǎĂďǇǌĂŵşƎŝůŶĂŬŽƵƉĂůŝƓƚĢ͕ŽĚƉŽůĞĚŶĞƵǎǀǇƐǀŝƚůŽƐůƵŶşēͲ
ŬŽĂƌƚƵƛƚĞƉůŽŵĢƌƵƐĞǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢǀǇƓƉůŚĂůĂĂǎŬƉĢƚĂĚǀĂĐĞͲ
ƚŝƐƚƵƉŸƽŵŶĂĚŶƵůŽƵ͘EŽ͕ŶĞũĚĢƚĞƐĞǀǇŬŽƵƉĂƚ͘͘͘
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Prostějované si během těchto dnů užijí spoustu legrace, všichni budou
totiž na stejné vlně a většinou bude převládat vzájemné porozumění
a chuť si užívat. Dobrou náladu může pokazit snad jen počasí, které
pořád na koupání nebude vhodné.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Velice rádi vycházíte ze starých zvyků
a podle toho se také chováte. Okolí
vás považuje za staromódní, ovšem
nyní všechny překvapíte velmi progresivním nápadem, který by od vás
nikdo nečekal.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Konečně začnete po letech sportovat, což vám
dodá nejen fyzických, ale i psychických sil. Budete se cítit jako znovunarození, ovšem ze začátku si budete všem stěžovat na skutečnost, že
vás bolí celé tělo.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Ranní
vstávání bude pro vás hodně těžké,
neboť po celý týden budete značně
holdovat večerním a nočním zábavám.
Nic proti tomu, ale pamatujte na to, že
v práci se od vás očekávají výsledky.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Výlety do
přírody vás přivedou na jiné myšlenky, už se tolik nebudete trápit
kvůli obrovskému stresu a pracovnímu vytížení. Konečně přijdete
na to, že nejen prací živ je člověk.
Víkend zcela prolenošte.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Trošku se dostanete do křížku se zákonem, ale to
jen proto, že pomůžete člověku, který
není zrovna slušný. Co se dá dělat, na
svoje chybné rozhodnutí ale přijdete
včas a uděláte vše pro jeho nápravu.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Svojí
špatnou náladou nakazíte i všechny
ostatní kolegy na pracovišti a málomluvní budete i doma mezi svými
nejbližšími. Nejhorší je, že ani vy
sami nedokážete přesně pojmenovat věci, které vás trápí.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Poslední
vaše výplaty vás neuspokojily, takže
pomalu ale jistě začnete přemýšlet
o změně zaměstnání. Možnost se
vám naskytne už během následujících dní. Půjde však o změnu, která
si vyžádá stěhování.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Dozvíte
se o nevěře svého partnera a najednou se vám zhroutí celý svět. Přestože váš vztah tímto hodně utrpí, rozhodnete se dát vztahu ještě jednu
šanci. Otázkou je, zda protějšek
bude pro nebo ne.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Jste až
příliš zahleděni do sebe, takže co se děje
okolo vás, vám bude úplně jedno. Unikne vám tedy spousta podstatných věcí,
které se sice týkají jiných, ale které by
mohly pomoci i vám. Dobře vám tak.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Určité spory vás čekají v domě se
sousedy, vše si ale naštěstí brzy vyříkáte. Jiné to bude v zaměstnání, kde
už mezi vámi a kolegy vládne delší
čas ponurá nálada. Tam shodu rozhodně nečekejte.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Uprostřed tohoto týdne se dozvíte
skvělou novinu, která minimálně
z poloviny vyřeší problémy, kterými
se v současnosti trápíte. Najednou
chytnete druhou mízu a na spoustu
věcí začnete pohlížet jinak.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Budete mít
hluboko do kapsy, takže si nemůžete moc vyskakovat. Přijdete ale na
to, že i za málo peněz se dá pořídit
hodně muziky. Při trávení volného
času se i za malý peníz dají prožít
velice romantické chvilky.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: RYBÍ POCHUTINY

Rybí pomazánka 150g
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev

Někdo je rád chytá, někdo zase jí... Ryba obecně patří k nejzdravějším pokrmům a v jídelníčku si získala popularitu v nejrůznějších formách úpravy. Pro
nejlevnější rybí a tuňákovou pomazánku i tradičně oblíbený rybí salát v majonéze či sleďová očka se vypravte do Penny marketu, který je jediným místem,
kde jsme objevili rybářské řezy. Uzenou makrelu nabízí nejlevněji Tesco.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 29. května
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OD 3. DO 9. 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. 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 4. června: sídl. E. Beneše – vnitroblok, sídl. E. Beneše - vnitroblok - parkoviště 1 za Elektro Spáčil, Sladkovského - E. Valenty – chodník, parkoviště (nové) vjezd do Olomoucké ul., Olomoucká (komunikace SSOK
Barákova II – Vrlova), Za místním nádražím (Havlíčkova – sportovní hala), Za místním nádražím (Olomoucká
–Havlíčkova), Barákova II (Olomoucká - Kotkova), Kotkova, Tovačovského, V. Outraty (Olomoucká-Kotkova),
Sladkovského parkoviště u výkupny ovoce, u pošty a budovy nádraží
čtvrtek 6. června: nám. Odboje, Hybešova, J. Kuchaře, Neumannovo nám., Vrlova, Kotěrova, Kotěrova – parkoviště, Vencovského, Barákova II (Kotkova – nám. Odboje), V. Outraty (Kotkova- Arbesovo nám.), Arbesovo
nám., Zborov, Olomoucká komunikace SSOK pravá strana (Vrlova – Říční)
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Praha 23. května 2019 – Prezident
Hospodářské komory Vladimír
Dlouhý na právě probíhajícím
sněmu za účasti 250 delegátů,
prezidenta České republiky, předsedy Senátu, místopředsedy Poslanecké sněmovny, místopředsedy vlády a ministra průmyslu
a obchodu a stovky zástupců politické reprezentace a státní správy
kritizoval odboráře za zhoršující
se podmínky pro podnikání.
„Každý jeden živnostník, malá
i velká firma a jejich zaměstnanci
musí zvládat pracovat ve stále složitějších podmínkách. Přitom toho
od vlády nechceme mnoho, vlastně
jen jednu jedinou věc. Vytvářejte
dobré a poctivé, slušné podmínky pro
podnikání a odstraňujte překážky,
které podnikání komplikují. Bohužel
v posledních měsících nás častěji napadá jiné zvolání: alespoň nám neházejte klacky pod nohy,“ pronesl
Dlouhý.
Jako příklad uvedl každoroční zvyšování minimální mzdy podle
přání odborů. Upozornil, že kvůli
zaručeným mzdám a mzdovým
tarifům minimální mzda má zásadní vliv na všechny podniky v ČR
a v drtivé většině na ty, kteří ji
vůbec nevyplácejí, protože musí
odstupňovat odměňování svých zaměstnanců. Mzdy tak rostou nikoliv kvůli vyšší produktivitě práce,
ale uměle.
Směrem k odborářům směřovala
kritika i kvůli zrušení karenční
doby, přičemž nikdo veřejnosti
nevysvětlil, že poctiví zaměstnanci
doplatí na „flákače“ a „simulanty“,
protože budou muset pracovat za

ně. Systém e-neschopenky, který by
zaměstnavatelům umožnil kontrolu
pracovní neschopnosti, přitom k 1.
červenci vláda nespustila.
Odboráři navíc své požadavky
stupňují. Chtějí uzákonit kratší
pracovní dobu za stejnou mzdu,
povinně pátý týden dovolené
a aktivisté začínají podnikatele
zahlcovat požadavky na regulaci moderních a perspektivních
způsobů práce jako home office
či přehnanými nároky z oblasti
genderové a LGBT vyváženosti. „Odboráři hovoří o platech jako
v Německu. To bychom si přáli my
všichni. Nicméně podnikatelé, na rozdíl od odborářů, na to musí vydělat,“
nešetřil kritikou.
„Nemáme nic proti zvyšování mezd,
důchodů a platů. Přejeme si, aby lidé
měli více volného času, vidíme měnící
se priority mladé generace. Stejně tak
nechceme, aby lidé chodili do práce
nemocní, a přejeme jim postupně delší dovolenou. Jde však o míru věcí
a požadavky odborů a levicových
stran. Spolu s ústupky vlády již
začínají tuto rozumnou míru věcí
překračovat,“ uvedl.
Vládu upozornil, že podnikatelé
a jejich zaměstnanci si také přejí,
aby jejich peníze utráceli rozumně ve prospěch celé společnosti.
„Chceme přes tyto zaplacené daně
dostat šanci předat tuto zemi našim
dětem zdravou, prosperující, nezadluženou. Místo toho vidíme, jak jsou tyto
daně používány na jednorázové zvýšení důchodů a platů ve veřejné sféře.
Opět, jako u minimální mzdy, je to
lidsky pochopitelné a my rozhodně
chceme, aby se situace jak důchod-

ců, tak mladých manželství v naší
zemi zlepšovala. Ale kde je skutečná důchodová reforma? Kde je reforma celého sociálního systému, který
dnes stále ještě zneužívá nemalé množství černých pasažérů?“ adresoval šéf
Komory své výhrady vládě, která
teď kvůli zvyšujícím se výdajům
hledá způsoby, jak zvyšovat daně.
Přitom stále nerozhodla o zvýšení
kvót pro příjem kvalifikovaných
pracovníků ze zahraničí, které by
zajistily do státní kasy nejméně 10
miliard korun ročně jen z odvodů
a daní.
Během sněmu nicméně ocenil i některé vládní kroky. Předsedu vlády
Andreje Babiše a ministryni pro
místní rozvoj Kláru Dostálovou
za přípravu nového stavebního
zákona, který poprvé po 30 letech
výrazně zrychlí povolování staveb
v ČR, z 5,4 na průměrně jeden
rok i se soudním přezkumem, ale
i to, že v čele resortu ministerstva průmyslu a obchodu, tedy
pro podnikatele nejdůležitějšího
ministerstva, chce premiér lidi
z praxe, kteří nejlépe vědí, s jakými
problémy se podnikatelé potýkají.
Poděkoval přitom za jejich práci
bývalé ministryni Martě Novákové a současnému ministrovi
Karlu Havlíčkovi, zároveň i prezidentovi ČR za to, že podnikatelům otevírá dveře na zahraniční
trhy.
Hospodářská komora na 31. celorepublikovém sněmu také spustila
Právní elektronický systém, který
začne podnikatelům spravovat jejich povinnosti vůči státu.
TZ HK ČR
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Návrh změny zákona v oblasti
daní z dílny ministerstva financí povede k dalšímu zdražování
a nárůstu cenové hladiny v ČR.
Podle Hospodářské komory je
navíc předloha nepřipravená
a výrazně zasáhne hned několik
odvětví ekonomiky. Návrh, který
představila šéfka resortu financí
Alena Schillerová, není podle Komory ničím jiným než reakcí na
velkorysé zvyšování sociálních
mandatorních výdajů a nepodložený nárůst platů ve veřejném
sektoru. Očekávané jednorázové
příjmy státního rozpočtu budou
vykoupeny výrazným rizikem
pro daná ekonomická odvětví.

Hospodářská komora chápe, že stát
v některých případech používá daň
i jako nástroj k omezení určité aktivity, chování nebo spotřeby. Historie mnoha zemí dokládá, že prvním kandidátem na zvýšení příjmů
státního rozpočtu jsou vyšší sazby
daní z tabákových výrobků nebo z alkoholu, protože veřejnost většinově
vnímá tyto daně jako daně z „hříchu“.
Stát by se ale měl vyvarovat takto
razantních změn. Hospodářská komora dlouhodobě apeluje na předvídatelné podnikatelské prostředí
a stabilitu pro všechny firmy v ČR.
Pokud by prošel poslední návrh ministerstva financí, vzrostla by spotřební daň na jednu cigaretu jen za

posledních osm let o 38 %.
Namísto skokového zvýšení daně
z tabákových výrobků proto Komora doporučuje rozvržení změny
do dílčích úprav v průběhu 3 let.
Ke změnám sazeb daně z hazardních
her pak požaduje přistoupit až po
detailním vyhodnocení fungování
nově nastavené regulace hazardu, která v ČR funguje teprve od roku 2017
a která stále nebyla vyhodnocena.
Zdroj: www.komora.cz
POZVÁNKY

19. 6. Setkání personalistů
22. 5. Setkání manažerů a podnikatelů s představiteli statutárního
města Prostějova
Více na: www.ohkpv.cz

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov - Čechovice
Dne: 19. 6. 2019 od 11:30 do 14:30 Dne: 18. 6. 2019 od 7:30 do 11:30 hohodin. Vypnutá oblast: ul. Olo- din. Vypnutá oblast: část obce Čechomoucká č. 1, 1a, 2, 4. Vojáčkovo vice s celými ulicemi : Ovocná, Slunám.č. 1 a 10 - 13, Hlaváčkovo nám. nečná, Průchodní, Luční oboustranně
č.1, 2, 2a, 3, Národní dům, divadlo, od č. 1 a 18d po ul. Čechovická, ul. Čegalerie Bašta č. 49 na ul. Školní, E. chovická jednostranně od č. 2 po č. 40,
Husserla od č. 5 po č. 17, ul. Svato- ul. Na Blatech od č. 2 po č. 20, 3, 9, ul.
plukova č. 1- 3 a č. 2 - 8, Újezd č. 2. K Rybníku mimo č. 7, 9, 26, 28.
Obec: Držovice
Obec: Otaslavice
Dne: 19. 6. 2019 od 7:30 do 11:00 Dne: 18. 6. 2019 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Tesco Sto- hodin. Vypnutá oblast: jednostranně
res ČR a.s., Konečná 25, Prostějov. ulice od č. 341 po č. 433.

rekonstrukcí, oprav, údržbových
Obec: Prostějov
Dne: 17. 6. 2019 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: část ul. Krokova od č. 4 po č. 10, autoservis na
ul. Žeranovská č. 3, ul. Brněnská - od
ul. Krokova - pravá strana po č. 102
(naproti hřbitova), mimo ČS PHM
Euro Oil, levá strana - kostel, č. 57,
garáže naproti autosalónu Fiat, č.
917A, areál hřbitova, č. 3130, Tetín
č. 1, Okružní č. 150, 153.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Pondělí 3. června 2019
www.vecernikpv.cz
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PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník
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Posílilo ANO 2011 a SPD-Tomio Okamura,
Z regionálních kandidátů
dostal nejvíce hlasů Dopita ČSSD s komunisty propadla
ANKETA
28,72

%

Zdroj: www.volby.cz

PROSTĚJOV Volby do Evropského parlamentu jsou minulostí. Poslední zemí osmadvacítky, kde se uzavřely místnosti, byla předminulou neděli večer Itálie. V Česku sice volby skončily
již v sobotu 25. května úderem čtrnácté hodiny, výsledky však
mohly být oznámeny až s blížící se nedělní půlnoci. Večerník se
proto k dopadům čísel vrací až v tomto vydání. Nejvíce zástupců
v Bruselu a Štrasburku bude mít hnutí ANO, naproti tomu pro
sociální demokraty skončily volby neúspěchem.
Hlasování se v České republice zúčastnilo 28,72 % lidí, což bylo o 11
procent více než před pěti lety! Nejvíce voličů přišlo k urnám v Praze
(38,31 procenta) a ve Středočeském
kraji (30,25 procenta). Nejnižší volební účast byla v Ústeckém (22,04
procenta) a Karlovarském kraji
(23,19 procenta). Olomoucký kraj
patřil s 26,42 procenty do středu
pole.
Volby do Evropského parlamentu
vyhrálo v Česku hnutí ANO 2011.
Straně premiéra Andreje Babiše dali
voliči 21,18 procenta hlasu a přiřadili jí tak šest poslaneckých mandátů. Oproti minulým eurovolbám si
polepšilo o více než 5 %. Nicméně
drtivé vítězství to nebylo. Druhá
skončila ODS, která bude mít čtyři
europoslance. Ta si vedla zdaleka
nejlépe z tradičních stran, získala
14,54 % hlasů a zdvojnásobila svůj
výsledek z období před pěti lety.
Bronzovou pozici uzmula Česká pirátská strana s 13, 95 procenty, čtvrtá Koalice STAN+TOP09 posbírala
11,95 %, oba subjekty mají tři mandáty. Dva zástupce v Evropě budou
mít také Svoboda přímé demokracie

reginálních
kandidátù
Pavel DOPITA,
SPD-Tomio Okamura

- Tomio Okamura, tomuto hnutí
dali voliči 9,14 %, de facto na svém
zůstala KDU-ČSL se 7,24 procenty. Jednoho europoslance uhájila
klesající KSČM s 6,94 %. Propadla
ČSSD, vládní strana obdržela pouze
3,95 procent je bez mandátu, o ten
přišli i Svobodní, kteří zaznamenali
drtivou porážku. Hned za sociálními
demokraty se umístil subjekt dnes
již bývalého europoslance Pavla Teličky HLAS s 2,38 % a šokem voleb
se stali recesisté pod názvem Ano,
vytrollíme Europarlament, kteří do- i tady, v místě, které je dlouhodostali skoro 40 tisíc hlasů, což značilo bě jejich baštou, velký pád, když
obdrželi pouhých 1 076 hlasů, což
1,56 %.
stačilo na 4,93 %!
V regionu i ve mìstì Takřka navlas stejně se kopírovaly
druzí „Okamurovci“
výsledky i přímo ve městě. ProstěNa Prostějovsku vyhrálo ANO jov nadále ovládá hnutí ANO 2011,
s 22,93 % hlasů, získalo jich přesně překvapivá je druhá příčka Okamupět tisíc. Druhá skončila SPD-To- rovců. Zajímavostí ale je, že ne všumio Okamura se 13,25 %. V těsném de se dařilo vítěznému hnutí ANO
závěsu skončila s 11,30 % třetí ODS, 2011. Například v Bohuslavicích
čtvrtá KDU-ČSL posbírala 11,28 % skončilo až za lidovci, shodně s Pia pátá Česká pirátská strana s 10,28 ráty na hranici čtrnácti procent. Ve
%. Přes pověstnou pětiprocent- všech velkých městech Prostějovní hranici se dostala ještě KSČM ska ale zvítězilo. K volbám na Pro(8,66) a Koalice STAN a TOP 09 stějovsku přišlo 25 % oprávněných
(6,56). Sociální demokraté prožili voličů.

4.

„Volby
hodnotím
velmi dobře, byla to
příprava na ty krajské.
V Prostějově jsme
skončili druzí, stejně tak v Přerově a v Šumperku. Celkově se nám v Olomouckém kraji
dařilo. Získali jsme dva europoslance, ke
třetímu nám chyběly dva tisíce hlasů, škoda. Taktéž jsem doufal ve dvojciferné číslo.
Nikdo nám už nemůže nicméně tvrdit, že
máme čtyřprocentní podporu a podobně.
Co se týká mě, ani jsem příliš nepočítal, že se
do Evropského parlamentu, to by
coval na druhé. A také Hynek Blaško dostanu
se něco muselo stát.“ (úsměv)

Nominaèní (SPD-Tomio Okamura), jenž díky
jedenadvacítka
Voliči vybírali v České republice 21
europoslanců. Většina mandát obhájila jako například Dita Charanzová (ANO 2011), Evžen Tošenovský, Jan Zahradil (oba ODS) a Jiří
Pospíšil (STAN+TOP09), naopak
Pavel Svoboda (KDU-ČSL), Pavel
Poc a Olga Sehnalová (oba ČSSD)
či Pavel Telička (dříve ANO 2011,
nyní HLAS) nikoliv a prací v Bruselu či Štrasburku se loučí. Nejúspěšnějšími skokany pak byli Alexander
Vondra (ODS), který se z patnáctého místa díky kroužkování propra-

Zdroj: www.volby.cz
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5.

KODVÕ 

preferenčním hlasům poskočil do
dvojice vyvolených z osmičky. Tím
největším se stal ale komunista-obuškář Zdeněk Ondráček, který se
z osmnácté pozice vyhoupl na druhou! Ke zvolení do europarlamentu
to ale nestačilo.

Tomáš Lázna, ODS

13.

13.

KODVÕ 

„Myslím si, že pro
ODS dopadly volby dobře. Skončila
druhá za Andrejem
Babišem,
a
to
není
ostuda.
Důležité je, že
Jak si vedli
nejsilnější opoziční stranou s Pirá„naši“ kandidáti? zůstává
ty. Doufal jsem také, že pomůžu ODS s co
Za prostějovský region zasáhl do nejlepším výsledkem na Prostějovsku. To
voleb půltucet kandidátů. Vesměs se povedlo, strana zde získala nejvíce z celého kraje. Jsem spokojený i s počtem prefese jednalo o nižší pozice, takže žád- renčních hlasů, které jsem dostal.“

né velké ambice jsme neregistrovali.
Ale našly se i výjimky, kteří si přece
jen malou ambici dělali. Nejvýše „nasazeným“ byl Pavel Dopita
z hnutí SPD-Tomio Okamura, který
ze čtvrtého místa kandidátky získal
přes tři a půl tisíce preferenčních
hlasů, ale na drtivě vítězící duo David-Blaško to však zdaleka nestačilo.
„Hnutí SPD je v Olomouckém kraji
druhé. V tomhle směru hodnotím
výsledek pozitivně,“ uvedl pro Večerník. Tomáš Lázna z ODS obdržel
přes jedenáct set hlasů a udržel třináctou příčku z kandidátky. „Chtěl
jsem, aby v Prostějově měla ODS co
nejlepší výsledek. A to se podařilo,“
potěšilo jej.
Jak dopadli další? Petr Vysloužil
(KDU-ČSL) skončil čtrnáctý, Ludvík Šulda (KSČM) jedenadvacátý
a Ivan Hrbek (Alternativa pro Českou republiku 2017) čtvrtý, ovšem
tento subjekt získal jen velmi malou
podporu. Žádný hlas neobdržel Jaroslav Pekařík, který kandidoval za
Stranu nezávislosti České republiky.

Ludvík ŠULDA, KSÈM

21.
KODVÕ

„Zisk jednoho mandátu je pro mne
zklamáním, a to
i vzhledem k té skutečnosti, že druhý nám utekl o pouhých
přibližně dva tisíce hlasů, což vzhledem
k tomu, že volebním obvodem byla celá
Česká republika, je skutečně pomyslná
kapka v moři. Voliči KSČM nemají Evropskou unii příliš v lásce a jejich mobilizace je tak značně obtížná, což naši
stranu oslabuje. Bohužel se opět ukázalo,
že volby s malou účastí nejvíce ovlivňuje Praha a její okolí s vysokou volební
účastí, jejíž obyvatelé chodí k volbám
disciplinovaněji. Pro KSČM jsou výsledky výzvou, aby i nadále sjednocovala
levicové síly v České republice tak, jak to
udělala i ve volbách do Evropského parlamentu. Pro mě osobně to znamená neustat v práci na sjednocování levicových
sil i zde na Prostějovsku i v celém kraji.“
3HWU9<6/28l,/.'8¤6/

14.
KODVÕ

KOMENTÁØ
VEÈERNÍKU
ÈTÌTE NA
STRANÌ 7
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14.


„Co se týká mé osoby, tak jsem spokojený. Dostal jsem
necelou pětistovku
preferenčních hlasů, myslím si, že je to
docela úspěch. Překvapil mě naopak
neúspěch pana Svobody, že se do europarlamentu z prvního místa kandidátky
nedostal. Celkový výsledek pak pokládám za odpovídající politické situaci. Tři
mandáty už by byl hezký úspěch, takto
byla naplněna očekávání.“
Ivan HRBEK,
Alternativa pro ÈR

3.
KODVÕ

4.


„Bylo to první vystoupení pod názvem alternativa.
Dostali jsme zhruba
půl procenta hlasů, což není tak strašné.
Někteří, co se bili v prsa, skončili za námi.
Získali jsme také zkušenosti jak jednotlivci, tak jako celek pro budoucí volby. Rozjeli jsme také jednání s dalšími hnutími
a stranami, které mají podobné programy.
Celkově jsme čekali lepší výsledek, ale nic
se neděje – jedeme dál.“

20

naše soutěž / vzpomínky

pořádá
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Dnes, tj. 3. června 2019
tomu je 8. rok od úmrtí
pana Jaroslava KALY.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Rodina.

Dne 8. června 2019
vzpomeneme 4. smutné
výročí od úmrtí
pana Otokara HOŘÍNKA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka
Naďa s rodinou.

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

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

Dne 8. června 2019
vzpomeneme 10. smutné
výročí úmrtí
pana Zdeňka SKŘIVÁNKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Věra.

Dne 6. června 2019
by se dožil 68 roků
pan Jan PÁLENÍK
z Křenůvek.
S láskou vzpomíná rodina.

Nelehké je pro nás rozloučení
s těmi, které milujeme...

Čas utíká stále rychleji,
ale smutek v srdci nezahojí.

35267¨-296.¥+29HÄHUQÉNX
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Děti si mohou vyrobit
dárky pro své tatínky,
pobavit se a získat drobné
odměny v soutěžích.
Připraveno bude malé
občerstvení.
Pro rodiče PIVO / LIMO
ZDARMA.

Dne 4. června 2019
uplyne 20 let od tragické smrti
pana Ing. Josefa BERKY
z Prostějova.
S láskou stále vzpomíná
bratr s rodinou.

Vstup volný.
Změna programu vyhrazena.
Více informací v příštím čísle.

PRO

SOUTĚŽ MALÉ
KREATIVCE
Prvního června všechny
děti oslavily svůj den,
a proto i PROSTĚJOVSKÝ
Večerník věnuje další soutěž právě jim.
Milé děti, jelikož se blíží konec školy, namalujte,
vyrobte nebo jakýmkoliv jiným způsobem
ztvárněte, co budete nebo byste chtěly
dělat o prázdninách.
Tři nejšikovnější tvořitelé budou
odměněni dárkovými balíčky,
které ukrývají poklad v podobě
krásných věcí pro další rozvíjení
vašich dovedností. Dárek získají
i rodiče, a sice formou předplatného PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

Ty roky tiše běží, jak klidné řeky proud,
jen vzpomínky se vrací
a nedají na Tebe zapomenout.

Dne 5. června 2019
uplyne 11 roků, kdy nás navždy
opustila naše drahá maminka,
babička a prababička,
paní Marie KAŠPÁRKOVÁ
z Domamyslic.
Stále vzpomínají syn Oldřich,
dcery Marta a Hana
s rodinami.

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

Dne 6. června 2019
tomu budou 3 roky,
co nás opustil
pan Josef JAHL.
Vzpomíná manželka a synové.

Dnes, tj. 3. června 2019
tomu je 7 let, co nás opustil
pan Zdeněk PALATKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Rodina
Palatkova.

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

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

Dne 6. června 2019
vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Jan PULKRÁBEK
ze Smržic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manželka Zdeňka a dcery
Jana a Eva s rodinami.

Dne 5. června 2019
by se dožila 80 roků
moje drahá maminka,
paní Dobroslava FRYSOVÁ
z Ondratic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Dcera Jarmila
s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá...

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

^ŽƵƚĢǎƉƌŽŵĂůĠŬƌĞĂƚŝǀĐĞƉƌŽďşŚĄ
ǀƚĞƌŵşŶƵŽĚϯ͘ēĞƌǀŶĂϮϬϭϵĚŽϮϯ͘ēĞƌǀŶĂϮϬϭϵ͘
^ŽƵƚĢǎĞƐĞŵƽǎĞǌƷēĂƐƚŶŝƚƉŽƵǌĞĨǇǌŝĐŬĄŽƐŽďĂŵůĂĚƓşϭϱůĞƚ͕
ƐƚƌǀĂůǉŵƉŽďǇƚĞŵĂĚŽƌƵēŽǀĂĐşĂĚƌĞƐŽƵŶĂƷǌĞŵşZ͕
ũĞũşǎǀǉƚǀŽƌďƵĚĞǀƚŽŵƚŽƚĞƌŵşŶƵĚŽƌƵēĞŶWZK^d :Ks^<Dh
sĞēĞƌŶşŬƵ͕ĂƚŽƉŽƓƚŽƵ͕ĞͲŵĂŝůĞŵēŝƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐşƚş
ŶĞďŽŽƐŽďŶĢ͘
sǉŚĞƌĐŝďƵĚŽƵǀǇďƌĄŶŝƉŽƵŬŽŶēĞŶşĂŬĐĞ͘
^ŽƵƚĢǎşĐşŵƵƐşƵǀĠƐƚēŝƚĞůŶĢƐǀĠũŵĠŶŽ͕ƉƎşũŵĞŶş͕ďǇĚůŝƓƚĢ͕
ǀĢŬĂēşƐůŽƚĞůĞĨŽŶƵƉƌŽŵŽǎŶŽƐƚŬŽŶƚĂŬƚŽǀĄŶşǀƉƎşƉĂĚĢǀǉŚƌǇ͘
ŽƐŽƵƚĢǎĞŶĞďƵĚŽƵǌĂƎĂǌĞŶǇĂŶŽŶǇŵŶşēŝƉŽǌĚĢĚŽĚĂŶĠ
ǀǉƚǀŽƌǇ͘

Vyhrát můžete jednu ze tří cen, které věnovala společnost Zažeň nudu:
1. cena:
Dárkový balíček v hodnotě 600 Kč + ROČNÍ předplatné PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
2. cena:
Dárkový balíček v hodnotě 400 Kč + PŮLROČNÍ předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
3. cena:
Dárkový balíček v hodnotě 200 Kč + ČTVRTLETNÍ předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
Výherci (či jejich zástupci) budou kontaktováni telefonicky a jejich jména a fotografie
budou zveřejněny v tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, na webovém
portálu www.vecernikpv.cz a na sociálních sítích spravovaných pořadatelem akce
(Facebook, Twitter a Instagram).
Z účasti na akci jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, včetně jejich rodinných příslušníků.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže, GDPR a zavazuje se
je plně dodržovat. V případě výhry soutěžící souhlasí s uveřejněním svého výtvoru
a vlastní fotografie s výhrou.
Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

^ũĂŬǉŵŝŬŽůŝĚŽƚĂǌǇƐĞŽďƌĂƛƚĞŶĂŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽǀŽƵŵĂŶĂǎĞƌŬƵŶĞƚƵ^ƚƌĂƓŬƌĂďŽǀŽƵ
ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵƚĞů͘ēşƐůĂ͗ϳϯϵϴϱϱϴϮϮŶĞďŽĞͲŵĂŝůƵ͗ŵĂƌŬĞƚŝŶŐΛǀĞĐĞƌŶŝŬƉǀ͘Đǌ͘

Dne 7. června 2019
uplynou 2 smutné roky,
co nás navždy opustil
pan Vítězslav TYLŠAR
z Přemyslovic.
S láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka
Helena, syn Stanislav
a dcera Dana s rodinami.

Dne 6. června 2019
by se dožil 50 let můj bratr,
pan Milan ŠMÍDA
z Konice.
Stále vzpomíná a nezapomene
bratr Vlastimil s rodinou.

Dne 1. června 2019
jsme vzpomenuli 3. smutné výročí,
co nás opustil
pan Václav PROCHÁZKA
z Ohrozimi.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera Ivana s rodinou,
syn Marek s rodinou.

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Marie Sekaninová 1927
Prostějov Čtvrtek 6. června 2019
Jaroslav Makový 1932 Prostějovičky Josef Buček 1935 Klenovice na Hané 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ludmila Kabešová 1936
Vřesovice Pátek 7. června 2019
František Urban 1944
Hluchov Jana Kohoutková 1943 Vrahovice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Petr Šulaj 1938
Skalka Karel Stehlík 1940 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Roman Fink 1964
Dobrochov Karla Voráčová 1934 Baldovec 15.00 Obřadní síň Rozstání
Mgr. Věra Vodičková 1946 Vrahovice
Vyškov
Otto Jedlička 1938
Domamyslice Helena Hloušková 1937
Otaslavice
Josef Výmola 1930
Ptení Vladislav Titz 1938

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Petronila Frydrychová 1951
Myslejovice

Poslední rozlouèení
Pondělí 3. června 2019
Jarmila Krčmařová 1935 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Miloslav Schnaubert 1965
Ptení Věra Růžičková 1964
Marie Rybičková 1939
Prostějov
Brodek u Konice

Pondělí 3. června 2019
www.vecernikpv.cz
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nabídka realit a nemovitostí/ řádková inzerce / nabídka pracovních míst

REALITY

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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
Sháním ke koupi dům na vesnici. Mobil:
604 635 527
Koupím BYT v PV. Tel. i SMS (zavolám). 605 734 085

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov
582
341 705
 582 
341
705

Volejte: 739 322 895
2NUXåQtcihla, OV 2 balkony.þ
$QJOLFNi
.þ
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 608 805 659, 775 341 705
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E–mail: jhreality@jhreality.cz

Volejte: 739 322 895
5'V UHVWDXUDFt0\VOHMRYLFHpo celk. rekonVWUXNFL]DKUDGDGYRMJDUiå
.þ
Volejte: 723 335 940
'ĤP3OXPORYVNi[E\W[REFKRG FHQDY 5.
5'3URVWČMRYSRUHN
.þ

ww
ww.jjhre
realiity.c
cz

1292 67$9%<1$. /Ëý
Volejte: 739 322 895
1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDYODVWQtPSR]HPNX
SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYED
Qt]NpFHQ\RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQt
SĜtVWXS9ROHMWH 

Hledám chatu nebo chalupu max. do 15
km od PV. 604 608 790
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873

21

3URVWÁMRY.UDVLFH3URGHM5'NNV JDUiåtYHYêVWDYEČ
Plocha pozemku celkem 289 m2SRGODKRYiSORFKDGRPXP2
'RNRQþHQtFFD3(1%%
&HQD.´

352 1È-0<
Volejte: 723 335 940
1+kk Olomoucká po.rek. 55m2 .þLQN
ýHVNi56m2
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Volejte: 739 322 895
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Volejte: 723 335 940
3DUNRYDFtVWiQt%âPHUDODPDUHiOJDUiåt
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3URQiMHPSR]HPHNPSUĤP\VORYi]yQD &HQDGRKRGRX
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VOLEJTE: 739 322 895
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3URQiMHPE\WXQHERY 39
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SEZNÁMENÍ
71letá vdova hledá přítele.
Tel.: 774 399 550
Hledám mladou rodinu s malým dítětem, kde bych byla tetou.
Tel.: 774 399 550
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
71letá vdova hledá kamarádky.
Tel.: 774 399 550
Žena 165 cm, 56let, ID s RS, hledá hodného, nezadaného muže z Prostějova
a okolí. Pokud máte zájem, zavolejte na
tel.: 608 548 294.

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

DNES
GRATULUJEME
1$675$1ħ
SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
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BYTY – PRODEJ:
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BYTY – PRONÁJEM:
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PARKOVÁNÍ - PRONÁJEM:
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Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

www.realitypolzer.cz

PRODÁM

KOUPÍM

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

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

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

Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční,
starou pračku JETAS – PRAT, staré motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319

OZNÁMENÍ

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

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.

19053110614

19053020606
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STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, Pv.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

16011421482

Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Sekání trávy, čištění pozemků.
www.seceni-kaceni.cz, tel.: 605 86 41 40

PŮJČOVNA POJÍZDNÉHO LEŠENÍ
– ideální pro malíře, montéry, rekonstrukce i svépomocné práce. Snadný
převoz a sestavení. Tel.: 603 859 314,
pvpujcovna.net
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

FINANCE

3
Právě tolik inzerátů
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86
Půjčka Pv a okolí.
Tel.: 776 087 428

<<< www.vecernikpv.cz

19050210516

Nabízím kosmetické služby – Gabriela
Klaudyová. Studio BELLEZA.
Tel.: 727 933 649
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EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

HLEDÁTE PRÁCI?

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Kontroloři kvality svařování
Lékař/ka hematologickotransfúzníhoodd.
Logistici výroby – montáž
Obsluha strojů na
zpracování masa
Odborní referenti odboru
sociálního, vnitřních věcí a kultury
Operátoři tisku
Pracovníci úklidu
Servisní technici
Technik údržby
Vychovatel/ka školní družiny

30 000-60 000 Kč

jednosměnný

ÚSO s maturitou

NABISWERA, Konice

29000Kč
21 000 Kč

jednosměnný
dvousměnný

vysokoškolské
Středomoravskánemocniční,Prostějov
základní+praktické LINAPLAST, Kralice na Hané

25 000-29 000 Kč

dvousměnný

střední odborné

MAKOVEC, Držovice

18 230-27 420 Kč
20 000-35 000 Kč
6 700-6 775 Kč
18 000-25 000 Kč
27 000-38 000 Kč
19 850-28 650 Kč

jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
pružná prac. doba
třísměnný
jednosměnný

vyšší odborné
základní+praktické
bez vzdělání
nižšístředníodborné
střední odborné
ÚSO s maturitou

Město Němčice nad Hanou
DGPack, Kralice na Hané
DELTA facility, Prostějov
nextbike Czech Republic, Prostějov
GASL, Prostějov
ZŠ a gymnázium města Konice

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Číšníci/servírky
Lektor/ka
anglického jazyka

80 Kč/hod.

turnusový

základní+praktická

Hostinec u Vzducholodě, Pv

250 Kč/hod.

jednosměnný

ÚSV

Ing. et Bc. Lenka Štichauerová,
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.

PRÁCI NABÍZÍ
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Přijmeme automechanika nebo pracovníka do pneuservisu v Prostějově. Nástup možný ihned, praxe výhodou. Platové ohodnocení až 25 000 Kč. Pro info.
volejte 777 870 729.

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

Úklidová firma přijme pracovnice
na provádění úklidu.
Dopolední, odpolední úklidy.
Vhodné i pro ženy na MD
a důchodkyně.
Tel. kontakt: 725 703 685

Do našeho kolektivu přijmeme manažera/
ku autoservisu/pneuservisu. Praxe v oboru
automotive výhodou. Nástup možný ihned.
Platové ohodnocení 25000 – 35000 Kč.
Strukturovaný životopis zasílejte na
e-mail: info@pneufloryk.cz.

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

Nabízím brigádu – DPP. Jedná se
o úklidové práce. Vhodné zejména
pro ZTP. Vyžaduji spolehlivost, pouze
vážní zájemci z Pv a blízkého okolí.
Tel.: 723 919 119

8=É9ħ5.$
INZERCE

93É7(.Ġ(591$
9+2',1

19043010509

8[FCXCVGNUVXÊ*#024'55UTQ

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 3. června 2019
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I dvaadvacáté 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 6. června 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

Českobratrská ulice
Václav BENÍŠEK, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 640 Kč na představení.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Tomáš Lázna
Marta ŘEHULKOVÁ, Otaslavice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 1 180 Kč na zájezd.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
DISCO
David KARHAN, Prostějov
Výherce získává: ČTYŘIVSTUPENKYvhodnotě400KčnavstupdoDCMMORAVA.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
9, 9, 5, 1
Ladislav HÝŽA, Prostějov
Výherce získává:DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Dvaadvacátý ročník festivalu Čarovné tóny macochy.
Alena KOTRČOVÁ, Držovice
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 860 Kč na kulturní akci.
19052160585

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 JEDNU VSTUPENKU

YKRGQRWČ.þQDDNFL

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19052460592

19051660560

URČITĚ SI VYBERETE Z ŠIROKÉHO...
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BÁDEJTE, KDO SE
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili novou posilu prostějovských hokejistů- střelce Chomutova či Kadaně...
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Výherce získá VSTUPNÉ
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

BOLERKO, SODA, OKYT, ZETOR, DĚVY, LÁVA, OSEL, SETR, LASO, KONCESE,
LÁTI, MOŘE, SRÁZ, OZEV, SÁNĚ, CHYTY, MSTA, VYLETĚT, MÚZA, DŘÍT,
HŘÍCH, KRÁL, SAKA, FOUS, STÁT, KATALOG, CAEN, ŠVEC, STOKLAS

Výherce získává JEDNU VSTUPENKU
YKRGQRWČ.þQDDNFL
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DRUHÁ LIGA LETOS PŘINESLA I MNOHÁ PŘEKVAPENÍ
PROSTĚJOV Předminulý víkend skončily boje ve druhé
nejvyšší české fotbalové soutěži a hned nato se rozběhly
zápasy baráže o postup do první ligy. Ty přinesly kromě
sportovních zážitků i úsměvné situace, když jeden z trenérů po zápase ani netušil, jak vlastně utkání dopadlo... Na
této úrovni je dobojováno a z nejvyšší soutěže padá jen
poslední Dukla Praha. Karviná i Příbram se udrželi, takže
Jihalava ani brněnská Zbrojovka se comebacku nedočkali.
Účastníkem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY byl po roční přestávce také 1.SK Prostějov a příslušnost uhájil. Je tedy na místě
zhodnotit průběh soutěže, kterou jsme ve Večerníku uply- hodně úspěšná na soupeřových hřišnulých deset měsíců pečlivě sledovali.
tích. Posledních pět kol naplno bodo-
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vou definitivou nemuseli čekat až do
posledního kola.
Z dvojice zklamaných týmů, které se
musely rychle vyrovnat se sestupem,
se na boje ve druhé lize mnohem lépe
adaptovala Jihlava. Klub z Vysočiny si
stále udržoval těsný kontakt se špicí
tabulky, přestože bylo s postupujícími
odvetami čím dál jasnější, že na přímý
postup to stačit rozhodně nebude.
Trenér Radim Kučera se zkušeným
asistentem a prostějovským rodákem
Josefem Muchou dotáhl Vysočinu na
výhodnější místo baráže, kde narazili
na Františkem Strakou vedenou Karvinou.
Dobrý rozjezd měli Východočeši,
stále čekající na důstojný moderní
fotbalový stánek. Zejména pod svými
„lízátky“ pilně sbírali body a pohled na
tabulku v polovině soutěže jim dával
velké šance aspoň na barážovou pozici.
Ještě v březnu trenér eskáčka Oldřich
Machala svému kolegovi Zdenko
Frťalovi po vzájemném souboji přál
úspěch, protože si podle jeho názoru
Hradec Králové nejvyšší soutěž nepochybně zaslouží. Ten ovšem neodolal
mocnému finiši Zbrojovky, která byla

původní
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Uplynulý fotbalový ročník přinesl
jednu novinku, kdy postupoval přímo pouze jediný tým, zato naději
v podobě dodatkové baráže měly
i týmy na druhém a třetím místě.
Nejen opravdový fotbalový odborník před začátkem soutěže tušil, že
o postupové příčky budou v zásadě
čtyři zájemci. Čerstvě sestupující
Jihlava a Brno doplněné o dvojici exligistů z Českých Budějovic a Hradce Králové.
Asi nejrozhodněji šlo za postupem
českobudějovické Dynamo. Klub se
po několika druholigových sezónách
netajil chutí vrátit se zpět na výsluní a trenér David Horejš zužitkoval
dlouhodobé budování konkurenceschopného kádru. Jihočeši kralovali
už po podzimní sezóně a svůj náskok
postupně zvyšovali tak, že s postupo-
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vala, zatímco Hradec získal „pouze“
deset bodů. Zde je třeba hledat příčinu
hradeckého neúspěchu.
To začátky Zbrojovky, do jejíhož kádru přibyl zkušený lídr Lukáš Magera,
byly poměrně tristní. Těžilo z toho
i eskáčko, které Brno v památném
utkání před televizními kamerami porazilo. To také způsobilo konec trenéra
Pivarníka, po němž mužstvo převzal
Pavel Šustr. Tomu se podařilo šestý
tým po podzimu vytáhnout až na kýženou třetí příčku, a kdyby bylo ještě
jedno kolo navíc, možná by předběhl
i Jihlavu.
Po barážových místech dlouho pošilhávaly i další dva týmy Ústí nad Labem a Varnsdorf. Oba nakonec skončily pod pomyslnými stupni vítězů,
přestože jejich styl byl poněkud odlišný. Zatímco Ústí zejména v úvodních
kolech válcovalo soupeře a do Prostějova přijelo jako lídr tabulky, Varnsdorf
sbíral body nenápadně, takřka jako
tichošlápek, nedával mnoho branek,
často hrál na 0:0, ale na pozice kolem
čtvrté příčky to stačilo. Arma sice z vedoucí pozice spadla do konce podzimu až na sedmou, konečné páté místo
je pro ni nepochybným úspěchem.
Závěr první poloviny tabulky obstaraly Pardubice s Vítkovicemi, které sice
neměly přehnané ambice, na druhou
stranu ani v žádném okamžiku neměly
záchranářské starosti. Pardubice sice
nezopakovaly předchozí skvělý ročník, ale svůj potenciál dostatečně prokázaly. Vítkovice dosáhly také důležité
mety, třetí sezónu po postupu z MSFL
neměly ani náznakem starosti se záchranou a střed tabulky jim přes jarní
problémy rozhodně sluší.
V závěru elitní desítky se sešly dva
kluby, u nichž se podzimní sezóna
vyvíjela naprosto opačnými směry. Zatímco eskáčko si prožilo svou
krizi po obou stranách „poločasu“,
Třinci se naprosto nevydařil vstup

&GDCMN<PQLOWD[N\¾UCFPÊOMTQMGOM\¾EJTCP÷RTQUV÷LQXUMÚEJHQVDCNKUVčXGFTWJÆPGLX[wwÊUQWV÷åK

do nového ročníku. Je s podivem, že
trenér Neček hrůzný start do podzimní sezóny ustál, aby byl nakonec
na jaře stejně odvolán.
Od jedenáctého místa začíná s jedinou
výjimkou přehlídka zklamaných. Baník
ze západu Čech býval zvyklý na úplně
jiná patra tabulky a pohyb v ohroženém
pásmu byl pro Sokolov nepochybným
zklamáním. Jedenáctou příčku si klub
jistě za rámeček nedá, stejně jako Vlašim pozici dvanáctou. Ta byla spolu
s Pardubicemi remízovým králem,
pouhých sedm vítězství bylo ale na
lepší výsledek málo. Obvykle nešťastná
třináctka přinesla skvělý výsledek dalšímu nováčkovi soutěže. Chrudim jako
vítěz ČFL šla do druholigových bojů
s podobným předsevzetím jako před
dvěma lety Prostějov, totiž dát především příležitost těm, kteří se o postup
zasloužili. Jediný bod náskoku na sestupové místo Chrudimské po podzimní
části přesvědčil, že posílení je v zájmu
záchrany třeba. Tu si nakonec zajistili
už v předposledním kole bezbrankovou remízou v Prostějově. V Chrudimi
se tak mohou těšit na další sezónu ve
FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, v což
na startu soutěže asi doufal málokdo.
Husarský kousek se podařil jedinému
pražskému zástupci v soutěži. Na záchranu po podzimu poslední Viktorie
Žižkov by si jen pár hazardérů odvážilo vsadit víc než zlámanou grešli.
Viktorka sice porazila v prvním jarním utkání odevzdané eskáčko, jenže
její ztráta na posledním místě se spíše
zvětšovala. Pohledem posledních pěti
kol se však umístila na čtvrtém (!)
místě a na poslední chvíli přeskočila
dva konkurenty z Táborska a Znojma.
A právě tímto jsme si představili dva

„losery“ ročníku 2018/2019. Oba kluby si hodně zahrávaly už po podzimní
části, Táborsko si patnáctou příčku
přeneslo i do samého závěru a sestupuje do české třetí ligy. Asi největším
překvapením pak je zoufale poslední
místo Znojma. To mělo po podzimu
hubený dvoubodový náskok, jenže
potíže klubu, které se provalily v zimní
pauze, se ukázaly být hlubšího rázu.
Klub, který nadvakrát vedl zkušený
Leoš Kalvoda a který před lety dokonce nakoukl do nejvyšší soutěže, se dost
potupně loučí s profesionální soutěží
a minimálně na rok bude hrát pouze se
soupeři na Moravě a ve Slezsku.

(QVQ6QO¾w-CN¾D

Kdo jej z MSFL nahradí, je stále otevřená otázka. Čelo třetí ligy je vzácně
vyrovnané a na postup mohou pomýšlet v Líšni, Kroměříži a především
ve Frýdku-Místku. Ten po předchozím sestupu také dlouho šlapal vodu,
ale v posledních kolech se zdá, že na
Lipině přece jen zachytili druholigové
vábení. Z ČFL se už pomalu připravuje na postupové oslavy Vyšehrad, který
má v závěru sezóny lepší formu než
Vltavín.
Na definitivní složení soupeřů Prostějova v druholigovém ročníku
2019/2020 s alei ještě budeme muset
nějakou chvíli počkat.

Letní příprava za dveřmi
PROSTĚJOV Sotva zaklaply dveře za posledním ligovým kolem a je
jasno o složení mužstev v následujícím ročníku 2018/2019 v první
a částečně i druhé lize, je na obzoru krátká intenzivní letní příprava.
Vždyť boje ve druhé lize vypuknou již 20. července!
Není tedy divu, že se fotbalisté 1.SK Prostějov scházejí k přípravě už v polovině června. Rámcové črty už jejich měsíční příprava má, detaily se ale
ještě v tomto týdnu budou dolaďovat.
„Během letní přípravy máme potvrzené čtyři přípravné zápasy, momentálně dolaďujeme místa a čas jejich konání. V úterý už bude vše vyřešeno
a přesný harmonogram zveřejníme,“ sdělil Večerníku sportovní manažer
klubu Petar Aleksijević, který má dojednávání soupeřů do přípravy na starost.
Na rozdíl od třetiligových časů nebude součástí přípravy úvodní zápas domácího poháru, do něj vstoupí druholigové týmy až v průběhu rozehrané
sezóny.
(tok)
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PROSTĚJOV Filip vystřídal Filipa. Zatímco Jícha, ten mladší, odešel za
zápasovou praxí zpět do třetí ligy, na jeho místo přišel Mucha. Od počátku věděl, že si toho moc nezachytá, že bude pouze krýt záda jasné
jedničce. Nakonec se dostal do branky aspoň v závěru sezóny ve dvou
zápasech, v nichž dokonce vychytal čisté konto! Večerník po odcházející
jedničce Le Giangovi vyzpovídal také druhého z obou gólmanů 1.SK
Prostějov, který trávil uplynulý týden v Paříži na French Open se sestrou
Karolínou, profesionální tenistkou.
ným tlakem. Pro mě bylo samozřejmě
EXKLUZIVNÍ
důležité, že jsem se dostal do branky,
fakt, že jsme nedostali gól, je takový
rozhovor
bonus navíc.“
pro Večerník
yy Ve Vlašimi mělo utkání jedTomáš
nostrannější ráz, asi jste si moc nezachytal?
KALÁB
„Je pravda, že jsem příliš obtížných siyy Dostal jste příležitost ve dvou tuací řešit nemusel, samozřejmě i díky
zápasech, máte stoprocentní úspěš- skvělé obraně, která odvedla svoji stannost, takže spokojenost?
dardní výbornou práci. Kluci naopak
„Jsem rád, že jsem dostal tu šanci, mohli skóre ještě navýšit, kdyby se jim
i když jsme v podstatě o nic zásadního to podařilo, mohli jsme dohrávat nauž nehráli. I tak samozřejmě brankáře prosto v klidu.“
těší, že jsme ve dvou zápasech nedo- yy Přece jen vše úplně pozitivní nebylo, vrací se vás o jednoho méně...
stali gól.“
yy Jak těžká ta utkání přesto z vaše- „Je mi upřímně líto, co postihlo Luho pohledu byla?
boše Machynka, půl roku jsme spolu
„Možná byla po psychické stránce tro- dojížděli z Olomouce. Jeho dlouhodochu jednodušší, nebyli jsme pod žád- bé zranění přebilo radost nad dobrým

finišem celého uplynulého ročníku.
Samozřejmě mu přejeme všichni co
možná brzké uzdravení.“
yy Počítal jste vůbec s tím, že se
dostanete do branky, byť na dva
zápasy?
„Moje pozice v týmu byla od začátku
jasná s tím, že budu krýt záda Miloši
Brédovi, nakonec to bylo Patriku Le
Giangovi. Ale jsem vděčný za to, co mi
klub nabídl. S Patrikem jsme byli sehraná dvojice, je to skvělý kluk a doufám, že se mu bude v Bohemce dařit.
Moc mu to přeji.“
yy Jak vidíte svoji nejbližší budoucnost?
„Především jsem vděčný Petaru Aleksijevićovi, že jsem vůbec tuto možnost
v Prostějově dostal. Odchytal jsem dvě
druholigová kola, že to bylo s nulou,
jsem samozřejmě o to raději. Jaká bude
moje další pozice nebo jestli se s klubem domluvíme dál na podmínkách
spolupráce, teď netuším.“
yy Jak si užijete krátkého volna před
začátkem letní přípravy?
„V neděli hned po utkání s Vlašimí
a rozlučkou jsem odletěl do Paříže na

French Open podpořit svoji sestru Karolínu. Doufal jsem, že se tam zdržím
co nejdéle, na sestru mnozí sázeli jako
na jednoho z černých koňů turnaje.
Moc jsem ji povzbuzoval, bohužel vypadla. Nezbývá než věřit, že klub počká se vzájemnými rozhovory na můj
návrat.“
yy Jak jste viděl účinkování Karolíny, jejíž hvězda stále stoupá?
„Sestra byla vyřazena ve druhém kole,
přestože měla hratelnou soupeřku
(Rumunka Beguová – pozn. red.).
I když první set jednoznačně vyhrála,
nakonec to nedopadlo. Všichni jsme
věřili v další postup, snad tedy příště.
V pátek jsme si byli ještě projit nějaké
pařížské památky a odpoledne letěli
zpět do Prahy.“
yy Jak jste si pobytu na Roland Garros užil?
„Pro mě osobně to byl velký zážitek,
protože jsem se byl podívat na zápasy
Federera, Nadala, Djokoviće a dalších.
Byl to krásný první týden krátké letní
pauzy. Trochu mě mrzí, že na Wilmbledon mi to už letos nevyjde, protože
v půli června startujeme přípravu.“
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Lukostřelci uspořádají
HANÁCKÉ
ZASTAVENÍ

mistrovství ČR v hale

ƔƔ Náměstkyni primátora Miladu
Sokolovou nasoukali do kroje
včetně sukniček. Proč?
strana 27
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PROSTĚJOV Sportovní událost republikového formátu se zase jednou bude konat v Prostějově.
Pořadatelství Mistrovství ČR v halové lukostřelbě pro rok 2020 totiž bylo svěřeno zdejšímu lukostřeKONCERT
leckému oddílu. V březnu příštího roku se tak na Hanou sjedou špičky tohoto tradičního sportu.
„V minulých dnech rozhodlo předsednictvo ČLS uspořádat 30. Mistrovství ČR v halové lukostřelbě GÁBORA
u nás v Prostějově,“ přinesl informaci Facebook oddílu. Mistrovství se bude konat 7. a 8. března. V
ƔƔ Kanonýr prostějovské Hané
Prostějově už s podobnou akcí mají zkušenosti, zažili ji zde například v roce 2016. A čekat se dají i
zářil v derby proti Němčicím, ktevelmi solidní výsledky. Třeba od želízek v ohni jako jsou Josef Křesala či Michal Hlahůlek, což je loňský
rým nastřílel hned pět branek
mistr republiky ve střelbě z reflexivního luku.
strana 35

ŠLÁGR VEČERNÍKU – TENIS
JEDNOU
2é0+1 0CMWTVGEJX2TQUV÷LQX÷
ƔƔNadějný prostějovský tenista Jonáš
Forejtek, který plní roli druhého nasazeného v juniorské soutěži Roland
Garros, zvládl náročný první zápas, ve
kterém vyfasoval 24. juniora žebříčku
Eliota Spizziriho ze Spojených států.
Česká tenista postoupil do dalšího kola
po těsné výhře 7:6(5), 7:6(6).
ƔƔ Do výzvy „Potravinová pomoc
dětem ve vážné sociální nouzi“ v rámci
Operačního programu potravinová a
materiální pomoc (OP PMP) se přihlásily všechny kraje ČR. Ve školním
roce 2019/2020 bude zapojeno celkem 986 škol a stravovacích zařízení v
celé České republice. V Prostějově jsou
do projektu zapojeny školy ZŠ Majakovského a E. Valenty.
ƔƔ O poslední květnové sobotě se
zápasníci TJ Sokol Čechovice představili v Novém Jičíně. V Podbeskydí
se zúčastnili volnostylařského Memoriálu Miroslava Rešla. Na kvalitním
mezinárodním turnaji se v konkurenci
sto osmdesáti zápasníků z šestadvaceti
oddílů České republiky, Slovenska a
Polska neztratili, když si domů na Hanou odvezli deset medailí – pět zlatých,
čtyři stříbrné a jednu bronzovou.
ƔƔV roce 2017 byl tehdejším vedením
města navržen projekt rekonstrukce
Sokolské a Trávnické ulice v Prostějově.
Byla v něm mimo jiné navržena minikruhová křižovatka, která by řidičům
usnadnila průjezd. Měla být ve styku
pěti větví místních komunikací - Trávnická, Karlov, Hvězda, Sokolská a Winklerova. V novém projektu nebude.

se bude DQLQXCV

QVKVWNXT¾OEK%\GEJ1RGP
PROSTĚJOV Jedenáct českých tenistů změří své síly se zahraniční
konkurencí v průběhu 26. ročníku turnaje MONETA Czech Open,
který se bude až soboty do 8. června hrát na prostějovských kurtech
NTC MORAVA Za Kosteleckou ulicí. Z domácích hráčů je nejvýše
nasazený Jiří Veselý, turnajová čtyřka. Mezi nasazenými je i oddílový
kolega Lukáš Rosol a do hlavního pole se dostal další hráč TK Agrofert Adam Pavlásek. Hned pět Čechů – mezi nimi naděje Lehečka
s Kopřivou i Jaroslav Pospíšil - dostalo od pořadatelů volnou kartu
do hlavní soutěže. Z kvalifikace si pak získal místenku deblista prostějovského klubu Roman Jebavý.
„Již v předstihu jsme říkali, že na našem turnaji chceme letos obzvlášť
dát maximální šanci českým tenistům. Plníme slovo. Mužský tenis si
prochází složitým obdobím, pomoc potřebuje. Hlavně mladým hráčům by měl turnaj sloužit k tomu, aby získali body do světového žebříčku,“ tvrdí Petra Černošková, ředitelka MONETA Czech Open.
O vítězství na tradičním challengeru usiluje ve dvouhře o vítězství
premiérově hned 48 hráčů. Díky většímu počtu zápasů tak budou
zápasy začínat již v 10.00 hodin, od 11.00 se bude hrát od čtvrtka
čtvrtfinálové, v pátek semifinálové boje a v sobotu samotné finále.
„K dispozici budou tři kurty. Po celý den se na nich budou střídat tenisté, pořád se bude na co dívat. Čeká nás nabitý týden,“ láká příznivce do hlediště Černošková. Připraven je znovu bohatý doprovodný
program a divácké soutěže.
Mezi kandidáty na titul bude patřit nejvýše nasazený Casper Ruud
z Norska, který se na French Open dostal až do 3. kola a v něm potrápil i Rogera Federera. Pro úspěch si přijel rovněž Pablo Andujar.
Zkušený Španěl byl letos ve finále turnaje ATP v marockém Marrákeši. V dobrý výsledek v Prostějově věří také jeho krajan Albert Ramos-Vinolas. Bývalá světová sedmnáctka se letos dostala do 3. kola
v Miami i Indian Wells a zahrála si čtvrtfinále v Ženevě.
(lv)

➢

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z MONETA CZECH OPEN
ČTĚTE NA STRANĚ 47, VŠE O TURNAJI PAK NAJDETE
VE SPECIÁLNÍ PŘÍLOZE, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ DNEŠNÍHO VYDÁNÍ

19053910602

boje na zelených
trávnících aneb K A M

ZA F

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 26. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 26. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 26. KOLO

FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 9. 6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TJSOKOLKLENOVICENAHANÉ
NEDĚLE 9. 6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

FK NĚMČICE NAD HANOU
TJ SOKOL OTASLAVICE
NEDĚLE 9. 6. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích

26

Pondělí 3. června 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

výsledkový servis
FOTBAL

&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

NROR

=iEíHK.UDOLFHQ+

 

%UDQN\1HRUDO5R]KRGÿt Kološ – Polanský,
Vedral. åOXWpNDUW\/DãWĤYNDâYpGD
2NOHãWČN ±  .URERW  3URNRS  +XĖND
'LYiNĥ 250.
.UDOLFHQD+DQp+XĖND±1ČPþtN+ODþtN.URERW
9LQFRXUHN%ODKRXãHN±=HPiQHN3URNRS'UDþND
±1HþDV=DSOHWDO 1HRUDO 
+UDMtFtWUHQpU/XNiã.URERW

Å=iEĝHKWRKRPRF
QHSĝHGYHGO´



-DQ129271éSĜHGVHGD.UDOLF
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NROR ãWHUQEHUN²åHODWRYLFH  [=LIþiN
[ýDSHN0LFKDHO7|JHO-DQ.XED0DUWLQ'RODQ\
² 0RKHOQLFH    [ .RåHOD -DURVODY ýDQN
Petr, -HVHQtN²/LWRYHO  3., 2x Macura
'DYLG %Ĝt]D $GDP ± [ 'UDJRQ 3HWU %RKDQRV
Svatopluk, 2SDWRYLFH ² +). 2ORPRXF Å%´ 
 , Janásek Radim, /XWtQ²þHUQRYtU  , 2x
/RV7RPiã.RQHþQê7RPiã/LWRYHO²9äHFKRYLFH
  ,QGUD7RPiã/D]DURY,YR±[3OHãHN3HWU
Hrabovský Erik, Mikulenka Daniel
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 9ãHFKRYLFH       
 /XWtQ
      
3. Medlov
26 18 0 8 46:22 53 6
 âWHUQEHUN
      
5. Jeseník
26 16 0 10 61:58 46 3
 0RKHOQLFH
      
 =iEĜHK
      
 9HONp/RVLQ\       
 /LWRYHO
      
10. Opatovice
26 11 0 15 48:47 35 2
.UDOLFHQ+      
äHODWRYLFH
      
ýHUQRYtU
      
'RODQ\
      
+).Ä%³
      
)*3678',2,$7ĜÌ'$6.$
 NROR 0DOHWtQ ² +DėRYLFH    3. ,
[0LFKDOþiN/XNiã±8Yt]O0LURVODY&LQN7RPiã
1iPčäģQ+%čONRYLFH  =DMtþHN/DGLVODY
±[9ROI=GHQČN*DĢDĜtN3DYHO9LQNOHU0DUHN9DOWU
-DURVODY -XUHþND -LĜt 3DWiN 9RMWČFK %RKGtNRY
² &KYiONRYLFH    5HLFKO /XNiã 6LNRUD
David, +OXERÿN\²5DSRWtQ  3., Pudil
%URQLVODY±%ĜH]LQD0DUWLQ%RKXėRYLFH²/HäWLQD
   [ 7HOtãHN =E\QČN [ )U\þiN $OHã [
)U\þiN0DUWLQ$UQROG0LFKDO3DVHND²ĜHWč]iUQD
  3.0LFKDOtN-DNXE.XþHUD)UDQWLãHN
±.Rþt-DURVODY-DWL)LOLS7URXEHOLFH².RQLFH
  .QROO /XGČN .RĜHQRYVNê /XGČN &HWNRYVNê
9RMWČFK.UiþPDU3HWU YO
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %RKXĖRYLFH       
 .RQLFH
      
 &KYiONRYLFH       
 +OXERþN\
      
5. Bohdíkov
24 14 0 10 36:32 42 1
 5DSRWtQ
      
7. Maletín
24 11 0 13 48:36 36 1
 %ČONRYLFH       
 3DVHND
      
ěHWČ]iUQD       
+DĖRYLFH       
1iPČãĢQ+       
7URXEHOLFH       
/HãWLQD
      
$/($632576:($5,$7ĜÌ'$6.%
NROR3OXPORY²%čORWtQ  , 2x Kratochvíl
-LĜt+ODGNê$GDP=DEORXGLO0DUFHO±0XFKD3HWU
-DQtþHN7RPiã.RMHWtQ².RVWHOHFQ+  
3.  =iSHFD 3DYHO äĤUHN /LERU ± 3UHLVOHU
David, Hruban Dominik, &KRPRXWRY²/LSRYi
 3..XEtþHN0DUWLQ6WHMVNDO$OH[DQGHU±
3HNDĜ'DYLG3DOOD6HEDVWLDQ'XEQ0%URGHN
X 3ĝHURYD    3ĜHFHFKWČO 9RMWČFK ± [
Gluch Michal, Bundil Petr, þHFKRYLFH²6ODYRQtQ
  3., Walter Jan – Skoumal Martin,
%HėRY ² 8UÿLFH    0LND /XNiã =ERĜLOiN
-DQ1DYUiWLO'DQLHO0DFKDþ)LOLS±äiþHN.DPLO
3URWLYDQRY ² /LSQtN Q%    [ +RWČN
Jakub
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /LSRYi
      
 þHFKRYLFH       
 %URGHNX3Ĝ       
 /LSQtNQ%       
 %HĖRY
      
 %ČORWtQ
      
 3URWLYDQRY       
 3OXPORY
      
 .RMHWtQ
      
8UÿLFH
      
.RVWHOHFQ+      
&KRPRXWRY       
13.Slavonín
24 7 0 17 34:77 22 1
'XEQ0       
60226,%7ĜÌ'$6.$
NROR+DQi3Y²1čPÿLFHQ+  , 5x Gábor
3DWULN+ODGNê0DUWLQ1RYiN-DNXE±6WXGHQê$GDP
Jordán Jaroslav, ÓMH]GHF ² .RYDORYLFH   
3.6WRNOiVND-RVHI±5\ERYLþ)LOLS2WDVODYLFH
²0RVWNRYLFH  7Niþ0DUWLQâDWQê-DURVODY
1HMHGOê-DQ&KYRMND-DNXE+RQ7RPiã±âODPERU
0DUWLQ0LODU2QGĜHM.OHQRYLFHQ+åHODWRYLFH
 3.&pVDU0DUWLQ±ýWYUWQtþHN7RPiãÓVWt
Å%´3LYtQ  , Sencovici Patrik – Svozil Martin,
1RYiN7RPiã9UED7RPiã7RYDÿRY²7URXEN\
 =DMtF/XNiã±6WRNOiVND/XPtU1ČPþiN-DURVODY
Koller Martin, 5DGVODYLFH²-H]HUQLFH3.
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .OHQRYLFHQ+       
 3LYtQ
      
 ÒVWt³%³
      
 7URXEN\
      
 -H]HUQLFH
     
6. Újezdec
24 14 0 10 40:41 38 7
7. Kovalovice
24 12 0 12 52:52 35 3
 0RVWNRYLFH
     
 2WDVODYLFH
     
7RYDþRY
     
+DQi3Y
     
5DGVODYLFH
     
äHODWRYLFHÄ%³      
1čPÿLFHQ+      

BOX

/,21633257,%7ĜÌ'$6.%
23. kolo: 0RUDYVNë %HURXQ ² 6PUæLFH   ,
[ /DFPDQ 'DYLG 0DOLQRYVNê 1LNRV .UDXV /XGYtN
3RKDQND3HWU±=ERåtQHN,YR3OHYDâWČSiQ/RäWLFH
²=YROH  [0RUiYHN5RPDQ.UHMþt0DUWLQ
±[)LHGOHU2QGĜHM1RYp6DG\Å%´.RæXäDQ\
 [âXED-DQ6FKOLPEDFK-LĜt8UEiQHN-DURVODY
-DQHþHN$QWRQtQ±[7KRPDV0DUWLQ5R]HKQDO'DYLG
6ODWLQLFH²2OHäQLFH  , Danis Štefan, Dostál
Michal, 'RORSOD]\ ² -HVHQHF   , 4x Drábek
Josef, Zábranský Jakub – Burget Jan, ãWHUQEHUNÅ%´
7ĝHäWLQD  [3HWUtN-DQ+ODYiþHN9UDWLVODY
7|JHO-DQ±2QGUiãHN/LERU9HþHĜD-DURVODY
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2OHãQLFH
      
 1RYp6DG\Ä%³       
 .RåXãDQ\
      
 /RãWLFH
      
 9HONi%\VWĜLFH       
 7ĜHãWLQD
      
7. Morav. Beroun 23 11 0 12 57:53 35 1
8. Šternberk „B“ 22 10 0 12 51:57 30 3
 6ODWLQLFH
      
'RORSOD]\
      
-HVHQHF
      
6PUæLFH
      
=YROH
      
3Ĝ(%252)635267Č-29²,,7ĜÌ'$

NROR

6NDOND'REURPLOLFH

  

%UDQN\3URNRS]SHQDOW\±D$EHOHV
21. Sedlák vlastní, 28. Šoc, 65. Fialka. 5R]KRGÿt
Pitner – Mašek, Procházka. å.3HWUåHOD
*ORX]DU0±5\ãNDD6ODYtþHN
âRFýHUYHQiNDUWD6ODYtþHN ' Diváci: 56.
1H]DP\VOLFH Glouzar A. – Spisar, Slamenec,
3HWUåHOD%DUWRQtN±'RQiW+êåćDO6HGOiN.KêU
– Glouzar M. (46. Svozil), Prokop.
7UHQpU/XNiã0UiþHN
9ëäRYLFH1RVHN±âRF5RFKOD5\ãND.XEtþHN
±%OXPHQVWHLQ %DNR äRQGUD 6ODYtþHN 
Václavík, Abeles – Fialka, Kratochvíl.
7UHQpU Michal Rochla

Å&HOë]iSDVMVPHPčOL
SRGNRQWURORX´

 0LFKDO52&+/$KUDMtFtWUHQpU'REURPLOLF


VWUDQD

'DOätYëVOHGN\NROD9UDKRYLFH²8UÿLFHÅ%´
  , Šmíd Roman, Farný Pavel, Studený
Jan, 'UæRYLFH²9tFRY  ěHKXOND0DUWLQ
=DKUDGQtþHN3HWU±+XPSROtþHN7RPiãâREU0DUWLQ
9iYUD9RMWČFK+RUQtãWčSiQRY²1H]DP\VOLFH
 $EUDKiP'DYLG.OLPHã/LERU1ČPHF/LERU
.OLPHã/LERU)RMW-LĜt6tJO0DUWLQ±0RUDYHF'DQLHO
%URGHNX.RQLFH²%URGHNX3Y  3.,
.ROiĜ 'DYLG *UHSO 3DYHO ± =OiPDO7RPiã 3iYHN
David, 9ëäRYLFH²þHFKRYLFHÅ%´  .ĜtåHN
)LOLS.UþPiĜ3HWU2NOHãWČN0LFKDO9UFKRVODYLFH²
7LäWtQ  'RVWiO0DUWLQ+UDGLO7RPiã/LãND
Martin, Machálek Jan, Martinec Jakub, Konupka
/XNiã±1iYUDW5XGROI
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
1. Vrchoslavice 24 20 0 4 85:34 58 3
 +RUQtâWČSiQRY      
3. Dobromilice
24 16 0 8 64:47 48 1
 'UåRYLFH
     
 9UDKRYLFH
     
 7LãWtQ
     
7. Brodek u K.
24 13 0 11 48:54 37 2
8. Vícov
24 10 0 14 45:45 34 2
 %URGHNX3Y      
8UþLFHÄ%³
     
11. Skalka
24 8 0 16 51:63 28 0
12. Výšovice
24 7 0 17 46:71 24 0
1H]DP\VOLFH      
ýHFKRYLFHÄ%³      
,,,7ĜÌ'$6.83,1$$
NROR %HGLKRäģ ² åHOHÿ   , Pazdera
=GHQČN.KêU$OH[DQGU±2WUXED/DGLVODY6RFKRU
-LĜt0RåQê3HWU1H]DP\VOLFHÅ%´.UDOLFHQ+
Å%´    7D 3DWULN ± [ 3HWUåHOD =GHQČN
'YRĜiN/DGLVODY0LOHU5DGLP3DYORYLFH²%URGHN
X 3Y Å%´    3. , Svoboda Marcel –
6HOXFNê/XNiã2OäDQ\²2WDVODYLFHÅ%´  ,
[3RVStãLO-LĜt1DYUiWLO0LFKDO(OQHU3DYHO5RN\WD
/XNiã1čPÿLFHQ+Å%´%LVNXSLFH  ,
[ %XULiQHN$GDP -RUGiQ -DURVODY )HþR 3DYHO
Vejvoda Patrik – Dokoupil Miroslav
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .UDOLFHQ+Ä%³      
2. Biskupice
16 11 0 5 54:23 34 1
3. Brodek u Pv „B“ 16 11 0 5 50:23 34 1
 2OãDQ\
     
 1ČPþLFHQ+Ä%³     
 3DYORYLFH
     
 äHOHþ
     
8. Otaslavice „B“ 16 5 0 11 37:44 17 1
 1H]DP\VOLFHÄ%³     
%HGLKRãĢ
     
,,,7ĜÌ'$6.83,1$%
 NROR þHFK\ S.  %URGHN X .RQLFH Å%´
   3.  +DYHOND 3DWULN ätGHN 0DUWLQ ±
9LþDU5DGRYDQ=DWORXNDO-DQ2WLQRYHV²+YR]G
  3.'ROHåHO7RPiã±'RVWiO7RPiã
.ODGN\²=GčWtQ  3.[.ĜHþHN'DYLG
±$GDP-DQ1DYUiWLO-DURVODY3WHQt²3OXPORYÅ%´
3., 3ĝHP\VORYLFH².RVWHOHFQ+Å%´
   .RQHþQê 3DYHO ± [ 0HUWD 3HWU 3LFKDO
Tomáš, Grulich Adam
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
1. Plumlov „B“
18 14 0 4 65:25 40 3
 .RVWHOHFQ+Ä%³     
 .ODGN\
     
 3URWLYDQRYÄ%³      
 2WLQRYHV
     
 =GČWtQ
     
 ýHFK\S.      
8. Ptení
18 8 0 10 27:36 25 2
 3ĜHP\VORYLFH      
10. Hvozd
18 5 0 13 27:52 17 0
11. Brodek u K. „B“ 18 4 0 14 31:71 10 2
06'/VWDUätGRURVW
NROR )UëGHN0tVWHN²%ODQVNR  , 2x
âHYþtN 5DGLP )LDOD -DQ %DQtN 2VWUDYD Å%´ 
.URPčĝtæ  , Šec Martin, 9DODäVNp0H]Lĝtÿt
²/täHė  [9UiQD-RQiã±[âHQN\ĜtN
/DGLVODY 6NRþRYVNê 0LODQ 6LJPD 2ORPRXF ²
=EURMRYND %UQR    [ 5HSþHN 0DUWLQ

Javora Patrik, Malacka Martin – Banda Marián,
âHGLYê2QGĜHM6ORYiFNRÅ%´+OXÿtQ  ,
[ .UDWRFKYtO 'DYLG [ 0DQGLQHF )LOLS 1RYRWQê
0DUWLQ ± 5RQþND $GDP 'RVWiO 5DGLP +DQXV
Adam, =OtQÅ%´3URVWčMRY  +RĜiN-DQ
9tWNRYLFH ² 2SDYD   , 2x Šindler Marek,
6QRNURW0DUWLQ±[âþXGOD$GDP-DQMXã7HRGRU
Koschatzský Tomáš
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
1. Opava
28 23 3 2 81:30 72
 /tãHĖ
    
 6LJPDÄ%³
    
 %ODQVNR
    
 6ORYiFNRÄ%³
    
6. Frýdek-Místek 28 12 4 12 38:36 40
 %DQtNÄ%³
    
 9tWNRYLFH
    
 %UQRÄ%³
    
+OXþtQ
    
=OtQÄ%³
    
.URPČĜtå
     
7ĜLQHF
     
3URVWčMRY
     
.DUYLQiÄ%³
     
9DODãVNp0H]LĜtþt      
06'/PODGätGRURVW
28. kolo: )UëGHN0tVWHN ² %ODQVNR   , 3x
=UĤQHN .DUHO %DQtN 2VWUDYD Å%´  .URPčĝtæ
  , Jelen Jan, Guzik Michal, Temel Martin,
1HYĜHOD -DQ ± 'DQČN 6LPRQ 'RþNDO -DNXE
9DODäVNp0H]Lĝtÿt²/täHė  , Klanica David,
6LJPD2ORPRXF²=EURMRYND%UQR  , 3x
'DQČN .U\ãWRI 9\KOtGDO -DNXE 6HHKRI 0D[LP ±
.LHVHO /XNiã 6ORYiFNR Å%´  +OXÿtQ   ,
âOHFKWD'DYLG1RYRWQê-DNXE=OtQÅ%´3URVWčMRY
  1RYiN-DNXE6SiþLO.DUHO YO 9DãLþND
Martin , 9tWNRYLFH²2SDYD  7RPþtN7RPiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 6LJPD2ORPRXF      
 %DQtNÄ%³
     
 2SDYD
     
 6ORYiFNRÄ%³      
 %UQRÄ%³
     
 )UêGHN0tVWHN      
7. Vítkovice
28 14 4 10 51:44 46
 3URVWčMRY
     
 .URPČĜtå
     
=OtQÄ%³
     
+OXþtQ
     
7ĜLQHF
     
/tãHĖ
     
14. Karviná „B“
26 3 7 16 26:66 16
9DODãVNp0H]LĜtþt     
16. Blansko
28 3 1 24 30:150 10
5(/$;&(17580*Ð/
.5$-6.ê3Ĝ(%25'25267
 NROR: 9LNWRULH 3ĝHURY Å%´  þHFKRYLFH 
 , Páleník Jakub, Valdez Daniel, Sobota Kristián,
=iEĝHK²9HONp/RVLQ\  , 2x Holík Petr, 2x
1iGHQtþHN 9RMWČFK $SSO .U\ãWRI .OLPHN 0DUWLQ
Holík Václav, 1RYp 6DG\ ² 0RKHOQLFH   ,
2x Hada Dominik, 2x Pošusta Pavel, Melzer Adam,
âSLþND0DUWLQ3\WOtþHN-DQ±8UEiãHN:LOOLâYiE
Kamil, åHODWRYLFH²+).2ORPRXFÅ%´  ,
[=HPDQ2QGĜHM&KOiGHN0DUWLQ6WRSSHQ0DWČM
&KRPRXWRY²+DėRYLFH  [2GVWUþLO-DQ
âNRGD2QGĜHM$GDP$QWRQtQ%HQD'DQLHO±'RVWiO
9RMWČFK .ODSND 0LFKDHO .RQLFH ² -HVHQtN 
 'RVHGČO2QGĜHM±[+RUiN-LĜt%DãQê9RMWČFK
3ODQê6DPXHOýHUYHĖiN$OIUHGþHUQRYtU²8UÿLFH
  [+DQXV3DWULN[.XFK\ĖD5RELQ[
+UVWND7DGHiã.UEHþHN-DQ±%DOiN0DUWLQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 ýHUQRYtU
      
 1RYp6DG\       
 =iEĜHK
      
 -HVHQtN
      
5. Mohelnice 24 12 0 12 74:50 38 2
 +).Ä%³
      
 &KRPRXWRY       
 3ĜHURYÄ%³       
 äHODWRYLFH       
þHFKRYLFH       
.RQLFH
      
8UÿLFH
      
+DĖRYLFH       
9HONp/RVLQ\       
.5$-6.É6287Čå'252676.83,1$Å%´
NROR: 1H]DP\VOLFH²1čPÿLFH%URGHNX3Y
  'YRĜiN=GHQHN%ULG]LN5DGHN+UXãĢiN
Jan, Frgál Jakub, Rus Patrik, 2WDVODYLFH ²
3URWLYDQRY%URGHNX.  , Stojka Orlando,
5DNDã 0LURVODY +DQXUD /HRQDUGR %tOHN $GDP
(vl.), 3OXPORY ² /LSQtN Q%   , 2x Fajstl
.DUHO [ 3URFKi]ND 'DYLG [ 0\QDĜtN âLPRQ
Verner Martin, .R]ORYLFH ² 3LYtQ   , 2x
9\EtUDO9ODGLPtU[0DFNRYtN-DURVODY[.R]iN
0LURVODY*Upþ0DW\iã6XFKRPHO5RPDQ0RKDSO
-DQ 7YUGê âLPRQ %DUWĤQČN /XNiã ± 6RNHOH
9ODGLPtU1RYiN-DNXE
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 3OXPORY
    
 .R]ORYLFH
     
 ÒVWt
     
 2WDVODYLFH
     
 1čPÿLFH%URGHNX3Y     
 +RUQt0RãWČQLFH      
 3LYtQ
     
 %ČORWtQ
     
 3URWLYDQRY%URGHNX.      
.RMHWtQ
     
/LSQtNQ%
    
1H]DP\VOLFH
      

&(1$
é(59129$.

§
3ą('3/$71

35267÷-296.§+2

9(é(51«.8

Pište na
predplatne@vecernikpv.cz
Nebo volejte na
608 960 042

7i'6Ąª6'

-è

ĠHVNiUHSXEOLND
$XVWUiOLH



0(=,1É52'1Ì87.É1Ì'58å67(9

5R]KRGÿtâPtG'XGD+HþNR3HWRQHOO $XV
trálie) a Wilk (Polsko)
Diváci: 800
-HGQRWOLYpYëVOHGN\
NDGHWN\GRNJ
.R]XEtNRYi±:HOVKQDERG\
æHQ\GRNJ
)UHLKHURYi±'U\GHQQDERG\
NDGHWLGRNJ
Skalský – Futol 0:2 r.s.c. v 1. kole
NDGHWLGRNJ
6FKPLGW±3DWULFNQDERG\
MXQLRĝLGRNJ
*RGOD±%HOOQDERG\
MXQLRĝLGRNJ
âNRS±*UD\QDERG\
MXQLRĝLGRNJ
*ORVHU±%LJJVQDERG\
PXæLGRNJ
%DOiå±%URZQQDERG\
PXæLGRNJ
)DUNDã±+XVVDLQQDERG\
PXæLGRNJ
Klimša – P. Aokuso 0:2 r.s.c. v 1. kole
GRNJ
-iQ±$$RNXVRQDERG\

Å9HÿHU PD[LPiOQč Y\GDĝLO MDN SR VSRUWRYQt WDN SR RUJDQL]DÿQt
VWUiQFH´
0DUWLQ./ËýWUHQpU%&'7-3URVWČMRY



VWUDQD

FOTBAL
06'å6.Å%´².2/2

NROR

0RVWNRYLFH²%íH]QLFH

  

%UDQN\%DUHãRYi±D$GDPtNRYi
 D  .XEtþNRYi  =iERMQtNRYi 
&KXGiUNRYi9DFXOtNRYi5R]KRGÿt0D\HU±
'RPLVFK3URFKi]ND %H]åOXWêFK NDUHW 'LYiNĥ
50.
6HVWDYD 0RVWNRYLF +ROXERYi ± .DĖiNRYi
.UDYiNRYi-DQþtNRYi.DUD¿iWRYi%9DYHUNRYi
9ãHWLþNRYi âWHINRYi 9ONRYi /LVLFNi %DUHãRYi
6WĜtGDO\2ãĢiGDORYi.DUD¿iWRYi7.DUD¿iWRYi/
7UHQpU5REHUW.DUD¿iW

Foto: Marek Sonnevend

MALÁ KOPANÁ

ZE DRUHÉ LIGY POSTUPUJÍ SK DŘEVNOVICE
A ČEHOVICE/HLUCHOV, BRONZ PRO JUNIORS

PROSTĚJOV Na výborně připraveném travnatém hřišti v Klopotovicích
byla posledním turnajem ukončena
2. okresní liga mužů ČUS Prostějovska
2018/2019 v malé kopané.
O vítězi soutěže (SK Dřevnovice) i druhém v pořadí (Dřeváci Čehovice/Hluchov) a tím současně o obou postupujících

VWUDQD do první ligy bylo už předem jasno. Strhl se
'UÿRYLFH²8KHUVNĄ%URG však ještě boj o bronzovou příčku, k níž sta   čila FC Juniors Semos Hluchov remíza 4:4
s TJ Ohrozim. Čtvrtému Mexiku Vícemě%UDQN\DýLVOLQVNi+XEiþNRYi řice nepomohl ani cenný skalp do té doby
Gnipová, 80. Benková, 85. Jetelová – 26. a 85. v sezóně neporažených Dřevnovic poměDufková. 5R]KRGÿt 3RSHOiN ± 9UiåHO :HLVHU rem 3:0, neboť při bodové rovnosti s Juni-

%H]åOXWêFKNDUHW'LYiNĥ 50.
6HVWDYD 'UæRYLF /DQJHURYi ± 9DORXFKRYi
1HKHURYi -HWHORYi .RVWtNRYi ± +XEiþNRYi
*QLSRYi6RDUHV±%HQNRYi)URPPORYiýLVOLQVNi
7UHQpU Tomáš Jetel..

Å3URætYiPHVNYčOpMDUR´


7RPiã-(7(/NRXþ'UåRYLF



VWUDQD

'DOätYëVOHGN\NROD8KHUVNë%URG²%UXPRY
   'XINRYi 0DUWLQD %HGQiĜRYi 6DUDK
(vl.) - 2x Krahulová Simona, Škrabalová Adriana,
+DPDOþtNRYi 0DUNpWD %UXPRY ² +ROHäRYVNp
KRON\    .RĜHQNRYi $GpOD -XĜHQþiNRYi
-DQD±[âHYþtNRYi$GULDQD9ONRä²0XWčQLFH
   'RKQiONRYi /XFLH 6YRERGRYi KDQD
,YLþLþRYi.DWHĜLQD
.RQHÿQiWDEXONDSRNROH
1. Brumov
16 13 1 2
55:21 40
2. Holešov
16 11 3 2
88:13 36
3. Zlín
16 11 3 2
62:10 36
 0XWČQLFH
   
 
 %ĜH]QLFH
     
6. Vlkoš
16 5 1 10 37:53 16
 'UæRYLFH      
8. Uherský Brod 16 5 1 10 28:48 16
 0RVWNRYLFH      

najdete
nás na
www.
vecernikpv.cz
TENIS
08å,
FRENCH OPEN
Dvouhra - 1. kolo: Rosol - Harris (JAR) 1:6, 6:4,
6:2, 1:6, 2:6.
9LFHQ]D²,7)FKDOOHQJHU
Dvouhra - 1. kolo: Pavlásek - Krstin (Srbsko)
7:6, 6:1. 2. kolo: Pavlásek - Majchrzak (2-Polsko) 1:6, 1:6.
å(1<
Dvouhra - 1. kolo: Strýcová - Stosurová (Austrálie) 2:6, 6:7; Kristýna Plíšková - Davisová
(USA) 2:6, 4:6; Muchová - Kontaveitová (17-Estonsko) 3:6, 6:2, 6:2. 2. kolo: Karolína Plíšková
   .XþRYi 6ORYHQVNR    0XFKRYi
- Beguová (Rumunsko) 6:1, 3:6, 4:6. 3. kolo:
.DUROtQD3OtãNRYi0DUWLþRYi &KRUYDWVNR 
3:6, 3:6.
þW\ĝKUDNROR6WUêFRYi6LHâXZHM ý5
Tchaj-wan) - Muhammadová, Sanchezová
86$ âDIiĜRYi&LEXONRYi ý56ORY
HQVNR .HQLQRYi3HWNRYLFRYi 86$1ČPFNR 
  *ROXELFRYi 0XFKRYi âYêFDUVNR
ý5 $WDZRYi6UHERWQLNRYi 86$6ORYLQVNR 
6:7, 5:7. 2. kolo: Strýcová, Sie Šu-wej - PuLJRYi 5RJHUVRYi 3RUWRULNR86$   
3. kolo: Strýcová, Sie Šu-wej - Ostapenková,
.LþHQRNRYi /RW\ãVNR8NUDMLQD 

ory rozhodly jejich lepší vzájemné zápasy.
Poháry druhému a třetímu týmu konečného pořadí předala prostějovská zastupitelka a bývalá senátorka Božena Sekaninová
společně s předsedou malé kopané na
Prostějovsku Pavlem Kočíbem. Vítězové
obdrželi trofej z rukou šéfa Okresního
sdružení České unie sportu Prostějovska
Bohuslava Krátkého již týden předtím
v Dřevnovicích.
Už brzy přineseme podrobnější ohlédnutí za celým uplynulým ročníkem obou
okresních soutěží v malé kopané ČUS
PV včetně fotografií všech medailistů!
(kopa, son)

2.5(61©/,*$08lµ
8. KOLO
Hřiště Klopotovice: FC Juniors Semos Hluchov – TJ Ohrozim 4:4, TTCE Klopotovice – Dřeváci Čehovice/Hluchov 1:3, FC Zavadilka Prostějov – Béci Sokol 2
Prostějov 7:3, SK Dřevnovice – SK Mexiko Víceměřice 0:3.
'ĝHYQRYLFH
ýHKRYLFH+OXFKRY
3. J. Hluchov
9tFHPČĜLFH
5. Zavadilka PV
6. Klopotovice
7. Ohrozim
%pFL39

.RQHÿQiWDEXOND


7

4
4
1




1

2
1
2




5

7
8
4




45:34

33:41
33:47
14:24




22

14
13
5


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)

Pondělí 3. června 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

kultura v Prostějově a okolí
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$NCPMC*N¾XMQX¾RQWVCX÷X[RT¾X÷NCQJKUVQTKKMTQLG
FOTOGALERIE

SHOW NA ZÁMKU:
DO HANÁCKÉHO KROJE
2%/e./,,1É0ħ67.<1,
35,0É725$62.2/2928
PROSTĚJOV Naprosto skvělá akce zaplnila mnohými návštěvníky letní posezení v kavárně
Café zámek v prostějovském zámku na Pernštýnském náměstí během sobotního podvečera.
Pamětnice Blanka Hlávková pěti desítkám hostů poutavě vyprávěla o historii hanáckého kroje
a nakonec s kolegyněmi do něj oblékla i náměstkyni primátora Prostějova Miladu Sokolovou.
Právě ona převzala nad akcí s názvem „Co nevíte o hanáckém kroji“ záštitu. A Večerník se naživo přesvědčil, že se bylo na co dívat a co poslouchat...

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
První půlhodinku diváci bedlivě poslouchali zajímavé vyprávění Blanky
Hlávkové o historii hanáckého kroje.
„Haná byla odjakživa bohatým kra-

jem a podle toho také vypadal kroj.
I ten byl bohatý, ale nikoliv přeplácaný,“ řekla mimo jiné Blanka Hlávková.
„Jsem nesmírně ráda, že se neustále
předávají hanácké tradice z generace
na generaci a stále tak víme, co se v historii hanáckého folklóru a životě na
Hané vůbec dělo. Paní Hlávková nám
tady velice poutavě vyprávěla, jaký byl
rozdíl mezi hanáckým a ostatními moravskými kroji a jaké jsou veškeré jeho
součásti. Hanácké kroje vznikaly už
v sedmnáctém století a celou historii až

po dnešek má paní Hlávková doslova
v malíčku. Sama mnohé kroje i jejich
součásti ušila,“ řekla Večerníku přímo
na místě akce Milada Sokolová. „Ráda
budu vždycky nad podobnými akcemi
přebírat záštitu,“ dodala ještě jedním
dechem.
Právě šéfka Okrašlovacího spolku
města Prostějova byla nejen patronkou krásného podvečera v zámecké
kavárně, ale sama stála modelkou. Kolegyně Blanky Hlávkové ji totiž za potlesku diváků postupně do hanáckého

klikni na

www.vecernikpv.cz
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kroje oblékly. „Předstoupím před
diváky pouze ve spodničce a dámy
pak na mě budou postupně navlékat všechny díly kroje. A že jich
je,“ nalákala nejen Večerník na své
vlastní vystoupení v roli modelky
náměstkyně primátora.
Milada Sokolová byla zcela nastrojena do nádherného hanáckého
kroje zhruba během dvaceti minut.
Jakmile vše bylo u konce, rozlehl se
zámeckou kavárnou nejen bouřlivý
potlesk, ale i krásné hanácké písničky.
„Vysoká návštěva mě nesmírně těší
a věřím, že i tato dnešní akce podpoří zájem o návštěvu prostějovského
zámku,“ dodala na závěr náměstkyně
promitára.

BYLI JSME
U TOHO

Knížka je kamarádka: v Němčicích

pasovali čtenáře

NĚMČICE NAD HANOU Chvíle
slávy zažili uplynulý čtvrtek prvňáci z němčické základní školy. Ocitli
se na pódiu místního kina Oko,
aby tam nejprve recitovali a následně mohli být pasováni na čtenáře.
Čtvrtý ročník akce zastihl na pódiu
například i Karolínu Obručovou.
„Čtu docela ráda. Teď jsem uprostřed první kapitoly Malé čarodějnice,“ prozradila drobná čtenářka.

Michal SOBECKÝ
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tedy se školou tak, že já tam chodím
za dětmi, ony zase naopak do knihovny,“ uvedla za knihovnu Iveta Králová.
„Dneska jsou i e-knihy a podobné věci.
Nicméně kniha je něco trvalého, co
tady bude pořád. Jde o nenahraditelný
zdroj informací, a tak bychom se ke

knihám taky měli chovat,“ dodal pak
starosta Jan Vrána, který na akci také
vystoupil. Však také děti skládaly před
pasováním slib z toho, že budou s knížkami vždy zacházet slušně.
Vztah ke knihám pak často začíná v rodinách. A přestože se v dnešní době

Foto: Michal Sobecký

nemálo mluví o tom, že děti přestávají
číst, a hlavně že si s nimi rodiče nebo
prarodiče nečtou, ne vždy to platí. „Se
mnou si čte babička,“ prozradila například Karolína Obručová, která coby
zdatná čtenářka může nyní objevovat
donedávna neznámý svět.

19053170622

Se spolužáky nejdříve publiku přečetla
básničky a říkanky, často se zvířecími
motivy. Poté už je ale čekal slavnostní
nástup. Objevil se totiž rytíř Jiří z Písmenkové říše. A nebyl jím nikdo jiný
než Jiří Vrba z divadelní společnosti
Větřák. „Objedete celý svět a nebude
vás to stát ani korunu,“ prozradil dětem
jeden z důležitých důvodů, proč číst.
A na léto je posílal do knihovny.
Právě ta stála za organizací akce Pasování na čtenáře. „Snažíme se dětem
ukázat kladnou stránku knih. Že knížky nejsou otrava. Spolupracujeme
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Eliška Kunčíková: „Celý týden přinesl vrcholné zážitky“
PROSTĚJOV Hudbou řady žánrů se nedávno rozezněl
Prostějov. Zdejší základní umělecká škola už 27 let díky festivalu
Prostějovské dny hudby ukazuje nádheru i rozmanitost tohoto umění. A také to, že rčení ‚Co Čech, to muzikant‘ ještě stále
platí. Své o tom ví i ředitelka Základní umělecké školy Vladimíra
Ambrose Eliška Kunčíková. Sama učí hru na akordeon a i proto
tak mohla zpětně zhodnotit dopad akce a její velikost.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jste s průběhem Prostějovských dnů hudby 2019 spokojená?
„Velmi. Letos jsme zažili opravdu velkou
návštěvnost. Je vidět, že akce už zakotvila
v podvědomí lidí, že už o ní ví. Festival je,
abych to řekla současným jazykem, multižánrový. To znamená, že každý si zde najde svůj hudební žánr, který má rád. Navíc
se snažíme už sedmadvacet let propojovat
generace. Takže vystupují žáci základní
umělecké školy i studenti umění.“

yy Zlatým hřebem programu byl
velký dechový orchestr na náměstí T. G. Masaryka. Jak byste jej
zhodnotila?
„S první větou bych nesouhlasila...
(úsměv) Celý týden byl totiž jakýmsi vrcholem. Například na vystoupení Guitar4mation přijeli lidé z celé
Moravy. Jsou totiž v kytarových
kruzích velmi známí, uznávaní, a navíc zde moc často nepůsobí. Přednáškový sál se prohýbal ve švech.
Také koncert Olgy Vinokur vzbudil
velký zájem. Spolupracovali jsme
opět s Ústavem pro česko-americké
vztahy a v rámci toho nám se přijede
vždycky nějaká vynikající hudebnice nebo hudebník s renomé. Velkou
událostí pak byl i vámi zmiňovaný
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dechový orchestr na náměstí. Na
něm se podíleli žáci, absolventi, učitelé, ale také lidé, kteří třeba jen mají
rádi hudbu.“
yy Tady se na chvíli zastavím. Kde
lidi-nadšence, kteří třeba jinak nemají s vaší školou nic společného,
sháníte?
„Muzikanti jsou jedna velká rodina.
Všichni se znají a řada z nich v orchestru hraje třeba i roky. Spíše je
problém vše časově sladit. Hlavně
v této době je to problém. Hodně
studentů aktuálně prožívá zkouškové, jsou maturity.“

yy Když srovnáte jednotlivá letošní
vystoupení - které z nich mělo podle
vás nejlepší ohlas?
„To se těžko říká. Každé publikum si
našlo to svoje. Například jsme měli
operetu, to je záležitost spíše starší
generace. Museli jsme dokonce přidávat židle. To samé platí o chrámovém
koncertu žáků v kostele svatého Petra
a Pavla.“
yy Kdy začnou přípravy na příští
ročník? Nebo už začaly?
„Hned v červnu se to všechno začíná
dávat dohromady. Je třeba sladit například chod školy a sály, například Guitar-

4mation jsme řešili rok. Zkrátka končíte
a už musíte mít pomalu v hlavně kostru
dalšího ročníku. Program a věci kolem
něj se ale ještě do listopadu mění. Stálice
jako Děti dětem či Koncert učitelů ale
určitě máme. Již tradičně jsou pak součástí Dnů hudby také koncerty sborů
Vlastimila a Orlice.“
yy Škola minulý týden prošla také
akcí s názvem ZUŠ Open. Při ní po
celé České republice ve velkém ukazují svou činnost základní umělecké školy. V čem vy osobně spatřujete hlavní smysl této akce?
„Smyslem je, aby veřejnost v České
republice věděla, že ZUŠky jsou stříbrem Česka. Nikde na světě není
podobný systém vzdělávání v oblasti umění. Určitě ne státní.
Uvědomila si to například
paní Kožená, a coby

renomovaná zpěvačka a absolventka
základní umělecké školy akci zaštítila. Podobně tak učinili ale také další
umělci, třeba herci. Co se týká prostějovského ZUŠ Open, tak naši žáci během třetího ročníku vystoupili v Avatarce, v kavárně na zámku či v altánku
ve Smetanových sadech.“

'NKwMC-WPéÊMQX¾LGURTčD÷JGO&PčJWFD[URQMQLGP¾1FRQéKPMWUKXwCMRąÊNKw
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kultura v Prostějově a okolí

vou, Davida Soldána, Lucii Šebestovou,
Martinu Gardavskou, Patrícii Chlíbkovou a Evu Ježkovou. Ti na divadelních
prknech zkoušeli právě Komenského Labyrint světa a ráj srdce přenesený do jejich
doby. U toho ale stíhali řešit mimo jiné
své lásky, hádky, problémy a nervozitu
z přijímaček na gymnázium. „Hra je návodem pro děti v křehkém věku, jak být
sami sebou a jak všechno v tomto světě
zvládnout,“ doplnila Gregorová.
Publiku složenému hlavně z rodinných
příslušníků se představení líbilo, během
něj je herci několikrát rozesmáli. Není
tak divu, že po skončení sklidili náležitý potlesk. Nešetřil jím dokonce ředitel
němčické ZUŠ Ladislav Gazdag, který za
herci přišel na pódium. „Ve vší úctě před
vámi smekám. Bylo to velice poučné,“
pochválil herce, aby poté předal kytici
Zdeňce Gregorové. Ta v krátkosti představila čtveřici absolventů 1. stupně ZUŠ
Němčice nad Hanou ve složení Michal
Vrána, Martina Dorota Bašková, David
Soldán a Lucie Šebestová).
V sobotu 1. června v poučném duchu
vše pokračovalo, a sice hudebními vy-

PROSTĚJOV (sob) Sport v muzeu,
to tady už dlouho nebylo. Od čtvrtku 6. června však lidé budou moci
chodit do Muzea a galerie Prostějov
právě za sportovními zážitky. Nová,
dočasná expozice s názvem Fotbal
to je hra totiž bude oslavovat 115 let
prostějovského fotbalového klubu.
Ten je podle Jindřicha Skácela, organizátora výstavy a někdejšího fotbalisty, nejstarším v celém kraji.

tro a nyní druhý rok po sobě uvedli
několik krátkých scén ve francouzštině studenti Cyrilometodějského
gymnázia, Základní školy a Mateřské
školy v Prostějově v prostějovském
Městském divadle. Dosud se nechávali inspirovat inscenacemi mnohdy
francouzských autorů jako Thierryho Pocheta, Vincenta Remédeho,
Cyrilla Royer Le Rustreho, Georgese
Floqueta, Jacquese Maurina nebo
Pierricka Villaného. Poslední ročník
Večera francouzského divadla v jePŮVODNÍ
jich podání ovšem představil poněreportáž
kud jiné tvůrce – Alenu Mornštajnopro Večerník
vou a její Hanu, Patrice Wiedmanna
Tereza
a jeho Hraběte Gorladrafkarlacunestoka, bezpochyby upíra, Filipa Kopu
MACHOVÁ
a Ženu v domácnosti a nakonec KarPrvní dva roky v Kulturním klubu la Čapka s Bílou nemocí.
Duha, další rok v přednáškovém sále Některé z uvedených komedií a tragéNárodního domu, poté v kině Me- dií jsou chronicky známé, jiné nikoliv.

PROSTĚJOV Městské divadlo Prostějově hostilo koncem dubna studenty Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově. Ti tam uvedli
šestý ročník Večera francouzského
divadla, na němž představili celkem
čtyři relativně krátké hry. Přitom
všichni herci mluvili francouzsky!
To si Večerník nemohl nechat ujít
a dnes vám přinášíme ohlédnutí za
touto událostí.

beach akce / volejbal

45

Novinky z VK Prostějov:

milujeme vecerník
á

Beachkorfbal na písku předvedly
v centru Prostějova oddíl SK RG

Pondělí 3. června 2019
www.vecernikpv.cz
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nad Hanou se představilo ještě Sdružení
dechového orchestru mladých ze Zlína
a až z podkrkonošské Rtyně přijela Koletová hornická hudba. Po jednotlivých
vystoupeních následoval v parném
podvečeru hojně očekávaný Monster
koncert, tedy společné vystoupení všech
zúčastněných orchestrů. Závěr tradičně
zdařilé víkendové akce obstarala dechová hudba Hanačka z Břestu, která
některé z přítomných vyzvala nejen
k poslechu, ale i tanci. „V pondělí hrajeme ještě jedno představení pro žáky druhého stupně a gymnázia,“ doplnila ještě
Gregorová.

www.vecernikpv.cz
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Výstava začne ve čtvrtek vernisáží
v 17:00 hodin a trvat bude až do konce
prázdnin. Po nich se část z ní přestěhuje
do Národního olympijského centra. Záštitu převzal primátor František Jura, na vernisáž dorazí i fotbalový internacionál Pavel
Kuka.
(sob)

Hra Hana podle knihy spisovatelky
Aleny Mornštajnové pojednává o osudu dívky Hany a následcích hloupé
chyby ze zamilovanosti, které se dopustila v době druhé světové války a za
niž celý život pyká. Vtipná inscenace
Hrabě Gorladrafkarlacunestok, bezpochyby upír si zase bere do úst stereotypy o upírech. Žena v domácnosti
uvádí v život fakt, jemuž se nevyhne
během života snad žádný muž – krizi
středního věku. Nakonec Bílá nemoc
varuje před válkami a zneužíváním
moci.
Celý, téměř plný sál diváků divadla
byl s vystoupeními dozajista spokojen. „Obdivuji výkony studentů
z Cyrilometodějského gymnázia. Už
,GFPC\JGTRQLGFP¾XCNCQ×FCLPÆOWRÊTQXKMVGTÚRąKXG\NXÊPQ\GUXÆFQOQXKP[t6TCPU[NX¾PKG
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tak muselo být náročné naučit se text
kompletně ve francouzštině, oni nad- Na závěr celého večera si jako tradičně a vína, na něž je navnadili hned na za- až na závěr. O to těžší pro vás bude vyto ještě vše zvládli dobře herecky,“ po- žáci pro návštěvníky připravili občerst- čátku ještě před uvedením her. „Speci- držet až do konce,“ vtipkovali uvaděči
chvalovala si jedna z návštěvnic.
vení v podobě francouzských specialit ality a víno budete moci ochutnat ale z gymnázia. Ale vyplatilo se to!

například srovnat vybavení hráčů kdysi
a dnes, k vidění budou reprezentační dresy současného prostějovského hráče Jana
Poláka. „Lidi například uvidí také nejstarší
kopačky v celém kraji. Jsou z roku 1912
a přitom v perfektním stavu,“ prozradil
s úsměvem Skácel.

SURVWĚMRYVNpPXIRWEDOX

„Výstavu pořádáme ve čtyřech sálech, ve
dvou z nich bude interaktivní. Snažíme
se nachystat expozici pro všechny věkové
kategorie. Nebude navíc platit, že na exponáty se nesmí sahat,“ uvedl Jindřich Skácel.
Kromě minulosti však bude přítomna
i současnost. Lidé budou mít možnost
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O týden později v sobotu 1. června dvě
hodiny po poledni propukla na stejném
místě jiná korfbalová akce. Tentokrát
beachovou odnož tohoto sportovního
odvětví přihlížejícím ukazovali mladí
reprezentanti České republiky do 15
let, kteří si na pískový dvorec v centru
města odskočili z nedalekého Kostelce
na Hané, kde měli od pátku do neděle
druhé soustředění před červencovým
mistrovstvím Evropy U15 v Maďarsku.
Třicítku účastníků tohoto kempu včetně necelé desítky domácích nadějí SK
RG PV rozdělili trenéři Martin Šnévajs
a Aneta Lešanská do šesti družstev, jež
si to mezi sebou rozdala turnajovým
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celého turnaje. Do čtvrtfinálové grupy
mohly svěřenkyně Lukáše Mičeka ještě proklouznout přes Příbram, ale s tou
neuspěly těsně 1:2.
Což znamenalo boje ve skupině o 13.
až 16. místo. Tam prostějovské holky
postupně nestačily na Kralupy i Žatec
shodně 0:2 a nakonec ani na Ostravu
po boji 1:2. Znamenalo to výslednou
šestnáctou pozici, zatímco národní
přebor U15 celkově ovládlo Uherské
Hradiště před KP Brno a Chodovem.
(son)

PŘEROV, PROSTĚJOV Už sám postup z kvalifikace na mistrovství republiky starších žákyň 2019 byl pro
mladé volejbalistky VK Prostějov
úspěchem. Pravdivost téhle věty potvrdil vlastní šampionát v Přerově,
kde Hanačky prohrály všechny své
duely a mezi šestnácti elitními kluby
ČR obsadily poslední příčku.
Tým vékáčka však i doplatil na extrémně těžkou základní skupinu, v níž podlehl hladce 0:2 děvčatům Uherského
Hradiště a Brna, pozdějším finalistkám
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PROSTĚJOV Ani předposlední
týden projektu statutárního města
Prostějova pod názvem Hanácké
Beach 2019, který dává veřejnosti
možnost bezplatně sportovat na
veřejném pískovém hřišti na Masarykově náměstí přímo v centru,
vinou nepříznivého počasí moc
nevyšel.
Hodně mrzela především zrušená exhibice v beachtenisu, kterou měli proti sobě v úterním podvečeru sehrát
dva bývalí špičkoví tenisté Jiří Novák
a Tomáš Cibulec. Osmadvacátého
května dopoledne se však spustil vytrvalý déšť, který vůbec nepolevoval
a navíc jej provázel chladně silný vítr
s teplotou okolo pouhých patnácti

stupňů Celsia. „Za takových podmínek bylo jasné, že exhibiční zápas musíme odložit, hrát soft tenis v daném
počasí by nemělo žádný smysl. A ani
by to dost dobře nešlo. Snažili jsme
se s oběma aktéry domluvit náhradní
termín, ale Jirka Novák byl celý zbytek
uplynulého týdne mimo Prostějov
a tento týden už bude Tom Cibulec
plně zaměstnán domácím challengerem mužů Moneta Czech Open.
Takže letos bohužel, snad za rok,“ konstatoval Večerníku iniciátor mače Jan
Zatloukal, jinak prostějovský zastupitel a ředitel Sportcentra DDM.
V závěrečném týdnu Hanáckýho Beache 2019, který dnes startuje, jsou
v bílém písku dvorce před muzeem

na programu tři zajímavé akce. Dnes,
tj. v pondělí 3. června Dětský den
marketingové agentury TK PLUS
u příležitosti Moneta Czech Open
2019, ve středu 5. června od 9.00 hodin se uskuteční – samozřejmě pokud
vrtkavá Matka příroda dovolí – turnaj
základních škol v plážovém fotbalu.
„Zúčastní se jej šest ZŠ z Prostějova,
organizaci má na starost Střední škola
podnikání a obchodu, záštitu převzal
náměstek primátora Jan Krchňavý,“
informoval Zatloukal. Na úplný závěr
téměř měsíčního fungování kurtu potom proběhne v neděli 9. června od
9.00 hodin beachvolejbalový turnaj
amatérů z facebookové skupiny Prostějov bez cenzury.
(son)
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PROSTĚJOV Volejbalová reprezentace žen České republiky
vstoupila do European Golden League 2019 třemi úvodními duely
základní skupiny A. Jediná hráčka
VK Prostějov v nominaci našeho
národního výběru na tuto soutěž
Petra Kojdová však ani do jednoho
střetnutí nezasáhla.
Pětadvacetiletá smečařka se totiž nevešla mezi čtrnáctku plejerek, jež nový
trenér Giannis Athanasopoulos napsal na užší zápasovou soupisku. Bez
Kojdové Češky suverénně zvítězily ve
Švédsku 3:0 a po velkém boji podlehly doma v Brně Slovensku 2:3 a v sobotu na stejném místě zdolaly silnou
Ukrajinu 3:1. Zajímavostí je, že těsnou
výhru SR řídila výborná Nina Herelová, bývalá blokařka vékáčka. V sestavě
Slovenek navíc nechyběla ani další někdejší prostějovská střeďačka Veronika

Hrončeková. A v družstvu ČR figurují
tři volejbalistky, které v minulosti nastupovaly za VK (Pavla Šmídová, Andrea Kossányiová, Veronika Trnková).
European Golden League žen 2019
Dosavadní výsledky základní skupiny A – 1. kolo: Švédsko – Česko 0:3
(-10, -14, -16), Ukrajina – Slovensko
3:0 (17, 22, 17). 2. kolo: Česko –
Slovensko 2:3 (22, -23, -23, 10, -14),
Švédsko – Ukrajina 0:3 (-13, -21, -12).
3. kolo: Česko – Ukrajina
Průběžné pořadí základní skupiny
A: 1. Ukrajina 6 bodů (skóre 6:0), 2.
Česko 4 (5:3), 3. Slovensko 2 (3:5), 4.
Švédsko 0 (0:6).
Další program základní skupiny A - 4.
kolo: sobota 8. června Ukrajina – Česko
(16.00 hodin). 5. kolo: středa 12. června
Slovensko – Česko (20.00 hodin). 6.
kolo: sobota 15. června Česko – Švédsko
(18.00 hodin, Jablonec).
(son)

Prostějov (son) - Po domácí exhibici, kterou prostějovská volejbalistka Tereza Baláková absolvovala
společně s Ivanou Cebákovou proti
elitnímu páru ČR Michala Kvapilová a Michaela Kubíčková, pokračovala dvacetiletá členka VK i TJ OP
v letošní beachové sezóně dalšími
dvěma oficiálními turnaji.
S novou parťačkou Barborou Bartošíkovou se vydaly do Prahy, kde odehrály špičkový Super Cup v Ládví (21.
místo – triumfovaly právě Kvapilová
a Kubíčková) a následně i Letní pohár
žen v Braníku (9. příčka). „Postupně
se víc a víc sehráváme, naše výkony
snad jdou pomalu nahoru,“ prohodila
Terka Baláková k začínající spolupráci
s přerovskou kamarádkou.
SUPER CUP ŽEN
– PRAHA LÁDVÍ
Výsledky – kvalifikace, 1. kolo: Baláková, Bartošíková – Šeredová, Bendíková 1:2 (15, -14, -8).
Konečné pořadí: 1. Kvapilová, Kubíčková, 2. Kotlasová, Resová, 3. Štochlová, Dunárová, 4. Valková, Komárková,
5. M. Dostálová, A. Dostálová a Knoblochová, Lorenzová a Bonnerová,
Maixnerová a Řaháčková, Olivová, 21.
Baláková, Bartošíková atd.
LETNÍ POHÁR ŽEN
– PRAHA BRANÍK
Výsledky – 1. kolo: Baláková, Bartošíková – Šimonovská, Vodová 2:0
(16, 12). 2. kolo: Baláková, Bartošíková – Žolnerčíková, Faltínová 1:2
(19, -15, -13). Opravy: Baláková,
Bartošíková – Šťastná, Horáčková 2:1
(-18, 12, 12), Baláková, Bartošíková –
Šritterová, Petřinová 2:1 (-11, 19, 12),
Baláková, Bartošíková – Gistrová,
Hajnová 0:2 (-17, -19).
Konečné pořadí: 1. Žolnerčíková,
Faltínová, 2. Adamčíková, Šťastná,
3. Šeredová, Bendíková, 4. Gistrová,
Hajnová, 5. Zukalová, Reginová a Šimanicová, Vandáková, 7. Hroníčková,
Wernischová a Makovcová, Semerádová, 9. Baláková, Bartošíková atd.

Tereza Baláková
na písku v Praze
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hanáckých dívek od juniorek přes
kadetky a starší i mladší žákyně.
Tou úplně nejzásadnější novinkou
se ovšem může stát, že po dlouhých
dvanácti letech v prostějovských
službách skončí sportovní ředitel
Peter Goga, jeden ze zakládajících
členů VK. Pokud by k tomu opravdu došlo, musel by jeho povinnosti
převzít někdo jiný.
Sportovním manažerem zůstává Miroslav Čada, nejvyšším šéfem předseda správní rady Petr Chytil.
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tegií sázející teď již vyloženě na
mládí.
Podstatnou skutečností, o které
Večerník dosud ještě neinformoval,
jsou pak změny v realizačním týmu.
Hlavním koučem by sice měl zůstat
Lubomír Petráš, ale pokračovat
dál nebude jeho asistent i šéftrenér
mládeže Lukáš Miček. Na jeho post
mládežnického lídra v podstatě
už nastoupil zkušený Aleš Novák,
vyloučeny nejsou ani personální
korektury u jednotlivých výběrů
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608 960 042

Pište na
predplatne@vecernikpv.cz
Nebo volejte na
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způsobem ve vzájemných utkáních.
Vítězný tým bral vše, to v daném případě znamenalo odměnu v podobě
chutných koktejlů i něčeho dobrého
po večeři.
„Kromě klasického evropského šampionátu nás v létě čeká i ten beachkorfbalový, tak jsme chtěli, aby si jej děti
vyzkoušely. Současně jsme tohle odpoledne brali jako vítané a příjemné
zpestření naší třídenní společné přípravy. A zajímavé to mohlo být také
pro kolemjdoucí lidi, kteří se zájmem
koukali,“ řekl Večerníku hlavní kouč
reprezentačního kolektivu ČR patnáctiletých Martin Šnévajs.
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Nejprve se v pátek 24. května odpoledne uskutečnila na plážovém kurtu
v centru Prostějova předváděcí show
beachkorfbalu. Pro širokou veřejnost ji připravil korfbalový oddíl SK
RG. A jakoby zázrakem vymetená
slunečná obloha shlížela po zamračených, či dokonce propršených
dnech na zajímavý rej v bílém písku
pod umělohmotnými koši se speciálními balóny.
Členové úspěšného hanáckého klubu nejprve předvedli, jak se vlastně
tento smíšený týmový sport hraje.
Poté si mohl každý zájemce korfbal
na vlastní kůži vyzkoušet od přihrávek a střelby až po krátké cvičné zápasy přátelského charakteru. „Moc
děkujeme městu Prostějov za možnost uspořádat tuhle předváděčku
přímo na náměstí Tomáše Garyka
Masaryka,“ zdůraznili spokojení organizátoři z ergéčka.

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Zatímco řadu jiných akcí projektu Hanácké Beach 2019 na pískovém hřišti před prostějovským muzeem zrušilo či negativně ovlivnilo nepříznivé počasí, korfbalisté měli při svých exhibicích na povětrnostní podmínky
štěstí. A to hned dvakrát.

Do tohoto data si tedy musíme vystačit se zákulisními zprávami, které
postupně prosakují. Některé z nich
jsme zmínili už v našich předchozích vydáních, tak si je pojďme zrekapitulovat.
Fanoušky vékáčka samozřejmě
nejvíc zajímá, jak bude vypadat
hráčský kádr žen 2019/20. Po téhle
stránce platí, že na odchodu jsou
univerzálka Helena Horká, smečařky Petra Kojdová, Marie Toufarová
i Lucie Polášková, blokařky Veronika Bezhandolska a Eva Rutarová.
Tedy skoro celá základní sestava
z uplynulého ročníku.
Kdo naopak zůstane? Nahrávačky Michaela Zatloukalová, Nicole
Šmídová i Klára Dvořáčková, smečařky Lucie Nová a Aneta Weidenthalerová, blokařka Gabriela
Kozmík, libero Tereza Slavíková
a univerzální hráčka Tereza Baláková.
O nových posilách se jedná a některé už jsou prý jisté, leč jejich
jména mají být prozrazena až po
výše zmíněném desátém červnu.
Společně s celou klubovou stra-

MarekSONNEVEND
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PROSTĚJOV Oficiální informace o další budoucnosti volejbalového oddílu VK Prostějov ze strany jeho vedení
stále nejsou. A Večerník už ví proč. Stěžejním termínem
totiž je pondělí 10. června, kdy se má na zásadním jednání rozseknout několik nejdůležitějších věcí týkajících
se nejen příští sezóny, ale i dalších nejbližších let.

a vyvrcholilo Monster kon i reprezentace ČR „U15“
klíčové datum 10. června!

Vše spustilo absolventské pře

navštivte stále více oblíbenější inter

Unikátní výstava vzdá hold

stoupeními v zahradě ZUŠ. Tam se rozezněly pohádkové melodie v podání
padesátičlenného dětského školního
orchestru Richband. Vystoupil také pěvecký sbor Sedmikráska, soubor bicích
nástrojů a žáci tanečního oboru. Poté se
představil dechový orchestr s filmovými
a muzikálovými melodiemi, které budou
umocněny videoprojekcí na velkoplošné
obrazovce.
Letošní svátek vyvrcholil uplynulou neděli hlavním programem opět na zahradě školy. Koncert Dechového orchestru
byl složený z filmových melodií. Hned
na úvod diváky zamrazilo v zádech při
tónech hudby z filmu Tenkrát na západě.
A následně celé vystoupení zvedlo diváky po posledním tónu ze sedadel. Ten
obstarala titulní píseň pohádky Arabela.
„Duchovním otcem celého projektu
a hlavním tahounem je bezesporu dirigent Dechové orchestru ZUŠ Jindřich
Novák,“ skromně odmítal chválu návštěvníků Ladislav Gazdag.
Následně došlo na průvod hudebníků
prošel celým městem. Kromě domácího Dechového orchestru ZUŠ Němčice

Hrály se tragédie i komedie

První den letošního ročníku si vzali
uplynulý pátek 31. května na starost žáci
a absolventi tamější ZUŠ, kteří sehráli
divadelní představení Cesta na motivy
Komenského díla Labyrint světa a ráj srdce. Za scénářem i režií stála Zdeňka Gregorová, vyučující literárně-dramatického
oboru. „Existuje divadelní hra psaná pro
mládež, kterou vytvořil Josef Mlejnek,
jako princip divadla na divadle, kdy mládež zkouší Komenského. My jsme tu svoji secvičovali od začátku školního roku,“
uvedla pro Večerník Zdeňka Gregorová.
Padesátka diváků, která do kina na náměstí zavítala, tak mohla vidět sedm herců
Michala Vránu, Martinu Dorotu Baško-

a Tomáš
KALÁB

Eva
REITEROVÁ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáže

NĚMČICE NAD HANOU Pátečním večerem a absolventským představením žáků literárně-dramatického oboru odstartoval v kině Oko tradiční němčický festival Svátek hudby. Třídenní
umělecký maraton pokračoval v sobotu, aby vše vygradovalo v neděli vystoupením v podání
Dechového orchestru. Dvaadvacátý ročník spojila němčická základní umělecká škola s třetím
ročníkem ZUŠ open. Zařadila se tak mezi více než čtyři sta Základních uměleckých škol v celé
České republice, zapojených do dnů oslav sdílení radosti z umění po celé zemi včetně Prostějova
a Konice. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

VÍKENDOVÝ SVÁTEK HUDBY
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Prostějovským borcům se podařilo
porazit Holice 6:2, vydřít derby v Přerově 6:4 i smést Modřice B 6:0, což
je po třech zahajovacích dějstvích
vyneslo do čela průběžného pořadí!
Pak sice následovala šňůra čtyř střetnutí bez výhry (venku Český Brod
3:6, venku České Budějovice 5:5,
doma Zruč-Senec 3:6, venku Čakovice B 4:6) ovlivněná jak náročnějším
losem, tak častěji chybějícími hráči
i určitým poklesem předtím skvělé
výkonnosti. Nicméně reprezentanti
Sokola I se dokázali znovu zvednout
a urvat důležité triumfy 6:2 na půdě
Holic i 6:4 nad rivalským Přerovem.
Navzdory porážce 2:6 z dosud posledního mače v Modřicích B tak rozhodně převažují pozitiva.
„Asi nejvíc mrzí jednobodová ztráta
ze hřiště papírově nejslabších Budějovic, kde bychom v kompletnějším
složení určitě vyhráli. A velice škoda
bylo také nesmírně těsné porážky
v Čakovicích o pár míčů, statečně
jsme vzdorovali i v Brodu a na vlastním kurtu suverénní Zruči. Jinak se
kromě modřického výpadku povedlo všechny ostatní zápasy vyhrát,
někdy přesvědčivě a jindy po těžší
bitvě. Každopádně mám z našeho
mančaftu v současném složení výborný pocit, neboť nohejbalová kvalita se v něm snoubí s velkou touhou
vítězit a tomu odpovídajícím nasa-

NOHEJBAL

zením. Kluci vždy makají naplno,
bojují jeden za druhého a společně
tvoří soudržnou partu, za dosavadní vývoj sezóny zaslouží pochvalu,“
ocenil trenér Richard Beneš.
V tabulce jeho svěřenci drží čtvrtou
příčku, což by po základní části znamenalo postup do předkola play-off.
To absolvují celky na třetí až šesté pozici, přičemž dva lépe postavené budou mít výhodu domácího prostředí
v jednorázovém utkání. Nejlepší dvě
družstva po dlouhodobé fázi si zajistí
přímý průnik do semifinále, naopak
dva poslední kolektivy po 14. kole
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na). A program uzavře po letní
přestávce opět na vlastním dvorci
proti Čakovicím B (31. srpna).
„Věřím, že můžeme urvat bod s Brodem a určitě bychom měli přehrát
Budějice. Ve Zruči to bude složité, ale
na závěr by k nám čakovická rezerva
měla dorazit bez svých největších tahounů. Což značí, že reálně můžeme
počítat minimálně s dalším čtyřbodovým ziskem k těm jedenácti, co už
jsme posbírali. A patnáct dohromady
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čekají boje o záchranu.
Prostějované přitom ztrácejí na druhé místo tři body a na třetí post dva
bodíky, zatímco náskok před níže
postavenými soupeři drží o něco větší
(pátý Přerov +3, šesté Modřice B +4,
sedmé Holice +5).
Do konce základní části zbývají
čtyři kola, v nichž TJ Sokol I přivítá Český Brod (8. června) a České
Budějovice (15. června), následně
zajíždí do Zruče-Sence (22. červprostě musí stačit nejhůře na čtvrté
místo, tím pádem bychom vyřazovací
boje začínali doma. To chceme, v ideálním případě pak ještě zkusíme zaútočit i na druhou příčku. Podmínkou
je v sobotu zdolat Český Brod. Tak či
tak jsem přesvědčen, že jestli se nestane nic nepředpokládaného, je v našich silách postup do semifinále a tam
se rovnocenně poprat o finálovou
účast, tedy velký výsledkový úspěch,“
zasnil se kouč Beneš.
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vyšší tuzemské soutěže se rozjížděl
pomaleji. Postupně však Středočeši nabírali herní jistotu, aby se postupným zlepšováním vyhoupli na
stávající druhé místo průběžného
pořadí. Zatímco výběr „jedničky“
naopak opustila vrcholná forma,
čímž následoval pokles na momentální čtvrtou pozici.
„Přesto věřím, že na Brod výkonnostně máme a určitě s ním můžeme na domácí půdě odehrát vyrovnaný zápas. Během dvoutýdenní
přestávky v prvoligovém programu

PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Ani jeden
zástupce prostějovského tenisu
se ve dvouhře nedostal do druhého týdne na Roland Garros.
Maximem bylo 3. kolo Karolíny
Plíškové, která po dvou hladkých
výhrách nestačila na Chorvatku
Martičovou.
„Soupeřka hrála chytře. Počkala si na
své šance. Chyběla mi trpělivost hrát
výměnu desetkrát přes síť. Neměla
jsem moc bodů ze servisu, pokud
jsem netrefila přímo roh nebo lajnu.
Problémů bylo víc. Neseděl mi ani
pomalý kurt,“ hodnotila střízlivě své
vystoupení Plíšková. „Čekala jsem
lepší výsledek, moje hra jde ale nahoru a už se těším na trávu,“ dodala
Plíšková, hráčka TK Agrofert Prostějov.

Karolína Muchová nejdříve vyřadila
nasazenou Estonku Kontaveitovou,
pak ovšem nezvládla zápas s Rumunkou Beguovou. „Prohrála jsem
vyhraný zápas. Mělo to skončit ve
dvou setech. Nechala jsem se uspat,
je to pro mě velká lekce. Příště už
se to nestane,“ uznala vlastní chybu
Muchová.
Hned v prvním kole skončil turnaj pro
Barboru Strýcovou, Kristýnu Plíškovou a také Lukáše Rosola, který se o
postup rval v pěti setech. „Vedl jsem sice
2:1 na sety, soupeř se ale v té době netrefil do kurtu. Postupně mi ale odcházely
nohy. Výsledek byl spravedlivý,“ uznal
člen prostějovskéhop tenisového klubu
Rosol.
(lv)
Výsledkový servis najdete
na straně 26
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PROSTĚJOV Základní část 1.
ligy družstev mužů ČR 2019 jde
do své předposlední pasáže čítající tři kola ze zbývajících čtyř.
A v nadcházejícím 11. dějství
přivítají nohejbalisté TJ Sokol
I Prostějov na svém kurtu u sokolovny na Skálově náměstí TJ
Slavoj Český Brod, ještě loni
extraligový. Hraje se v sobotu 8.
června od 14:00 hodin.
Zatímco Hanáci měli vstup do aktuální sezóny vynikající a dokonce
chvíli vedli tabulku, exúčastník nej-

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 sou-

pisku s potvrzením, že hráči jsou
zaměstnanci dané společnosti.
Družstva na prvních místech
konečného pořadí obdrží věcné ceny, občerstvení v průběhu
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)

trojic. Hlaste se!

PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Ani jeden
fiftýn neodehrála na Roland Garros hráčka prostějovského klubu
Petra Kvitová. Jedna ze spolufavoritek grandslamového turnaje
se odhlásila krátce před svým
zápasem s Rumunkou Cirsteaovou. Turnajovou šestku v pavouku turnaje tak nahradila Slovinka
Kaja Juvanová, poražená kvalifikantka.
„Na posledním tréninku jsem zahrála jeden forhend a vyhrkly mi
slzy do očí. Své tělo znám. Hned

jsem věděla, že něco není v pořádku. Mám natržený sval v levém
předloktí,“ vysvětlila své zranění
Kvitová.
Elitní tenistka věří, že se stihne dát
do pořádku před dalším vrcholem
sezóny ve Wimbledonu. „ Budu dělat všechno pro to, abych tam hrála,“
prohlásila. „Záleží, jak budu připravená, nebo nepřipravená, v jakém
psychickém a fyzickém rozpoložení bych tam odjela. Věřím tomu,
že to bude brzy v pořádku,“ doufá
Kvitová.
(lv)

PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Poslední
zápas kariéry odehrála Lucie Šafářová na kurtech v Paříži, kde
si v roce 2015 zahrála své jediné
grandslamové finále ve dvouhře a
vyhrála čtyřhru. S Roland Garros
se rozloučila také v deblu po boku
Dominiky Cibulkové. Původně
měla hrát s Bethanií Mattekovou-Sandsovou, ta se ovšem nestihla
zotavit po zranění kolene. Česko-slovenská dvojice prohrála v 1.
kole.
„Emocí je spousta a převažují ty pozitivní. Jsem opravdu šťastná. Mám
spoustu krásných vzpomínek a ty na

Paříž patří mezi vůbec nejlepší. Bylo
pro mě důležité se pořádně rozloučit.
Se všemi i s turnajem. Bylo to krásné,“
vyznala se Šafářová, dlouholetá hráčka
prostějovského TK Agrofert.
Bývalá světová pětka se těší na další
životní etapu, ve které rozhodně nebude nikam spěchat. „Nejdříve si dopřeji dovolenou. A pořádně dlouhou.
Pak se uvidí. Sport mám hrozně ráda,
jsem si jistá, že nějak zůstanu s tenisem
spojená. Ale nevím, co přesně budu
dělat. Teď chci žít trochu jiný život a v
budoucnu uvidíme. Nechávám tomu
volný průběh. Čas mě teď netlačí,“
uvedla Šafářová.
(lv)
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jsme se snažili tréninkově pracovat,
zejména na zhoršených trojkách.
A protože jsou kluci bojovníci,
určitě půjdou do utkání s touhou
favorita klidně i porazit. Já bych
z takhle těžkého střetnutí bral bod,“
uvedl trenér nohejbalového Sokola
I Richard Beneš.
Vstup pro fanoušky na zrekonstruovanou tribunu útulného
prostějovského areálku je tradičně
zdarma, navíc každý divák dostane grátis minimálně jedno pivo!
(son)

V sobotu pøijede Èeský Brod, Přebor firem v nohejbale
pro fanoušky pivo zdarma!

Jak známo, Hanáci během zimní pauzy sice přišli o několik hráčů v čele
s juniorským mistrem světa Janem
Matkulčíkem, ale na druhou stranu
kádr i významně vyztužili. Ze statusu neregistrovaných se navrátivší
odchovanci Ladislav a Lukáš Pírkové, výměnou za Matkulčíka získaný
mladík extraligových Modřic Tomáš
Svoboda i nová posila Petr Deutsch
se kvalitativně zařadili po bok osvědčených opor Jakuba Klaudyho, Tomáše Roby a Jana Valenty.
Tím pádem má „jednička“ k dispozici sedm velice dobrých plejerů, což
i při jedné absenci dává možnost postavit hodně silný mančaft schopný
v jednotlivých duelech konkurovat
i největším prvoligovým favoritům.
K tomu se přidala zlepšená atmosféra uvnitř týmu, kam přibyli tři zkušení a zároveň maximálně bojovní srdcaři plus povahově bezproblémový
talent. Do mistráků tak obměněný
soubor vstupoval s ohromným nadšením, které se zkraje letošní první
ligy projevilo.

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

PROSTĚJOV Odhodlání, víra a optimismus, s nimiž nohejbalisté
TJ Sokol I Prostějov před necelými dvěma měsíci vstupovali do 1.
ligy družstev mužů ČR 2019, se zatím naplňují. Posílený kolektiv
patří k lepším účastníkům osmičlenné soutěže, druhé nejvyšší
v tuzemsku. A zápasově nabité úvodní období celého ročníku
se mu většinově povedlo, což znamená slibný vklad do zbytku
dobře rozjeté sezóny.

Zabojuje Sokol I ještě dokonce i o přímý postup do semifinále?
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Prostějovská ZUŠ Open se představila hned na několika místech. Z kavárně zámku se hrálo na kytaru, v altánu u kina zase na klávesy a do toho
zněl zpěv. Kavárna Avatarka pak opět
patřila například houslistům a klavíristům. „Je to tu moc pěkné, líbí se mi
to,“ uvedla Neli Šmídová, která přišla
podpořit svého syna houslistu. „Určitě ale půjdu například i do zámku,“
uvedla žena. Právě na nádvoří zámku probíhal koncert ZUŠ Vladimíra
Ambrose.
Veřejnost díky akci mohla ocenit, jak
rozmanité může umění být. Například v parku si členové zušky zkoušeli
vlastnoručně zhotovené originální

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Zpěv, hudba, výtvarné umění. I tanec. Zkrátka pro
každého se špetkou uměleckého
ducha něco. Tak vypadalo páteční
ZUŠ Open, třetí ročník celostátní
akce. Ta se snaží představit základní umělecké školy po celém Česku.
Včetně Prostějova, ale také Konice, kde se happening konal taktéž.

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

šaty z papíru. Z blízkého altánku zněly melodie z pohádky Princezna ze
mlejna ale také legendární Yesterday
od Beatles. Z Avatarky zase zněla skupina Queen v podání klavíru.
„Snažíme se představit školu veřejnosti, být otevření. Letošního ročníku se účastní všechna naše oddělení.
I když ne úplně všechny děti, to by
bylo organizačně příliš,“ usmívala
se ředitelka školy Eliška Kunčíková,
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PROSTĚJOV Jako každoročně
pořádá Základní umělecká škola
V. Ambrose Prostějov přehlídku
divadelních souborů a jejich hostů
– MEDart, tentokrát ve dnech 4. - 7.
června 2019. Letos využijí organizátoři domácí prostory - sál prostějovského zámku a nové prostory
Divadla Point.
Přehlídku zahájí v úterý 4. června od
19.00 hodin divadelní soubor Na štaci
z Němčic nad Hanou, který je na festivalu již tradičním hostem. Vystoupí
s inscenací Převýchova v díře, která
nabídne příběh chlapce a mladého
muže, dospívajícího v letech komunistické diktatury.
Středeční odpoledne 5. června bude
sál prostějovského zámku otevřen od
14.00 hodin programu Zuškoviny.
S krátkými divadelními kousky přijedou hosté z ostatních základních uměleckých škol, dramatický obor z RG
a ZŠ i CMG. Večerní představení Divadla Point nabídne komedii o ne/komunikaci se světem jako následek života
s technikou a na sociálních sítích místo
reálného života a se skutečnými lidmi.
Ve čtvrtek 6. června otevře třetí festivalový den Takové domácí divadlo.
Dětské diváky čeká pohádka s princeznou, drakem a neohroženým hrdinou. Hrají studenti ateliéru Divadla
a výchovy DF JAMU Petr Theodor
Pidrman a Lucie Hejlová. Čtvrteční
odpoledne bude patřit také žákům

II. stupně ze ZUŠ Němčice nad Hanou, kteří zahrají o dospívání a víře
v sebe sama. Představení Charleyova
teta divadla Point je připraveno na
čtvrteční podvečer od 17.00 hodin
v nových prostorách divadla Point na
Husově náměstí č. 91. Klišé týkající
se psychiatrických léčeben se pokusí
narušit studenti herectví 3. ročníku
DF JAMU. Inscenaci Já tam byl, odehrají „Jamáci“ v 19.00 hodin v sále
prostějovského zámku. V příběhu se
představí i bývalý žák LDO ZUŠ V.
Ambrose - Jan Horák.
Pátek 7. června bude patřit prostorám
prostějovského zámku. Dopoledne
se můžeme těšit na autorskou kabaretní show na bázi stand-up comedy
pro předpubertální a postpubertální
výrostky všech věkových kategorií.
Etiketa Burani v podání Divadla Plyšového medvídka. Hrají Jan Šprynar
a Konrád Popel. Jak dělat v improvizaci sedmimílové kroky nás naučí
lektor Daniel Kunz na workshopu
improvizace. Večerní program bude
patřit opět improvizaci. Čeká nás improvizační klání souborů ze Slovenska
a olomouckých Oliv. Závěrečný Česko – slovenský improvizační večer odstartuje v pátek od 19.00 hodin v sále
prostějovského zámku.
Festival MEDart vznikl za přispění
statutárního města Prostějova. (red)
Grafickou pozvýánku najdete
na straně 24

Už je tu zase MEDart!

Pondělí 3. června 2019
www.vecernikpv.cz

Mezi nejvýraznější rozhodně patří hra
Otec. V dojemné tragikomedii o stařecké demenci vystupuje společně s famózním Janem Vlasákem.
Nedávno si rovněž odskočila do světa
filmu, když nadabovala postavu Jasmíny
ve filmovém muzikálu Aladin v produkci amerického studia Disney. V kinech
si lze Ninu Horákovou poslechnout
od čtvrtka 23. května, kdy měl Aladin
v České republice premiéru. „Děkuji za
nádhernou příležitost dabovat tuto postavu,“ vyjádřila se Nina Horáková na
svém facebookovém profilu.
A to rozhodně není v případě této „neutahatelné“ dívky vše. V hlavním městě
rozjela šňůru vlastních autorských koncertů a v září bude vystupovat v divadle 0KPC *QT¾MQX¾ RTQRčLéKNC JNCU RQUVCX÷
Rokoko v hlavní roli představení Bez \COGTKEMÆJQOW\KM¾NQXÆJQURGMV¾MNW
2x foto: Facebook
Hany věnovaném Haně Hegerové, jejíž
počátky jsou spjaty právě s touto scénu. této jedinečné osobnosti. Už nyní je
V něm by měla Nina Horáková zpívat jasné, že v jejím podání se máme do bu(mls)
mnohé z nezapomenutelných šansonů doucna na co těšit…

PLUMLOV Kdo má rád pravou keltskou hudbu a zábavu či irský tanec,
jeho čas se nebezpečně blíží. Další
ročník tradičního festivali KELTSKÁ
NOC 2019 se totiž koná 19. a 20. července tradičně v plumlovském kempu Žralok. V dvoudenním programu
vystoupí asi 150 umělců a účinkujících z osmi zemí světa. Hlavní hvězdou má být irská zpěvačka Sharon
Shannon & band. V programu jsou
i další vynikající interpreti, k jejiž
představení dojde v příštích číslech
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
který je i letos exkluzivním mediálním partnerem festivalu.
Pojďme si představit titulní tvář letošního ročníku. Sharon Shannon je světová
hudebnice, která je známá především
pro její aranžmá tradičních irských melodií a Irskem ovlivněných ovlivněných
skladeb. Vždy byla dychtivá prozkou-

mat i nové styly, setkávat se a pracovat
s jinými hudebníky. Jako hráčka na
akordeon z Irska dosáhla legendárního
statusu po celém světě a ve své domovské zemi učinila z akordeonu „cool“ hudební nástroj. Její hudební působnost
zahrnuje nejenom oblast irské tradiční
hudby, ale i jiné hudební žánry, jako
Hip-Hop, Cajun, Country, klasická
hudba a Rap.
Její debutové album v roce 1991 se
stalo nejprodávanějším albem tradiční
irské hudby, které kdy vyšlo v Irsku.
Sharon Shannon úzce spolupracovala
a nahrávala hudbu se zpěvačkou Sinéad
O‘Connor a s mnoha jinými světovými hudebníky, např. Jackson Brown,
Dónal Lunny, Moya Brennan, Christy
Moore, Kirsty MacColl, Michael McGoldrick a další. Nahrávka skladby
Cavan Potholes vyšla na kompilačním
albu společně se skladbami interpretů,

jako např.: Bono, Kate Bush, Elvis Costello. Je nositelkou mnoha světových
ocenění a mimo jiné držitelkou doživotní ceny Meteor Music Awards.
Zajímavostí je, že účinkovala pro
americké prezidenty Billa Clintona v Bílém domě a Baracka Obamu
v Dublinu, pro irské presidentky Mary
Robinson a Mary MacAleese, vystupovala na prezidentských návštěvách
v Polsku a v Austrálii. Doprovázela
irského prezidenta Michaela D. Higgins na jeho oficiální cestě po Číně.
Tato folková hudebnice a virtuózka
nejenom na akordeon, ale také housle
a irské flétny vystoupí se svojí kapelou
v České republice vůbec poprvé.
Návštěvníky Mezinárodního hudebního festivalu Keltská noc 2019
v Plumlově čeká se Sharon Shannon
zcela unikátní, celoživotní hudební
zážitek.
(pk)
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PTENÍ Nině Horákové se profesně
velmi daří. Pohledná herečka, která
se s divadelními múzami začala kamarádit již v útlém věku, když byla
devět let členkou dnes již legendárního Ptenského dětského divadla
(PĎĎ), si na nedostatek práce rozhodně nemůže stěžovat. Nedávno
nadabovala roli Jasmíny v americkém
muzikálovém velkofilmu Aladin.
A nyní se chystá na hru o jedné z největších osobností česko-slovenské
hudební scény.
Nina Horáková v Prostějově stále zůstává známou postavou. Nedávno přijala
pozvání na slavnostní obnovení provozu
Divadla Point, kterým v minulosti rovněž prošla. Při této příležitosti ukázala,
že na sobě skutečně tvrdě pracuje a že je
nejen velmi dobrá herečka, ale i originální zpěvačka vlastních písňových textů.
Členka Městských divadel pražských
aktuálně hraje v řadě úspěšných dramat.
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PROSTĚJOVSKO Hlavně na zábavu budou i letos sázet v letních
kinech na Prostějovsku. Promítat
pod širým nebem se bude hned
na několika místech. A ta už se
pomalu chystají na první diváky.
Přípravy vrcholí například v Mostkovicích. Tradiční a jediné stálé
letní kino v regionu už má hotový
program. „Startujeme již jedenadvacátého června. Vsadíme na
úspěšné snímky z posledního roku
a české filmy, hlavně komedie,“
prozradil Pavel Ošlejšek.
Ten láká do kina diváky nejen na neopakovatelnou atmosféru, ale také
na nejpopulárnější filmy z poslední
doby. Včetně toho v České republice
vůbec nejúspěšnějšího. „Letní kino
je spojené spíše se zábavu. Budeme
tedy promítat třeba Bohemian Rhapsody, Ženy v běhu či Mamma Mia,“

vypočítal některé ze snímků. Tradicí
pak budou nedělní pohádková představení. Kino však přišlo se dvěma
novinkami: lidi o dění v Mostkovicích už nyní informuje zbrusu nový
web, pochlubit se v kině mohou také
facebookovou skupinou. První snímek letos promítne 21. června.
Letní kino v Mostkovicích je sice
jediným, které pravidelně hraje, nicméně promítat se bude také na jiných
místech. V pátek 28. června poprvé
chystají promítat také na hřišti ve Vrbátkách. K dočasným letním kinům
by se měl přidat i Prostějov. „Máme
v plánu promítání pod širým nebem,
řeším jeho podobu s paní náměstkyní
Sokolovou. Uskutečnit by se mělo na
nádvoří zámku, zatím je ale vše v jednání,“ uvedla ředitelka kina Metro 70
Barbora Prágerová. „Během kulturního léta se chystáme promítat přímo

na hlavním náměstí. Jak pohádky,
tak rodinné filmy,“ připomněla pak
ještě Milada Sokolová. Na náměstí
tak mohou diváci zhlédnout snímky
jako Asterix a tajemství kouzelného
lektvaru, ale také opět Bohemian
Rhapsody.
Zapomenout se však nesmí ani na
spolek Prostor Prostějov, který už
pravidelně v létě promítá. Letos tak
bude činit v červenci, a to v Držovicích a v Čechovicích. Přesný program ještě není, podobně jako ve
Tvorovicích. Ty se už osm let chlubí
nejmenším českým filmovým festivalem. „Tradičně v pátek a v sobotu
jako první film máme něco pro děti.
Tentokrát se bude festival konat ve
dnech 19. až 21. července,“ prozradila jedna z organizátorek Ludmila
Hýblová. Filmoví nadšenci mají tedy
v létě z čeho vybírat.
(sob)

Pokračuje i nejmenší festival v Česku
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Přípravy vrcholí: Letní kina

která si postupně jednotlivá místa
obešla.
Jen v Olomouckém kraji se ZUŠ
Open zúčastnily na dvě desítky uměleckých škol. Akce má za úkol představit umění jako takové, činnost
škol, ale také umožnit setkání žáků,
učitelů i rodičů. „Systém základních
uměleckých škol nikde jinde na světě není. Je to takové národní stříbro,“
upozornila Eliška Kunčíková.

2CTM\¾OGMKMCX¾TPC6COXwWFGX[UVWRQXCN[D÷JGO<7i1RGPWO÷NGEMÆPCF÷LG
\2TQUV÷LQXC
Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
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Mìsto patøilo umìlcùm

Za zvuku hudby i šustìní papíru.

UGMQPCNX2TQUV÷LQX÷K-QPKEK
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edstavení

NOHEJBALISTÉ SMĚŘUJÍ DO TOP PRVOLIGOVÉ ČTYŘKY ncertem Happening ZUŠ Open
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společnost

kovou stuhou, které dobrovolníci
prodávali za 20 korun. „Lidé ale dali i
stokorunu, v některých případech dokonce tisícikorunu. Spolek měl k dispozici 3 850 kytiček, prodal jich přes
devadesát procent,“ pochvaloval si.
Kromě dobrovolníků sdružených
ve spolku Diana pomohli také školáci z Konice, Bohuslavic a také tří
středních škol v Prostějově – podnikatelské, zdravotní a zemědělské.
„Výtěžek sbírky tentokrát půjde na
výzkum rakoviny plic. Menší část pak
na přístroje do nemocnic,“ prozradila
Marcela Plachá.
(sob)

PROSTĚJOV Skvělá a velice atraktivní akce, která ve čtvrtek 30. května přitáhla na prostějovské letiště přes patnáct stovek návštěvníků.
Bojový 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka uspořádal
Den otevřených dveří, při němž především školákům vojáci předvedli spoustu atraktivních ukázek, zcela zpřístupnili veškerou bojovou
techniku a z nebe na zem poslali také vojenskými akcemi ošlehané
výsadkáře. A když se k tomu všemu přidalo příznivé počasí, o úspěchu
akce nemohlo být pochyb. U toho prostě Večerník nemohl chybět.
Den otevřených dveří na letišti však
PŮVODNÍ
naši elitní vojáci zvládli dokonale a
REPORTÁŽ
nebylo divu, že už před osmou hodinou ranní mířily do Letecké ulice davy
pro Večerník
školáků nejrůznějšího věku. Právě pro
ně vojáci 102. průzkumného prapoMichal KADLEC
ru celou akci připravili. „Chtěl bych
Lokalita, do které se za normálních poděkovat všem členům našeho orokolností nemůžete a hlavně nesmí- ganizačního štábu, protože připravit
te vůbec dostat. Tentokrát byl ovšem tak velkou akci nemůže být logicky
areál prostějovského vojenského letiš- dílem jednoho člověka. Chystali jsme
tě dokořán otevřen, i když návštěvníci ji dlouho dopředu, protože zabezpečit
včetně redaktora Večerníku museli přítomnost vojáků a hlavně techniky
při vstupu do areálu projít důkladnou v jediný den na jednom místě, to dá
bezpečnostní prohlídkou.
fušku. Hlavně co se týká vrtulníku
nebo zorganizování přeletu stíhaček z
Čáslavi,“ řekl Večerníku přímo na letišti podplukovník Pavel Hriník, velitel
102. průzkumného praporu generála Palečka v Prostějově. „Zkušeností
máme ale dost z minulých ročníků
Dne otevřených dveří, takže z těch
jsme vycházeli i letos. A jsem rád, že je
zde přes 1 500 dětí a vidím tady i pár
desítek dospělých návštěvníků, tedy
kromě učitelů,“ pousmál se velitel praporu.

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

Vojáci předvedli na prostějovském
letišti například ukázky zbraní,
techniky a materiálového vybavení průzkumníků, seskoky i slanění
výsadkářů, provedení přepadu vozidla s teroristy, ukázku bojového
umění Musado, ukázky výcviku psů,
útok vojenské policie na chráněnou
osobou a spoustu dalších a dalších
dynamických ukázek. Nechyběla
ani přehlídka pilotáže vrtulníku či
přelet Gripenů z čáslavského letiště.

BYLI JSME
U TOHO

102. průzkumný prapor generála Palečka otevřel letiště veřejnosti

92-(16.È6+2:352

milujeme
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jakýý byyl zám
meccký děttskýý deen...

PROSTĚJOV Tradiční Prostějovské léto začíná už tento týden! I letos
si pro vás organizátoři připravili bohatý program včetně sportu, výletování, hudby, tance, her, filmů a pohádek. Těšit se můžete na blade nights,
Pavla Calltu, Xindla X, Asterixe, lesní studánky, Bohemian Rhapsody a
mnoho dalšího. První z řad akcí je
přitom discgolfový turnaj v Kolářových sadech již tohle úterý.
Kulturní Prostějovské léto 2019 je již
za humny. Co organizátoři připravili na
první měsíc programu? Lidé se mohou
těšit na discgolf, soutěže, hudbu, tanec
či vyjížďku na kolečkových bruslích.
Nebude chybět ani vycházka a setkání
se záchranáři zvířat.“ Prostě prostějovské kulturní léto, jak má být.
Zahájeno bude v úterý 4. června od
17:00 hodin v Kolářových sadech
discgolfovým turnajem pořádaným
Sportcentrem DDM Prostějov. Na

tuto akci můžete přijít s celou rodinou,
kamarády nebo sami. Disky na hru vám
pořadatelé samozřejmě zapůjčí přímo
v sadech. Není třeba zasílat žádné přihlášky, účastníci se budou registrovat
zdarma na místě. Je nutné jen v 17:00
hodin přijít na prezentaci ke hvězdárně
a v 17:20 už turnaj započne. Pro jakékoliv informace neváhejte kontaktovat
Jiřího Nováka ze Sportcentra prostřednictvím e-mailu: jnovak@sportcentrumddm.cz nebo telefonního čísla:
776 583 694.
Prostějovské kulturní léto bude pokračovat ve čtvrtek 13. června na náměstí
T. G. Masaryka prostějovskou koloběžkou. Od 8:30 hodin bude připravena
pro základní školy, od 14:00 hodin pak
pro veřejnost. Následující den bude naplněn taktéž sportem – od 20:30 hodin
se můžete zúčastnit blade nights, vyjížďky na kolečkových bruslích a koloběžkách, která startuje u dětského do-

pravního centra. V sobotu 15. června
se pak budete moci vydat na vycházku
k mokřadu Mokroš u Mořic, odkud se
poputuje do Němčic nad Hanou, kde
navštívíte záchrannou stanici. Koncem června se pak můžete těšit ještě na
koncert s Pavlem Calltou a vystoupení
tanečních skupin a souborů z okresu
Prostějov.
V červenci v rámci Prostějovského léta
proběhne deskohraní, čtení pohádek a
příběhů, noc s filmy Bohemian Rhapsody a Asterix a tajemství kouzelného
lektvaru, vycházka na Kosíř, koncert
kapely Mirai či hledání lesních studánek. Srpen pak nabídne třeba cyklovýlet kolem mlýnského náhonu, film
Ženy v běhu, módní přehlídku nebo
závěrečný večer s Xindlem X. Také letos tedy máte na výběr bohatou plejádu kulturních zážitků, jichž se můžete
zúčastnit, a to zcela zdarma. Tak proč
toho nevyužít?
(tem)

➢

ZE STRANY 3

„Jsem tu už několikátý rok,“ dozvídám se od mladé slečny Adély Hradi-

Michal SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

DZBEL Pořádně živo bylo uplynulou sobotu v lesích nedaleko Dzbelu. Vyrazilo do něj totiž přes šest
set dětí s rodiči i prarodiči. Cíl?
Stanoviště plná úkolů a pohádek.
Už u bran areálu příchozí přivítaly
čarodějnice. Dále se pak děti mohly těšit třeba na Křemílka a Vochomůrku, Rumcajse, perníkovou
chaloupku i další bytosti. U toho
prostě Večerník nemohl chybět.

lové. S kolegyní má na starost místo,
kde děti poznávají státy a vlajky. „Celkem jim to jde. Problém jim ale dělá
Rusko a Norsko,“ poznamenala. A už
se zase musela věnovat dětem, u stanoviště se totiž pomalu tvořily fronty.
Právě množství lidí některým účastníkům až vadilo. „Byl jsem tady už
dávno. Tehdy to bylo takové komornější,“ rozhlíží se po hemžícím
se lese Boris Brockner. „Na druhou
stranu je to skvěle zorganizované,“
dodává záhy.
Nejen děti, s nimiž zavítal na akci, si
dosyta užily skákání a házení na cíl.
Ať už vršky, šiškami, nebo kroužky.
Zájemci se mohli proletět na koštěti
nebo se utkat s vlkem. „Líbí se nám
tady, nejvíce asi Křemílek s Vochomůrkou. Nejsme zde poprvé,“ prozradila pak Kamila Kubová kousek nenudily. Čekala na ně diskotéka s inpřed koncem pohádkové cesty lesem. diánkou, mohly si pak také vyzkoušet
Nicméně ani v samém závěru se děti střelbu ze vzduchovky nebo z kuše.

PROSTĚJOVSKÉ LÉTO ZAČÍNÁ Na dětský den dorazily

Ten den měl být pro princeznu Gabrielu ze zámku v Čechách pod Kosířem jako každý jiný. Jenže nebyl.
Její tatínek se totiž místo tradičního
lovu pustil do organizování zásnub.
Princezna si měla vzít prince Frederika z Portugalska. Jenže místo toho,
aby se mu vrhla do náruče, tak jej
raději vyzvala na šermířský souboj.
Ten ke svému překvapení prohrála,

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

ČECHY POD KOSÍŘEM Která z dívek by alespoň na nějaký čas
nechtěla být princeznou, žít na zámku, mít po ruce služebnictvo
a odmítat neustálé nabídky k sňatku od řady pohledných aristokratů ze všech koutů Evropy. Vcítit se do této role mohla všechna
děvčata, která první červnový den zavítala na zámek v Čechách
pod Kosířem...

Pohádka přitom rozhodně neby- Další z celé plejády akcí si zámek v
la tím jediným, co bylo v sobotu Čechách pod Kosířem pro své nápro děti připravené. Ve spolupráci vštěvníky připravil již na nadcházes Hanáckou ambasádou byly před jící sobotu a neděli. Tentokrát se do
zámkem nachystané zajímavé soutě- středu pozornosti dostane jedinečže pro nejmenší a děti si mohly svoji ný zámecký park. Konat se tam tošikovnost vyzkoušet i při řemesl- tiž bude Víkend otevřených zahrad,
a tak se nakonec přece jen vdala a ných dílničkách. Celý den pak zpest- který nabídne prohlídky s vedoucím
2TKPEG\PC)CDTKGNCPCUXCVDW\RQé¾VMWPGO÷NCCPKRQO[wNGPÊ
zároveň zjistila, že muži nejsou jen řil také Josef Sýkora se svojí kytarou. parku.
Foto: Martin Zaoral
na to, aby jim usekávala různé části
těla...
saa
3x foto: Martin Zaoral
Právě tento příběh byl připraven
pro návštěvníky zámku v Čechách
pod Kosířem během letošního dětského dne. Přestože se v tento den v
okolí konalo velké množství akcí, na
nedostatek zájmu si pořadatelé nemohli stěžovat. „Už jsem tady poněkolikáté a tahle pohádka byla zatím
asi nejvtipnější, kterou jsem viděl.
Akorát mě překvapila neukázněnost
2TKPEG\PC)CDTKGNCUGX÷PQXCNCUXÚOXNCUVPÊO\¾NKD¾O 0CMQPGE RąGEG LGP UMQPéKNC X P¾TWéK RQTVWICNUMÆJQ -TQO÷RQJ¾FM[PC\¾OMWD[N[XGPMWRTQF÷VKRąKRTCXGP[
nejen některých dětí, ale i jejich ro- OG\KP÷åRCVąKNJNCXP÷wGTO
RTKPEG
FÊNPKéM[CUQWV÷åG
dičů a prarodičů,“ svěřil se se svými
dojmy jeden z návštěvníků.

1DGÈWVNÙGHQVHYG½YDODSULQFH]QD*DEULHOD
GURERWLQDVLSÔLvODQDVYÅ

KRÁLOVSKÁ SVATBA

Na zámku v Čechách pod Kosířem se konala

PROSTĚJOVSKO Spokojenost.
Tak hodnotí výsledek „kytičkové
sbírky“ na Prostějovsku spolek
Diana, který v minulém týdnu
zveřejnil výsledky. „Do terénu vyšlo pětatřicet dvojic a celkem se
vybralo 90 780 korun. Je to velmi
dobrý výsledek, kterého se podařilo dosáhnout i přes nepříznivé
počasí,“ usmívala se předsedkyně
prostějovské organizace Marcela
Plachá.
Během třiadvacátého ročníku sbírka,
kterou pořádá Liga proti rakovině,
nabízela zájemcům kytičky s meruň-

(TODàFTnnGTII<??M<àFP

30
VS.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

Marek SONNEVEND

pro Večerník

Hosté měli do mezinárodního klání
reprezentačních výběrů zemí dvou
různých kontinentů drtivý nástup. Oba
ženské duely, které klání otevíraly, i následné dva souboje kadetů působivě
ovládli vyslankyně/vyslanci Oceánie,
neboť předvedli maximální připravenost, ohromnou tvrdost i strhující
nasazení. Evropská škola se tomuto drsnému náporu snažila čelit, leč zprvu
marně. A tak po čtyřech bitvách ve vysokém tempu průběžný stav střetnutí
poskočil na hrozivých 0:8.
Následně však došlo k prudkému obratu
vývoje, který rozpumpoval bouřlivé obecenstvo a diváckou kulisu rozproudil do
pořádných otáček. Všichni tři čeští junioři totiž statečným i technicky vedeným
bojem výsledkově uspěli, stejně jako první muž sestavy Patrik Baláž s prostějovskou klubovou minulostí. A z původně
jasné partie se tak díky vyrovnání skóre
na 8:8 stalo dokonalé drama!
Závěr gradujícího utkání ale přece jen
patřil nabušeným Australanům, kteří
vyhráli všechny tři závěrečné mužské
bitky. Každopádně Češi jim zásluhou
své plné bojovnosti nedali absolutně nic
zadarmo, například dlouho prohrávající
borec domácího BC DTJ Pavel Ján se
v úplně posledním střetu večera přecházejícího v noc srdnatě snažil zvrátit
nepříznivý průběh finálním tlakem ve
stylu filmového Rockyho. Jeho protivník byl chvíli před vypršením času dokonce ještě počítán, ovšem k záchraně
výsledku to přesto nestačilo.
Návštěvníci z Queenslandu tak na
Hané uspěli celkovým poměrem 8:14,
nicméně porážka nemusela nikoho
z Čechů, respektive Moraváků nijak
mrzet. Zvítězil totiž hlavně vynikající
bojový sport exkluzivní úrovně!
Za skvěle vydařenou boxerskou akcí se
obsáhle ohlédneme v příštím vydání
Večerníku, kde přineseme například
rozhovor s šéfem pořádajícího BC
DTJ Prostějov Petrem Novotným, fotoreportáž, střípky zajímavostí z celého
zápasu, redakční komentář a chystáme
i exkluzivní interview s Karlosem Vémolou!

-XQLRĥLGRNJ
Kevin Godla
Charlie Bell
2:0 na body

REFKRGQtSDUWQHíL%&'7-3URVWĨMRY

„Prostějovský box má obrovskou, dlouholetou a úspěšnou tradici, na kterou se v současnosti snažíme navazovat. Jak výchovou nových
generací zdejších rohovníků, tak pořádáním různých akcí a zápasů. Víme totiž, že Prostějov stále má zázemí skvělých boxerských fanoušků, kteří umí tuhle snahu ocenit. A máme velkou radost, že se to tímto mezinárodním utkáním Česká republika – Austrálie potvrdilo. Diváci přišli, vytvořili bouřlivou atmosféru a taky díky lidem vyzněl celý zápas, myslím, na jedničku. Výprava soupeře z Queenslandu
přivezla to nejlepší, co má australský box k dispozici, v podstatě samé mistry tamního kontinentu. My jsme se proti téhle vysoké kvalitě
snažili nasadit rovněž to nejlepší z celé Moravy a vzešlo z toho jedenáct parádních soubojů tří věkových kategorií, přičemž se do ringu
dostali kluci i holky. Těší mě, že po jasném začátku ve prospěch hostů se našim borcům povedlo průběh vyrovnat a nakonec se utkání
změnilo v dramatickou bitvu špičkové úrovně. Z mého pohledu se večer maximálně vydařil jak po sportovní, tak po organizační stránce.
Prodali jsme své pořadatelské zkušenosti z posledních let a v úzké spolupráci se statutárním městem Prostějovem se povedlo uskutečnit
tento ambiciózní projekt. Moc děkujeme všem aktérům, příznivcům, lidem podílejícím se na organizaci i partnerům v čele právě s městem Prostějov a jeho primátorem Františkem Jurou.“
Martin Klíč je hlavním trenérem mládeže BC DTJ Prostějov, šéfem Jihomoravské oblasti a členem Výkonného výboru
České boxerské asociace

Odvíjel se vyrovnaný boj, v otevíracím dějství se zdál účinnější v opačném gardu boxující host. Ve druhém
kole se ovšem domácí borec dokázal zlepšit, jeho aktivita i přesnost
vzrostly. V posledním kole už se šlo
na morál, Australan byl trochu lepší.
Pavlovi naopak vyšel závěr, kdy byl
protivník chvíli před koncem počítán. Přesto se zrodila těsná prohra
prostějovského bijce.
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

0XçLGRNJ
Pavel Ján
Austin Aokuso
0:2 na body

/CTVKP -NÊé XNGXQ  RąGDÊT¾ QF CWUVTCNUMÆJQ MQWéG #VVKN[
-QXCEUGFCTtDQZGTUMÆTWMCXKEG Foto: Marek Sonnevend

O něco aktivnější i přesnější byl od
úvodu hostující rohovník. Patrik mu
však zkraje druhého dějství dvakrát
vybombil a soupeř byl počítán. Zby-

Další drtivý start hosta, nicméně domácí mladík se přizpůsobil a k vidění
byla parádní bitka. Klokan neustále
tlačil, Severomoravan dobrým po-

Další vyrovnaný boj s tvrdými výměnami. Zdálo se, že Dominik častěji
zasahuje, ale ve druhém kole se mu
spustila krev z tržné rány na tváři.
Což ho ale nezastavilo, perfektním
závěrem definitivně rozhodl.

Dominik Gloser
Dylon Biggs
2:0 na body

0XçLGRNJ
3DWULN%DOiç
Jake James Brown
2:0 na body

Martin KLÍÈ - BC DTJ Prostìjov

0XçLGRNJ
Václav Klimša
Paulo Aokuso
0:2 r.s.c. v 1. kole

Mladší z queenslandských bratrů
působil od začátku nebezpečněji
a opravdu – hned v zahajovací tříminutovce zasadil Vaškovi velkou
pecku. Sudí správně nenechal otřese-XQLRĥLGRNJ ného Čecha ve střetnutí pokračovat.

Spíše takticky vedený a opatrnější
duel s oboustranně prudkými výpady. Pepa postupně přitvrzoval a víc
chodil do svého soka, častěji trefoval.
Zasloužené vítězství po poměrně vyspělém výkonu.

Josef Škop
Kaleb Gray
2:0 na body

Kadeti do 70 kg:
Gerth Schmidt
Jake John Patrick
0:2 na body

Protinožec od začátku spustil
ohromný nápor, Evropan se mu
snažil čelit v hodně výživné přestřelce. Jenže na vynikajícího soka
neměl, rozhodčí ho už v prvním
dějství dvakrát počítal a to znamenalo předčasný konec.

Kadeti do 66 kg:
Vladimír Skalský
Antonio Futol
0:2 r.s.c. v 1. kole

O hlavu menší domácí bojovnice se
snažila brát dech údery na spodek
a překonávat kryt rychlými kontry,
protivnice těžila z výšky i delších rukou. Vyrovnanou a taktickou partii
rozhodl lepší závěr zkušené Australanky včetně počítání Češky.

Nella Freiherová
Sacha Ryen Dryden
0:2 na body

Protinožec využíval své větší rychlosti a připisoval si víc přesných ran,
i když Denis se snažil tvrdostí vyrovnat. Leč živější rival odevzdával vyšší
kvalitu a těžil z mnohem bohatších
zkušeností, byť se domácí chlapík
-XQLRĥLGRNJ statečně rval až do konce.

0XçLGRNJ
Denis Farkaš
Ben Hussain
0:2 na body

hybem utíkal a kontroval. Celkově tek dramatického mače probíhal rovzasloužený výsledek.
nocenně, až nápor v koncovce a druhé počítání Browna stanovilo vítěze.

JAK ŠLY ZÁPASY...

Nabuzený Kevin na soupeře vletěl
v ohromném stylu, za skvělé úvodní
kolo sklidil bouřlivý aplaus. Strhující
řežba pak pokračovala v úžasné kvalitě, porubský tanečník předvedl super
æHQ\GRNJ výkon v top utkání večera.

Češka byla po drsném nástupu soupeřky hned za dvacet sekund počítána, ale pak průběh vyrovnala a strhl
se velký boj. Australanka však častěji přesně zasahovala a byla tvrdší,
o něco lepší.

Kadetky do 60 kg:
Natálie Kozubíková
Keana Welsh
0:2 na body

$QZGTUMÆXÚD÷T[èGUMÆTGRWDNKM[C#WUVT¾NKGUQHKEK¾NPÊOKJQUV[OG\KP¾TQFPÊJQWVM¾PÊPCURQNGéPÆOUPÊOMW
Foto: Marek Sonnevend

2é,0$75(1§5$

Vše odstartovalo oficiálním vážením
všech rohovníků a rohovnic obou
týmů úderem čtrnácté hodiny v krásném prostředí obřadní síně prostějovské radnice. Zároveň začal na prostranství před historickou budovou
růst pod rukama zručných pracantů
zastřešený ring a okolo něj montované tribunky pro diváky. Ti začali
ochozy zaplňovat již po sedmnácté
hodině, ačkoliv úvod očekávaného
mače byl naplánován až na osmnáctou. V tu dobu nebylo v hledišti už
téměř k hnutí, boxerský šlágr vyvolal
mezi veřejností značný zájem.
Leckoho možná nalákala i slíbená
osobní přítomnost legend tuzemských
bojových sportů. Stříbrný olympionik ze Sydney 2000 Rudolf Kraj sice
nedorazil, ale devadesátiletý (!) vítěz
olympiády 1952 v Helsinkách Ján
Zachara i ohromně populární hvězda
MMA Karlos Vémola ano. Právě oni
celý zápas slavnostně zahájili společně
s primátorem statutárního města Prostějov Františkem Jurou, přičemž akci
v úzké spolupráci s městským vedením zorganizoval oddíl boxu BC DTJ
Prostějov.
Moderování se ujal zkušený konferenciér Petr Salava, odborné komentáře včetně představování jednotlivých aktérů
i aktérek přidával hlavní trenér mládeže
détéjéčka a šéf Jihomoravské oblasti
v jedné osobě Martin Klíč.
Hned slavnostní nástup dvou jedenáctičlenných kolektivů, jejich realizačních týmů a všech hostů sliboval
mnohé, atmosféru velkého očekávání
ještě prohloubily státní hymny. Nejprve australská, vzápětí česká. Parádní
bylo rovněž vystoupení pětice děvčat
z Tanečního studia Free Dance Vrahovice. A pak se šlo konečně do boje!

Marek
SONNEVEND

Původní
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Už předem bylo jasné, že mezinárodní utkání v boxu Česká republika versus Austrálie přímo v centru Prostějova
pod otevřeným nebem se stane jednou z největších sportovních událostí tohoto roku v regionu. Tenhle předpoklad se stoprocentně potvrdil, ba co víc skutečnost ještě předčila veškerá
očekávání. V sobotním večeru to totiž bez přehánění byla úžasná podívaná, kterou sledovala odhadem necelá tisícovka nadšeně hlučných fanoušků! Nechyběl u toho ani PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, který se stal mediálním partnerem akce.
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d/QFGTQXCNLUGOWåURQWUVWTč\PÚEJURQTVQX
PÊEJ\¾RCUčCCMEÊKURQNGéGPUMÚEJWF¾NQUVÊ
CNGDQZRQRTCXF÷URÊwXÚLKOGéP÷6QJNGOG
\KP¾TQFPÊWVM¾PÊRQFwKTÚOPGDGORąGFMT¾U
PQWRTQUV÷LQXUMQWTCFPKEÊO÷XwCMUMWVGéP÷
PCFEJPWNQO÷NQMXCNKVWKCVOQUHÆTW\¾TQXGÿ
XGNMÚP¾DQL#RQFUVCVPÆO[UNÊOD[NQåGX[
wNQRQéCUÊ1FRQNGFPGVQEJXÊNKX[RCFCNQPC
RQą¾FPQWRTčVTåOTCéGPPCwV÷UVÊwNCDQMGO
CURCFNCQRCVP¾EVMKNQOGVTčF¾NX1NQOQWEK
&ÊM[VQOWRTGEK\PÊOQTICPK\¾VQTčOwRKéMQ
XÚOCMVÆTčOKXÚDQTPÚOHCPQWwMčOXwGEJPQ
X[wNQPCLGFPKéMWq

moderátor duelu
Česko – Austrálie O CELÉM DNI:

PETR SALAVA,

d8 RTXPÊ ąCF÷ EJEK OQE RQF÷MQXCV RTQU
V÷LQXUMÚO JQUVKVGNčO LCM UG Q P¾U EGNQW
FQDW XÚVGéP÷ UVCTCNK 7D[VQX¾PÊ X *QVGNW
6GPPKU %NWD RCT¾FPÊ OÊUVPÊ TCFPKEG P¾F
JGTP¾OQJNKLUOGUKRTQJNÆFPQWVKLGLÊQD
ąCFPÊUÊÿCX÷åRQFÊXCVUGPCO÷UVQCQMQNÊ
R÷MP÷\XÚwM[5COQVPÚ\¾RCUO÷NXGNKEG
FQDTQW ×TQXGÿ X FQO¾EÊEJ DQTEÊEJ LUOG
PCwNK \FCVPÆ UQWRGąG # PCXÊE RNP÷ X FW
EJWHCKTRNC[EQåLGOQEFčNGåKVÆ<OÆJQ
JNGFKUMCXÊEPGåMQPGéPÚXÚUNGFGMD[ċP¾U
XÊV÷\UVXÊUCOQ\ąGLO÷V÷wÊ<VQJQVQWVM¾PÊ
CQDGEP÷\2TQUV÷LQXCUKQFXG\GOGLGPV[
PGLNGRwÊ\¾åKVM[CX\RQOÊPM[q

hlavní kouč Austrálie
PO VÍTĚZNÉM STŘETNUTÍ:

ATTILA KOVACS,

d2QFÊXCNLUGOUGPC[QWVWDGUP÷MVGTÚOK\¾
RCU[UQWRGąGCX÷F÷NåGDWFGUKNQX÷FQDTÚ
C åG UG U PÊO PGUOÊO TX¾V URÊw DQZQXCV
\×UVWRW6QUGOKFCąKNQX÷VwKPWWVM¾PÊLUGO
D[NO[UNÊONGRwÊ#MQT¾VOKXLGFPQOMNKPéKFCN
PGEJV÷P÷NQMVGOFQQDNKéGLGCTQ\VTJNVX¾ą0GL
FąÊXLUGOUKO[UNGNåGO¾OTQ\DKVÚPQUCCå
\CEJXÊNK\LKUVKNåG\TCP÷PÊLGLKPFG0CwV÷UVÊO÷
VQPKLCMPGTQ\JQFKNQPQTO¾NP÷LUGODQLQXCN
F¾N /G\KUV¾VPÊEJ WVM¾PÊ Wå O¾O \C UGDQW
XON¾FGåPKEMÚEJMCVGIQTKÊEJXÊECNGUVąGVPQWV
UG U DQTEGO \ LKPÆJQ MQPVKPGPVW D[NQ P÷EQ
URGEK¾NPÊJQ<CVWJNGwCPEKVTGPÆTQXKOQEF÷
MWLKwNQQXÚDQTPQW\MWwGPQUVq

junior ČR z Vítkovic
po poražení Dylona Biggse:

DOMINIK GLOSER,

d2Q\X¾PMCQFRQąCFCVGNčPCVQJNGWVM¾PÊO÷
UVTCwP÷ RąGMXCRKNC C \¾TQXGÿ RąÊLGOP÷ RQ
V÷wKNCOQET¾FLUGO\G5NQXGPUMCUGOFQ
2TQUV÷LQXCRąKLGN<CVWJNGOQåPQUVXGNMÆFÊM[
KMF[åPGXÊOLGUVNKVCMQXÚFGXCFGU¾VKNGVÚUVC
ąGELCMQL¾LGwV÷P÷MQJQXčDGE\CLÊO¾2QMWF
CPQCNKFKOQLGF¾XPÆ×UR÷EJ[QEGÿWLÊO¾O
\VQJQUCOQ\ąGLO÷TCFQUV#NGPCP÷LCMQWRQ
RWNCTKVWLUGOUKPKMF[PGRQVTR÷N-CåFQR¾FP÷
LUGO UG PC UQWéCUPÚ wRKéMQXÚ DQZ RQFÊXCN
OQET¾FPCXÊEXKF÷VCWUVTCNUMÆTQJQXPÊM[PC
XNCUVPÊQéKUGPGRQwV÷UVÊMCåFÚFGPq

olympijský vítěz
z Helsinek 1952 O AKCI:

JÁN ZACHARA,

junior ČR z Poruby
PO ZDOLÁNÍ Charlieho Bella:

d4Q\JQFNOčLNGRwÊRQJ[DCåGLUGOUQW
RGąG\CUCJQXCNCPKåD[EJUGUPÊO\D[
VGéP÷RTCN6CMVKMCD[NCJPGFPCP÷JQXNG
V÷VWM¾\CVåGUGXčDGEPGDQLÊOCXGNMÚO
P¾UVWRGO JQ \NQOKV <Cé¾VGM UG OK HCMV
RQXGFN CNG UQWRGą QFQN¾XCN EGNÚ \¾RCU
D[NVXTFÚ8KF÷NLUGOP÷LCM¾LGJQXKFGCPC
[QWVWDGCNGPGX÷F÷NRąGUP÷LCMÚ\RčUQD
DQLG \XQNÊ 2TQVQ LUGO EJV÷N DÚV CMVKXPÊ
JNCXP÷L¾U¾OCWTéQXCVRTčD÷JEQåUGOK
FCąKNQ$QZQXCVRTQVK#WUVTCNCPQXKD[NCUW
RGT\MWwGPQUVXÊV÷\UVXÊO÷JTQ\P÷V÷wÊq

KEVIN GODLA,

d/QE O÷ V÷wÊ åG RąKwNQ VQNKM NKFÊ C OQ
TCXwVÊ HCPQWwEK DQLQXÚO URQTVčO HCPFÊ
-F[åDQZGTUMÆOWWVM¾PÊX[VXQąÊVCMQXQW
MWNKUW LG VQ UWRGT ,¾ LUGO URQLKN FX÷
RąÊLGOPÆ CMEG UGO FQ 2TQUV÷LQXC LGFW
\ TQFPÆ 1NQOQWEG C VCOPÊJQ VąKE¾VÆJQ
TQéPÊMW /GOQTK¾NW ,QUGHC /WUKNC X \¾
RCUG<CVCOPÊ5QMQNLUGOFąÊX\¾RCUKN
\CVÊOEQDQZGTLUGOD[NXåF[EM[URÊwJQT
wÊ#VCF[UGCURQÿOčåWP÷éGOWRąKWéKV
-CåFQR¾FP÷ FTåÊO PCwKO DQLQXPÊMčO
CDQLQXPKEÊORTQVK#WUVT¾NKKR÷UVKCX÷ąÊO
åG\XÊV÷\Ê#D[éGwVÊNXKåTCNKLCMQRTXPÊq

hvězda českého MMA
PŘED DUELEM

KARLOS VÉMOLA,

d0CwÊ FNQWJQFQDQW UPCJQW LG QåKXKV JNCX
PÊ RTQUV÷LQXUMÆ P¾O÷UVÊ 6 ) /CUCT[MC
\CLÊOCXÚOK CMEGOK RTQ XGąGLPQUV # VQJNG
OG\KP¾TQFPÊ URQTVQXPÊ WVM¾PÊ X DQZW UG
X[FCąKNQQRTCXFWUMX÷NG-F[å\COPQWwÆH
RQą¾FCLÊEÊJQQFFÊNW$%&6,2TQUV÷LQX2GċC
0QXQVPÚ RąGF VąGOK VÚFP[ RąKwGN U VÊOJNG
P¾RCFGOO÷NLUGOTCFQUV#wNKLUOGFQ
VQJQURQNGéP÷D[ċwNQ\CVCMMT¾VMQWFQDW
PCRąÊRTCX[QXGNKEGP¾TQéPÚRTQLGMV<XÚ
UNGFMWLUGOPCFwGPÚD[NVQXÚDQTPÚ\¾RCU
X[UQMÆ×TQXP÷XDQWąNKXÆCVOQUHÆąGURQWU
V[FKX¾MčMVGąÊRąKwNKCRQX\DW\QXCNKq

primátor statutárního města
Prostějov O PROJEKTU

FRANTIŠEK JURA,

OHLASY
AKTÉRÙ

box

lední hokej

U
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nebude docházet k situaci, jaká nastala
v minulé sezóně. Hráči působící v SK
1913 formou střídavých startů se vrátili
do svých mateřských klubů. Vinou jejich
vlastního soutěžního rozpoložení i díky
jejich solidní formě, prostřednictvím které si vysloužili možnost startovat na vyšší
úrovni.
rotože se jednalo o tahouny prostějovské juniorky, vznikly v řadách
červeno-bílých ztráty, které se nahrazovaly jen velmi obtížně. Vlastně se je stoprocentně nahradit nepodařilo. A to je
také jeden z podstatných důvodů, proč
Prostějov a jeho junioři neskončili výše
než na třetím místě nižší nadstavby Regionální ligy juniorů (druhé nejvyšší juniorské soutěže). Věřím, že bez odchodu
klíčových hráčů by Prostějované nižší
nadstavbu vyhráli. Jejich výhodou ale
bezesporu je, že jsou stále ještě velmi mladí a většinu juniorské kariéry mají před
sebou. Na série triumfů nad jejich soupeři tak mají ještě přece jen trochu čas.
Navíc se mimo veškeré výsledky povedl
jiný cíl, který s nimi nesouvisí. Stabilizace
kádru (a to platí i pro dorost) a hokejový
progres jeho jednotlivých členů. Tady se

Pr
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C

jedná o něco, co bylo potřeba provést.
A je skvělé, že se to provedlo – poctivě.
o ale řadu lidí, kteří se o dění
kolem prostějovské juniorky
zajímají, zaskočilo, byl odchod trenéra
Jaroslava Becka. Přesněji neprodloužení
spolupráce s ním ze strany klubu. Teprve
čas ukáže, jestli to byl dobrý, nebo špatný
tah. Dokážu si ale představit, že zatím tato
událost budí u části hokejové veřejnosti
(nejen) v Prostějově rozpaky.
dorostu z velké části platí to, co
u juniorky. Do budoucna to chce
ryze prostějovský tým. Trenéři pak jasně
budou vědět, na čem jsou. Budou „hospodařit s vlastním“ a nemusejí se spoléhat na „spojence“. Je pochopitelně otázka
času, až se Prostějovu tohle podaří.Dřív
nebo později přijde silný a početný
ročník (případně ročníky), na kterém
v klubu budou moci směle stavět. Pak
už to může být jenom lepší, prozatím je
potřeba poděkovat okolním klubů za
spolupráci a pomoc, kterou Prostějovanům poskytly. Bez nich by to v Prostějově momentálně nešlo.
ostějovská budoucnost, to jsou
třeba i týmy žáků. Mladší žáci
pod vedením trenéra Smejkala vyhráli pomalu, co mohli. Starší žáky zase
chválil kouč Janeček, když si je vytáhl
o kategorii výš do dorostu. Tyto hokejové ročníky, plus ty ještě mladší
(například silný ročník 2012), se Prostějovu nesmějí rozprchnout jinam. Pokud je udrží pohromadě, do budoucna
se mu to vyplatí. Zase to může být ten
silný Prostějov, jaký tu byl třeba v období, kdy za juniorku hrával pozdější
několikanásobný vítěz extraligy Jiří
Cetkovský.
Suma sumárum. Uplynulá sezóna
byla pro SK Prostějov 1913 krokem
do nové éry. Slibným krokem, na který však nutně musejí navázat další.

ANALÝZA
PETRA
KOMÁRKA

Vzpruha na Valašsku

stoupit do vyšší nadstavby Regionální ligy
juniorů. Po základní části ale bylo jasné,
že se jeho plány budou muset pozměnit.
Mezi postupujícími se totiž Prostějované
nenacházeli. „Nepodávali jsme vyrovnané výkony,“ přiznal Fojt. Opodstatnění se
mu nehledalo snadno, nakonec se zastavil
u individuálních chyb. „Pod naše nestabilní výkony se rozhodně podepsaly. Vyplynuly z nich chyby v obraně,“ měl jasno.
Úvod mistrovské sezóny, který spadal
do první poloviny září, juniorům Prostějova nevyšel. V prvních dvou zápasech vůbec neskórovali a doma podlehli 0:6 Šumperku a 0:2 Kroměříži. „Pár
dní před začátkem sezóny k nám přišli
noví kluci z extraligy, s kterými jsme se
nestihli tolik sehrát,“ uvedl Luboš Fojt,
proč dvě představení na vlastním ledě
za sebou dopadla, jak dopadla.
Zároveň tím ukázal na jeden podstatný
fakt. Prostějov v uplynulé sezóně reprezentoval nemalý počet juniorů z jiných
klubů - Přerova, Olomouce, Vítkovic
nebo jako v případě sedmnáctiletého
zadáka Warriors Brno.

S SK Prostějov 1913 a jeho vizí sympatizuje, ovšem více méně na dálku.
Lukáš Majer totiž na rodné Hané momentálně souvisle netrénuje. Působí
ve stovkách kilometrů vzdálených
Kralupech nad Vltavou. Do města ve
Středočeském kraji odešel z Prostějova
v roce 2015.
Lukáš Majer se narodil 11. prosince roku
1995. V rodném Prostějově se pustil do
hraní hokeje, později se přesunul do nedaleké Olomouce. Tam nastupoval za mlad-

9QLzvÉQDGVWDYEÈVHGORXKRGDÔLOR

Většina ostatních týmů z nadstavby
na tom kvalitativně byla hůře než
Prostějovští. „Bohužel i s takovými jsme prohráli,“ ušklíbl se Fojt na
znamení, že jej něco takového vůbec
nepotěšilo, naopak. První utkání
nové soutěžní fáze nicméně Hanáci
zvládli a Nový Jičín pokořili 5:2. Na
Uherský Brod nestačili 1:3, ale poté
znovu 5:2 přemohli Techniku Brno.
Proti Karviné si zastříleli a získali vítězství 9:2, před Orlovou se naproti
tomu po výsledku 4:8 museli pomyslně sklonit. Z Boskovic přivezlo
„Eskáčko“ triumf 4:3 po nájezdech
a Černým vlkům uštědřilo debakl
7:1. Úspěšně prošli rovněž přestřelkou s Frýdkem-Místkem – 9:5, a po
nájezdech udolali Novojičínské –
6:5.

Defenziva se zlepšila, ale...

Prostějovská obrana se po domácím
zápase se Šumperkem zlepšila a tolik
branek od soupeřů už nedostávala.
S Kroměříží vybojovalo „eskáčko“
těsný triumf 1:0, s Valašským Meziříčím zase těsně padlo 1:2. Následovala odplata Novému Jičínu za debakl
z domácí půdy, pod zříceninou středověkého hradu Starého Jičína smetli
Beckovi svěřenci oponenta z Moravskoslezského kraje 8:1. Na závěr
základní části regionální soutěže ještě
přemohli Černé vlky 3:2. „Obrana se
zlepšila,“ souhlasil Luboš Fojt. „Pořád
to ale vůbec nebylo optimální. Pohybovali jsme se ve špatných prostorech
a blbě jsme si přebírali hráče, z čehož
vznikaly obrovské chyby,“ štvalo jej.
Z nepostupu do vyšší nadstavbové skupiny panovalo u prostějovských hráčů

Na první místo v nižší nadstavbě měl
Prostějov dlouho velmi slibné šance.
Naneštěstí pro něj v závěru sezóny nastal
zlom. „To jsme pravidelně prohrávali
i s těmi papírově slabšími soupeři. To byl
hlavní důvod, proč nám první příčka
utekla,“ zlobil se Luboš Fojt. Po začátku
roku 2019 si Prostějov poradil s Uherským Brodem 6:3 a po nájezdech zlomil odpor Techniky Brno poměrem
2:1. S Karvinou přišla divoká prohra
5:8, v Orlové vítězný počin výsledkem
3:2 a proti Boskovicím 4:2. Další body
přidal Beckův výběr proti Rožnovu
(6:4), Frýdku však nedal ani jednu
branku a doma padl 0:5. V poslední
třetině nadstavby Prostějované vyzráli
na Nový Jičín 4:3 a s uherskobrodským
Spartakem prohráli 4:5. Následovaly
nezdary 0:2 s Brnem a 5:6 s Karvinou.

Závìr pøinesl prohry
i s papírovì slabšími
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V konečném součtu obsadil Prostějov
v nižší nadstavbě třetí pozici. „Vzhledem
k tomu, že jsme ve většině zápasů byli
herně lepším týmem, beru třetí místo
jako neúspěch. V utkáních nás bohužel
trápila nízká produktivita,“ posteskl si
bek, jehož vzorem je Petr Zámorský.
Podle jeho slov slyšeli junioři od trenéra Becka po sezóně pochvalu za
odvedenou práci a také za zlepšení se
po individuální stránce. Nad příští sezónou zatím Luboš Fojt nepřemýšlel.
„Svaz udělal opět nějaké změny v naší
kategorii, takže ještě pořádně nevím,
jaké bude obsazení soutěží. V Prostějově se mi ale líbilo, takže bych určitě
rád zůstal,“ prozradil na závěr.

„V Prostìjovì se mi
líbilo. Co ale bude, netuším“

S Orlovou si hokejisté s orlem na hrudi
věděli rady 5:4, proti Boskovicím se to
ale přesně otočilo a výhra nepřišla ani
v souboji s Černými Vlky (3:6). Sezónu
nicméně juniorský výběr zakončil přece
jen vítězně – z Frýdku-Místku si odvezl
pozitivní výsledek 3:2.

Jistě si řada z vás pamatuje, jak jsme
jako děti museli doma pomáhat. Rýt
zahradu, sekat trávu nebo lézt po stromě a trhat třešně. Ta doba je nenávratně pryč a přirozená pohybová aktivita
také. Místo ní mají děti počítače, tablety, mobily a skákat přes švihadlo nebo
udělat kotrmelec je pro některé věc
nepředstavitelná.
A k tomu zde máme ještě jednostrannou zátěž ve sportu. Hokejku do ruky,
mírný předklon, rameno na straně
hokejky níž. Skoro každý den tak děti
minimálně hodinu učí svůj mozek
a centrální nervovou soustavu, že tato
nezdravá poloha těla spojená s hokejem je ta správná. Dnes už víme, že náš
pohyb vychází z pohybových vzorů,
které si vytváříme a ukládáme do paměti již v dětství. Kvalita těchto pohybových vzorů potom ovlivňuje nejen
naše zdraví, ale samozřejmě i kvalitu
života v dospělosti.
Vychováte hokejistu a ve chvíli, kdy
má opravdu začít hrát hokej, přijdou
zranění. Utržené vazy, bolavá ramena
nebo záda, a to jen proto, že hráč nepoužívá své tělo tak, jak má a jak to
příroda vymyslela. Díky nevhodné
nekompenzované zátěži si tělo sportovce vytvoří náhradní nezdravé pohybové vzory, které při maximálním
výkonu a zátěži přetěžují pohybový
aparát sportovce.
My v SK Prostějov 1913 se děti snažíme vést správným směrem prostřednictvím funkčních tréninků v letní
přípravě. Ty jsou zaměřené na celou
škálu věcí a k tomu jsou pěkná fuška. Když si z nich ale děti vezmou to
podstatné, bude se jim to pak v kariéře
náramně hodit. Jiří Brančík, trenér
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jeho tréninky postavené na moderních
a zároveň zábavných metodách bavily.
Dostavovaly se i úspěchy na ledě. Například se staršími dorostenci Majer spolu
s trenérským kolegou Filipem Smejkalem
v sezóně 2014/2015 bojoval o postup do
nejvyšší soutěže. K vysněnému cíli ale
Prostějované bohužel nedošli, v čemž ovšem netkvěly zejména sportovní příčiny...
Po oprávněných neshodách s tehdejším vedením mládežnického hokeje v Prostějově
se Lukáš Majer rozhodl z rodného města

odejít za jiným angažmá. V létě 2015 si vybral středočeské Kralupy nad Vltavou, kde
trénuje dodnes. Do Prostějova ovšem stále
jezdí, vrací se sem. Příležitostně v letní přípravě také vypomáhá s tréninky „A“-mužstva, respektive se to tak naposledy událo
v roce 2017.
Lukáš Majer je vyznavačem moderních
a přitom účelných trenérských metod.
V Kralupech nad Vltavou jsou s jeho prací
spokojeni. Prostějovský hokej doufá, že se
jednou vrátí do svého rodiště.
(kom)
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Seriál pøipravil Petr Komárek

Lukáš MAJER

Pøedstavujeme osobnosti „eskáèka“:

veliké zklamání. Dlouho však netrvalo,
tým se veškeré chmury snažil co nejrychleji hodit za hlavu a zbrojil na boj
o první místo v nižší nadstavbě. „Alespoň tu jsme chtěli vyhrát,“ přikývl člen
obranných řad.
Stejně jako dorostenci i junioři hráli
po skončení základní části s každým
svým protivníkem třikrát, nikoli čtyřikrát. Fojt to považoval za poněkud
zvláštní, lépe řečeno divné. „V kariéře jsem takto hrál vůbec poprvé,“
přiznal, že se s podobným systémem
nikdy předtím nesetkal.

vítězství nad Bobry přineslo jemu
a jeho spoluhráčům důležité povzbuzení do dalších kol.
Za prvních šest duelů svítily na prostějovském kontě poměrně divoké výsledky. Po výhře na Valašsku přišla vysoká domácí prohra s Novým Jičínem
2:10, poté červeno-bílí venku pokořili
rožnovské Černé vlky 9:3 a museli
skousnout porážku 2:13 od šumperských Mladých Draků. „Těžko říct, co
za tak divokými výsledky stálo,“ zamyslel se Fojt. „Byl začátek sezóny, každý se
chtěl asi ukázat a dát gól,“ namítl poté.

ší a starší dorost, a to až do roku 2013.
Od té doby se začal věnovat trénování
mládeže a také marketingové a žurnalistické činnosti. Vše v prostějovském prostředí. Ze střídačky udílel pokyny tehdy
nejmenším Jestřábů či jejich dorostencům, články, vstupy a další akce zase připravoval pro prostějovský „A“-tým, který
v roce 2013 převzal olomoucký podnikatel Jaroslav Luňák.
Do trenérské činnosti v Prostějově vnesl
Majer, slovy klasika, „nový svěží vítr“. Děti

Ve třetím utkání nové sezóny už se ale
Hanáci zvedli. Z partie ve Valašském
Meziříčí se stala jedenáctigólová přestřelka, kterou zvládli lépe, v poměru
6:5. „Byl to pro nás důležitý zápas,
Pùvodní zámìr nevyšel
protože to byla naše první výhra.
Tým pod vedením zkušeného trenéra Tímto zápasem jsme si dokázali, že
Jaroslava Becka chtěl před sezónou po- můžeme vyhrávat,“ podotkl Fojt, že

Luboš Fojt nepatří mezi odchovance
prostějovského hokeje, v okresním
městě na Hané přesto nehrál poprvé.
„V Prostějově jsem byl už před dvěma
lety a byl jsem zde velmi spokojený. Takže když Warriors Brno spadli z extraligy
juniorů, chtěl jsem se vrátit zpátky,“
vysvětlil, proč si jako domácí prostředí
znovu zvolil prostějovský zimní stadion.
Před dvěma lety ještě nastupoval za mládežnické Jestřáby, teď jeho služby využíval SK Prostějov 1913. „Uplynulou sezónu hodnotím kladně. Výsledkově se nám
bohužel nedařilo tolik, jak bychom chtěli.
Herně si ale myslím, že jsme neodehráli
špatné zápasy,“ konstatoval směrem k výkonům nejstaršího celku v klubu.

Petr KOMÁREK

PROSTĚJOV Vůbec poprvé se
v českých hokejových soutěžích
pohybovala juniorka SK Prostějov
1913. Její premiérová sezóna trvala
necelých sedm měsíců a v regionální
lize ji zakončila na třetím místě nižší
nadstavbové skupiny. Jedním z hráčů
oblékajících prostějovský dres a tvořících výběr trenéra Jaroslava Becka
byl i obránce Luboš Fojt. Prvoligový
ročník nehodnotil jako nevydařený,
herní projev Hanáků totiž podle jeho
slov nevypadal vůbec špatně.

„Herně to nebylo špatné, většinou jsme byli lepší,“
říká ke skončené sezóně juniorky zadák Fojt

N
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juniorku pro mistrovskou sezónu dalo
zabrat. Trenéři a funkcionáři Prostějova, jako byli Jaroslav Beck - navrátivší se
z úspěšné mise na severu Čech - nebo
Michal Janeček, si pořádně mákli. Nakonec se jim ale nejstarší tým prostějovské
mládeže sestavit podařilo. Nutno podotknout, že za vydatné pomoci jiných klubů. Olomouce, Přerova, Brna, Vítkovic.
Bez jejich hráčů, kteří měli do Prostějova
vyřízené buď hostování, či střídavé starty,
by SK Prostějov 1913 juniorskou soutěž
nehrál.
právě skladba týmu je to, na čem
by v Prostějově měli do budoucna
zapracovat. Je sice dobré, že se povedlo
narovnat vztahy s okolními kluby – to
nikdy není na škodu. Přesto by ale
Prostějov neměl spoléhat na hráče
odjinud. Časem by měl postavit tým
složený v drtivé většině z vlastních
hráčů.Z těch, které si sám vychoval. Pak

Sezónu, do které zapojil všechna myslitelná mládežnická družstva, má za sebou SK Prostějov 1913. Klub založený v létě 2016
do soutěží vůbec poprvé přihlásil týmy juniorky a dorostu. Vedle
toho za něj hráli také hokejisté ve výběrech od čtvrté třídy dolů,
přípravka a starší a mladší žáci.

NA SLIBNÝ KROK JE TŘEBA NAVÁZAT

posledních dvou kategorií bych se
na chvíli zastavil. Ve většině klubů
v Česku byli žáci ještě v uplynulé sezóně
rozdělení do čtyř kategorií podle ročníků: 2005 (případně i hráči z ročníku
2004), 2006, 2007 a 2008. Hrála tak
družstva označená písmeny „A“ až „D“.
V Prostějově to ale bylo jinak, kategorie
starších i mladších žáků měly dvouročníkovou podobu. Hráči narození v letech
2005 a 2006 nastupovali ve starších žácích, jejich mladší kolegové s daty narození v rocích 2007 a 2008 zase v mladších
žácích. Tuto situaci hodlají Prostějované
do budoucna změnit, žákovské kategorie chtějí mít více ročníkové. Aktuálně
k páté (ročník 2009), šesté (2008),
sedmé (2007) a osmé třídě (2006)
přibyla podle regulí hokejového svazu ještě třída devátá.
yní k jednotlivým týmům hokejového eskáčka. Vůbec poskládat

Pondělí 3. června 2019
www.vecernikpv.cz
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Razítka ze stanovišť jim vynesla dobroty, takže na pohádkový les jen tak
nezapomenou.
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Pro vojáky měla tato čtvrteční akce
i jiný smysl. Při pohledu na malé
chlapce, kteří s očima navrch hlavy
nich by se rádi v budoucnu oblékli do
zeleného mundúru. „Samozřejmě se
tady snažíme ukázat všechno, co umíme a co také běžně děláme v bojových
podmínkách. A možná právě dnes,
při prvním kontaktu s vojáky zaujme
naše činnost kluky i holky natolik, že
v pozdějších letech si vojnu vyberou
jako své zaměstnání a armáda je prostě
bude bavit. To bychom byli samozřejmě rádi,“ nezakrýval podplukovník
Pavel Hriník. On sám byl za všechny
organizátory viditelně nadšen nejen

Nekompromisní šéfkuchař známý zejména díky televizní show Ano, šéfe!
poslední dobou z Prahy příliš nevyjíždí a pokud už, objevuje se především
na různých food festivalech. O to bylo
překvapivější, že přijal pozvání od
provozní hotelu Plumlov. „Rozhodně
nechci být všude. Mám rád, když je to
spojeno s příjemným prostředím a jistou úrovní gastronomie. Přitom jsem
ani netušil, jak je tady krásně,“ vyjádřil
se exkluzivně pro Večerník Zdeněk
Pohlreich a rozhlédl se z prosluněné terasy hotelu Plumlov po vodách
zdejší přehrady. „Tomu se říká výhled
za milion dolarů, to je opravdu moc
krásný,“ kochal se šéfkuchař, než se následně pustil do vaření.
Jak se Večerník měl možnost přesvědčit, aktivně se podílel na přípravě čtyřchodového menu,

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

které vzniklo na základě jeho poslední
kuchařky nazvané Fresh. Jako studený
předkrm se servírovala pěna z kozího sýra, za teplý posloužil fenyklový
salát s pomeranči, hlavním chodem
byla kachní prsa s kukuřičnou kaší
a jako dezert byl připraven perníkový krém s mandarinkami. „Po cestě
jsem u stánku uviděl nádherný místní
jahody, tak jsme jich hned koupili šest
kilo a přidali je tam, ač původně vůbec
nebyly v plánu. Kdo by jim ale odolal?“
usmál se Pohlreich, který působil pozitivním dojmem. Masku přísného šéfa z
televizního pořadu nechal pro diváky.
Zorganizovat podobnou
hostinu pro tolik hostů nebylo vůbec nic jednoduchého. Přestože cena večeře přišla na dva tisíce korun, zájem
o ni byl obrovský. „Během
prvního týdne bylo vyprodáno. Kdyby se nám na terasu
vešlo tisíc lidí, tak by jich tady
mohlo být i tisíc,“ prozradila
Večerníku provozní hotelu
Jana Ožanová, pro

➢

Nejlepší amatérské květinářky z celé
Moravy se do Prostějova letos sjely
už pošesté. I tentokrát dostaly za úkol
vytvořit kulatou kytici pro oslavence a
vypichovanou misku na stůl. Utkaly se
v celkem třech věkových kategoriích od
žákyň až po seniorky. Bylo přitom úžasné sledovat, jak z prakticky stejných květin vznikají zcela odlišné kytice.
„Aranžování květin se věnuji zhruba
čtyři roky. Začala jsem s tím na základní
škole ve Vrahovicích, kde nás vedla tehdejší ředitelka paní Ambrožová. Chytlo
mě to a chci se tomu věnovat i nadále,
přestože nyní již na střední škole studuji
úplně jiný obor,“ prozradila nám šestnáctiletá studentka olomoucké polygrafické
školy Veronika Mikulášková, která coby
vítězka okresního kola ve své kategorii
reprezentovala právě náš region.
Z našich zástupců se v moravském kole
nejlépe dařilo Elišce Ganzarové, která
v kategorii žákyň obsadila druhé místo.
Studentce Cyrilometodějského gymnázia v Prostějovské se tak podařilo o jeden
stupínek zlepšit loňské umístění. Díky

Martin ZAORAL

PLUMLOV Tohle terasa hotelu
Z TITULNÍ STRANY
Plumlov ještě nezažila! Uplynulý
pátek večer se tam sešla hned půldruhá stovka hostů, pro něž
bylo připraveno čtyřchodové menu zhotovené pod dohledem
Zdeňka Pohlreicha. Kromě jídla a výtečného vína si lidé mohli
vychutnat také výhled na vody plumlovské přehrady, zapadající
slunce a hudbu v podání zpěváka a klavíristy Filipa Gondolána a
houslisty Martina Zbrožka, který celým večerem zároveň provázel. Večerník byl u toho!

pozorovali ukázky bojových umění,
přepadení vozidla s teroristy či seskoky výsadkářů, bylo vidět, že mnozí z
účastí návštěvníků, ale i tím, že vše při
akci klaplo do posledního písmenka.
„Náš kaplan navíc vymodlil příznivé
počasí, byť jsme původně měli obavy,
že bude pršet. Jsem rád, že akce plní
svůj účel, děti jsou spokojeny s množstvím atraktivních ukázek a naši vojáci
se mohou předvést nejen před školáky
z prostějovských škol i celého regionu,
ale také před svými vlastními dětmi a
rodinami. Než odjedou znovu do bojových misí,“ uzavřel před Večerníkem
velitel praporu Pavel Hriník.
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PROSTĚJOV Gerbery, chryzantémy, karafiáty i růže. Prostějovské
„Kasko“ uplynulý čtvrtek zaplavily
květiny. Staly se materiálem, z něhož
celkem pětatřicet soutěžících během
dvou hodin vykouzlilo čarokrásné
kytice. Dělo se tak v rámci moravského kola soutěže Floristika. Z něj nakonec do celostátního kola postoupila jedna žačka z našeho regionu.
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FOTOGALERIE

1. Ivana Sobová
2. Magda Luzarová
3. Vladimíra Zemánková

6(1,2´,

1. Viktorie Kostelníková
2. Nikola Nevjelíková
3. Amálie Králíčková

-81,2´,

1. Alexandra Gregorová
2. Eliška Ganzarová
3. Jolana Kozlová

Znojmo
Frýdek-Místek
Vyškov

Karviná
Kroměříž
Olomouc

Frýdek-Místek
Prostějov
Frýdek-Místek

BYLI JSME
U TOHO

Dnes, tj. 3. června 2019
slaví 65. narozeniny
pan Pavel DOSTÁL
z Myslejovic.
Vše nejlepší, hodně zdraví, lásky,
humoru a štěstí přejí Petra
a rodina Drmolova.

Ať máš život jako sen,
ať víš, jak si užít den,
od starostí žádné vrásky
v každé chvíli plno lásky.

Dne 7. června 2019
oslaví 70. narozeniny
pan Petr BENYCH
z Horního Štěpánova.
Hodně zdraví, štěstí a životního
elánu přeje manželka Jaroslava
a dcery s rodinami.

Život krásný jako sen, plno úsměvů
na každý den, ať máš všeho vždy
dosti, lásky, štěstí i radosti.

GRATULACE
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kterou to byla zatím nejnáročnější akce, uvedou melodie „dvou mužů mezi
do jejíž přípravy se pustila.
nebem a jazzem“ Jaroslava Ježka a
Ta další přitom již klepe na dveře. Do George Gerschwina.
hotelu Plumlov se v pátek 21. června
po čase opět vrátí Ondřej Havelka
a jeho Melody Makers, kteří tam

ZHQVQ,CPéQ#VGNKGT

Čtenáři Večerníku se mohou těšit
na exkluzivní interview se Zdeňkem Pohlreichem, které přineseme
ještě v jednom z červnových čísel.

<FGP÷M2QJNTGKEJUVÚOGOMWEJCąčCéÊwPÊMč\JQVGNW2NWONQXMVGąÊURQNWUPÊORąKRTCXKNKJQUVKPWRTQJQUVč
Foto: Martin Zaoral
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podpořil i Olomoucký kraj a město Prostějov,“ poděkovala Vlasta Ambrožová
z pořádajícího Českého zahrádkářského svazu, který v průběhu roku pořádá
kurzy aranžování i dílny pro děti. „Často
to probíhá v rámci kroužku mladých
zahrádkářů. Ono totiž zahrádkaření rozhodně není pouze sázení, ale má mnoho dalších podob,“ upozornila na závěr
Vlasta Ambrožová.
(mls)

jak to dopadlo...

tomu se představí v pátek 19. července v
rámci výstavy Květy v Lysé nad Labem,
kam postoupila vždy trojice nejlepších z
každé kategorie.
Záštitu nad soutěží převzal náměstek
hejtmana Milan Klimeš a náměstkyně
prostějovského primátora Milada Sokolová. „Jsme rádi za spolupráci se společností Zetaspol z Bedihoště, která nám
mimo jiné dodala květiny. Finančně nás

8GTQPKMC/KMWN¾wMQX¾D[NCLGFPQW\EGNMGOéV[ą\¾UVWRM[PÊRTQUV÷LQXUMÆ
JQTGIKQPWXUQWV÷åK
Foto: Martin Zaoral
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V „Kasku“ vázali nádherné kytice
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6YĚWRSXVWLODVSLVRYDWHONDDNDQWRUND0DUFHOOD'RVWiORYi 
PROSTĚJOV Tohle je smutná
zpráva. Předminulý pátek 17.
května zemřela ve čtyřiaosmdesáti letech prostějovská spisovatelka
a učitelka Marcella Dostálová.
Nositelka Ceny města Prostějova
milovala zejména děti, kterým
věnovala podstatnou část své
tvorby. Její četní žáci na ni vzpomínají s velkou vděčností jako na
skromnou, obětavou a stále akční
ženu se smyslem pro poezii a spravedlnost. Své zkušenosti předávala v klubu tvůrčího psaní Violka,
který vedla plných dvacet roků.

Martin ZAORAL
Letos v dubnu vyšla básnická sbírka Ozvěny od autorky Marcelly
Dostálové z Krasic. „Když jsem
mojí bývalé paní učitelce předávala její dílo, netušila jsem, že se
vidíme naposledy. Zpětně si uvědomuji, že se již tehdy s noblesou
sobě vlastní se světem pomalu loučila,“ vyjádřila se Dana Reiterová
z Kostelce na Hané. Členka Obce
spisovatelů byla zanedlouho odvezena do prostějovské nemocnice
s podezřením na infarkt. V pátek
17. května tam zemřela. Pohřeb

proběhl v úzkém rodinném kruhu
uplynulý čtvrtek 23. května
Marcella Dostálová se narodila 27.
listopadu 1934 v Chebu jako Motlová, ale už v pěti letech se s rodiči přestěhovala do otcova rodného Prostějova. Po maturitě na Gymnáziu
Jiřího Wolkera v Prostějově (1953)
jí z politických důvodů nebylo dovoleno dále studovat. Pracovala nejprve
jako pomocná síla v průmyslu a poté
učila na učilišti v Prostějově český
jazyk a tělesnou výchovu. Studia na
vysoké škole absolvovala při zaměstnání. Vystudovala učitelství českého
a ruského jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1962). Poté učila na školách
na Prostějovsku (Olšany, Prostějov,
Přemyslovice) český jazyk a literaturu
a výtvarnou výchovu. V roce 1984
získala doktorát z filozofie rovněž na
Filozofické fakultě Univerzity Palackého. V letech 1985–2000 působila
externě jako pedagog na Katedře
českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.
V roce 1993 založila při Regionálním osvětovém středisku Prostějov
(ROSA) Klub tvůrčího psaní Violka,
jehož každoročním výstupem byl al-

Rozloučila se básnickou sbírkou
Ozvěny vydanou letos v dubnu

NA VÁŠ NÁMÌT

7YRUED0DUFHOO\'RVWiORYp
Poezie:
Studánko, má lásko (1995)
Balancuj dál, akrobate… (1996)
Naděje, mé slunce (2001)
Ozvěny (2019)

Próza:
Babiččiny pohádky (1997, 2005)
Malá víla aneb Cesta za pohádkou (2001)
Mahulena (2003)
Tony a jeho velká bota (2007)
Kouzelné a moderní pohádky pro děti (2012)
Jakub a copatá Miki (2015)
Podivuhodné příběhy člověka (2017)
manach s beletristickými texty jeho
členů. Na školách v prostějovském
regionu organizovala besedy s protidrogovou problematikou, dále pedagogická čtení pro učitele a také řadu
besed s osobnostmi z kulturní a poli-

tické sféry.
Její pohádky byly
psány kultivovaným jazykem se
smyslem pro metaforické vyjádření a podobenství.
Inspiraci přitom hledala například
u velikánů jako Oscar Wilde či
Hans Christian Andersen. V příběhu o ptáku Žalovi z Babiččiných
pohádek například vytvořila stylizované vyprávění o zpěváku Karlu

/CTEGNNC&QUV¾NQX¾CCNGURQÿVąKMPKJ[
\LGLÊTQ\U¾JNÆVXQTD[
(QVQCTEJKXVKUM¾TP[,1.#

Krylovi a o jeho osudu. V roce 2007
jí byla udělena Cena města Prostějova za autorskou a publikační
činnost a dlouhodobou spolupráci
se zdravotně postiženými dětmi.
Právě ilustrace handicapovaných
dětí doplnily její pohádkovou knihu Tony a jeho kouzelná bota. Své
vlastní výtvarné cítění uplatnila
v knize Podivuhodné příběhy života, kterou sama ilustrovala. Její
tvorba je známá i za hranicemi naší
republiky, přičemž získala několik

významných ocenění. V roce 1997
se stala členkou Obce spisovatelů.
Svého času byla také pravidelnou
externí dopisovatelkou PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
„Paní učitelko, děkujeme vám za vše,
co jste nám pro život dala a co se
odráží ve vašem díle, které je nesmrtelné. Loučíme se s vámi a budeme
na vás s láskou vzpomínat,“ vzkázala
Marcelle Dostálové její žačka Dana
Reiterová.

Klienti Denního stacionáře Pivoňka 9H9UDQRYLFtFKSRNiFHOL

PiMNX

navštívili Boskovice

BOSKOVICE Začátkem dubna
tohoto roku se uživatelé Denního
stacionáře Pivoňka z Prostějova vydali autobusem na výlet do Boskovic. Čekalo je tam setkání s uživateli
z boskovické Betany, která poskytuje
sociální služby v sociálně terapeutických dílnách a chráněném bydlení.
Na předem domluvenou návštěvu se
všichni moc těšili.
„Už při příjezdu bylo příjemné, že nás
čekala u branky dvoučlenná uvítací delegace. Měli jsme možnost prohlédnout
si terapeutické dílny a to, co se tam dělá,
a také nahlédnout do prostor chráněného bydlení. Největší úspěch měl však
seznamovací program, který proběhl
ve velké tělocvičně. Příjemné bylo také

A bylo veselo...
-NKGPVKRTQUV÷LQXUMÆJQUVCEKQP¾ąG2KXQÿMCO÷NKOQåPQUVUG\P¾OKVUGUPQXÚOKRą¾VGNK\$QU
MQXKECRTQJNÆFPQWVUKVCMÆVGTCRGWVKEMQWFÊNPW
ZHQVQ4GPCVC-QN¾ąQX¾

posezení na zahradě a došlo i na předávání malých dárečků,“ sdělila Večerníku
Renata Kolářová, vedoucí Denního stacionáře Pivoňka, který sídlí v ulici Pod
Kosířem v Prostějově. „Výborně naplánovaný program, vstřícný přístup všech

zaměstnanců z Betany a jejich vřelé přijetí – všichni jsme byli velmi potěšeni. Je
skvělé, že naši uživatelé mají příležitost
seznamovat se s novými lidmi, poznávat
jiné prostředí a navazovat nová přátelství,“ pochvaluje si Kolářová.
(red)

-¾EGPÊ UG \×éCUVPKNK K VKVQ VąK
éWPÊEK Foto: Vladislav Sobol

VRANOVICE.KELČICE Přivést do vesnice lesního
ducha a zajistit si jeho požehnání. To je jeden z účelů stavění ozdobených kmenů stromů neboli májek.
Tradiční jarní slavnost spojenou s kácením májky si
poslední květnovou sobotu uspořádali ve Vranovicích - Kelčicích.
Podařená akce proběhla v režii místní organizace Českého svazu zahrádkářů. „Po kácení máje a divadle přímo
na návsi ve Vranovicích se účastníci přesunuli do areálu
Salaše, kde zahrádkáři připravili zábavu hlavně pro děti,“
popsal Večerníku Vladislav Sobol.
(mls)

/¾LMC XG 8TCPQXKEÊEJ RT¾X÷ RCF¾
M\GOK
Foto: Vladislav Sobol

Drozdovická májka se kácela PŘED REKORDNÍ NÁVŠTĚVOU
PROSTĚJOV Jediná májka v Prostějově byla pokácena předminulou sobotu těsně po poledni. Tradiční, v pořadí již devátá
lidová veselice pořádaná Spolkem na obnovu starých zvyků
se nesla ve znamení rekordní návštěvy lidí, kteří se přišli bavit. A ještě jedna věc byla na kácení drozdovické májky velice
pozitivní. Po letech „neúspěchů“ se konečně místním ogarům
povedlo zachránit lahev slivovice, kterou po celý květen ukrývala koruna tamní májky. Při kácení se kupodivu nerozbila.
A Večerník byl u toho!
povozí na žebřiňáku po městě, jde
o takovou tradici, kterou jsme také ani
letos nechtěli porušit. Jsem nadšený
pro Večerník
z toho, že s akcí nám pomohlo velké
množství dobrovolníků, a to bez náMichal
roku na odměnu. Ještě se najdou lidé,
KADLEC
kteří pro druhé udělají něco rádi a zaProgram devátého ročníku kácení darmo,“ pochvaloval si Makový.
májky v Drozdovicích začal poslední Zhruba dvě stovky návštěvníků veselikvětnovou sobotu už v osm hodin
srazem organizátorů, kteří připravili
stánky s občerstvením a také množství atrakcí pro děti. „Objednal jsem
tam nahoře u pánaboha krásné počasí. Sice vyhrožoval deštěm, ale poslal
jsem mu nějaký ten úplatek, aby své
rozhodnutí změnil,“ smál se Pavel
Makový, místní pohřebák a hlavní organizátor kácení májky.
Hodinu nato dorazil do Drozdovic
Václav Obr se svým žebřiňákem taženým dvěma koňmi. „Václav je můj
kamarád a jsem šťasten, že i letos jej -¾EGPÊO¾LM[D[NQX&TQ\FQXKEÊEJURQ
mohu uvítat na kácení májky. Letos NGéGPUMQW WF¾NQUVÊ 1D\XN¾wV÷ MF[å UG
přivezl také klauna, který tady bude OÊUVPÊQICąKJQNGFDCNK\CEJT¾P÷PQWUOT
po celý den bavit děti. Ty se také rády ċ¾MQXQWUNKXQXKEÊ 2x foto: Michal Kadlec
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ce se skvěle bavily po celé dopoledne.
Rodiče s malými dětmi využívali jednu připravenou atrakci za druhou, dospělí si poseděli u piva či sklenice vína.
Nachystána byla i spousta dobrot, kterým vévodil vynikající vepřový guláš.
„Dalo nám to hodně práce zorganizovat celou akci tak, aby všechno klaplo.
Odměnou nám všem je rekordní návštěva lidí, kterou tady za celých devět
let nepamatujeme,“ pochvaloval si majitel pohřební služby.
Těsně po poledni začala akce, na kterou se všichni těšili. Než se ale místní
„dřevorubci“ dali do kácení májky, dali

možnost dětem i dospělým napsat
fixou jakýkoliv vzkaz či připsat svůj
podpis na kmen májky. „Prý to přináší
štěstí a lásku,“ vysvětloval Pavel Makový, a pak se pod jeho dohledem chopily sekery i nejmenší děti a každé z nich
mohlo tít do májky, dokud v ní nebyl
vytesán základní zářez. Pak už to bylo
na dospělých, aby pomocí 120 let staré
pily poslali májku k zemi. „Podívejte
se, nerozbila se! Pojďte ji vypít,“ halekal starší muž při pohledu do korunky májky, která skrývala „kadlátkový“
podklad. Drozdovičtí na tuto veselici
jen tak nezapomenou...

jak se káceelaa májkaa v drozzdoovicííchh....

3x foto: Michal Kadlec
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KROUPA JE NEJLEPŠÍ!
Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Kapitán eskáčka Karel Kroupa je i po skončení ligových bojů v plné permanenci.
Ve čtvrtek se objevil na stadionu v doprovodu jedné z pravděpodobných posil, která nastoupí do letní přípravy, načež si při této příležitosti také převzal cenu Ligové fotbalové asociace
pro nejlepšího hráče měsíce dubna ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. „V mém věku takové ocenění
samozřejmě potěší. Určitě bude mít tahle cena doma své místo,“ poznamenal exkluzivně pro
Večerník a webové stránky klubu poté, co převzal trofej.

(QVQ6QO¾w-CN¾D

Kádr eskáčka má své obrysy
PROSTĚJOV S blížícím se startem letní
přípravy už samozřejmě postupně nabírá
kontury i kádr, s nímž do ní eskáčko vstoupí.
Ten momentálně čítá dvacet jmen, byť s jedním hráčem se příliš v podzimní části počítat
nedá. Je jím samozřejmě smolař z posledního ligového kola Lubomír Machynek.

Co je v tuto chvíli jisté? V kádru zůstává brankářská dvojice Bréda - Mucha, stopeři Janíček
a Schuster, na postu defenzivního záložníka
Sus a pravděpodobně Polák, praví obránci
Biolek a Pernackij, vlevo zůstávají Slaninka
se Zapletalem, pro pravou zálohu Píchal, na
levou stranu Šteigl a Lutonský, ofenzivní zá-

ložník Koudelka a útočník Kroupa. Posily jsou
připraveny na post stopera, středního a pravého záložníka a samozřejmě do útoku, kde by se
opět mohla objevit balkánská stopa.
Z uvedeného vyplývá, že zřejmě nebudou
pokračovat Vošahlík, který preferuje zahraniční angažmá, a Ševčík, který zvažuje

prvoligovou nabídku. Po mnoha letech
končí i jedna z ikon týmu Josef Pančochář,
který při svém pracovním vytížení už není
schopen dát fotbalu tolik, kolik je toho zapotřebí v profesionálním fotbale. Trenér Oldřich
Machala dál nepočítá ani se Žikolem, který
stále laboruje se zdravotními problémy. (tok)

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Velice vydařený večer prožili všichni ti, kdo se stavili uplynulou sobotu večer na prostějovské náměstí
T. G. Masaryka. Boxerská exhibice
proti Australanům, návštěva bojovníka Karlose Vémoly a parádní
atmosféra, to vše vyvolalo přiznivé
pocity ve zhruba tisícovce přítomných nadšenců.
DEBAKL:

19053170623

PROSTĚJOV V minulém čísle Večerníku jsme informovali
o útoku na člena týmu videorozhodčích Petra Antoníčka. Mylně
bylo uvedeno, že spolurozhodoval o tom, zda má, nebo nemá být
odpískaná sporná penalta proti
Baníku Ostrava. Pozdější dohra
v podobě posuzování správnosti
penalty Komisí rozhodčích se
jej tak přímo netýkala...
„Měl jsem za úkol pouze sledovat, aby
u monitoru nebyl nikdo nepovolaný,“
upřesnil pro Večerník Petr Antoníček, jakou že úlohu nesl v týmu VAR.
Dále k útoku na něj nedošlo „pár minut po utkání“, jak uváděla celostátní
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média, ale zhruba hodinu od závěrečného hvizdu. Tedy kolem dvaadvacáté hodiny večer. Útok pak byl směřovaný sice na hlavu, ale z boku, ne do
obličeje. Za nepřesnosti se omlouváme. Z napadení pak vyvázl bez zranění. „Nepotřeboval jsem ošetření, ani
mě nebolela hlava. Nemusel jsem být
v pracovní neschopnosti,“ prozradil
rozhodčí.
Napadení řešila také fotbalová
asociace (FAČR). „Jednoznačně
odsuzujeme incident, ke kterému
došlo po finálovém utkání MOL
Cupu, kdy byl zástupci fanoušků
klubu FC Baník Ostrava fyzicky
napaden člen týmu VAR Petr An-

toníček. 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,“
uvedl za FAČR Michal Jurman.
Případ řeší také olomoucká policie.
„Incident je nadále v šetření jako
přestupek proti občanskému soužití. Po osobě podezřelé z tohoto
protiprávního jednání policisté pátrají a prověřují doposud získané
informace a poznatky,“ uvedla Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
(sob)
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Velmi smutně končí sezóna pro fotbalové Němčice
nad Hanou. Ty mají zatím jedinou jistotu. A sice tu
nejméně příjemnou, sestupovou. Jarem se fotbalisté
z jihu Prostějovska protrápili. Když nezasáhl soupeř,
postihla kabinu marodka. Němčicím se tak nejen nedařilo vyhrávat, ale trenér Novotný musel často sahat
až ke kouzelnickým kouskům, aby vůbec poskládal
sestavu, která by jakž takž odpovídala kvalitám ligy.
Výsledek hovoří za vše. Poslední místo, na kontě
pouhých dvacet bodů. A v posledním zápase hrozivý
debakl s dalším týmem, který většinu sezóny neexceloval. I proto se nabízí otázka, co bude dál. Němčice
na tom rozhodně nejsou tak bídně jako jiné kluby
v okrese. Mohou brát v „Béčku“, existuje tam fotbalová mládež. Němčice nad Hanou navíc se svými dvěma tisíci obyvateli a okolními vesnicemi by ani do
budoucna neměly mít problém poskládat fotbalovou
jedenáctku.
Je jen otázkou, kdy se propad zastaví a jak ho vyřešit.
Jisté je, že to bude bez současného trenéra, který avizuje konec. Jak moc toho ale v zápase ukope trenér?

Chlouba, Račuk, Nouza. To nezní špatně, viďte?
Jestřábi se už teď mohou opřít o pár zajímavých
jmen v útoku. A to je teprve začátek června.
Slušný základ.
Jenže zatímco Prostějov pár příchodů slaví, jiné
oplakávají. Naposledy dal Hané vale Matouš
Venkrbec, kapitán týmu a jeden z posledních
dvou hráčů (druhým je Lukáš Luňák), který dosud v týmu pamatoval postup do 1. ligy. Není ale
sám – Mikliš, Prokeš, Dvořáček. To jsou velké
rány a opět v útoku. A zatím těch ran je více než
známějších přírůstků.
Nebylo by tedy divu, kdyby se do mysli fanoušků začaly vkrádat obavy. Bude tento tým na soupeře stačit? Kde nabrat nové síly? Obavy oprávněné, i když ani hvězdný tým z loňského ročníku
nenaplnil ambice. Na ten nový, a to doslova, nemusí být až takové nároky, a nemusí tolik hrát
pod tlakem. Semifinále nebo dokonce boj o extraligu? Asi ne. Ale solidní umístění? O to se tým
určitě rád porve.

Říká vám něco jména Korbař? Křesala? Nebo Nedělník či Nedělníková? Pokud ne, je to velká škoda. Jedná se totiž o velmi úspěšné sportovce, kteří
se pohybují na republikové nebo evropské špičce.
A přitom reprezentují také Prostějov.
Řeč je o lukostřelcích a kušistech. Marginální sporty, dalo by se říct. Nicméně Prostějov je v těchto
disciplínách opravdu na vrcholu. Navíc se jedná
o faktické amatéry: aby mohli reprezentovat, musí
si brát volno. Aby si vydělali, musí mít „normální“
zaměstnání. Výplatu si zkrátka nevystřílí.
Těmto sportům pak začíná sezóna. Sezóna, od
které se opět velmi čeká. A mohla by čekat i širší
sportovní veřejnost v Prostějově. Vždyť jak často
se u nás můžeme pochlubit mistry České republiky či Evropy, kteří jsou navíc odchovanci. Často
věru ne.
Přejme proto hodně úspěchů a také zájem nejen veřejnosti, ale také sponzorů. Pravda lukostřelba a střelba z kuše nejsou tolik vidět. Mezi sporty ale mají své
místo. Navíc v Prostějově na zlatém podstavci.

Tak to je velká škoda... Hráčka prostějovského TK Agrofert Barbora Strýcová se totiž mohla příští pondělí stát
poprvé v kariéře světovou jedničkou
ve čtyřhře, ale důležitý zápas, který jí
měl k tomu pomoci, společně se svojí partnerkou Hsieh nezvládla a na
French Open nečekaně vypadla již
ve třetím kole.
ĠÌ6/2

13

Na první pohled neuvěřitelné a také
historicky rekordní číslo českých
tenistů zasáhlo či zasáhne do prostějovského challengeru, který tak
letos dokonale naplňuje paramatr
mezinárodního msitrovství České
republiky!
9ă52.
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Trenér němčických fotbalistů
RADOVAN NOVOTNÝ měl
po utkání v Prostějově, kde jeho
týmu nadělila Haná sedmičku
o budoucnosti jasno...
.20(7$

JOSEF KŘESALA
Skvělý
konec
května
prožil
devatenáctiletý
lukostřelec z Prostějova, který se ve
Slovinsku prodral
v týmové střelbě
na 80 metrů až
do finále, kde
Češi podlehli do- Foto: internet
mácím Slovincům. Stříbrnou medaili
přidal k další z roku 2017.
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DRUHÁ LIGA LETOS PŘINESLA I MNOHÁ PŘEKVAPENÍ
PROSTĚJOV Předminulý víkend skončily boje ve druhé
nejvyšší české fotbalové soutěži a hned nato se rozběhly
zápasy baráže o postup do první ligy. Ty přinesly kromě
sportovních zážitků i úsměvné situace, když jeden z trenérů po zápase ani netušil, jak vlastně utkání dopadlo... Na
této úrovni je dobojováno a z nejvyšší soutěže padá jen
poslední Dukla Praha. Karviná i Příbram se udrželi, takže
Jihalava ani brněnská Zbrojovka se comebacku nedočkali.
Účastníkem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY byl po roční přestávce také 1.SK Prostějov a příslušnost uhájil. Je tedy na místě
zhodnotit průběh soutěže, kterou jsme ve Večerníku uply- hodně úspěšná na soupeřových hřišnulých deset měsíců pečlivě sledovali.
tích. Posledních pět kol naplno bodo-
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vou definitivou nemuseli čekat až do
posledního kola.
Z dvojice zklamaných týmů, které se
musely rychle vyrovnat se sestupem,
se na boje ve druhé lize mnohem lépe
adaptovala Jihlava. Klub z Vysočiny si
stále udržoval těsný kontakt se špicí
tabulky, přestože bylo s postupujícími
odvetami čím dál jasnější, že na přímý
postup to stačit rozhodně nebude.
Trenér Radim Kučera se zkušeným
asistentem a prostějovským rodákem
Josefem Muchou dotáhl Vysočinu na
výhodnější místo baráže, kde narazili
na Františkem Strakou vedenou Karvinou.
Dobrý rozjezd měli Východočeši,
stále čekající na důstojný moderní
fotbalový stánek. Zejména pod svými
„lízátky“ pilně sbírali body a pohled na
tabulku v polovině soutěže jim dával
velké šance aspoň na barážovou pozici.
Ještě v březnu trenér eskáčka Oldřich
Machala svému kolegovi Zdenko
Frťalovi po vzájemném souboji přál
úspěch, protože si podle jeho názoru
Hradec Králové nejvyšší soutěž nepochybně zaslouží. Ten ovšem neodolal
mocnému finiši Zbrojovky, která byla

původní
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Uplynulý fotbalový ročník přinesl
jednu novinku, kdy postupoval přímo pouze jediný tým, zato naději
v podobě dodatkové baráže měly
i týmy na druhém a třetím místě.
Nejen opravdový fotbalový odborník před začátkem soutěže tušil, že
o postupové příčky budou v zásadě
čtyři zájemci. Čerstvě sestupující
Jihlava a Brno doplněné o dvojici exligistů z Českých Budějovic a Hradce Králové.
Asi nejrozhodněji šlo za postupem
českobudějovické Dynamo. Klub se
po několika druholigových sezónách
netajil chutí vrátit se zpět na výsluní a trenér David Horejš zužitkoval
dlouhodobé budování konkurenceschopného kádru. Jihočeši kralovali
už po podzimní sezóně a svůj náskok
postupně zvyšovali tak, že s postupo-

KONEČNÁ TABULKA FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
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vala, zatímco Hradec získal „pouze“
deset bodů. Zde je třeba hledat příčinu
hradeckého neúspěchu.
To začátky Zbrojovky, do jejíhož kádru přibyl zkušený lídr Lukáš Magera,
byly poměrně tristní. Těžilo z toho
i eskáčko, které Brno v památném
utkání před televizními kamerami porazilo. To také způsobilo konec trenéra
Pivarníka, po němž mužstvo převzal
Pavel Šustr. Tomu se podařilo šestý
tým po podzimu vytáhnout až na kýženou třetí příčku, a kdyby bylo ještě
jedno kolo navíc, možná by předběhl
i Jihlavu.
Po barážových místech dlouho pošilhávaly i další dva týmy Ústí nad Labem a Varnsdorf. Oba nakonec skončily pod pomyslnými stupni vítězů,
přestože jejich styl byl poněkud odlišný. Zatímco Ústí zejména v úvodních
kolech válcovalo soupeře a do Prostějova přijelo jako lídr tabulky, Varnsdorf
sbíral body nenápadně, takřka jako
tichošlápek, nedával mnoho branek,
často hrál na 0:0, ale na pozice kolem
čtvrté příčky to stačilo. Arma sice z vedoucí pozice spadla do konce podzimu až na sedmou, konečné páté místo
je pro ni nepochybným úspěchem.
Závěr první poloviny tabulky obstaraly Pardubice s Vítkovicemi, které sice
neměly přehnané ambice, na druhou
stranu ani v žádném okamžiku neměly
záchranářské starosti. Pardubice sice
nezopakovaly předchozí skvělý ročník, ale svůj potenciál dostatečně prokázaly. Vítkovice dosáhly také důležité
mety, třetí sezónu po postupu z MSFL
neměly ani náznakem starosti se záchranou a střed tabulky jim přes jarní
problémy rozhodně sluší.
V závěru elitní desítky se sešly dva
kluby, u nichž se podzimní sezóna
vyvíjela naprosto opačnými směry. Zatímco eskáčko si prožilo svou
krizi po obou stranách „poločasu“,
Třinci se naprosto nevydařil vstup
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do nového ročníku. Je s podivem, že
trenér Neček hrůzný start do podzimní sezóny ustál, aby byl nakonec
na jaře stejně odvolán.
Od jedenáctého místa začíná s jedinou
výjimkou přehlídka zklamaných. Baník
ze západu Čech býval zvyklý na úplně
jiná patra tabulky a pohyb v ohroženém
pásmu byl pro Sokolov nepochybným
zklamáním. Jedenáctou příčku si klub
jistě za rámeček nedá, stejně jako Vlašim pozici dvanáctou. Ta byla spolu
s Pardubicemi remízovým králem,
pouhých sedm vítězství bylo ale na
lepší výsledek málo. Obvykle nešťastná
třináctka přinesla skvělý výsledek dalšímu nováčkovi soutěže. Chrudim jako
vítěz ČFL šla do druholigových bojů
s podobným předsevzetím jako před
dvěma lety Prostějov, totiž dát především příležitost těm, kteří se o postup
zasloužili. Jediný bod náskoku na sestupové místo Chrudimské po podzimní
části přesvědčil, že posílení je v zájmu
záchrany třeba. Tu si nakonec zajistili
už v předposledním kole bezbrankovou remízou v Prostějově. V Chrudimi
se tak mohou těšit na další sezónu ve
FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, v což
na startu soutěže asi doufal málokdo.
Husarský kousek se podařil jedinému
pražskému zástupci v soutěži. Na záchranu po podzimu poslední Viktorie
Žižkov by si jen pár hazardérů odvážilo vsadit víc než zlámanou grešli.
Viktorka sice porazila v prvním jarním utkání odevzdané eskáčko, jenže
její ztráta na posledním místě se spíše
zvětšovala. Pohledem posledních pěti
kol se však umístila na čtvrtém (!)
místě a na poslední chvíli přeskočila
dva konkurenty z Táborska a Znojma.
A právě tímto jsme si představili dva

„losery“ ročníku 2018/2019. Oba kluby si hodně zahrávaly už po podzimní
části, Táborsko si patnáctou příčku
přeneslo i do samého závěru a sestupuje do české třetí ligy. Asi největším
překvapením pak je zoufale poslední
místo Znojma. To mělo po podzimu
hubený dvoubodový náskok, jenže
potíže klubu, které se provalily v zimní
pauze, se ukázaly být hlubšího rázu.
Klub, který nadvakrát vedl zkušený
Leoš Kalvoda a který před lety dokonce nakoukl do nejvyšší soutěže, se dost
potupně loučí s profesionální soutěží
a minimálně na rok bude hrát pouze se
soupeři na Moravě a ve Slezsku.
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Kdo jej z MSFL nahradí, je stále otevřená otázka. Čelo třetí ligy je vzácně
vyrovnané a na postup mohou pomýšlet v Líšni, Kroměříži a především
ve Frýdku-Místku. Ten po předchozím sestupu také dlouho šlapal vodu,
ale v posledních kolech se zdá, že na
Lipině přece jen zachytili druholigové
vábení. Z ČFL se už pomalu připravuje na postupové oslavy Vyšehrad, který
má v závěru sezóny lepší formu než
Vltavín.
Na definitivní složení soupeřů Prostějova v druholigovém ročníku
2019/2020 s alei ještě budeme muset
nějakou chvíli počkat.

Letní příprava za dveřmi
PROSTĚJOV Sotva zaklaply dveře za posledním ligovým kolem a je
jasno o složení mužstev v následujícím ročníku 2018/2019 v první
a částečně i druhé lize, je na obzoru krátká intenzivní letní příprava.
Vždyť boje ve druhé lize vypuknou již 20. července!
Není tedy divu, že se fotbalisté 1.SK Prostějov scházejí k přípravě už v polovině června. Rámcové črty už jejich měsíční příprava má, detaily se ale
ještě v tomto týdnu budou dolaďovat.
„Během letní přípravy máme potvrzené čtyři přípravné zápasy, momentálně dolaďujeme místa a čas jejich konání. V úterý už bude vše vyřešeno
a přesný harmonogram zveřejníme,“ sdělil Večerníku sportovní manažer
klubu Petar Aleksijević, který má dojednávání soupeřů do přípravy na starost.
Na rozdíl od třetiligových časů nebude součástí přípravy úvodní zápas domácího poháru, do něj vstoupí druholigové týmy až v průběhu rozehrané
sezóny.
(tok)
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PROSTĚJOV Filip vystřídal Filipa. Zatímco Jícha, ten mladší, odešel za
zápasovou praxí zpět do třetí ligy, na jeho místo přišel Mucha. Od počátku věděl, že si toho moc nezachytá, že bude pouze krýt záda jasné
jedničce. Nakonec se dostal do branky aspoň v závěru sezóny ve dvou
zápasech, v nichž dokonce vychytal čisté konto! Večerník po odcházející
jedničce Le Giangovi vyzpovídal také druhého z obou gólmanů 1.SK
Prostějov, který trávil uplynulý týden v Paříži na French Open se sestrou
Karolínou, profesionální tenistkou.
ným tlakem. Pro mě bylo samozřejmě
EXKLUZIVNÍ
důležité, že jsem se dostal do branky,
fakt, že jsme nedostali gól, je takový
rozhovor
bonus navíc.“
pro Večerník
yy Ve Vlašimi mělo utkání jedTomáš
nostrannější ráz, asi jste si moc nezachytal?
KALÁB
„Je pravda, že jsem příliš obtížných siyy Dostal jste příležitost ve dvou tuací řešit nemusel, samozřejmě i díky
zápasech, máte stoprocentní úspěš- skvělé obraně, která odvedla svoji stannost, takže spokojenost?
dardní výbornou práci. Kluci naopak
„Jsem rád, že jsem dostal tu šanci, mohli skóre ještě navýšit, kdyby se jim
i když jsme v podstatě o nic zásadního to podařilo, mohli jsme dohrávat nauž nehráli. I tak samozřejmě brankáře prosto v klidu.“
těší, že jsme ve dvou zápasech nedo- yy Přece jen vše úplně pozitivní nebylo, vrací se vás o jednoho méně...
stali gól.“
yy Jak těžká ta utkání přesto z vaše- „Je mi upřímně líto, co postihlo Luho pohledu byla?
boše Machynka, půl roku jsme spolu
„Možná byla po psychické stránce tro- dojížděli z Olomouce. Jeho dlouhodochu jednodušší, nebyli jsme pod žád- bé zranění přebilo radost nad dobrým

finišem celého uplynulého ročníku.
Samozřejmě mu přejeme všichni co
možná brzké uzdravení.“
yy Počítal jste vůbec s tím, že se
dostanete do branky, byť na dva
zápasy?
„Moje pozice v týmu byla od začátku
jasná s tím, že budu krýt záda Miloši
Brédovi, nakonec to bylo Patriku Le
Giangovi. Ale jsem vděčný za to, co mi
klub nabídl. S Patrikem jsme byli sehraná dvojice, je to skvělý kluk a doufám, že se mu bude v Bohemce dařit.
Moc mu to přeji.“
yy Jak vidíte svoji nejbližší budoucnost?
„Především jsem vděčný Petaru Aleksijevićovi, že jsem vůbec tuto možnost
v Prostějově dostal. Odchytal jsem dvě
druholigová kola, že to bylo s nulou,
jsem samozřejmě o to raději. Jaká bude
moje další pozice nebo jestli se s klubem domluvíme dál na podmínkách
spolupráce, teď netuším.“
yy Jak si užijete krátkého volna před
začátkem letní přípravy?
„V neděli hned po utkání s Vlašimí
a rozlučkou jsem odletěl do Paříže na

French Open podpořit svoji sestru Karolínu. Doufal jsem, že se tam zdržím
co nejdéle, na sestru mnozí sázeli jako
na jednoho z černých koňů turnaje.
Moc jsem ji povzbuzoval, bohužel vypadla. Nezbývá než věřit, že klub počká se vzájemnými rozhovory na můj
návrat.“
yy Jak jste viděl účinkování Karolíny, jejíž hvězda stále stoupá?
„Sestra byla vyřazena ve druhém kole,
přestože měla hratelnou soupeřku
(Rumunka Beguová – pozn. red.).
I když první set jednoznačně vyhrála,
nakonec to nedopadlo. Všichni jsme
věřili v další postup, snad tedy příště.
V pátek jsme si byli ještě projit nějaké
pařížské památky a odpoledne letěli
zpět do Prahy.“
yy Jak jste si pobytu na Roland Garros užil?
„Pro mě osobně to byl velký zážitek,
protože jsem se byl podívat na zápasy
Federera, Nadala, Djokoviće a dalších.
Byl to krásný první týden krátké letní
pauzy. Trochu mě mrzí, že na Wilmbledon mi to už letos nevyjde, protože
v půli června startujeme přípravu.“
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ZHLEDNA

HANÁ SLAVÍ! PO DEMOLICI JE BLÍŽ ZÁCHRANĚ

„Ciba je veterán. Na to,
kolik mu je,
hraje skvěle,“
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Němčice zničila ofenzivní smršť Gábora

PROSTĚJOV V sobotním souboji 25. kola Smoos I.B.třídy
Olomouckého KFS skupiny A šlo o hodně. Proti sobě se postavily týmy hrající o záchranu a čekalo se, že půjde o vyrovnaný a nesmírně vyčerpávající souboj i po psychické stránce.
Nicméně vše bylo jinak. Od prvních okamžiků šla za vítězstvím
především domácí Haná a prakticky už v poločase bylo rozhodnuto. Hostům z Němčic se domů nejelo dobře, ve druhé
půli už alespoň dokázali odehrát vyrovnanou partii. Po debaklu si ale s pravděpodobností hraničící s jistotou zpečetily
sestup, k němuž ostatně jejich účinkování spělo celou sezónu.
Naopak druhý prostějovský tým získal reálné otěže, že nejnižší
krajskou soutěž bude hrát i v příštím ročníku.
v prvním poločase slavil hattrick.
Druhý poločas přinesl zprvu o něco
lepší, fotbalovější výkon hostujícího celku. Hráči se lépe pohybovali
Michal
a pracovali s míčem, nedělali navíc
SOBECKÝ
tolik chyb. Na druhou stranu se
už prostějovský tým nikam příliš
nehnal. Poněkud šťastný gól Jordá6WDYSÔHGYÙNRSHP na navíc brzy přehlušila další trefa
Hané a bylo fakticky rozhodnuto.
Karty byly rozdány jasně. Němčice Konec už se fakticky jen dohrával,
sobotní zápas musely vyhrát, pokud i když před bránou Němčic to i tak
si chtěly uchovat alespoň titěrnou místy pořád dost hořelo.
naději na záchranu soutěže. I tak se
=½VDGQÉRNDPzLN\
ale musely dívat na výsledky ostatních. To Haná Prostějov mohla hrát
s větším bodovým polštárem a tím Už ve 3. minutě mohlo být veselo
i klidem. Navíc také poslední utkání na straně hostů, ale centr Horáka
napovídala, kdo je v jaké pohodě. nenašel adresáta. Dvě minuty na
Zatímco „Hanáci“ vyhráli poslední to ale poprvé zahrozil Gábor, když
tři zápasy, Němčice se trápily a byť dlouhým míčem hledal Hladkého
naposledy sice dokázaly zvítězit na – brankář hostí byl ale rychlejší. Ve
pokutové kopy, jinak šly od porážky skvělé pozici se záhy ocitl Cibulec,
ale nezakončil ideálně. Nicméně už
k porážce.
v 10. minutě udeřilo. Cibulec byl
faulovaný, a to v pokutovém území.
9ÙYRM]½SDVX
Následnou penaltu proměnil Gábor
Od začátku bylo aktivnější domácí (1:0) a od té doby to šlo s hostujícím
mužstvo, které se kombinační hrou celkem z kopce. Už ve 12. minutě to
dostávalo do šancí a brzy je začalo bylo 2:0, když Gábor vyslal vysoký
využívat. Zatímco po deseti mi- lob, který k tyči hlavou trkl Hladký.
nutách se Haná dostala do vedení V 18. minutě to mohlo být po stanzásluhou penalty, v dalších okamži- dardce Makowskiho dokonce 3:0,
cích už se tak dělo ze hry. Němčice ale byl odmáván ofsajd. A 19. vyzval
sice také měly šance, ale dlouhé na- ke skórování Cibulce Gábor, ale tenkopávané balóny nestačily. A kom- tokrát z toho nic nebylo. Na branku
binace vázla. Naděje hostů postup- Němčic se valila jedna útočná vlna
ně ničil zejména Gábor, který už za druhou. Takový nápor pak ne-
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chválil parťáka
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Foto: Michal Sobecký

mohla obrana hostí vydržet věčně.
Ve 21. minutě z toho byla jen tyčka,
ve 22. ale propadla obrana a byla
z toho přesná střela Nováka - 3:0.
Následně už ale opět začal operovat
Gábor. Hladký zatáhl míč do pásma,
nabil Gáborovi a ten z vápna poslal
o břevno míč do brány – 4:0. Ve 33.
minutě zkusil odpovědět Jan Navrátil, našel ale jen gólmana. To Patrik
Gábor byl přesnější, Cibulec byl nedůrazně bráněný, zadovkou našel hrdinu dne a ten dovršil hattrick – 5:0.
Druhý poločas byl zprvu ze strany
Němčic lepší. Hostující hráči tolik
nepropadali, lépe se hýbali a snažili
se o střelbu. A hned ve 47. minutě
uspěli. Zdánlivě lehký dlouhý nákop Jordána brankář Lošťák nejspíš
podcenil, míč se totiž objevil za jeho
zády – 5:1. Ovšem opět tu bylo domácí číslo deset. Nejprve Gábor
těsně přestřelil, aby jej následně Cibulec našel v náběhu před bránou
a míč byl sražen za brankovou čáru
– 6:1. V 58. minutě pak Cibulec
rozvlnil boční síť. Poté chvíli hrozily
Němčice, například Horák se ocitl
v dobré pozici. Jenže minul. Místy
se do náznaků šancí dostával ještě
kapitán Navrátil. Nicméně na druhé
straně řádilo duo G & C. Cibulec
totiž nejprve nastřelil růžek brány,
byl však v ofsajdu. Hosté následně
střelou na druhou tyč z kopačky
Studeného snížili (6:2), ale poté se
trefil opět Gábor. Tentokrát nahrával
na druhou tyč, míč k němu zpět srazil bránící hráč a muž zápasu dobře
usměrnil mezi brankáře a pravou
tyč – 7:2. O vítězi už dávno nebylo
pochyb, přesto domácí zůstávali při
chuti. Makowski ani dobře hrající
Hladký už ale neslavili.

2VREQRVWXWN½QÉ
Jednoznačně Patrik Gábor. Útočník
domácích doslova zničil soupeře, když
se sám postaral o polovinu střel svého
týmu a pět z nich proměnil v gól. Zdatně mu sekundoval pomalejší leč zkušenější Tomáš Cibulec, který Gáborovi
nahrál na tři branky a další tři pak sám
mohl dát. Tato dvojce působila soupeřům nesmírné potíže celý zápas.

kanonýr

PROSTĚJOV V jasnou záležitost se
proměnil sobotní souboj prostějovské Hané s Němčicemi nad Hanou.
Zejména se o to zasloužila rychlonožka domácích Patrik Gábor (na
snímku). Ten celý zápas odehrál ve
vysoké rychlosti a s obrovskou touhou po gólech. Což se mu, společně
s kombinačními schopnostmi spolu=DMÉPDYRVWGXHOX
hráčů, podařilo. Postupně si připsal
hned pět branek a po zápase měl tak
Jedna z maminek, která se přišla dívat pochopitelně úsměv od ucha k uchu.
na fotbal, měla málem ze zápasu straš- Ještě to přitom nejsou ani dva týdny,
livý zážitek. Hned v 1. minutě totiž co dal v jiném zápase hattrick.
prudký odražený balon trefil kočárek
s jejím dítětem. Naštěstí z boku, dítěti
se tak nic nestalo. Dvojice si tak mohla ƔƔ Dnes pět vstřelených branek.
Dal jste už někdy tolik gólů během
dál užívat sobotní pohody...
jediného zápasu?
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ „Už se mi to podařilo třeba v okresním
přeboru proti Olšanům. V této soutěži
Překvapivě uvolněná. Přestože v prvním jsem to zvládl poprvé.“
poločase byly k vidění strkanice a na ƔƔ Zápas skončil vaší jasnou výzávěr také prudká hádka s rozhodčími, hrou. Měl přesto z vašeho pohledu
zbytek utkání proběhl v klidu. Některým soupeř nějaké kvality, kterými vás
hráčům hostů evidentně nezkazil náladu během utkání trápil?
ani vývoj utkání, které, velmi mírně řeče- „Měli dobrého středního záložníka.
no, rozhodně neměli ve svých rukou.
Tomu se dařilo. A celkem slušný útok.

Michal SOBECKÝ

Foto: Michal Sobecký

Vzadu ale byl soupeř marný. Soupeř
hrál s dorostenci, těžko říct, jestli to
s tím souviselo. Je ale pravda, že měl
své kvality, úplně jednoduché, jak by
se mohlo zdát, to nebylo.“
ƔƔ Jak hodnotíte spolupráci s parťákem v útoku Tomášem Cibulcem?
„Velice dobře. Je to veterán, dokáže si
proti soupeři podržet všechny balóny.
Na dva nebo tři góly mi přihrál. Na to,
kolik mu je, tak hraje skvěle.“ (úsměv)
ƔƔ Tímto utkáním jste si pravděpodobně zachránili I.B třídu i pro další
sezónu. Spokojenost?
„Záchrana... Máme před sebou ještě
dva zápasy. Soutěž chceme samozřejmě udržet a v budoucnu třeba i postoupit výš, když to půjde. Náš tým má
kvalitu a daří se nám, tak to můžeme
zvládnout.“
ƔƔ Na závěr zpátky k vašim gólům.
V utkání jste jich dal pět, která vás
nejvíce potěšila?
„Asi ta poslední. Chtěl jsem nahrát Tomášovi (Cibulcovi) na druhou tyč, ale
soupeřův hráč to srazil do tyčky. Míč
se odrazil ke mně a podařilo se mi to
trefit.“
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„Byl to jednoznačný zápas. Relativně
brzy se nám podařilo nastřílet dostatek branek pro uklidnění. Ve druhém
poločase jsme už hráli odpočinkově.
Mohly by mě mrzet dvě inkasované
branky, ale myslím, že si je soupeř zasloužil.“

„Co k tomu říct...? Tady se vždy těžce hraje, ukázali se opět hráči, kteří hrávali krajský přebor.
U nás řádí marodka, jeden hráč nastoupil s antibiotiky, druhý se zraněným kotníkem. Hrůzek se nám zranil, někteří ani nepřijeli. Museli nastoupit dorostenci, kteří odehráli hodinu
a půl předtím své utkání. Rozhodla hlavně zkušenost Hané a jejich desítka (Patrik Gábor
– pozn.red.) , která jim to vepředu potahala a udělala šance. Myslím, že penalta na začátku
být neměla a jeden gól byl údajně z ofsajdu. Na to se ale vymlouvat nechci, situace je u nás
špatná. Kvůli marodce i přístupu k tréninkům. Budu upřímně šťastný, až zazní hvizd po
posledním mistrovském utkání. Tohle je sezóna blbec!“

Haná Prostějov
Němčice nad Hanou
7 :2
25. kolo Smoos I.B.třída Olomouckého KFS, skupina A
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Branky: 10., 31., 37., 53. a 76. Gábor,
12. Hladký, 22. Novák
Střely na branku:

7

Žluté karty: -

Střídání: 46. Macourek za Ohlídala,

7 : 2

NĚMČICEN/H

Branky: 47. Jordán, 69. Studený

( 5 :0)

16

6

Střely mimo branku:

Rohové kopy:

Studený

HANÁ

Rozhodčí: Zemánek – Štětka, Domisch

55. Jančiar za Trnavského, 65. Holomek za Nováka, 77. Vybíral za Cibulce
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Střely na branku:
Diváků: 65

Střely mimo branku:

9

Rohové kopy:

Žluté karty: 8. Řezáč, 45. J. Navrátil
Střídání: 46. Chalánek za Župku, 58. Buček za Buriánka, 70. Rus za Řezáče
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28. kolo: Kroměříž „B“ – 1.SK Prostějov „B“ (neděle 9. 6., 10.15).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:

28. kolo: 1.SK Prostějov – Valašské
Meziříčí (čtvrtek 6. 6., 11.45, Řezníček – Běhal, Kulička).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:

28. kolo: 1.SK Prostějov – Valašské
Meziříčí (čtvrtek 6. 6., 9.30, Kulička
– Řezníček, Běhal).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:

21. kolo, sobota 8. června, 17.00
hodin: Čechy pod Kosířem volno,
Kostelec na Hané „B“ – Brodek u
Konice „B“, Zdětín – Otinoves, Protivanov „B“ – Kladky, Plumlov „B“
– Přemyslovice (hřiště Krumsín),
Hvozd – Ptení (neděle 9. 6., 17.00).

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „B“:

17. kolo, sobota 8. června, 17.00
hodin: Brodek u Prostějova „B“ –
Bedihošť, Otaslavice „B“ – Pavlovice
u Kojetína, Želeč – Biskupice, Nezamyslice „B“ – Němčice nad Hanou
„B“ (neděle 9. 6., 10.00), Kralice na
Hané „B“ – Olšany (neděle 9. 6.,
17.00).

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
SK. „A“:

25. kolo, neděle 9. června, 17.00
hodin: Čechovice „B“ – Horní Štěpánov (sobota 8. 6., 17.00), Brodek
u Konice – Držovice (sobota 8. 6.,
17.00), Nezamyslice – Vrahovice
(sobota 8. 6., 17.00), Vícov – Skalka (hřiště Krumsín), Vrchoslavice
– Určice „B“, Tištín – Brodek u Prostějova, Dobromilice – Výšovice.

PØEBOR OFS PROSTÌJOV – II.
TØÍDA:

26. kolo, sobota 8. června, 17.00
hodin: Jesenec – Šternberk „B“,
Smržice – Slatinice.

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:

26. kolo, neděle 9. června, 17.00
hodin: Mostkovice – Tovačov (sobota 8. 6., 17.00), Jezernice – Haná
Prostějov (10.00), Pivín – Klenovice na Hané, Němčice nad Hanou –
Otaslavice.

SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:

26. kolo, neděle 9. června, 17.00
hodin: Určice – Kojetín (sobota
8. 6., 17.00), Kostelec na Hané –
Plumlov, Slavonín – Protivanov, Lipová – Dub nad Moravou, Brodek u
Přerova – Čechovice.

ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „B“:

26. kolo, neděle 9. června, 17.00
hodin: Konice – Hlubočky.

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:

28. kolo, sobota 8. června, 17.00
hodin: Litovel – Kralice na Hané
(rozhodčí: ).

CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:

36

0:1

To je forma! Konický fotbal zažívá
velmi dobrou sezónu, která nyní
dostává ty nejlepší grády. Pokud by
se svěřencům Petra Ullmanna takto
dařilo během celého ročníku, mohli
by pomýšlet i na první místo v tabulce. Takto se musí sklonit před suverénními Bohuňovicemi.
Nicméně pro soupeře se už Konice
stala bezmála postrachem. Hráči
ze severu Prostějovska inkasují jen
pomálu. A navíc se jim daří proměňovat šance. A to i v improvizované
sestavě. „Měl jsem z utkání trochu
obavy. Chybělo mi pět hráčů ze základní sestavy. Včetně Vévody do
brány,“ uvedl trenér po utkání. Nic-

Novotný. Připomněl tak mimoděk
předešlé klání, v němž naopak Kralice
schytaly debakl.
Situaci navíc během víkendu Kralicím
usnadnili oba soupeři. Jak Dolany, tak
Holice totiž padly. Devadesátiprocentní jistota záchrany se tak stala stoprocentní. Kralice už nyní mají dvanáctibodový, nedosažitelný náskok.
Nyní čekají svěřence trenéra Krobota
ještě dva zápasy, které už fotbalisté mohou sehrát v klidu. Předposlední utkání
v sezóně odehrají Kralice tuto sobotu
8. června v Litovli od 17 hodin. Ročník
pak zakončí doma se třetím Medlovem, a to příští sobotu 15. června. (sob)
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
krajského přeboru hledejte na straně 26

pase pak vyzdvihl například Zapletala za chytání. Ale opět také obránce Bílého. „Tentokrát vystřelil a u
soupeře skončil míč v bráně. Opět
tak dal gól,“ uvedl trenér. Pro Bílého jde o šestou branku ve čtyřech
zápasech, což je na útočníka nebo
záložníka velmi dobrý počin, na
beka ale přímo vynikající. Však také
existuje sázka, kdy trenér Ullmann
už za góly Bílého platil do banku. „V
neděli to bylo kvůli přispění soupeře
jen za půlku,“ smál se po utkání Petr
Ullmann.
Nyní Konici čeká domácí duel s
Hlubočkami. Proti nim se představí v neděli od 17 hodin.
Branky: 18. Kořenovský, 27. Knoll,
59. Cetkovský, 62. Kráčmar (v). Rozhodčí: Šteier – Slota, Kašpar. Žluté
karty: 20. T. Lolek, 24. Pluskal, 33.
Pšeja, 68. M. Lolek, 68. Kráčmar – 22.
Drešr. Diváků: 100.
Sestava Konice: Zapletal – L. Bílý
(87. Rus), Procházka, Drešr, Blaha
(46. Franc) – Cetkovský (46. Kučera),
Širůček, Kořenovský, F. Bílý – Krása,
Knoll (84. Šmíd). Trenér: Petr Ullmann.

(0:2)

0:4

TJ Sokol
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TJ Sokol
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PROSTĚJOV Nepříjemné vzpomínky budou mít na uplynulý víkend hráči Jesence-Dzbelu.
Ti prohráli už počtvrté v řadě, navíc v Doloplazech výsledek zaváněl debaklem. Vinu na něm
má i trvalý nedostatek hráčů a zranění. Smržicím se nedařilo také, i ony dostaly pět branek.
Hrající trenér Zbožínek byl také po utkání nemálo rozladěný předvedeným výkonem. Oba
týmy z Prostějovska jsou tak i nadále na chvostu tabulky, Smržice navíc stále nemají jistou
záchranu.

méně zalátání děr v sestavě se mu
povedlo. „Musím říct, že si tým dobře sedl. Pomohli nám i dorostenci,
které jsem pustil v průběhu zápasu
do hry,“ řekl Petr Ullmann.
Konice má navíc v poslední době i
štěstí na krásné branky. „Po pěkné
akci se prosadil Kořenovský a poslal
nás do vedení,“ uvedl s tím, že i další
branky potěšily oko fanouška. Přesto ale s některými pasážemi hry nebyl zcela spokojený. „Úvod druhého
poločasu byl takový ospalý. Zapletal
nám pak vychytal tutovku soupeře a
z protiútoku jsme dali na 3:0. Soupeř pak rezignoval,“ řekl k dalšímu
průběhu hry konický trenér. Po zá-

Koničtí opět suverénní,
formu odskákaly Troubelice

obrany, k ničemu jsme soupeře moc
nepouštěli, a tak se stalo, že nám jeden
gól na rozhodnutí stačil,“ poznamenal
Novotný. Nyní tak společně s kolegy
z Kralic může slavit. Krajský přebor je
zachráněný, a to se slušným předstihem před koncem ročníku. „Pro nás
je to velká vzpruha. Vždyť jsme navíc
na vítězství dvě utkání čekali,“ uvedl

WĚVQĚSŐHGNRQFHP1HRUDO

ner), Kotlár, Kalandřík – Luža, Pleva. chozí dva solidně odehrané. Opět to
bylo od nás takové dětinské, žákovské.
Hrající trenér: Ivo Zbožínek.
Budeme se teď soustředit na poslední
Hodnocení hrajícího trenéra
dva zápasy. A uvidíme, kam se nám to
Smržic Iva Zbožínka:
v nich podaří dotáhnout.“
„Na poslední chvíli nám vypadli dva
TJ Sokol
Doloplazy
hráči, takže jsme měli jen tři na střídání.
5:1
Začátek jsme nevychytali, dostali jsme
-HVHQHF
(2:1)
-Dzbel
dva laciné góly. Soupeř poté hrozil z
brejků. První poločas se nám nepovedl, Branky: 5., 51., 81. a 84. Drábek, 26. Záalespoň jsme však postupně zkorigova- branský – 12. Burget. Rozhodčí: Majer
li dvěma brankami. Celkově zápas ne- – Sedláček, Zemánek. Žluté karty: 58.
byl povedený, nenavázali jsme na před- Dohnal – 5. Ošlejšek, 58. Navrátil, 63. Žou-

„Výsledek hovoří za vše. Jeli jsme v jedenácti hráčích, na poslední chvíli nám dva odřekli. Petr Tichý je z toho sám dost špatný,
nedivím se, že po sezóně chce skončit. Nicméně klobouk dolů před Laďou Čížkem,

Hodnocení trenéra Jesence-Dzbelu Petra Ullmanna:

želka. Diváků: 138.
Sestava Jesence-Dzbelu: Laštůvka – Horák, Žouželka, Novotný, Zajíček – Burget,
M. Laštůvka, Poles, Ošlejšek – Navrátil,
Čížek. Asistent trenéra: Petr Tichý.

www.
vecernikpv.
cz

který v pětačtyřiceti zvládl celý zápas. Série
chyb nás ale stála zápas. Navíc se zraněním
a sebezapřením dohrávali Martin Laštůvka a taky Zajíček. Popravdě nevím příští
týden, s kým budu hrát...“
(sob)

6:2

DRŽOVICE, PROSTĚJOV Mají formu jako
hrom! Fotbalistky Držovic se nepáraly s dalším
soupeřem. A i tentokrát, v krátké době potřetí,
dokázaly vstřelit hned šest branek. Tentokrát
měly proti sobě ženy z Držovic oslabeného soupeře. Utkání se totiž dohrávalo a jedno už tak
Uherský Brod měl v nohách. To však výkon fotbalistek nesnižuje.
K naprosté spokojenosti po víkendu chybělo trenérovi Držovic opravdu málo. Opět se totiž ukázalo, že Držovice jedou na vítězné vlně. Nezastavil je
přitom ani Uherský Brod. „Byl to těžký zápas hraný
v horku,“ konstatoval lodivod Držovic Tomáš Jetel.
Nicméně připomněl, že Držovice měly výhodu:
Uherský Brod totiž hrál už v sobotu, měl tak jednozápasovou zátěž v nohách. „Nicméně začátek byl
poměrně nervózní. Přeci jen to po prvním poloča-
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se bylo 1:1,“ připomněl Tomáš Jetel. Ten potřetí ve
třech zápasech změnil sestavu. Zatímco minule poslal hned pět hráček dozadu, nyní naopak prim hrál
útok. „Chtěl jsem více vsadit na ofenzivu. A tak jsem
trochu protočil sestavou,“ uvedl. Vyplatilo se – například mezi 78. a 85. minutou daly jeho svěřenkyně
tři branky. A zápas definitivně urvaly. „Musím holky
pochválit za to, jak dřou a jak se staví k tréninkům,“
ocenil své svěřenkyně trenér.
I díky vítězství se Držovicím dařilo vystoupat i tabulkově. Donedávna s odstupem předposlední tým
se najednou dotáhl na šestou Vlkoš. A dal zapomenout na podzim. „Prožíváme skvělé jaro, vždyť jsme
dali třináct z našich šestnácti bodů! Tým má sílu a
můžu říct, že za ty roky jde postupně nahoru. Věřím,
že příští sezónu můžeme být ještě výše,“ vyjádřil se
optimisticky trenér Tomáš Jetel.
(sob)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a konečnou
tabulku MSDŽ najdete na straně 26
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1:8

MOSTKOVICE, PROSTĚJOV Bez výhry
zakončily ročník fotbalistky Mostkovic. Na
svém kontě tak mají jediný bod za remízu v
derby s Držovicemi. Proti Březnici přitom
začaly hráčky Mostkovic skvěle – už ve třetí minutě se ujaly vedení. Ještě v prvním
poločase ale skóre začalo nabírat podobu
debaklu. A ten druhý nakonec předpoklady potvrdil. Mostkovice tak mají za sebou
další nepříliš povedené vystoupení.
Jediný bod a jen minimum vstřelených branek. Taková situace byla před utkáním v
Mostkovicích. Tamním fotbalistkám se trvale
nedaří a soupeři je místy výrazně přehrávají.
V polovině května sice ženy z Mostkovic neodehrály špatné utkání a sahaly po bodu – nakonec však prohrály 0:2. A co hůř. Hned v dalším kole dostaly výprask 0:12, druhý nejhorší

MOS
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v průběhu aktuálního ročníku. Očekávání
před domácí bitvou tak nebyla velká.
Nicméně Mostkovice se dočkaly překvapení.
Ve 3. minutě je totiž poslala do vedení teprve patnáctiletá Barešová, nejmladší hráčka na
hřišti. A bylo co slavit. Jednak se domácí tým
dostal brzy do vedení, jednak skóroval po neuvěřitelných šesti zápasech! Už v patnácté minutě ale bylo srovnáno, do konce poločasu už
to bylo 1:5. Skóre postupně rostlo a zastavilo
se až na osmičce. Proti zkušeným soupeřkám
se už nakonec neprosadily. Přesto se čestný
úspěch počítá. Zůstává však otázka, co bude
po sezóně, zda dojde v beznadějně posledním
týmu ke změnám a zda vůbec bude pokračovat.
(sob)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a konečnou tabulku MSDŽ najdete na straně 26

trefily...

!MÜJQD>@KJM<UDGT Mostkovice se koneènì

Branky: 2. a 21. Lacman, 18. Pohanka,
39. Kraus, 50. Malinovský – 42. Pleva,
59. Zbožínek z penalty. Rozhodčí:
Dokoupil – Winkler, Konvička. Žluté
karty: 25. Fritscher, 61. Koch, 63. Hlaváč – 73. Tomiga. Diváků: 257.
Sestava TJ Smržice: Kollmann –
Vařeka, Zbožínek, Tomiga, Augustin
(62. Studený) – Kiška, Klus (70. Ver-

(4:1)

5:2

Moravský
Beroun
TJ
6PUņLFH
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I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

Lion sport

TROUBELICE, PROSTĚJOV
Skvělou část sezóny prožívá v
těchto týdnech tým z Konice. I
když vlastně celá sezóna se dá považovat za podařenou. Jaro pak už
jen průběh ročníku korunuje. Vítěznou šňůru nyní svěřenci Petra
Ullmanna natáhli už na deset zápasů, a přitom ztratili pouhé dva
body! Nyní formu Konice odnesly
Troubelice. Už v polovině zápasu
se zdálo být o vítězi jasno. A nakonec se předpoklady potvrdily.
Konice podruhé v řadě neinkasovala a upevnila své druhé místo v
průběžné tabulce, kterou najdete
na straně 26.

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

ZÁBŘEH, PROSTĚJOV S příjemným pocitem mohli v neděli opouštět
hřiště fotbalisté Kralic. Venku si totiž
dokázali poradit se Zábřehem, a to navíc po dvou skličujících prohrách. Definitivně tak potvrdili jistotu záchrany
v krajském přeboru. A aby toho nebylo
málo, svěřenci Lukáše Krobota tento-
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krát ani neinkasovali. A na takové utkání už čekají celý měsíc.
Velkou spokojenost a úlevu mohou
nyní pociťovat fotbalisté Kralic na
Hané. Téměř jistou záchranu mají nyní
v kapse. A stačil k tomu jeden jediný
gól. „Výsledek je pro nás vynikající.
Měli jsme spočítané, že kdybychom
uhráli bod, jsme v pohodě. A máme
tři,“ okomentoval utkání předseda klubu Jan Novotný.
Utkání rozhodl až v 86. minutě Neoral. „Popravdě toho Zábřeh moc
nepředvedl. Hráli jsme ze zajištěné

.UDOLFHGHILQLWLYQĚ]DFKUiQĚQ\=iEŐHKY\EUDNRYDO
PROSTĚJOVSKO Zajímavé výsledky přineslo 25. kolo i.A třídy skupiny B Olomouckého KFS.
Prostějovským týmům se ale příliš nedařilo. Nejlépe se vedlo Plumlovu, který jako jediný zvítězil v
základní hrací době. Až k penaltám došly souboje Kostelce na Hané, Lipové a Čechovic. Zatímco však
prvně jmenovaný celek padl, zbylé dva týmy se mohly radovat. To Protivanov po slibném prvním
poločase z domácího trávníku odešel s prázdnou.

pk 5:4

7-6RNRO.RVWHOHF
na Hané

3:4 pk

2ORPRXF
Chomoutov
Sportovní klub
/LSRYi

Branky: 66. Kubíček, 83. Stejskal – 28.
Palla, 77. Pekař. Rozhodčí: Kreif – Frais,
Krpec. Žluté karty: 89. Sedlář. Diváků:
100.
Sestava Sportovní klub Lipová: Výmola
– Petržela (65. Novák), Takáč, Moštěk, Žil-

2:2
(1:1)

Remíza byla asi spravedlivá. Na oko to nebyl
žádný pěkný zápas. Spíše oba týmy těžily
ze zisku pole a brejků. Trošku nás frustroval
okamžik, někdy z 10. až 15. minuty, kdy byl
Preisler, když šel sám na gólmana, faulován
zezadu. Bylo to sice odpískané jako faul, ale
nepadla ani žlutá. V penaltách nám pak nepřálo štěstí.

Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Petra Merty:

Branky: 38. Žůrek, 62. Zápeca – 15. Preisler, 82. Hruban. Rozhodčí: Šebesta –
Chládek, Straka. Žluté karty: 77. Lýsek
– 38. Klimeš, 74. Preisler. Diváků: 60.
Sestava TJ Sokol Kostelec na Hané: Zelinka (90. Hradečný) – Holoubek, Nóri,
Chytil, Synek (90. Baláš) – Výmola (61.
Jurník), Hruban, Grulich, Keluc – Preisler,
Klimeš. Trenér: Petr Merta.

2:2
(1:1)
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Slavonín

TJ Sokol
ĆHFKRYLFH

SK
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PROSTĚJOVSKO V programu 25. kola I.B třídy, skupiny „B“ Olomouckého KFS se sešla hned
dvě regionální derby na Prostějovsku. Domácího prostředí využili jak hráči Hané Prostějov, tak
Otaslavic, kteří své soky porazili rozdílem třídy. Klenovice se potrápily s hráči rezervy Želátovic a
nakonec získaly alespoň druhý bod po penaltách. V uhájení prvního místa pomohl rival z Pivína,
který dokázal vyhrát v Ústí a právě totoho soupeře předskočil v tabulce. Nyní tedy tvoří vedoucí
duo Klenovice a Pivín!

„Před utkáním jsem klukům důrazně
připomínal, že takové zápasy jsou nejtěžší. Každý od nás vzhledem k postavení v
tabulce čekal vítězství. Na druhou stranu
jsme věděli, že Slavonín hraje o bytí a nebytí. Očekávali jsme od soupeře pocti-

Hodnocení trenéra TJ Sokol
Čechovice Lukáše Koláčka:

Branky: 70. Walter – 35. Skoumal. Rozhodčí: Kundrát – Grečmal, Štětka. Žluté
karty: 81. Frys – 78. Blaho. Diváků: 236.
Sestava TJ Sokol Čechovice: Klimeš –
Hanák, Walter, Běhal, Veselý (82. Páleník)
– Chmelík, Kolečkář, Lakomý, Pospíšil
(46. Frys) – Muzikant (64. Halouzka), Zapletal. Trenér: Lukáš Koláček.

PK 4:3

1:1
(0:1)

0:1
(0:0)

spoustu šancí. Bohužel nás zlobila koncovka. Na šance to bylo celkově bohaté
utkání. Pak jsme dostali hloupý gól na 2:1.
Trochu nám dojem pokazil rozhodčí, který neodpískal penaltu, a z protiútoku jsme
dostali gól. Chuť a nasazení nicméně ani
po prohře klukům upřít nemůžu. Speciálně mě potěšili Halouzka a Slezák.“

Branky: 48. a 88. Hotěk. Rozhodčí:
Aberle – Jurčák, Foral. Žluté karty: 64.
Dvořák, 74. Grmela, 90. Pospíšil F. – 15.
FC
Michna, 64. Hurta, 80. Baran. Diváků: 68.
%HĦRY
4:1
Sestava SK Protivanov: Piták – Pospíšil
(2:1)
TJ Sokol
Z., Dvořák, Milar, Nejedlý (75. Janeček)
8UćLFH
– Kropáč (85. Menšík), Sekanina, Pospíšil
Branky: 3. Mika, 38. Zbořilák, 50. Navrá- F., Sedlák D. – Grmela, Sedlák R. Hrající
til, 87. Machač – 4. Žáček. Rozhodčí: Ko- trenér: Milan Piták.
pecký – Šrejma, Petrásek. Žluté karty: 43.
Pelikán, 45.(+2) Machač – 50. Navrátil. Hodnocení hrajícího trenéra SK
Protivanov Milana Pitáka:
Diváků: 80.
Sestava TJ Sokol Určice: Navrátil – Ko- „Těžko se to hodnotí. První poločas jsme
bylík (29. Pospíšil), Zelina, Frehar, Šnajdr měli v režii a vytvořili si neuvěřitelné
(29. Antoníček) – Kadlec, Slezák, Bureš, množství šancí. Zradila nás ale koncovka.
Kaprál – O. Halouzka, Žáček. Hrající tre- Bohužel nám druhý poločas jako obvykle
nešel. Hned ve 47. minutě jsme dostali z
nér: David Kobylík.
první větší šance soupeře gól. Soupeř náHodnocení hrajícího trenéra TJ
sledně čekal na brejky, takové skóre mu
Sokol Určice Davida Kobylíka
vyhovovalo. Celkově si myslím, že na to,
„V extrémních podmínkách jsme si sáhli jak kvalitní soupeř k nám přijel, tak jsme
na dno. Soupeř byl kvalitní. Nicméně podali velmi sympatický výkon. Ale to
jsme v prvním poločase měli velkou neproměňování šancí, to bolí.“
(sob)

ka – Pekař, Drexler, Horák (72. D. Přikryl), vou defenzivu, což se potvrdilo. My
A. Přikryl (52. Abrahám) – Palla, Fialka. jsme se ale s nejlepší formou nepotkali,
Trenér: Matěj Vybíhal
kazili jsme, špatně jsme vykrývali prostory. Po individuální chybě jsme proHodnocení trenéra Sportovní
hrávali 0:1. Po poločase jsme provedli
klub Lipová Matěje Vybíhala:
střídání s cílem oživit hru a něco udělat
„Začali jsme dobře, kombinovali jsme. Pak s výsledkem. Poté jsme hráli lépe, chyjsme ale přestali hrát a přizpůsobili se sou- bělo nám ale sebevědomí v zakončení,
peři, který to zkoušel na dlouhé nakopáva- nějaká rychlá kombinace taky – takoné balóny. Nebyli jsme důrazní v soubojích. vých věcí bylo poskrovnu. Byli jsme ale
Dvakrát jsme vedli a dvakrát taky soupeř lepší na míči. S fanoušky jsme se snažili
vyrovnal. V penaltách jsme byli šťastnější, rozloučit výhrou, a tak jsme otevřeli
ale nepředvedli jsme výkon adekvátní na- hru. Zápas ale šel do penalt, kdy nás pošemu
postavení
v
tabulce.“ držel Klimeš, navíc jsme prokázali více
sebevědomí.“

TJ Haná
3URVWđMRY

).1đPćLFH
nad Hanou

Branky: 23. Nejedlý, 28. Tkáč, 52.
Chvojka, 54. Hon, 67. Šatný – 5.
Šlambor, 86. Milar z penalty. Rozhodčí: Lepka – Petrásek, Vachutka.
Žlutá karta: 57. L. Zapletal (M).
Diváci: 115.
Otaslavice: Sika – Hrazdira, Vogl,
Koudela, Tkáč – Gerneš (63. Šatný), Drmola, Chvojka, Merdita –
Hon (77. Frehar), Nejedlý (82. Skalický). Trenér: Jiří Hon.
Mostkovice: Lukáš – P. Zapletal,
(63. Zbořil), Milar, L. Zapletal,
Šlambor – Šubert Vojtíšek, Hatle,

5:2
(2:1)

Sokol
2WDVODYLFH
Sokol
0RVWNRYLFH

více v rozhledně na straně 35

7:2
(5:0)

„Do zápasu jsme vstupovali s tím, že
musíme hodit za hlavu předchozí zápas,
který se nám těžkým stylem nepovedl a
na sto procent se koncentrovat na zápas
následující. Mostkovice, které na tom v
tabulce byly podstatně lépe než my, nás v
prvních deseti minutách zaskočily gólem,
za který si však můžeme sami. To bylo ale
vše, co si Mostkovice za téměř celý zápas
dokázaly vypracovat. Po obdržené brance jsme převzali otěže a do poločasu jsme
výsledek otočili v náš prospěch s tím, že
jsme ještě mnoho šancí proměnit nedokázali. Druhý poločas začal ve stejném
duchu, ve kterém ten první začal. Během
několika minut jsme dokázali vykombinovat další tři góly doslova až do branky
a bylo po zápase.

Hodnocení trenéra Otaslavic
Jiřího Hona:

Zapletal O. (57. Karafiát) – Krčal,
Kazda. Trenér: Ivo Kroupa.

1:1

Branky: 77. César – 46. Čtvrtníček.
Rozhodčí: Šteier, Vedral, Doležal. Žluté karty: 52. Prášil, 56. Spálovský, 66.
Popelka, 86. Drábek – 43. Zlámal, 75.
Perutka. Diváci: 75.
Klenovice: Pokorný – Spálovský, Cetkovský (46. Drábek), Šlézar, César –

(0:0
na PK 4:2

.OHQRYLFH
na Hané
FC
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„Nechci být moc tvrdý, ale to, co
předvádíme poslední zápasy, je jedna
velká ostuda. Ve třech duelech v řadě
jsme na rovinu nejslabším mužstvem
v kraji. Celé jaro netrénujeme a je to
zkrátka znát. Byl to zápas kočky s myší.
Otaslavice nás jasně přehrály, stejně
jako poslední soupeři. Sám si poslední
dobou kladu otázku, zda má cenu pokračovat.“

Hodnocení trenéra Mostkovic
Iva Kroupy:

www.
vecernikpv.
cz

„Byl to jednoznačně zápas hostujícího
mužstva. Soupeř byl lepší a přehrával
nás úplně ve všem. Daleko větší důraz,
daleko více šancí. My jsme byli jenom
produktivnější. Jednou jsme dali tyč a
podruhé jsme dali branku. Pro nás asi
šťastná remíza. Na penalty je to už loterie, tentokrát jsme je dokázali zvládnout lépe a bereme bod navíc.“

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

Frys, Prášil, Deksler, Popelka (77. Sigmund) – Zapletal, Rozehnal. Trenér:
Vladimír Horák.

Sokol Ústí B
6RNROY3LYtQđ

„Hrál druhý tým se třetím, kvalitu to mělo
a jsme rádi, že jsme dokázali vyhrát. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Měli
jsme více brankových příležitostí. Hráli
jsme dobře zezadu a čekali na soupeřovy
chyby. Musím pochválit celý tým za odvedený výkon a doufám, že už na vítězné
vlně zůstaneme.“
(jaf)

Hodnocení trenéra
Pivína Jaroslava Svozila:

Branky: 65. Sencovici – 26. Vrba, 70. M.
Svozil z penalty, 85. Novák. Rozhodčí:
Molík – Chládek, Matulík. Žluté karty:
62. Robenda,64. Kádě, 82. Žeravík – 71.
Svozil J. Diváci: 99.
Pivín: Fürst – Pospíšil, Svozil M., Pátek
– Bartoník, Novák, T. Vrba (S. Vrba),
Valtr, Šišma (62. Oršel (89. Zlámal) –
Trajer, J. Svozil. Trenér: Jaroslav Svozil.

1:3
(0:1)

Rivalovi pomohl Pivín, který dovezl všechny body z Ústí

Klenovice zvládly penalty a nadále vedou

„Metle“ přehrály Mostkovice,

I.B třída skupina A

„Zápas s Bělotínem jsme zvládli. Podařilo se nám hrát bojovně, aktivně, nedělat
zbytečné chyby. A konečně jsme proměnili šance, díky čemuž jsme slavili vítězství. V duchu jsem si říkal, že musíme
ustát prvních patnáct minut a nedostat
hloupý gól. Bohužel ve 2. minutě jsme
nezachytili náběh na centr a byl z toho
gól. Ve 4. minutě jsme vyrovnali. Následovala vcelku vyrovnaná hra, kdy jsme
poté z druhé vlny po přetaženém centru
dostali druhý gól. To nás nepoložilo a
dokázali jsme do poločasu otočit. V tom
druhém byl soupeř lepší – musel hrát.
My jsme hrozili spíše z brejků. Měl jsem
z toho trochu obavy, ale zvládli jsme to.“

Hodnocení trenéra Plumlova
Pavla Voráče:

Branky: 29. a 45. Kratochvíl, 4. Zabloudil, 28. Hladký – 3. Mucha, 23.
Janíček. Rozhodčí: Labaš – Kaňok,
Majer. Žluté karty: 63. Zabloudil – 10.
Lošťák, 64. Bušina, 72. Novosad. Diváků: 105.
Sestava TJ Sokol Plumlov: Simandl –
Kiška, Kutný, Vysloužil, Zabloudil (84.
M. Bureš) – R. Bureš (90. Petržela),
Spáčil, Zabloudil, Kyselý – Kratochvíl
(77. Fajstl), Hladký. Trenér: Pavel Voráč.

4:2
(4:2)

TJ Sokol
Plumlov
TJ Sokol
%đORWtQ

3OXPORYXVSĚO/LSRYiDþHFKRYLFHY\KUiOLDæYSHQDOWiFK
QDRSDN3URWLYDQRY]iSDV]WUDWLOD8UÿLFH]DYiKDO\Y%HŁRYĚ

FGP studio
I.A třída skupina B
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KRAJSKÝ PØEBOR
PØÍPRAVEK:
20. kolo: Hranice – 1.SK Prostějov
(čtvrtek 6. 6., 16.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!

21. kolo, sobota 8. června, 10.00 hodin: Vrahovice – Mostkovice (9.00),
Kostelec na Hané – Lipová, Otaslavice
– Výšovice, Určice – Horní Štěpánov
(neděle 9. 6., 9.00), Přemyslovice –
Nezamyslice „B“ (neděle 9. 6., 9.00),
Smržice „B“ – Ptení (14.00).

0/$'h©&+l.µ

OKRESNÍ PØEBOR

17. kolo, neděle 9. června: Plumlov
– Protivanov (sobota 8. 6., 14.30),
Brodek u Prostějova – Mostkovice
(sobota 8. 6., 14.30), Brodek u Konice
/ Horní Štěpánov – Kralice na Hané
(10.00), Určice – Klenovice na Hané
(11.00), Hvozd – Pivín (14.30).

OKRESNÍ PØEBOR
67$5h©&+l.µ

Dohrávané 12. kolo, sobota 8.
června: Chválkovice – Kralice na
Hané (úterý 4. 6., 17.00), Řetězárna
– Smržice (10.00), Velký Týnec –
Haná Prostějov (13.00).

)/<81,7('.5$-6.6287¨l
0/$'h©&+l.µ

26. kolo, sobota 8. června: Olšany
– Želatovice (9.00), Konice – Slavonín (9.00), Čechovice – Kozlovice
(10.45), Nové Sady – Nezamyslice /
Němčice nad Hanou (12.00).

FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%250/$'h©&+l.µ

26. kolo, sobota 8. června: Čechovice – Kozlovice (9.00), Nové
Sady – Nezamyslice / Němčice nad
Hanou (10.00), Olšany – Želatovice
(10.30), Konice – Slavonín (10.45).

FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%2567$5h©&+l.µ

33. kolo: 1.SK Prostějov – Jihlava
(středa 5. 6., 16.45).

MORAVSKOSLEZSKÁ
l.296./,*$8

33. kolo: 1.SK Prostějov – Jihlava
(středa 5. 6., 15.00).

MORAVSKOSLEZSKÁ
l.296./,*$8

Dohrávané 13. kolo, sobota 8.
června: Němčice nad Hanou /
Brodek u Prostějova – Otaslavice
(10.00), Protivanov / Brodek u
Konice – Kojetín (11.00), Lipník
nad Bečvou – Pivín (14.30), Ústí /
Opatovice – Plumlov (neděle 9. 6.,
13.30), Bělotín – Nezamyslice (neděle 9.6., 14.30).

.5$-6.6287¨l'252678
SK. „B“:

Dohrávané 13. kolo: Olšany – Dub
nad Moravou (neděle 9. 6., 13.30).

.5$-6.6287¨l'252678
SK. „A“:

26. kolo: Určice – Želatovice (sobota 8. 6., 10.00), Čechovice – Konice
(neděle 9. 6., 10.00).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:

28. kolo: Kroměříž „B“ – 1.SK Prostějov „B“ (neděle 9. 6., 12.30).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:

´
menicko

´
´
zapasove

Pondělí 3. června 2019
www.vecernikpv.cz

Pondělí 3. června 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

KOLA

připravila sportovní redakce Večerníku

51-1.8ª%18

Vícov si dokázal překvapivě poradit na půdě Držovic. I když po
poločase prohrával, nic nezabalil a dokázal srovnat a v poslední
minutě vstřelil vítěznou branku. I v neúplné sestavě slaví velmi cenné
body.

KOLA

SM LÍK
SOKOL BRODEK U PV
Vést deset minut před koncem o dvě branky a nakonec prohrát na penalty není zrovna šťastný závěr zápasu... Místo uklidňující další branky,
kterou prostějovský Brodek mohl přidat, přišel trest. Csaplárova past
sklapla a místo tří bodů si odvezl pouze jediný...

Å'2%5É7.$´6,6&+87Ì=$67ìÌ/(/$
Skalka si debaklem zkomplikovala situaci

PIVÍN Fotbalové podmínky parádní, trávník dobře připravený
a počasí ideální. Taková byla kulisa utkání 24. kola Přeboru OFS
Prostějov - II. třídy, které však bylo až příliš jednoznačnou záležitostí
pro hostující družinu. Rozhodnuto bylo de facto už po prvním poločase, Dobromilice byly totiž jednoznačně aktivnějším týmem.
Dokázaly vyhrávat osobní souboje, kterých bylo v rámci ostrého
duelu opravdu hodně. Po vstřelení první branky byla dominance
hostů ještě výraznější a tak„Dobrátka“ přidala další dva kusy. Druhá
půle se nesla ve znamení spousty zbytečných faulů na obou stranách a hra se velmi kouskovala. Skalka se v Pivíně, kde má domácí
působiště, na nic nezmohla. Večerník sledoval utkání naživo.

FK SKA 1:5
FC DOB (0:3)

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

PROGNÓZA NA 25. KOLO

Jan
FREHAR

aneb Večerník předpovídá
*CP¾0G\CO[UNKEGVS5QMQN8TCJQXKEG
6KR
Zejména domácí nutně potřebují body, když nedávnými nepřesvědčivými výsledky si situaci v boji o záchranu notně 8GéGTPÊMW
zkomplikovali. Doma ale zaberou a na jaře nevýrazné Vra2:1
hovice přemůžou.
6,5QMQN&TåQXKEGVS,KUMTC$TQFGMW-QPKEG
6KR
Držovice předvádí nevyrovnané výkony a výsledky, Brodek 8GéGTPÊMW
zase trápí produktivita. Zápas bude vyrovnaný, leč i v tomto případě domácí nakonec zvítězí a to dokonce vcelku přesvědčivě.
3:1
6KR
8GéGTPÊMW

2:3

PK

6KR
8GéGTPÊMW

3:1
6KR
8GéGTPÊMW

1:2 PK
6KR
8GéGTPÊMW

3:1
6KR
8GéGTPÊMW

4:1

1. Libor Němec (TJ Horní Štěpánov) 22 branek
Pavel Foret (Sokol Čechovice B)
Jan Studený (Sokol Vrahovice)
Borja Solano Valina (TJ Sokol Držovice)
David Abrahám (TJ Horní Štěpánov)
Jakub Kratochvíl (FC Dobromilice)
7. Martin Dostál (Sokol Vrchoslavice 1946)
Tomáš Hradil (Sokol Vrchoslavice 1946)
Petr Vodák (Sokol Určice B)
10. Miroslav Musil (Haná Nezamyslice)
Radek Soldán (Sokol Brodek u Pv)
Petr Zahradníček (TJ Sokol Držovice)
13. Karel Gryc (TJ Horní Štěpánov)
Jan Dvořák (Sokol Vrahovice)
15. David Kolář (Jiskra Brodek u Konice)
16. Lukáš Konupka (Sokol Vrchoslavice 1946)
Bernard Bošek (Sokol Vícov)
18. Jiří Fojt (TJ Horní Štěpánov)
Vojtěch Vávra (Sokol Vícov)
Lukáš Fiferna (TJ Sokol Držovice)
Svatopluk Bukovec (Sokol Vrahovice)
Martin Liška (Sokol Vrchoslavice 1946)
Patrik Richter (FC Dobromilice)
22. Luděk Olbert (FK Výšovice)
Jakub Špaček (FC Dobromilice)
Josef Meluzín (Štěpánov)
Petr Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
David Bosák (TJ Tištín)
27. Jan Typner (Sokol Brodek u Pv)
Martin Glouzar (FK Skalka 2011)
Zdeněk Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
Jiří Karásek (FK Skalka 2011)
Jakub Kvapil (FK Výšovice)
Jan Bartoník (FK Skalka 2011)
Petr Fialka (Dobromilice)

Začátek zápasu byl z obou stran
ospalý, možná kvůli brzkému začátku
zápasu, který proběhl už uplynulou
sobotu dopoledne. Favorizovanější
hosté se pomalu osmělovali a postupem času byli aktivnější. První šanci
ale Blumenstein neproměnil, protože
mu gólovou střelu obrana dokázala
zablokovat. To bylo také vše, co tento hráč ukázal, jelikož se chvíli poté
zranil. Ve 21. minutě už se skóre měnilo. Rochla zahrával standardní situaci z poloviny hřiště, míč si ve vápně
našel Fialka, který ještě trefil domácího Sedláka, od něj skončil míč za
brankářem domácích – 0:1. Po pár
minutách měly Dobromilice přímý
kop z ideální vzdálenosti. Fialka napálil tyč a Šoc neváhal a hlavou poslal

míč do prázdné branky – 0:2. Skalka
hrozila jen výjimečně. O korekci se
pokusil Sedlák, ale jeho střele chyběla
razance. Šoc poté během minuty spálil dvě vyložené šance, ale mrzet jej to
nemuselo. Ve 40. minutě Kratochvíl
našel krásnou patičku Abelese, který
tváří v tvář Glouzarovi nezaváhal a
prostřelil jej – 0:3.

VIDEO & FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

*QUVWLÊEÊ(KCNMC×UR÷wPQWJNCXKéMQWRT¾X÷RąKF¾X¾RQLKwċQXCEÊDTCPMWPC
Foto: Jan Frehar

Druhý poločas byl od začátku především agresivní boj než fotbalová
podívaná. Skalka dokázala snížit po
deseti minutách druhé půle, kdy se
nepohodl ve vápně Ryška se soupeřem a sudí odpískal penaltu. Prokop ji
poslal na druhou stranu, než šel brankář Nosek – 1:3. Dalo se očekávat, že
Skalka se bude snažit utkání zdramatizovat, ale Dobromilice si i dál zápas
kontrolovaly. V polovině druhé půle
Rochla znovu poslal standardku do
vápna a znovu si ji našel Fialka, který
hlavou upravil na 1:4. Po této brance
byla přehlídka faulů z obou stran. Jan
Slavíček si dokonce dokázal ostrým
faulem vynutit druhou žlutou kartu
a šel předčasně do kabin. Obraz hry

se ale ani v deseti nezměnil. Dobromilice mohly přidat i další branky.
Nejprve se Kubíček uvolnil na kraji
a poslal nadýchaný centr na Fialku,
jeho rybička šla ovšem mimo. Poté se
Kratochvíl srazil s obráncem a zorientoval se nejrychleji, ale sám před brankářem napálil břevno. Minutu před
koncem hosté pátou branku přece jen
dali. Abeles vyhrál souboj s obráncem a uklidil míč za Glouzara. Dobromilice se stále drží na třetím místě a
tlačí na druhý Horní Štěpánov. Skalka
musela a musí doufat ve ztrátu bodů
svých konkurentů v boji o sestup.
Statistiky z utkání a průběžnou tabulku okresního přeboru najdete
na straně 26

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
.WM¾w/4è'-tFK Skalka 2011
„To nemá cenu ani hodnotit... Hosté vyhráli zcela zaslouženě a můžeme jim akorát pogratulovat. Soupeř nás ve
všem předčil a hrál lépe. Mně přijde, že hráčům je ten výsledek úplně jedno! Vůbec je porážky nemrzí...“
/KEJCN41%*.#t(%&QDTQOKNKEG
„Bylo znát, že je to derby. Chvílemi až moc vyhrocený zápas. Myslím, že jsme dnes dokázali využívat šance. Chtěli
jsme dnes potvrdit body z domácího zápasu, což se nám povedlo, takže panuje spokojenost. Domácí hráli jen po
šestnáctku. Řekl bych, že zápas byl nakonec zcela jednoznačný.“

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

21Ą#&ª-#010º4Č
2.
3.
4.
5.
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ŠAMPI N

5QMQNèGEJQXKEGd$qVS6,*QTPÊiV÷R¾PQX
Hostující tým prožívá v posledních týdnech mizérii a šance
na první místo se vzdaluje. V důležitém zápase s rezervou
Čechovic opět ztratí, tentokrát bod v penaltovém rozstřelu
a přijdou o postupové šance.
(%&QDTQOKNKEGVS(-8ÚwQXKEG
Dobromilice v poslední době jedou a na své úspěchy navážou i v tomto duelu. Avšak ani hosté neskládají zbraně,
Výšovice sice bojují, ale v tomto střetnutí si v boji o udržení
nepomůžou.
5QMQN8ÊEQXVS FK Skalka 2011
Ve vyrovnaném duelu Vícova a Skalky uspějí hosté, pro které hovoří nejen postavení v tabulce, ale také aktuální forma
z posledního období i touha napravit domácí debakl z uplynulého kola.
6,6KwVÊPVS5QMQN$TQFGMW2TQUV÷LQXC
Tištín zažívá dobré období, pravidelně vyhrává. To Brodek
má střídavou formu, jednou překvapí u papírově lepšího
celku, podruhé se ani nesejde na zápas. A na to také doplatí,
domácí potřebují body.
5QMQN7TéKEGd$qVS 5QMQN8TEJQUNCXKEG
Vrchoslavice jsou jasným adeptem na titul okresního přeborníka a za svým cílem vrátit se do krajské soutěže od začátku. Svého soka ale jako už tradičně přehrají až ve druhém půli. Statči to
bude bohatě.

fotbal
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Sokol Vrahovice
Sokol Určice B

3:0
(2:0)

Branky: 31. Studený, 37. Šmíd, 55. Farný. Rozhodčí: Rek – Zatloukal, Lizna.
Žluté karty: 12. Studený, 62. Michalec,
63. Závodský – 21. Vlach, 53. Nakládal,
90. Antoníček. Diváci: 174.
Vrahovice: Krč – Michalec, Prucek,
Doležel, Klíč (73. Alexis) – Závodský,
Vitásek, Dvořák, Varga – Studený, Farný. Trenér: Vladimír Krč.
Určice B: Pokorný – Kadlec, Grulich,
Hudský, Vlach – Berčák, Nakládal, Ježek, Antoníček – Pavlů, Kouřil. Trenér:
Karel Vlach.
Pohledem trenérů:
Vladimír Krč: „Utkání bylo z obou
stran na celkem kvalitní úrovni. V první
půli diváci viděli dobrý fotbal z obou
stran. My jsme využili naše šance. Hosté
hráli taky dobře, ale branky nevstřelili.
Ve druhé půli soupeř odešel fyzicky.
Byli jsme lepším týmem a zaslouženě
jsme vyhráli. Konečně jsme zase získali
a jsme spokojeni.“
Karel Vlach: „Utkání jsme začali v jedenácti lidech, chyběla nám spousta
hráčů. První poločas byli domácí lehce
lepší, ale neodpovídalo to tomu, že my
jsme na tom tak špatně. Řekl bych, že
Vrahovice spíše herně zklamaly. Myslel
jsem si, že nás přejedou více. Ve druhé
půli se hra vyrovnala. Šance jsme ale
nedali a domácí mají 3 body a my jsme
zůstali bez bodů.“
TJ Sokol Držovice
Sokol Vícov

2:3
(2:1)

Branky: 8. Zahradníček, 22. Řehulka
– 2. Humpolíček, 75. Šobr, 90. Vávra.
Rozhodčí: Pitner – Horák, Duda. Žlutá karta: 47. Borja (D). Diváci: 65.
Držovice: Maška – Fiferna, Valenta, Srbený, Kolkop – Šťastný, Borja, Procházka, Chlup (46. Vymazal) – Zahradníček, Řehulka. Trenér: Jindřich Skácel.
Vícov: Vrabec – Pliska, Humpolíček,
Adámek, Chytil – Šobr, Vávra, Světlík,
Rozsíval – Baránek, Krutovský. Trenér:
Miroslav Krutovský.
Pohledem trenérů:
Jindřich Skácel: „Nejslabší výkon v sezóně doma... Místo vedení po prvním

poločase o více než jednu branku jsme
vedli pouze 2:1. Ve druhé půli jsme se
nepochopitelně podřídili systému soupeře, který bojuje o každý míč. Hostům
se podařilo srovnat a v poslední minutě
dali vítěznou branku. Všechny tři jsme
dostali ze standardek. Musíme se vrátit
k našemu fotbalu.“
Miroslav Krutovský: „Chyběla nám
spousta hráčů a hráli jsme v hodně změněné sestavě. Dostali jsme se hned na
začátku do vedení, což nám velmi pomohlo. Do poločasu soupeř stihl skóre
otočit, kdy si vypracoval šance a byl o
něco lepší. Ve druhé půli jsme se zase
tlačili dopředu my a odměnou nám
byl vyrovnávací gól a nakonec i vítězný
v poslední minutě. Jsme obrovsky spokojeni s vítězstvím.“
FK Výšovice
Sokol Čechovice B

3:0
(1:0)

Branky: 7. Krčmář, 66. Okleštěk, 82.
Křížek. Rozhodčí: Vrážel – Weiser,
Dömisch. Žluté karty: 42. Jančík (Č)
Diváci: 55.
Výšovice: M. Škop – Kozdas, Krajíček, J. Škop, Obručník – Mrňka (62.
Koukal, 83. Dudík), M. Okleštěk (73.
Kypr), Fildán, Pelikán (79. Křížek) –
Olbert (79. F. Okleštěk) Krčmář. Trenér: Michal Dudík.
Čechovice B: Zapletal – Vybíral (75.
Hanák), Začal, Wolker, Žídek – Němeček, Bilík, Jančík, Rozehnal (73. Horák)
– Klváček (46. Robeš), Foret. Trenér:
Evžen Kučera.
Pohledem trenérů:
Michal Dudík: „Dneska těžké utkání,
výsledek úplně nedopovídá. Hráli jsme
celkově dobře, ale Čechovice nás místy
dokázaly zatlačit. Za stavu 1:0 se mohlo
stát cokoliv a bylo to hodně nervózní
utkání. Hodně nás uklidnila druhá
branka. Po ní už jsme zápas kontrolovali
a získali důležité tři body.“
Evžen Kučera: „Dnes bych víc než
zápas chtěl ohodnotit výkon sudího.
Když mi dorostenci po zápase řeknou,
proč by měli trénovat, když zápas pak
odpíská rozhodčí tak špatně, že je úplně jedno, jak to odehrají. Nechci říct, že
poškodil jen nás, pískal hrozně špatně
na obě strany a za celý zápas nevylezl

z kruhu. Penaltu, kterou nám nepískl,
o které byli přesvědčeni i domácí. Od
té chvíle sudí už nezvládal vůbec nic na
obě strany. Jinak soupeř dal tři branky,
my ani jednu a proto vyhrál.“
TJ Brodek u Konice
Sokol Brodek u Pv

2:2

(0:2
PK 4:2)

Branky: 83. Kolář, 90. (+2) P. Grepl –
6. Pávek, 32. Zlámal. Rozhodčí: Lizna.
Žluté karty: 42. Piňos, 88. Matoušek J.,
92. Masař (BuP) Diváci: 127.
Brodek u Konice: Kováč – P. Grepl,
Koudelka, Možný, Hloušek – Z. Koudelka, Sekanina, P. Koudelka, Müller
(8. Vlčar) – Kolář, K.R. Grepl (69.
Hauer). Trenér: Patrik Müller.
Brodek u PV: Vystavěl – P. Matoušek,
J. Matoušek, Soldán, Masař – Typner,
Pávek (65. Valenta), Piňos, Zatloukal –
Švarc, Zlámal. Trenér: Michal Jelínek.
Pohledem trenérů:
Patrik Müller: „Dobře jsme do zápasu
vstoupili. Měli jsme první šanci, pak ale
hosté převzali iniciativu a první poločas nás přehráli. Už jsem ani nevěřil, že
bychom ze zápasu mohli uhrát nějaká
body. Navíc jsme neproměnili penaltu.
Kluci to ale nezabalili a dokázali srovnat.
Penalty jsou loterie. Musím říct, že hosté zbytečně dohrávali souboje a bylo to
pak agresivní. Chtěl bych ještě pochválit
našeho brankáře, který chytil další šance
a udržel nás ve hře.“
Michal Jelínek: „Zápas byl o třech
hlavních faktorech, slabý rozhodčí, který moc pouštěl hru. Dále hřiště, kde je
hrozný terén. Třetím faktorem je naše
impotence v útoku, místo toho, abychom přidali další branky, které jsme
klidně přidat mohli, jsme nechali domácí srovnat. Penalty jsme taky kopali
hrozně špatně.“
Sokol Vrchoslavice 1946
TJ Tištín

6:1
(2:1)

Branky: 3. T. Hradil, 14. Konůpka, 25.
Dostál, 58. Machálek, 65. Liška, 88.
Martinec – 9. Návrat. Rozhodčí: Peřina – Milar, Němec. Žluté karty: 21.
Kankovský Diváci: 100.
Vrchoslavice: Jurčík – Jurčík M., Holub, Kankovský, Ruber (75. Konupka)

– Machálek (80. Hradil M.), Fialka,
Horák P., Dostál – Liška (85. Martinec),
Hradil. Trenér: Miroslav Panáček.
Tištín: Rehák – Cetkovský (70. Havlíček), Hanák, Návrat Ro., Sipěna – Mojtek ,Návrat Ru., Homola, Jísek – Bosák,
Kyselák. Trenér: Zdeněk Oulehla.
Pohledem trenérů:
Miroslav Panáček: „Soupeř nehrál
špatně, bylo znát, proč je na pátém místě. My jsme zase první poločas nehráli
svou hru, což jsem hráčům v kabině
zdůraznil. Ve druhé půli jsme hráli svou
hru a soupeře jsme přehráli. Raději
bych byl rád, kdybychom hráli již od
první minuty. Soupeře musím pochválit za jeho bojovnost, i když jim během
druhé půle došly síly.“
Zdeněk Oulehla: „Těžko se hodnotí
zápas, kdy prohrajete takovým rozdílem. Soupeř byl více fotbalový, mnohem jistější na míči. První půli jsme
ještě dokázali naší bojovností uhrát. Ve
druhém poločase nám došly síly a soupeř zaslouženě vyhrál. Chtěl bych jim
poblahopřát k výhře.“
TJ Horní Štěpánov
Haná Nezamyslice

5:1
(3:1)

Branky: 16. Klimeš, 24. Sígl, 31. Fojt,
69. Abrahám, 87. Němec – 5. Moravec.
Rozhodčí: Krátký – Duda, Mašek.
Žluté karty: 44. Meluzín – 42. Hájek,
47. Stejkora. Diváci: 83.
Horní Štěpánov: Suchý – Sígl, Janíček,
Fojt, Němec, Klimeš (55. Abrahám),
Meluzín (78. Červinka), Havlíček,
Rychnovský, Fojt L. (70. Bašný), Tyl.
Trenér: Adolf Langer.
Nezamyslice: Buriánek – Lakomý,
Král, Moler, Machálek – Moravec (46.
Maj), Hájek, Pavelka, Stejkora – Vévoda
(67. Flajzar), Majer. Trenér: Vlastimil
Michlíček.
Pohledem trenérů:
Adolf Langer:
Z rozhodnutí klubového vedení se k zápasům nevyjadřuje.
Vlastimil Michlíček: „Sice jsme se
dostali do vedení, ale soupeř byl zkrátka
lepší a vyhrál zaslouženě. My jsme si nějaké šance vytvořili, ale domácí jich měli
daleko více a dokázali je proměňovat.
Bylo znát, kde jsme v tabulce my a kde
soupeř.“
(jaf)
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PROSTĚJOV Podruhé se na Prostějovsku koná fotbalový
Hořava Cup, turnaj osobní v malé kopané. Při loňské premiéře byl jedním z jeho hlavních organizátorů, v tomto ročníku
je sportovním manažerem podniku, který své dějiště přesunul z Kostelce na Hané do Prostějova. Mládežnický trenér
SK Prostějov 1913 a do uplynulé sezóny i kustod „A“-týmu
Jestřábů Lukáš Duba navíc opět postaví vlastní tým. Utkat se
může mimo jiného i s výběrem svého zaměstnavatele. A dorazit mají znovu velká jména. Exkluzivním mediálníme partnerem klání je stejně jako loni PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Petr
KOMÁREK
za přispění Petra Kozáka
Při zařizování spojeném s červnovým
fotbalovým turnajem Hořava Cup mu
pomáhají i kolegové z hokejového klubu.
Lukáš Duba vyzdvihl například pomoc
Radka Mudrly, člena výkonného výboru
SK Prostějov 1913 a vlastníka společnosti Laser Technology. „Radek je jeden
z hlavních sponzorů turnaje. I díky němu
jej můžeme uspořádat také letos,“ řekl.
Novinkou druhého roční0GLRTXGF÷VK
RCMFQUR÷NÊ
ku Hořava Cupu bude miniturnaj dětí
z ročníku 2012. V malé kopané si to
rozdají čtyři týmy. Obě prostějovská
eskáčka – hokejové i fotbalové – a spolu s nimi hokejisté Vyškova a Přerova.
„Bude se hrát na stejném hřišti jako
u chlapů. Miniturnaj proběhne dopoledne, začít by se mělo okolo deváté
hodiny. Půjde o zpestření jak pro samy
děti, tak i pro jejich rodiče nebo praro-

diče,“ informoval Duba s tím, že mladí
kluci zabojují o věcné ceny.
Na turnaj dětí naváže hlavní turnaj
mužů. Ani v něm nebude SK Prostějov 1913 chybět. V některém ze zápasů
možná narazí i na Lukáše Dubu v roli
soupeře. „Opět budu mít vlastní tým,
oproti loňsku bude trochu jiný,“ předeslal. Otevřenou ale zároveň nechal
i variantu, že by si zahrál za hokejisty.
„V tuto chvíli to nemůžu jasně říct.
Možná se s eskáčkem na jedno utkání
domluvíme, uvidíme podle času,“ pokrčil rameny.
Sami trenéři a funkcionáři mládežnického hokejového klubu, který letos
oslaví své třetí narozeniny, se Hořava
Cupu účastní rádi. Ukázalo se to už
minule, přemlouvat je Lukáš Duba
coby organizátor nemusel ani teď.
„Kluci se dali dohromady. Kdo má
čas, rád přijde. Tým eskáčka by měl
být přibližně stejný jako minulý rok,
k žádné velké změně by dojít nemělo,“ prozradil Duba.
V prvním ročníku turnaje si tým SK
Prostějov 1913 nevedl špatně. Chválou na něj nešetřil ani sám Lukáš
Duba. „Hráli jsme proti nim, a pokud
se nepletu, prohráli jsme… Ale to
jsme je samozřejmě nechali zvítězit,“
zavtipkoval nejprve. „Nehráli ovšem
vůbec špatně,“ doplnil vzápětí, už beze
smíchu.

%J[UV¾UGRąÊLG\F
UNCXPÚEJLOGP"
Hořava Cup jeho pořadatelé stejně jako
loni připravují na bázi akce, na které se
mají hlavně všichni pobavit. Fotbalisté,
rodiny s dětmi, fanoušci. „Zajistili jsme
bohaté občerstvení, návštěvníci si kromě
piva a jiných nápojů budou moct pochutnat na pečených dobrotách, mase,
klobásách. Děti se zase mohou vyřádit
na skákacím hradě a dalších atrakcích.
Všechny srdečně zvu i s jejich rodinami,“
vzkázal široké veřejnosti Lukáš Duba.
Přijet by měla stejně jako loni slavná
a známá jména. „V těchto dnech se
finalizují soupisky, které bych měl mít
v úterý pohromadě. Dorazí určitě řada
světových hvězd hokeje, ale kluci jsou
po sezóně a mistrovství světa dobití,
takže bude záležet primárně na jejich

zdravotním stavu,“ prozradil Večerníku Zdeněk Hořava, hlavní organizátor
turnaje. Určitě ale dorazí regionální
hvězdy v čele s Markem Račukem za
Jestřáby, Tomášem Sýkorou za Přerov
či Jiřím Krislem za Havířov. „Z fotbalových legend se představí například
Antonín Panenka, Karol Dobiaš a za
tým primátora Františka jury bude
hrát například i Roman Skamene,“
láká diváky do hlediště na atraktivní
podívanou Hořava.
Místem konání Hořava Cupu (sobota 15. června) bude tentokrát areál
Za Olympijské ulici na okraji Prostějova. „Domluvili jsme se s fotbalovým
eskáčkem. Lidé budou mít turnaj dostupnější, když bude přímo ve městě.
I loni v Kostelci to ale bylo skvělé, třeba
se tam příští rok zase vrátíme,“ uzavřel
Lukáš Duba.
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Pište na predplatne@vecernikpv.cz
Nebo volejte na 608 960 042
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PROSTĚJOV Po loňském úspěšném znovuobnovení dlouholeté
tradice Krumsínského Haná Cupu
coby největšího turnaje v malé
kopané na Prostějovsku přichází letos jeho další, v pořadí už 22.
ročník. KHC 2019 se uskuteční
v pátek 5. července a v sobotu 6.
července na fotbalovém hřišti
v Krumsíně.
Klání pořádá TJ Sokol Krumsín,
k dispozici budou jako obvykle čtyři
hrací plochy, všechna utkání odpískají profesionální rozhodčí. V minulosti se každoročně účastnilo až
šedesát mužstev z celé České republiky, letos je kapacita omezena na
čtyřicet celků a organizátoři mají dokonce příslib i od některých zahraničních týmů. „Turnaj se stává rok
od roku stále významnější akcí nejen
v našem regionu, ale také na celé
Moravě. Přispívá k tomu velká pří-

zeň sponzorů, tím i skvělé finanční
a věcné ceny pro úspěšné kolektivy,
stejně jako kvalitní zázemí. V areálu
je k dispozici nonstop občerstvení
po celou dobu turnaje: česnečka,
uzené maso, kuřata, zvěřinový guláš,
dobroty z udírny a v neposlední řadě
dobré pití včetně chutného piva od
generálního partnera, Pivovaru Černá Hora,“ uvedl ředitel Krumsínského Haná Cupu Martin Ošťádal.
Záštitu převzala prostějovská zastupitelka Božena Sekaninová. „Oblíbená taneční zábava bude v pátek
večer. Neváhejte a přijeďte strávit do
Krumsína příjemný víkend, na který
budete dlouho vzpomínat. Vynasnažíme se, aby se vám u nás líbilo. A věříme, že se sem budete rádi vracet,“
připojil Ošťádal s tím, že boje v základních skupinách proběhnou v pátek pátého července od devíti hodin
celý den až do večera, aby v sobotu

šestého července přišly na řadu nejprve znovu od devíti osmifinálové
grupy a odpoledne vyřazovací boje
play-off včetně závěrečného finále.
Přihlášky posílejte nejpozději do
30. června na adresu: Martin Ošťádal, Krumsín 211, 798 03 Plumlov
(mobil 774 825 285, email hana.
cup@seznam.cz). Nahlásit je potřeba název týmu, kontakt, telefon
a email. Startovné ve výši 1000 korun za celé mužstvo je možné platit bankovním převodem na účet
2847211494/0600, do zprávy pro
příjemce napište název kolektivu.
Ubytování si každý účastník zajišťuje sám, po dohodě s pořadateli je ale
možné přenocovat zdarma ve vlastních stanech v těsné blízkosti hřiště.
Přihlášené mančafty k 30. květnu:
Peliny Choceň, SK FOSP Řešetova Lhota, FC 2 LITRE (Sloven(son)
sko), FC Litrpool.
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Exprostějovský hokejista a kapitán Matouš Venkrbec
o svém přestupu do Motoru i půltuctu roků s Jestřáby

PROSTĚJOV Šest let je v životě
člověka poměrně dlouhá doba,
zvlášť v současném enormně
uspěchaném světě. A pokud vydrží sportovec v týmovém odvětví půltucet roků v jednom klubu,
stojí to při jinak častém mezioddílovém přestupování za pozornost.
Přesně tolik sezón strávil hokejista Matouš Venkrbec (na snímku)
v LHK Jestřábi Prostějov, než
se teď na jaře rozhodl odejít do
Českých Budějovic. Pro Večerník
ideální příležitost k vyzpovídání
končícího kapitána ptačí letky,
který na místní ledové ploše zanechal opravdu hlubokou rýhu
svého herního i lidského přínosu.

stějově. Záleželo na nabídkách a všech
dalších okolnostech, nakonec zvítězila
varianta nastartovat se na jiné štaci.“
yy Netajil jste se zmíněnou možností jít do zahraničí. Proč to nevyšlo?
„Měl jsem nabídky z Francie a Německa, konkrétní kluby prozrazovat
nechci. Každopádně mne možnost
vyzkoušet cizinu, dokud ještě s manželkou máme malé děti školou nepovinné, hodně lákala. Jenže venku na

yy A důvod vašeho výběru právě
Českých Budějovic tedy byl, že vás
tolik chtěli?
„Ano, nejvíc mě přesvědčil ten velký
zájem Motoru, který trvá už roky a nezeslábl ani po uplynulé sezóně. Právě
zájem tamních trenérů i vedení o mou
osobu sehrál velkou roli. K tomu sama
organizace ČEZ Motor, její extraligové
ambice. Hokejově i osobnostně vnímám svůj odchod do Českých Budějovic jako jasný krok vpřed.“

no sdílet každý den, opačný případ je
hrozně náročný. Což jsem viděl třeba
u Nouzika (Tomáš Nouza) nebo Divocha (Tomáš Divíšek), kteří to takhle
mají v Prostějově.“
yy Máte nějaký jeden nejkrásnější
zážitek z prostějovského angažmá?
„Nejvýš asi stavím sezónu 2013/2014,
kdy jsme postoupili ze druhé ligy do
první. Byla tam mladická lehkost,
nadšení, entuziasmus a euforie, celý
ten ročník jsme si s klukama maximálně užívali. Nazval bych to takovou

rých zážitků poučit a snažit se vzít si
z nich do svého dalšího života něco
pozitivního.“
yy Čím to, že jste v Prostějově vydržel dlouhých šest let?
„Vždycky jsem říkal, že dokud bude
vzájemná spolupráce dávat smysl oběma stranám, nemám já důvod nikam
odcházet. Do Prostějova mě vlastně
přivedl kamarád Lukáš Luňák, společně s jeho tátou a majitelem týmu
panem Luňákem. K jejich rodině jsem
měl vztah, Jestřáby z tohoto pohledu

Nejvýš stavím sezónu 2013/2014, kdy jsme postoupili
ze druhé ligy do první. Byla tam mladická lehkost,
nadšení, entuziasmus a euforie, celý ten ročník jsme
si s klukama maximálně užívali. Nazval bych to takovou
druholigovou lehkostí bytí. Obrovskou postupovou radost,
nádherné momenty sdíleného štěstí beru jako to úplně top.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND

yy Jaké máte představy o působení na jihu
Čech?
„V první řadě očekávám velkou konkurenci
v týmu, boj o místo.
A musím říct, že se na
to těším. Půjde o novou zkušenost, i když
to zároveň bude velká
dřina. Ale také výzva,
abych na sobě ještě víc
makal a opět se někam
dál posunul. Jak hokejově, tak životně.
Každopádně chci
být pevnou součástí
fungujícího budě-

druholigovou lehkostí bytí.
(smích) Zatímco ta další léta
sice byla už prvoligová - tedy
na vyšší sportovní úrovni - ale každým
novým rokem o něco vydřenější. Obrovskou postupovou radost, nádherné
momenty sdíleného sportovního štěstí proto beru jako to úplně top s Jestřáby.“
yy Na co ještě budete nejraději
vzpomínat?
„Osobně to vnímám tak, že nejsilnější ze všeho jsou mezilidské vztahy, co
sdílíte s ostatními. Tudíž nejvíc ve mně
zůstane přátelství a kamarádství se
spoustou parťáků, které jsem v Prostějově za celých šest let měl. Přáteli či
kamarády v mnoha případech zůstáváme dál, věřím, že napořád. A byť se
teď už nebudeme vídat tak často, čas
na aspoň občasná společná setkání
u kávy nebo pivka si určitě najdeme.
Nemluvě o komunikaci na dálku,
vždyť žijeme v moderní době mobilů, mailů, internetu a sociálních sítí.“
(s úsměvem)
yy Na co naopak rád zapomenete?
„Za šest roků se pochopitelně stane
i hodně nepříjemných věcí, což ke
sportu obecně a hokeji konkrétně
patří stejně jako k celému životu. Negativní zážitky však teď určitě nechci
pitvat ani zbytečně vytahovat, navíc
nikdy nedošlo k ničemu vyloženě
hroznému. Je to v uvozovkách jenom
sport. Navíc věřím, že všechno špatné
je zároveň i k něčemu dobré. V tom
smyslu, že se člověk může z nedob-

od začátku bral právě jako rodinnou
firmu a trvale se tady cítil velice dobře.
I tím, že jsme v kabině pořád měli skvělou partu, bylo to kousek do rodné
Olomouce a hráli jsme většinou pěkný
hokej. Až do současnosti jsem prostě
necítil potřebu něco měnit.“
yy Nepřepadá vás kvůli odchodu po
tolika sezónách trochu nostalgie?

„Zatím mě vůbec nechytila. Spíš
cítím adrenalin ze změny klubu,
z nové výzvy i prostředí, veškerého
zařizování a celkově z nového angažmá. Až tohle trochu opadne, možná
nějaká nostalgie přijde později. Takové emoce ale nejvíc očekávám ve
chvíli, kdy se do Prostějova vrátím
ke vzájemnému utkání. To na mě
vzpomínky asi trochu dopadnou.“
(směje se)
yy Vzhledem k vašemu životnímu
přesvědčení ovšem nejste člověkem, který by něčeho zpětně litoval.
Je to tak?
„Velkých rozhodnutí týkajících
se mého života opravdu nelituju,
všechno mi v tu dobu dávalo jasný
smysl a zapadalo do sebe. Včetně
tehdejšího ukončení kariéry i pozdějšímu návratu k hokeji. Na druhou stranu člověk určitě zalituje
některých každodenních věcí, jako
že neudělá něco úplně naplno, nezachová se vždy zcela správně nebo si
uvědomí, že mohl leccos vyřešit líp,
dát tomu víc. Což je však ve všedním
životě naprosto normální, nikdo totiž není dokonalý. Za svými důležitými životními kroky si však v každém
případě stojím.“
yy Co na závěr vzkážete Prostějovu?
„Děkuju všem fanouškům Jestřábů
i zdejším spoluhráčům za spoustu sdílených emocí, a ne nutně vždy pozitivních. Těším se s vámi na další setkání,
přestože v jiném dresu.“

vizitka

MATOUŠ VENKRBEC
✓ profesionální hokejista, útočník
✓ narodil se 11. května 1989 v Olomouci
✓ měří 193 centimetrů, váží 90 kilogramů
a hůl drží vlevo
✓ lednímu hokeji se věnoval už od dětství,
prošel všemi mládežnickými výběry mateřského klubu HC Olomouc
✓ nakoukl rovněž do reprezentačních týmů České republiky U18
(1 zápas) a U20 (4 utkání) s jedním získaným bodem za asistenci
✓ v době, kdy se začal zabydlovat v mužském áčku Olomouce
a naskakoval i za druholigový Přerov, se rozhodl předčasně
ukončit hráčskou kariéru
✓ po tříleté pauze se na led vrátil, a to ve službách LHK Jestřábi
Prostějov, jemuž pomohl k postupu ze druhé ligy
i úspěšnému působení v první lize
✓ za prostějovský oddíl nastupoval celkem šest sezón až do letošního
jara, kdy se rozhodl odejít do ČEZ Motor České Budějovice
✓ statistická bilance je následující: extraliga mužů (Olomouc)
16 utkání – 4 kanadské body (2 + 2), Tipsport Cup mužů
(Olomouc) 4 – 0, 1. liga mužů (Prostějov, Přerov) 295 – 179
(70 + 109), baráž o 1. ligu mužů (Prostějov) 8 – 9 (4 + 5),
2. liga mužů (Prostějov, Přerov) 67 – 77 (25 + 52),
extraliga juniorů (Olomouc) 152 – 169 (76 + 93),
extraliga dorostenců (Olomouc) 68 – 34 (10 + 24)
✓ je ženatý, má dvě malé děti
zajímavost: je silně věřícím křesťanem, vystudoval teologii
a pravidelně chodí do kostela

yy Proč jste se vlastně rozhodl u Jestřábů skončit?
„Už nějakou dobu jsem trochu postrádal vnitřní motivaci k tomu, abych
hokeji dával víc než sto procent. Prostě
jsem cítil, že potřebuju novou výzvu,
nějaký vnější impuls s větším motivačním dopadem. Jednou z možností
samozřejmě bylo zkusit to někde jinde, ideálně v cizině. Na druhou stranu
jsem byl připravený i pokračovat v Pro-

přestupy zdaleka nespěchají tolik jako
v ČR, na všechno tam mají víc času
a jednání se dost táhla s tím, že jasno
by bylo třeba až v srpnu. Což pro mě
znamenalo i s ohledem na rodinu
nepříjemnou nejistotu, kterou jsem
nechtěl podstupovat. Zvlášť když mi
opakovaně volali z Českých Budějovic, ať jdu k nim, dali mi hodně lákavou
nabídku. Tím pádem jsem se rozhodl
na zahraničí už nečekat.“

jovického mužstva, žádná
konkrétní čísla ohledně mé
osobní produktivity v hlavě
rozhodně nemám. Podstatné bude, aby se dařilo mančaftu a splnili jsme dlouhodobý cíl
postoupit do extraligy.“
yy Rodina půjde do Českých Budějovic s vámi?
„Ano, tahle podmínka pro mě byla
strašně důležitá a naprosto klíčová.
Máme dvě malé děti, rozhodně jsem
nechtěl je i manželku skoro celý rok
vídat jen několikrát za měsíc v případě,
že bych v Budějicích bydlel sám bez
nich. Se svými nejbližšími chci všech-

19053110618
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DO PROSTĚJOVA SE VRACÍ podepsal smlouvu

Lukáš Žálčík

PROSTĚJOV Další významnou
posilu hlásí hokejisté LHK Jestřábi
Prostějov. A tentokrát jde o velký návrat fanoušky oblíbeného
hráče, který na Hané poměrně
nedávno strávil tři dobré sezóny a jehož comeback již delší dobu probírali
cvrlikáním i vrabci na střeše místního zimáku.
Ano, do „svého“ klubu přichází osmadvacetiletý útočník Lukáš Krejčík!

Marek SONNEVEND
Narodil se 15. října 1990, měří 181 centimetrů,
váží 85 kilogramů a hůl drží vlevo. Do extraligy
juniorů naskočil v dresu Mladé Boleslavi, kde si
poprvé vyzkoušel i mužskou nejvyšší soutěž ČR.
Poté střídal v dospělé kategorii extraligu za Liberec a první ligu za Benátky nad Jizerou, než v zimě
2014 zamířil do Prostějova.
Mezi Jestřáby strávil necelé tři poměrně plodné
sezóny s úhrnnou prvoligovou bilancí 123 zápasů
– 77 kanadských bodů (36 gólů + 41 asistencí).
Postupně se vyprofiloval v komplexního forvarda
schopného účinnou ofenzivou střílet branky i odvádět poctivou defenzivní práci směrem dozadu.
V létě 2017 však z rodinných důvodů kvůli narození dítěte rozvázal s LHK po vzájemné dohodě
smlouvu a přestoupil do Slavie Praha.
V české metropoli působil uplynulé dva roky, přičemž v obou zvládl shodně 26 kanadských bodů za

LUKÁŠ
KREJČÍK!

základní část Chance ligy. Kromě
toho naskakoval během uplynulého ročníku i na střídavé starty za
extraligový Zlín (12 utkání – 1 bod za
asistenci). „Krejča se ale se Slavií nedomluvil na uplatnění opce a my jsme
využili situace. Za příchod Lukáše jsem
hodně rád, protože charakterově i hokejově bude pro náš tým velkým přínosem.
Je to hokejista použitelný ve všech herních
činnostech,“ řekl k návratu Krejčíka hlavní trenér a sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.
Osobní statistiky Lukáše Krejčíka: extraliga mužů
(Mladá Boleslav, Liberec, Zlín) 79 utkání – 16
bodů (9 gólů + 7 asistencí), 1. liga mužů (Benátky
nad Jizerou, Prostějov, Slavia Praha) 364 – 188
(92 + 96), 2. liga mužů (Nymburk) 18 – 17 (11
+ 6), extraliga juniorů (Mladá Boleslav, Liberec)
132 – 82 (37 + 45), juniorská reprezentace ČR
U20 4 – 1 (1 + 0).

0¾XTCVWTéKV÷RQV÷wKNKHCPQWwM[

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Jak jsme ve Večerníku informovali už před časem, rozhodl se prostějovský dres nadále oblékat devětadvacetiletý forvard
Lukáš Žálčík. Nyní tenhle krok stvrdil podpisem nové smlouvy
s vedením hanáckého oddílu a může tak navázat na svou výbornou
minulou sezónu, v níž si vytvořil ziskem 54 kanadských bodů osobní
rekord ve druhé nejvyšší české soutěži a navíc se stal díky 24 nastříleným gólům druhým nejlepším kanonýrem Chance ligy 2018/19 při
skvělé bilanci účasti na ledě +24.
Lukáš Žálčík se poprvé v prostějovském dresu představil během sezony
2016/2017, kdy v průběhu rozehraného ročníku přišel z Českých Budějovic. Od začátku svého angažmá se zařadil
mezi tahouny týmu a 25 kanadských bodů
ve 28 utkáních mu vyneslo angažmá v extraligové Jihlavě. V extralize se udržel jednu
sezonu a po pádu Jihlavy do první ligy se
vrátil na Hanou, kde vytvořil velice produktivní duo s Markem Račukem.
Po boku excelentního nahrávače si „Žalča“
vytvořil své kariérní maxima, když
ve 45 zápasech nastřílel 32
branek a přidal 22 asistencí.
Celkových 54 kanadských
a 24 plusových bodů ho
vystřelilo na šesté místo
kanadského
bodování
a na páté místo v tabulce
pravdy. Mezi střelci mu 24
branek stačilo na druhé
místo v celé Chance lize.
V play-off rodák z Šumperka během 7 utkání
přidal další 4 asistence.
Pokud na tyto kvalitní výkony naváže,
mají se jestřábí fanoušci opravdu na
(son)
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW co těšit!
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tři gólmany, pět beků a devítku forvardů
PROSTĚJOV Do prvního máje trvalo tradiční informační
embargo na změny v hráčských kádrech všech profesionálních hokejových klubů v České republice. Od té doby uplynul již měsíc a oddíl LHK Jestřábi Prostějov za těch třicet
dní postupně odkrývá své personální karty. Vše zatím ještě
neprozradil, ale podstatnou část své soupisky pro příští sezónu 2019/20 přece jen ano. Pojďme si zveřejněná jména
zrekapitulovat.

BRANKÁØI
Jedničkou na klíčovém postu zůstává pětadvacetiletý Jakub Neužil.
Místo dosavadní dvojky Daniela
Hufa, který nabral směr extraligový
Zlín, přišel jiný mladík Daniel Dvořák z Hradce Králové. A na svou
šanci v áčku dospělých čeká i nadá-

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

le talentovaný Prostějovan Kryštof (Znojmo) i loňská posila Zdeněk Čáp
(Hradec Králové), jinam prý míří též
Rochla.
někteří další beci. Určitě setrvávají pouze dvaadvacetiletý Jakub Husa, o dva
OBRÁNCI
roky mladší Petr Krejčí a věkově mezi
Zadní řady ptačích dravců potkává ně patřící David Chujac, jenž stejně jako
– s trochou nadsázky – velký třesk. Krejčí strávil poslední sezónu převážně
S jistotou odešli zkušený Daniel Kolář v druholigové Opavě. Získat se podařilo
(Jihlava), progresivní Ondřej Mikliš ostříleného Martina Novotného z ri-

valského Přerova a nadějného Jakuba navrátilec ze Slavie Praha Lukáš KrejMušku z Mountfieldu HK.
čík, respektovaný kanonýr Roman
Chlouba z Chomutova, duo slibných
benjamínků Petr Chlán - Kryštof OuÚTOÈNÍCI
řada také od Pirátů, ve čtyřiadvaceti
Ani ofenzivní vozba Jestřábů nezůsta- letech již o něco zkušenější Dominik
ne příliš stabilní, rovněž zde dochází Hrníčko z Jihlavy a doposud posledk dílčí přestavbě. Na sto procent ne- ní nováček Tomáš Jandus, který jako
pokračují v elhákáčku kapitán Ma- kmenový hráč pražské Sparty hostotouš Venkrbec (České Budějovice), val v Ústí nad Labem.
snajpr Lukáš Volf (Vsetín) a dvojice
výkonnostně rostoucích dravců DaRESUMÉ
vid Dvořáček (Sparta Praha) – Radek
Prokeš (České Budějovice). Výčet Tenhle šestnáctičlenný kádr prostějovjistých forvardů přitom obsahuje mo- ské letky platil k 31. květnu, každým
mentálně devět jmen. Jsou jimi tři stá- dnem na něj může přibýt nové jméno.
vající top tahouni Tomáš Nouza, Lu- Každopádně už teď je jasně patrný
káš Žálčík a Marek Račuk, spolehlivý trend celkového omlazení kolektivu,

což by mohlo vést minimálně k částečné změně herního stylu od spíše
pomalejšího k mnohem rychlejšímu
i dynamičtějšímu, odpovídajícímu
současným hokejovým trendům.
„Tým pro nejbližší ročník Chance ligy
budeme mít dost obměněný, obrana
bude pravděpodobně velice mladá
a útok částečně složený ze zkušených
hráčů, ale na rozdíl od minulé sezóny
víc doplněný o několik mladíků. Vše se
ale může do začátku soutěže ještě změnit,“ sdělil před časem Večerníku hlavní trenér a sportovní manažer LHK
v jedné osobě Jiří Vykoukal.
Uvidíme, koho dalšího jestřábí
rodina přivítá pod svá křídla v nadcházejících dnech a týdnech.

Nejnovějším přírůstkem Potvrzeno:Y/+.NRQêËéHUQÛL'XED
$-HVWĆ¿ELQDG¿OHKOHGDMËQRYÇKRNXVWRGD
elhákáčka Tomáš Jandus!
PROSTĚJOV Dalším mladým
dravcem, který bude čeřit herní
vody v týmu prostějovských hokejistů během nové prvoligové
sezóny 2019/20, je Tomáš Jandus.
Jednadvacetiletý útočník Sparty
Praha, kterého Jestřábi získali zatím na roční hostování.
Tom coby nejnovější posila LHK se
narodil 2. prosince 1997, měří 180
centimetrů, váží 79 kilogramů a hůl
drží vlevo. Je sparťanským odchovancem, kromě mládežnických výběrů
rudého „S“ už dvakrát nastoupil i za
mužské áčko svého mateřského klubu, a to během uplynulého extraligového ročníku.
Už dva roky předtím si Jandus pokaždé připsal několik startů za druholigový Nymburk a nejvíc pak hrál Chance
ligu v barvách Ústí nad Labem. Zatím

poslední ročník tam zakončil s bilancí patnácti kanadských bodů v padesáti absolvovaných duelech.
„Tomáš je talentovaný, vyniká rychlostí a dobrou prací v útočném
i obranném pásmu. V našem mužstvu by měl zabojovat o své
místo na slunci a zároveň
navázat na výkony, které podával v juniorské kategorii.
V Prostějově se zařadí mezi
mladé pušky Dvořáka,
Mušku, Chlána a Ouřadu,
jež se budou rvát o prostor v sestavě,
aby se naplno prosadili v seniorské
kategorii,“ uvedl k příchodu Janduse
marketingový manažer LHK Jestřábi
Štefan Žigárdy.
Osobní statistiky Tomáše Janduse:
extraliga mužů (Sparta Praha) 2
utkání – 0 bodů, 1. liga mužů (Ústí

Foto: www.hcsparta.cz

nad Labem) 70 – 18 (6 branek + 12
asistencí), 2. liga mužů (Nymburk)
8 – 5 (2 + 3), extraliga juniorů (Sparta Praha) 121 – 109 (42 + 67), extraliga staršího dorostu (Sparta Praha)
95 – 52 (14 + 38), extraliga mladšího dorostu (Sparta Praha) 34 – 10
(1 + 9), juniorská reprezentace ČR
U19 2 – 0.

PROSTĚJOV To, o čem Večerník informoval už před
několika týdny, bylo definitivně potvrzeno. Hokejový
klub LHK Jestřábi Prostějov totiž oficiálně oznámil,
že v jeho službách skončili kustodi/maséři Michal
Černý i Lukáš Duba, oba bývalí výborní hráči.
Jednačtyřicetiletý Duba přezdívaný Kuželka za Jestřáby
v minulosti odehrál 326 zápasů, v nichž posbíral 223 kanadských bodů za 102 gólů + 121 asistencí. Maséra a kustoda
začal v elhákáčku dělat hned po skončení aktivní kariéry,
součástí realizačního týmu byl čtyři sezóny.
Pětačtyřicetiletý Černý s přezdívkou Benzin absolvoval v prostějovských barvách úctyhodných 470 utkání s bilancí 406
bodů za 186 branek + 220 přihrávek! Rovněž on přešel do
role kustoda a maséra okamžitě po hráčském adieu, společně
s Dubisem takhle vydrželi čtyři roky až do letošního jara.
Nyní se tedy oba loučí. „Klukům chceme touto cestou za
jejich práci poděkovat a popřát jim do dalšího života jak
pevné zdraví, tak ať se jim daří,“ uvedl marketingový manažer elhákáčka Štefan Žigárdy.
Na uvolněné místo v „realizáku“ teď hanácký oddíl 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 Prostějov hledá do svých řad nového kustoda.

ZHQVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

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 ptačích dravců.
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)
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ZÁKLADEM KVALITNÍCH VÝKONÙ BYLA

CHEMIE V KABINÌ

PROSTĚJOV Od začátku sezóny bylo na výkonech basketbalistů BK
Olomoucko patrné, že se v šatně se tentokrát sešla sestava ochotná spolupracovat. I na trénincích šla znát správná soutěživost
i vzájemná podpora. Právě týmový duch výrazně pomohl
k Hanákům k vylepšení klubového postavení v premiérové
sezóně v Kooperativa NBL 2017/2018, v níž basketbalisté
skončili šestí. O rok později prožili dobu bronzovou.
obešlo se to však bez něPůvodní zpravodajství
jakých problémů v komupro Večerník nikaci. Během několika
měsíců si sestava sedla a její
Ladislav VALNÝ
hra měla vzestupnou ten„Trénuji už řadu let, přesto jsem snad denci. Díky tomu si bezpropodobně spolupracující partu nevi- středně po základní části mohděl. Zkušení pomáhali mladým, ci- la vychutnat svůj první úspěch. Ve
zinci bez problémů zapadli do sestavy finálovém turnaji Českého poháru po
i mimo hřiště. Všichni chtěli uspět, porážce z Nymburkem přetlačila Děnikdo nestál mimo. Z tohoto pohle- čín a vybojovala bronzovou medaili.
du to pro mě byla hodně radostná „Třetí místo v soutěži bylo pro nás
práce,“ vypíchl dobrou týmovou che- nesmírně důležité. Všechny povzbumii v kádru trenér Predrag Benáček. dilo do další práce. Tým se přesvědZpočátku nebyly výkony bez chyb, čil o tom, že jdeme správnou cestou,

Dávno před začátkem sezóny vedení BK
Olomoucko trefilo jackpot, když získalo do
sestavy šikovného a technicky i silově výborně
vybaveného basketbalistu. Hráče, který se uměl
prosadit na křídle i pivotu, si vyhlédlo během
jeho angažmá na Novém Zélandu a rozhodně
nelitovalo. Douglas byl velkou oporou,
zahrál si i Utkání hvězd a trenéry byl
vyhlášený nejužitečnějším hráčem
celé Kooperativa NBL.

LUKÁŠ
PALYZA

Pondělí 3. června 2019
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basketbal

PETR
ŠAFARČÍK

KOOPERATIVA NBL 2018/2019

Medaile patøí i fanouškùm z kotle
RYCHLÝ

9(ÿ(51Ì.

„Naši fanoušci jsou skvělí. Celou sezónu nás podporovali. Jezdili s námi
na venkovní zápasy a výrazně se podíleli na našem úspěchu. Setkáním jsme
jim chtěli poděkovat za jejich přízeň.
Patří k našemu týmu,“ prohlásil předseda klubu Dušan Tomajko.
Podobný názor má také kouč Predrag
Benáček, který si cení skutečnosti, že
fanoušci jsou basketbalu věrní řadu let.
Některé z nich poprvé poznal už během svého prvního angažmá na Hané.

„Dokázali nás povzbudit i v situacích,
kdy se nám nedařilo. S jejich podporou jsme otočili některé zápasy, v nichž
jsme prohrávali. Už kvůli nim jsem rád,
že tým většinou předváděl kvalitní basketbal, na který se dalo dívat. Medaile
patří i fanouškům, byli skvělí,“ uvedl
Benáček.
Spolupráce s fanoušky byla výborná,
což potvrzuje sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek. Právě on
byl příznivci v pravidelném kontaktu

a společně řešili například vstupenky
při zápasech na půdě soupeřů.
„Nebyl žádný problém, vždy jsme
se domluvili. Našich příznivců si
vážíme, jejich hlasivky nám pomáhají. Pro fanoušky basket hrajeme
a všichni jsou rádi, když jejich snažení má odezvu. Na tribunách bylo
i při domácích zápasech živěji než
dříve. Věřím, že to bude pokračovat
i v příští sezóně,“ přeje si Pekárek.
(lv)

Douglas ovládl statistiky
Prostějov (lv) –Ani ve vyřazovací části
Kooperativa NBL neztratil Javonte
Douglas vedoucí pozice v individuálních statistikách. Jako jediný hráč ligy
se střeleckým průměrem dostal přes
dvacet bodů. Ve dvaačtyřiceti zápasech dal v průměru 20,5 bodu. Druhé
místo mezi střelci obsadil Lukáš Palyza s průměrem 19,54 setiny bodu na
zápas. Douglas byl nejlepší také z pohledu celkové užitečnosti s rankingem
27,12. Nejužitečnějším českým hráčem byl celkově čtvrtý Palyza.

Ladislav VALNÝ
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PROSTĚJOV Po posledním utkání sezóny převzal Lukáš Palyza (na snímku)
z rukou sportovního ředitele Asociace ligových klubů pohár pro bronzový tým Kooperativa NBL. Kapitán měl z úspěchu velkou radost, protože
přivedl tým k první ligové medaili. „Navázali jsme na třetí místo z Českého
poháru. Je to bronzová sezóna,“ usmíval se spokojený reprezentant v barvách BK Olomoucko.

„Rozhodně. Udělali jsme dobrý výsledek, ale tím
jsme na sebe vzali zodpovědnost i za další sezónu.
Pokles by byl zklamáním. To nechceme připustit.“

ƔƔ Sérii o třetí místo jste však zvládli parádně…

pro Večerník „O zápasech s Nymburkem se říkalo, že šlo

ƔƔ Olomoucko ve druhé sezóně mezi elitou
získalo první ligový úspěch. Jak vnímáte právě
skončenou sezónu?
„Medaili máme právem, zasloužili jsme si ji. Na
náš tým jsem opravdu hrdý. Hlavně na mladé
kluky, kteří několikrát za nás starší převzali zodpovědnost na palubovce. Toho si cením. Škoda, že
se nám nepodařilo vyhrát alespoň jedno utkání
v semifinálové sérii. To je ale pouze malá kaňka
na sezoně.“
ƔƔ Co rozhodovalo ve vyrovnaných koncovkách semifinálových duelů?
„Nymburk byl jistější, my jsme tápali. V posledních minutách jsme ztratili několik míčů. Projevily se zkušenosti soupeře z evropských pohárů.“

,CM¾D[NCUG\ÐPC

6CDWNMCRQP¾UVCXD÷UMWRKPC#

„Medaile je zasloužená,“ tvrdí kapitán Lukáš Palyza
EXKLUZIVNÍ rozhovor

vést maximum. „I když soupeř vedl
třeba o dvacet bodů, pořád jsme dřeli.
Nikdy jsme nevzdali zápas. Nedovolili jsme, aby protivník mohl v klidu
dohrávat a poslat na hřiště sedmého
až dvanáctého hráče. Toho si strašně
na týmu cením,“ ocenil spoluhráče
kapitán Olomoucka Lukáš Palyza.
(lv)

6
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PROSTĚJOV V hodně veselé náladě se neslo tradiční setkání s fanoušky BK Olomoucko na konci
sezóny v obvyklém útulném prostředí restaurace U Chmelů. Aby
ne, první medaile v rámci krátké
historie klubu si oslavu zasloužila.

-QN¾å8GéGTPÊMW

a na tréninku ještě přidal. Z pohledu
ligy to byl klíčový okamžik,“ poznamenal Benáček.
Sledovat mix zkušených, zahraničních i mladých basketbalistů bylo
většinou zábavné. V jakékoli sestavě
se Olomoucko snažilo hrát rychle,
agresivně a kolektivně. Na palubovce
se nikdo nešetřil, všichni se snažili od-

o předčasné finále. Potřebovali jsme utkání
o bronz zvládnout, jinak by to byly jenom řeči.
Jsem opravdu rád, že se nám to podařilo
a ligový ročník skončil úspěchem.“
ƔƔ Čeká vás zasloužená dovolená. Odpočinete si od basketbalu?
„Na chvíli od basketu uteču, protože sezóna byla hodně náročná.
U starších hráčů je odpočinek důležitý. Už proto, aby v sobě udrželi
nadšení pro basketbal. Ale už 23.
července budu zpět, začíná reprezentační příprava.“
ƔƔ Třetí místo je úspěch, současně závazek. Uvědomujete si to
v kabině?
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Hráčské statistiky najdete v příštím vydání
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PROSTĚJOV Pořadatelé 26. PŮVODNÍ
ročníku MONETA Czech Open zpravodajství
rozhodně nemluvili do větru,
když tvrdili, že v letošním roč- pro Večerník
níku challengeru dají maximální prostor domácím tenis- Ladislav
tům. Hráči s České republiky VALNÝ
dostali volné karty, další dva se
do hlavní soutěže dostali z kvalifikace a v pavouku prvního kola
bylo nakonec třináct jmenovek s vlaječkou České republiky.

„Volné karty jsme letos dali výhradně Čechům. Nakonec ji dostali Lehečka, Kopřiva, Jaloviec,
Siniakov, Poljak a Pospíšil. Do
kvalifikace ji dostal ještě náš junior
Ondra Válek. Někteří budu sbírat
zkušenosti, třeba šestnáctiletý Dan Siniakov, ale zahrát si na tak velkém turnaji je především velká šance,“ tvrdí
Petra Černošková, ředitelka MONETA Czech Open. „To je jen potvrzení

naší turnajové filozofie, vždycky jsme
chtěli a chceme, aby na našem turnaji startovalo co nejvíce Čechů. Jsme
rádi, že už tradičně máme na turnaji
českou špičku, jen zraněný Tomáš
Berdych chybí,“ dodává turnajová ředitelka Černošková.
Díky novému systému turnajů
dlouho nebylo jasné, jaká bude
zahraniční účast. „Hodně hráčů se
v tom novém systému ani nevyzná,

tenis

volali mi, jak to bude, zda se dostali
do turnaje, či ne. Druhá věc je, že
se hodně změnila první dvoustovka, jiný je žebříček za tou nejvyšší
špičkou, je tam hodně nových hráčů, kteří se prosadili v posledním
roce. Turnajový kalendář je také
hodně našlapaný, konkurence velká, k tomu musíme přidat rozšíření
startovního pole podle nových nařízení ITF,“ přiblížila některé kom-

47

plikace Černošková, podle níž ovšem vše dobře dopadlo a na Hané
bude opět k vidění světový tenis.
„Jarda Levinský při jednání s hráči
odvedl skvělou práci, chtěli jsme
v té velké turnajové konkurenci čtyři hráče do stovky, ty máme. Z těch
ostatních už někteří byli v první
padesátce, jiní těsně kolem stovky,“ poznamenala šéfka MONETA
Czech Open.

„Soupeře sám dostávám do zápasů,“
hořekuje Pavlásek
PROSTĚJOV Hodně dlouho vydýchával v šatně zklamání Adam
Pavlásek (na snímku). Prostějovský tenista na domácích kurtech
vypadl z turnaje MONETA Czech Open hned v 1. kole, když nestačil na Karima-Mohameda Maamouna, až 412 hráče světa.

Ladislav
VALNÝ
yy Egyptský soupeř neměl být
nepřekonatelnou
překážkou,
přesto jste prohrál ve dvou setech. V čem byl problém?
„V mé hře. Nejsem schopný hrát delší
dobu dobře. V tomto zápase se podařil
začátek. Vedl jsem 2:0 a 40:15. Místo
pohodlného vedení to bylo za chvíli

3:3 a o set jsem přišel. Odehraji tři
dobré hry, pak pět špatných. Chybí
vyrovnanost. Soupeře sám dostávám do zápasů, je to vážně těžké.“
yy Máte už v hlavě, že přijde slabší
chvilka a to limituje váš výkon?
„V povědomí to určitě mám. Nejhorší
je, že sám netuším, kdy ten propad přijde. Jak dlouho se mi bude dařit. V každém případě to není příjemné. Vůbec
nevím, co od sebe můžu očekávat. Nechci však mluvit o nějaké bezradnosti,
musím se s tím nějak poprat.“
yy Cítíte i problém s kondicí?
„To je další problém. Když jsem to počí-

Foto: www.czech-open.cz

tal, s přestávkami jsem v poslední době
nehrál nějakých sedm měsíců. To je
znát. Fyzicky na tom nejsem nějak skvěle a to se také ve výkonech odráží.“
yy V předchozích týdnech jste
přitom nehrál špatně. Počítal jste,
že na tyto výkony navážete?
„Přál jsem si to. Podařilo se uhrát semifinále na challengeru v Římě, špatné to nebylo
ani během kvalifikace v Paříži. Doma bohužel přišel propad. Musím se z toho otřepat, jít dál a doufat, že se to zlomí.“

19051710573

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

*TCEÊRCXQWMFXQWJT[
OG\KP¾TQFPÊJQVGPKUQXÆJQVWTPCLG
RUUD Casper (Norsko)

Volný los
SAKAMOTO Pedro (Brazílie)
DENOLLY Corentin (Francie)
ŠAFRÁNEK Václav (ČR)
JEBAVÝ Roman (ČR)
MIEDLER Lucas (Rakousko)
Volný los
GAIO Federico (Itálie)
Volný los

Pavlásek nečekaně
skončil už v 1. kole

RUUD
DENOLLY
7:6, 6:2
MIEDLER

PROSTĚJOV V první den prostějovského challengeru MONETA
Czech Open se představilo osm
Čechů a do dalších bojů postoupili
jen tři. Roman Jebavý s Pavlem Nejedlým uspěli v kvalifikaci, Jebavý
porazil nadějného juniora Ondřeje Válka, tomu je teprve patnáct a je
členem HTK Třebíč. Dostal od pořadatele volnou kartu a s ní i první
velké turnajové zkušenosti.

GAIO

JALOVIEC Marek (ČR)
NEJEDLÝ Pavel (ČR)
PETROVIČ Danilo (Srbsko)
RINDERKNECH Arthur (Francie)
Volný los
KOVALIK Jozef (Slovensko)
ANDUJAR Pablo (Španělsko)
volný los
WANG Tak Khunn (Francie)

SINIAKOV Daniel (ČR)
MOLČAN Alex (Slovensko)

POLJAK David (ČR)

RINDERKNECH
6:4, 6:4
KOVALIK
ANDUJAR

WANG
6:4, 6:1
MOLČAN

ŠÁTRAL Jan (ČR)
LEHEČKA Jiří (ČR)

ROSOL Lukáš (ČR)
DE GREEF Arthur (Belgie)
Volný los
LOCK Benjamin (Zimbabwe)
HAERTEIS Johannes (Německo)
PATAEL Ben (Izrael)
IGNATIK Uladzimir (Bělorusko)
Volný los
BALAZS Attila (Maďarsko)
ZAPATAMIRALESBernabe(Španělsko)
Volný los
DE SCHEPPER Kenny (Francie)
NYS Hugo (Francie)
DIMA Dragos (Rumunsko)
EHRAT Sandro (Švýcarsko)
Volný los

VESELÝ Jiří (ČR)

ROSOL
DE GREEF
HAERTEIS

2:6, 6:2, 6:3

PAVLÁSEK Adam (ČR)
DALLA VALLE Enrico (Itálie)
AREVALO Marcelo (Salvador)
Volný los
DE BAKKER Thiemo (Holansko)
DARCIS Steve (Belgie)
Volný los

POSPÍŠIL Jaroslav (ČR)
KOPŘIVA Vít (ČR)

Prize money:

92 400 €

IGNATIK

4:6, 6:2, 6:2
BALAZS
ZAPATA MIRALES

EHRAT
3:6, 6:3, 7:5
VESELÝ

GARCIA-LOPEZ Guillermo (Španělsko)
GARCIA-LOPEZ
Volný los
MAAMOUN Karim-Mohamed (Egypt)

MAAMOUN
6:4, 7:6

AREVALO
7:6, 6:2
DE BAKKER

DARCIS
KOPŘIVA
6:3, 6:1

TOREBKO Peter (Německo)
TOREBKO
ROBERT Stephane (Francie)
6:4, 6:3
Volný los
RAMOS-VINOLAS Albert(Španělsko)
RAMOS-VINOLAS Albert (Španělsko)

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

Ladislav Valný

6:2, 6:1

Volný los
SAFWAT
SAFWAT Mohamed (Egypt)
GALAN Daniel Elahi (Kolumbie)
GALAN
Volný los

HASSAN Benjamin (Německo)
BORTOLOTTI Marco (Itálie)
Volný los

na velký tenis bez Čechů, musíme být
trpěliví a věřit, že se brzy prosadí někdo z mladých,“ komentovala výsledky
prvního hracího dne ředitelka turnaje
Petra Černošková.

KVALIFIKACE
NEJEDLÝ Pavel (ČR)
MOLTENI Andreas (Argentina)
postup do hlavní soutěže:
NEJEDLÝ 4:6, 6:2, 7:5
JEBAVÝ Roman (ČR)
VALEK Ondřej (ČR)
postup do hlavní soutěže:
JEBAVÝ 6:4, 6:3

David Poljak také prohrál hned v prvním kole, nestačil na jedenadvacetiletého Slováka Alexe Molčana, který
byl nedávno ve čtvrtfinále challengeru
v Budapešti. Poljak hrál letos dvě čtvrtfinále na turnaji Futures a byl ve druhém kole Prosperity Open. Velkým
překvapením byla porážka Adama
Pavláska v prvním kole s Karimem-Mohamedem Maamounem, který
je v Prostějově jen díky své pozici na
žebříčku ITF. Škoda. Čech byl v tomto
duelu velkým favoritem, po dobrém
začátku ztratil první set, ve druhém
dotáhl duel do tiebreaku, v něm ale
doslova tenisově zkolaboval a prohrál
ho 0:7. „Ve zkrácené hře se přesně
ukázalo, jak na tom momentálně jsem.
V první výměně jsem měl dvě šance
na ukončení, bod ale nakonec získal
soupeř. To ho nakoplo a bylo rozhodnuto,“ říkal zklamaně Pavlásek.
Do druhého kola naopak postoupil
Vít Kopřiva po snadné výhře nad
Jaroslavem Pospíšilem. Šestnáctiletý Daniel Siniakov dostal na turnaji
MONETA Czech Open volnou
kartu, i pro něj to byly především
nové zkušenosti, nestačil na sedmadvacetiletého Francouze Tak Khunn
Wanga, který byl na začátku roku
v osmifinále v Cambeře a podobně
úspěšný byl před týdnem na turnaji
v Jeruzalémě. „Výsledky odpovídají
momentální realitě. Musíme si zvykat

Èeské úspìchy
v kvalifikaci
Prostějov (lv) – Po změnách Mezinárodní tenisové federace hraje kvalifikaci
turnajů kategorie challenger pouze kvarteto tenistů a ve hře jsou dva postupy do
hlavní soutěže. V praxi to znamená, že
tenisty děsí od postupu jediné utkání.
V rámci MONETA Czech Open se
v obou případech radovali domácí hráči.
Na centrálním dvorci uspěla zkušenost.
Roman Jebavý ve dvou setech porazil
teprve patnáctiletého Ondřeje Válka.
Tenista z Třebíče a člen TK Agrofert
Prostějov ale i přes porážku naznačil, že
může být kvalitním hráčem. Ve druhém
duelu Pavel Nejedlý přehrál Andrese
Molteniho z Argentiny, přestože musel
bojovat o výhru dvě a čtvrt hodiny.

Debloví obhájci
QDVD]HQÙPLGYRMNDPL
Prostějov (lv) – Atraktivní zápasy MONETA Czech Open slibují také zajímavě
složené páry ve čtyřhře. V pavouku nechybí ani loňští vítězové Denys Molchanov - Igor Zelenay. Ukrajinsko-slovenská
dvojice bude turnajovou dvojkou, roli
největších favoritů budou plnit Salvadorec Marcelo Arévalo a Mexičan Miguel
Angel Reyes-Varela. „Ani loni jsme nebyli nejvýše nasazení a podařilo se nám
vyhrát. Zkusíme to zopakovat,“ nechali se
slyšet obhájci titulu ve čtyřhře. V pavouku je řada úspěšných deblových hráčů.
Argentinec Molteni, Američan Monroe,
nebo Roman Jebavý. Zajímavé bude sledovat také dvojici Jiří Veselý, Jiří Lehečka,
která startuje na divokou kartu.
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drobnohled Večerníku

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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PROSTĚJOV Už řadu let PŮVODNÍ
patří ke stabilním účast- zpravodajství
níkům 2. ligy mužů ČR há- pro Večerník
zenkáři TJ Sokol Kostelec Marek
na Hané i TJ Sokol II SONNEVEND
Prostějov. Oba týmoví zástupci zdejšího regionu ve skupině Jižní Morava třetí
nejvyšší tuzemské soutěže nakonec obsadili v čerstvě
skončeném ročníku 2018/19 pozice ve středu tabulky, leč dospěli k nim odlišnými cestami. Večerník vám
nyní přináší nejčerstvější ohlédnutí za házenkářskou
druhou ligou mužů, skupiny Jižní Morava.
KOSTELEC
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Kromě brankáře Pavla Navrátila
a navrátilce Marka Grepla nenajdete
na současné soupisce hákáčka ani
jednoho třicátníka, věkový průměr
družstva klesnul po průběžném
omlazování notně pod pětadvacet
let. Přesto Hanákům skvěle vyšla
první polovina sezóny, když na podzim nasbírali patnáct bodů a neztráceli mnoho na úplné čelo tabulky.
Odvetná část, to však už byla trochu jiná písnička. Trenéři Milan
Varhalík s Davidem Ševčíkem dávali čím dál větší prostor nejmladším
benjamínkům, kteří potřebují střádat zkušenosti v ostrých duelech
mezi dospělými. A tohle upřednostnění dlouhodobé koncepční
práce s výhledem do budoucna se
promítlo i do výsledkové úspěšnosti, jež logicky šla dolů. Ačkoliv nešlo o jediný důvod, neboť svou roli
nejspíš sehrál i třítýdenní zdravotní
výpadek v zimní přípravě kvůli spalničkám.
Sokol pak prohrál úvodní tři jarní
střetnutí a za celou druhou půlku
soutěže vůbec nebodoval venku,
kde většinou potkával papírově nejsilnější protivníky. Domácí bilance
vyzněla navzdory klopýtnutí s maloměřickým béčkem o poznání lépe,
podařilo se předčít všechny outsidery a k tomu získat cenný skalp
Ivančic. Suma sumárum přibylo na
konto deset bodíků, souhrnný účet
pětadvaceti stačil na pátou příčku.
„Mohli jsme skončit o něco líp, ale
taky o něco hůř. Každopádně škoda bodů, o které jsme se připravili
v podstatě sami a někdy možná trochu zbytečně. Jihomoravská skupina
druhé ligy byla letos velice vyrovnaná i na nejvyšších místech, výkonnostně jsme za medailisty nijak
nezaostávali. Na druhou stranu jsme
se snažili dávat hodně zápasového
času mladým klukům, aby se do
mančaftu co nejrychleji zapracovali
a někam se házenkářsky posouvali.
Věřím, že se nám to vyplatí, celko-

vě máme za sebou solidní sezónu.
A hodnotím ji převážně pozitivně,“
shrnul hlavní kouč kosteleckého HK
Milan Varhalík.
Jarní výsledky házenkářů TJ Sokol HK ve 2. lize: Bohunice – Kostelec 34:24, Kostelec – Maloměřice
B 23:27, Velké Meziříčí – Kostelec
30:29, Kostelec – Kuřim 30:25, Olomouc – Kostelec 30:26, Kostelec
– Ivančice 32:26, Kostelec – Dolní
Cerekev 31:18, Telnice – Kostelec
39:34, Kostelec – Juliánov 31:20,
Prostějov – Kostelec 29:24, Kostelec
– Brno B 34:26.
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Zajímavý výstup ze spodních pater druholigového pořadí až do
jeho klidného středu se v průběhu
uplynulého ročníku a zejména na
jaře zdařil borcům Sokola II. Ti navzdory viditelnému progresu urvali
v podzimní fázi jen osm bodů a opět
jim hrozil boj o záchranu, ovšem na
nic takového po zimní přestávce naštěstí nedošlo.
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I když novému kormidelníkovi
a velkému házenkářskému nadšenci
Tomáši Černíčkovi v každém střetnutí chybělo minimálně několik
a někdy spousta svěřenců, dokázal
kolektiv své herní zlepšení na jaře
prodat též výsledkově. Sice ne okamžitě naplno, protože ze šesti úvodních kol vytěžil pouze čtyři punkty.
Pak to ale přišlo.
O poznání kompaktnější i víc bojující parta „dvojky“ uzavřela sezónu

parádní sérií pěti vítězných mačů
za sebou včetně domácího skolení
Velkého Meziříčí, Telnice i Kostelce
na Hané, tedy vesměs výše postavených soupeřů. A zvláště pokoření
okresního rivala po mnoha vzájemných porážkách z posledních let se
počítá dvojnásob. Skvělá šňůra tým
vynesla na sedmý flek nepříliš daleko od pátého postu.
„S odvetnou částí soutěže u nás panuje spokojenost, velká hlavně s tím

Foto: Marek Sonnevend
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výborným finišem. Konečně jsme
po dlouhé době vyhráli derby, zdolali například i silnou Telnici, dohromady nasbírali za celé jaro kvalitních
čtrnáct bodů. A většinou předváděli
přes četné absence hráčů takovou házenou, na kterou se dalo dívat, měla
nějakou úroveň. Všechno navíc vybojovali v drtivé většině místní kluci
z Prostějova a blízkého okolí, což mě
těší tím víc. Sezóna sice byla chvílemi
složitá, ale nakonec z ní můžeme mít
příznivý pocit,“ radostně konstatoval
trenér TJ Tomáš Černíček.
Jarní výsledky házenkářů TJ Sokol II ve 2. lize: Prostějov – Maloměřice B 26:21, Kuřim – Prostějov
31:25, Prostějov – Ivančice 23:34,
Juliánov – Prostějov 20:31, Prostějov – Brno B 36:44, Bohunice –
Prostějov 32:24, Prostějov – Velké
Meziříčí 32:30, Olomouc – Prostějov 26:31, Prostějov – Telnice 29:28,
Prostějov – Kostelec 29:24, Dolní
Cerekev – Prostějov 30:34.
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150 – Jiří Houček (Dolní Cerekev),
142 – Jan Smékal (Kostelec na Hané),
137 – Lukáš Missbach (Ivančice), 127 –
Pavel Chýlek (Kuřim), 123 – Vítězslav
Večeřa (Velké Meziříčí), 120 – Pavel
Strašák (Velké Meziříčí), 118 – Zdenek
Kukla (Telnice), 112 – David Číhal
(Olomouc 1966), 110 – Lukáš Varhalík (Kostelec na Hané), 110 – David
Popela (Telnice).
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50 – Pavel Strašák (Velké Meziříčí), 40
– Jiří Houček (Dolní Cerekev), 32 – Tomáš
Kalousek (Juliánov), 23 – Pavel Chýlek
(Kuřim), 22 – Ondřej Řezník (Tatran Bohunice), 21 – Jiří Kosina (Prostějov), 20
– Lukáš Říčař (Kostelec na Hané), 17 – Josef Vykouřil (Maloměřice „B“), 17 – Adam
Stein (Brno B), 16 – Jan Kopřiva (Kuřim),
16 – Radek Hejný (Olomouc 1966), 14
– Karel Oulehla (Ivančice), 14 – Lukáš
Missbach (Ivančice), 14 – Quentin Lafon
(Ivančice), 13 – Jakub Flajsar (Prostějov).

