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REPORTÁŽ Z BURGER AKCE
ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 28-29

ČELECHOVICE NA HANÉ Neuvěřitelně brutální napadení čtyřiašedesátiletého muže spojené s krádeží peněz v domě s pečovatelskou službou v Čelechovicích na Hané nyní vyšetřuje
prostějovská kriminálka. Senior nyní po způsobených
těžkých zraněních bojuje o holý život v nemocnici, násilník skončil ve vazbě. Co se v pondělí odpoledne stalo? Večerník celou událost exkluzivně zjistil z výpovědi
očitého svědka!
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RYCHLÝ
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Hodinka v lese potìšila
Prostějov (mik) – Tak už je to opravdu tady! Také Večerník se poprvé vydal
do lesa zkusit houbařské štěstí. V úterý v podvečer stačila jediná hodinka
k tomu, abychom si z okolí Čunína
domů přinesli první letošní výslužku
v podobě babek a dvou hřibů kovářů! „Začínají opravdu růst, nedávné
deštíky tomu pomohly. Já jsem našel
už dokonce pár kozáků,“ přiznal nám
také místní chatař. Takže, houbaři, neváhejte a udělejte si také pěkný výlet do
přírody!
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Burgery společně s rockery. Nádherné sobotní odpoledne a večer
připravila agentura HIT TRADE pro
návštěvníky plumlovské přehrady. Na
pláži U Vrbiček se uskutečnil Burger
Rock Fest, který přilákal stovky spokojených lidí. Připravené gastronomické speciality chutnaly a rockeři
k tomu přidali skvělá vystoupení.
&21É68',9,/2
Spory o novou ulici. V Prostějově
vznikla nová ulice mezi sídlištěm Bohumíra Šmerala a kapličkou u svaté
Anny v Drozdovicích. Radní na
úterním jednání zastupitelstva pro ni
navrhovali jméno Rozvojová. To se
ovšem nelíbilo zástupcům opozice
a tak se kvůli nové ulici strhla půlhodinová debata plná různých názorů.

Na zastávce
se neschoval
Prostějov (mik) – Během krátké čtvrteční bouřky a vydatného lijáku zmokl
na kost muž z Vrahovic. A to ve chvíli,
kdy čekal ve Vrahovické ulici na autobus. „Začalo prudce pršet a tak jsem si
řekl, že tu slotu přečkám na zastávce.
Ale copak se v té prosklené kukani dá
vůbec před deštěm schovat? Během
minuty jsem byl úplně promočený.
Nechápu, jak takové zmetky může
někdo navrhovat a vydávat je za čekárny,“ soptil nahněvaný muž z Vrahovic.
O tom, že do vytvoření malých prosklených čekáren rozmístěných v Prostějově dal některý z architektů opravdu
„hlavu“, už Večerník psal několikrát.
Radní ovšem stále tvrdí, že zastávky
jsou krásné a užitečné...

Jan FREHAR

Agentura

A pak se nemá krást...
Prostějov (mik) – Ve středu večer
překvapilo nejen Večerník zaparkované osobní vozidlo na parkovišti před
Lidlem v ulici Újezd. Zadní dveře od
„kufru“ auta byly dokořán otevřené
a majitel nikde! Zatímco uvnitř auta byl
vzorně uložen velký nákup, řidič vesele
klebetil asi dvacet metrů opodál s kamarádem. „No jo, vždyť už jdu, nestarejte se,“ zareagoval muž na upozornění
Večerníku. Tomuto člověku bylo těžké
vysvětlovat, že takto dává jedinečnou
možnost zlodějům...

(QVQ,CP(TGJCT

PROSTĚJOV Kotlíkové guláše a soutěže o nejlepšího kuchaře jsou stále oblíbenější. Není se taky moc co divit. Hodiny trvající příprava s parou kamarádů a následný finální produkt stojí za to. Své o tom vědí i ve Víceměřicích, kde se tato akce konala
již počtvrté a opět slavila u návštěvníků velký úspěch.

To snad není pravda! „Ale je,“
uzemnil Agenturu Hóser Juraj
Rozháněl, náměstek primátora pro
všechno, co se v Prostějově staví.
Řeč byla o první etapě rekonstrukce Vrahovické ulice, kterou firma
už tak odflákla. A včil odborníci na
slovo vzatí přišli na to, že na úseku
od křižovatky s Průmyslovou ulicí
až po kostel v Majakovského ulici
se objevily další a další nedostatky,
kvůli kterým se bude muset znovu
kopat a bagrovat!

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

•• Pondělí ••
Kolumbijský týden. Po aféře s kokainem za dvě miliardy, který se objevil v balení banánů ve dvou supermarketech, se začalo žertovat o tom, že v Lidlu právě
probíhá Kolumbijský týden. Ten si chtěl očividně protáhnout také jednačtyřicetiletý řidič, kterého policisté zastavili před půl desátou v Mostkovicích. Muž
byl pozitivní právě na kokain.
•• Úterý ••
Krása starých stodol. „Všechno se jednou probolí na vlastní dno a zmizí
strach, krásné jsou staré stodoly, prázdné po dávných úrodách,“ napsal básník
Jan Skácel. Právě 100. výročí narození brněnského básníka byl věnován letošní
65. ročník Wolkrova Prostějova, jenž byl zahájen poutí se svíčkami k soše prostějovského rodáka.
•• Středa ••
Otec tchoř v kině. „Valerie, mým otcem je tchoř!“ I taková věta zazní v surrealistickém filmu Valerie a týden divů, který natočil režisér Jaromil Jireš na
podkladě stejnojmenné knihy Vítězslava Nezvala. Prazvláštní film považován tu za pohádku, jindy zase za horor byl k vidění v prostějovském kině
Metro 70.
•• Čtvrtek ••
Kameny naděje. Stará Kohnová žila v poslední chalupě vesnice, kde právě
probíhal pogrom. Kozáci mlátili židy, znásilňovali jejich ženy a dcery, ničili
domácí zařízení. Nakonec dorazili až k poslední chalupě. Rozrazily se dveře
a v nich stanuli rozparádění kozáci. Zkoprněli, když spatřili, kdo uvnitř sedí.
„Nú, holoubci,“ vykřikla stará židovská čarodějnice povzbudivě, „když pogrom, tak pogrom!“ Tento starý židovský vtip je plný naděje, že i zlo má své
meze a svůj řád. Zavzpomínat na oběti holocaustu mohli lidé během přednášky v prostějovském muzeu.
•• Pátek ••
Zelenomodré pochopení. „Podívej se hluboko do přírody a pak všechno
lépe pochopíš,“ doporučoval Albert Einstein. K lepšímu pochopení mohl přispět i Zeleno-modrý den otevřených dveří konaný na prostějovském náměstí.
•• Sobota ••
Hamburgery u přehrady. „Chci bojovat, protože to je to jediné, co mě odpoutá od pojídání hamburgerů. Kdybych nic nedělal, vyjedl bych snad celou
planetu,“ prohlásil kdysi někdejší americký boxer George Foreman. Kdo právě
neboxoval, mohl klidně vyrazit na Burger Rock Fest, který se konal na pláži
U Vrbiček u plumlovské přehrady.
•• Neděle ••
Muziko, hraj! Kdo si rád dává do trumpety, ještě nemusí být nutně muzikant… Skuteční hudebníci se sešli v závěru týdne v Konici, kde se konal Žváčkův festival dechových hudeb.

6LOQLFHYH9UDKRYLFNpVHEXGHGĚODW]QRYX
„Po důkladné kontrole celého úseku
bylo zjištěno, že stavbaři vůbec pod
nový asfalt nepoložili základní vrstvu štěrku, zapomněli na položení
odvodňovacích trubek, a navíc místo
toho, aby všechny kanály ve Vrahovické ulici pročistili, tak je zabetonovali! Voda z dešťů se tak dostává
pod asfalt, takže už nyní na mnoha
místech hrozí, že se silnice začne nafukovat. Rovněž se přišlo kontrolou
na to, že asfalt je vyroben z ruských
surovin, které s asfaltem nemají vůbec nic společného,“ popsal Vilém
Silničář, hlavní kontrolor z ministerstva stavebnictví. Jak ještě dodal, stavební firma obdržela žlutou kartu,
a pokud nezjedná do roka a do dne

zásadní nápravu, obdrží kartu červenou. To bude znamenat „stopku“ na
všechna výběrová stavební řízení pro
nejbližších deset let a tučnou pokutu.
Ze zjištěných výsledků kontroly
vstávají chlupy na celém těle i prostějovským radním. „Já to říkal, já to
říkal… Ta stavební firma nemá se
stavebnictvím vůbec nic společného.
Vybrat jsme ji ale museli, když nabídla v konkurzu tak malou cenu,“ krčil
rameny náměstek Rozháněl. „Budeme muset nejen vrahovické občany
připravit na to, že od srpna do března příštího roku bude Vrahovická
zase uzavřena a celý úsek se bude dělat znovu. Akorát teď nevím, kdo jim
to řekne. Pošlu za nimi asi tiskovou

mluvčí,“ schovával se za stolem ve své
kanceláři primátor města Francimór
Kopačka, který s Agenturou Hóser viditelně nechtěl mluvit. „Nejhorší je, že
včil bude problém i se stanovením objízdných tras. Od srpna se totiž uzavírá kvůli rekonstrukci i cesta kolem
myší díry. Tudíž Vrahovičáci budou
muset jezdit do města přes Držovice
nebo Kralický Háj,“ posteskla si ještě
náměstkyně pro objížďky v Prostějově Alena Rašáková.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných

Ü½NGJ

Jak lehce se dá přijít o životní
úspory, se přesvědčil šedesátiletý
muž z Prostějova. Asi nevěděl, co
s penězi, tak se rozhodl je investovat do něčeho výdělečného. Na
internetu kontaktoval investiční
společnost, jejíž pracovník po
muži požadoval sdělení přístupových dat k jeho účtu. Prostějovan se pak nestačil divit, když mu
z účtu ve třech platbách přešly
jeho peníze na tři cizí účty...

292 000
Přestože byl pracovníkem společnosti muž ujišťován, že je všechno
v pořádku a peníze se mu vrátí
zpět na účet, dodnes se tak nestalo. Oklamaný „investor“ přišel
o 292 tisíc korun a policie tento
případ šetří pro dva trestné činy
krádeže a neoprávněný přístup
k počítačovému systému a nosiči
informací.

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých
místech nebo se nacházejí na neznámém místě.
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.

ŠTEFAN ČUREJA
se narodil 25. října 2005 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 19. května 2022.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 15 do
17 let, měří mezi 157 až 160 centimetry
a má hubenou postavu a hnědé krátké
vlasy.

=$&+<7,/,-60(

1 000 000
Prostějovský magistrát se ještě
letos pustí do velké stavební investice v Kolářových sadech. Podle
radních zde ročně proteče voda do
kanalizace za jeden milion korun,
což je účet od Moravské vodárenské. Vybuduje se tak nádrž, která
dešťovou vodu bude zachycovat.
=$8-$/1É6
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PAVEL NOVÁK
Bývalý šéf prostějovské policie obdrží
prestižní Cenu města Prostějova za
rok 2021. Jeho nominaci schválili minulé úterý zastupitelé a zastupitelky.
=$6/(&+/,-60(

„DÍKY ZA
UZAVŘENOU
WOLKROVKU.
MOJE STARÁ
TEĎ JEZDÍ DOMŮ
O PŮL HODINY
POZDĚJI!“
Raději nejmenovaný člen redakce
Večerníku je nyní rád, že má doma
o půl hodiny víc klidu na odpočinek.

POÈASÍ
v regionu
Pondìlí 20/13 °C
Květa

¶WHUÙ

24/10 °C

Støeda

26/14 °C

Ètvrtek

26/14 °C

Pátek

23/12 °C

Sobota

22/11 °C

Nedìle

23/12 °C

Alois
Pavla

MARIE ČURIOVÁ

Zdeňka

se narodila 13. listopadu 2005 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 22.
října 2021. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 15 do 16 let, měří mezi 154
až 166 centimetry, má střední postavu
a černé oči i vlasy.

Jan
Ivan

Adriana
Zdroj: meteocentrum.cz
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pro Večerník

Michal
KADLEC
STICHOVICE Nabourané auto zralé na odpis a v něm těžce
zraněná a zaklíněná řidička!
Co hrůzostrašnějšího si na silnicích nepřát? Večerník se dopídil toho, že onou zraněnou
šoférkou byla navíc náměstkyně primátora Prostějova
Milada Sokolová!
Co se vůbec v sobotu odpoledne na stichovickém letišti
stalo?

&9,-6;*7/Ú h/22â,927"

2À=?ßNíNH?
H;MNL; í

29

8TCJQXKéVÊ JCUKéK X[UVąÊJCNK RQ dPGJQF÷q \ PCDQWTCPÆJQ XQ\KFNC P¾O÷UVM[PK RTQUV÷LQXUMÆJQ RTKO¾VQTC
/KNCFW5QMQNQXQW
(QVQCTEJKX/5QMQNQXÆ

3

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

Turistická sezóna je za dveřmi a naše
město se připravuje na hlavní nápor letošních návštěvníků. Připravili
jsme pro ně bohatou nabídku prohlídkových okruhů, během nichž jim
představíme nejzajímavější památky
a unikátní místa celého Prostějova. Já
osobně se samozřejmě těším na primátorské prohlídky, během nichž zájemcům prezentuji naši krásnou radnici.
Kromě radnice čekají na turisty například prohlídky historického centra
města, Národního domu a kostela Povýšení svatého Kříže. Cestovní ruch je
příležitostí také pro naše podnikatele,
kteří jistě sami přijdou s dalšími novinkami. Mám radost, že letošní sezóna může proběhnout bez jakýchkoliv
restrikcí, a těším se, že naše město na
celé léto krásně ožije.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

„Plazí se nám ve švech
tady had,“
.XUĀDWRE\OSDĆ¿N

Koupáky praskaly

volali
ǆĈđƍĎœĵ΄ŉĳĈď΄
ǆĎ΄¥æƂņƼ

PROSTĚJOV V trávníku
na ulici Šárka to jen lehce
zašustilo. „Co to je?!“ Záhy
bylo jasno. Zdejší obyvatelé
spatřili hada, který se plazil
v blízkosti jednoho z domů.
Jakmile strážníci městské
policie přijali oznámení na
tísňovou linku od vyděšených obyvatel, vyjeli okamžitě na místo s odchytovými pomůckami. Ve své práci
už odchytávali leccos, takže
ani z hada neměli obavy...
Nakonec se ale ukázalo, že
v žádném případě nejde
o nijak nebezpečného plaza.
„V neděli 12. června před půl
druhou odpoledne bylo na
linku 156 přijato oznámení, že
v ulici Šárka se u domu plazí
had. Strážníci po příjezdu do
oznámené lokality odchytli
užovku červenou, která v pěk-

ném počasí vyrazila prozkoumat okolní přírodu,“ prozradil s úsměvem Petr Zapletal,
vrchní inspektor Oddělení
prevence Městská policie Prostějov.
Užovka červená je nejedovatý had divoce žijící
v jižních oblastech Severní
Ameriky až po severní Mexiko. Jedná se o nejrozšířenějšího a pro svou nenáročnost
nejoblíbenějšího domácího
hada. V tomto případě zřejmě
utekl některému z chovatelů
v lokalitě Šárky. Jenže... „Majitele užovky, kterému plaz
s velkou pravděpodobností
utekl, se nepodařilo zjistit.
Hlídka jej proto předala firmě
zabývající se chovem a ochranou zvířat,“ sdělil zastupující
tiskový mluvčí prostějovských
strážníků.
(mik)

Komu
utekla
XçRYND"
5VT¾åPÊEKQFEJ[VKNKWåQXMWéGTXGPQWD÷JGOR¾TXVGąKP*CFRWVQXCNFQRÆéGQEJT¾PEč
\XÊąCV
(QVQ/22TQUV÷LQX

8CSWCRCTMWX-TCUKEÊEJD[NQXPGF÷NKQFRQNGFPGRąGUVKUÊEP¾XwV÷XPÊMč
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Během uplynulého
víkendu i prostějovský region sužovala tropická vedra, takže volba
pro tisíce lidí byla jasná. Rychle
k vodě! Koupaliště i přírodní nádrže praskaly ve švech, dosud rekordní návštěvnost zaznamenali
i v aquaparku v Krasicích.
„Teplota vzduchu se pohybuje
nad třicet stupňů a voda má čty-

řiadvacet. Ideální podmínky. Teď
tady máme 1 005 lidí,“ hlásil Večerníku v neděli těsně po půl třetí odpoledne plavčík největšího
prostějovského koupaliště. I v této
odpolední hodině se u brány před
aquaparkem stály dlouhé fronty.
„Kurňa, to je pařák,“ ulevil si ve
frontě muž středního věku. A měl
pravdu...
(mik)
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Nově vysazené stromy usychají!

PROSTĚJOV Pikantní aféru má za
sebou prostějovský zastupitel Petr
Kapounek. Členka jeho domovské
Pirátské strany jej obvinila ze sexuálního obtěžování. On sám celou
záležitost označil za lež a hon na čarodějnice, přesto byl před krajskými volbami stažen z kandidátky,
kde původně figuroval v roli lídra
a měl díky tomu zcela reálnou šanci stát se krajským hejtmanem místo Josefa Suchánka. Zhruba před
rokem o celé záležitosti podrobně
referoval na sociálních sítích. Otázkou tehdy bylo, zda bude u Pirátů
i nadále pokračovat. Po celostátním fóru nejenže ve straně neskončil, rozhodl se dokonce zakopat
válečnou sekeru.

Napsáno
SĊHG

18. 6. 2012

Zhruba před rokem si Petr Kapounek zveřejněním svého dobrodružství ze zákulisí stranických sjezdů
vysloužil přezdívku „prostějovský
Feri“. Na rozdíl od někdejší kudrnaté
hvězdy celostátní politiky, kterou ze
znásilnění obvinilo hned několik žen
a aktuálně mu hrozí až deset let ve
vězení, z toho ovšem Petr Kapounek
vyšel více než dobře.
„Chytil jsem ji za bok za sukni, tu
jsem mírně přizvedl, chytil jsem jí
přes tu sukni kalhotky a zatáhl dolů.
Celou dobu neříkala nic,“ popsal detailně Kapounek okamžik, k němuž
došlo během přestávky stranického
zasedání. Podle Kapounka se jednalo o nedorozumění. Zatímco mladá
žena možná čekala, že dostane pusu,

PROSTĚJOV Vykácení jednatřiceti letitých lip v České ulici
v Prostějově v březnu loňského
roku vzbudilo obrovské rozhořčení nejen u obyvatel žijících v této
lokalitě. Nádherné stromy musely padnout kvůli rekonstrukci
vodovodního řadu. Vedení města
přislíbilo okamžitě náhradní výsadbu, což se také stalo. Jenže...
„Po vykácení stromů byly zasazeny
nové, avšak některé už uschly. Dále
pak trávníky byly upraveny jen po
ulici Krátká, zbytek trávníků v ulici je v otřesném stavu. Po navezení
zeminy po stavbě vodovodu nelze
tyto plochy označit jako trávník,
jsou plné náletových rostlin, pleve2GVT-CRQWPGM\ÊUMCNMXčNKCHÆąGUMCNJQVMCOKP¾NGRMWdRTQUV÷LQXUMÚ(GTKq
lu, a dokonce řepky,“ stěžoval si na

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW magistrátu obyvatel České ulice.
Odbor správy a údržby majetku měson se zajímal hlavně o barvu jejího všechno víceméně skončit.
dokončení na straně 19 >>> ta prostějovského magistrátu potíže
spodního prádla. A tím to mohlo

0÷MVGTÆ PQX÷ X[UC
\GPÆUVTQO[XèGUMÆ
WNKEK WU[EJCLÊ C VCO
MFGO÷NDÚVX[UC\GP
PQXÚ VT¾XPÊM TQUVG
LGPRNGXGN
Foto: Michal Kadlec

přiznal. „Založení nových trávníků
v České ulici směrem k Jungmannově ulici ještě není dokončeno a bude
provedeno v nejbližším období.
S náhradou uhynulých stromů se
také počítá, a to v rámci podzimní
výsadby,“ ujistila vedoucí odboru
Alexandra Klímková.
(mik)

Havárie policistů. Jsou bez viny, oznámila inspekce
Praze exkluzivně pro Večerník konečnou zprávu o výsledcích prověřování dopravní nehody,
ke které došlo 28. března 2012 ve Vrahovicích.
Dopravní policisté při pronásledování motorkáře havarovali poté, co jim do cesty vjela řidička Renaultu a oni se služební Octavií tvrdě
narazili do stromu. Inspektoři nyní mají jasno
– POLICISTÉ JSOU NEVINNÍ!
„V pátek 15. června byl případ postoupen k dalšímu opatření Službě kriminální policie a vyšetřování v Prostějově. A to z toho důvodu, že prověřováním pracovníky generální inspekce nebylo
zjištěno, že by příslušník Policie České republiky
porušil důležitou povinnost při pronásledování
řidiče motocyklu,“ prozradila Večerníku Radka
Sandorová, tisková mluvčí Generální inspekce
bezpečnostních sborů v Praze. Inspektoři, kteří
vyšetřovali, zda policisté nepochybili a jestli při
honičce neohrozili ostatní účastníky silničního
provozu, se opírají o čerstvé posudky odborníků.

„Ano, znalecké posudky již byly vypracovány,
ale v průběhu trestního řízení nelze závěry znaleckých zkoumání zveřejňovat,“ sdělila trochu
vyhýbavě Sandorová. Podle ní nelze v tuto chvíli
ani konkrétně říci, kdo je za nehodu zodpovědný a zda padne nějaké obvinění. „Jakákoliv konkrétní odpověď by totiž pořád byla jen pouhou
spekulací. Znovu ale opakuji, že nedošlo k žádnému porušení povinností ze strany policistů. Dokonce bylo prokazatelně potvrzeno jejich řádné
a oprávněné užití majáků i výstražných zvukových znamení,“ dodala ještě mluvčí GIBS v Praze.
Z této zprávy měl viditelnou radost vedoucí Dopravního inspektorátu Policie ČR v Prostějově.
Vítězslav Matyáš byl totiž od začátku přesvědčen
o tom, že jeho policisté při pro následování motorkáře jednali správně a neporušili žádné předpisy.
„Tímto ale samozřejmě šetření nehody nekončí,
závěr generální inspekce je pouze jedním z podkladů dalšího vyšetřování. Každopádně jsem rád, že

inspektoři potvrdili nevinu našich policistů. Ti totiž mají povinnost řešit každé protiprávní jednání
a nemohli nechat bez povšimnutí jednání motorkáře, který se nepřiměřenou rychlostí řítil Vrahovickou ulicí,“ sdělil Večerníku Vítězslav Matyáš.
Ač to nikdo oficiálně nepotvrdil, bude se nyní
prověřovat vina řidičky, která z Vrahovické ulice zabočovala doleva na vedlejší silnici a zablokovala tak policistům cestu. Ti do ní narazili,
přičemž následoval další náraz do stromu. Jak
jsme se ještě dozvěděli, policie zjistila i totožnost onoho motorkáře, který sice nemá přímý
podíl na nehodě, ovšem z morálního hlediska
může za všechno! Nyní jej bude řešit správní
orgán. A dobrá zpráva na závěr. Řidič policejního vozidla je již zpátky v činné službě, jeho
kolega, který doslova a do písmene bojoval
o holý život po těžkých zraněních, už rehabilituje ve Vojenské nemocnici v Brně. Na vlastní
nehodu si však údajně vůbec nevzpomíná.

$.78/1« .20(17ą
9(é(51«.8
Tato nehoda se závažnými následky zůstává i nadále v paměti především vrahovických občanů. Někdo dodnes tvrdí, že se během odpolední dopravní
špičky policisté měli na honičku s rychlým motorkářem vykašlat... Těžko ale hodnotit. Zaráží ale jiná
skutečnost. Zatímco tuto nehodu měla Generální
inspekce bezpečnostních sborů „sfouknutou“ za
dva a půl měsíce, proč tedy stejně rychle neprošetřila další selhání dopravních policistů z konce srpna
loňského roku. Jak mnozí víme, policisté v civilním
služebním vozidle pronásledovali jako šílení v Držovicích jiné auto a přitom srazili a usmrtili seniorku na mopedu. Vyšetřování této tragédie však dnes
ani po devíti měsících není uzavřeno. A co vzkazuje
GIBS? Nemáme zatím co říct...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Průmyslová ulice
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Příště: Plumlovská ulice I a II
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Dva muži ve věku třiatřicet a jednadvacet let při procházce se psem dostali
opravdu hloupý nápad, jak dát čtyřnohému kamarádovi napít. Když uplynulýčtvrtek16.červnapředdvaadvacátou
hodinou procházeli okolo jednoho
prostějovského supermarketu, všimli
si stánku se zmrzlinou, do kterého
vedl přívod vody. V hlavě jim bleskla
myšlenka a problém byl na světě. Rozhodli se odpojit hadici, ale nečekali, že
voda poteče celkem velkým proudem.
Zastavit tekoucí vodu bylo komplikovanější, protože ventil na uzavření
se nacházel na střeše stánku. Mladší
z dvojice neváhal, vylezl nahoru a přívod vody uzavřel. Smůla se mu však
lepila na paty, jelikož se navíc nechtěně
dotkl přívodního kabelu a poškodil
elektrický rozvaděč. Způsobená škoda
bude vyčíslena dodatečně. Dvojice je
svým nepodařeným jednáním podezřelá z přestupku proti majetku, který
projedná správní orgán.

Pokuta za hlasitou
hudbu
Těsně před půlnocí v pátek 10. června
vyjížděla hlídka řešit rušení nočního
klidu do okrajové části města. Jelikož
nebylo oznámeno konkrétní místo,
museli strážníci zjistit, kdo je zodpovědný za pouštění hlasité hudby. Po
chvíli se podařilo hlídce zjistit přesnou
lokalitu, odkud hluk vychází. Narušení
poklidného soužití měla na svědomí
dvacetiletá žena, která po upozornění,
že ruší noční klid, reprodukovanou
hudbu vypnula. Přestupek proti veřejnému pořádku vyřešili strážníci uložením pokuty příkazem na místě.

Návštěva musela
odejít
Sedmačtyřicetiletý muž popíjel předminulou sobotu 11. června alkoholické
nápoje ve svém domě, a to spolu se svojí bývalou přítelkyní a jejím osmačtyřicetiletým známým, kteří přišli společně
na návštěvu. Trojice věnovala alkoholu
hojnou pozornost hned od ranních
chvil, a tak po třinácté hodině došlo ke
slovnímu konfliktu mezi muži. Dvojice, která byla značně ovlivněna alkoholem, se nepohodla a starší z mužů
slovně urazil mladšího. Hlídka provedla u obou mužů dechovou zkoušku
a hned bylo jasné, proč se nedokázali
domluvit. Mladší muž nadýchal 3,14
a u staršího byla naměřená hodnota
1,4 promile alkoholu. S hlídkou všichni
dotyční spolupracovali a na její doporučení návštěva odešla domů. Zjištěné
přestupkové jednání proti občanskému soužití bylo oznámeno správnímu
orgánu.

Postavili ji na nohy
Městská policie přijala v pátek 17. června po čtvrté hodině ranní prostřednictvím tísňové linky 156 oznámení se
žádostí o pomoc. Do těžké situace se
dostala pětasedmdesátiletá seniorka,
která ve svém bytě upadla v koupelně
a sama nedokázala vstát, jelikož je méně
pohyblivá. Vyslané hlídce se na místě
podařilo kontaktovat sousedku, která
měla klíče od bytu. Strážníci vstoupili
do bytu a pomohli seniorce zpět na
vlastní nohy. Žena pádem neutrpěla
žádné zranění a lékařskou pomoc nevyžadovala. Další péče nebyla nutná,
vše dobře dopadlo a paní mohla provozovat běžné denní aktivity.

Šedesátník z Prostějova se nechal
napálit přes internet

PROSTĚJOV Lidé jsou naprosto nepoučitelní. Více věří internetu
a cizím podvodníkům než vlastnímu rozumu. Šedesátiletý muž
z Prostějova je toho důkazům. Své úspory se rozhodl investovat do
konkrétní společnosti inzerující na webových stránkách zaručený
zisk. Údajně pracovník investiční společnosti jej totiž přesvědčil,
aby mu poslal veškeré údaje ke svému bankovnímu účtu. Pak se
podvedený muž jen díval, jak mu z tohoto účtu někdo peníze doslova vysává...

Michal KADLEC
„V posledních dnech měsíce května tohoto roku chtěl zainvestovat šedesátník
z Prostějova do konkrétní společnosti.
Kontaktoval se proto s neznámým mužem - pracovníkem investiční společnosti. Ten jej přesvědčil o tom, aby mu
sdělil přístupové údaje do jeho internetového bankovnictví pod záminkou
provedení autorizační platby, bez níž by
to nebylo možné,“ nastínila situaci Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.

Muž z Prostějova bohužel v ten moment ztratil veškerou soudnost. „Poškozený se nechal přemluvit a za pomoci aplikace pro vzdálený přístup se
přihlásil ke svému účtu. Pak jen viděl,
jak jeho peníze ve třech platbách přešly
na jiné tři účty. Pracovníkem byl však
ubezpečován, že je vše v pořádku, ať
potvrdí a autorizuje tyto platby ve svém
mobilním telefonu. Nemusí se prý ničeho obávat, protože mu budou obratem vráceny zpět na jeho účet. Do středy 15. června se tak nestalo, investiční
společnost se nadobro odmlčela, a tak
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muž přišel nekalé praktiky investiční
společnosti osoby oznámit na policii.
Celkově přišel poškozený o necelých
292 tisíc korun,“ konstatovala Miluše
Zajícová.

Policisté z hospodářské kriminálky
případ šetří pro dva trestné činy,
a to krádeže a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.
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Své chování nedokázal při návštěvě diskotéky ovládnout sedmačtyřicetiletý muž.
„Nejdříve svůj hněv nasměroval na návštěvníky zábavního klubu, na které venku před
budovou ve čtyři hodiny ráno pokřikoval.
Hlídka dohlížející na veřejný pořádek agresora vyzvala, aby zanechal nevhodného
chování a snažila se vzniklou situaci uklidnit,“ popisoval událost Petr Zapletal, vrchní
inspektor Oddělení prevence Městská policie Prostějov.
Strážníci ale na první pokus opilce a výtržní-

Když se poškozená v sobotu
11. června po poledni porozhlédla po balkonu, který je situovaný
v bytě ve zvýšeném podlaží v ulici J.
B. Pecky v Prostějově, tak se nestačila divit. Neznámý pachatel pravděpodobně v nočních hodinách
vnikl na balkon a posbíral tam kopačky, dámské a pánské značkové
oblečení a obuv a zase rychle zmizel. Poškozeným obyvatelům bytu
vznikla škoda 8 200 korun. Případ
policisté evidují a šetří pro trestný
čin porušování domovní svobody.
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PROSTĚJOV Kvůli nepřístojnostem
hostů diskoték v Discoklubu Morava
v Olomoucké ulici v Prostějově zažívají
krušné chvíle nejen obyvatelé žijící v bezprostředním okolí, ale do problému se
nyní dostali i strážníci městské policie. Ti
se snažili umravnit opilého muže, který
před podnikem s hudební zábavou ve
čtyři hodiny ráno křičel na jiné hosty,
poté se dokonce pustil i do zasahující
hlídky městské policie. Nebylo divu, že
skončil v poutech!

Z balkonu bral
i kopačky

ka nedokázali umravnit. „Zjevně opilý muž
nasměroval svoji pozornost na zasahující
hlídku, kterou začal slovně urážet a naprosto
nereagoval na opakované výzvy k zanechání
protiprávního jednání. Následoval dokonce
rozběh proti strážníkům, kteří pak za pomocí donucovacích prostředků výtržníka
spoutali. Provedená dechová zkouška měla
u útočníka pozitivní výsledek 1,57 promile
alkoholu. Poté byl muž předveden na Policii
ČR k dalším úkonům,“ popsal dále incident
Zapletal.

S policisty i strážníky muž spolupracoval, své chování zklidnil a po poučení byl
propuštěn. „Svým jednáním je podezřelý
z přestupku proti veřejnému pořádku ve
třech bodech. Neuposlechnutí výzvy,
znevážení postavení úřední osoby při
výkonu její pravomoci a rušení nočního
klidu. Celý případ byl po zadokumentování oznámen příslušnému správnímu
orgánu k projednání,“ dodal zastupující
tiskový mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)
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Jeli pod drogami
Na dva řidiče s pozitivními testy
na drogy narazili policisté v Prostějově minulé pondělí 13. června. Ráno před šestou hodinou
policisté zastavili řidiče vozidla
Renault ve Fibichově ulici a sedmačtyřicetiletý muž měl pozitivní orientační test na amfetamin/
metamfetamin. Krátce před jedenáctou hodinou pak policisté
kontrolovali šoféra vozu Opel
v Kojetínské ulici. Čtyřicetiletý
chlapík měl pozitivní orientační
test na THC. Oba řidiči se podrobili lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického
materiálu. V tuto chvíli jsou podezřelí z dopravního přestupku, že
řídili vozidla po užití jiné návykové látky, za které jim hrozí pokuta
od 2 500 do 20 000 korun a zákaz
činnosti od šesti měsíců do jednoho roku.
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Oldřich Hlaváč coby „finanční poradce“ neměl žádné zábrany
pohádkové prémie. Například jednatel
společnosti Adam Sovadina si prostřednictvím nevýhodného úvěru přišel
na 50 000 korun. „Netuším, zda věřitel,
s nímž byla smlouva uzavřena, nemohl být
pouze fiktivní postavou a zda půjčka nešla
z peněz lidí, kteří ji měli pouze zprostředkovat. Alespoň já jsem toho člověka nikdy
neviděl,“ vyjádřil se bez obalu Oldřich Hlaváč, čímž dal nahlédnout do zákulisí světa
finančních podvodníků, mezi něž on sám
nepochybně patří. Ve svém trestním rejstříku ostatně má už celkem čtyři odsouzení za
podvody a zpronevěru. Nelze se tedy divit,
že nedávno skončil ve vězení, kde si odpykává tříletý nepodmíněný trest.

PROSTĚJOV Pomáháme plnit sny našim klientům. Takto zní slogan
společnost Top Activa Group (TAG), s níž spolupracoval také Oldřich
Hlaváč. Ten se přičinil pouze o to, aby se sny mentálně postiženého muže z Bedihoště proměnily v reálné noční můry. Na první pohled úspěšný mladý muž pohybující se ve světě financí se projevil jako hyena bez
jakýchkoliv zábran. Spolu s dalšími podobně smýšlejícími kumpány
zcela cynicky využil problémů, do nichž se retardovaný muž i celá jeho rodina dostali. Ačkoliv se tvářil, že jim chce pomoci, ve skutečnosti
je obral o minimálně 650 000 korun a uvrhl je do obrovských problémů. Nenasytnost otce malé dcery pocházejícího z rodiny úspěšného
podnikatele přitom neznala mezí. Po zásluze tak skončil uplynulé úterý
14. června před senátem prostějovského soudu.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
Řada mladých lidí z „dobrých rodin“ ve
svých životech dlouho řeší hlavně kamarády a pařby. Když přijdou na to, že by se
měli začít starat sami o sebe, nastanou
velké problémy. Sice nic neumí, o to
větší jsou však jejich finanční nároky.
Jak však rychle a snadno přijít k penězům?
Někteří se v tento moment vrhnou na kariéru finančních poradců. Jenže i tato profese
stejně jako kterákoliv jiná na lidi klade vysoké nároky. Ty však oni neřeší. Jejich jediným cílem je získat pro sebe co nejrychleji
co největší množství peněz. Nelze se pak

divit, že se brzy dostanou do křížku nejen
s lidskou morálkou, ale i se zákonem.

Bandité v oblecích
Dvaatřicetiletý Oldřich Hlaváč pochází
z Troubek u Přerova. Zapálený amatérský tenista a absolvent Hotelové školy
v Kroměříži v oblasti turistického ruchu
ve skutečnosti pracovat nechtěl. Snadný
výdělek naopak hledal v oblasti finančního poradenství. V roce 2019 začal pracovat pro Top Activa Group. Jak se přímo
u soudu ukázalo, tak skupina převážně
mladých mužů si s morálkou starosti rozhodně nedělá. Sám Hlaváč však překročil
všechny meze. Coby finanční poradce
zkontaktoval mentálně postiženého
muže z Bedihoště, který aktuálně neměl
na splátky svých dluhů. Nabídl mu proto
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tzv. „refinancování úvěru“, jehož podmínky však byly zcela za hranou zákona.
U soukromého věřitele pro něj zařídil
půjčku 430 000 korun, přičemž mu dal
podepsat smlouvu, kterou se zavázal,
že zaplatí 580 tisíc. Zásadní bylo, že
při provádění této transakce „zůstalo“
na účtu Oldřicha Hlaváče 70 000 korun, aniž by o tom měl postižený muž
tušení.
Obžalovaný Hlaváč na policii uvedl, že tento podvod udělal zcela záměrně a peníze
následně prohrál v hazardních hrách a na
automatech. U soudu ovšem začal nepo-

Řekl si o 580 tisíc korun
chopitelně kličkovat s tím, že nárok na
odměnu měl, pouze její výše nebyla přesně
stanovena a uvedena ve smlouvě. Nakonec
se však po rozumném apelu svého advokáta rozhodl na podobné vytáčky rezignovat
a ke všemu se přiznat.

Převlékl se do mundúru
Soudce Petr Vrtěl přesto dál zjišťoval okolnosti ohledně celé půjčky. Díky tomu vyšlo
najevo, že do ní byli zapojeni také chlapci
ze společnosti Top Activa Group, kteří
si rovněž pro sebe z celé transakce urvali

Ten mu prostějovský soud nepochybně
ještě navýší. Předchozí podvody mu totiž
nestačily. A tak se stejným poškozeným
z Bedihoště sám uzavřel smlouvu, prostřednictvím níž mu zajistil hypotéku ve
výši 1 880 000 korun. Za zprostředkování
této smlouvy si však ve smlouvě vymohl
zcela nehoráznou odměnu ve výši 580
tisíc! Kvůli tomu byl obviněn z trestného
činu podvodu. K tomu se u soudu bez problémů přiznal.
Rozsudek v celé věci dosud nepadl, hlavní líčení bylo odročeno na
15. srpna.

20. června 2022
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Letos se na

Vítejte na svìtì

&ö6+#2',5%+

BLAHOPØEJEME!!!

Vítejte na světě, děťátka!
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90 urnových míst
Natálie FABÍKOVÁ
12. 6. 2022 | 47 cm | 2,65 kg
Skalka

Jeremiáš Jan MUSIL
14. 6. 2022 | 49 cm | 3,10 kg
Prostějov

Natálie STAŇKOVÁ
14. 6. 2022 | 50 cm | 3,35 kg
Prostějov

Mikuláš STACH
14. 6. 2022 | 51 cm | 3,70 kg
Drahany

Posílejte svá miminka
VÁŽENÍ RODIČE,
Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Pokud již miminko
na pokoji nezastihneme a máte zájem, aby snímek miminka byl zveřejněn na této straně Večerníku
v rámci rubriky „Vítejte na světě“, zašlete fotografii na adresu miminka@vecernikpv.cz a dodejte k tomu údaje:
jméno a příjmení miminka, datum narození, výška a váha při narození a také adresu bydliště, na kterou vám pak
Děkujeme!
zašleme jako dárek graficky redakčně zpracovaný obrázek.
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

Cipísek
C
ipísek n
nebude
ebude zahálet
zahálet
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zastupitel...

PROSTĚJOV Programy mateřského centra Cipísek se
pomalu blíží ke konci školního roku. Po dvouleté sezoně
přechodů z centra do virtuálního světa ten letošní školní
rok konečně proběhl podle plánu celý v realitě. „A za velkého zájmu rodičů s dětmi, za což moc děkujeme,“ vzkázala hned úvodem Markéta Skládalová z MC Cipísek.
Do konce června probíhají v centru pravidelné programy
pro rodiče s dětmi. Vzhledem k letnímu počasí se některé
lekce konaly i v parku a užily si je děti i dospělí.
Cipísek ale nebude zahálet ani o prázdninách. Těsně
před jejich zahájením připravuje další samoobslužnou
stezku s pohybovými i poznávacími úkoly v Kolářových
sadech, kterou si rodiny mohou zpestřit procházku.
„Tentokrát samozřejmě na téma léto. V červenci budeme
cestovat z pohádky do pohádky v rámci letních týdenních programů. Takže nebude chybět cesta za vodníkem,
královský ples, hledání pokladu a spousta pohybových,

hudebních a výtvarných aktivit,“ prozradila Skládalová.
Na srpen MC Cipísek připravuje další samoobslužné stezky v parku i kolem Hloučely, jednorázové programy pro
rodiče s dětmi venku či výlet do Sluňákova. Nový školní
rok s pravidelnými programy pak zahájí mateřské centrum
zase až 5.září.
Mateřské centrum nabízí už třiadvacet let v Prostějově
programy pro rodiče s dětmi od tří měsíců do tří let, dramaticko-výtvarný kroužek pro předškolní děti, rodičovské
besedy a semináře, jednorázové akce, poradenství atd.
„Děkujeme všem svým návštěvníkům za přízeň v tomto
školním roce a věříme, že si s námi užijí i krásné léto plné
zážitků,“ uvedla závěrem Markéta Skládalová.
Informace o všech programech, které MC Cipísek nabízí, najdou zájemci na kontaktních adresách www.
mcprostejov.cz a www.facebook.com/cipisekprostejov.
(red)

PROSTĚJOV Mělo to rychlý spád.
Předminulou neděli 12. června
byl otevřen nově zrekonstruovaný
úsek Vrahovické ulice v Prostějově, o den později zase začala úplná
uzavírka Wolkerovy ulice. Původně
předpokládané dopravní „peklo“ se
ale zatím nenaplňuje. Alespoň minulý týden nedocházelo na silnicích
1F TQMW  UG PC /÷UVUMÆO JąDKVQX÷ k větším zácpám, než je na ProstěX$TP÷PUMÆWNKEKX2TQUV÷LQX÷\CéCNCDWFQXCV jov obyvklé.
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PGUVCéÊRQRV¾XEG ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

nových míst, abychom byli schopni
postupně uspokojovat poptávku. Je
potřebné rozlišovat klasické hroby, místa urnová a v kolumbáriích.
S navýšením počtu urnových míst
a výstavbou dalších kolumbárií začalo město v roce 2015,“ připomněl
Večerníku první náměstek primátora
Prostějova Jiří Pospíšil (PéVéčko),
v jehož gesci je správa městského majetku a komunální služby.
Večerník také zajímalo, jaký je aktuální zájem mezi Prostějovany o urnová místa. „V tuto chvíli evidujeme
celkem 271 žádostí o místa v kolumbáriích. Současný trend je zcela jasný,
drtivá většina žadatelů preferuje právě
tato místa,“ odpověděl konkrétně první Pospíšil, kterému Večerník položil
ještě jednu otázku, zda magistrát neuvažuje o celkovém rozšíření Městského hřbitova v Brněnské ulici?
„Samozřejmě musíme uvažovat o rozšiřování především hlavního hřbitova.
Máme připravenou studii na rozšíření
v jeho východní části a začali jsme jednat o výkupu pozemku na jižní straně.
Uvidíme, jak budou jednání pokračovat,“ uvedl náměstek prostějovského
primátora.

$'46ª-

LG OKNQWéMÚ MąÊåGPGE U Rą¾VGNUMQW RQXCJQW OKNWLÊEÊ NKFK
,GVQONCFÚRGUMVGTÚO¾GPGTIKGPCTQ\F¾X¾PÊRTQVQLG
XJQFPÚRTQCMVKXPÊJQéNQX÷MCMVGTÚUPÊODWFGRQFPKMCV
XÚNGV[5XÆRUÊMCOCT¾F[UKX[DÊT¾UHGPMQWUGDG\RTQ
DNÆOWUPGUG0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷VTQwMWVCJ¾

naopak zhoustla doprava na vnitřním
okruhu města. Je ale pravda, že jsme
to čekali horší. Nechci to zakřiknout,
ale řidiči se srovnávají s tím, že další
velice frekventovaná komunikace je
uzavřena. Hodně velký nápor je nyní
v Okružní a Dolní ulici, po kterých

‚Wolkrovku‘ objíždějí řidiči jedoucí ve
směru od Brna a míří do průmyslové
zóny,“ povšiml si Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora statutárního města Prostějov.
„Dopravní peklo se opravdu zatím
nekoná a já osobně věřím, že během

letních prázdnin se situace dále podstatně zklidní i na vnitřním okruhu
města,“ přidala náměstkyně primátora Alena Rašková, která má dopravu
v Prostějově na starost.
Připomeňme, že rekonstrukce poslední části Vrahovické ulici byla zahájena
14. února a do provozu byla předána
v neděli 12. června, přičemž původní
termín byl až konec června. Naopak
Wolkerova ulice se stala neprůjezdnou
s třítýdenním předstihem, původně
měla obousměrná uzavírka nastat až
na začátku prázdnin. Hotovo by mělo
být do konce září. Průjezdná je souběžná cesta na severní straně Wolkerovy ulice, s vozem můžete do ulic Sušilova, Sádky, Na spojce a Komenského.
Slepé jsou naopak z druhé strany ulice
Tylova a Lidická.

Svlažte se, čekají nás vedra!
PROSTĚJOV Tak konečně! Od minulého týdne jsou součástí náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově dvě
mlžítka, která ocení lidé především
v parných dnech. Instalace těchto
zařízení byla v plánu radních už
vloni, realizaci ale zhatila covidová
pandemie.
Rada města Prostějova před časem na
svém jednání schválila pořízení dvou
mobilních mlžících sprch. Mlžítka
jsou umístěna na náměstí T. G. Masaryka na velké a malé kuželně. „Předpokládáme, že je lidé ocení hlavně v horkých dnech. Osvědčila se i v jiných
českých a moravských městech a také
v Prostějově budou doplňovat funkci
kašen a zeleně,“ vysvětlil první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVočko).
Vedení města se mlžítky v minulosti
již zabývalo, námět pořídit je do centra města oživila i letos náměstkyně
primátora Milada Sokolová. „Inspirovala mě reportáž z Frýdku-Místku,
kde si je lidé velmi pochvalovali. Zá-

měr jsme projednali a odsouhlasili jak
s památkáři, tak s hygienou. Myslím,
že i u nás tedy přijde v parných dnech
takové zařízení vhod.“
Nový mobiliář - dvě mlžící sprchy
budou mít tlačítkové ovládání a podstavec pro jejich umístění v letních
měsících na náměstí T. G. Masaryka.
Jedno zařízení je umístěno v centrální části náměstí u pítka a druhé
na dlážděné ploše před budovou
muzea. „Nerezová moderní mlžící
sprcha ve tvaru „hokejky“ má dvě
úsporné mlžící trysky, které zajistí
skvělé osvěžení a zároveň v kombinaci
s tlačítkovým ovládáním budou šetřeny provozní náklady. Mlžící sprchy,
které jsou napojeny na rozvod pitné
vody u pítka a na podzemní hydrant
před budovou muzea, poskytnou
lehkou vzpruhu v parných letních
dnech,“ popsal ještě první náměstek
primátora Jiří Pospíšil s tím, že náklady na jejich pořízení byly ve výši téměř
69 000 korun včetně DPH.
(red)
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PROSTĚJOV Dostatek odpadkových košů, vyčištěné komunikace,
dešťové vpusti volné tak, aby bez problémů pojaly přívalový déšť a mnoho
dalšího pro čistotu města. Cíl, který
má dlouhodobě jak vedení města, tak
odbor magistrátu, který se touto problematikou zabývá, tedy odbor správy a údržby majetku města. O čistotě
a úklidu města si Večerník aktuálně
popovídal s prvním náměstkem primátora Prostějova Jiřím Pospíšilem,
který prozradil, že za čistotu města
se v loňském roce vynaložilo skoro
osmnáct milionů korun.

Michal KADLEC
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<CVÊOEQ 8TCJQXKEM¾ WNKEG LG LKå VÚFGP
RNP÷ \RTčLG\FP÷PC 9QNMGTQXC D[NC
\EGNC W\CXąGPC %GNMQX¾ W\CXÊTMC
CNG QéGM¾XCPÆ dRGMNQq X RTQUV÷LQXUMÆ
FQRTCX÷RTQ\CVÊOPGRąKPGUNC
2x foto: Michal Kadlec

UQWé¾UVÊP¾O÷UVÊ

kroutí hlavou první náměstek
prostějovského primátora Jiří Pospíšil

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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NGV\FQN¾KX[UQMÆQRNQEGPÊ0CQUVCVPÊRGLUM[PGTGCIWLG
PCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷VCJ¾8JQFPÚMF÷VGO
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APOLO

Michal KADLEC
„Otevřením Vrahovické ulice se výrazně ulevilo například Olomoucké ulici.
V případě uzavírky Wolkerovy ulice
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LG XGNOK OKNÚ C JQFPÚ MąÊåGPGE MVGTÚ OKNWLG RąÊVQOPQUV
éNQX÷MC,GVQCMVKXPÊXGVGT¾PLGURÊwGXJQFPÚFQXPKVąFQ
FQOWPGDQD[VWMFGDWFGT¾FRTQXQ\QXCVICWéKPM4¾F
QXwGO VCMÆ X[TC\Ê U R¾PÊéMGO PC X[EJ¾\MW 0C XQFÊVMW
EJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾8JQFPÚMF÷VGO

20. června 2022
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galerie miminek na www.vecernikpv.cz

vybuduje dalších

Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník
život provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
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yy Co všechno se dělá pro čistotu
Prostějova?
„Od dubna do listopadu probíhá dvakrát týdně blokové čištění města. Při
něm se provádí ruční a strojní čištění,
splachování ulic, kontrola a čištění
dešťových vpustí. Ve dnech, kdy není
blokové čištění, uklízí pracovníci ručního čištění další přidělené lokality. Zametací vozy vyjíždějí na komunikace
v majetku města i kraje podle daných
harmonogramů. Stranou nezůstávají
ani městské kašny, zastávky a čekárny
MHD, provádí se likvidace plevele,
a to chemicky i horkou vodou. Dále

jde o čištění a opravy městského
mobiliáře, kropení a splachování
komunikací a další úklidy, které
město požaduje. Například po
nejrůznějších akcích na náměstí. Je potřeba dodat, že za úklid
a čištění města se vloni vynaložilo 17,8 milionu korun.“
yy Do oblasti péče o čistotu města spadá také správa
a provozování veřejných toalet a mobilních WC. Jak je na
tom město v tomto ohledu?
„Ještě donedávna byly tyto činnosti
v gesci střediska čištění FCC Prostějov,
od letoška zajišťuje jejich správu úklidová firma Prachovka. Musím zmínit,
že i tady se snažíme zlepšovat kvalitu
ke spokojenosti občanů. Prodloužili
jsme provozní dobu veřejných toalet
v Kolářových sadech. Původně běžela
od osmi do dvaceti hodin v měsících
květen až říjen, dodatkem smlouvy
byla ale tato prodloužená provozní
doba spuštěna již v březnu, tedy o dva
měsíce dříve.“
yy Bere magistrát při zajišťování
čistoty také ohled na připomínky či
návrhy občanů?
„Odbor správy a údržby majetku města také spolupracuje s Městskou policií
Prostějov i Policií České republiky,

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

s občany a osadními výbory. Řeší jejich požadavky a připomínky. Lidé se
na pracovníky odboru mohou obracet
také prostřednictvím aplikace na webu
města ‚Požadavky občanů‘, kde se mohou nejen dotazovat na vše ohledně
pořádku v Prostějově, ale také sami
upozorňovat na lokality, kde došlo
ke krátkodobému znečištění. Taková
místa pak pracovníci odboru ihned
nahlašují k vyčištění. Za tuto spolupráci
všem občanům děkujeme.“
yy Vyskytují se stále lidé, kteří čistotě města vůbec neprospívají?
„Na pořádek si bohužel všichni nepotrpí, pro některé je devastace prostředí
nejspíše koníčkem... Boj proti těmto
elementům již dávno vyhlásili pracovníci zmíněného odboru a také smluvní
pracovníci firmy FCC Prostějov, která
se v Prostějově o úklid stará.“

22053010950
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Prostějov (mik) – Je všeobecně známo,
že občané Prostějova mají povinnost do
30. června každého roku zaplatit poplatek
za svoz a likvidaci komunálního odpadu.
Kdo to ještě nestihl, zbývá mu tak už jen
pár dní! Sazba místního poplatku v roce
2022 za odpady je 600 korun za osobu, občané města od 65 let mají úlevu ve výši 108
korun, platí tedy jen 492 koruny,“ připomněl Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek prostějovského primátora, v jehož gesci
je správa městského majetku a komunální
služby. „Pokud by nebyl místní poplatek
zaplacen včas a ve správné výši, je správce
poplatku, tedy Finanční odbor Magistrátu
města Prostějova, povinen jej vyměřit platebním výměrem na základě jehož může
být zahájeno vymáhání tohoto nedoplatku,“ přidal upozornění Pospíšil.

9\VYÈGÄHQÉEH]YÙMLPHN
Prostějov (mik) – Blíží se to mílovými
kroky. Nejen děti se už těší na letní prázdniny a školáci zároveň s napětím očekávají
vysvědčení. To se bude podle náměstka
primátora pro školství v Prostějově Jana Krchňavého rozdávat v jednotném termínu.
„V tuto chvíli nemáme na stole žádnou žádost od některého z ředitelů či ředitelek základních škol o předčasném ukončení školního roku či nějakou další jinou výjimku.
To znamená, že na všech prostějovských
základních školách se bude dětem rozdávat
vysvědčení ve čtvrtek 30. června,“ potvrdil
Večerníku Jan Krchňavý.

&\NORVWH]N\VHSURSRMÉ
Prostějov (mik) – Už nějaký čas pracuje
magistrát s požadavky občanů, kteří navrhují propojit cyklostezky přímo v centru
Prostějova. „Je v budoucnu plánované nějaké propojení cyklostezek z ulic Brněnská
a Palackého v místě Poděbradova náměstí,“
ptá se například Jan Piták z Prostějova. Odpověď ze strany radnice ho musí potěšit.
„Propojení cyklostezky Brněnská a Palackého je ´nakresleno´. Cyklostezka by měla
pokračovat po ulici Brněnská až k ulici
Wolkerova a následně by měla podél komunikace, v rámci Poděbradova náměstí,
projít k ulici Komenského, kde se napojí
na stávající cyklistické stezky,“ uvedl Petr
Brückner, vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Zastupitelstvo statutárního města
Prostějova bude rozhodovat o financích potřebných pro vznik čtvrté etapy stavby kolumbárií na Městském
hřbitově v Brněnské ulici v Prostějově.
„Čtvrtá etapa stavby je o vybudování deseti samostatných modulů kolumbária s jednotlivými schránkami.
Nově bude zřízeno devadesát těchto
schránek. Součástí stavby je i úprava

terénu, vytvoření chodníku, vegetační
úpravy zahrnující keřovou výsadbu
a nový trávník. Chybět nebudou ani
opravy ohradní zdi hřbitova,“ popsal
budoucí práce náměstek primátora
pro stavební rozvoj a investice Jiří Rozehnal (ANO 2011).
Nedávno se ale objevila na největším
prostějovském hřbitově velká komplikace. Na základě zjištěných skutečností při započetí stavebních prací bylo
zjištěno, že degradace cihelného lícového zdiva na stávající ohradní zdi hřbitova, v její východní části, meziročně
výrazně postoupila oproti statickému
průzkumu konstrukce, který byl prováděn při první etapě stavby kolumbárií

+DYDURYDODQDSĎMêHQÇNROREøæFH

v roce 2017. „Toto je způsobeno povětrnostními vlivy, kdy kombinace vlhka
a větru společně se zmrazovacími cykly
způsobuje v degradované konstrukci
rychlejší rozpad. Malta totiž zcela ztratila svoje pevnostní vlastnosti. Je tedy
nutno přikročit k zajišťovacím opatřením pro zdárný a bezpečný průběh
stavby. V rámci zabezpečení ohradní
zdi bude v nestabilní části provedena
oboustranně dřevěná opěrná konstrukce, dále budou ve zvětšené míře vyměněny degradované cihly, proběhne
kompletní přespárování zdiva a bude
zvýšen počet kotev pro spřažení stávajícího ohradního zdiva se stavbou kolumbárií,“ vysvětlil důvod víceprací za
105 000 korun náměstek prostějovského primátora. Jak ještě dodal, výstavba
nových kolumbárií včetně oprav hřbitovní zdi má trvat do konce září tohoto
roku a městskou pokladnu to bude stát
3 147 541 korun včetně DPH.
Zvýšení kapacity urnových hrobů
na Městském hřbitově začal prostějovský magistrát řešit už před
sedmi lety. „Ano, je to dlouhodobá
záležitost. V posledních deseti letech
přibýval zájem o místa urnová a místa v kolumbáriích. Proto jsme začali
připravovat projekty na budování

zastupitel...
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PROSTĚJOV Od kamaráda si vypůjčila elektrokoloběžku a vydala se na jízdu po Sportovní ulici
v Prostějově. Čtrnáctiletá dívka
bez nasazené ochranné přilby na
hlavě však jízdu nezvládla a havarovala. Utrpěla zranění, se kterým
ji lékaři záchranky převezli do nemocnice.
V pátek 10. června vpodvečer si čtrnáctiletá dívka půjčila od svého kamaráda elektrokoloběžku, ale jízdu nezvládla. „Ve Sportovní ulici havarovala,

když na křižovatce s ulicí Příční narazila do betonového obrubníku, spadla
na silnici a zranila se. Při jízdě přitom
neměla na hlavě ochrannou přilbu,“
popsala havárii nezletilé dívky Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
„Po prvotním ošetření na místě byla
dívka převezena do nemocnice na
další vyšetření. Dechová zkouška byla
negativní a hmotná škoda nevznikla,“
doplnila další informace mluvčí krajské policie.
(mik)

kapacita høbitovù v prostìjovì
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I v případě těch nejlepších věcí nikdy
nepřestane platit, že všeho moc škodí.
Mnohé děti se v důsledku nedbalosti
vlastních rodičů staly otroky svých
mobilů, kterých by se nikdy nedokázaly vzdát. Cesta zpět je přitom nesmírně složitá. Odborníci již zaznamenali případy, že děti hystericky
vyhrožovaly tím, že vyskočí z okna,
pokud jim rodiče mobil seberou.
Přitom je dokázáno, že přemíra
technologií má na fungování mozku
u dětí devastující následky. Projevují se poruchami paměti, neschopností se delší dobu soustředit, problémy
s dlouhodobějším přemýšlením, poruchami spánku a bolestmi hlavy.
Nejhorší na celé záležitosti je to,
že děti ztrácí schopnost normálně
mluvit „z očí do očí“ a navazovat

O vzpomínky vás nikdo nepřipraví, maximálně je zapomenete… Proto je dobré „hodit je“ na papír, jak se říká, a v pravý
čas si je osvěžit. Je také dobré si připomenout vzpomínky těch
druhých, a to obzvláště v době, kdy se někteří jiní pokouší překrucovat historická fakta, případně je nenápadně zakrývat. Tím
se teď vracím k tomu, jak se letos na mnoha místech podivně
připomínalo výročí konce nejstrašnější války v dějinách lidstva...
<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
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okud budeme směšovat pojmy
a dojmy, hrušky a jablka, tak si nikdy pravdu neudržíme. Za minulého
režimu jsme slyšeli, že nás osvobodila
jen sovětská armáda a teď se málem
bojíme vyslovit to, že nás osvobodili,
kromě Američanů, Rumunů, Poláků,
také vojáci sovětské armády, ve které mimochodem tehdy byli příslušníci všech
národností tohoto soustátí. Považuji to
minimálně za historicky nesmyslné, jiná
slova použít nechci.
racím se teď ale raději ke vzpomínkám našeho rodáka Viléma
Sachera, který byl součástí osvobozovací armády a své vzpomínky „hodil“ na
papír hned v několika knihách. Tvrdím,
že připomenout si slova hrdiny je k nezaplacení. Takže jaké byly poslední
dny války v Prostějově? Hovoří Vilém
Sacher: „Stačilo zvednout telefon a na
město měly začít dopadat granátové
salvy, při této myšlence jsem se zvlášť
dobře necítil. Přesto jsem věděl, že nezaváhám, a bude-li třeba, dám povely

V

„Průzkum prokázal vyšší spokojenost než v roce 2019,“
těší tajemníka magistrátu Libora Vojtka
známek 1 až 5, kdy 1 je nejlepší. „V letošním průzkumu se podařilo získat
odpovědi od 501 klientů. Průměrná
„známka“ úřadu je 1,69, což je dokonce lepší výsledek než v roce 2019,
tedy před covidem, kdy nás veřejnost
ohodnotila známkou 1,84. Za období 2020 a 2021 data nemáme, šetření
nemohlo být kvůli protiepidemickým
opatřením realizováno,“ doplnil tajemník úřadu Libor Vojtek.
Za jednotlivé odbory patří k nejlépe hodnoceným odbor školství,
kultury a sportu (známka 1,43)
a odbor rozvoje a investic (1,48).
Pozitivní je, že rozdíly mezi hodnocenými odbory nejsou nikterak pro-

pastné, respektive mnohdy je známka
ovlivněna počtem oslovených. Zatímco u vyššího počtu respondentů
známku nepohorší ani vícero nespokojených klientů, u menšího počtu
oslovených respondentů může i jeden
nespokojený klient negativně ovlivnit
celkové hodnocení.
Primátora Františka Juru výsledek
průzkumu potěšil. „Poslední dva roky
byly nesmírně náročné a ani teď není
situace nejpříznivější. Lidé řeší spousty problémů, a proto jsem rád, že co
se týče práce a vstřícnosti magistrátu,
toto naši občané vnímají velmi pozitivně,“ uzavřel první muž Prostějova
František Jura.
(red)

k palbě. Cítil jsem, že nepřestanu válčit,
dokud fašisté nebudou zcela poraženi.
Ať granáty dopadnou na rodné město,
možná že ohrozím i své příbuzné, ale
přestanu bojovat teprve tehdy, až nepřítel bezpodmínečně kapituluje. Nakonec jsem mohl dát jiný povel a na město
dopadlo jen pár „zastřelovacích“ granátů, jelikož dorazila zpráva o německé kapitulaci a dělostřeleckého bombardování tak bylo město Prostějov ušetřeno.
Pociťoval jsem tělesnou i duševní svěžest jako po seskoku padákem trvajícím
pět let, jako by se mi právě teď rozevřel
padák, jako bych konečně doskočil na
zelenou zemi. Radost, stisky rukou,
objímání, smích i slzy, výstřely ze všech
zbraní a přípitky fasovanou vodkou. Zajímavé bylo, že radostné střílení se ozývalo i z nepřátelské strany. Vjeli jsme do
něj na jeepu od Žešova. U hřbitova jsem
nechal zastavit a bušil na dveře tamního
zahradnictví naproti bráně, až se mi
podařilo koupit květiny. Jednu jsem
položil na matčin hrob a druhou na ná-

Rodiče, kterým je toto všechno jedno,
obvykle argumentují tím, že doba
se změnila a omezovat děti při využívání mobilu je to samé, jako byste
jim před třiceti lety zakázali lítat po
venku a naopak po nich chtěli, aby
třeba hrály na housle. Hovoří o tom,
že bez mobilu se vyčlení z kolektivu
a budou za exoty.
To je však nesmysl. Úkolem rodičů
přesto není zejména větším dětem
mobil zcela zakázat, ale naučit je,
aby ho správně využívaly. Zdravé
a svobodné děti nejsou odstřižené od
moderních technologií, naopak umí
s nimi pracovat. Zásadní však je, že
na nich nejsou závislé, dokážou se
bez nich obejít.
Kolik takových ovšem je? A kolik dospělých?

hrobní kámen s označením Jiří Wolker
– básník. Dál jsme jeli liduprázdnými
ulicemi k radnici. Občas jsme potkali
spěchajícího chodce, u radnice byla
skupinka lidí. Zastavili jsme a všichni se
na mne podívali. Z hloučku se oddělil
starší muž v tmavých svátečních šatech.
„Vilóšku?“ zvolal poněkud nedůvěřivě.
Byl to můj otec! Objali jsme se. Změnil
se. Vypadal mnohem starší než v mých
představách. Oči se mu zarosily. „Synku,
synku,“ opakoval, „kdyby se toho dožila
maminka.“ Nasedli jsme do jeepu a jeli
napřed domů, pak pro bratry a sestry
a ostatní příbuzné. Pak došlo na oslavy.
Svazky rublů, vytažené z chlebníku,
způsobily v hotelu Grand zázrak. Obdrželi jsme nejlepší salonek, přikouzlilo
se dobré jídlo a nápoje, kromě rodiny se
po zprávě o mém návratu sešlo i mnoho
přátel, známých, spolužáků, bohužel
jsem ve městě mohl zůstat jen několik
hodin. Povinnosti nekončily.“
okud vás předcházející věty zaujaly
a chcete-li vědět o našem rodákovi a jeho vzpomínkách víc, doporučuji
knihu „Pod rozstříleným praporem“.
A dále doporučuji nebát se hájit pravdu a fakta a nedopřávat sluchu cenzuře a podivným institucím, protože
se opravdu pomalu dostáváme do
Orwellova románu 1984, což opravdu nechceme.
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sem rád, že vedení města Prostějov
při kladení věnců k výročí osvobození vzdalo hold všem osvoboditelům
a zachovalo celému aktu důstojnost
a historické reálie. Ukazuje tím, že sice
umí reagovat na aktuální události, ale
že zároveň umí zachovat historický fakt
nepokroucený a nepoplatný aktuální
hloupé době, kdy někteří nesmyslně
hanobí historii.
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Plumlovskou zahlcují kamiony
Pořád se mluví o dopravě a přetíženém centru Prostějova. V této sou- kého důvodu je pro ně stále uzavřen jižní kvadrant a proč ve směru do
vislosti tedy stále nedokážu pochopit, proč přes Plumlovskou ulici jezdí Mostkovic není pro ně povinné odbočení na severní obslužnou komunidenně stovky a stovky kamionů! Tato nedávno zrekonstruovaná ulice, kaci? Drtivá většina kamionů totiž stejně míří na Olomouc či naopak na
a dodávám, že velice zdárně, se doslova ničí projíždějícími kamiony, Brno, tak z jakého důvodu musí jezdit přes centrum města? Plumlovská
z nichž mnohé jsou přetížené naloženým dřevem. Ptám se, proč je vůbec je kamiony přehlcená a divím se, že někoho kompetentního z radnice ještakovým velkým vozidlům umožněn vjezd do centra Prostějova? Z ja- tě nenapadlo to řešit.
Milan Daubner, Prostějov
Je to poøád stejné
V minulých týdnech se Prostějo- stéct do kanálu, který je součástí
vem tu a tam přehnaly husté deště, této křižovatky. Proč? Protože
což způsobilo mimo jiné i problé- kanál je věčně ucpaný a nedokáže
my na silnicích. Bydlím na sídlišti najednou tolik vody pobrat! MěsE. Beneše a každý rok sleduji úplně to stále tvrdí, že kanál pravidelně
stejnou situaci. Při jenom trochu čistí, ale výsledek může každý vivětším dešti nestačí voda z křižo- dět na vlastní oči. Stačí, když jen
vatky ulic Olomoucká a E. Valenty zaprší. Jindřich Berka, Prostějov
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přátelství. V lepším případě se jejich komunikace omezuje na posílání krátkých zpráv, v tom horším
na často vulgární výkřiky, jimiž se
snaží vyjádřit něco, čeho už jinak
prostě nejsou schopny.
Všechny tyto projevy už byly shrnuty
do termínu „digitální demence“, který popsal a zpopularizoval německý
neurolog a psychiatr Manfred Spitzer.
Poruchami mozku to však nekončí.
Dlouhé vysedávání u mobilů ve volném čase se katastrofálním způsobem
projevuje také na obratnosti a fyzické kondici dospívajících a je jedním
z hlavních příčin obrovského nárůstu
dětské obezity. Celkově se tedy dá říci,
že nám před očima vyrůstá nová generace tlustých digitálních dementů.
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Jako ve škole.,=à<I½CJ?IJOÁ

PROSTĚJOV Vedle celé řady
ocenění z posledních let se prostějovský magistrát nyní dočkal
i pochvaly od občanů Prostějova.
V polovině května proběhl v budovách prostějovského magistrátu
bleskový průzkum spokojenosti
občanů a klientů s prací úředníků
na jednotlivých odborech. Průzkum prováděli studenti Střední
odborné školy podnikání a obchodu, kteří na úřadu vykonávali svou
praxi. A Prostějované známkovali
práci úředníků jako ve škole...
Studenti SOŠPO se respondentů ptali
na jejich hodnocení práce úředníků.
Lidé pak jejich činnost známkovali
jako ve škole od jedničky po pětku.
„Tazatelé byli nejdříve seznámeni s organizační strukturou magistrátu, s rozmístěním jednotlivých pracovišť tak,
aby například věděli, pod který odbor
patří podatelna nebo turistické informační centrum. Praktikanti obdrželi
anketní lístky, do kterých následně zaznamenávali míru spokojenosti klientů. Šlo o bleskový průzkum, nicméně
přesto, pro kvalifikované posouzení
výsledku, bylo třeba oslovit minimálně 500 respondentů. Jejich odpovědi
posloužily k výpočtu „známky“ úřadu a k porovnání spokojenosti s jeho
prací za sledované časové období,“
vysvětlil tajemník prostějovského magistrátu Libor Vojtek.
Tazatelé zjišťovali míru spokojenosti
jednoduchým způsobem, respondenti pouze sdělili, zda byli velmi spokojeni až velmi nespokojeni ve škále
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Bývá to hodně smutný, nicméně
naprosto obvyklý obrázek. Zhruba
dvanáctiletí kamarádi společně vyrazí ven na hřiště. Rodičům řeknou, že
si jdou zahrát fotbal. Když se sejdou,
prohodí pár slov a pak už každý
zaboří obličej do obrazovky svých
telefonů. Jen občas od něj odtrhnou
oči, cosi vykřiknou a krátce nastaví
displej svému sousedovi. Ten řekne
znuděné hmm a už si opět jede každý sám za sebe. Kopačák se po celou
dobu válí zcela zapomenutý někde
v trávě...
Smartphony, tablety, herní konzole,
počítače. To všechno jsme si vymysleli, abychom si zjednodušili život
a vnesli do něj nový druh zábavy.
Faktem je, že všechny moderní technologie nám hodně pomáhají a pokud chceme, dokáží nás zabavit na
dlouhé hodiny. Bez nich si už svůj
život vlastně ani nedokážeme představit. A v tom je právě ten problém.
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90 urnových míst
PROSTĚJOV Kapacita hřbitovů v Prostějově je stále palčivou
otázkou, kterou se prostějovští radní zabývají už několik let. Není
tajemstvím, že poptávka po klasických hrobových, ale hlavně po
urnových místech daleko převyšuje kapacitní možnosti, hlavně
Městského hřbitova v Brněnské ulici. Právě tady už v nedávné minulosti proběhly tři etapy výstavby nových kolumbárií, přesto je
to pořád málo. Letos je připravena etapa čtvrtá, kdy město nechá
postavit kolumbária s 90 urnovými místy. Ovšem jak Večerníku
prozradil první náměstek primátora statutárního města Prostějov
Jiří Pospíšil, aktuálně je mezi občany zájem ještě o trojnásobný
počet! Do budoucna tak magistrát uvažuje o celkovém rozšíření
hlavního prostějovského hřbitova.

WWW.VECERNIKPV.CZ
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hřbitově vybuduje dalších
Poptávka Prostějovanů je ale trojnásobně vyšší,“
připouští první náměstek primátora Jiří Pospíšil
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Letos se na hlavním

3URVWĪMRYVNÛ
dokončení ze strany 4 >>>
Jenže celá záležitost pro něj měla dohru právě v tom, že jej dotyčná s odstupem času obvinila ze sexuálního
obtěžování, proti čemuž se on bránil.
„Diskuse byla víceméně racionální
do doby, než přišla na řadu Lydie
Bartošová. Ta je ve straně známá jako
jedna z předních představitelek ultralevicového a gender směru. Ve stínu
jejího muže si ovšem nikdo nedovolí proti ní cokoliv říct,“ upozornil
Kapounek, který byl po následném
vyšetřování vyškrtnut z kandidátní
listiny pro krajské volby. On sám
to pak označil za „absolutní hon na
čarodějnice“.
Na poslední celostátní pirátské fórum
odjížděl Petr Kapounek s jistými obavami, zda ve straně nezvítězí radikální
frakce. „Sám jsem byl připraven
rozhodnutí respektovat a zařídit se
podle toho. Toto se naštěstí nepotvrdilo a do vedení se nedostal jediný
radikální kandidát. Za sebe mohu
říct, že jsem připraven se na obnově
strany podílet a tímto symbolicky zakopávám válečnou sekeru. Co se událo mezi mnou a stranou na přelomu
let 2019 a 2020, nebude zapomenuto
ani odpuštěno, ale v politice nejsme
kvůli sobě, nýbrž kvůli vizím, které
nás spojují,“ zvěstoval na sociálních
sítích.
(mls)

20. června 2022
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Jsem každopádně pro to, aby se v ulici je jedna paní, která na chodv Prostějově reguloval počet toula- ník před svůj dům dává misky plné
vých koček, a příspěvky od města žrádla a denně se tady sejde třeba
občanům na kastraci těchto zvířat i deset koček z celého okolí. Myslím
mi připadají smysluplné. Jenomže si, že takové věci by se měly také hlíjak chcete snižovat počty toula- dat, stejně jako je zakázáno krmení
vých, tedy divokých koček ve měs- holubů v mnohých městech.
tě, když mnozí lidé je krmí? U nás
Jiří Láznička, Prostějov

Staèil by hlídaè pøes víkendy
Také mě samozřejmě mrzí, že probíhající revitalizaci Pivovarského ryb- kdy program na sousedním občerstvení probíhá právě až do pozdních
níčku komplikují vandalové. Je až neskutečné, že někdo, byť v opilosti, nočních hodin. Vím, že tady celé noci nemůže stát a hlídat policejní
může kazit práci druhých, obzvláště na tak sledované stavbě. Pokud ale hlídka. Ale nestálo by za to najmout na ty dva poslední měsíce nějakého
mám správné informace, tak na tomto místě se nejvíce vandalských činů hlídače, který by aspoň o víkendech stavbu hlídal a dával pozor, zda na
děje v noci z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli. Je to ve chvílích, rybníčku něco vandalové netropí?
Pavel Dostál, Prostějov
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PROSTĚJOV Skončily tam, kde měly. Řeč je o odměnách
pro vítěze naší velké soutěže O nejoriginálnější tablo
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. I letos bylo díky vstřícnosti
našich partnerů cen skutečně požehnaně. Uplynulou středu
15. června si je z redakce v ulici Vápenice odnesli zástupci tří
tříd, jejichž tabla získala nejvyšší počet hlasů od čtenářů tištěného vydání i internetových stránek www.vecernikpv.cz.
Tradiční klání, které v posledních dvou letech přerušila koronavirová pandemie, je tak definitivně minulostí a všichni se už
společně můžeme těšit na příští, v pořadí již devátý ročník.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
a rozhovory
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Letošní maturanti usilovali
o zvlášť atraktivní ceny. Hlavním lákadlem se stal fesťák
u přehrady, ve výčtu cen nechyběl tradiční výlet na hrad,
poukazy na útratu v restauraci, na bowling či pizzu, lístky
do kina, vstupenky na olomouckou Floru či voucher
na drogerii včetně předplatného PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. Uplynulá středa 15. června pak přinesla
závěrečný ceremoniál,
který se nesl v pohodovém duchu.

Vítězem naší soutěže se nakonec s celkovým počtem
4 522 hlasů stala třída 6.N
z RG a ZŠ Otto Wichterleho.
Její zástupci si domů odnášeli nejhodnotnější sestavu
cen v čele s poukazem na
lístky na letošní zahajovací díl seriálu Přehrady Fest,
který se bude 8. a 9. července konat v kempu Žralok
u Podhradského rybníka.
„Osobně jsem spíš rocker,
nicméně dle ohlasů v naší
třídě všichni na festival moc

rádi vyrazí. Program jsme si
už nastudovali, asi největší
oblibě se u nás těší kapely
Mirai a Jelen. Co dávají v letním kině na prostějovském
zámku, zatím nevím. Pokud
by to bylo na mně, zvolím
snímek Morbius, který spadá
do světa filmů se značkou
Marvel o doktorovi trpícím vzácnou
krevní chorobou.
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Do Šnytu pak na nějaké to
pivo určitě také rádi zajdeme, tuto restauraci dobře
známe. Možná se nám posléze bude hodit i nějaká ta
drogerie a samozřejmě také
vaše předplatné,“ pochvaloval si student 6.N Martin
Němec.

Spokojenost neskrývala ani
dvojice spolužaček ze 4.V téže
školy, jejichž tablo získalo celkem 3 235 hlasů. „Na výlet
na hrad Šternberk se těšíme.
Všichni se sice už určitě nesejdeme, ale věřím, že nás pojede tak kolem dvaceti. Ostatně
to bude teprve náš druhý
společný výlet, pouze v prváku jsme vyrazili na zámek do
Čech pod Kosířem a zbytek už
nám vzal covid. Ještěže jsme
stihli alespoň lyžák. Pizza se
u nás určitě neztratí, respektive asi se ztratí velice rychle...
Všimla jsem si, že Vosíme mají
v nabídce poměrně netypické druhy, takže se máme
na co těšit. Náš spolužák už
jednu od nich měl a říkal, že
byla moc dobrá. A co se týče

pro Večerník

Martin
ZAORAL
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letního kina v Mostkovicích?
Přiznám se, že tam jsem naposledy byla jako malá. Nicméně z programu jsme si už
vybrali, půjdeme asi na československou komedii Známí
neznámí,“ okomentovala plejádu cen hovorná Adéla Růžičková z Prostějoviček. Také
tito studenti a studentky se budou
moci zdarma začíst
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do nejčtenějšího regionálního nekončí předáním maturitperiodika.
ního vysvědčení, ale že jsou
i nadále součástí života školy
a že na ně nezapomínáme,“
vyjádřil se Martin Mokroš.
Třetí místo s celkem 2 305
hlasy nakonec získala 4.A ze
Střední zdravotnické školy.
„Z poukazu na bowling na
Újezdě jsme nadšeni,
ostatně v rámci tělocviku
jsme občas chodili hrávat
právě bowling, takže jsme
na to zvyklí a nebude pro
nás problém se v hojném
počtu sejít. Určitě společně
vyrazíme i do aquaparku. Já
osobně jsem tam byl zatím
pouze jednou. Ale už jsme
domluvení, že kdo se třeba
nebude chtít koupat v bazéně, bude se alespoň opalovat
na dece. Zájem je i o lístky na
Floru, kam zřejmě vezmeme
i naše rodiče,“ odhalil Kryštof
Ježek ze „zdravky“. Předávání
cen si nenechal ujít ani ředitel posledně jmenované školy, který byl na své studenty
patřičně hrdý. „Jsem moc
rád, že jsem mohl pogratulovat našim maturantům
k tomuto dalšímu úspěchu.
Studenti musí cítit, že vše

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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PROSTĚJOV Až nečekaně rychle proběhl minulé úterý v obřad- Nyní tedy schválení pětice osobnos- předání Cen města Prostějova proní síni prostějovské radnice schvalovací proces v případě navrže- tí proběhlo bez jakékoliv diskuse. běhne na radnici během září tohoto
ných osobností, které obdrží prestižní Cenu města Prostějova za Žádný ze zastupitelů či zastupitelek roku. Přesný termín bude teprve urrok 2021. V minulosti jsme přitom při jednání zastupitelstva byli tentokrát nepřednesli ani jiný návrh čen,“ prozradil František Jura (ANO
mnohdy svědky až nechutných připomínek ze strany některých jména osoby, která by si prestiž- 2011), primátor statutárního města
ní ocenění zasloužila. „Slavnostní Prostějov.
nedoplnil dalším jménem významné opozičníků směrem k navrhovaným laureátů.
osobnosti.
Zastupitelstvo také schválilo značné
VFKY½OHQÉGUzLWHOÅFHQPÈVWDSURVWÈMRYD]DURN
množství rozpočtových opatření ke stavebním investicím a u některých z nich
PhDr. Věra Běhalová,
Albert Halmo,
MUDr. Vlastimila
plk. PhDr. PaedDr.
Mgr. Regina
tím tak projevili souhlas s navýšením
in memoriam
in memoriam
Minaříková
Pavel Novák, MBA
Šverdíková
ceny u jednotlivých městských zakázek.
Ani Večerník se však nedozvěděl žádné
novinky ohledně osudu budovy místního nádraží a radní také nepodali žádné
nové informace k plánované revitalizaci
jižní části centra města. Naopak bouřlivá
diskuse se strhla ve spojení s pojmenokunsthistorička a autorka
bývalá primářka dětského
bývalý vedoucí územního
sociální pracovnice, SOS
váním nové ulice v Prostějově...
prací o architektuře. Letos si
oddělení Nemocnice Prostějov
odboru Policie ČR Prostějov,
Dětské vesničky, SOS Kompas,
připomínáme 100 let od jejího
– za celoživotní osobní přístup
za příkladnou reprezentaci
Prostějov – za dlouhodobou
propagátor amatérské
narození. Narozena a pohřbena
a obětavost ve vztahu
a prosazování dobrého jména
činnost věnovanou ochraně
fotografie v Prostějově
byla v Prostějově
k pacientům
Policie ČR
dětí a pomoci rodinám s dětmi při
a organizátor výstav
řešení tíživých životních situací

„Naše tablo inspiroval Malý princ“
www.vecernikpv.cz

*îNOJKG<OÁHDGDJIJQ½NOJàI½MJàIî<$;6'è0ö

Ke gratulaci se samozřejmě
přidává celá redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
která všem vítězům přeje,
ať si zasloužené
ceny náležitě užijí! PROSTĚJOV O rovný jeden mi- což radnice musí navíc společnosti pro stavební investice v Prostějově. zaregistroval, že by v dané lokalitě ních vod je napojen do klasické ka-
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lion korun v rámci rozpočtového
opatření žádali radní zastupitelstvo
pro další stavební investici, o které
byla řeč už na začátku tohoto roku.
Magistrát se hodlá pustit do odvodnění Kolářových sadů a zajistit tak
zachycení dešťové vody, která by
se pak následně dala využít. Podle
konšelů dosud dešťová voda z největšího prostějovského parku stéká „nazdařbůh“ do kanalizace, za

Moravská vodárenská každoročně
platit milionové stočné.
„Předmětem této akce je novostavba čerpací stanice, přípojky, výtlačného potrubí kanalizace, nápojné
a uklidňovací šachty. Čerpací stanice
je navržena jako podzemní šachta.
Celkové náklady na tuto stavební investici jsou vyčísleny na necelé tři miliony korun,“ přednesl Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora

„Lidově řečeno, v Kolářových sadech
vznikne jáma, která bude zadržovat
dešťovou vodu. A pokud to bude nutné, bude tato voda použitá pro zavlažování celého parku v období sucha,“
přidala náměstkyně primátora Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov), v jejíž gesci je životní prostředí v Prostějově.
Někteří zastupitelé ale nechápali
zmíněný problém. „Nějak jsem ne-

byl nějaký problém. Zajímalo by mě
tedy, proč se odvodnění Kolářových
sadů dělá. Myslím si, že něco takového vůbec není potřeba,“ ozval se se
svým názorem Aleš Matyášek (Na
rovinu!). Vysvětlit mu to musel náměstek primátora Rozehnal. „V jedné části Kolářových sadů se vyskytují
takzvaně balastní vody. Společnost
Moravská vodárenská pak průzkumem zjistila, že svod těchto balast-

„Naše fotky vznikaly nadvakrát“

1iURGQtGŢPVHGRVWiYi]NUL]H
„Vaříme ale denně až o 100 obědů méně
než před covidem,“ posteskl si ředitel Křupka
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PARTNEŘI SOUTĚŽE O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ TABLO PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU 2022

PROSTĚJOV Vypadá to, že Obecně prospěšná společnost Národní
dům Prostějov konečně překonala
finanční krizi během covidové pandemie, kdy si musela požádat o dvě
„tučné“ dotace z městského rozpočtu. Také na úterním jednání zastupitelstva přednesl ředitel Národního
domu a zastupitel Martin Křupka
(SPD) pravidelný „raport“ o aktuální ekonomické situaci.
„Co se týká financí, máme aktuálně
na účtech 548 tisíc korun a v hotovosti 370 tisíc korun. V závazcích pak
evidujeme částku 530 tisíc a naopak
v pohledávkách 450 tisíc korun,“ prozradil ze zprávy Martin Křupka, ředitel Národního domu v Prostějově. Jak
dále zastupitelům a zastupitelkám
popsal, Národní dům má v nejbližší
době nasmlouváno poměrně velké
množství „výdělečných“ akcí. „Na konec června máme naplánované ještě
dvě svatby a devět srazů. Na čtyři
dny pak evidujeme také objednávku
na dvanáct stovek obědů. V červenci
máme v plánu čtyři svatby, jedenáct
dnů v tomto prvním prázdninovém
měsíci vaříme pro příměstské tábory a organizovat budeme také jeden
stánek s občerstvením během Prostějovského léta. Uspořádáme i dalších
sedm standardních akcí v podobě
oslav narozenin a podobně. V srpnu
se pak uskuteční tři svatby a pro pří-

nalizace. A ročně nás to na stočném
stojí jeden milion korun! Z tohoto
důvodu musíme tento svod zaslepit
a s vodou lépe hospodařit, abychom
neplatili tak vysoké poplatky každým
rokem,“ uvedl Jiří Rozehnal (ANO
2011).
Zastupitelé a zastupitelky nakonec
novou stavební investici schválili, hlasovalo pro ni 27 členů, čtyři
opozičníci se zdrželi.

*îNOJJKM<QÁNKJMOJQDnOî
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Nechutné poznámky opozičníka rozlítily náměstka primátora
PROSTĚJOV Večerník už v průběhu tohoto roku o této další investici
magistrátu opakovaně informoval.
Rekonstrukce sportovního hřiště
na dvoře budovy Střední odborné
školy podnikání a obchodu v Rejskově ulici se nyní dostala až na program jednání zastupitelstva. Radní
totiž na celkové financování potřebovali schválit rozpočtové opatření
ve výši 1 080 000 korun.
Tato potřebná stavební investice nebyla zahrnuta do rozpočtu města na
rok 2022, a právě tento fakt byl příčinou kritických poznámek ze strany
opozičních zastupitelů. „Vidím tuto
investici až na 378. místě rozpočtu,
tedy hluboko pod čarou schválených
investic. Zajímalo by nás, jak je možné,
že tato investice najednou poskočila
tak nahoru,“ namítli členové opozice.
Náměstek primátora Jiří Rozehnal
vysvětlil, že sportovní hřiště v areálu
uvedené školy je v havarijním stavu, načež požádal ředitele SOŠPO
a zároveň zastupitele města Marka
Moudrého, aby se k technickému
stavu hřiště vyjádřil. „Sportovní areál,
který máme od města k užívání, zahr-

nuje jak asfaltovou plochu, tak plochu
s umělým povrchem. Technický stav
hřiště se v posledním období výrazně zhoršil a není možné jej využívat.
A po poslední revizi tohoto sportoviště nám bylo zakázáno vyvíjet na něm
jakoukoliv činnost. Protože toto hřiště
využívá v odpoledních časech také
široká veřejnost, požádali jsme město
o uvedenou investici. Nejde už dále
čekat, stav hřiště je opravdu havarijní,“
pronesl zastupitel a ředitel prostějovské SOŠPO Marek Moudrý (ODS
a nezávislé osobnosti městě Prostějov). „Výrazně tomu napomohla i naše
kladně vyřízená žádost o dotaci z Olomouckého kraje,“ přidal radní Miloš
Sklenka (ANO 2011).
„Pan ředitel Moudrý jasně sdělil, že
hřiště je v havarijním stavu a jeho používání dětem zakázala revize. Vy mě tak
opravdu zlobíte! Pokud nechcete, aby
děti na SOŠPO toto hřiště užívaly, tak
to řekněte všem lidem hned. Děláme
to pro děti a veřejnost, a jestliže vám to
vadí, tak je to čistě váš problém,“ zareagoval na námitky některých opozičníků náměstek prostějovského primátora
Jiří Rozehnal (ANO 2011).

„Všechno jsme zvládli za jeden den“
ĄGFKVGN 0¾TQFPÊJQ FQOW /CTVKP -ąWRMC
RąGFPGUN \CUVWRKVGNčO CMVW¾NPÊ \RT¾XW
Q GMQPQOKEMÆ UKVWCEK VÆVQ QDGEP÷
RTQUR÷wPÆURQNGéPQUVK

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

městské tábory vaříme dvacet dní.
Na náměstí pak budeme mít už čtyři stánky a v plánu máme ještě šest
dalších akcí,“ nastínil Křupka, který
však zároveň přiznal jeden negativní jev. „Po covidové krizi se situace
s návštěvností nějaký čas zlepšovala, ovšem aktuálně vaříme denně
o sedmdesát až sto obědů méně než
před pandemií,“ pronesl zásadní fakt
ředitel obecně prospěšné společnosti
Národní dům.

17

PŮVODNÍ
zpravodajství

Ne všichni členové opozice ale byli
proti rekonstrukci sportovního hřiště
v areálu SOŠPO v Rejskově ulici. „Já
na rozdíl od jednoho ze svých kolegů
tuto investici rád podpořím. Radši
budu stavět dětská sportoviště než
cyklověže,“ ozval se František Fröml
(Změna pro Prostějov). „My tuto
investici města určitě podpoříme,
protože nejde jen o děti ze zmíněné
školy, ale také o veřejnost, která má
na hřiště běžně přístup,“ vyjádřil se za
SPD Pavel Dopita. „Když je něco v havarijním stavu, je logické, že se to musí
řešit ihned a investiční akci vytáhnout
z plánů i ze samého spodku. Také já
tuto nutnou investici podpořím,“ zakončil veškerou diskusi Petr Kapounek (Piráti).
Potřebné rozpočtové opatření na
zabezpečení rekonstrukce sportoviště na SOŠPO v Rejskově ulici
nakonec schválilo všech 31 přítomných zastupitelů. Ruku pro
něj nakonec zvedl i zastupitel Petr
Ošťádal, který svými nemístnými poznámkami rozproudil zcela
zbytečnou diskusi... Tak proč to
všechno?!

ze zastupitelstva
PROSTĚJOV Byť úterní jednání
prostějovského zastupitelstva bylo
poměrně rychlé a při projednávání
jednotlivých bodů neměli komunální politici ani čas prohodit něco
vtipného, Večerník i přesto pár
„perliček“ z úst prostějovských zastupitelů zachytil. Některé z výroků
pak byly osobní, jak už to ostatně na
prostějovské radnici často chodí...
* „Je to čistá krystalická demagogie!“
Takto radní Tomáš Blumenstein (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějov)
ohodnotil vyjádření opozičního zastupitele Aleše Matyáška (Na rovinu!)
k problematice Vodovodů a kanalizací.
* „Samozřejmě je potřeba diskutovat, ovšem pan Matyášek se hlásí už
popáté!“
Primátor František Jura (ANO 2011)
upozornil na dodržování jednacího
řádu zastupitelstva, který povoluje zastupitelům pouze dva slovní příspěvky ke každému bodu jednání.
* „Pan Ošťádal si tady do nás kopl
kvůli panu Peichlovi. Mohu ho ale
ujistit, že pan Peichl už skoro dvě
volební období není členem zastupitelsvta a nějaký ten rok už nemá ani
nic společného s Pozemstavem!“
Opět radní Blumenstein, který nenechal bez povšimnutí jedovatou poznámku Petra Ošťádala (Na rovinu!).
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* „Radši budu stavět dětská hřiště
než cyklověže!“
Opozičního zastupitele Františka
Frömla (Změna pro Prostějov) stále
rozčiluje plán města ohledně výstavby
cyklověže u hlavního nádraží.
* „Vy mě fakt zlobíte! Pokud
nechcete, aby děti ze SOŠPO
sportovaly, tak to řekněte hned!“
Náměstka primátora Jiřího Rozehnala
(ANO 2011) rozčílila kritika opozice,
že město hodlá rekonstruovat sportovní hřiště v areálu školy v Rejskově ulici.

2

* „Jestli jsem vás rozzlobil, tak
hluboká poklona a omluva!“
Lídr opozičního hnutí Na rovinu! Aleš
Matyášek rychle přispěchal s omluvou...
* „Činnost Národního sportovního
centra jsem už vysvětloval třistadevadesátšestkrát, ale udělám to znovu!“
První muž města František Jura zřejmě ještě dlouho bude vysvětlovat nechápajícím jedincům, k jakému účelu
bylo v Prostějově postaveno nové
kryté sportoviště.
* „Pan Ošťádal tady zvedl laťku
závažné drzosti!“
A potřetí pan Blumenstein, který
znovuokomentovalnaprostodemagogické a urážlivé výlevy opozičníka Ošťádala.
* „Tento materiál se skřípěním zubů
podpořím!“
Opoziční zastupitel Petr Kapounek
(Piráti) přece jen hlasoval o prodeji
jednoho z městských pozemků.“
* „Jde o rozvoj dětí, nikoliv o rozvoj
afrických zemí!“
Radní Blumenstein takto vysvětloval
kritikům, proč navrhl pro novou prostějovskou ulici jméno Rozvojová.
* „Navrhuji, aby se nová ulice
jmenovala Blumensteinova nebo
Tomášova!“
Po bezbřehé diskusi o pojmenování
nové ulice to už nevydržela náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD)
a přednesla svůj vlastní návrh...
* „Chápu, že tady Tomáše
Blumensteina mají všichni rádi. Já
ho mám taky rád. Ale navrhuji, aby
se nová ulice jmenovala Skautská!“
S dalším návrhem pak přispěchal
opozičník Petr Kapounek.
Zachytil: Michal Kadlec
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Jednání o odpadech
RGORzHQR

Prostějov (mik) – Předmětem jednání úterního zastupitelstva měla být
také zpráva o záležitostech odpadového
hospodářství města Prostějova a radní
měli také popsat plány ohledně záměru
výstavby dotřiďovací linky. Primátor
však před schválením programu schůze
tento bod stáhl. Opozici pochopitelně
zajímalo, proč? „Minulý týden proběhl
seminář k této problematice za účasti
představitele krajské servisní společnosti
Odpady Olomouckého kraje. Ale
bohužel účast vás zastupitelů nebyla na
tomto semináři taková, jakou jsme si
představovali. Na tomto semináři jsme
navíc od zástupce krajské společnosti nedostali potřebné informace k této problematice. Chápu, že budoucnost odpadového hospodářství ovlivní i životy
běžných občanů, ale v tuto chvíli jsem
přesvědčen, že o ní bude muset rozhodnout až nové zastupitelstvo města, které
vzejde z blížících se komunálních voleb,“
vysvětlil František Jura (ANO 2011).

Dar Azylovému centru
Prostějov (mik) – Už na konci dubna
po skončení Tradičního městského
plesu Večerník informoval o tom, že se
radní rozhodli věnovat výtěžek z bohaté
plesové tomboly na charitativní účely.
Zastupitelé tak v úterý schválili peněžitý
dar Azylovému centru v Prostějově.
„Výtěžek z tomboly činí 30 950 korun
a v radě města jsme se rozhodli tuto
částku věnovat Azylovému centru
Prostějov na službu pro osamělé rodiče
s dětmi, která má působiště v Pražské ulici,“ sdělil primátor František Jura (ANO
2011). Jeho předložený návrh pak zastupitelé jednomyslně schválili.
'RWDFHQDYÙVDGEXVWURPÕ
Prostějov (mik) – Město Prostějov
financovalo výsadbu stromů v rámci
komunitního sázení, které proběhlo
poslední dubnový den podél cyklostezky směrem na Bedihošť. Zastupitelé
v úterý schválili dodatečně přijetí krajské
dotace na tuto akci. „Byli jsme úspěšní
při žádosti o dotaci a z Nadace Partnerství jsme získali částku 63 896 korun. Jen
připomínám, že podél cyklostezky na
Bedihošť jsme zasadili třiadvacet nových
stromů,“ podotkla Milada Sokolová
(ODS a nezávislé osobnosti města
Prostějov), náměstkyně primátora pro
životní prostředí.

Mìsto se vzdalo
pohledávek
Prostějov (mik) – V souladu s Pravidly hospodaření s majetkem města
Prostějova a na základě prokazatelné
nedobytnosti předložil odbor správy
a údržby majetku města návrh na
vzdání se práva na pohledávky včetně
příslušenství evidované společností
Domovní správa Prostějov. „Jedná se
o pohledávky z nájemného a vyúčtování
služeb spojených s užíváním bytů,
poplatek z prodlení, úroky z prodlení
a soudní výlohy. Ze soupisu je zřejmé,
že se jedná o pohledávky fyzických osob,
které zemřely a nezanechaly dědictví,
z něhož by bylo možné pohledávky uspokojit,“ vysvětlil Jiří Pospíšil (PéVéčko),
první náměstek primátora Prostějova.
Jak upřesnil, v tomto případě jde o nedobytné pohledávky ve výši 410 539
korun. „Odepsání“ těchto peněz v úterý
zastupitelstvo schválilo.

Dar Azylovému centru
Prostějov (mik) – Zastupitelé a zastupitelky minulé úterý rovněž bez jakékoliv
diskuse schválili další finanční podporu
města do kulturní oblasti. „V radě jsme
navrhli dotaci z rozpočtu města ve výši
dvě stě tisíc korun Divadlu Point na
jeho celoroční činnost. Dále navrhujeme přidělit dotaci 80 tisíc korun
prostějovskému Národopisnému souboru Mánes na úhradu nájmu nebytových
prostor, opravy krojů a další činnost,“
přednesla náměstkyně primátora Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov), v jejíž gesci je kultura.
Zastupitelé obě dotace schválili.
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PROSTĚJOV Předposlední jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova v tomto volebním období se uskutečnilo
minulé úterý 14. června v obřadní síni prostějovské radnice.
Zastupitelé i zastupitelky měli před sebou poměrně náročný
program, který ovšem na obvyklé poměry stihli projednat
celkem rychle. Zásadními body programu se stalo schválení závěrečného účtu rozpočtu za rok 2021, účetních závěrek
a také schválení držitelů prestižních Cen města Prostějova.
Sedmihodinové jednání komunálních politiků bylo v zahájeno slavnostně, kdy slib zastupitele složil nový člen tohoto
nejvyššího politického orgánu města Jaromír Hruban (ANO
2011). Jinak ale Večerník slyšel smršť urážek a nepochopení...

Nový člen Jaromír Hruban složil slib
Na úterní jednání se nedostavili čtyři
prostějovští zastupitelé. Primátor František Jura (ANO 2011) omluvil Ivanu
Hemerkovou (PéVéčko), Jana Navrátila
(Změna pro Prostějov), Petra Lyska (Na
rovinu!) a Zuzanu Bartošovou (KDU-ČSL). Kvůli pracovním povinnostem
pak schůzi po patnácté hodině opustil
předčasně Martin Balák (PéVéčko).
Jak jsme zmínili, v samém úvodu jednání složil slavnostní slib zastupitele nový

člen tohoto nejvyššího politického orgánu města Jaromír Hruban, který na poslední tři měsíce nahradil odstoupivšího
Vojtěcha Burdu. Důvod jeho rezignace
zůstal oficiálně utajen, dle informací Večerník se měl tento politik z Prostějova
odstěhovat.
Nejvíce času strávili prostějovští zastupitelé se svými kolegyněmi projednáváním výsledků hospodaření města
v roce 2021. Jak Večerník již s předsti-

hem informoval, rozpočet za loňský rok
skončil přebytkem ve výši 19 milionů
korun, přestože byl naplánován hodně
pesimisticky s deficitem 248 milionů
korun. Opozičníci v tomto případě kritizovali radní, že při sestavování loňského rozpočtu města byly jejich finanční
odhady naprosto mylné. Naopak bez
jakýchkoliv diskusí proběhlo schválení
pětice držitelů Cen města Prostějova,
žádný ze zastupitelů seznam laureátů ani
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Prostìjov má novou ulici, Rozvojovou!
PROSTĚJOV Člověk by neřekl, že
se komunální politici dokáží handrkovat tak dlouho o název nové ulice.
A není to poprvé, co se během tohoto volebního období opozice v prostějovském zastupitelstvu hádala
o to, jak pojmenovat lokalitu, která
vznikla novou výstavbou. Pravdou
je, že návrh radního Tomáše Blumensteina pro novou „uličku“ mezi
sídlištěm B. Šmerala a kapličkou
u svaté Anny byl zvláštní, ale... Nakonec přece jen máme v Prostějově
novou Rozvojovou ulici.
„Magistrát města Prostějova obdržel
žádost radního Tomáše Blumensteina o pojmenování ulice, na které
stojí nově vznikající Technologický
klub. Jedná se o lokalitu v Prostějově
souběžnou s ulicí Bohumíra Šmerala, západním směrem od městského rybníka. Pro orientaci ve městě
a k usnadnění identifikace je vhodné
zvolit název této nově vznikající ulice.
Navrhovaný název ulice je Rozvojová.
Rada města s tímto novým názvem
souhlasí a doporučuje ho zastupitelům ke schválení,“ přednesl návrh celé
rady primátor Prostějova František
Jura (ANO 2011).
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Po jeho úvodním slově se strhla zhruba
půlhodinová diskuse. Mnohým opozičním zastupitelům se název Rozvojová zdál podivný. „Už teď nevím, proč
v Prostějově existuje ulice Šmeralova,
stydím se za tento název. A ten název
Rozvojová mi přijde hodně velkorysý
na tak zastrčenou uličku,“ zmínil svůj
názor František Fröml (Změna pro
Prostějov). „Já ani nevím, že nějaká
nová ulice v této lokalitě je! Možná tam
ale nechodím moc často, takže si někdo
mezitím vybetonoval pěšinu kolem potoka... Když ale slyším název Rozvojová, ihned si vybavím nějaké rozvojové
země v Africe! Chápu Tomáše, že si
chtěl tu ulici, kde sídlí jeho Technologický klub, nějak pojmenovat. Tak proč
se ta ulice nejmenuje Technologická,
Inovativní nebo tak nějak?“ snažil se
uvolnit napjatou atmosféru Petr Kapounek (Piráti).
Jiní opozičníci, kterým se rovněž nelíbil název Rozvojová, zase celkem rozumně navrhovali jiný název Skautská.
V dané lokalitě totiž sídlí také skautská
klubovna. „Název Rozvojová jsem
samozřejmě nezamýšlel jako symbol
rozvojových zemí někde v Africe. Ano,
přemýšleli jsme o názvu Technologic-

Ke gratulaci se samozřejmě
přidává
celá redakce PROdvě nebo tři hodiny! Já jen doufám, že
STĚJOVSKÉHO
dneska to bude kratší Večerníku,
doba,“ nechal
se slyšetvšem
těsně před
pauzou primátor
která
vítězům
přeje,
Jura.
ať si zasloužené
Po pauze se zastupitelé k návrhu
ceny
náležitě
užijí!
pojmenování nové ulice ještě na
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ká, ale ten jsme nechtěli brát například
průmyslové zóně. Měli jsme na paměti,
že kromě Technologického klubu zde
sídlí i skautský klub a jsem přesvědčen,
že děti z obou klubů budou svá sídla dál
rozvíjet. Takže spíše tím míníme rozvoj
dětí a proto Rozvojová,“ vysvětlil autor návrhu radní Tomáš Blumenstein
(ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov).

„Já bych zase navrhovala pojmenovat tuto novou prostějovskou ulici
Blumensteinova nebo Tomášova,“
obohatila diskusi náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD). Po jejím
výroku musel primátor Jura jednání
přerušit a nařídit přestávku. „Za svého
osmiletého působení v zastupitelstvu
nepamatuji, že by debata o novém pojmenování ulice trvala kratší dobu než

pár minut vrátili, ovšem nakonec se
hlasovalo jen dvakrát, nejprve o protinávrhu Petra Kapounka a názvu
Skautská. Ten však získal podporu
jen u deseti hlasujících zastupitelů.
Hlasováním neprošlo ani odložení
celého materiálu. Nakonec se zastupitelé 23 hlasy shodli na tom, že
nová ulice v Prostějově skutečně dostane jméno Rozvojová.
Jak se Večerník dozvěděl, těsně před
úterním jednáním zastupitelstva se
k novému názvu vyjádřila i místopisná
komise, která byla zřízena začátkem
května tohoto roku. „Tento návrh neprojednávala jako celek, ale hovořil
jsem s jednotlivými členy komise, a až
na jednoho všichni souhlasili s Rozvojovou. Ten zmíněný jeden člen
navrhoval název U strouhy, ovšem zůstal v tomto názoru sám. Asi proto, že
mlýnský náhon není žádná strouha,“
uvedl Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Prostějova.
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PROSTĚJOV Už v dubnu tohoto roku
informoval Večerník o tom, že si vedení města nechalo zpracovat odborný
průzkum vytíženosti linek MHD. A to
na základě podnětů, které poukazovaly na zcela prázdné autobusy, což
radní označili za zbytečné vyhazování
peněz. Výsledky průzkumu mají být
známy až v září, přesto už minulé úterý
prozradila náměstkyně primátora Alena Rašková první dílčí zprávy.
„Žádost o to, aby nám někdo udělal vyhodnocení toho, jak ´hustá´ je městská
hromadná doprava v Prostějově, podali
členové rady města. Ti poukazovali na
to, že platíme ročně pětatřicet milionů
korun za prokazatelné náklady na autobusovou dopravu, což je zbytečně

mnoho. Přitom některé spoje jezdí často
prázdné. Požádali jsme proto ostravskou
firmu, aby nám přesně zjistila, jak jsou
jednotlivé linky MHD v Prostějově
vytížené. Zajímalo nás, kdy a na jakých
trasách jsou autobusy prázdné a kdy
jsou naopak zase přetížené. Potřebovali
jsme vědět, na kterých linkách přidat
autobusy a na kterých zase spoje možná
zrušit,“ vrátila se zpět v čase Alena Rašková (ČSSD) s dovětkem, že první dílčí
výsledky odborného průzkumu jsou již
známy. „A hovoří o tom, že v Prostějově
máme městskou hromadnou dopravu
v podstatě optimální! Podle průzkumu
je prý zřejmé, že tam, kde jezdí prázdné
autobusy, jedná se vždy o linky jezdící do
okrajových částí města. Jednou z povin-

ností magistrátu je ale zajištění dopravy
i pro ty občany, kteří bydlí právě v příměstských částech a potřebují se dostat
k lékaři, do školy, do práce a podobně.
Takže pokud v těchto autobusech jezdí
málo lidí, je tomu tak v pořádku a nic
měnit nebudeme. Navíc podle odborníků nemůžeme hodnotit vytíženost
linek podle toho, když například do průmyslové zóny jede ráno autobus zcela
´natřískaný´ cestujícími a zpátky jede
zase prázdný. Podle ředitele ostravské
firmy by se mohla redukovat pouze jedna noční autobusová linka, která se navíc
dubluje s jinou. To vše ale projednáme
až poté, co budeme mít kompletní výsledky průzkumu,“ řekla náměstkyně
pro dopravu v Prostějově.

SR]HPNX]DPËVWQËPQ¿GUDæËP
PROSTĚJOV V lednu 2019 se
městu Prostějov podařilo získat
od Českých drah část pozemku
za místním nádražím, kde posléze došlo k demolici chátrající
správní budovy, kterou obývali
bezdomovci. Letos se pak radnice s Českými drahami dohodla
na odkupu zbývajících pozemků. A minulé úterý zastupitelé
tuto obchodní transakci schválili.
Radní požádali o uvolnění finančních prostředků ve výši 713
900 korun, což je cena, kterou za
pozemky České dráhy požadují. Zastupitelé ji schválili drtivou
většinou hlasů. „Z hlediska zájmů města se jedná o strategické

pozemky v rozvojové lokalitě Za
Místním nádražím v Prostějově.
Umístění pozemků a jejich budoucí využití ve veřejném zájmu lze
považovat za důležité zájmy obce,
kterými je možno odůvodnit jejich výkup včetně sjednání výše
kupní ceny,“ objasnil Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města Prostějov.
„V případě získání předmětných
pozemků do vlastnictví doporučuje odbor správy a údržby majetku
města bezodkladnou demolici poslední stavby pro dopravu, která je
součástí pozemku. A to z důvodu
jejího havarijního stavu a výskytu
bezdomovců,“ předeslal další průběh Pospíšil.
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„Naše tablo inspiroval Malý princ“
PROSTĚJOV Vesmír se k přírodovědně zaměřenému reálnému gymnázium náramně hodí. A právě toto téma
si zvolili jeho studenti pro
tvorbu svého tabla. O jeho
vzniku si Večerník povídal
s Martinem Němcem, zástupcem vítězné třídy naší
soutěže „O nejoriginálnější
tablo PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku“. Tu ovládla 6.N
z RG a ZŠ Otto Wichterleho.

++Všiml jsem si, že právě
vaše tablo se na prostějovském náměstí objevilo
mezi prvními. Opravdu šlo
u vás vše tak hladce?
„S výrobou tabla jsme neměli vůbec žádný problém, vše
šlo rychle. Inspiraci pro jeho
vznik jsme našli v tématu, jemuž byla věnována akce, na
níž jsme byli stužkovaní v sále
městského divadla. Tímto tématem byl Malý princ.“

++ Jak to konkrétně vy- posloužila Zahradní slavpadalo?
„Hlavním motivem výzdoby
byla noční obloha. Hvězdy
a planety byly umístěny na
lanech, na nichž jsou obvykle zavěšena divadelní světla.“
++ Pokud to chápu dobře, tak jste neměli tradiční
maturitní ples?
„Ano, vše proběhlo v divadle. Jako určitá náhrada pak

nost, která se koncem května konala v kempu Žralok
v Plumlově.“
++Jak se těšíte na hudební festival?
„Moc. Teprve díky vítězství
v soutěži tabel jsme si uvědomili, že tento festival bude asi
poslední šance se jako třída
sejít a vyřádit se. Přitom jsme
společně strávili dlouhých
šest let…“

„Naše fotky vznikaly nadvakrát“
PROSTĚJOV
Zatímco
většina tabel byla umístěna přímo na hlavním
náměstí, tak snímky maturantů třídy 4.V RG a ZŠ
Otto Wichterleho byly
k vidění trochu mimo
hlavní dění, a to na rohu
náměstí E. Husserla.
Proč se tak stalo, Večerníku pomohla objasnit
Adéla Růžičková.
++ Ve srovnání s kolegy
ze stejné školy se vaše tablo objevilo na veřejnosti

výrazně později. Čím to
bylo způsobeno?
„Důvod byl jasný. Naše první
focení totiž skončilo fiaskem.
Nefotil nás totiž profesionální fotograf, ale kamarád,
který chodí na uměleckou
školu. Jenže výsledek byl
takový, že každý snímek byl
focen z jiného úhlu a byl jinak nasvícený. Vypadalo to
divně, a tak jsme se rozhodli
vše udělat znovu.“
++ Tím se to celé zdrželo…

„Ano a téměř všechny
obchody na hlavním náměstí už tou dobou byly
obsazené. Nakonec nás
zachránila maminka jedné
spolužačky, která provozuje prodejnu na náměstí
E. Husserla.“
++ Prý jste měli i zajímavé video, které se na
stužkováku promítalo…
„S tím jsme si celkem vyhráli. Jednalo se o takový
herní večer našich učitelů.
My jsme tam představovali

hrdiny počítačových her,
z nichž si jednotliví kantoři
coby hráči vybírali a jejichž
vlastnosti, přednosti i nedostatky přitom také komentovali.“
++ Pojedete na výlet do
Šternberka?
„Určitě, covid řadu našich
společných aktivit hodně
omezil, stihli jsme ještě taneční a pak byla dlouhá
pauza. Takže jsme rádi, že si
to můžeme alespoň trochu
vynahradit!“

„Všechno jsme zvládli za jeden den“
PROSTĚJOV Před takovými
dvaceti lety by asi nikdo nečekal, že za Střední zdravotní školu přijdou převzít cenu
dva mladí muži. Přitom se
jednalo o dva z celkem sedmi studentů třídy 4.A. Večerník si popovídal zejména
s Kryštofem Ježkem.
++Jak vaše tablo vznikalo?
„Všechno jsme stihli během
jednoho dne. Sešli jsme se,
shodli jsme se na jednom

návrhu, koupili polystyren,
nafotili fotky, doplnili o fonendoskop, stříkačku a další
předměty, které jsou charakteristické pro naši školu,
a ještě tentýž den to také
stihli pověsit.“
++Na rozdíl od reálky jste
měli plnohodnotný maturitní ples. A pokud vím, byl
poměrně dost bouřlivý…
„Ano, riskli jsme to a naplánovali si ho na konec

února. Podařilo se nám zcela vyprodat prostějovské
‚kasko‘, což byl pro nás velký
úspěch. Navíc to byla jedna
z prvních podobných akcí
po hodně dlouhé době. Na
lidech bylo znát, že se konečně chtějí bavit.“
++ Předpokládám, že jste
ve třídě měli dobrou partu?
„Určitě, většinou jsme se na
všem shodli, nebyl u nás nikdo, kdo by s něčím měl ně-

jaký problém. Trochu zvláštní bylo, že jsme se dlouho
moc neznali, odchodili jsme
spolu prvák, a když jsme se
začali více seznamovat, vletěl do toho covid. Ve čtvrťáku jsme se však všichni spojili a táhli za jeden provaz.“
++Čím to bylo?
„Myslím, že nám v tom hodně pomohl výlet do Prahy,
na ten budeme ještě dlouho
vzpomínat…“

(QVQ/CTVKP<CQTCN
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aneb jsme s vámi u toho...
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Spolu s Čertovými rybníky
vytvoří jeden rozlehlý areál

zjistili jsme

STRAŽISKO Toto místo se brzy stane skutečným rájem pro
všechny milovníky letní pohody u vody. Už od příštího roku
by si návštěvníci Stražiska a okolí měli vybrat, zda se budou
chtít zchladit na zdejší vyhlášené plovárně, či zamíří k biotopovému koupališti. Jak Večerník zjistil, to aktuálně vzniká
u silnice spojující obec se sousedním Čunínem.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Nová vodní nádrž se buduje v těsné
blízkosti Čertových rybníků. Konkrétně jde o místo, kde se v dávné
minulosti nacházel Hrázný rybník.
„Fakticky obnovujeme původní nádrž. Součástí biotopu budou i tři tůně
sloužící k čištění vody a také pro obojživelníky. Vše bude propojené s areálem Čertových rybníků. Dokončení
plánujeme v závěru letošního roku,“
potvrdil nám Petr Michek, brněnský
právník a zároveň majitel Čertových
rybníků určených zejména rybářům.
Na vznik přírodního koupaliště pak
naváže výstavba cyklostezky, která
povede po okraji nádrže, kudy vedla

tzv. Bochnerova cesta. „Aktuálně začínáme s jejím projektováním. V budoucnu se stane součástí cyklostezky,
jež by měla propojit Prostějov s Konicí a k jejímuž vybudování se jednotlivé obce před časem zavázaly,“ přidal
Michek, jehož se Večerník dále zeptal,
jak vnímá skutečnost, že by nové přírodní koupaliště mohlo představovat
konkurenci pro stávající bazén fungující přímo ve Stražisku. „Nemyslím,
že to bude konkurence, naopak vše
se bude vzájemně doplňovat. Někdo
totiž dává přednost koupání v bazénu
a jiný zase v přírodě. Naším cílem je
společně s rybníky a koupalištěm vytvořit funkční celek sloužící k rozvoji
turistického ruchu nejen ve Stražisku,
ale v celém regionu. A k tomu stávající koupaliště ve Stražisku může
rovněž přispět. Ostatně nikoliv náhodou jsme si na něm pro letošní
rok pronajali občerstvení,“ zareago-

.283$/,ã7ę

Jan FREHAR
„Za dobu svého trvání si tato soutěž
vydobyla nezastupitelné místo mezi
významnými akcemi Olomouckého
kraje. Těší mě, že se obce do této soutěže stále hlásí. Svědčí to o jejich zdravém
sebevědomí a chuti ukázat ostatním,
že se mají čím pochlubit. Gratuluji
všem oceněným obcím a sdílím jejich
radost,“ řekl Josef Suchánek, hejtman
Olomouckého kraje.
Z vítězství v této tradiční soutěži se
letos radují ve Slatinicích, kterým
bude Zlatá stuha předána přímo v jejich obci 24. srpna. Na druhém místě
skončila obec Písečná na Jesenicku
a bronzovou příčku obsadily Němčice nad Hanou, kde mají z úspěchu
velkou radost. „Jsme opravdu rádi, že
se nám podařilo takové ocenění získat
a že jsme hlavně po těch dvou těžších
letech zase mohli uskutečnit projekt,

Němčice nad Hanou (mls) –
O modernizaci železniční trati
mezi Brnem a Přerovem se mluví
již desítky let. Realizace projektu
se výrazně dotkne také Nezamyslic či Němčic nad Hanou, kde by
mělo dojít i k výstavbě 600 metrů dlouhého železničního tunelu
v bezprostřední blízkosti města.
Ještě loni to vypadalo, že nákladná stavba rozdělená do tří etap
bude opět odložena. Nyní se věci
pohnuly výrazným způsobem dopředu. Nedávno se totiž podařilo
dokončit projektovou dokumentaci a projekt aktuálně žádá o stavební povolení. Kdy a za jakých
okolností se bude skutečně realizovat, zůstává zatím otázkou.

Vrchoslavice (jaf) – Od úterý
14. června začala oprava místní komunikace v obci Vrchoslavice směrem k rybníku Lopaťák. Starou hrbolatou cestu by měl nahradit nový
asfalt bezpečnější pro všechny, kteří
tuto cestu využívají, a to od cyklistů, bruslařů až po chodce. Dopravy
v rámci obce by se tato oprava dotknout neměla.

hNRO½FLEXGRX
OÅSHVWÉKDW

$KQVQRQXÆMQWRCNKwV÷DWFQXCPÆOG\K5VTCåKUMGOCèWPÊPGOD[O÷NQDÚVFQMQPéGPQX\¾X÷TWNGVQwPÊJQTQMW Foto: Martin Zaoral

val v této souvislosti Petr Michek
s tím, že zároveň chce pokračovat ve
zvelebování Čertových rybníků, kde
vyroste nová hlavní budova a také
zhruba 15 luxusních chatek s vlastním sociálním zařízením a rybář-

ským molem před každou z nich.
„Součástí areálu bude také tzv. Čertův kemp,“ doplnil Petr Michek, který rovněž provozuje kozí farmu na
pozemcích nad Růžovem, částí obce
Stražisko. Mimo to stojí za výstav-

bou polyfunkční budovy v centru
Konice. „Čertovy rybníky i Konice
se pro mě jakožto kluka z paneláku
z „oltecu“ neboli Starého Brna staly
skutečně novým domovem,“ vysvětlil svoji motivaci již dříve Michek.

DQ+îHàD>Á>C<ß@G@>CJQD>Á>C
na kterém se podílelo celé spektrum
našeho města. Všem patří velký dík.
Myslím si, že jsme zapůsobili i tím,
že jsme byli opravdu skvěle sehranou
partou. Obrovské poděkování patří
všem organizátorům a pracovníkům
úřadu, protože ti skvostně připravili
všechno do posledního puntíku,“ řekla k ocenění místostarostka obce Jana
Oulehlová.
A co obnášel projekt, se kterým do
letošního ročníku soutěže Němčice šly? „Zakomponován byl městský
úřad, základní umělecká škola, byty
pro seniory pod vedením pana Klevety. Představili jsme také naše hasiče,
připravovanou plochu pro výstavbu
nových rodinných domů a zakončení
proběhlo v našich sportovních areálech, kde jsme navštívili novou školní
halu i zrekonstruovanou školu. Tím,
jak bylo vše nachystáno a každý se ujal
zodpovědně své role, jsme rozhodně
zanechali skvělý dojem,“ nastínila Oulehlová. „Moc si tohoto ocenění vážíme,“ dodala.
Velkého úspěchu dosáhli také v Čelechovicích na Hané. Obec získala Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní
prostředí. „Obrovské poděkování patří
zastupitelstvu, zaměstnancům obce,
kteří se starají o veřejná prostranství,
ale i všem občanům, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, podílejí se na rozvoji obce a aktivně se zapojili
do prezentace obce. Z ocenění máme
opravdu velkou radost, protože jsme
od kočičích hlav ušli velký kus cesty.
Cena je pro nás velkým úspěchem,

0RGHUQÉzHOH]QLFH
z½G½RSRYROHQÉ

9UFKRVODYLFH
RSUDYXMÉFHVWX

Vesnice roku:ÎNKî>CNG<QÁ
PROSTĚJOV Letošní ročník soutěže Vesnice roku Olomouckého
kraje 2022 zná své vítěze. Letošní nejprestižnější ocenění Zlaté
stuhy si odnesly Slatinice na Olomoucku a kromě ocenění obdrží
obec také 200 000 korun. Na třetí
příčce v hlavní kategorii skončily Němčice nad Hanou, které od
kraje obdrží 100 tisíc. Ocenění se
z regionu dočkaly ještě Čelechovice na Hané, které získaly Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní
prostředí. Slavnostní vyhlášení
krajského kola soutěže proběhlo
ve středu 15. června.
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ale také závazkem k tomu, abychom
pokračovali nadále v tvorbě krajiny
a snažili se přírodě alespoň částečně
vrátit to, co jí často bereme,“ prozradila
k tomuto úspěchu starostka obce Jarmila Stawaritschová.
Za získáním ocenění stála řada významných projektů, které se v obci
podařilo v posledním období uskutečnit. „V posledních letech se nám
podařilo provést výsadby jak v obci,
tak i v extravilánu. Velkým projektem, který jsme poslední dva roky
realizovali, byl ÚSES (Územní systém ekologické stability – pozn.red.).
Předmětem projektu je realizace části
nových prvků, které byly vymezeny
v rámci dokončených komplexních
pozemkových úprav. Vznikly nové
interakční prvky, lokální biocentra,
biokoridory, regionální biokoridory
a ovocný sad, které budou působit
jako stabilizační části krajiny s pozitivním vlivem na okolí, včetně realizace
I. etapy naučné stezky. Navázali jsme
tímto projektem na stavby suchých
poldrů ve Studenci i pod Kaplí, které realizoval Státní pozemkový úřad.
Cením si velmi dobré spolupráce.
Podařilo se nám také ozelenit i další
plochu v obci, což je část území po
bývalém areálu cukrovaru získaného
darem od firmy Armex Oil Děčín.
Vytvořili jsme zde projekt Obecní
park u cukrovaru. Myslím si, že to
byly hlavní aspekty k získání ocenění, ze kterého mám upřímně velkou
radost,“ uvedla dopodrobna starostka
Čelechovic na Hané.

èGNGEJQXKEGNGVQU\ÊUMCN[<GNGPQWUVWJW\EGNCQRT¾XP÷P÷(QVQQDGEèGNGEJQXKEGPC*CPÆ

Ondratice (jaf) – Od nového školního roku by se školáci z Ondratic
dopravující se do základní školy
v nedalekém Brodku u Prostějova
měli dočkat změny v jízdním řádu.
V současné době jim autobus před
školou zastavoval krátce před zahájením vyučování v 7:55. Nově by
se mělo jednat o čas 7:45. „Změna ještě musí projít schvalovacím
kolečkem spojeným s celostátní
změnou jízdních řádů k 28. srpnu
2022. Věříme, že žádná z dotčených obcí nebude proti této změně nic namítat a školáci tak budou
moci chodit z autobusu s novým
školním rokem v pohodě, ne s jazykem na vestě,“ stojí v prohlášení
obce na jeho Facebooku.

=½YRU\Y.RVWHOFL
GRVWDO\]HOHQRX
Kostelec na Hané (mls) – Nových
železničních závor se dočkají
v Kostelci na Hané. Objeví se
na hlavní silnici v ulici 8. května
vedoucí od zdejšího vlakového
nádraží do centra města. Přitom
silnice překonává železniční trať
spojující Kostelec na Hané s Konicí. Celou záležitost již posvětilo
vedení města.

22061711055
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Odřezal katalyzátor
Policisté z plumlovského oddělení
přijali oznámení o poškození osobního vozidla Hyundai, které bylo
odstavené na volně přístupné ploše
před bývalou prodejnou potravin
ve Ptenském Dvorku. Neznámý
pachatel zřejmě pod rouškou tmy
z pondělí 13. na úterý 14. června
odřezal výfukové potrubí s katalyzátorem včetně dvou přírub a odcizil ho. Poškozené majitelce vozidla
tím způsobil škodu předběžně stanovenou na 8 000 korun. Věc policisté evidují a šetří jako přestupek
proti majetku.

Jel s pervitinem v krvi

22012610181

Ve středu 15. června večer policejní hlídka zastavila a kontrolovala
osmatřicetiletého řidiče osobního
vozidla Kia v Mostkovicích, u něhož provedla dechovou zkoušku,
zda není pod vlivem alkoholu,
která byla negativní. Dál u něj policisté provedli orientační test na
návykové látky, tentokrát s opačným výsledkem. Na zařízení se
pozitivně vyhodnotily látky amfetamin a metamfetamin. Řidič uvedl, že před šesti dny užil nitrožilně
0,2 gramu pervitinu a s výsledkem
testu souhlasil. Následně se dobrovolně podrobil vyšetření v nemocnici v Prostějově, při kterém
mu byl odebrán bio materiál. Dál
bylo zjištěno, že vozidlo, ve kterém
podezřelý cestoval, má od listopadu loňského roku propadlou technickou kontrolu. Událost je nadále
v šetření.

20. června 2022
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aneb jsme s vámi u toho...
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OLYYMPPIÁDDA VE
OLYMPIÁDA
VE ZZDĚTÍNĚ
DĚTTÍNĚ BAVILA. CHYBĚLY
CHYBĚĚLY „JEN“
„JEEN“ 3Rz½UYHOHNWUX]SÕVRELOD
NQRIOÉNRY½EDWHULH
DĚTI
DĚT
TI ZEE SO
SOUSEDNÍCH
OUSSEDNNÍCCH VESNIC
VESNNIC
NĚMČICE NAD HANOU Poslední květnovou sobotu zažili těžké
chvíle zaměstnanci prodejny elektro v Němčicích nad Hanou. Jak
Večerník tehdy informoval, během
provozní doby obchodu jim uvnitř
explodovala elektrobaterie. Jen díky
duchapřítomnosti a rychlému zásahu zaměstnanců se podařilo zachránit majetek v hodnotě milionů
korun. Jednatelka společnosti nyní
všechny upozorňuje na opatrnost při
skladování použitých baterií.

Na akci soutěžilo 94 sportovců od předškoláků až po deváťáky

ZDĚTÍN Mají rodiče skutečně zájem o to, aby jejich děti sportovaly? původní
I takovou otázku si museli letos položit organizátoři Olympiády dětí reportáž
a mládeže, která se uplynulou sobotu 18. června už počtvrté konala na pro Večerník
fotbalovém hřišti ve Zdětíně. Přestože na místo dění dorazily děti z dětských domovů z Prostějova, Konice, Plumlova či Olomouce, děti z blíz- Martin
kých vesnic bohužel tentokrát chyběly. Ani to však nevadilo a na všech ZAORAL
přítomných bylo znát, že si den v pohybu skutečně užívají.
Do zápolení bylo původně přihláZdětín se o uplynulém víkendu
proměnil v pověstnou olympijskou
vesnici. Ne, že by se v něm ubytovali skuteční olympionici, ale místní sokolové tu ve spolupráci s obcí
uspořádali Olympiádu dětí a mládeže. Soutěžilo se ve třech věko-
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děttí a mládeže
mláádeeže 2022...
20222...
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0RWRUN¿ĆNDVHWøæFH]UDQLODSRS¿GXQDG¿OQLFL
PROSTĚJOVSKO Předminulou neděli 12. června po osmnácté hodině
vyjížděly složky integrovaného záchranného systému na 20. kilometr
dálnice D46 ve směru od Vyškova
na Prostějov k dopravní nehodě motorkářky. A nebyl to vůbec příjemný
pohled. Žena na silném motocyklu
ve velké rychlosti nevybrala zatáčku
a narazila do svodidel. S těžkým zraněním musela být převezena do nemocnice. Policie nyní hledá svědky
této závažné nehody, obzvláště dosud
neznámou dámu, která měla motor- 2÷VCéV[ąKEGVKNGV¾ ąKFKéMC UKNPÆ OQ
VQTM[PG\XN¾FNC\CV¾éMWCPCF¾N
kářce poskytnout první pomoc.
„Pětačtyřicetiletá řidička motocyklu PKEK PCTC\KNC FQ UXQFKFGN 7VTR÷NC
značky Ducati jela v levém jízdním V÷åMÆ\TCP÷PÊRQNKEKGJNGF¾UX÷FM[
JCX¾TKG
ZHQVQ2QNKEKGè4
pruhu a v mírně pravotočivém úseku
nepřizpůsobila rychlost jízdy. Následně levou částí stroje třela. Nato se od
ji odstředivá síla vynesla do středových svodidel odrazila vpravo a spadsvodidel, po kterých zhruba třicet metrů la z motocyklu, který se zastavil

Martin ZAORAL

FOTOGALERIE

šeno 106 závodníků, nakonec jich
klikni na
dorazilo 94. Nejvíce obsazená byla
www.vecernikpv.cz
prostřední věková kategorie, v níž
soutěžilo 51 dětí, naopak předškoláků &÷VKUGFQUQWV÷åGPÊRWUVKN[UPGQD[éGLPÚO\¾RCNGOCDQLQXCN[\GXwGEJUKN
se utkalo pouze 14. „Opět jsme přiví- chovic na Hané, Bílovic, Krumsína dětí z okolních obcí, mezi něž patří
tali děti z dětských domovů a děti ze či Plumlova. Dorazili i malí sokolové třeba Ptení, Vícov či Stražisko. Z nich
vzdálenějších obcí jako třeba z Čele- z Prostějova. Mrzí mě však neúčast nepřijel vůbec nikdo,“ komentoval organizátor Tomáš Kučera, který oslovil
vedení všech okolních obcí i škol stej3x foto: Martin Zaoral
ně jako jednotlivé sokolské jednoty.
Mnozí se však do Zdětína každoročně
vrací. „Jsem tu už počtvrté a vždycky
se sem těším. Sportuji i přes rok, v Prostějově hraji florbal a zrovna včera jsem
byl plavat v lázních. Jinak jsem však na
akci nijak speciálně netrénoval, i když
po jejím skončení vždycky bývám nadšený a říkám si, že určitě s tím začnu,
abych příští rok skončil lépe,“ svěřil se
se svým odhodláním dvanáctiletý Pa0CCMEKFQTC\KNKKéNGPQXÆRTQUV÷LQXUMÆJQ5QMQNC
8wGOUQWV÷åÊEÊOHCPFKNKQTICPK\¾VQT6QO¾w-WéGTC
vel Miko, který žije v Dětském domo-

vých kategoriích: předškoláci a žáci
prvního či druhého stupně základních škol. Na všechny čekal sprint
na 40 až 60 metrů, vytrvalostní
běh na 300 až 900 metrů, trojskok
z místa, hod tenisovým míčkem
a štafetový závod.

Z auta vzal i pas
O elektrické nářadí za 30 000 korun přišel jeho majitel, když v noci
z neděle 12. na pondělí 13. června
zapomněl uzamknout osobní vozidlo zaparkované u domu v obci
Hruška. Zloděj mu z vozidla odcizil nejen tři vrtačky, brusku, dvě
baterie, nabíječky, nástrčné klíče
a ruční nářadí, ale i cestovní pas
a řidičský průkaz. Pachateli hrozí
za přečin krádeže až dva roky za
mřížemi.
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Majiteli „vybílil“ kůlnu
Ve středu 15. června odpoledne
se na policisty obrátil poškozený
muž s tím, že mu někdo vnikl na
pozemek u rekreačního objektu
v Prostějovičkách a vykradl kůlnu.
Hlídka na místě zjistila, že neznámý
pachatel udělal díru v plotě, kterou
se dostal na pozemek, a pak začal
úřadovat v dřevěné kůlně. Z ní vzal
a odnesl stavební nářadí jako brusky, vrtačku, motorovou pilu a další
v hodnotě předběžně vyčíslené na
19 000 korun. Další škodu způsobil
na drátěném oplocení ve výši 1 000
korun. Policisté z obvodního oddělení Plumlov v souvislosti s výše
uvedeným zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z trestného
činu krádeže a trestného činu porušování domovní svobody.
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na pravé krajnici. Při odražení motorky
od středových svodidel došlo k uvolnění a odhození nezpevněného štěrku
do prostoru dálnice v obou směrech.
Odhozené kameny poškodily vozidlo
značky Ford Galaxy jedoucí v opačném
směru,“ popsal vážnou situaci Libor
Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Řidička motocyklu při nehodě utrpěla
těžké zranění, se kterým byla převezena do Fakultní nemocnice
Olomouc. „Policisté odhadli
škodu celkem na dvě stě tisíc
korun, z toho sto tisíc na motocyklu, padesát na vozidle Ford
a padesát tisíc korun na svodidlech,“ prozradil Hejtman
s tím, že nehoda zůstává nadále
v šetření policistů z dálničního
oddělení Kocourovec.

O dva dny později se policie obrátila
na veřejnost se žádostí, v níž vyzývá
svědky nehody, aby se přihlásili. „Bezprostředně po dopravní nehodě neznámá žena poskytovala zraněné řidičce
první pomoc. Byla i svědkem havárie,
ale do příjezdu policejní hlídky z místa
odjela. Její výpověď by pomohla objasnit přesnou příčinu nehody. Z tohoto
důvodu žádáme neznámou ženu, aby se
policistům přihlásila. Zároveň pátráme
po dalších svědcích nehody, zda některý
z nich nevlastní záznam z palubní kamery, která zachytila průběh události, aby
se přihlásili na linku 158, nebo osobně,
telefonicky či e-mailem kontaktovali
přímo policisty dálničního oddělení Kocourovec na telefonních číslech 974 762
751, e-mail: krpm.osdp.dok.stsl@pcr.
cz,“ vzkazuje mluvčí krajské policie.
(mik)

Foto: Martin Zaoral

vě v Prostějově a zároveň je žákem ZŠ
Dr. Horáka.
Pokud mu jeho odhodlání vydrží,
bude moci do Zdětína vyrazit i příští
rok. „Jsme přesvědčení, že je prostě
nezbytně nutné podobné akce pořádat. Navíc nás těší nadšení všech dětí,
které k nám dorazí. Takže akci příští
rok budeme určitě opět pořádat,“ prohlásil Tomáš Kučera, který zároveň
poděkoval všem sponzorům.
Dětskou olympiádou aktivity sportovců ve Zdětíně neskončily. Už
v sobotu 9. července bude obdobný
organizátorský tým pořádat jubilejní 10. ročník triatlonového klání
Zdětín open.

letní

akce na
PØEDPLATNÉ

červenec
a srpen za

1500 Kč
Platí pro 8 vydání.

Více informací na:

582 333 433, 608 960 042,
predplatne@vecernikpv.cz
či v redakci na Vápenici 19.

Hasiči přijali informaci o požáru v sobotu 28. května krátce před desátou
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hodinou. „Došlo k samovznícení použité knoflíkové baterie, kterou donesl
na prodejnu zákazník. Tato baterie
mohla být poškozená, naštěstí nedošlo
k výraznému rozhoření,“ prozradila na
Facebooku Jana Baluchová, jednatelka
ELEKTRO-Jana.
Přestože požár nebyl nikterak rozsáhlý
a škody jsou místo milionů „pouze“ v řádech desítek tisíc korun, odstranění následků nějakou dobu trvalo. „Ráda bych
upozornila na manipulaci s použitými
bateriemi. Tato událost se může stát na
kterémkoliv sběrném místě i při skladování baterií v domácnostech,“ vzkázala Baluchová, která všem zároveň poděkovala za
pochopení a trpělivost.
(mls)

Å3URYRNRYDO$OHGRMHEDWKRWDNQHPěO´
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Po násilném dramatu skončil muž ve vazbě, hrozí mu 10 let kriminálu
➢ z titulní strany
ČELECHOVICE NA HANÉ Tak
tato návštěva vůbec nedopadla dobře! Přitom všechno začalo dobrým
skutkem... Dvaačtyřicetiletý muž popíjel v hospodě se svým invalidním
kamarádem a poté mu pomohl i s vozíkem na cestě do bytu v domě s pečovatelskou službou v Čelechovicích
na Hané. Zdravotně handicapovaný
muž pozval svého dobrého kamaráda
dovnitř, kde společně dále popíjeli
alkohol. V tom se však v bytě objevil
soused, který podle exkluzivního
svědectví získaného Večerníkem přišel hodně nevhod. Invalida už pak
jen přihlížel tomu, jak se dva muži
do sebe pustili, přičemž ten mladší
použil hodně brutální násilí. Souseda
srazil na zem, kopal ho a bil po celém
těle. A navíc jej pak okradl o osmatřicet tisíc korun!
Ve vazební věznici skončil minulé úterý
dvaačtyřicetiletý muž, který má na svědomí surové napadení čtyřiašedesátiletého seniora v domě s pečovatelskou
službou v Čelechovicích na Hané.
Poškozený po jeho útoku skončil v prostějovské nemocnici, kde zůstal hospitalizovaný. „V pondělí 13. června v odpoledních hodinách v Čelechovicích
na Hané došlo mezi nimi v bytě jiné
osoby při společném požívání alkoholických nápojů ke slovní rozepři, která
vyústila až ve fyzické napadení. Mladší

útočník srazil staršího na zem, kde do
něj kopal, bil po celém těle a tím mu
způsobil velmi vážná zranění. Potom
se spolu přemístili do bytu poškozeného, kde využil jeho bezvládného stavu
a ukradl mu finanční hotovost osmatřicet tisíc korun. Pak z bytu zmizel,“ popsala řádění násilníka Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Jak dodala, policisté se ovšem do vyšetřování případu pustili až následující
den. „Napadení nám bylo oznámeno
až v úterý 14. června a během dopoledne jsme na základě získaných informací a rychlé operativní činnosti
podezřelého zadrželi a převezli na
služebnu. Tam s ním proběhly potřebné úkony a muž skončil v policejní cele. Bylo mu sděleno podezření
ze dvou trestných činů, a to krádeže
a těžkého ublížení na zdraví, za které
mu podle trestního zákoníku hrozí
trest odnětí svobody od tří do deseti
let,“ sdělila Miluše Zajícová s tím, že
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Foto: Martin Zaoral

brutální násilník byl posléze zbaven
svobody. „Z naší strany byl vydán
podnět k podání návrhu na vzetí
obviněného do vazby, který byl akceptován státním zástupcem a poté
i soudcem a obviněný byl eskortován
do vazební věznice, kde si zřejmě počká do rozhodnutí soudu,“ potvrdila
mluvčí krajské policie.
Večerníku se podařilo zkontaktovat přímého svědka brutálního
napadení. Podle něj v celém konfliktu rozhodně nebyl žádný úmysl,
podstatnou roli v něm měl alkohol.
„S kamarádem jsme si v pondělí zašli
do hospody, a jelikož jsem na vozí&XGąG MFG \ON¾EGPÚ OWå åKN LUQW QF ku, tak mě vytlačil do toho kopce až
\Cé¾VMWVÚFPG\CRGéGV÷P[RQNKEGLPÊR¾U k domu, kde s partnerkou žiji. Tak jsem
MQW
Foto: Martin Zaoral ho pozval ještě k nám do bytu, kde jsme

dál popíjeli. Byli jsme už docela v náladě, moc si z toho večera nepamatuju,“
popsal muž, u něhož doma k celé roztržce došlo. „V tom se bez zaklepání
otevřely dveře a vtrhl sem soused z vedlejšího bytu. Přiznám se, že jsem ho
nikdy neměl moc v lásce, protože rád
ostatní provokoval. Chtěl, abych mu
taky nalil, což jsem odmítl. Na to nám
začal hodně sprostě nadávat a vyhrožovat. Kamaráda popadl amok a začal se
s ním rvát. Úplně se mu zatmělo před
očima,“ pokračoval svědek události, na
němž bylo patrné, komu z obou mužů
patří jeho sympatie. „Ale dojebat ho tak
neměl,“ dodal přece jen s tím, že jeho
parťák zraněného souseda nakonec odtáhl do jeho bytu.
O tom, co se dělo dál, dle vlastních

akce
v regionu
Oslava 140 let založení
SDH Kostelec na Hané
Kulatiny oslaví o víkendu hasiči z Kostelce
na Hané. Mají co slavit, nedávno se
dočkali nové, moderní zbrojnice, odkud vyjíždí k řadě zásahů a sbor navrch
pořádá i společenské akce. Jednou z nich
budou i sobotní oslavy výročí. Ty začnou
formálně, a sice slavnostní schůzí hasičů
v budově základní školy, která začne
v 10.00 hodin. Program bude pokračovat
odpoledne, kdy ve 14.00 hodin dojde k vítání sborů u hasičské zbrojnice. Následovat
bude předání nového dopravního automobilu jednotce. A program završí v 15.00
hodin ukázka zásahu současné i historické
požární techniky.

Klavír na zámku
Zámek Plumlov zve do obřadní síně vysokého zámku. V neděli 26. června od
17:00 hodin zde proběhne klavírní koncert
Barbory Dostalíkové. Zazní romantické
i populární melodie.

Party v Hrubčicích
Rozmanitou akci, kde budou prim hrát
zvířata, chystají na sobotu 25. června
v Hrubčicích. Zdejší fotbalové hřiště se stane
dějištěm party. A zejména právě milovníci
zvířat se mají na co těšit. Součástí akce jsou
výstavy zvířat, například ježků bělobřichých
nebo morčat. Děti se budou moci rozplývat
nad huňatými králíky tedy, stejně jako
nad králičím hopem – překážkovým
závodem pro králíky. Chybět nebudou ani
atrakce jako malování na obličej, šipky
nebo střílení ze vzduchovky. Občerstvení
zajišťují místní hasiči. Akce potrvá mezi
9.00 a 19.00 hodin.

slov nic neví. „Že mu tam měl něco
ukrást? Tak to netuším, spíš o tom
pochybuju, ale vyloučit to taky nemůžu. On tam měl hrozný nepořádek, kdo ví, jestli si ty peníze třeba
jen někam nezaložil,“ prohlásil svědek v souvislosti s krádeží.
Večerník se během uplynulého týdne
snažil zjistit aktuální zdravotní stav napadeného seniora, ale bohužel neuspěl. Mluvčí
krajské záchranky Lucie Mikisková na dotazy Večerníku nereagovala vůbec a odmítavé stanovisko k informacím projevil také
tiskový mluvčí společnosti Agel provozující Nemocnici Prostějov. „Obecně platí,
že konkrétní informace k pacientům vám
z důvodu ochrany osobních údajů nemohu poskytnout,“ napsal Večerníku Adam
Knesl.
(mik, mls)
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„NOVÁ BUDOVA DOMOVA
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VÍCEMĚŘICE Dva roky projektování jsou u konce a už je v plném proudu stavba za desítky
milionů korun v areálu Domova
u rybníka ve Víceměřicích, kde
vzniká nový domov se zvláštním
zaměřením pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou či demencí. Přispět na něj mohou lidé
odesláním částky na transparentní účet 293769461/0300. Kapacita domova pro tyto klienty by
se z nynějších třiceti šesti osob
měla zvýšit na dvojnásobek už
do konce příštího roku, kdy by
měla nová budova mít kompletní
kapacitu. Jak náročný byl tento
projekt a co dalšího přinese, prozradil exkluzivně pro Večerník
ředitel Domova Felipe Sánchez
López a starosta obce Eduard
Novotný (na společném snímku).

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan
FREHAR
yy Kdy se zrodil nápad na vybudování nového pavilonu v Domově u rybníka?
Eduard Novotný: „Je to již několik let, co se zastupitelstvo obce
zajímalo o rozšíření kapacity Domova. V posledních letech se tato
myšlenka řešila intenzivně, protože byly vypsány dotační tituly, kde
by se mohla obec spolupodílet na
financování. Prvním krokem byla
příprava záměru a zpracování projektové dokumentace, od toho se
vše odvíjelo. Podali jsme žádost
o dotaci na ministerstvo a věřili, že
můžeme uspět. Velké poděkování
za podporu zaslouží zastupitelé
obce Víceměřice, kteří tuto myšlenku podpořili. Projekt je krokem
vpřed v oblasti sociálního rozvoje
a nesmírně mě těší, že zastupitelstvo dalo celé akci zelenou.“
Felipe Sánchez López: „První
myšlenka vznikla z toho, že sociální služby v obci mají téměř 100le-

tou tradici. Druhou důležitou
věcí je zkvalitnění služby, zejména co se týče zázemí pro klienty
a zaměstnance. Společně s panem
starostou a zastupitelstvem obce
Víceměřice jsme jednoho dne
sedli a řekli si, že do toho půjdeme. Realizace nového projektu
byla během na dlouhou trať, ale
i neskutečnou výzvou, která před
námi stála. Vlastní realizaci předcházela řada setkání, abychom
mohli připravit kvalitní projekt.
Podařilo se nám najít společnou
řeč a sen se začal plnit.“
yy Můžete přiblížit, pro které klienty je přesně Domov se
zvláštním režimem určen?
F. S. L.: „Vycházeli jsme z poptávky po službách a potřebnosti v daném regionu. Zaměřili jsme se na
lidi seniorského věku a konkrétně
s Alzheimerovou demencí. Tato
nemoc se v populaci vyskytuje
stále častěji a stává se populační.

Ředitel Domova u rybníka Felipe Sánchez López
a starosta obce Eduard Novotný představují nový projekt

5VCTQUVCQDEG'FWCTF0QXQVPÚ PCUPÊOMWXNGXQ CąGFKVGN&QOQXCW4[DPÊMC(GNKRG5¾PEJG\.ÐRG\RąGFUVCXWLÊRTQLGMV

Pro naši malou obec je tento proces
náročný, protože Domov má daleko
větší rozpočet než obec sama...
Nemyslím si, že demence rapidně
přibývá, připisuji to spíše k lepším
diagnostickým technikám. I když
demence nemá zcela jasnou etiologii, můžeme se domnívat, že lidí
s lehčími projevy bude přibývat.
Domov se zvláštním režimem je
specializovaná sociální služba určená právě lidem, kteří už nezvládnou samostatně žít a potřebují pomoc jiných.“
yy Co všechno přinese nová budova Domova se zvláštním režimem?
F. S. L.: „Hned dvě důležité věci.
Zkvalitnění sociální služby v naší organizaci a pracovní místa. Patříme
k největším poskytovatelům a zároveň i největším zaměstnavatelům
v regionu. Bylo by naivní usnout na
vavřínech a nepracovat na zlepšení
podmínek pro klienty, ale i zaměstnance. V nové budově najdeme

vizitka
FELIPE SÁNCHEZ
LÓPEZ
✓ narodil se 19. července 1990 na Slovensku
✓ po ukončení střední zdravotnické školy
absolvoval univerzity v Brně, Trnavě, Ostravě a další profesní studie
se zaměřením na zdravotnictví a management v sociálních službách
✓ už v průběhu studií pracoval na urgentním příjmu a v zařízení
sociálních služeb jako pečovatel a pak sestra
✓ od roku 2011 se aktivně zajímá o situaci v prostředí sociálních
služeb nejen v Česku, ale i na Slovensku a vede portál
o sociálních službách
✓ na Slovensku se věnoval také managementu kvality, v roce 2017
se ve věku 26 let stal jedním z nejmladších ředitelů velkého
poskytovatele sociálních služeb v rámci ČR
✓ aktivně se podílel na přípravě komunitního plánu na Prostějovsku
a v současné době je místopředseda krajské organizace APSS ČR
✓ je autorem největšího validovaného výzkumu spokojenosti
zdravotnických pracovníků v sociálních službách v rámci ČR
✓ spolu s vedením obce Víceměřice je spoluautorem největšího
investičního projektu do sociální oblasti v regionu
✓ je vášnivým motorkářem, věnuje se florbalu a přednášení
zajímavost: na sladké nedá dopustit, a jak říká, bez čokolády
nemůže existovat

šestatřicet plně elektrických lůžek,
společenské prostory, novou terapii,
která v Domově ještě není, a zázemí
pro personál. Vše bude splňovat ty
nejpřísnější normy a v souladu s materiálně technickým standardem pro
pobytové služby přinese přímo ideální podmínky pro život v takovém
zařízení.“
E. N.: „Demografická křivka se
nám posouvá a prodlužuje se průměrná délka života. Evidujeme
zvýšený zájem o služby, hlavně
z řad seniorů, kteří postupně ztrácejí fyzické schopnosti. Poptávka
má narůstající trend, a i přes výstavbu nových kapacit nebudeme
schopni vyhovět všem žadatelům.
Jako starostu mě těší, že jsme společně se zastupitelstvem obce našli
řešení, jak pomoci nejzranitelnější
skupině obyvatelstva.“
yy Jak náročné bylo přetavit
tento projekt ve stavbu?
E. N.: „Pro naši malou obec je tento proces náročný, protože Domov
má daleko větší rozpočet než obec
sama. Zafinancovat tak rozsáhlou
výstavbu není vůbec jednoduché
a bez pomoci by to nebylo možné.
Zároveň velký dík patří Olomouckému kraji, který nám přispěl téměř
sedmnácti miliony korun, a Ministerstvu práce a sociálních věcí,
které se podílelo rovněž výraznou
měrou. Zároveň musíme poděkovat
všem, kteří se na realizaci projektu
spolupodíleli.“

Foto: Jan Frehar

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem lidem,
kteří na konto už přispěli. I díky nim můžeme
projekt nadále realizovat. Budeme velmi rádi,
když se přidá více lidí a podpoří tak dobrou věc,
která se může týkat každého z nás...

F. S. L.: „Kdybych měl ještě
doplnit, tak vlastní realizaci projektu předcházela
příprava, která zabrala téměř dva
roky. Při zhotovení stavby v takovém objemu jsme se snažili vše
připravit, aby nás nic závažného
nepřekvapilo. Výstavba je z časového hlediska menší porce než
vyřízení všech administrativních
formalit. Velké poděkování patří
Olomouckému kraji nejen za finanční, ale i metodickou podporu projektu a obci Víceměřice, se
kterou jsme našli společnou řeč.
Pustili jsme se do historicky největšího projektu v rámci sociální
infrastruktury v regionu a pevně
věřím, že přínos bude i za hranicemi regionu.“
yy Jedná se o dotace na kompletní stavbu i s vybavením?
F. S. L.: „Jde celkově o dvě dotace,
jedna je na výstavbu a druhá zahrnuje vybavení budovy. Aktuálně
ještě dolaďujeme detaily druhé
žádosti a spustíme výběrové řízení na dodávku vybavení. Budova
bude multizdrojově financována
a zároveň bych připomněl i zřízení
transparentního účtu.“
yy Kolaudace nové budovy by
měla proběhnout do konce roku?
E. N.: „Ano mělo by tomu tak
být, ale už jsme požádali o dodatek, aby se kolaudace přesunula do
konce března, protože nechceme
nic uspěchat. Začít provoz v budově, která ještě dýchá čerstvostí,

2T¾EGPCPQXÆOFQOQXWUG\XN¾wVPÊTGåKOGOLUQWXRNPÆORTQWFW
Foto: Jan Frehar

by nebylo dvakrát rozumné. Součástí budovy bude dobudování
přilehlé infrastruktury, a to garáží,
silnice atd.“
yy A kdy se objeví osazenstvo?
F. S. L.: „Budu rád, když první klienti začnou bydlet v prvním kvartálu 2023. Nedokážu momentálně
přesně říct, kdy přesně to bude,
protože to závisí i na dalších okolnostech. Vše musí být důkladně
připraveno. V průběhu roku 2023
bude zahájen plný provoz objektu.“
yy Celkový projekt byl vyčíslen
na částku 65 milionů. Můžete
prozradit, kdo se na úhradách
podílel a kolik musí dát obec ze
svého?
E. N.: „Máme smlouvu s dodavatelem stavby, že růst cen zde nehraje
roli, ale samozřejmě se objevují
různé vícepráce, takže ta stavba
bude určitě o něco dražší, než byla
smlouva. Je to ale spíše o tom, že se
musely určité věci pozměnit, protože v původním projektu se menší
detaily musely měnit. Firma má
také samozřejmě problémy s do-

dávkami nejrůznějšího materiálu,
který není, ale většina věcí byla včas
objednaná, což bylo velké plus.“
F. S. L.: „Jsme rádi, že se v současné době nadále daří pokračovat
podle plánů. Na různých místech
po celé republice se stavby kvůli
inflaci ruší. Můžeme tak být opravdu rádi, že stavíme.“
yy Založili jste i transparentní
účet. Kam mohou případní zájemci peníze zaslat a na koho se
mohou obrátit s dotazy či domluvou o spolupráci?
E. N.: „Transparentní účet najdete
na stránkách obce i stránkách Domova. Stejně jako v dnešním vydání na straně 11. Finanční prostředky budou použity na nový pavilon
a za všechny příspěvky chci touto
formou poděkovat.“
F. S. L.: „Touto cestou bych chtěl
poděkovat všem lidem, kteří na
konto už přispěli. I díky nim můžeme projekt nadále realizovat.
Budeme velmi rádi, když se přidá
více lidí a podpoří tak dobrou věc,
která se může týkat každého z nás.“

vizitka
EDUARD NOVOTNÝ
✓
✓
✓
✓

narodil se 14. března 1964 v Opavě
odmaturoval na Střední zemědělské škole ve Vyškově
po studiu pracoval jako agronom v Agrodružstvu Tištín
následně působil v cukrovaru Eastern Sugar Němčice nad Hanou,
AG. Prefarm, s.r.o.
✓ je dlouholetým členem dobrovolných hasičů a zahrádkářů
ve Víceměřicích
✓ byl dlouhodobým zastupitelem obce
✓ od roku 2010 je starostou obce Víceměřice
✓ jeho největšími zálibami je práce na zahradě a celková starost
o přírodu
zajímavost: od mládí hrával stolní tenis a tento sport je pro něj
nadále číslem jedna
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PéVéčku je osm roků
Jiří Pospíšil, první náměstek prostějovského primátora, vzpomíná nejen na začátky hnutí
rem, a proto jsme se rozhodli s několika přáteli založit nové hnutí, jenž by
v komunálních volbách spojilo ty, kteří
mají podobné názory, hlavně pak chtějí něco pro své město udělat. Nechtějí
jen sedět, kritizovat, ale chtějí své představy o budoucnosti Prostějova
a zkušenosti využít ve prospěch všech.

Proto vzniklo hnutí s názvem PéVéčko.“
yy Vzpomenete si na začátky?
„Začátek nebyl jednoduchý. Nejdříve
bylo nutné sesbírat předepsaný počet
podpisů, aby mohlo hnutí vzniknout.
Oslovili jsme své známé, kamarády,
přátele a počet podpisů začal přibývat.

AHOJ PRÁZDNINY!
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
PRO DĚTI

SOUTĚŽE O CENY
SKÁKACÍ HRAD
2%Î(5679(1352'Ü7,,52',Î(=$-,Ģ7Ü12
1$18.İ='$50$

Čtvrtek 30. června 14 - 18 hodin

K nám dvěma se přidal i náš kamarád
Lukáš Andrýsek. Byli jsme překvapeni, jakou podporu máme u veřejnosti.
Během měsíce jsme opravdu sesbírali
potřebný počet podpisů a mohli jsme
hnutí zaregistrovat. A bylo to. Dobrá
věc se podařila, 14. června 2014 jsme
byli oficiálně zaregistrováni.“
yy Liší se PéVéčko od jiných politických stran a hnutí?
„Jsme regionální uskupení, na rozdíl
od celostátních stran je naší prioritou
Prostějov. Nejsme svázáni celostátní
politikou, a tudíž pro město můžeme
pracovat naplno. Kdo jiný může lépe
vnímat problémy místních lidí než právě regionální uskupení? Všichni, kteří
za nás kandidují, dlouho žijí v našem
krásném městě, jsou ve svých oborech
velmi známí a samozřejmě něco dokázali. Mají chuť, nápady a vůli pro město
něco udělat.“
yy A jaká jména na kandidátce PéVéčka najdeme v letošních komunálních volbách?
„Zatím jsme ve vašem týdeníku odhalili první desítku a brzy začneme
představovat jednotlivé kandidáty.
Naše kandidátka je z podstatné většiny
shodná jako kandidátka před čtyřmi
lety, ale jsou na ní i nové známé tváře.
Je na ní široké spektrum osobností
z různých oborů. Věříme, že dokážeme oslovit široké spektrum voličů.“

22061010983
22061010983

Zadavatel a zpracovatel: ANO 2011

i před čtyřmi lety. Když jsme se ale snažili pro letošní komunální volby vymyslet
heslo jiné, zjistili jsme, že vymyslet motto, se kterým se ztotožňujeme a zároveň
je stejně silné, snad ani nejde. Doufáme,
že naše motto, které je zároveň i pravdou, ‚Milujeme Prostějov‘, osloví nejen
většinu patriotů Prostějova, ale prostě
všechny, kteří si uvědomují, jak krásné
město máme
a jak dobře
se v něm
ž i j e .“
(pr)

„Mladé pušky“ ODS a nezávislých osobností:

Tancující LEGO i „městský“ ekolog
Kandidátka občanských demokratů a nezávislých osobností
města Prostějova odtajnila další kandidáty, kteří se budou v jejích
barvách ucházet o podporu Prostějovanů v zářijových komunálních volbách. Jejich jména potvrzují, že listina, kterou v souboji
o primátorský řetěz povede náměstkyně Milada Sokolová, bude
znovu soutěžit o roli„nejmladší kandidátky“.
Tomáš Lázna
– stavitel Lego radnice

Bistro Hloučela U Matesů

ANO, BUDE LÍP,
BUDOU PRÁZDNINY!

yy V komunální politice už se pohybujete od roku 2006, co je podle
vás v komunální politice nejdůležitější?
„Především je potřeba říci, že klasické
rozdělení na pravici a levici zde určitě
neplatí. Jestli opraví chodník pravičák,
nebo levičák, to je přece jedno. Komunální politika je úplně o něčem jiném,
o prosperitě, spokojených obyvatelích,
o možnostech a příležitostech občanů
podílet se na změnách ve městě, ve
svém nejbližším okolí. Myslím si,
že my v Prostějově máme neustále vynikající výchozí podmínky.
Žijeme v jednom z nejlépe hospodařících měst v České republice
a tento potenciál bychom chtěli
i nadále využívat pro rozvoj našeho krásného města, proto opět
připravujeme atraktivní volební program pro naše občany.“
yyApročprávěheslo„Milujeme
Prostějov”?
„Ano, je pravdou, že jsme
měli stejné motto

uspořádalo Sportcentrum – DDM,
kde mladý vědec první rok vede
kroužek LEGO robotiky pro děti.
Aktivní Tomáš Lázna navíc už čtyři
roky vede komisi rady města pro
IT a Smart city, která má na starost
modernizaci fungování našeho
města.
Libor Marčan
– bojovník za ozelenění města

Mezi nejvýše postavenými kandidáty bude hned v první pětce figurovat mladý vědec Tomáš Lázna.
Ten působí jako vědecký pracovník na brněnském Vysokém
učení technickém, kde se věnuje
výzkumu v oblasti robotiky. Velmi
aktivní je ovšem také ve svém domácím Prostějově, kde ho zejména mladí lidé znají jako zakladatele
a dlouholetého předsedu spolku
Pomáháme tancem, který vznikl
z iniciativy několika studentů. Ti
úplně sami doslova ze země vydupali největší charitativní ples ve
městě, na jehož deseti ročnících se
pro potřebné děti vybral už bezmála milion korun.
Letos na sebe Tomáš Lázna upozornil také originální aktivitou, kdy
vyprojektoval a následně z kostek
Lega sám postavil věrný model
prostějovské radnice o výšce 1,4
metru, na který použil 9600 kostiček. Ten se stal hitem první prostějovské výstavy LEGO, kterou pod
vedením Tomáše Lázny na jaře

V první desítce listiny ODS a nezávislých osobností bude premiérově figurovat také učitel biologie
na Gymnáziu Jiřího Wolkera Libor
Marčan.Ten poslední čtyři roky působil jako předseda komise rady
města pro životní prostředí, v níž
odstartoval řadu aktivit, které mají za cíl další ozelenění Prostějova
a vůbec silnější přítomnost přírody
v ulicích města. Zmínit můžeme
například tisíce metrů květnatých
luk, nové trvalkové záhony, desítky stromů ve městě či významné
rozšíření krajinné zeleně. Podílel
se také na zpracování plánu péče
o lesopark Hloučela. Přes své mládí je aktivní včelař a vystudovaný

ekolog Libor Marčan považován
za odborníka, který například vystupuje v pořadu České televize
Toulavá kamera, kde představuje
přírodní zajímavosti naší Hané
a spolupracoval také na několika
dalších úspěšných dokumentárních pořadech. Popularizaci přírody se věnuje i ve spolupráci s prostějovským ekocentrem a botanickou zahradou.
Mládí má modrou
„Komunální politika by neměla
být místem, kde se střídají stále
stejné tváře. My věříme tomu, že
mladí lidé musí dostat zejména
na komunální úrovni brzy prostor,
aby v ní byl slyšet hlas jejich generace,“ osvětlila strategii ODS a nezávislých osobností jejich jednička
Milada Sokolová, která k tématu
dodala: „I proto jsme před čtyřmi
roky dva naše nejmladší kandidáty, kteří mají navzdory věku jednoznačnou odbornost ve svých
oborech, nominovali do čela dvou
odborných komisí rady.“
Mladý tým doplňuje také makléř
Daniel Valdez, kterého znají fanoušci čechovického fotbalu jako hráče
tamního Sokola a člena mužstva,
které letos „vykopalo“ historický
postup do krajského přeboru.
Mladí Prostějované zkrátka budou
mít v letošních komunálních volbách svůj výrazný hlas.
(pr)

22061711038

yy Kdy a proč jste společně s bývalou náměstkyní Ivanou Hemerkovou založili PéVéčko?
„Bylo to před osmi lety v roce 2014.
Důvodem byly naše vlastní zkušenosti
s děním v politických stranách, zkušenosti, jak velké politické strany fungují.
Chtěli jsme s Ivanou jít vlastním smě-
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Konstelace hvězd Prostějova

bude v
ký

Drahé pohonné hmoty budou nutit čím dál tím víc Prostějovanů chodit
pěšky nebo jezdit na kole. A dokonce i do práce, na což si spousta lidí bude
muset teprve zvykat. Doba je holt těžká a každý z Prostějovanů se bude
muset zamýšlet nad tím, kde ušetřit nějakou tu korunu.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Čekají vás mnohdy ostré spory s lidmi, kteří se po celý týden vyskytují ve
vaší blízkosti. Důvodem hádek je vaše
věčná nespokojenost se vším, co udělá
ten druhý. Možná byste se měli zamyslet sami nad sebou.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Celkem poklidný způsob života
vám tento týden naruší cizí osoba,
která dokáže ovlivnit vaše chování.
Dotyčnému člověku se budete chtít
vyhnout, ale nebude to tak jednoduché. Setkání se neubráníte.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Měli byste si více vážit toho, co vám
nabízí rodinný krb a milující partner.
Zatím jste pořád více ve společnosti
a poslední dobou se vracíte domů
i pod vlivem alkoholu. Chcete ztratit
rodinu?
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Vaše hlava bude pracovat na plné
obrátky a budete chrlit jeden nápad
za druhým. Potíž je v tom, že nenajdete dostatek lidí, kteří by vaše geniální plány pomohli realizovat. Sami to
totiž absolutně nezvládnete.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Radost vám tento týden udělá některý
z potomků, na něhož budou ve škole
učitelé pět jen samé ódy. Budete na
něj pyšní. Na druhé straně se budete
neustále pídit po tom, po kom to dítě
vlastně je.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
V poslední době jste přišli o dost
peněz, ale nevzdávejte se naděje.
Už brzy se dostanete k výhodnému
kšeftu, který vás může vrátit do
původní finanční stability. Můžete
i trochu riskovat, tentokrát uspějete.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Potřebovali byste někoho, kdo by
vás povzbudil a nehledal na vás jen
chyby a nedostatky. Doma zastání
rozhodně nenajdete, takže se se svými problémy svěřte kamarádům.
Určitě se někdo najde.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Zlomový okamžik ve vašem životě
může nastat už během tohoto víkendu. Potkáte člověka, který na první
pohled bude vypadat, že neumí do
pěti napočítat. Omyl! Právě on vám
ukáže cestu z krize.
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Stále se točíte okolo jediného problému, a to je nedostatek autority.
Můžete si ale za to sami. V poslední
době jste udělali několik chyb
a vůbec neumíte jednat s lidmi. Proto
se nesnažte nikomu radit.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Rodinné vztahy nebyly u vás ještě
doteď nijak růžové, teď se to ale
začne postupně měnit. Své příbuzné
si získáte tím, že se konečně začnete
věnovat partnerovi a dětem tak, jak
se opravdu sluší a patří.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Váš smysl pro pořádek není
bůhvíjaký, takže nebude divu, že
poztrácíte hned několik věcí. Nebo
je dlouho nebudete moci najít.
Pokud byste si ale doma uklidili,
udělali byste radost nejen sobě.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Doma se budete nudit, takže logicky zatoužíte po zábavě jinde.
K duhu vám přijde společnost přátel
a známých, kteří vás vytáhnou na
nejeden mejdan. Přijdete tak na jiné
myšlenky a získáte i sebevědomí.

... tentokrát ze sortimentu: 3(ą,92
Kaiserka cereální
Rohlík tukový
þRNROiGRYiUROND

90 g
43 g

70 g
Kobliha s ovocnou náplní
65 g
Croissant
52 g
'RQXWVÿRNROiGRX
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Naše
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Pečivo je druh jídla, který se připravuje pečením případně smažením jako
například koblihy, lívance, palačinky. Dělíme jej na sladké a slané. Vyrábí
se z různých druhů těsta s obsahem obilné mouky v závislosti na druhu,
který se připravuje. Ingrediencí, kterých se k pečení využívá, je obrovské
množství - lze použít prakticky všechny. Nejčastější je mouka, voda, cukr,
vejce, tuk či mléko. A tak jsme se vydali zjišťovat, kde se vyplatí co koupit.
Oblíbená cereální Kaiserka je nejlevnější hned na čtyřech místech (viz.
tabulka), čokoládová rolka na třech, naopak nejlevnější koblížek nabízí
výhradně Billa. Kdo má v oblibě croissant, měl by navštívit Albert či Penny market, kde mají i cenově nejvýhodnější donut s čokoládou. Klasický
rohlík tukový nabízí všechny markety za stejnou cenu..
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 15. června 2022.
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21102921407

Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 21. června: Svatoplukova, Třebízského, Přemyslovka, Vrahovická - autobusové nádraží, Janáčkova, V. Ambrose, Karlov, Vrchlického, Vrahovická komunikace SSOK křižovatka Svatoplukova – Janáčkova směr železniční
přejezd
čtvrtek 23. června: Barákova I, Českobratrská, nám. Padlých hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha, Kollárova, nám.
Spojenců, Divišova, Slovenská, Milíčova, Al. Krále, Lužická, Budovcova, Budovcova parkoviště, vnitroblok Olomoucká – Budovcova, Olomoucká komunikace SSOK křižovatka Vojáčkovo nám. – Barákova pravá strana směr
železniční přejezd

21041620442

Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbovýcha revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Želeč
Dne: 11. 7. 2022 od 8:00 do 13:30
hodin. Vypnutá oblast: Želeč č. p. :
15, 214, 67, 66, K/39/1.
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 12. 7. 2022 od 7:30 do 15:00

hodin. Vypnutá oblast: jednostranně ulice Šafaříkova od č. 284 po konec s č. 316.
Obec: Prostějov
Dne: 13. 7. 2022 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: ul. Blaho-

slavova č. 13-19, Floriánské nám. č.
1 a zastávka, ul. Fanderlíkova č. 8 36, 15-23, ul. Fl. Nováka č. 3, 5, ul. J.
B. Pecky č. 2 - 10, ul. Kostelecká 2a,
2b - 14, 3, 5.
EG.D, a.s.

22060810967

nákupní servis
pro vás

INFOSERVIS
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Za vzpomínku

REALITY

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

na své blízké

Koupím byt jako investici 2KK a větší v
okrese Prostějov. Platba hotově. Tel.: 775
466 354

20. června 2022

PpQü

NYNÍ

2

Pronajmu nové prostory 200 m s výlohou
7x3m, hlavní ulice, zateplené, vlastní spotřebiče - nízké náklady. I. patro, vhodné na
menší návštěvnost. Info u2pv@seznam.cz.
Cena 12 000 Kč/měsíc. Bez realitky.

vzpomínka

za 250 Kč,

Hledám stavební pozemek,
PV a okolí, tel. 774 409 430
Prodala jsem dům a sháníme ke koupi
byt 2-3+1. Děkuji. Tel.: 732 116 877

Dne 8. června 2022
jsme vzpomenuli
7. smutné výročí úmrtí
pana Otokara HOŘÍNKA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka
Naďa s rodinou.

dvojitá vzpomínka

za 300 Kč.

Hledám byt 1+1, 2+1, tel. 774 409 430
Potřebuji byt v osobním vlastnictví. Mám
schválenou hypotéku. Tel.: 605 011 594

Jsou vzpomínky,
které nikdy nevymažeš...
nevymažeš...
Jsou lidé, na které
nikdy nezapomeneš...

Dne 21. června 2022
uplyne 1 rok od úmrtí
pana Jiřího BURIÁNKA
z Prostějova.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Věra
s rodinou.

Neváhejte nás kontaktovat:
Tel.: 582 333 433, 608 960 042,
e-mail: inzerce@vecernikpv.cz,
nebo se stavte osobně
v redakci Večerníku,
kterou najdete
na adrese Vápenice 19

Koupím dům, i dvougenerační,
platba v hotovosti, 774 409 430
Máte na prodej chatu (zahradu) na
Prostějovsku? Nutně hledám
– Tel.: 737 827 329
V okrese Prostějov – Vyškov koupím
starší domek. Tel.: 604 635 465

máme novou
provozní dobu!

Pronajmu zděnou garáž v oblasti nám.
Spojenců. Cena dle dohody (2 000 Kč).
Tel.: 737 874 885

Dne 26. června 2022
vzpomeneme 4. výročí úmrtí
pana Štefana KÚTNÉHO
z Plumlova.
S láskou vzpomíná manželka
Danuše, děti a vnoučata.

Dne 22. června 2022
vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
paní Hedviky KŘIVÁNKOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera a syn s rodinami.

2FHQČQtQHPRYLWRVWtSURGČGLFWYtRG.þ
PR O D E J
Volejte: 723 335 940
5'.RVWHOHFQD+DQp
.þ

PR O N Á J MY
Volejte: 723 335 940
2+1 Plumlovská
8.000+ink
6PUåLFH
.þLQN
NN2ORPRXFNi
.þLQN
Park. stání Plumlovská XFHQWUDYHGYRĜH .þ
NN3Y9UDKRYLFH115m2 novostavba .þLQN
Volejte: 739 322 895
'REURYVNpKR
.þHO
%HOJLFNi
.þYþLQNDLQWHUQHWX

PR O K LI E N TY H LE D Á M E
VOLEJTE: 739 322 895

3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtXYãHFKLQ]HUiWĤ
WĜtGDHQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz

22060820971

10
KOUPÍM

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, (vchod za
Zlatou bránou) vykupuje a zdarma
oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
Koupím čs. dukáty a jiné zlaté mince.
Tel.: 778 080 060

Právě tolik vzpomínek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.

letní

akce na

Dne 25. června 2022
uplyne 10 roků,
kdy nás navždy opustil
pan Rudolf PECHA.
Všichni, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Vlasta a Slávka
s rodinami.

Dne 23. června 2022
si připomeneme 11. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Bohuslav MICHÁLEK.
S láskou stále vzpomíná
rodina.

Dnes tj. 20. června 2022,
by se dožil 88 roků náš drahý
a milovaný tatínek, dědeček
a pradědeček
pan Jiří HOFMAN
z Čelechovic na Hané
a zároveň
dne 5. července 2022
vzpomínáme
4. rok jeho odchodu.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte prosím s námi.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Jiřina s přítelem Jardou,
synové Petr a Pavel,
vnučky Zuzana
s manželem Láďou,
Tereza se Simonou a pravnuci
Adámek, Štěpánek
a Mikulášek.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
Dne 24. června 2022
tomu bude 11 let,
kdy nás opustil manžel a tatínek
pan Jaroslav KOMÁREK.
Vzpomeňte s námi.
Děkují manželka Alena
a dcery Zuzana a Veronika
s rodinami.

21081211002

PØEDPLATNÉ

Dne 22. června 2022
by se dožila 85 let
paní Pavlína CHROMÁ
ze Štarnova.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery Marie, Jana a Libuše
s rodinami.

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

3OXPORYVN¿39UHDOLW\SRO]HU#JPDLOFRP

=9$ä8-(7(352'(-
ý,3521È-(09$âË
1(029,7267,67$ýË=$92/$7
$29â(6(3267$5È0(
3520$-,7(/(9(â.(5e
6/8ä%<='$50$

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

YOpWü]DSODWtWH

Zajistíme ubytování až pro 10 pracovníků
v Prostějově. Tel.: 777 772 700

%\W\YãHFKYHOLNRVWtY39DRNROt
5'DFKDW\GRNPRG39
6WDYHEQtSR]HPN\3URVWČMRYDRNROt
3URQiMHPE\WĤD
5'6PUåLFHQHERýHOHFKRYLFH
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Dne 25. června 2022
vzpomeneme 27 let od úmrtí
pana Zdeňka FALTÝNKA
z Prostějova.
S láskou stále vzpomínají
manželka Marie,
dcera Jolana a syn Radek
s rodinami.

v PÁTEK
24. června,
v 10.00 hodin

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Odborný řez ovocných stromů, sekání
travních porostů, kácení stromů,
péče o zahrady. Tel.: 605 864 140,
www.seceni-kaceni.cz - Bc. Ivo Kroupa
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby- rychle, levně.
Tel.: 604 389 367

21081211002

SLUŽBY

Pohřební služba Pavel Makový, Drozdovice 79 a Brněnská 104,
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,
mobil: 602 581 098, tel.: 582 344 073

Pohřební služba Pavel Makový

PRODÁM
Prodám 18 kusů nepoužitých tabulí skla.
Rozměr 151 x 78,5cm. Tloušťka 3mm.
Mobil: 605 556 709

Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.

FINANCE

1HMVRXMLzPH]LQ½PL

červenec
a srpen za

150 Kč

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
PŘIJEDU I K VÁM DOMŮ.

21061620769

Platí pro 8 vydání.

Více informací na:
582 333 433, 608 960 042,
predplatne@vecernikpv.cz
či v redakci na Vápenici 19.

Ing. Josef Soldán, CSc 1949 Prostějov
Marie Neckařová 1937
Prostějov
Stanislav Blaha 1938 Kralice na Hané
Marie Zedková 1936
Dědice
Oldřiška Růžičková 1923 Malé Hradisko
Zdeněk Sedláček 1949 Kostelec na Hané

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 20. června 2022
Jana Klváčková 1952 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 21. června 2022
Jiří Buřič 1936 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 22. června 2022
Libuše Slezáková 1943 Určice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 24. června 2022
Božena Zichová 1933 Soběsuky 11.45 Obřadní síň Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Božena Zikušková 1920 Prostějov
Karel Píchal 1938
Štarnov
Jaroslava Beránková 1930
Olšany u Prostějova

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pátek 24. června 2022
Věra Opluštilová 1926 Kostelec na Hané 11.00 hodin Obřadní síň Prostějov
Jana Gulaková 1939 Smržice 13.15 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Ladislav Trunda 1948
Oldřich Valach 1931

Prostějov
Myslejovice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pátek 24. června 2022
Viktor Schwarz 1936 Suchdol 14.00 Obřadní síň Prostějov

22

20. června 2022

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmeme pracovníka Finančních služeb
v Tesco v Prostějově. Bližší informace na
tel.:792 489 257.

WWW.VECERNIKPV.CZ
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UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
probìhne v PÁTEK
24. èervna v 10.00 hodin

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

24%'0#$ª<ª

HLEDÁTE PRÁCI?

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Plat (v Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Právník/-čka na odb.vnitřní
správy MMPV
Dělník/-ce prádelny a čistírny
Kvalifikovaný/-á učitel/-ka MŠ
Nákupčí
Prodavač/-ka vína
Svářeč/-ka
Šič/-ka

22 980-33 790
16 200-19 000
31 000-36 000
35 000-40 000
20 000-28 000
19 700-22 200
18 000-19 000

pružný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
třísměnný
jednosměnný

vysokoškolské
střední odborné
vysokoškolské
ÚSV
střední odborné
střední odborné
střední odborné

Statutární město Prostějov
Vít Spáčil, Prostějov
ZŠ a MŠ Pěnčín
MB TOOL, Prostějov
Víno Benone, Prostějov
Zámečnictví Winkel, Prostějov
Bernhardt Fashion, Prostějov

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

POZOR! Čeká vás vydatná porce čtení.
Příští vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku vychází v pondělí 27. června
jako DVOJČÍSLO + se speciální přílohou BÁJEČNÉ LÉTO.

V pondělí 4. července PV Večerník nevychází!
V prodeji nás opět najdete v pondělí 11. července s dvěma čísly magazínu TV Pohoda.

25
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VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD
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ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YHGiYDW
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

KDE v Prostìjovì najdete...?
6SUiYQiRGSRYĚď Drozdovice

Také pětadvacáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 23. ČERVNA 2022, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

Výhra:

Jméno výherce: Dana VYMAZALOVÁ, Drozdovice
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
KDO je tváø na obrázku...?
6SUiYQiRGSRYĚď Sliotar

Výhra:

Jméno výherce: Josef KOVÁŘ, Prostějov
VOLNÉ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na vybrané představení.
OSMISMÌRKA
6SUiYQiRGSRYĚď ...TUNING...

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Výhra:

Jméno výherce: Josef MIKULKA, Rakůvka
DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci.
SUDOKU

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

6SUiYQiRGSRYĚď 4, 4, 4, 9
Výhra:

Jméno výherce: Jarmila NĚMCOVÁ, Prostějov
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
.´©l29.$
6SUiYQiRGSRYĚď Na prodejně v Želči najdete zboží všeho druhu

Výhra:

Jméno výherce: Jiří VEJVODA, Prostějov
DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč ze sortimentu prodejny.

22022560306

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
VydavateltýdeníkuPROSTĚJOVSKÝVečerník–společnostHanáPresss.r.o.-zpracováváosobníúdajeosoutěžícíchvtomtorozsahu:jméno,příjmení,bydliště.Vpřípadězasláníodpovědie-mailem,SMSzprávoučivpřípadějejího
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 DÁRKOVÝ POUKAZ
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OSMISMĚRKA
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili první novou posilu prostějovských volejbalistek, která přichází z Olomouce jako náhrada
za Karolínu Fričovou...
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SEKUNDY, SMÍR, STRUNA, ÚČESY, SKRÁNĚ, KÚRY, KRACH,
BÝLÍ, ROSA, RÁŽE, VÝHRY, PRASE, VSUN, ZRAK, LESK, UZLÍK,
DENS, PTÁK, PERA, DRYÁK, SVRCH, DŘÍT, OREL, URNA, ORLE,
AVERSE, VSYP, ZVYK, SÁGA

22051760868
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VDOyQX

24

20. června 2022

WWW.VECERNIKPV.CZ

TIP Večerní
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Rádi jezdíte na kole, ale nevíte, kam byste se vydali tentokrát? Je to jasné, vyrazte na Vrahovický bicykl! Na této
akci pro vás budou nachystané minimálně dvě trasy, jednu z nich přitom můžete absolvovat i s dětmi. Z Vrahovic
můžete zamířit do Skalky a zpět nebo pojedete do Lobodic a přes Skalku opět zpátky. Sportovní nadšenci by si
tuto událost určitě neměli nechat ujít.
Letos Vrahovický bicykl proběhne již posedmé. Tato cykloturistická akce je určena jak pro celé rodiny, tak pro cyklistické
fandy, kteří vyhledávají spíše delší trasy. Startuje se individuálně v době od 8:00 do 10:00 hodin u vrahovické restaurace.
„Pro rodiny je určena zejména krátká trasa do Skalky a zpět, která
má asi šestadvacet kilometrů a vede většinou po cyklostezkách a
polních cestách. Pro zkušenější cyklisty je trasa přes Vrbátky, Gry-

gov a Tovačov do Lobodic, kde je kontrola ve Sportbaru Baďa.
Poté přes Skalku, kde je druhá kontrola, zpět. Tato trasa má asi šedesát kilometrů,“ uvádějí pořadatelé akce ve své pozvánce.
Uvedené trasy nejsou značeny, jede se podle mapy za plného
provozu. „Co se týká plánované
závodní etapy, tak se nesešlo dost uchazečů a nebudeme tedy
budovat kontrolní stanoviště ve Chvalčově. Zůstávají již legendární trasy do Skalky a zpět i dlouhá přes Grygov a Lobodice. Start a cíl je v restauraci U lípy,“ přidal aktuálně Pavel
Dopita, hlavní organizátor.
Startuje se v době od 8.00 do 10.00 hodin, jak se kdo
dostaví od restaurace „U lípy“ ve Vrahovicích. A pokud
dorazíte do cíle z jakékoli z těchto cest do 15:00 hodin,
dostanete diplom.
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Kino
Metro 70
Školní 3694, Prostějov
pondělí 20. června
17:30 TOP GUN:
MAVERICK
drama USA
20:00 NENÁVIST
francouzské drama
úterý 21. června
15:00 PROMLČENO
český thriller
17:00 JURSKÝ SVĚT:
NADVLÁDA
americké sci-fi
20:00 PLNÁ 6
sportovní dokument ČR
středa 22. června
17:30 TOP GUN:
MAVERICK
20:00 KDYBY RADŠI HOŘELO
komedie ČR
čtvrtek 23. června
17:00 ELVIS
americké životopisné drama
20:00 PÁRTY HÁRDER:
SUMMER MASSACRE
česká komedie
pátek 24. června
15:00 RAKEŤÁK
americký animovaný film
17:00 JURSKÝ SVĚT:
NADVLÁDA
20:00 PREZIDENTKA
česká romantická komedie
sobota 25. června
14:00 RAKEŤÁK
16:00 PREZIDENTKA
17:45 TOP GUN: MAVERICK
20:15 PÁRTY HÁRDER:
SUMMER MASSACRE
21:30 DIVOCH
akční komedie Dánsko
neděle 26. června
10:30 MIMONI 2:
PADOUCH PŘICHÁZÍ
americká animovaná komedie
15:00 MIMONI 2:
PADOUCH PŘICHÁZÍ
17:00 JURSKÝ SVĚT:
NADVLÁDA
19:45 ELVIS

Letní kino
Prostìjov
Zámek Prostějov
pátek 24. června
21:30 TŘI TYGŘI VE FILMU:
JACKPOT
akční komedie ČR
(nádvoří zámku)
sobota 25. června
21:30 DIVOCH
akční komedie Dánsko
(nádvoří zámku)

Kino klub
'8+$
Školní 4, Prostějov
úterý 22. června
14:00 LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
česká komedie
sobota 25. června
17:30 DĚDICTVÍ ANEB
KURVAHOŠIGUTNTÁG
československá komedie
20:00 DĚDICTVÍ ANEB
KURVAHOŠIGUTNTÁG

Kulturní klub
'8+$
Školní 4, Prostějov
neděle 26. června
14:00 PROSTĚJOVSKÝ SWAP
výměnný bazar nejen oblečení
do 30. června
MARTIN BOHM
výstava grafik
do 30. června
MICHAELA ČERVENÁ
výstava obrazů

Mìstská
Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 20. června
14:00 DESKOHRANÍ
Můžete si zahrát deskové hry se svými
přáteli nebo s náhodnými spoluhráči.
Přijďte sami, s kamarády či rodiči. Pro
všechny se najde ta pravá hra.
čtvrtek 23. června
17:15 ÚNIKOVKA - DINOSAUŘI
Úniková hra pro všechny, kteří si rádi hrají a mají rádi dinosaury. Podstatou hry je
dostat se díky logice, intuici, selskému rozumu a spolupráci do 45 minut z knihovny. Hraj je určena pro 2-5 hráčů od 8 do
12 let. Vaším cílem bude vyřešit záhadu
ztraceného profesora Flynna, uniknout
dinosaurům a právě probuzené sopce.
17:00 MAX ZWEIG:
DRAMATICKÉ STOLETÍ
V letošním roce si připomínáme 130.
výročí narození prostějovského rodáka
a izraelského dramatika Maxe Zweiga.
Přijďte se seznámit s jeho dílem i neuvěřitelnými životními eskapádami, kterými
tento Prostějovan prošel. Přednášet budou PhDr. Ivana Cahová z Centra judaistických studií FF UP a Mgr. Filip Gregor,
historik Muzea a galerie v Prostějově.

Muzeum a galerie
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 26. června
PERNŠTEJNSKÉ ŽENY A EVROPA
výstava obrazů
do 11. září
O MÁKU
výstava originálních „makových“ obrazů
a dekorací od Marcely Šimečkové

Zámek
1½PÈvyQD+DQÅ
sobota 25. června
14:00 Z POHÁDKY DO POHÁDKY
ukázky z pohádek: Jak se budí princezny,
Byl jednou jeden král, Řachanda a další.

Zámek Èechy
pod Kosíøem
Mánesova 1, Čechy pod Kosířem
čtvrtek 23. června
19:30 IBERICA
flamencové koncertní a taneční
vystoupení v zámecké oranžérii
sobota 25. června a neděle 26. června
SVATOJÁNSKÝ VÍKEND
přírodopisná akce

Zámek
Plumlov
Zámek 99, Plumlov
sobota 25. června
9:00 BRANNÝ
DĚTSKÝ DEN
s kluby vojenské historie
10:00 VÝSTAVA SRDCEM,
OKEM, OBJEKTIVEM
vernisáž 12. ročníku mezinárodní
výstavy fotografií
neděle 26. června
17:00 KLAVÍRNÍ KONCERT
romantické i populární melodie
v obřadní síni
klavír: Barbora Dostálíková
do 4. září
SAUDKOVI NA ZÁMKU
výstava fotografií a obrazů světoznámého umělce Jana Saudka a fotografie jeho
manželky Pavlíny Saudkové

Galerie
Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov
do 17. července
STARŠÍ DOBA ŽELEZNÁ
V SRDCI HANÉ
výstava Ústavu archeologické památkové
péče v Brně

Státní
okresní archív
Třebízského 1, Prostějov
do 7. září
BOB PACHOLÍK – FOTOGRAFIE
Autor je znám především svou tvorbou dokumentární, zachycující uliční
situace z Prostějova, a to převážně
s humornou nadsázkou. Nevyhýbá se
však ani krajinářské fotografii. Výstava
představuje Prostějov a jeho nejbližší
okolí.

Art-kavárna
AVATARKA
nám. T. G. Masaryka 20, Prostějov

do 10. července
VLADIMÍR SMÉKAL
výstava obrazů

Letní kino
Mostkovice
Zámek Prostějov
pátek 24. června
21:30 SRDCE NA DLANI
česká pohádka
sobota 25. června
21:30 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
komedie ČR
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akce v regionu

)27%$/
sobota 25. června
12.30 Charitativní turnaj pro Lexinku
(fotbalový turnaj k 10. výročí FK Skalka,
fotbalový areál Skalka)

Flamenco pod Kosířem
V pátek 23. června od 19:30 bude v zámecké oranžérii
v Čechách pod Kosířem znít španělská hudba. V rámci festivalu Ibérica
2022 zde vystoupí skvělý flamenkový kytarista Morenito de Triana společně s temperamentním perkusistou Mateem Garrigou. Ti vytvoří základ
pro nevšední taneční kreace madridské tanečnice Virginie Delgado. Šest
strun, syrový zvuk dřevěného cajónu a tanečních střevíců nám zprostředkují poutavou cestu andaluskou krajinou, mezi vinicemi a olivovými háji.

Svatojánský víkend
na zámku

Hanácké Škoda sraz
v Plumlově

V sobotu 25. i v neděli 26. června
se na zámku v Čechách pod Kosířem budete moci zapojit do dobrodružné hry v parku, jejímž cílem
bude poučit nejen děti o bylinách
a stromech, které zde rostou. Spolu
s tím budete moci navštívit výstavu
bonsají, sukulentů a kaktusů na nádvoří zámku.

Po celou sobotu 25. června se v kempu
Žralok v Plumlově bude konat 5. ročník celorepublikového srazu Škodovek. Letos setkání proběhne bez omezení roku výroby. Těšit se můžete na
besedu a show Se škodovkou na Dakar, slalom se závodní Škodou 130RS,
spanilou jízdu se zastávkou na prostějovském náměstí či zábavu pro děti.

Dětský den
s vojenskou historií
Zámek Plumlov a Klub vojenské historie Litava zvou na Branný dětský den
s kluby vojenské historie. Akce se koná
nadcházející sobotu 25. června od
9:00 do 17:00 hodin. Vstup je volný.

.25)%$/
sobota 25. června
14.00 Big Ill Pig 2022 (slavnostní zakončení sezóny SK RG Prostějov, Sport Bar
Pavla Julínka)

.8/,¤.<
sobota 25. června
9.30 Turnaj Masters (soutěžní klání pořádané Hanáckou trefou, tenisové kurty
za sokolovnou Bedihošť)

0$/.23$1

Kontakt v Určicích

sobota 25. června
8.30 4. ročník memoriálu Pavlíny Mrhálkové (turnaj pro širokou veřejnost,
stadion Dřínov)
10.00 Metle Cup junior (turnaj pro děti,
sportovní areál Otaslavice)

TJ Sokol Určice pořádá v rámci oslav
90. výročí založení tělovýchovné jednoty Hodovou zábavu se skupinou
Kontakt, která se uskuteční nadcházející sobotu 25. června se začátkem
ve 20.00 hodin. Akce se uskuteční ve
venkovním areálu za sokolovnou.

sobota 25. června
8.30 Memoriál Josefa Pospíšila ve volejbale (turnaj smíšených družstev pro
širokou veřejnost, sokolovna Otaslavice)

92/(-%$/

Konické štrapáce
Od vycházky po pochod, od vyjížďky po výšlap… Konické Štrapáce už tradičně
lákají pěší i cyklisty na různorodé trasy. Nejinak je tomu i letos. Štrapáce zvou
tuto sobotu 25. června do pohybu jak lidi zvyklé chodit nebo toho hodně našlapat
na kole, tak takové, kteří se jen chtějí provětrat. Zatímco tak nejdelší cyklotrasa
měří 120 kilometrů, nejkratší je šestinová. A mezi pěšími trasami nechybí i jedna
kočárková, která měří pouhé tři kilometry. Klub českých turistů slibuje účastníkům diplom, pamětní list nebo drobný suvenýr. Zároveň se budou moci podívat
na expozice v konickém zámku. Start od hospody pod fotbalovým hřištěm v Konici začne od 6.30 hodin a bude průběžně pokračovat do 9.30 hodin.

více akcí v regionu najdete na stranì 13
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KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA
Raisova 1159, Prostějov
* každé pondělí od 9:30 hodin bude probíhat setkání rodičů s batolaty a předškolními
dětmi, kromě pravidelných aktivit pro děti
(říkanky, písničky, tanečky) bude připravena
i rodičovská diskusní skupina
* NOVINKA: v úterky od 16:30 do
18:00 hodin probíhá program s malými dětmi KLUB RODIČŮ A DĚTÍ
Z UKRAJINY. Vedeno v českém jazyce
s tlumočením do ukrajinštiny. Pro děti
budou připraveny básničky, říkanky, vyrábění, stolní hry a další aktivity. Dospělí si mohou odpočinout u kávy či čaje.
* NOVINKA: v úterky od 18:00 do 19:30
hodin se koná KLUB UKRAJINCŮ ŽIJÍCÍCH V PROSTĚJOVĚ A OKOLÍ.
Pravidelné setkání za účelem vzájemné
podpory, výměny informací a sdílení. Pro
zájemce je k dispozici ve spolupráci s Apoštolskou církví Prostějov duchovní poradenství a modlitby. Děti mohou během setkání
využít hernu.
* Ve čtvrtek 23. června od 17:00 do 19:00
hodin se uskzteční tvořivá dílna s názvem
KVĚTINOVÉ VYPICHOVANÉ MISKY. Akci povede E. Svobodová. Vytvoříte
si dekoraci na stůl z živých květů naaranžovaných od misky. Misku si doneste každý
svou (ideálně keramickou, stačí ale i obyčejná na kompot).

SONS PROSTÌJOV
Svatoplukova 15, Prostějov
Prostějovská pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS) poskytuje zrakově postiženým klientům základní poradenství,
sociálně aktivizační služby a dopomoc v rámci dobrovolnické služby.
Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí v rámci
výhod a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny ve Svatoplukově ulici č. 15: pondělí 9.00–12.00,
14.00–16:30, čtvrtek 9.00- 12.00
a dále po tel. domluvě.
* ve čtvrtek 23. června se v klubovně
od 9:00 do 12:00 hodin uskuteční
PLETENÍ Z PEDIGU

CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 16:00 hodin, po
předchozí telefonické domluvě, nabízíme
podporu a doprovázení při hledání řešení
v čase náročné životní etapy či manželské
krize, poradenství pro rodiče při obtížích
ve vztahu s dětmi, pomoc při výchovném
směřování s psycholožkou Marcelou
Anežkou Kořenkovou
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:30
hodin se uskuteční PRVNÍ ŠKOLIČKA – adaptační kroužek pro děti od
MC CIPÍSEK
2 do 4 roků. Účast v kroužku usnadňuje
přípravu na nástup do MŠ, připravuje na
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* v úterý 28. června a ve středu 29. června separaci od rodičů a navazování vztahů
od 8:30 do 12:00 hodin proběhnou DNY s vrstevníky v malé skupině a bezpečném
prostředí.
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

EKOCENTRUM IRIS
Husovo nám.67, Prostějov
* Ve středu 22. června od 10:00 do 12:00 hodin proběhne
BYLINKOVÁ PROCHÁZKA BOTANICKOU ZAHRADOU. Vycházka nejen pro seniory s litovelským bylinkářem Vláďou Vytáskem. Společně projdeme prostějovskou
botanickou zahradu a dozvíme se spoustu informací o zde
rostoucích léčivých rostlinách. Začátek vycházky v 10.00
hodin.
* Ve středu 22. červnaod 16:00 do 18:00 hodin proběhnou
BYLINKY PROSTĚJOVSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADY. Odpolední vycházka s litovelským bylinkářem Vláďou
Vytáskem pro ty zájemce, kteří se nemohli zúčastnit odpolední akce. Přijďte si léčivé rostliny prohlédnout a dozvědět se
mnohé o jejich léčivých účincích a zpracování. Začátek akce
v 16.00 hodin.
RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
Svatoplukova 15, Prostějov, tel. 775 549 777
Provozní doba: úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od
13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro objednané klienty.
Můžete využít služeb našeho zařízení v podobě odborného
sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čisticí tablety či ušní
tvarovky různých velikostí).
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.Provozní doba: pondělí
od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 14:00. V úterý a ve středu
po telefonické domluvě.
V sobotu 25. června se v 9:00 hodin koná 17. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní - HANÁCKÝ SKŘIVAN 15-20. Akce proběhne v restauraci Národního domu
na Vojáčkově náměstí v Prostějově.
$NDGHPLHVHQLRUĤ zve Y~WHUêþHUYQDRGKR
dinQD3/(7(1Ë=3(',*83ĜLMćWHVLY\WYRĜLWNRãt
þHNQHERSURVWtUiQt]SHGLJX.
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PROSTĚJOV Basketbalisty
BCM Orli Prostějov čeká další prvoligový ročník, ve kterém se budou snažit vylepšit
poslední třinácté místo ve
druhé nejvyšší domácí soutěži. Vedení klubu postupně
skládá kádr pro novou sezónu, v níž svými zkušenostmi
pomůže mladým hráčům
Pod košem bude i nadále nastupoi Petr Dokoupil.

Ladislav VALNÝ

150 Kč
Platí pro 8 vydání.

Více informací na:
582 333 433, 608 960 042,
predplatne@vecernikpv.cz
či v redakci na Vápenici 19.

Naleznete
uvnitř

„Jsme domluveni, že Petr týmu pomůže i v další sezóně. Je to zkušený
hráč, který může mladé hráče usměrnit a podle potřeby i uklidnit přímo
na palubovce,“ potvrdil setrvání
ostříleného křídla předseda BCM
Orli Prostějov Michal Műller.
Před novou sezónou došlo k jednomu zajímavému přesunu. Do celku
BK Redstone Olomoucko přestoupil Erik Klepač, který v týmu Kooperativa NBL dosud hostoval. Z Olomouce se naopak do Prostějova
přesunul jeho bratr Adam. „V obou
případech se jedná o klasický přestup,“ uvedl Műller.

vat Radim Havel, bojovník platný
na doskoku. Zatím ale není jisté, zda
v Prostějově bude hrát Lukáš Sychra. „Je to v jednání. Lukáš má i jednu
nabídku z Kooperativa NBL, uvidíme,
jak vše dopadne,“ řekl předseda Orlů.
Klubové vedení současně jedná
i s dalšími hráči. Komunikace
probíhá s Květoslavem Nábělkem
nebo Jakubem Rytířem. „Věřím, že
se dohodneme, je to na dobré cestě,“
poznamenal Műller. Jednání budou
uzavřena v řádech týdnů. Basketbalisté v řadě případů řeší pracovní
nabídky, případně studium, které se
-QN¾å8GéGTPÊMW
jim nabízí po úspěšných přijímacích $TCVąKO÷PÊVTKMCMCRKV¾P\čUV¾X¾
zkouškách. „Přemýšlejí, jak sklou- Do začátku přípravy ale máme zatím opět dostanou kluci z juniorské exbit studium nebo práci s basketba- dost času, tým poskládáme. Součas- traligy,“ plánuje doplnění sestavy
lem. Vždy existuje několik variant. ně předpokládáme, že solidní minuty z týmu U19 předseda Műller.

SERVIS PRO ŽENY

ƔƔ Také v červnu vás neochudíme

o zajímavé rady a tipy nejen pro něžnější
pohlaví
strana 32

ESKÁČKO DO PRÁCE

ƔƔ Fotbalisté 1.SK Prostějov zahájili
přípravu se staronovým trenérem a s novými tvářemi… dvoustrana 40-41

DOKÁZALI TO!

ƔƔ Prostějovský tým nohejbalistů
Sokol I neuvěřitelným vzepětím udržel
vedoucí příčku první ligy strana 43
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ŠEDESÁTKU V KARIÉŘE!

PROSTĚJOV Může to být výtah vystřelující mezi ty největší původní
herecké hvězdy budoucnosti. Nebo také „jen“ parádní týden reportáž
před prázdninami strávený s ulítlými lidmi na stejné vlně plné pro Večerník
energie a originality. To vše a ještě mnohem víc představuje
Wolkrův Prostějov pro své účastníky, kterých se v postupových Martin
kolech letos sešlo nejvíce za posledních mnoho let. Ti ze všech ZAORAL
nejlepší si to pak po pěti dnech plných vystoupení recitátor- la. „Vítáme vás na večeru, na nějž si
ských i divadelních společně užili na závěrečném večeru ko- mnozí z vás pořídili grandiózní róby,
naném uplynulou sobotu 18. června v sále Kulturního klubu čímž vykoupili místní sekáče,“ přivítal všechny moderátor Vít Roleček.
Duha.
Jen člověk zcela neznalý věci si může
myslet, že festival poezie a divadla
je o recitování básniček. Mnohem
víc je o celkovém přístupu ke světu,
v němž se snoubí láska k českému
jazyku s nezbytnou dávkou hravosti,
exhibicionismu a výstřednosti. To se
potvrzovalo během celého letošního
pětidenního programu 65. ročníku,
který v úterý odstartoval průvodem
se svíčkami. Zástup se vydal od Duhy
k soše Jiřího Wolkera. Poetické zahájení festivalu bylo v souladu s tím, že
letošní ročník byl věnován 100. výročí narození Jana Skácela. Ostatně
sladce posmutnělá tvorba básníka
bytostně spjatého s Moravou je dnes
známá hlavně díky zhudebnění jeho

" I N I L?? J I LNN ´ Û
"INIL?JILN´Û

textů kapelou Hradišťan. Vlastní program festivalu pak kromě Kulturního klubu Duha a Městského divadla
v Prostějově probíhal také na zahrádce Národního domu, pokud tedy do
jeho průběhu nepromluvilo počasí
v podobě čtvrteční průtrže mračen.

Hollywoodské
finále
Oč bylo zahájení festivalu komornější, o to pak bylo jeho zakončení
bombastičtější. Neslo se totiž v lehce
parodickém duchu na předávání Cen
americké filmové akademie Oscar.
Na ni odkazovala i stříbrná socha na
pódiu, která se však jmenovala Jan
a hned na začátku večera se skáce-

Nevídaný tucet
ODXUHiWĤ
I v dalším průběhu se ukázalo, že
navzdory vší snaze má, co se týče
nadhledu i nadsázky, Los Angeles k Prostějovu stále ještě daleko.
„Letošní ročník byl veskrze přátelský a pozitivně naladěný. Prostě
úžasně červnový,“ zhodnotila za
organizátory Martina Drmolová
z prostějovského KK Duha, která
tím narážela na fakt, že v minulých
letech se kvůli covidu musel festival
konat v září.
Přehlídka se těšila také z rekordního
počtu účastníků ať už mezi recitátory, tak i v případě soutěžících divadel.
„Když se to spojilo s nebývale malým

ttoo nejlepší
nejllepší na
na konec...
konec.....

BYLI JSME
U TOHO

ČESKÁ LÍPA, PROSTĚJOV Skvělé období prožívá nadějná prostějovská tenistka Sára Bejlek. Po vítězství na pětadvacítce v Santa
Margerita di Pula zaznamenala další velký úspěch na šedesátce
v České Lípě. V průběhu celého týdne nenašla přemožitelku, ve
finále porazila dvakrát 6:4 Jesicu Malečkovou a slaví jeden z největších úspěchů dosavadní kariéry.

Ladislav VALNÝ

<¾X÷TGéPÚXGéGT9QNMTQXC2TQUV÷LQXCUGPGUNXG\PCOGPÊGZVTCXCICPVPÊEJTÐDKTQ\O¾EJNÚEJIGUV
počtem omluvenek, tak jsme doká- Ostatně před třinácti lety zde publi- boru Třetí věk tvořeného seniorkami
zali překonat dokonce i všechny roč- kum zcela uhranula autorskou insce- z Loun, jež do té doby neměly s divaníky před covidem. Snad i díky této nací Včera se mi zdálo v podání sou- dlem žádné zkušenosti.
kvantitě jsme se mohli těšit z velké
kvality. Ostatně letos bylo vyhlášeno
nevídaných dvanáct laureátů WolSóloví recitátoøi:
krova Prostějova, vždy po čtyřech
v každé věkové kategorii,“ radovala se
I. kategorie
Ivana Lubinová z pořádající agentury
Eliška Nedvědová
Lucie Faulerová: Smrtholka
NIPOS-ARTAMA.
Vavřinec Poustecký
Christian Morgenstern / Josef Hiršal: Tapetový květ,
Dvě láhve, Tyčkový plot
'LYDGOR0\]YtWČ]LOR
Alžběta
Rokytová
Josef
K.
Plzeňský: Hodina matematiky
XSRURW\LGLYiNĤ
Marie Indrová
Filip Jan Zvolský: Domů
Mezi divadly cenu diváků i hlavní ceny
II. kategorie
posbíralo Divadlo My z Plzně s insceSlawomir Mrožek / Otakar Bartoš: Děti
nací Svatá hlava, jež vznikla na základě Jan Kosejk
Ascanio Celestini / Tereza Sieglová: Člověk s deštníkem
prózy Hany Lehečkové. „V lockdownu Daniel Klouda
Marie-Thérese Cuny, Annie Girardot / Anna
jsme neměli co dělat, a tak jsme z toho Anna Kravčuková
Kareninová-Fureková: Teta jeptiška
všeho chtěli na chvíli uniknout. Začali
Nicole Haismanová
Romská pohádka / převyprávěla: Milena
jsme tedy zkoušet, ale nebylo to na jeHübschmanová: O mrtvém milenci
višti, ale u hlavního představitele v bytě.
Bylo to takové bytové divadlo,“ prozraIII. Kategorie
dila režisérka představení Renata Vor- Hana Patrasová
Benny Andersen / František Fröhlich, Marian Palla:
dová, která je na Wolkrově Prostějově
Štěstí, Ranní zpěv, Procházka
Gabriela Zelená Sittová Josef Jedlička: Děti
častým hostem.
František Kaska
Ivan Wernisch: Mládeži (pásmo)
Alžběta Rajchlová
Jitka N. Srbová: výběr básní ze sbírky Les

LAUREÁTI WOLKROVA PROSTĚJOVA 2022

„Kondičně jsem na tom výborně, to
se projevilo v celém turnaji i na konci
turnaje. Vypadalo to, že jsem ve finále
měla více sil, což ve velkém horku
zřejmě rozhodlo,“ uvedla Bejlek, nová
vítězka turnaje Mácha Lake Open.
Šestnáctiletá tenistka byla na turnaji
v pozici dvanácté nasazené hráčky a v
úvodním kole měla volný los. Pak porazila Italku Annu Turatiovou 1:6, 6:2,

6:3, když otočila špatně rozehraný duel.
Následně vyřadila šestou nasazenou
Marii Lourdes Carleovou z Argentiny
6:3, 6:2 a ve čtvrtfinále zvládla naprosto
vyrovnanou partii s turnajovou čtyřkou
Renatou Zarazuovou z Mexika 7:6, 6:7,
7:5. V dalším kole naprosto deklasovala
Slovenku Rebeccu Šrámkovou dvakrát
6:1 a postoupila do souboje o titul a následně si došla pro vítěznou trofej. Sérii
vítězných zápasů tak natáhla na deset
utkání.

)272*$/(5,(
klikni na

www.vecernikpv.cz
„Na odpočinek teď čas nebude. Trošku zregeneruji a pak už mě čeká kvalifikace ve Wimbledonu a především
turnaj v Olomouci, kde budu obha-

Vítězem skupiny 1 ve dvouhře se stal
partneøi turnaje
Michal Šilhánek, dvojce dominoval Jan
Pospíšil a ve třetí skupině uspěl Michal
Černý. Radek Lojda obsadil první místo ve čtvrté skupině.
Ve čtyřech skupinách se bojovalo také
ve čtyřhře. První dvě grupy ovládly
páry Krupička - Šilhánek a Zedníček - Cetkovský. Debly od 110 let
vyhrála dvojice Synek - Raška a skupinu od 120 let Kadlec - Synek. Ve
skupině Lady debl si triumf zajistila val 21. května, na tenisty v jednotlivých předchozích ročníků oblíbené soutěže.
dvojice Hyndrichová - Zhánělová. skupinách čeká celá řada zápasů a spor- O tom bude Večerník opět informovat.
(lv)
Nový ročník Ligy rekreantů odstarto- tovních zážitků, stejně jako v případě

www.vecernikpv.cz

Divadlo My, Plzeň za inscenaci Svatá hlava
Cena Wolkrova Prostìjova s doporuèením na Jiráskùv Hronov

Convivium, Jaroměř s představením Viktorka
V.E.M. 3 ROHLÍKY, Karviná za poetickou miniaturu Čtverylka vrahounčina
Taneční a pohybové studio Magdaléna, Jablonec nad Nisou za inscenaci
Modlitba za svobodu

.GVQwPÊ TQéPÊM D[N QR÷V RNPÚ UMX÷NÚEJ XÚMQPč TGEKV¾VQTč CNG VCMÆ FKXCFGNPÊJQ WOW

(QVQUVCVWV¾TPÊO÷UVQ2TQUV÷LQX

mohu slíbit, že akce bude mít nadále naši
podporu a rádi se na ní budeme podílet,“
prozradil primátor František Jura.
Středeční program zahájili nejmladší
recitátoři, odpoledne patřilo již tradičně
odborným seminářům a na prknech

Městského divadla se představila hned
dvě divadelní představení v průběhu
odpoledne. Nejprve přišla na řadu Klec
bez mříží od souboru Ratataverita a následovala Čtveřylka vrahounčinu od
souboru V.E.M. 3 ROHLÍKY. O ve-

l(1<
Berlín – WTA Tour:

&XQWJTCtMQNQ8GUGNÚ  t%GNKMDKNGM
6WTGEMQ MQNQ8GUGNÚt)TGPKGT
(TCPEKG èVXTVHKP¾NG8GUGNÚt
5QEM 75# 

&XQWJTCtMQNQ-CTQNÊPC2NÊwMQX¾  t
-CPGRKQX¾ 'UVQPUMQ 5KPKCMQ
X¾t#PFTGGUEWQX¾ -CPCFC 
/WEJQX¾t&åCD×TQX¾ 6WPKUMQ 
MQNQ-CTQNÊPC2NÊwMQX¾t#PFTGGUEWQX¾
èVXTVHKP¾NG-CTQNÊPC2NÊwMQX¾
t)CWHHQX¾ 75# 

Blois – ATP challenger:

&XQWJTCtMQNQ-QRąKXC  t)KWUVKPQ +V¾
NKG -QN¾ą  t-CTNQXUMÚ
MQNQ-QRąKXCt0CXC 75# èVXTVHKP¾
NG-QRąKXCt/CTVGTGT 0÷OGEMQ 5G
OKHKP¾NG-QRąKXCt/KNQLGXKé 5TDUMQ 

Birmingham - WTA Tour:

&XQWJTCtMQNQ-XKVQX¾  t*CFFCFQ
X¾/CKCQX¾ $TC\ÊNKG 

QDWUiYěQHGDőLOR
BERLÍN, PROSTĚJOV Pouze
Karolína Plíšková může být alespoň částečně spokojená s výsledky posledních turnajů na
trávě. V Berlíně postoupila do
čtvrtfinále, další tři české tenistky nezvládly hned svůj první zápas.
Někdejší členka extraligového týmu
Prostějova Plíšková porazila Estonku Kaiu Kanepiovou a Kanaďanku
Biancu Andreescuovou a prohrála až
s Cori Gauffovou ze Spojených států
a naznačila, že se před vrcholem travnaté sezóny dostává do slušné formy.
„V prvním setu jsem měla čtyři set-

boly. Chyběl kousek a set by byl můj.
Nezadařilo se, ale třeba budu mít
štěstí na dalších turnajích. Ve Wimbledonu by se to mohlo hodit,“ poznamenala Plíšková.
V Berlíně se naopak nedařilo hráčce
TK Prostějov Kateřině Siniakové,
a dceři prostějovského rodáka Josefa
Muchy, Karolíně Muchové v zápasech s Andreescuovou a Tunisankou
Ons Džabúrovou, nejvýše nasazenou hráčkou turnaje. V Birminghamu pak hned v prvním kole dohrála
exprostějovská Petra Kvitová, která
nestačila na Beatriz Haddadovou
Maiaovou z Brazílie.
(lv)

3URVWđMRY&XSXVHNRQi

Cena Wolkrova Prostìjova s nominací na Jiráskùv Hronov

černí program na zahrádce Národního
domu se postarala skupina Hm…, která
předvedla řadu žánrů a pobavila všechny
návštěvníky.
Ve čtvrtek dopoledne se dostali ke slovu
opět recitátoři z nejmladších kategorií,
a i odpolední program seminářů zůstal
téměř nezměněn. Podvečer přinesl dvě
soutěžní divadelní inscenace. Nejprve
se hrou Viktorka vystoupil spolek Convivium v kulturním sále Duhy a o hodinu a půl později s inscenací Svatá hlava
v Městském divadle spolek Divadlo my
z Plzně. Večerní koncert kapely Wierdsky musel být zrušen kvůli nepříznivému počasí, které odpoledne Prostějovem prošlo.
Pátek opět patřil recitátorům, tentokrát z kategorie starších, samozřejmostí
byly i semináře. Odpoledne se představil soubor Bezejména s další soutěžní
hrou, tentokrát o životě v KLDR na
motivy Niny Špitálníkové. Večerní program zpříjemnil na zahrádce národního
domu koncert kapely MarZ a závěr patřil ještě druhému divadelnímu představení, kdy soubor D3 vystřihl svou inscenaci Zrzek.
(jaf)

08l,
Ilkley – ATP challenger:

-HGHQiFWÛURćQtNWHQLVRYpKR

Soubor Bezejména, Liberec za kolektivní uchopení tématu v inscenaci Svědectví
o životě v KLDR

6NYĚOpYëNRQ\UHFLWiWRUŢLPODGëFKKHUFŢ

Foto: internet

jovat loňské vítězství,“ prozradila své
další plány Bejlek, která v žebříčku
WTA díky triumfu poskočila o šestapadesát míst na 213 příčku.

]DURNDYVWRXSLODGRGDOÆtKRURćQtNX
PROSTĚJOV Hned v devíti skupinách v minulém roce bojovali o
vítězství účastníci tradiční tenisové
Ligy rekreantů. Vyhlášení proběhlo
později než v předešlých letech a důvodem byly dozvuky koronavirové
pandemie.
„Dříve se výsledky vyhlašovaly v rámci
tenisového plesu, který byl kvůli covidu
zrušený. Vítězové byli proto oznámeni v
průběhu nedávného turnaje Memoriál
Jiřího Zemana,“ objasnil manažer TK
PLUS Tomáš Cibulec. O klání Večerník informoval v minulém vydání.

Cena Jana Roubala

PROSTĚJOV V letošním roce oslavila tradiční přehlídka uměleckého
přednesu a divadelní poezie už 65.
ročník. A program toho nabídl mnoho. Na celostátní přehlídku uměleckého přednesu a divadel poezie se
sjeli umělci, jejichž dopolední program patřil každý den recitacím na
prknech Městského divadla v Prostějově. V rámci odpoledních děl se přidaly také doprovodné semináře, díky
kterým se mohli zájemci zdokonalit
ve svém přednesu. Podvečer náležel
divadlu a večery provázela hudba na
zahrádce Národního domu.
Tradiční akci, která je známá po celé republice, si stejně jako v minulých letech
nenechal ujít ani primátor města Prostějova. „Wolkrův Prostějov má úctyhodnou tradici. K 65. ročníku se dopracoval
díky konkrétním lidem, a to jak na straně organizátorů, tak i vystupujících. Jak
jsem řekl na slavnostním zahájení festivalu, Wolkrův Prostějov stále existuje
díky zájmu lidí z celé České republiky,
kteří usilují o možnost zde účinkovat.
Dokud ten zájem potrvá, nemusíme se
o Wolkrův Prostějov bát. Za naše město

vydrží. Byla to dobrá příprava před
grandslamem,“ řekl Veselý.
Ve francouzském Blois až do semifinále postoupil Vít Kopřiva. Až pak
prohrál s Nikolou Milojevičem ze
Srbska, přesto si vylepšil své žebříčkové maximum a poskočil na 128. místo
ve světovém pořadí. „Teď už mě čeká
kvalifikace na Wimbledon, doufám,
že udělám dobrý výsledek,“ přeje si
Kopřiva. Ve Francii startoval také Zdeněk Kolář, kterému se ale nedařilo. Nasazená jednička vypadla hned v 1. kole
s Rusem Jevgenijem Karlovským. (lv)

/LJDUHNUHDQWļY\KOiVLODYtWđ]HTenistkám se

DIVADLA POEZIE:
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ILKLEY, PROSTĚJOV V další
přípravě na Wimbledon odehrál
prostějovský tenista Jiří Veselý
tři zápasy na kvalitně obsazeném
challengeru v Ilkley. V zápase
o postup do semifinále narazil na
Jacka Socka ze Spojených států,
bývalého osmého hráče světa. Veselý svému soupeři nasázel třicet
es, přesto prohrál ve třech setech.
„V závěrečném tie-breaku byl soupeř
úspěšnější. Ztratil jsem dva servisy
v nejméně vhodném okamžiku. Jinak ale podání fungovalo, snad to

7(1,6

3x foto: Martin Zaoral
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PROSTĚJOV Každoroční vrchol
pro neregistrované tenisty nejen
z prostějovského regionu je znovu
tady. Tradičně před letními prázdninami se koná Prostějov Cup 2022,
největší deblový turnaj svého druhu
v České republice a nejspíš i ve střední
Evropě. Letošní 11. ročník připadá na
sobotu 25. června od 9.00 hodin, jako
obvykle v profesionálním prostředí
nádherného areálu TK Prostějov za
Kosteleckou ulicí.
„Máme za sebou týdny až měsíce pečlivých příprav, aby náš turnaj byl i tentokrát zajištěn na maximum po všech
stránkách. Za patřičné startovné musí
mít všichni účastníci možnost si zahrát co
nejvíc zápasů, dobře se pobavit a celý den
nepoznat jakoukoliv nouzi po stránce
stravování i pitného režimu. V minulých
letech jsme pro aktéry nachystali dokonalý servis, teď to bude úplně stejné,“
slibuje hlavní organizátor oblíbené akce
Martin Krupička.
Klání dlouhodobě pořádá s bývalým hokejistou, populárním Petrem
„Pupou“ Dosedělem, ale zvládnout
náročný den pomáhají také další
nadšenci, například Ondřej Remenec. „Jak říkám, hlavním cílem je hodně
kvalitní hry pro každého. Proto jsou vždy
na programu nejprve boje v základních
skupinách, z nichž všichni postoupí do
play-off. To pak přijde na řadu odpoledne a rozdělí dvojice podle jejich umu do
elitního pavouka A a takzvané soutěže
útěchy v pavouku B. Semifinále i finále
očekáváme v podvečerních hodinách,“
přibližuje Krupička.

MLņWXWRVRERWX
6GPKUQXÚ2TQUV÷LQX%WRXGéV[ąJąGPGTGIKUVTQXCPÚEJQR÷VRąKEJ¾\Ê Foto: Marek Sonnevend

Přesně týden před termínem měl
přihlášených šestatřicet mužských
párů a čtyři ženské. „Počty ještě narostou, uvidíme jak moc. Každopádně
dorazí opět spousta špičkových tenistů,
díky jejichž účasti má Prostějov Cup
vždy extrémně vysokou úroveň na to,
že jde vlastně o měření sil neregistrovaných. I letos můžu diváky nalákat na
řadu zajímavých jmen,“ usmívá se Krupička.
Na koho konkrétně? „Přihlášeni jsou
například talentovaný mladík Jan
Hnízdil nedávno bojující v juniorské
soutěži na grandslamovém Roland
Garros v Paříži, Robert Rumler objíždějící normálně challengery, Lukáš
Dillenz a Šimon Mališ taktéž, Jakub
Lustyk pohybující se okolo šestistého
místa na žebříčku ATP Tour. Nebo
třeba sympatičtí Slováci Peter Bača
s Martinem Rychtárikem trvale žijící
v Bruselu, odkud k nám zase přiletí,“
zmiňuje šéf ambiciózního dostaveníčka v bílém sportu. „Chybět nebude ani

někdejší vynikající hokejista Jaroslav
Svoboda, v minulosti reprezentant ČR
a finalista zámořské NHL. Obhajovat
loňský titul přitom půjdou domácí borci Stanislav Husařík s Danielem Trčkou,
do boje vyrazí mnoho dalších dvojic
z našeho okresu. Absolutně nepochybujte o tom, že je znovu na co se těšit,“
zdůrazňuje Krupička.
V čele partnerů akce stojí statutární
město Prostějov, záštitu opět převzali náměstek primátora Jiří Pospíšil
i bývalá senátorka Božena Sekaninová. Ceny pro nejlepší jsou jako obvykle
exkluzivní, rovněž tak zmíněné občerstvení (guláš, pečené prasátko, švédské
stoly, dezerty sladké i jiné, pivo zdarma
celý den) včetně ochutnávkového stánku Palírny U Zeleného stromu. Zbývá
jediné: přízeň počasí. „Ano, hlavně ať
je hezky. V takovém případě to opravdu
bude velká tenisová paráda!“
Exkluzivním mediálním turnaje je
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který
taktéž dodá hodnotné ceny. (son)

46

20. června 2022

WWW.VECERNIKPV.CZ

25

25

41<*18148'è'40ª-7

Å+5$1Ì 0Ě -(1 %$9,/2

PROSTĚJOV Na tenisovou kariéru
svého otce Jaroslava, bývalého čtyřiašedesátého hráče světa, Michal
Navrátil (na snímku) nenavázal. Ve
světovém žebříčku se dostal „pouze“
do třetí světové stovky a sám přiznává,
že mu chyběla větší zarputilost a nasazení. V sedmadvaceti letech se tak
rozhodl s profesionální dráhou hráče
tenisového okruhu praštit, kurty ale
neopustil a stal se trenérem. V nové
pozici se doslova a do písmene našel, když už vedl celou řadu českých
hráčů, většinou úspěšně. V necelých
čtyřiceti letech pomohl k postupu do
Top 100 hned třem tenistům!
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v rámci EXKLUZIVNÍHO
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav
VALNÝ
yy Kariéru hráče jste zapíchl v sedmadvaceti letech a postil se na dráhu kouče. Jak se vůbec člověk dostane v tak
mladém věku k trénování?
„Určitě to bylo i díky tomu, že můj taťka byl velice dobrý tenista a přivedl mě
k tenisu. Sám jsem to dotáhl někam
k dvoustému sedmdesátému místu na
světě. Představoval jsem si, že budu lepším hráčem, ale mohl jsem si za to sám.
Nebyl jsem úplně zodpovědný... Postupně jsem začal přemýšlet o budoucnosti,
že jednou budu mít rodinu, o kterou se
budu starat. Mým tenisem by to příliš
nešlo. Tím jsem si mohl ještě pár let vydělávat na vlastní život. Výhledově to ale
nebylo ideální, proto jsem uvažoval, co
bude dál. Nakonec to dopadlo tak, že
jsem v sedmadvaceti ukončil kariéru hráče a stal se trenérem.“
yy Šlo o hladký přesun z kurtu na střídačku?
„Vždy jsem se díky tátovi motal kolem
velkého tenisu a důležitých lidí. Vnímal
jsem souvislosti a také to, že by mi trénování mohlo jít. Možná i díky hráčské zkušenosti. Moc dobře vím, kde jsem dělal
chyby, což mi dnes pomáhá.“
yy Vraťme se ještě na chvíli ke kariéře hráče. Tenis je u Navrátilů rodinný
sport, hrála jej i vaše sestra. Jaké to
bylo prát se stigmatem syna bývalého
skvělého tenisty?
„Někdy to bylo obtížné, protože táta byl
z mého pohledu opravdu skvělý hráč,
úspěšný bojovník a velký dříč. Očekávání
byla velká, navíc u nás je to vždy trošku
složitější. Nejsme příliš pozitivní, spíš
trošku závidíme, i to bylo někdy patrné.
Na druhou stranu jsem si s tím příliš hlavu nelámal. Možná i proto, že jsem v sobě
neměl ten správný oheň, touhu něco dokázat. Tu vizi být úplně nejlepší.“
yy Tenis je vysoce individuální, až
sobecký sport, ve kterém je obrovská
konkurence. Tam to bez vnitřní touhy
opravdu nejde, že?
„Je to pravda. Musíte být posedlý, nejlépe
jako Rafael Nadal nebo Novak Djokovič.
ZmladýchměnapadáCarlosAlcarazaHolger Rune. Ty jsem viděl jako kluky a hned na
nich bylo znát, že tu zarputilost v sobě mají.
Herní nedostatky na tréninku odstraníte, ale
vášeň do hráče nedostanete. Jednou jsme
byli s Jirkou Lehečkou a Daliborem Svrčinou v Maroku a tam byl Alcaraz, který tam
pobíhal, a já říkal Daliborovi, že nepochybuji o tom, že bude ve stovce i v padesátce a je
jen otázka, jestli bude i v desítce. Dalibor tam
tehdybylnasazenájedničkaatroškusesmál.
Nedávno jsme si na to vzpomněli a říkal, že
jsem měl pravdu.“
yy Do trénování jste doslova zažraný.
Jak se lehkovážný tenista stane posedlým trenérem?
„To je dobrá otázka. (pousměje se) Třeba
i tím, že vím, kde jsem jako hráč udělal
špatné rozhodnutí. Navíc člověk časem
dospěje, zvážní a vidí lépe možnosti, které
se otevírají, když se dostane do opravdu
velkého tenisu. Svoji roli hrála i skutečnost, že jako hráč jsem se na ty opravdu
velké kurty na světových turnajích nedostal. Rád bych to prožil jako trenér.“

"INIL?JILN´Û

yyVlastní ctižádost stačí?
„Je toho víc, obtížně se to popisuje. Narazil jsem na osobnosti velkého tenisového
světa. Potkával jsem Davida Kotyzu, Ivana
Lendla, Mariána Vajdu. Od nich nasával
informace. Cítil, jak je ten svět maximálně
profesionální, všichni to doslova žerou. To
vás stáhne. Když pak přijdou nějaké dobré
výsledky, tak se po nich do toho ponoříte
ještě víc. Vnímáte, že jste na dobré cestě a posedlost je najednou tady. Velmi
mě to baví, chci pomáhat klukům, aby
se z nich staly velké hvězdy a skvělí
hráči.“
yyTo je velká změna v pohledu na
tenis…
„Když mám být úplně upřímný, tak
hned ze startu jsem bral trenéřinu
jinak než hráčskou kariéru. Od začátku jsem ji miloval a začal být tou prací
posedlý. Vlastní tenis jsem měl jen rád. To
bylo málo.“
yyDo jaké míry vás obohacují setkání
s těmi nejlepšími?
„Z každého si můžete něco vzít. Navíc to
jsou skvělé zážitky. Když vezmu poslední
dobu, trénovali jsme se Stefanosem Tsitsipasem, Andrejem Rubljovem. Je fajn,
když si s takovým hráčem zahrajete, pak
si plácnete. Už vás poznají, pozdraví, můžete si s nimi domluvit tréninky. O to je
vše zábavnější, je to parádní a já ten život
miluju.“
yy Zpočátku jste byl prodlouženou
rukou táty Jaroslava. Vy jste objížděl
turnaje, on byl na telefonu. Jak to fungovalo?
„Úplně na začátku jsem sám vedl Rublera
a Stachovského. Pak se ale na mě obrátil
taťka, že už nechce příliš cestovat a jestli
bych nejezdil s Jirkou Veselým. Ten byl
tehdy nadějný mladík ve čtvrté stovce.
Věděl jsem, že se tímto způsobem můžu
hodně naučit a tátovi pomohlo, že nemusel tolik jezdit.“
yy Neměl jste pocit, že vaše pozice je
trošku asistentská?
„Já si právě myslel, že jsem hlavní trenér.
Dnes se tomu směju. Vůči tátovi to nebylo
úplně fér, z mé strany tam nebyl patřičný
respekt. Ale on to nebral špatně, vnímal, že
mi může pomoci a časem viděl, že práce
někam směřuje. Nikdy mi nevynadal nebo
neřekl, hele, Michale, brzdi. Viděl určitý talent a zmíněnou posedlost.“
yy Ani trošku vás nemrzelo, že pro
okolí jste zpočátku nebyl plnohodnotný kouč?
„Kdyby to nebyl táta, kousalo by se to
hůř. Ale je to legenda, něco dokázal. Když
jsem byl s Jirkou Veselým, trávili jsme
spolu na turnajích a kurtech čtyřicet týdnů a lidi měli představu, že ho trénuje táta.
Ale já to tak bral. Neřešil jsem to. Prostě
táta je osobnost, bez něj bych se třeba k takovému hráči nedostal. Na nějaký kredit
jsem si akorát musel chvíli počkat.“
yy V každém případě to spojení přineslo úspěch…
„Bylo až neuvěřitelné, jak rychle Jirka Veselý vyletěl nahoru. Na začátku roku 2013
jsme letěli do Ameriky a byl ve třetí stovce.
Uhrál pár dobrých výsledků a po návratu do Evropy a kondiční přípravě vyhrál
challenger v Turecku. To jej neuvěřitelně
nakoplo. Následovalo vítězství v Ostravě,
finále v Prostějově a další v Německu. Ještě
neměl dvacet a byl ve stovce. To byla hodně velká jízda.“
yy Pak přišla spolupráce s Adamem
Pavláskem?
„Přesně tak. Nedařilo se mu, byl v šesté
stovce a oslovil mě. Neměl moc peněz,
ale rozhodl se, že je investuje do mě. Tím,
že mi věřil, měl i respekt. Ten je nejvíc, bez
něj se nedá pracovat. Poznal jsem Ivana

Lendla a jediné, co jsem mu záviděl, byl
respekt okolí. Ani nebylo důležité, co řekl,
ale jak ho lidé vnímají.“
yy Tehdy už vás tenisový svět začal
vnímat jako trenéra?
„Adama už jsem vedl sám, ale někteří lidé
stále říkali, že mám tátu na telefonu. Bylo
pro ně složité připustit, že se nám začalo
dařit, když jsem osobně v tenise jako hráč

bral hodně zkušeností. Hrál s nejlepšími,
viděl, že může s každým vyhrát. S tím jde
na kurt. Je velký rozdíl jít si zahrát a jít pro
vítězství.“
yy Narostlo sebevědomí po semifinále
v Rotterdamu nebo dobrých zápasech
v Bělehradu s Robljovem nebo v Paříži
s Goffinem?
„Nejen to. Na tréninku uhrál plichtu

to hodně chráním. S Jirkou Lehečkou
máme domluvené týdny, ale není to full
time. Práce je jedna věc, osobní život
druhá. Vím, jak to bylo u táty. Byl hodně pryč, nemohl se nám tolik věnovat.
Potom se to projeví i ve vztazích, tatínek
vám prostě chybí. Beru to ale i tak, že
trénování je práce, kterou jsem si vybral.
Když poznám, že tomu hráč dává všech-

Když se vrátím domů, děti se přitulí a řeknou,
tatínku máme tě rády, víc není! Tenis mě také
naplňuje, současná spolupráce s Jirkou Lehečkou
je výborná. Musím to zaklepat, jsem šťastný…
nic nedokázal. Byli tenisté, kteří na tom
byli o hodně líp a jako trenérům se jim
nevedlo, pak viděli Navrátila, který byl
nikdo, najednou měl úspěch. Adam mi
tehdy pomohl, z pětistého místa jsme se
posunuli k sedmdesátému. Lidi mě začali
vnímat víc. Pak už přišel Jirka Lehečka, se
kterým jsme začínali z nuly a dostali se
na 77. místo. To už se musí respektovat,
protože dostat do stovky tři hráče není
náhoda!“
yy V tenise hráč platí trenéra. Jak je náročné vybalancovat vzájemný vztah,
kde zaměstnanec svého zaměstnavatele
sekýruje a tlačí do práce?
„Kvůli tomu často končívají spolupráce. Je to složité, protože hráč vás platí
a vy mu nakládáte. Měl by pochopit,
že je to dobré pro jeho tenis. Mám výhodu, protože jsem si dokázal vytvořit
finanční polštář a nikdy se nebál, že
přijdu o práci. Myslím si, že i díky tomu
se mi daří, protože si stojím za svým
a nebojím se to říci. Řada trenérů dělá
chybu v tom, že uhne, udělá nějaký
kompromis kvůli výplatě. Nedochází
jim, že ten příjem stejně skončí, protože nebudou výsledky, hráč trenéra
vyhodí. Když na hráče nebudete tlačit,
aby se zdokonalovali, tak to fungovat
nebude. Pamatuji si, že když jsme se
rozcházeli s Adamem Pavláskem, tak
říkal, že jsem na něj hodně velký profesionál, což bylo trošku paradoxní. V té
době to prostě tak viděl...“
yy Ještě nemáte čtyřicet, ke svým
svěřencům máte stále věkově blízko.
Je to výhoda, když spolu trávíte třeba
čtyřicet týdnů v roce a máte podobné
zájmy nebo posloucháte stejnou muziku?
„K hráčům se dostanete těsněji třeba
právě i přes tu muziku. Ovšem udržuji
si odstup. Například si většinou beru
vlastní pokoj. Času s hráčem trávíte
opravdu hodně. Člověk si musí pohlídat, aby z toho vztahu nebylo úplné
klasické přátelství. Hranice tam musí
být. Potřebujete, aby na tréninku odvedl nějakou práci a nemával rukou. Také
proto preferuji, aby se vykalo. Je přece
jen složitější říct vy vole než ty vole. Ale
jinak je řada věcí jednodušší. Taťka říká,
já už těm mladým nerozumím. Chápu
to, doba se strašně mění. Máme tady
různé technologie, sociální sítě. Pro
starší je to nepochopitelné, ale dnes
je důležité si udělat dobrý Instagram.
Vlastní promo je součástí tenisu, patří
to do tohoto století.“
yy Současná práce s Jiřím Lehečkou vás
musí bavit. Je to hráč s jasným cílem, ten
lenivýrozhodněnebude…
„Můžu mu akorát poděkovat za to, jaký je.
Skromný a pracovitý kluk. Současně zdravě sebevědomý, což potřebujete. Nestojí
nikde v koutě, jinak to dnes nejde. Teď na-

4:4 s Tsitsipasem. I to pomůže.
U soupeřů si dělá jméno. Jsem docela hrdý na to, že se dostal do stovky
krátce po dvacátých narozeninách, navíc v době, kdy byl po covidu zmražený
žebříček a bojoval skoro o dvojnásobek
bodů, což bylo o to těžší.“
yy Jaký je dál váš současný svěřenec?
„Jirka je především poctivý. Vše
musí sám osahat a postupuje
po krůčcích. Někdy jej tlačím, aby o to patro nebo
dvě poskočil rychleji,
na vše ale potřebuje přijít sám. Teď

no, nemám problém, možná bohužel,
dát rodinu trošku bokem. Všechno je sice
složitější, ale zatím to máme nastavené
dobře, všechny strany to berou. Uvidíme,
jak to bude dál.“
yy Na nějaké odpočívání po návratu
ze šňůry to ale nebude, co?
„To máte pravdu, na to si člověk zvykne.
Zatím naštěstí nejsem tak starý, zvládnu
to. Nemůžete po týdnu přijet, lehnout si
a říct, že potřebujete pauzu na odpočinek
a dva dny pro sebe. Snažím se být dobrým tátou. Když to jde, věnuji holkám
maximum času. Kdybych to nedělal,
jednou bych litoval. Vím, že čas, který
dětem věnujete, vám ony vrátí.“
yy Doma pohoda, tenisově se vám
daří. Jste šťastný?
„Když se vrátím domů, děti se přitulí
a řeknou, tatínku máme tě rády, víc není!
Tenis mě také naplňuje, současná spolupráce s Jirkou je výborná. Už bych nedokázal dělat s hráčem, který tomu nedává
všechno. Dnes už si podle toho
vybírám. Chci ty, kteří
mají srdíčko a obětují se. Takže
ano, musím
to zaklepat, jsem
šťastný.“

to nejlepší na konec...
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vizitka
MICHAL NAVRÁTIL
✓ narodil se 20. listopadu 1982 v Přerově
✓ tenisový trenér a bývalý český profesionální tenista
✓ na žebříčku ATP se dostal na 274. příčku (2006),
ve čtyřhře pak byl na 207. pozici
✓v průběhu kariéry vyhrál sedm titulů na okruhu ITF
✓v sedmadvaceti ukončil kariéru a stal se trenérem,
tomuto řemeslu se věnuje od roku 2012
✓jeho základnou je tenisový klub TK AGROFERT Prostějov
✓mezi jeho svěřence patřil Leonard Stachovskij, Robert Rumler, Jiří Veselý,
Adam Pavlásek nebo Dalibor Svrčina
✓s Pavláskem se během tříletého angažmá dostali z 550. místa
na 72. pozici, což je dosud hráčovo maximum
✓bývaléhosvětovéhojunioračíslo1JiříhoVeseléhopomohlmuposunoutsez300.
na64.místovžebříčkuFedExATPRankings
✓spolupracoval také s Tomášem Berdychem jako tréninkový partner
✓v současné době trénuje Jiřího Lehečku, kterému pomohl do první stovky
na aktuální 77. příčku
✓otec dcer Nicol a Nelly, bydlí v Prostějově
✓jeho otcem je Jaroslav Navrátil, také bývalý hráč a trenér Berdycha, Tabary
či Štěpánka, dnes daviscupový kapitán České republiky
✓má rád všechny sporty a koníčky, včetně čtení (zejména knihy o psychologii)
zajímavost: mezi jeho preferovanou plochu patřil tvrdý povrch

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz
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Areál se začal plnit už od otevření bran
a postupně v parku návštěvníků do pozdních večerních hodin jen a jen přibývalo.
Na pódiu se během propařeného večera
vystřídalo hned sedm kapel známých nejen na Konicku. Jako první se v letošním
roce představila kapela Flames, po které
následoval Merkur. Po osmé hodině poprvé na pódiu vystoupila i Gabriela V.G.
se svou kapelou, následně se ještě zaskvěla
s kapelou Arest, jež program uzavírala.
Během večera nechyběla ani další legendární uskupení Junior, Marasd či Děda
Mráz, takže si fanoušci přišli na své. Však
se to odráželo na parketu. „V devadesá-
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tých letech jsme tím všichni žili a je super,
že si to zde člověk může každým rokem
pravidelně připomenout. Užil jsem si
opravdu všechny kapely a je vidět, že kdo
se rockerem narodil, rockerem zůstane,“
hlásil fanoušek Zdeněk, který vzpomněl
i na svá mladá léta.
Stejně jako v předešlých letech vedle kvalitní muziky nechybělo nic. Spousta piva
i velký výběr pokrmů návštěvníky potěšily,
samozřejmostí bylo i něco ostřejšího. Letos akci přálo skvělé počasí, které v posledních letech mírně komplikovalo původně

Foto: Jan Frehar

stanovený termín. Především se však opět
ukázala skvělá show a v Konici to opět žilo
díky těm, kteří hudební zážitky přinášeli
už v minulém století. O zábavu mezi vystoupeními se staral Láďa „Sovjet“ Rus
a zakladatel akce Tomáš Mamut Grepl.
„Návštěvníci i muzikanti si to stejně jako
v každém roce užili, a to je to nejdůležitější. Jsme rádi, že tato tradice má své věrné
fanoušky, a už se těšíme na další ročník
místních legend,“ hodnotil spokojeně
zakladatel tradiční akce Tomáš Mamut
Grepl.

Z VERNISÁŽE…

objevuje hanáckou krajinu
PROSTĚJOV Otevřít lidem oči natolik,
aby spatřili to, co jim zůstává skryto, přestože kolem toho třeba dvakrát denně
projdou. I to je posláním snímků Boba
Pacholíka. Ten na své nejnovější výstavě
odhaluje fotografie Hané, která se před
námi zjevuje jako bychom ji spatřili poprvé. Díky tomu ji můžeme obdivovat
očima nadšených turistů. Vernisáž výstavy se konala v úterý 7. června ve Státním
okresním archivu. Opět na ni dorazilo
nebývalé množství lidí.

Bob Pacholík je všeobecně znám jako citlivý pozorovatel každodenního života města, v němž se mu daří nacházet komické
i poetické okamžiky. Ostatně právě snímky
zachycující podobné momenty po dlouhé
době představil na své dosud poslední prostějovské výstavě, která se před třemi lety
konala právě v sále archivu v Třebízského
ulici.
Tentokrát ve stejných prostorách vystavuje
snímky hanácké krajiny. Můžeme na nich
vidět například pohledy na Prostějov z naučné stezky Stráž ve Smržicích, zvlněnou
krajinu z okolí Pivína, plumlovskou přehradu i mnohá další místa, která vášnivý
poutník na svých cestách nejen pro sebe
objevil. „Když jsem poprvé přijel do Prostějova, tak mě Bob Pacholík naučil dvě
slova: ryna a plut. S tím jsem si víceméně
dodnes vystačil. Od té doby jsme spolu
nesčetněkrát prošli po městě. Nicméně teprve z Bobových fotografií jsem objevoval,
co jsme při našich procházkách možná oba

$QD 2CEJQNÊM D[N D÷JGO XGTPKU¾åG
XFQDTÆOTQ\OCTW Foto: Martin Zaoral

viděli, ale jen jeden z nás plně vnímal. To se
opakovalo i při našich výletech do přírody.
Například při cestě na Králický Sněžník
Bob náhle zmizel a vrátil se s nádhernou

Festival Keltská noc se pro dvouleté pauze vrací do Plumlova!
A proto jsme si pro vás připravili velkou soutěž, aby si i vybraní
z vás mohli užít festivalu a jeho nezaměnitelné atmosféry. Hned
deset z vás může v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku vyhrát vstupenku a dárkové předměty jako např. tričko, kšiltovku či placku s keltskou tematikou! A nyní pro vás máme druhý z pěti soutěžních týdnů – vždy jedna soutěžní otázka a dva vylosovaní šťastlivci.

Festival Keltská noc se koná:

Výstava Boba Pacholíka pro nás

Martin ZAORAL
je důležité, aby hrál velké
turnaje. Shledávám, že
z něj soupeři začínají
mít respekt, to je skvělé.
Velký hráč, když vás
nezná, tak si vůbec nepřipustí, že by mohl
prohrát a na jeho hře
je to vidět. Když už
ví, že něco umíte,
tak ve vyrovnaných
míčích může udělat
chybu.“
yyMáte představu, kam se může letos
posunout?
„Hlavně se chceme udržet ve fázi progresu. Když zůstane poctivý, projeví se to.
Rok je dlouhý, hrajete spoustu turnajů.
Někdy máte smůlu na los, jindy nejste
zdravotně úplně v pořádku. Pokud ale
nepolevíte, na konci roku se vše sečte
a může to být parádní sezóna.“
yyZakončená startem na turnaji Next
Gen ATP Finals pro největší naděje
světového tenisu?
„To by byla krásná tečka. Je to úžasně
udělaný turnaj, to bychom si přáli. Máme
ale před sebou ještě půl roku a stále bojujeme s tím, aby Jirka nemusel na velkých
turnajích hrát kvalifikace. Potřebujeme se
dostat ještě o pár míst nahoru. Garantované hlavní soutěže by mu ušetřily hodně
fyzických i mentálních sil. To je nejbližší
cíl.“
yy Jste trenér, který většinu roku kočuje po světě, současně je také rodič, jenž
chce být někdy doma. Jde to vůbec nějak
skloubitdohromady?
„Je to těžké. Mám dvě krásné holčičky.
Jedna teď měla pět let, druhá dva a půl,
takže vnímám, že teď mě potřebují nejvíc, tato doba strašně rychle uteče. Já si

letos fanoušky nezklamaly .!+%,43+/5./#
Jan FREHAR

Foto: Martin Zaoral
Je velice pravděpodobné, že s Renatou Vordovou i dalšími známými tvářemi se v Prostějově potkáme už za rok, kdy by se tu měl
konat už 66. ročník tohoto poetického festivalu.
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V Konici to žilo. Legendy ani 6%,+3/54çÕ/,34+9
KONICE Tradiční akce v neméně tradičním prostředí proběhla v Konici
i letos. Místní legendy pop-rockové
hudby po roce opět potěšily své fanoušky, kteří zaplnili park u konického
zámku. Z pravidelné sestavy kapel se
také letos podařilo zajistit účast všech,
proto se od 18.00 hodiny pařilo, tančilo a zpívalo až do pozdní noci. Rockové
legendy tak znovu ukázaly, že ani po letech nestárnou.

Syn slavného otce Michal Navrátil popisuje rozdíly dvou kariér
:2/.5ö935267ħ-296.21Ġ,/

20. června 2022

sérií snímků starých pařezů,“ zavzpomínal 17:00 hodin a každé úterý, čtvrtek a pána společně strávené chvíle bývalý ředitel tek od 8:00 do 15:00 hodin. K vidění tu
prostějovského muzea Václav Hruška, bude až do 7. září.
který výstavu vtipně charakterizoval jako
jubilejní, nikoliv však senilní.
Do archivu opět dorazily desítky návštěvníků, kteří se všichni do nevelkých prostor
nikdy nemohli vlézt. Ti, co to štěstí měli,
pak místnost během pár minut zcela vydýchali. To platilo i pro folklórní soubor
Slonečko z Konice, jenž zahrál a zazpíval
několik hanáckých písní a kromě muzicírování vynikl zejména neobyčejnou roztomilostí svých členek. „Dovolte, abych
vernisáž prohlásil za ukončenou a výstavu
za zahájenou,“ uzavřel v dobrém rozmaru
Bob Pacholík.
Expozici snímků Boba Pacholíka můžete ve Státní okresním archivu navštívit každé pondělí a středu od 8:00 do

$ QDSO½zL89UELÄHN
B) na nádvoøí zámku Plumlov
& YDUH½OXNHPSXlUDORN
Nápověda: Správnou odpověď naleznete na oficiálních stránkách festivalu
www.keltska-noc.cz.
Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „KELTSKÁ NOC“. Zavolat
svoji odpověď nám můžete také na známé telefonní číslo 582 333 433
či zaslat SMS zprávou na telefonní číslo 608 960 042, případně přijďte
osobně do redakce na Vápenici 19.
Na odpovědi čekáme v redakci do pátku 24. června do 12:00
hodin. Další soutěžní otázka bude zveřejněna v následujícím tištěném
vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku společně se správnou odpovědí a jmény dalších dvou výherců.
V minulém čísle jsme se ptali, kolikátý ročník Keltské noci se
koná. Správná odpověď byla za B) 19. Vylosováni byli Zbyněk
HOŠŤÁLEK z Prostějova a Michal KOMÁREK z Prostějova.
Vstupenky si můžete vyzvednout od středy v redakci
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na adrese Vápenice 19.

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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AKCE SE KONÁ ZA FINANČNÍ SPOLUÚČASTI OLOMOUCKÉHO KRAJE,
STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOVA, MĚSTA PLUMLOVA
A POD ZÁŠTITOU HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE ING. JOSEFA SUCHÁNKA.

pátek 22. 7. 2022 od 13:30
sobota 23. 7. 2022 od 11:00

4Q\VQOKNÆX[UVQWRGPÊMQPKEMÆJQ5NQPGéMCNCJQFKNQPGLGPWwÊOCNGKQéÊOFoto: Martin Zaoral

Agentura „BOM MUSIC“ Brodek u Prostějova , Město Prostějov a mediální partneři „ RADIO HANÁ “ pořádají
17. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní

Hanácký skřivan 15-20
l. Věk 15 - 17 let

Kategorie soutěže:
2. Věk 18 - 20 let
3. Duo, trio – věk 15 - 20 let

SOBOTA 25.června 2022
restaurace Národní dům / divadlo / Prostějov, Začátek: 9.00 hodin
Přihlášky zasílejte nejpozději do 23.června 2022 na tuto adresu:
Ing. Bohumil Moudrý, 798 O7 Brodek u Prostějova 26, mobil 605 247 688
E-mail: mobo@o2active.cz nebo mmobovka@seznam.cz
Doprovod ke zpěvu si každý účastník zajistí nebo přinese sám! K dispozici je přehrávač CD, MD, MP3.Restaurace Národní dům
je na Vojáčkově náměstí v Prostějově, je součástí Městského divadla. V restauraci je zajištěno občerstvení pro účastníky.
Tuto akci podporují: Tato akce se koná pod záštitou významných osobností našeho regionu
– poslance parlamentu ČR ing. Radima Fialy a Primátora města Prostějov Mgr. Františka Jury.

Na letošním festivalu vystoupí přes 150 umělců a účinkujících z 9 zemí světa!
PŘEDVEČER KELTSKÉ NOCI: čtvrtek 21. 7. 2022 od 17:00 - vstup zdarma

28

521.'è0156

20. června 2022

Taneční sezónu
zakončila Pirueta

25
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20. června 2022
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Rocckoováá muuzikaa a výbborrné

Primátor Jura ocenil

jjídlo
ídllo ovládly
ovlládlly pláž
plááž U Vr
Vrbiček
rbičček
Burger Rock Fest zahájil letní festival na plumlovské přehradě

svými kolegy z vedení města. „Je úžasné,
kolik krásy a energie umí tanečníci do
svých vystoupení vložit. Rád jsem jim
proto poděkoval za krásný zážitek a jejich
lektorům za celoroční práci a trpělivost,“
konstatoval František Jura. Primátor
rovněž ocenil úspěchy taneční školy. „Za
všechny získané medaile a také za vedení
dětí ke sportu si zaslouží velkou gratulaci.
Vedení města je bude i nadále podporovat,“ dodal František Jura.
(red)

Další „blešák“

je za dveřmi
PROSTĚJOV Seriál Sběratelských
trhů na prostějovské tržnici jede
dál. Ten další by se měl konat tuto
neděli 26. června od 7 do 11 hodin.
V polovině loňského července se konal premiérový Bleší a sběratelský trh.
Zájem návštěvníků o něj byl takový, že
se jej organizátoři rozhodli zopakovat
a navazují na něj i letos. Už potřetí se
tento rok sejdou nadcházející neděli.

V nabídce budou starožitné hračky,
obrazy, stříbro, historické sklo, porcelán, hodiny a hodinky, pohlednice
a mnoho dalších zajímavých sběratelských předmětů. Občerstvení bude
zajištěno. „Těším se na vaši účast a setkání v centru města. Občerstvení zajištěno,“ vzkázal organizátor Jindřich
Skácel, jehož by měli případní prodávající kontaktovat.
(mls)
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PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Sobotní program Burger Rock Festu začal přesně v patnáct hodin, kdy pláž U Vrbiček svíralo ještě obrovské parno. Přesto
sem už první desítky návštěvníků dorazily. „Moc jsme se všichni těšili po těch dvou
saa

letech různých opatření a zákazů na opět
další otevřenou akci, kde se potká spousta
kamarádů, známých a příznivců dobrého
jídla a muziky,“ svěřil se Večerníku hned
u brány areálu pláže U Vrbiček Petr Zlámal, ředitel pořádající umělecké agentury
HIT TRADE.
Bylo to ve chvíli, kdy na pódiu vystupovala první kapela 19 Rumů a první návštěvníci začali obklopovat stánky s obřími
i klasickými burgery, kebabem, kotlíkovými guláši, pizzou či vepřovou pečínkou
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a dalšími laskominami, nad kterými se sliny sbíhaly. „Já jsem byl vysloveně nadšený z množství dobrot, jejich různorodých
druhů a různých variant burgerů a fast
foodu. Za mě velká pochvala všem zúčastněným. Osobně jsem měl dva a pro
mě byl vynikající ten ze stánku Kavárna
Coffein Bistro Mostkovice Davida Musila,“ pochlubil se Petr Zlámal, zatímco
návštěvníkům začala hrát kapela STZ.
„Já tyto akce fakt zbožňuji a těším se
vždycky na léto, až U Vrbiček tento festival začne. A vždycky je tady nejen kvalitní
muzika, ale i občerstvení. Ovšem dneska
je to fakt extrém. Ani nevím, co si mám
vybrat, je toho tady spousta,“ uvedl Jiří
Kocián, který v sobotu navštívil první akci
ze seriálu Rock Maier Fest.
S přibývajícím časem až do sobotní půlnoci postupně vystoupily další rockové
kapely. To už stovky fanoušků aplaudovaly revivalovým skupinám Suzi Quatro, Deep Purple a Uriah Heep. Zlatým
hřebem večera, či spíše noci, se stalo vy-

stoupení prostějovské legendární kapely
Keks. „Počasí vyšlo, co se týče sluníčka
a tepla, přímo skvěle. Návštěvnost byla
trošku slabší, než na jakou jsme zvyklí z let
minulých, ale to tak bývá, i to se může stávat. Navíc v okolí byla spousta jiných podobných akcí, takže návštěvníci si mohou
vybrat, co je každému bližší. Myslím si, že
ti, kteří přišli, mohli být spokojeni,“ soudí
hlavní organizátor Petr Zlámal, kterého
se Večerník zeptal, jak je spokojen s předvedeným výkonem kapel. On sám totiž
jako bubeník vystoupil hned ve dvou
hudebních formacích. „Kapely jsme vybírali tak, abychom oslovili širší veřejnost,
každý měl možnost si najít ten svůj šálek
kávy, jak se říká. Myslím si, že všechny kapely odvedly maximum, a co se týče mě
samého, nevím jak dole pod pódiem, ale
u mě nahoře za bicími bylo hodně velké
teplo,“ smál se ředitel agentury HIT trade
Petr Zlámal.
V pořadí druhou akcí ze seriálu Rock
Maier Fest bude v sobotu 16. července

jjak
ak see pařilo
pařřillo a hhodovalo
oddovvallo naa přehradě…
přehrradě…
…

3x foto: Michal Kadlec

jak češky v prostějově přemohly rumunky...
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PROSTĚJOV Řada vzácných hostů
zavítala na semifinálový duel volejbalové Golden European League
žen 2022 Česko versus Rumunsko.
Jedním z nich byl ve čtvrtečním podklikni na
večeru i primátor statutárního města
www.vecernikpv.cz
Prostějov František Jura, který v rámdění nové problémy - 4:5. Kolektivu ci krátkého ceremoniálu po druhém
ČR haproval útok, nedokázal překo- setu ocenil přímo na hrací ploše dvě
návat zkvalitněnou defenzivu hostů osobnosti VK Prostějov.
a od stavu 10:9 až do konce tohoto
Marek SONNEVEND
setu byl stále pozadu – 21:25 a 2:2.
Zaslouženě se tedy šlo do soudného „Naše volejbalistky před necelými dvětiebreaku, jenž reprezentantky České ma měsíci fantasticky vybojovaly další
republiky odstartovaly nervózně - mistrovský titul, pro Prostějov celkově
0:2 a 3:4). Naštěstí se brzy vzchopily už jedenáctý. Vynikajícím způsobem
a zpátky nahoru si pomohly jak úspěš- reprezentují naše město, na volejbalový
ným zvýšením ofenzivní agresivity, klub jsme právem hrdí,“ řekl František
tak zvednutou obranou včetně několi- Jura.
ka obětavých zákroků v poli. Naopak „Proto chci při této příležitosti osobně
BYLI JSME
U TOHO
rivalky pod tímto náporem vyrobily poděkovat jak hráčkám, za něž tu máme
několik hrubek, skóre poskočilo na reprezentantku ČR Kláru Faltínovou,
6:4, 10:7 a 14:10. Načež po více než tak realizačnímu týmu v čele s Mirkem
dvou a půl hodinách vysilující dřiny Čadou, což je opravdu ‚pan trenér‘. Ať se
nastaly slastné okamžiky výsledkové- daří i v dalších letech,“ zdůraznil Jura.
„My si moc vážíme tohoto ocenění
ho triumfu – 15:11 a 3:2!
Obrovskou radost s nadšenými příz- a velmi děkujeme za dlouhodobě výraznivci si naplno užívala také Klára Faltí- nou podporu volejbalu ze strany města.
nová, nedávná extraligová mistryně Uděláme maximum, abychom také
z VK Prostějov. Rumunky po ní skoro v příštím soutěžním ročníku byli úspěšní
celé utkání cíleně šly svým podáním, a zabojovali o medaile,“ pronesl Miroslav 2TQUV÷LQXUMÚRTKO¾VQT(TCPVKwGM,WTCQEGPKNXQNGLDCNQXÚMNWD8-28MQPMTÆVP÷/KTQUNCXCèCFWC-N¾TW(CNVÊPQXQW

(QVQ4CFGM8¾ÿC
měla dohromady 48 příjmů! Leč opo- Čada.
LI JSME
raB Ymístního
klubu ustála nelehkou
U TOHO
obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2021/2022
přihrávku na slušných 31 procent.
V zakončení dosáhla úspěšnosti 35
procent, celkem dala 15 bodů včetně
dvou bloků i jednoho esa při souhrnné užitečnosti +9. Na průniku do finále letošní GEL tudíž měla i maximální
bojovností značnou zásluhu.
BYLI JSME
U TOHO
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Faltín vùdcem fanouškù
Prostějov (son) – Na hlavní tribuně
prostějovské haly Sportcentra DDM ho
nešlo přehlédnout ani neslyšet. Bouřlivý
fanoušek a otec smečařky Kláry Faltínové
se během čtvrtečního semifinále Zlaté
evropské ligy žen 2022 stal suverénně
nejaktivnějším příznivcem volejbalistek České republiky v náročném boji
proti Rumunsku. Tomáš Faltín celý
dlouhý zápas neúnavně skandoval,
bubnoval i mával velkou národní vlajkou, a to bez ohledu na aktuální vývoj
duelu. To znamená jak při vedení,
tak ve chvílích, kdy výběr ČR zrovna
prohrával. Fanouškovský kotel pod jeho
vedením prostě byl výborným základem
bouřlivé divácké kulisy. „Klárka hraje za
Prostějov, je tady doma a já tím pádem
taky. Proto jsem povzbuzování bral
hodně na sebe, aby atmosféra stála za to.
A holkám fandění opravdu pomáhalo.
Což snad vyšlo, máme vítězství i postup
do finále,“ nadšeně povídal T. F., který
po skončení bitvy předal dceři nachystané šampaňské. „Na taraflexu jej však
nemůžou bouchnout, to by byl průšvih.
Šampus si dají až později v šatně,“ smál se
rozjařený Faltín.

Mnoho challengí
= maraton
Prostějov (son) – K mezinárodním
zápasům v oficiálních volejbalových
soutěžích už řadu let neodmyslitelně
patří přezkoumávání sporných situací
z televizního záznamu, takzvaná Challenge (obdoba tenisového Jestřábího
oka či fotbalového VAR). V průběhu
střetnutí Golden European League
Česko – Rumunsko byla tato technická
vychytávka v akci mnohokrát. Na jednu
stranu opravovala či potvrzovala verdikty
rozhodčích, což je přínosné i chvályhodné. Na stranu druhou však „Výzva“
citelně prodlužuje mače, neboť každá
logicky trvá nějaký čas, zpravidla minutu
nebo dvě. Pětisetová řežba v prostějovské
hale Sportcentra DDM tak nakonec
trvala více než dvě a půl hodiny!

Show Èeské televize
i spíkra

G@O „Mněě se tady hráloo oprosvěžilo
ravduu skvviěle,
v tropech
www.vecernikpv.cz

připomněli

KŘENŮVKY Sobotní odpoledne
patřilo v Křenůvkách velkolepým
oslavám. Místní dobrovolní hasiči si
připomněli 120. výročí svého vzniku.
A akce nebyla jen o hasičích. Do Křenůvek se v rámci 640. výročí vzniku
obce sjely také desítky rodáků žijících
dnes po celé republice. Bohatý kulturní a společenský program na místním hřišti trval až do nočních hodin.

Máme osmadvacet stálých členů
a jsme hrdí také na to, že se nám letos
podařilo do našich řad přilákat i mladé hasiče. Máme žákovské i dorostenecké družstvo, se kterými zatím jen
trénujeme a nacvičujeme. Soutěží se
zatím s nimi neúčastníme, ale kdo ví,
co bude za rok či za dva,“ řekl Večerníku s úsměvem Zdeněk Pospíšil, myslejovický radní a velitel Sboru dobrovolných hasičů v Křenůvkách.
Michal KADLEC
Kuriozitou je skutečnost, že místní
„Náš sbor je tady od nepaměti a ne- dobrovolní hasiči nejezdí k zásahům
rozpadl se nikdy, za žádného režimu. a nevlastní ani žádné zásahové vozi-

3

0

dlo. „Máme jen dvě staré stříkačky,
jedna z nich je z roku 1958 a tu si
chráníme jako oko v hlavě,“ podotkl
Zdeněk Pospíšil s tím, že oslavy výročí vzniku SDH Křenůvky se v této
obci, která je součástí Myslejovic, konají jednou za deset let. „Oslavy vždy
spojujeme se sjezdem rodáků, kteří
se dnešních oslav zúčastnili v hojném
počtu. Dobrá stovka jich zde určitě
je,“ uzavřel velitel křenůvských hasičů
Zdeněk Pospíšil.
Hasiči v Křenůvkách položili v sobotu
18. června kytice i věnce k pomníku
padlých, během oslav pak vystoupily
s kulturním programem děti z myslejovické školy, došlo i na ukázky činnosti hasičů a od osmnácté hodiny byl
zahájen volný program s táborákem
na místním hřišti. K tomu všemu vyhrávala folklórní kapela Krumsíňanka.

Marek
SONNEVEND

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na
www.vecernikpv.cz

2x foto: Michal Kadlec

Koupaliště ve Stražisku parádně

K výhře Česka přispěla i vycházející hvězda VK Prostějov Klára Faltínová
PROSTĚJOV Ještě před půl rokem by ji nejspíš ani nenapadlo, že by
za tak relativně krátkou dobu mohla úspěšně působit na nejvyšší
mezinárodní scéně. Smečařka VK Prostějov Klára Faltínová (na snímku) však ve druhé polovině uplynulé klubové sezóny podávala kvalitní výkony a měla značný podíl na zisku mistrovského titulu, za což
se dostala do reprezentace volejbalistek České republiky. A s nimi
postoupila až do finále Golden European League žen 2022, když semifinálový duel v prostějovské hale Sportcentra DDM absolvovala
celý v základní sestavě. Velice dobře.

pro Večerník
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Prostějov (son) – Ohromnou zásluhu
na báječném vyznění reprezentační
řeže mezi Češkami a Rumunkami měla
Česká televize, jež z volejbalu v Prostějově
pořizovala přímý přenos na svůj program
ČT Sport. A s pomocí moderní techniky
i schopného spíkra změnila celé utkání
v působivou show za parádní divácké atmosféry. I usedlí, jindy spíš klidní Hanáci,
kteří logicky tvořili drtivou většinu obecenstva, se nechali vyburcovat k mohutnému povzbuzování domácího ženstva,
jehož členky donesla velká podpora
na svých křídlech až do vítězného cíle.
„Fanoušci byli výborní a moc nám pomohli, děkujeme,“ neopomněla vyzdvihnout příznivce opora VK Prostějov
v národním dresu Klára Faltínová.

BYLI JSME
U TOHO

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

22060110953

2x foto: TŠ Pirouette

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu
proběhla Závěrečná Pirueta, tradiční představení končící letošní
taneční sezónu. Akci zorganizovala
Taneční škola Pirouette, jejíž lektoři a choreografové po celý rok připravovali a trénovali své svěřence
všech věkových kategorií.
Na pódiu se tak objevili všichni od tříletých vystupujících až po seniory. Poděkovat jim přišel i primátor František Jura se

PLUMLOV Nádherné letní počasí, výborné gastronomické pochoutky a parádní přehlídka rockových kapel. Co víc si přát? V sobotu 18. června odpoledne zahájila umělecká agentura HIT TRADE
na pláži U Vrbiček na plumlovské přehradě již patnáctý ročník Rock
Maier Festu. První akcí byl oblíbený Burger Rock Fest, který přilákal
sice stovky návštěvníků, ale organizátoři přiznávají, že očekávali víc.
Ovšem ti, kteří dorazili, nelitovali. Akce, nad níž převzal záštitu první náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil, se nadmíru vydařila.
A jak Večerník informoval již s předstihem, část výtěžku i z této sobotní sešlosti rockerů i kuchařských „umělců“ bude věnována zdravotně postiženým bratrům Dostálovým z Čelechovic na Hané.
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yy Jak se vám hrálo před sympaticky zaplněným hledištěm?
„Mně se tady hrálo opravdu skvěle, byla to pro mě srdeční záležitost.
S prostějovským týmem jsme doma
nedávno vyhrály extraligový titul, teď
jsem se mohla sem vrátit s nároďákem a je z toho další krásné vítězství.
Fanoušci nás dneska neskutečně pod-

porovali, zvládli to celou dobu od začátku až do úplného konce vítězného
tiebreaku. Za což jim moc děkujeme.“
yy Nakolik těžké to bylo střetnutí?
„Neuvěřitelně náročné. Rumunky
hrály velice dobře, tahaly se s námi
o každý balón, celý zápas tak byl velmi
vyrovnaný. Nedařilo se nám soupeřky
trvale tlačit podáním, ony pak mohly kvalitně útočit a překonávat naši
obranu. Přesto jsme se dvakrát dostaly
o set nahoru, ony dvakrát vyrovnaly.
Naštěstí tiebreak patřil nám, ale musely jsme to společně vybojovat, tvrdě
vydřít. I s pomocí výborných fandů.“
yy Rumunky skoro celé utkání

hodně šly servisem právě po vás
osobně. Čím jste přihrávku ustála?
„Vůbec nechápu, proč skoro celý zápas podávaly zrovna na mě. (smích)
No, teď vážně. Počítala jsem s tím,
že na mě půjde spousta servisů, což
se potvrdilo. Snažila jsem se na každou přihrávku maximálně soustředit,
a pokud mi některá nevyšla, tak zůstat
v klidu, nebýt nervózní. Myslím, že se
mi to docela povedlo, protože ke konci utkání už na mě soupeřky přestaly
tolik podávat.“
yy Což můžete brát jako jejich poznání, že přes vás to úplně nešlo,
ne?
„Dá se to tak říct. (směje se) Měla
jsem dnes o něco lepší nohy i hlavu
než minule proti Chorvatsku, a na
mém výkonu to asi bylo znát. Hlavní
však je, že jsme tuhle důležitou bitvu
dokázaly s holkama společně vyhrát.“
yy Co nakonec rozhodlo?
„Řekla bych, že naše bojovnost a tlak
v důležitých momentech. Vždycky
jsme udělaly nějakou delší bodovou

sérii a v prvním, třetím i pátém setu
toho využily. Což stačilo, byť těsně.
Každopádně máme vítězství, což je
hlavní.“
yy Jaké jsou krátce po dlouhé bitvě
pocity?
„Samozřejmě krásné, užíváme
si to. Postup do finále Zlaté
evropské ligy je rozhodně
úspěch!“

letní

akce na
PØEDPLATNÉ

červenec
a srpen za

1500 Kč
Platí pro 8 vydání.

Více informací na:

-N¾TC(CNVÊPQX¾D÷JGOUGOKHKP¾NQXÆJQFWGNW)'.XGdUXÆOq2TQUV÷LQX÷(QVQ4CFGM8¾ÿC

582 333 433, 608 960 042,
predplatne@vecernikpv.cz
či v redakci na Vápenici 19.
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jídlo ovládly pláž U Vrbiček

ZAPLNILA KOUPALIŠTĚ
PROSTĚJOV Sobota i neděle byly ve znamení velkých veder, kde teploty přesahovaly
hranici třiceti stupňů. Horký víkend tak letos
poprvé ve větší míře zaplnil i koupaliště v regionu a lidé si užívali příjemného osvěžení napříč Prostějovskem. V městském aquaparku
se držel počet osob okolo tisícovky a stovky
návštěvníků hlásili také ve Vrahovicích či také
v Otaslavicích. Velký zájem evidovali i na koupališti ve Stražisku.

Burger Rock Fest zahájil letní festival na plumlovské přehradě

ČESKÉ VOLEJBALISTKY VE SPORTCENTRU DDM VYHRÁLY
SEMIFINÁLE GEL, POMOHLI JIM VÝBORNÍ FANOUŠCI
PROSTĚJOV Do haly Sportcentra DDM Prostějov, která v minulosti
zažila spoustu bitev klubové Champions League v podání ženského
týmu VK Prostějov, se po letech vrátil vrcholný mezinárodní volejbal.
Tentokrát šlo o semifinále Golden European League žen 2022 mezi
Českem a Rumunskem, tedy reprezentační duel prestižní soutěže.
A návrat se vydařil dokonale, národní výběr naší země vydřel těsný
postup do finále. Necelý tisíc fanoušků v hledišti mu vytvořil bouřlivé domácí prostředí a na úspěchu se výrazně podílela prostějovská
smečařka Klára Faltínová!
Bodový vývoj – první set: 1:2, 4:2,
4:4, 8:8, 10:8, 12:9, 14:10, 14:13,
15:16, 18:16, 18:19, 19:20, 23:20,
23:22, 25:22. Druhý set: 0:1, 2:1,
3:4, 5:5, 5:8, 6:10, 8:11, 8:13, 9:14,
13:14, 13:17, 19:17, 19:20, 20:22,
23:25. Třetí set: 3:0, 3:2, 6:3, 6:7,
9:9, 9:11, 11:11, 12:13, 17:13,
17:15, 18:16, 21:16, 21:19, 23:20,
23:22, 25:22. Čtvrtý set: 3:0, 4:1,
4:5, 7:8, 9:8, 10:9, 10:12, 11:14,
13:16, 15:16, 15:18, 16:20, 18:20,
20:22, 20:24, 21:25. Pátý set: 0:2,
3:2, 3:4, 6:4, 8:7, 10:7, 12:10, 14:10,
15:11.

na Hané, kde všechno klapalo na jedničku.
Slavnostní úvod před solidně zaplněným hledištěm samozřejmě obsahoval
státní hymny obou zápolících zemí,
hned vzápětí už se šlo do boje. A ten byl
po celou dobu nesmírně vyrovnaný,
zároveň jako na houpačce. Takové klasické – každý chvilku tahal pilku.
V prvním dějství měly vyhecované
Češky nejprve navrch (14:10), pak
saa
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ztrácely (15:16, 18:19), aby klíčovým
obratem z 19:20 na 23:20 získaly setové vedení – 25:22 a 1:0. Ve druhé sadě
však nebezpečné soupeřky zabraly, víc
se jim dařilo trestat chyby, utekly do
náskoku (8:13). A byť mírné favoritky
otočily při účinném servisu někdejší opory vékáčka Veroniky Trnkové
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ZDENÌK POMMER – TJ Ostrava
„Vlastním nedůrazem jsme způsobili dvě napínavé koncovky, kdy kardiaci
přepínali krabičky. Třetí set už byl pod naší kontrolou, ale potřebujeme méně
nevynucených chyb do dalších zápasů.“
„První dva sety jsme se drželi, ustáli podání soupeře, neměli problémy na přihrávce a tím
pádem ani v útoku. Ale nevyvarovali jsme se zbytečných chyb v koncovce. Ve třetím setu
už jsme nedokázali reagovat na výrazně zlepšené podání Ostravy. Domácí tým byl lepší
v dohrávkách po obraně a zaslouženě zvítězil.“

visu kapitánky Michaely Mlejnkové. Přesto rozhodoval až dramatický závěr, neboť
vzdorující Rumunky dotahovaly (23:22).
Nicméně nedotáhly – 25:22 a 2:1.

Jakmile domácí mančaft slibně vstoupil do čtvrtého dílu (3:0), vypadalo
to na nezadržitelný marš za finálovou
účastí. Místo toho přišly v hektickém

jak se pařilo a hodovalo na přehradě…

ja
jak
ak če
češky
ešky v pprostějově
roostěějoově ppřemohly
řeemohhly ru
rumunky...
umuunkky....

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Organizátoři měli jen týden na přípravy významného střetnutí, jež mělo
původně být součástí závěrečného
turnaje Final Four na Ukrajině. Místo
toho jeden ze semifinálových mačů
Zlaté evropské ligy našel narychlo azyl
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– 27:25.
Těsně ztracený závěr Athanasopoulosovy
svěřenkyně poznamenal natolik, že během
třetího dějství už nedokázaly víc vzdorovat.
Kromě jedné pasáže, kdy obří manko 13:5
hodně zmenšily pěti body za sebou na
13:10. Leč vzápětí předvedl stejnou šňůru
také francouzský celek (18:10), což definitivně rozhodlo. Následný finiš se nesl plně
v režii mírných favoritek proti kompletně
prostřídané české sestavě – 25:14 a 3:0.
Klára Faltínová opět nastoupila v základu

(QVQ%'8

a na palubovce vydržela až do skóre 8:3 ve
třetí sadě, kdy ji nahradila Eva Svobodová.
Do té doby odváděla prostějovská plejerka
slušný výkon, byť ne tak dobrý jako v předchozím utkání s Rumunskem. Dosáhla 5
bodů při solidní úspěšnosti útoku 36 procent, horší to bylo na přihrávce s pouhými
21 procenty úspěšnosti. I celková užitečnost -1 dokládá, že se vyslankyně vékáčka
v národním výběru postupně zhoršovala.
Přesto má ze Zlaté Evropské ligy stříbro,
což je určitě cenný úspěch.
(son)

Jan FREHAR
V takovém parnu se na nějakou práci během uplynulého víkendu opravdu moc myslet nedalo a koupaliště byla ideální volbou. V rámci Prostějova bylo
plno v obou koupalištích spadajících pod Domovní
správu. V aquaparku se jednalo o více než tisíc osob
a číslo se drželo v průběhu celého dne. Do Vrahovic
jich dorazila také celá řada. „Taková vedra je nejlepší
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ČELECHOVICE NA HANÉ Dobrá hudba, ukázky požární techniky
a také aut. Ne však pouze to, program stých narozenin Sboru dobrovolných hasičů Čelechovice probíhal většinu uplynulé soboty a na
většině míst v obci. Pro místní se
stačilo vyklonit z okna a měli některý bod akce, třeba svěcení praporu,
jako na dlani.
„Jsem zde proto, že zde mám kamarádku a ta bude večer hrát. Jinak je
akce pěkná, mají to moc pěkně udělané. A údajně i dobré jídlo. Zažila jsem
celý program od začátku. Tedy svěcení praporu, průvod i ukázku nového
hasičského auta. Mají to vydařené,
opravdu na úrovni,“ uvádí paní Zdeňka. „Mezi hasiči nejsem, ani mí příbuzní. Přišla jsem se podívat coby místní
obyvatelka,“ dodává.
Hlavní část programu se ale od odpoledne konala v areálu sokolovny, v níž probíhaly atrakce pro děti
i řada možností, jak se občerstvit.
A také probíhala ukázka hasičských
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EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

strávit u vody. S dětmi jsme byli už i včera a dnes jsme
šli zase, protože dnes je ještě větší vedro,“ hlásila jedna
z maminek.
Největší návštěvnost potvrdil i plavčík právě vrahovického bazénu. „Letos jsou poprvé teploty nad třiceti
stupni a hned se to do zaplněnosti areálu promítlo.
Jsou tu stovky lidí, ale zatím je to bez větších front
a lidé si mohou i v klidu zaplavat. Určitě to je zatím
nejlepší víkend v letošním roce,“ prozradil.
A lidé si neužívali jen ve vodě. Řada z nich využila i místní prostory pro opálení, děti se vyžívaly na prolézačkách
a našli se i sportovci, kteří si zahráli volejbal či nohejbal.
Kolem tří set osob se v neděli sjelo i do Otaslavic, kde
se mohou návštěvníci těšit z přírodního biotopu. Ve
velkém vedru se tak rozhodli otevřít ještě o týden dříve. „V neděli jsme se rozhodli otevřít, protože počasí se
tomu přímo nabízelo. Během týdne bude ale ještě bohužel zavřeno, protože nemáme dostatek pracovníků,
kteří by tu během školního týdne mohli být. V současné době sehnat pracovníky na takovou sezónní práci
není snadné. Od příštího pátku už ale bude otevřeno
stále a sezónu začneme promítáním filmu Srdce na
dlani a sobotním slavnostním otevřením. Dnes to byla
zatím taková ochutnávka,“ prozradil k aktuální situaci
Mojmír Sokol.
(jaf)

Když oslavy, tak velké. [*îG<EN@H
V Čelechovicích si hasiči CPNÁFĄÜD h
připomněli let KüDUI<G< Koupaliště ve Stražisku parádně
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Bodový vývoj – první set: 3:0, 6:1,
6:3, 8:6, 10:8, 17:10, 18:18, 21:21,
24:21, 25:22. Druhý set: 4:2, 8:7,
10:7, 13:9, 14:13, 16:16, 19:19,
21:19, 21:21, 23:24, 25:24, 27:25.
Třetí set: 3:1, 6:2, 10:3, 12:4, 13:5,
13:10, 18:10, 20:11, 25:14.
ORLEANS, PROSTĚJOV Touha volejbalistek České republiky podruhé
v historii vyhrát Golden European League žen nedošla naplnění. Ztroskotala přitom na úplně poslední překážce,
když ve finálovém duelu aktuálního
ročníku soutěže uspěly domácí Francouzky vítězstvím po třech setech. Na
hostující tým včetně smečařky VK Prostějov Kláry Faltínové tak zbylo rovněž
výborné druhé místo.
Reprezentantky země Galského kohouta
smetly v semifinále Chorvatsko suverénně
3:0, zatímco Češky za sebou měly dlouhou vyčerpávající bitvu 3:2 s Rumunkami.
A zkraje včerejšího střetnutí to vypadalo,
že hostitelky z jihu Evropy budou i v rozhodujícím souboji o trofej dominovat.
Rychle vedly 6:1, později utekly z 10:8 na
17:10. Potom však družstvo ČR zabralo,
bleskově vyrovnalo na 18:18. Klíčový byl
až odskok soupeřek o pár minut později
(21:21 – 24:21).
Druhá část vypadala podobně s tím rozdílem, že kolektiv tažený produktivní univerzálkou Lucille Gicquel nevedl tak výrazně.
Hostující bojovnice znovu stupňovaly svůj
výkon, ze ztráty 13:9 opakovaně srovnávaly průběžný stav. V koncovce dokonce otoB Y LzI 21:19
J S M E na 23:24 a měly setbol, který
čily
U TOHO
však zůstal bohužel nevyužit. Místo toho
kvalitní protivnice svůj druhý proměnily

2x foto: Michal Kadlec

oblíbený Rock Memory Of, na kterém
vystoupí kapely ATD, PLUS, KEKS,
QUERCUS a KONTAKT. A právě
v tento den předají organizátoři společně
s prvním náměstkem primátora Prostějova šek s finanční pomocí zdravotně
postiženým Ivo a Davidovi Dostálovým.
„Toto další naše rockové setkání je vlastně
největší rocková akce našeho regionu.
Půjde už o patnáctý ročník vzpomínek
na prostějovské muzikanty, kteří odvedli
pro tento region spousty dobré práce
a zábavy. A letošní Rock Memory Of
bude mít opět charitativní podtext. Ano,
byl to právě první náměstek primátora Jiří
Pospíšil, který přišel s nápadem pomoci
potřebným, a tak se tedy stalo. Vybrali
jsme bratry Dostálovy. V prvé řadě, že
znám celý jejich těžký osud života. Navíc
v loňském roce přišli o mámu, zůstávají
na vše sami, pouze s nejbližšími kamarády, kteří se jím snaží pomoci jak finančně,
tak opatrovnictvím. Je prostě potřeba si
uvědomit těžký osud, který je potkal ve
formě nemoci a ztráty obou rodičů, proto
si vážím rozhodnutí Jiřího Pospíšila pomoci oběma bratrům,“ míní Zlámal.

NA

LUBOMÍR PETRÁŠ – VK Prostìjov
z 13:17 na 19:17, tahaly jinak za kratší
konec herního provazu – 23:25 a 1:1.
Drama pokračovalo i ve třetí části. Když
Athanasopoulosovy svěřenkyně víc tlačily
podáním, tak vedly - 6:3. Zatímco v opačném případě spíš ztrácely (6:7, 9:11). Zásadní dopad znovu měl obrat, tentokrát
z 12:13 na 17:13 dost zásluhou právě ser-
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aut. Místní hasiči dostali nové zásahové vozidlo. Ale byla zde i stříkačka
odhadem stará přes 90 let. O zábavu
tak měli lidé postaráno. Návštěvníci
i pořadatelé. „Je to náročné. Ale jsme
rádi, že přišlo tolik lidí. Doufáme, že
se i baví. Mají zde připravenou ukázku
hasičské techniky i zásahu, a to není vidět každý den, vesměs jen při různých
oslavách. Celkově jsme moc spokojení. Navíc navečer zahrají Sax Rock,
kteří jsou zde hodně známí,“ svěřil se
Večerníku starosta hasičů Michael Vařeka.
Na hasiče se od účastníků snášela
chvála. Ta přišla od zástupců obce.
„Musím říct, že se spolupráce s našimi
hasiči hodně v posledních letech zvedla a zlepšila. Jsme na ně pyšní. Pro ně je
to první takto velká akce. A zhostili se
jejího pořádání velmi zdatně,“ nechala
se slyšet starostka Čelechovic Jarmila
Stawaritschová.
Nemusí přitom jít o poslední podobnou akci. „Chceme to ještě víc
posunout. Vybudovat nové tradice,
pořádat, dělat akce, které zde doteď
nebyly,“ plánuje si Vařeka.

ze strany 3

STICHOVICE Kdo ze čtenářů
Večerníku by měl snad obavy
o zdraví, či dokonce život náměstkyně prostějovského primátora,
může zůstat v klidu. Milada Sokolová se totiž zcela dobrovolně
v autě „nabourala“. Zásah vrahovických hasičů byl však zcela profesionální.
„Byla jsem na Dětském dni ve Stichovicích, který pořádala společnost
FREE NET. Přítomní hasiči mě požádali, zda bych neměla zájem dělat
figurantku při jejich ukázce zásahu
po dopravní nehodě. Souhlasila
jsem,“ vysvětlila Večerníku Milada
Sokolová, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov.
Hasiči pak návštěvníkům Dětského
dne na letišti ve Stichovicích názorně ukázali, k čemu jsou vycvičeni.
„Byla simulována závažná autonehoda, přičemž já jako řidička jsem
měla utrpět těžká zranění, a navíc
jsem byla zaklíněná ve zdemolovaném autě. Vrahovičtí hasiči odvedli
skvělou a profesionální práci. Dostali se do auta pomocí hydraulických
nůžek, mně nasadili krční límec
a poté mě také nůžkami ze sedadla
řidiče prostě vystříhali. Musím ale
říct, že jsem při tom všem měla husí
kůži. Přestože se jednalo jen o ukázku, bylo to poměrně nepříjemné.
Nikdy bych se nechtěla do takové
situace dostat opravdově,“ svěřila se
Večerníku se svými pocity Milada
Sokolová.
(mik)

Foto: Jan Frehar

oosvěžilo
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STRAŽISKO Jako první se tu kdysi
koupal legendární vynálezce kontaktních čoček Otto Wichterle. I po
letech koupaliště ve Stražisku stále
láká na průzračnou vodu i malebné
okolí plné zeleně. Uplynulou středu 15. června s plnou vervou vstoupilo do nové sezóny. Kvůli zdražování energií a chemie zde museli
cenu celodenního vstupného pro
dospělého zvednout na 100 korun,
děti zaplatí 40. Zajímalo nás, jaké
novinky si pro své návštěvníky plovárna připravila.

Martin ZAORAL
Trápilo vás v neděli tropické vedro?
Netušili jste, kde se před ním skrýt?
Pak jste udělali velkou chybu, pokud
jste nevyrazili na koupaliště do Stražiska. Vesnická plovárna s padesáti-

metrovým bazénem plným křišťálově
průhledné vody nabízí jednak skvělé
podmínky pro všechny, kteří mají
chuť si pořádně zaplavat, navíc jde
určitě o jedno z nejkrásnějších koupališť celého Olomouckého kraje. „Je
to tady skvělý, líbí se mi, že je tu třeba
skluzavka a skokánek,“ pochvaloval si
v sobotu u bazénu dvanáctiletý Vojta
Kucián, vnuk bývalého námořního
kapitána, který zcestoval celý svět,
nicméně ze všeho nejraději se vracel
právě do Stražiska.
Teplota vody v malém bazénu v tu
chvíli byla 25 stupňů, v tom velkém
pak naměřili 22 stupňů. „Vodu ohříváme pomocí solárních panelů. Zároveň jsme před sezónu nechali opravit
malý bazén a investovali do technologií. Nyní už by na dně bazénu neměly
zůstávat pozůstatky po vysrážených

Foto: Martin Zaoral

minerálech, jako tomu bylo v minulosti,“ popsal přímo na místě Jaroslav
Dvořák.
Manžel místní starostky má na koupališti na starost technickou stránku
provozu. „Kvůli zdražování energií
i chemie jsme museli zvýšit celodenní
vstupné pro dospělého z 80 na 100
korun. Další novinkou je to, že bistro
na koupališti si pronajal pan Michek,
který hospodaří na sousedních Čertových rybnících,“ dodal Dvořák.
Provozní doba koupaliště v červnu
je od pondělí do pátku od 14:00 do
19:00, o víkendech pak od 9:00 do
19:00 hodin. O prázdninách by se
měl celodenní provoz rozjet i ve všední dny. V případě nepříznivého počasí
může být koupaliště uzavřeno, proto
je dobré sledovat jeho facebookové
stránky.
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NOHEJBALISTÉ OVLÁDLI
Borci Sokola I Prostějov prohrávali v Českém Brodu
už 1:5, přesto vydřeli remízu a získali Kleníkův pohár

Letní radovánky u bazénu nejsou
pro nikoho v prostějovském regionu daleko. Každý směrem se tak
dá najít místečko, kde se člověk
může v létě schladit a vyžít si zde
klidně celý den. Hned dvě multifukční koupaliště najdeme přímo
na území města Prostějova. V rámci Prostějovska ale nechybí ani dva
moderní přírodní biotopy ale i řada
dalších zrekonstruovaných koupališť. Zde vám tak nabízíme seznam
míst, která stojí za návštěvu a můžete tak během léta využít například
v rámci akce tour de koupaliště.

je možno hned ze tří bazénů, takže
prostoru je opravdu dost. V areálu k tomu neschází i řada dalších
aktivit mimo vodu. Jedná se tak
například od beach volejbal, dětská hřiště pro mladší i větší děti.
Hřiště na pétanque, víceúčelové
hřiště s umělým povrchem a také
dva stoly pro stolní tenis. Nabídka
je zkrátka pestrá a k ní se vztahuje
ještě rozsáhlé restaurační zařízení,
ve kterém neschází velký výběr občerstvení. Zábava na celý den je tak
zajištěna pro jednotlivce i rodiny.
Kromě novinek v podobě tobogánů a skluzavek je možné zakoupit
vstupenky do areálu i on-line a stačí je následně před vstupem ukázat
na telefonu, což by mohlo urychlit
často se tvořící fronty. V nabídce
je pak také i rodinné vstupné, na
kterém ušetříte i desítky korun.

správu Prostějov. Ve Vrahovicích se
koupaliště dočkalo rozsáhlé rekonstrukce před pár lety a stalo se z něj
jedno z nejmodernějších koupališť
v regionu. Areál na okraji města
kousek od fotbalového hřiště nabízí
velkou parkovací plochu a moderní
padesátimetrový bazén. Kromě hlavního bazénu nechybí ani relaxační
bazén a dětský dvojúrovňový bazén
s různými vodními atrakcemi, které
potěší nejen děti. Stejně jako u aquaparku nechybí multifunkční hřiště,
beach volejbal a bohaté občerstvení.
Přes domovní správu je i zde možné
zakoupit vstupenky on-line.

Bezesporu
nejnavštěvovanější
koupaliště v regionu. Aquapark
nabízí bazény pro plavce i neplavce i řadu atrakcí, na kterých se
mohou „vyblbnout“ děti i dospělí.
V letošním roce navíc tyto vodní
radovánky typu skluzavek a tobo- I koupaliště ve Vrahovicích patří
gánů dostaly nový kabát. Vybrat si stejně jako aquapark pod Domovní

Velmi oblíbeným místem pro návštěvníky je plumlovská přehrada, která v okolí
regionu s počtem návštěvníků nemá
konkurenci. Nabízí se i pěší procházka,
ale i jízda na kolech či koloběžkách. Podle
stavu vody je i zde možnost vykoupání,
často ale i přes rady hygieniků najdeme
ve vodě řadu osob. V okolí je i několik

Aquapark
Koupelky
Prostějov

Koupaliště
Vrahovice

PROSTĚJOV Obrovská euforie zavládla v táboře nohejbalistů TJ
Sokol I Prostějov. Plným právem! V posledním 14. kole základní
části 1. ligy družstev mužů ČR 2022 potřebovali aspoň remizovat
na půdě největšího konkurenta TJ Slavoj Český Brod, aby udrželi
nejvyšší příčku tabulky a získali Pohár prezidenta Českého nohejbalového svazu za triumf v dlouhodobé fázi druhé nejvyšší týmové
soutěže tuzemska. Což se jim úžasným finišem podařilo navzdory
tomu, že ztráceli už 1:5. Heroické vyrovnání na konečných 5:5 zajistilo Hanákům bezbřehou radost, zároveň spustilo mohutné oslavy!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek SONNEVEND

Plumlovská
přehrada

Dvě třetiny sobotního zápasu to přitom hostům vůbec nešlo a silný protivník měl v přímé bitvě o prvenství
zřetelně navrch. „Největší problémy
nám dělaly dvě věci. Jednak extrémně tvrdý i nesmírně rychlý povrch,
po kterém balón strašně klouzal,
stejně jako sami hráči. A také jsme
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Majetín
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Koupaliště
Stražisko
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se složitě vyrovnávali s malým prostorem okolo hřiště v brodské kleci,
čehož soupeř využíval hlavně při
účinném rotovaném podání. Což
na nás platilo, kluci byli rozhození,
z úvodních šesti jednotlivých utkání
pět prohráli,“ popisoval Večerníku
trenér Sokola I Richard Beneš.
Za stavu 5:1 tak vše vypadalo naprosto jednoznačně. „Domácí už slavili,
vlajky jejich početných fanoušků
vlály v hledišti, opékané prase šlo
na dračku a Brodu zbývalo přidat
vítězný šestý bod. Což se v tu chvíli
zdálo jako pouhá formalita, s námi

'LYiNĥ
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již absolutně nikdo nepočítal. Kluci
však znovu ukázali, jak ohromní jsou
bojovníci. V nejtěžších momentech
celé dosavadní sezóny se neskutečně
semkli, dřeli do úmoru, maximálně
fárali o každý míč. A ve zbytku dramatického střetnutí všichni předvedli,
že nohejbal umí na opravdu vysoké
úrovni,“ užíval si Beneš parádní zvrat.
Momentum duelu se enormní snahou prostějovské party podložené
nadmíru kvalitními výkony totálně

Koupaliště
Želeč
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otočilo. „První otočená trojka snížila
na 5:2, druhá na 5:3 - a v tom okamžiku jsem začal věřit, že bychom fakt
mohli ještě vyrovnat. Podstatné ale
bylo, že tomu naplno věřili sami kluci.

Hecovali se, navzájem podporovali, 6,2CPMT¾E
0-#WUVKP8UGVÊP$

fandili, společně makali jeden za dru- 6,#XKCèCMQXKEG$

hého a za svůj mančaft. První otočená 205QMPCäò¾TP5

dvojka tak dotáhla na 5:4, zaskočený
Český Brod už nás prostě nemohl za- kurtu, drželi kolem ramen jako čeští
stavit. Během druhé otočené dvojky hokejisté v Naganu. A po závěrečné
se naši hráči, kteří zrovna nebyli na výměně propukla neuvěřitelná euforie,“ líčil šťastný Beneš.
Cesta zpátky domů do hanáckého
města byla logicky bouřlivá, stejně tak následné oslavy. Pisateli
těchto řádků dokonce večer zazvonil telefon a po jeho zvednutí
se ozývalo mohutné skandování:
„Mistři, mistři!!!“ Obří spontánní
řev nejlepšího prvoligového kolektivu, plným právem.

Přírodní
biotop
Otaslavice


































„Neuvěřitelně moc jsme chtěli vyhrát základní část prvoligové soutěže
a získat Kleníkův pohár. Povedlo se,
teď ho máme. Zbývá podobně skvělým způsobem zvládnout i play-off,
do kterého po letních prázdninách
půjdeme z pozice nejvýše nasazeného celku s jasnou touhou vítězit,“
těšil se kouč Richard Beneš.
Vyřazovací boje odstartuje Sokol
I zářijovým semifinále proti lepšímu z dvojice předkola Modřice
B – Pankrác.

MALÁ KOPANÁ

a Petrra Matku
ulččík
ka TURNAJ O POHÁR PŘEDSEDY ČUS

22061511025

Letní slunovrat neboli
začátek astronomického
léta je tady a tak začíná
doba dlouhých horkých
dnů, které je ideální trávit
u vody. Zchladit se, opálit
se a načerpat energii z příjemných zážitků. A nemusí to být nutně jen v zahraničí u moře, vždyť i region
nabízí řadu velmi atraktivních míst, která stojí
za navštívení. Neschází
aquapark, klasické bazény, ale také přírodní koupací biotopy, kde se zabaví celé rodiny. Zkrátka
výběr je pestrý a každý
si své oblíbené místo jistě najde. Poslední dva
roky byly pro provozovatele koupališť náročné
jak z důvodu epidemie
covid-19, tak špatného
počasí, ale v letošní sezóně se budou jistě snažit
návštěvníkům vše nahradit, i když si zřejmě
kvůli zvyšujícím se cenám
energií připlatíme. A kam
například vyrazit? S tím
vám poradíme v dnešní
speciální tematické dvoustraně PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. Texty připravil:
Jan Frehar
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PØES LÉTO VÁM
NOVINY NEUTEÈOU!
a k ce
letní DPLATNÉ
ØE
NA P

PROSTĚJOV V sobotu 13. srpna od
9.00 hodin proběhne v areálu venkovních kurtů TJ Sokol I Prostějov
u sokolovny na Skálově náměstí Memoriál Romana Oplockého a Petra
Matkulčíka 2022 v nohejbalu. Zahrát
si na druhém ročníku tohoto turnaje
trojic můžete i vy!
„Podmínky účasti jsme stanovili tak, že
v každé řádně přihlášené trojici z našeho
regionu může být pouze jeden registrovaný ligový hráč, zatímco všichni jeho
týmoví parťáci musí být neregistrovaní,“

Více informací na:
582 333 433, 608 960 042,
predplatne@vecernikpv.cz
či v redakci na Vápenici 19.
Platí pro 8 vydání.

22012810197
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vysvětlil jednatel pořádajícího oddílu Sokola I Prostějov Richard Beneš, pro koho
je klání téměř na sklonku letních prázdnin
určeno.
Přihlášky lze posílat na e-mailovou
adresu benes.nohejbal@seznam.cz
nebo telefonicky na číslo 736 536 930,
a to nejpozději do 1. srpna. „Prezence
účastníků bude v den konání turnaje do
8.30 hodin, startovné 400 korun se platí
až na místě. Pro nejlepší družstva i jednotlivce máme nachystané jak finanční,
tak věcné ceny. Samozřejmostí je občer-

PROSTĚJOVSKA V DŘEVNOVICÍCH
VYHRÁLO MUŽSTVO FC DANIELS

stvení přímo na místě včetně tradičního
sokolského guláše. Pískat budou ligoví
rozhodčí, v případě nepříznivého počasí
se akce přesune do sokolovny,“ informoval Beneš.
Cílem organizátorů je uspořádat pohodový a přitom celkově kvalitní turnaj pro
nohejbalové nadšence z celého Prostějovska i okolí. „Zveme všechny kamarády,
aby svou přítomností vzdali hold bývalým aktivním hráčům našeho oddílu. Bu- DŘEVNOVICE, PROSTĚJOV
deme si vážit účasti každé trojice i každé- Jarní část okresních soutěží
ho nohejbalisty,“ zdůraznil Beneš. (son) v malé kopané vyvrcholila turnajem O pohár předsedy České
unie sportu Prostějovska. Na
hřišti v Dřevnovicích o něj zápolily čtyři týmy, z nichž nejlepší
výkonnost i momentální formu
prokázal vítězný FC Daniels
Prostějov.
Již úvodní semifinálové utkání mezi
FC Zavadilka Prostějov a právě FC
Daniels přineslo nevídané drama.
Výborně hrající Zavadilka vedla už
3:0, ale mohutně finišující prostějovská Barcelona stihla do konce
duelu vyrovnat na 3:3. O postupujícím do finále tak musel rozhodnout
penaltový rozstřel, ve kterém byl
šťastnější mírný favorit a dokonal
tak svůj velký obrat na 4:3.
Druhé semifinále se stalo jednoznačnou záležitostí, když SK Tomek 99 Dobrochov hladce zdolal
domácí SK Dřevnovice 6:2. V souboji o třetí místo nedala kvalitně
šlapající Zavadilka pořádajícímu

(%&CPKGNU2TQUV÷LQXXÊV÷\PÚVÚOVWTPCLG1RQJ¾TRąGFUGF[è752TQUV÷LQXUMC
XOCNÆMQRCPÆ
(QVQ$QJWUNCX-T¾VMÚ

kolektivu žádnou šanci a po hladkém vítězství 6:2 brala bronz.
Turnaj následně gradoval strhujícím finále hraném ve vysokém
tempu. Rozjetí borci FC Daniels
Prostějov jej i díky velkému počtu
střídajících hráčů dokázali držet až

do úplného konce, přestříleli Dobrochov 9:5 a zaslouženě dosáhli na
celkový triumf! Ceny předali starostka obce Dřevnovice Bohumila
Charvátová a předseda ČUS Prostějovska Bohuslav Krátký.
(bk, son)

20. června 2022

WWW.VECERNIKPV.CZ

25

FOTBAL

„Sportovní fanoušci se mají na co těšit,“ 3ß@>CJQD>Á>CN@MJUGJPàÁ
hlásí sekretář klubu a starosta Určic Petr Kouřil

URČICE Hody a oslavy devadesátého výročí založení fotbalového klubu. Velmi nabitý program tak čeká na Určice během
víkendu. Sobotní program oslav bude situovaný především na
hřiště, kde se představí legendy místního fotbalu proti legendám
olomoucké Sigmy a jen tímto duelem program nekončí. Po odpolední besedě bude následovat tradiční zábava, která se po více
než dvou desetiletích vrací do sportovního areálu. Nejen o tom
jsme hovořili se sekretářem určického klubu a starostou obce
v jedné osobě, jímž je Petr Kouřil.

a zavzpomínáme na posledních deset
let, kdy jsme měli naposled takovou
oslavu. Budeme tak moc rádi, když
dorazí v hojném počtu. Mohu už
nyní slíbit, že s námi pohovoří i legendy Sigmy, které s námi na posezení zůstanou, můžeme si popovídat
i o celkové fotbalové situaci u nás.
A večerní program obstará hodová
zábava, kterou pořádají fotbalisté po
třiadvaceti letech, těšit se budeme na
kapelu Kontakt.“
yy Oslavy i celý následný program
budou probíhat ve sportovním areálu?
„Celý den i následná zábava se uskuteční v areálu hřiště. Za poslední měsíc jsme se tak pustili i do zkrášlení
areálu. Máme tam nové sítě, lesku
se dostalo i lavičkám okolo hřiště,
ty jsme obrousili a natřeli. U vstupu
v rámci pohostinství je také nová fasáda. Děláme tak všechno pro to, aby

na oslavy spojené s hody areál vypadal co nejlépe.“
yy Příjezd k fotbalovému areálu je
momentálně trochu komplikovanější. Máte nějakou radu pro návštěvníky?
„Je to menší komplikace, která nás
bude trochu limitovat. Jedná se hlavně o výstavbu kruhové křižovatky, jež
si nevybírá, vyšlo to na toto období.
Za poslední roky ale jen stavíme, takže bychom se tomu stejně nevyhnuli.
(úsměv) Pro příznivce fotbalu si myslím, že je to ideální termín. Využívám
příležitosti a rád bych tak všem návštěvníkům vzkázal, že se omlouváme
za případné těžkosti. Centrální parkoviště pro auta bude v Prostějovské
ulici, která je od křižovatky uzavřená, je
tam zákaz vjezdu, ale v sobotu ji využijeme právě k tomuto účelu. To stejné
bude platit ve Školní ulici po celé délce
a také ve Výšovické ulici.“

N@N@UÇIJP<JNG<QÁ

PROSTĚJOV Neděle bude na
hřišti v Čechovicích patřit fotbalu
i týden po konci soutěží. Od 13.00
hodin čeká na fanoušky bohatý
sportovní program.
Jako první nastoupí hráči starší přípravky proti svým rodičům. Na ně
naváže souboj „A“ dorostu proti
„B“ mužstvu. Dalším bodem bude
ukázka výcviku psů a zlatým hřebem
by měl být od 16.00 hodin souboj
mistrů I.A třídy proti legendám čechovické kopané. Závěr bude patřit
penaltovému rozstřelu a diváckým
dovednostním soutěžím o zajímavé
ceny. Kromě tohoto programu ne-

KJNOPK
?JFM<E@
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Jan
FREHAR
yy Oslavy devadesátého výročí založení klubu jsou už v sobotu. Na co
se mohou fanoušci těšit?
„Myslím si, že se všichni návštěvníci
mají opravdu na co těšit. Kromě bývalých hvězd Sigmy se představí i naše

hvězdy, které toho pro fotbal v Určicích hodně udělaly. Patří sem naši
trenéři, a to ať už bývalí, nebo současní.
Bývalí fotbalisté Určic a další důležití
lidé. Trenérem bude Zdeněk Jaroš, který zde strávil dlouhé roky na lavičce.“
yy Co bude následovat po utkání?
„Už sám plakát je neformální pozvánkou pro všechny sportovce. Pro naše
současné i bývalé hráče, trenéry a činovníky v klubu je to také pozvánka
k následnému neformálnímu posezení na hřišti, kde si společně sedneme

bude chybět ani skákací hrad a bohaté občerstvení. Program zakončí
losování tomboly. Vstupné, které
bude následně využito pro mládež
v Čechovicích, je dobrovolné. (jaf)

zastávek vhodných k občerstvení a pro
odpočinek. V okolí pak neschází také třeba minigolf či letní kino, samotnou trasu
v okolí přehrady se spoustou zajímavých
míst asi netřeba představovat, protože zde
každý určitě někdy byl.

Metle Cup JUNIOR

!@Q<?@NµO½I<MJU@IDITAJO=<GPXçWXWRVRERWX
Q2MàD>Á>CGµF<EÁI<Q@GFJPJNG<QP
Aquapark

URČICE Už neuvěřitelných devadesát let se v Určicích chodí na fotbal.
Dlouholetá tradice a také jeden z nejúspěšnější klubů v regionu slaví tyto
kulaté narozeniny už nadcházející
sobotu. Fanoušci i z dalekého okolí se
při této příležitosti mohou těšit na exhibiční zápas staré gardy Určic proti
staré gardě Sigmy Olomouc i s řadou
známých fotbalových osobností. Na
slavnostní duel naváže neformální
posezení pro všechny bývalé i stále aktivní členy Sokola Určice a program
bude pokračovat až do večerních hodin, kdy v rámci hodové zábavy zahraje oblíbená kapela Kontakt.

Koupelky
Prostějov

V něm domácí celek plný bývalých opor
a trenérů pod vedením kouče Zdeňka
Jaroše změří síly se starou gardou olomoucké Sigmy, kterou dával dohromady
David Kobylík s Ladislavem Kučerňákem, a fanoušci se tak mohou těšit na
řadu aktérů zvučných jmen, kteří jim
v dřívějších dobách dělali na stadionech
radost. V domácích barvách se tak představí například bratři Zbožínkové, současný kouč Gottwald a mnoho dalších.
Na straně Sigmy se kromě dvou výše
zmíněných mají po určickém trávníku prohánět také například Oldřich
Machala, Tomáš Janotka či Josef Mucha.
Po skončení střetnutí přijde na řadu
Jan FREHAR
neformální posezení pro všechny členy
Výkop fotbalové exhibice je na progra- Sokola Určice, kteří u fotbalu působili.
mu už krátce po obědě od 13.00 hodin. Chybět nebude vzpomínání na uply-

vs.

Plumlovská
přehrada

Koupaliště
Vrahovice

nulou dekádu od posledních oslav a bilancování, co se za poslední roky vydařilo, ale i naopak. A jistě se dostane i na
budoucnost kopané v Určicích. U této
debaty nebudou scházet ani hráči Sigmy,
takže určitě dojde i na jejich ligové zážitky
a vzpomínání na slavné časy. Na každém
pak bude, jak dlouho se besedy bude
chtít účastnit, možnost pobýt bude až do
večerních hodin, kdy přijde na řadu po
více než dvou desetiletích hodová zábava
ve fotbalovém areálu.

V rámci hodů se dá očekávat velmi dobrá kulisa a k ní i odpovídající občerstvení
v rámci areálu. „Jsou zde k tomu i hody,
takže se mohou návštěvníci těšit na zábavu v rámci nich a drobné pochutiny
k tomu. U fotbalistů bude k dostání jelení
gulášek a klasický sortiment z udírny, na
který jsou naši fanoušci zvyklí. A chybět
samozřejmě nebude ani dostatek piva.
Určitě tak bude o všechny dobře postaráno,“ uzavřel Petr Kouřil, sekretář klubu
a starosta Určic v jedné osobě.

OTASLAVICE Na žáky čeká
nadcházející sobotu 25. června
třetí ročník tradičního turnaje
v Otaslavicích pod názvem Metle
Cup JUNIOR. Ten i letos slibuje
napínavé souboje v rámci specifického hřiště a bude jistě stát za
návštěvu i s ohledem na tradiční
bohaté občerstvení.
Turnaj s kapacitou deseti účastníků
bojuje letos s počtem celků. Podle
posledních zpráv z řad organizátorů bylo potvrzených klubů šest,
ale zatím se stále ještě řeší další případné varianty. Objevit by se měly
celky ze tří regionů a možná se ještě dočká i doplnění o další kluby.
„Oslovených klubů je letos opravdu
hodně. Mrzí nás, že zájem ze strany dětí je velký, ale velký problém
je to pro trenéry, aby si udělali jednu víkendovou sobotu volno. To
do budoucna nevrhá příliš dobré
světlo,“ hlásil otevřeně jeden z or-

ganizátorů turnaje Pavel Skalický.
I pokud se více než šestice týmů
neobjeví, turnaj proběhne jen s pozměněným systémem. Vše se ale
bude odvíjet až od konečného počtu
celků. Start je naplánován na desátou hodinu dopolední a program
jako již tradičně bude pokračovat až
do odpoledních hodin. „Můžeme
fanoušky i místní pozvat na alko i nealko a nebude opět chybět ani bohaté občerstvení z udírny, plus nějaké
novinky, jakými budou hranolky
a podobně. Scházet opět nebude ani
tombola a v případě velkého vedra
máme v plánu opět připravit i bazén
na ochlazení, nachystaná bude i vodní skluzavka, která loni slavila velký
úspěch,“ dodal Skalický.
Kdo si tak bude chtít zpříjemnit sobotní den zajímavým fotbalem, rozhodně by se měl v Otaslavicích objevit a podívat se na budoucí naděje
regionálního fotbalu.
(jaf)

Koupaliště
Nezamyslice

Další koupaliště najdeme na jižní
straně regionu v Nezamyslicích. Nechybí tam velký plavecký bazén, který
leží na okraji obce, takže v poklidné
části města. K areálu patří i restaurace
s velkou nabídkou jídel i pití. NescháVe Stražisku se už také v letošním zí i řada dalších aktivit, takže si na své
roce začalo koupat, pondělní termín přijde každý návštěvník.
v minulém týdnu musel být ještě
kvůli počasí odložen, ale pracovníci již jsou připraveni. Koupaliště ve
Stražisku patří také k těm nejmodernějším v regionu, jeho rekonstrukce
proběhla před deseti lety. Areál poskytuje velký plavecký bazén i menší Vykoupat se lidé mohou také na
s tobogánem a vodopádem. Menší koupališti v Želči, které funguje
bazén je solárně dohříván, takže pravidelně každým rokem a řada
o jeho teplotu se člověk opravdu bát lidí z okolí mu neřeknou jinak
nemusí. Každoročně zde také probí- než „Bahamy“. Vodní nádrž se těší
hají večerní koupání, která za umě- velké oblibě a lidé si tam nadále
lého osvětlení v pozdních hodinách nachází cestu i přes otevření nelákají řadu zájemců, tato tradice by dalekého biotopu v Otaslavicích.
měla pokračovat i letos. Bohaté ob- I v Želči nechybí lákavé občerstvení.
čerstvení je také samozřejmostí.

Koupaliště
Stražisko

Koupaliště
Želeč

Foto: dsp-pv.cz

Koupaliště
Majetín
Vyrazit se dá i za hranice regionu.
Krásným a moderním koupacím
areálem se mohou pyšnit například
v Majetíně. Pro plavce je tu k dispozici 25metrový bazén, neschází tu
ale také rekreační místo ke koupání,
dětské brouzdaliště i řada atrakcí.
Kromě toho areál nabízí i dětský
koutek, který ocení děti i rodiče. Nechybí ale také řada sportovních aktivit. Zahrát si tak můžete například
nohejbal, volejbal i beach volejbal.

Přírodní
biotop
Otaslavice
Biotop v Otaslavicích má před sebou
už pátou letní sezónu – jak ten čas letí.
Po zchátralém areálu koupaliště, který
už byl v opravdu dezolátním stavu, se

podařilo v obci vybudovat moderní
přírodní biotop. Voda se zde na rozdíl
od klasických koupališť neupravuje
chemií, ale funguje na principu čištění
vody pomocí speciálních rostlin, přes
které voda cirkuluje. V posledních
letech jsou tyto moderní koupaliště
stále oblíbenější, voda má oproti chemickému ošetření odlišnou barvu.
Nedaleko areálu je hřiště na discgolf,
přibylo také dětské hřiště, v plánu je
další atrakce za koupalištěm.

Přírodní
biotop
Laškov
Moderní přírodní biotopy najdeme
v regionu hned dva, kromě Otaslavic
je také v Laškově. Staré koupaliště nahradila tato novinka a slavila úspěchy.
V loňském roce se však v důsledku
řady uzavírek a náročného dojíždění
v Laškově rozhodli, že biotop neotevřou. V letošním roce je už ale vše připraveno, v blízkosti areálu se nachází
víceúčelové hřiště, dětský koutek ale
také brouzdaliště.

PØES LÉTO VÁM NOVINY NEUTEÈOU!
na červenec
a srpen do domu za

150 Kč
Platí pro 8 vydání.

Více informací na:
582 333 433, 608 960 042,
predplatne@vecernikpv.cz
či v redakci na Vápenici 19.
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PØES LÉTO VÁM
NOVINY NEUTEÈOU!

přislíbily účast, takže fotbalový turnaj bude pořádně nabitý. Kromě domácího celku se budou prezentovat
i fotbalisté Sigmy Olomouc, bývalý
hokejisté prostějovských Jestřábů,
kteří nahradili původně domluvený
výběr LHK, dále se představí Tým
Lukáše a Honzy Krajíčkových či
družstvo starostů okolních vesnic,
kteří na pomoc Lexince také přispěli.
„Veškerý výtěžek ať už ze vstupného,
které činí padesát korun, či z toho, co
se na akci prodá, tedy od pití a jídla
přes náramky, party kelímky, batohy
nebo trička, prostě všeho, co bude
na akci k dispozici, půjde na konto Lexinky. Akce běží už nyní, přes
známé sportovce jsme zajistili nějaké věci, které dáváme postupně do
dražby. Naposled jsme dražili hokejové vybavení Lukáše Krajíčka. I tato
získaná částka bude přičtena na její
konto. K tomu máme i finanční dary
od sponzorů či věci do tomboly, pomohlo nám kolem třiceti sponzorů,

další podpora plyne od obcí, které
budou starostové reprezentovat
i v rámci fotbalového turnaje. Za to
jim moc děkujeme,“ doplnil k této
společenské akci Glouzar, který se
se svými spoluhráči ze Skalky přidal
i v rámci malé kopané k akci Každý
gól se počítá, jež už běží v nedalekých Klenovicích. Za každou vstřelenou branku tak putuje na konto
Lexinky od hráčů Skalky 200 korun.
Součástí odpoledne by měla být
i autogramiáda všech známých
osobností a celou událostí bude provázet bývalý moderátor rádia Haná
Ivo Spisar. „Bude tam i řada dětských
vystoupení a soutěže pro děti i dospělé. Nebude chybět skákací hrad,
malování na obličej, pletení copánků
či různé fotbalové soutěže pro děti
i dospělé, všechny uvedené aktivity
budou zdarma,“ přidal k programu
sobotního hodového odpoledne jeden ze zakladatelů fotbalu ve Skalce
a místostarosta obce.

akce
letní DPLATNÉ
ØE
NA P

Kromě zmíněných sportovních
osobností jednají organizátoři i o dalších známých tvářích ze společnosti.
Jejich účast zatím ale nemají stoprocentně potvrzenou. „Určitě by měl
dorazit jeden z účastníků Survivoru
a jednáme i o dalších osobnostech,“
dodal závěrem Glouzar.
Před hlavním programem, jenž začíná od 12.30 hodin, se na hřišti
představí místní žáci, kteří odehrají
přátelské utkání s Bedihoští. Konec
akce je naplánován mezi osmnáctou a devatenáctou hodinou, kdy
by fotbalisté Skalky chtěli mamince
Lexinky Kateřině Piňosové předat
symbolický šek.
Kdo tak bude chtít podpořit
dobrou věc a zároveň si užít příjemné odpoledne, může v sobotu
25. června vyrazit na fotbalové
hřiště ve Skalce. V případě zájmu
o další pomoc se stačí ozvat organizátorům, případně přes facebookové stránky této akce.
(jaf)

21082611074

PROSTĚJOV Poslední sobota
před prázdninami bude patřit fotbalistům Skalky, kteří oslaví deset
let od vstupu do světa velkého fotbalu v rámci hodových oslav. Na
místním hřišti se tak uskuteční fotbalový turnaj, na němž se představí
řada známých osobností včetně
fotbalistů Sigmy Olomouc či bývalých hokejistů Prostějova. Veškerý výtěžek z této akce půjde na
dobrou věc, konkrétně na pomoc
pětileté Lexince trpící vzácnou
genetickou vadou. Vybrané peníze
by jí měly přispět na rehabilitaci.
„Nápad se zrodil už dříve, kdy jsme
chtěli udělat nějakou oslavu našeho
desetiletého výročí. K založení došlo
sice už v roce 2011, ale až v roce 2012
jsme odehráli první sezónu ve velkém
fotbale. Ten už nehrajeme, ale chtěli
jsme si to připomenout,“ prozradil
hlavní organizátor Antonín Glouzar.
Na akci by se měla představit celá
řada známých osobností, které už

22061711033

letní akce
NA PØEDPLATNÉ
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ODDECHOVÝ ÈAS
Krásný a slunečný
den všem,
srdečně vás vítám v dalším dílu tematické strany Servisu pro ženy.
Sluníčko svítí na
každém kroku a já
doufám, že i ve
vaší mysli i v duši. Před námi je
totiž období
dovolených
a snad i nějakého
odpočinku, tak se na
něj pojďme naladit.
Přitom nezapomínejme v těchto
teplých dnech na
dostatečný pitný
režim.Vezměte si tedysklenkuvody,klidněidezertapodívejte
se na to, co jsme si pro
vás připravili.Tentokrát zde najdete další díl Efektivní komunikace,
abychom se naučili předcházet
zbytečným konfliktům, dále si
odhalíme naši červnovou vítězku
PROMĚNY IMAGE, pochopitelně
si zacvičíme na posílení vnitřního
stabilizačního systému a uděláme si také něco dobrého na zub.
Krásné a radostné dny přeje
Aneta Křížová.

MOTTO
nejen na tento týden:

„Tajemství, jak se
posouvat dál, je začít.“
Mark Twain
Víte, že 80 procent konfliktů pramení z očekávání? Komunikace, jakožto výměna informací mezi dvěma
a více lidmi je mnohdy složitější, než
bychom chtěli. Pochopit se s některými lidmi je občas velice náročné
a vyčerpávající, ačkoliv není divu,
každý z nás vyrůstal v jiných podmínkách, zažil jiné situace, máme
tedy odlišné vzorce jednání, vnímání
a chápání. Namístě je tedy práce se
sebou samým, ale i s ostatními. Pojďme se podívat na to, jak komunikovat efektivně, abychom se vyhnuli
možným nedorozuměním...
V úvodním díle, který jste mohli najít
v našem předchozím Servisu pro ženy,
jsme si řekli, jak je podstatné si předem sdělit svá očekávání, co znamená
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Eskáčko
hlásí řadu příchodů,

Červnovou vítězkou se stala třicetiletá Michaela Gombalová z Vrahovic.
Je maminkou dvou malých chlapečků, aktuálně je tedy na mateřské
dovolené. A z jakého důvodu se přihlásila do naší PROMĚNY IMAGE?
„Již delší dobu pociťuji, že potřebuji změnu, je to u mě pořád dokola
a s dětmi úplně. Taky by bylo fajn,
kdybych si užila den sama pro sebe.
Vím, že proměny děláte již řadu let,
tak předpokládám, že kvalitní výsledek bude zárukou a nemusím se tedy
ničeho obávat,“ zaznělo z přihlášky.
O to větší radost pak Michaela
Gombalová měla, když zjistila, že
byla vybrána „Jééé, to jsem nečekala, mám velkou radost, mockrát děkuji za takovou možnost, vážím si jí,“
nechala se slyšet do telefonu.
Zajímalo nás, jak nejčastěji chodí oblékaná a jak o sebe pečuje?
„Většinou chodím sportovněji, a to
hlavně kvůli dětem, ale když je sluníčko a teplo, moc ráda si vezmu
šaty a sandálky. Většinou se nelíčím, jen výjimečně si dám řasenku
a make-up, co se týče vlasů, tak vlasy
jsem si nebarvila už tři roky a nosím je v culíku. Proto budu ráda za
novou image, protože jsem fakt už
roky stejná, s dětmi, zvlášť když jsou
to divoši, člověk vlastně pořád nestíhá,“ pokračovala červnová vítězka.

na mateøské
(QVQ+XQ/[PCąÊM

A co prozradila o svém volném čase?
„Když mám občas volno, tak velice
ráda čtu. Mezi moje oblíbené patří
společenská beletrie, ale ráda si počtu i jiné žánry jako například o Pablu Escobarovi a podobně. Jinak mám
ráda túry, procházky, hory, ale většinu času věnuji samozřejmě dětem,“
upřesnila Michaela Gombalová.
A tým PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku je zárukou, že zažije den, kdy
se jiní budou naopak věnovat jí a ona
bude moci harmonicky odpočívat
a nechat se hýčkat. Jako první navští-

rady a tipy...

víme optiku Wagner, poté mezi námi
přivítáme nového partnera na oblékání, a to boutique XOXO fashionnails, dále svůj um předvede kosmetička Viktorie Nevrlová a závěr bude
patřit Vlassalonu v čele s Andreou
Furiakovou. O natáčení a focení se
postará Ivo Mynařík. Máme v plánu
udělat z paní Michaely velkou kočku
a nejen naše vítězka, ale my všichni
se již těšíme na výsledek. „Proměny
se nemůžu dočkat, jsem zvědavá, co
se mnou provedete, zažívám lehkou
nervozitu, ale věřím, že to bude paráda. Snad mě moje děti po proměně
poznají, mám podporu i přítele, tak
věřím, že potěšeni budeme všichni,“
ukončila s úsměvem své představení
červnová vítězka.
Jedenasedmdesátý díl seriálu
PROMĚNA IMAGE odtajníme již v příštím tištěném vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
které vychází jako dvojčíslo již
27. června. Vše bude také důkladně zdokumentováno a zveřejněno
na internetových stránkách www.
vecernikpv.cz, kde se můžete těšit
také na videoreportáž.
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projev námitky, jak používat dohodu
či proaktivní otázky, ale že je také vždy
potřeba být empatický k emocím druhého. Nyní se podíváme na další techniky efektivní komunikace na pracovišti
a nejen tam.
Pokud chcete řešit špatnou zprávu, tak
vždy začněte pozitivně, a to ať už v práci, nebo jinde, vždy je nutný pozitivní
úvod, až poté přijít se špatnou zprávou.
Tón a způsob jednání se totiž vždy odvozují od toho, jak probíhala prvotní
část komunikace, první dojem je ze
všeho nejdůležitější. Platit by také měla
zásada otevřenosti, tedy si otevřeně říct,
co potřebuji a nebát se toho. Například:
Potřebuji pomoci s tím a s tím, je to
prosím možné? Pomohlo by mi, kdyby... Podstatné jsou ale i dohody, které
učiníme sami pro sebe, pro své dobro

a pro vlastní motivaci nebo morálku.
Další důležitou zásadou, na kterou
bychom měli dbát, je „zásada židle
zákazníka“, v praxi to vypadá tak, že
se o třetích lidech bavíme takovým
způsobem, jakoby seděli vedle nás.
Nikdy nevíme, kdo nás obviní z pomluvy a podobně, takže vždy se o lidech
bavte tak, jako by opravdu byli poblíž.
Prázdná židle se právě pomyslně ve
spoustě firem používá k těmto účelům.
Neméně důležitou součástí komunikace je zpětná vazba. Pokud máte potřebu dávat někomu zpětnou vazbu, tak
se toho vyvarujte před skupinou lidí. Naopak měla by vždy probíhat mezi čtyřma očima. Česká společnost je typická
pro své zaměření na nedostatky a chyby.
Snažme se tento nevhodný jev minimalizovat a nepozorujte tolik chyby.

V práci bychom se neměli zaměřovat
na to, kdo v kolektivu chybí a co není
hotové, ale na to, kdo je účasten a co
je hotové. A až teprve pak zmínit to, co
je potřeba dodělat.
Zkuste si představit situaci, pokud někdo
začne výčitkami, co to udělá s vámi, vaší
energií a přístupem. Tímto způsobem
nepomůžete sobě ani druhému. Pokud
máte hovor se svým nadřízeným nebo
i podřízeným, neměly by chybět tyto
body: pozdrav, zdvořilostní otázka na nastolení pozitivní atmosféry, poté dohoda,
hlavní téma, očekávání, prostor na úkoly
a upřesnění, námitky (podávat je kdykoliv), stručné shrnutí (nechtějme shrnutí
od druhé osoby, působí to nadřazeně
a podezíravě), závěr s vlídným rozloučením. U každé komunikace bychom si
také měli být vědomi své role.

Důležitou vsuvkou je také, že do ložnice
nechodíme v roli učitelky, manažerky,
uklízečky, prodavačky, lékárnice, truhláře, novináře, operátora atd. Tato pracovní role končí v okamžiku, kdy dokončíme práci. Doma máme svoji roli a to
matka, dcera, žena, Anežka s modrýma
očima a hnědými vlasy, Pavel s kudrnatými vlasy a vousy, ale ne role ze zaměstnání. Při každé komunikaci si buďme
vědomí své role (zaměstnanec, nadřízený, podřízený, syn, manžel, matka…),
postoje (tón hlasu, způsob jednání, empatie a vcítění, dohoda, očekávání), cíle
a energie (čas, pozornost, kterou věnuji
sobě a dotyčnému).
Na další techniky efektivní komunikace se podíváme v červenci. Prozatím
zkuste s chutí aplikovat to, co jste se dozvěděli dnes.

R ecept pro vás

covní
rutině
nebo i v mezičase naše tělo i mysl ocení odpočinek. Pokud je to navíc formou
cvičení a můžeme tak posílit své
tělo, uděláme jedině dobře. Jednostranné pohyby v zaměstnání
nejsou pro nás dobré, proto si
i v únoru najděte denně pár minut
na cvičení a uvidíte, že se budete
cítit mnohem lépe, navíc zabráníte
špatnému držení těla a z toho plynoucím problémům. Mimo jiné
uvolníte i stres a napětí, přitom
není potřeba hned chodit do posilovny. Pojďme tedy na to, v dnešním čtyřiapadesátém pokračování
se zaměříme na střed těla a vnitřní
stabilizační systém. Tentokrát za
použití míče...
1. Jako první je potřeba se vždy
rozcvičit, což je základ. Měla by
předcházet úplně každému cvičení. Následně si pusťte nějakou
oblíbenou pomalejší hudbu, dejte si podložku na zem a můžeme
začít. Položíme se na zem, pokrčíme nohy do pravého úhlu a zvedneme je, do rukou vložíme míč
a opřeme ho o kolena (viz. foto).
Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme pocit, že
se žebra otevírají do široka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.

2. Přitlačíme bedra na zem, lopatky leží také na zemi a krk je v prodloužení těla. Nyní zatneme břicho, rukama s míčem půjdeme za
hlavu a pak zpět ke kolenům. Mezitím volně dýcháme (viz. foto).
Vytahujeme ruce s nádechem
nahoru a s výdechem dolů. Cvik
opakujeme pomalu desetkrát za
sebou, kdykoliv během dne.

Ingredience
1 hrnek bílého jogurtu
½ hrnku hladké mouky
¼ hrnku strouhaného
kokosu
3 ůǎşĐĞĐƵŬƌƵŬƌƵƉŝĐĞ
½ ůǎŝēŬǇĐŝƚƌſŶŽǀĠƓƛĄǀǇ
1 ď ĂůşēĞŬƐŬŽƎŝĐŽǀĠŚŽ
ĐƵŬƌƵ
5 jablek
• ƓƉĞƚŬĂƐŽůŝ

4. Nyní zatneme břicho a zapřeme se levou nohou do míče
a natáhneme pravou ruku za sebe
a strany pomalu střídáme. U tohoto cvičení cítíme, jak pracuje
střed těla. Tento cvik je poněkud
náročnější, stačí proto čtyřikrát na
každou stranu (viz. foto). Pohyby
jsou pomalé a plynulé.

Postup

RYCHLÝ

nic nestalo“

je mírně starší a má za sebou spoustu
druholigových zápasů. Ale je to krédo
trenéra Šustra, chce mladé, běhavé,
dobře pracující kluky,“ potvrdil sportovní ředitel klubu. „Kromě toho, že
hráče ověřujeme i po morálně volních
stránkách, tak jim pak volá trenér, řekne jim, co si představuje. A ti kluci se
musí rozhodnout, zda chtějí, nebo ne.
Ale nebyl zatím jediný oslovený kluk,
co by do Prostějova nechtěl. Zvlášť
když se ví, že se k nám vrátí trenér
Šustr. Je za ním vidět práce,“ pochválil
Ladislav Dudík staronového velitele
lavičky druholigového eskáčka.

PROSTĚJOV Zhruba měsíční pauza
je u konce. Fotbalisté 1.SK Prostějov
se znovu prohání po hřišti, v tomto
případě trávníku v Olympijské ulici.
Tým má za sebou úvodní jednotky
letní přípravy, do kterého vstoupil
se staronovým trenérem Pavlem
Šustrem (na snímku), stejně jako
spoustou nových hráčů. Část z nich je
zatím v eskáčku jen na zkoušku. Právě zhruba ze třetiny až poloviny nově
skládanému týmu kouč přizpůsobil
začátek tréninků. Lodivod se na úvod
i sám zapojil do baga, kromě povzbuzování a pokynů hráčům se tak staral
i o dobrou náladu mužstva. Poté poskytl Večerníku následující exkluzivní rozhovor.

Michal SOBECKÝ
yy Jak byste zhodnotil první trénink?
„Úvod je vždy o tom, abychom se trochu
rozjeli. Máme tady navíc spoustu nových
hráčů. Takže jde i o organizaci, aby se vše
poskládalo. Ty dva dny jsou nastaveny tak,
abychom najeli na nějaký režim. Takže faktická příprava začne v pondělí dvacátého
června.“

Karviná vyhlásila boj
o návrat do ligy

Prostějov (sob) – Tři týmy byly
ve
FORTUNA:LIZE
reálně
ohroženy sestupem, poslední sestupoval v uplynulé sezóně rovnou,
yy Slyšel jsem, že jdete ještě odpoledne „Na kraj obrany nám přišli dva hráči,
další dva hrály baráž. Změn se ale
běhat. Přidáte si na úvod i posilovnu?
jeden doleva, druhý doprava. A ještě
ve složení druholigových celků
„To bude až zítra (v pátek 17. června - pozn. jeden má přijít, s ním jsme dohodnuti,
tolik neodehrálo. Zatímco před
red.). Zase je to spíš o tom, aby se kluci roz- jednáme s jeho mateřským klubem.
minulým ročníkem z ligy spadla
dýchali. Fotbalu totiž bude poměrně dost.“ Rozjednaní jsou také tři útočOpava, Brno a Příbram, tentokrát
yy Na tréninku jste měl 16 hráčů do níci. Uvidíme, co se podase pouze Karviná prohodila s Brnem. Právě Karviná v týdnu začíná
pole a tři brankáře. Ideální stav?
ří. Naším cílem je najít
letní přípravu, úvodním datem je 20.
„Ideální je pro mě počet dvaceti hráčů. Ale hráče s potenciálem
červen. Slezané přitom půjdou do
přibydou kluci, co jsou na dovolené. Třetí – jsou mladí – a prasoutěžního ročníku s jasným cílem
ligy navíc končily později. Byl bych tedy covat na nich delší
– co nejdříve se vrátit do nejvyšší
rád, aby nás bylo dvacet, avšak uuvidíme, čas. Myslím si, že
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW soutěže. „FORTUNA:NÁRODNÍ
kdo všechno vydrží. Kdo přijde anebo na- i Prostějov chce jít
LIGA je víc o soubojích, není tak
opak nepřijde…“
tou cestou, kdy ano, máme některé zku- yy Během tréninku jste se stal i mód- fotbalová. A právě proto se na to
yy Do tréninku se zapojili i hráči, které šené hráče jako Schaffartzik, David Gáč, ním policistou, komentoval jste výstroj musíme dobře připravit – kondičně
trápilo zdraví, třeba Jakub Vichta. Má Honza Koudelka. A ti ostatní zastupují hráčů, kopačky třeba...
i mentálně. Naše soupeře musíme
někdo kvůli zdraví úlevy?
dravé, běhavé mládí.“
„To já si vždycky tak všímám takových uběhat, přetlačit a samozřejmě mu„Vichtič čekal na vyšetření, které se koneč- yy Zmínil jste Jana Schaffartzika, který detailů, kdo z hráčů má nové kopačky, síme mít i fotbalovou kvalitu,“ koně udělalo… Jinak zdravotní problémy má bude nejstarším hráčem týmu. Jaká kdo se jak obleče. Nebo kdo co zapome- mentuje v rozhovoru pro klubový
Machec (Machynek – pozn.red.), Bárt říkal, bude jeho role?
ne. (úsměv) Je to spíš tak, aby se atmosféra web nový trenér Tomáš Hejdušek,
že má trochu problémy s achillovkou, ale „Měl by to být jeden z lídrů týmu. Ať uvolnila. Abychom neměli v hlavě jen fot- který na místě kouče nahradil Bohumila Páníka. Nepůjde přitom
trénink odtrénoval celý. Spíš to budeme je to on, nebo David Gáč. Je tady nový, bal.“
ani tak o výměnu generační jako
řešit v průběhu. Budu moc rád, když se ale znám ho a vím, že takové vlastnosti yy Takže pošlete hráče do obchodu?
spíše zkušenostní, Hejdušek dosud
nikomu nic nestane, když to všichni zvlád- má. Honza Koudelka má zase jinou (rozesměje se) „To nevím. Ale zase je to pro na lavičce profesionálního klubu
nou. Naším cílem je připravit se na soutěž. přidanou hodnotu, fotbalovou. Ale i on mě určitá známka toho, jak k fotbalu hráč nepůsobil. „Bude to pro mě premiéA k tomu vše budeme směřovat.“
umí týmu hodně pomáhat mimo hřiš- přistupuje. Když někdo chodí pravidelně ra v profesionálním fotbale a moc se
yy Jaké posty by se měly podle vás po- tě. Měla by to být osa týmu, která by se s roztrhanými kopačkami či věcmi, evi- těším. Karviná je klubem s tradicí,
sílit? Hovořilo se hodně o útoku a také měla starat o to, aby kabina fungovala, dentně do sebe nechce moc zainvestovat. krásným zázemím, výbornými
o krajích zálohy...
jak má.“
V tom by pak hráč měl přidat.“
fanoušky a skvělým stadionem.
Fotbal se tady dělá dobře,“ řekl po
příchodu do nového angažmá.
Karviná prožila mizerný ročník.
Vyhrála pouze třikrát a poslední
skončila s odstupem deseti bodů.
Klub si druhou nejvyšší soutěž zahraje poprvé od roku 2016.

2CVąÊIÐNOCPKFQDCIC"
Eskáčko zahájilo přípravu rozběháním, hrou i vtipem

PROSTĚJOV Ráno příjemné teploty, už okolo půl desáté ale pořádný pařák. Hráče 1.SK Prostějov přivítaly minulý čtvrtek dopoledne na hřišti v Olympijské ulici až nepříjemně vysoké teploty.
Přípravu na nový ročník 2022/2023 začal staronový trenér Pavel
Šustr krátkou řečí k hráčům. A hned na úvod káral, i když jen naoko. Jakuba Vyhlídala, benjamínka týmu, totiž ostatní hráči nechali
část nezbytných pomůcek na trénink odtáhnout samotného.„To si
musíš zorganizovat, ať na to nejsi sám. Kdo je tu ještě 2003 ročník?“
prohodil do pléna. Nikdo se nepřihlásil, i když jinak je pořádně obměněný tým velice mladý.

EXKLUZIVNÍ
reportáz
3. V dalším cviku zůstaneme
v původní pozici, míč opřený
o kolena a kolena jsou ve vzduchu
(viz. foto). Následně se od břicha
začneme pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem až do žeber, kde máme pocit, že se otevírají do široka. Dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.
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„Hlavní je, aby se nikomu 9(ÿ(5NÍK

PRO TĚLO
LIV.
I DUŠI
Po každé praDÍL

V èervnu
promìníme maminku
v Prostějově
je Bolf!

Ani jsme se nenadáli a je před námi další
díl seriálu PROMĚNA
IMAGE, tentokrát s pořadovým číslem jednasedmdesát, což není zrovna
nízké číslo. Za předchozích sedmdesát klání jsme
dodali vizáž desítkám žen
všech věkových kategorií, ale
i mužům a několika dvojicím.
Radost tak měli vítězové, kteří k nám dojeli ze sousedního Slovenska, ale i z Prahy,
Ostravy, Havířova, Bouzova a mnoha dalších měst.
Drtivá část aktérek ovšem
pochopitelně pochází ze
zdejšího regionu a nejinak
je tomu i tentokrát. Ale proč
vlastně projekt již od dubna 2015
pořádáme? Je to jednoduché. Rádi
pomáháme a současně děláme radost. Cílem totiž není jen pouhá
změna vzhledu, ale vnitřní rozkvět
každého, kdo si PROMĚNOU
IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku projde, protože k čemu
proměna vzhledu, když v duši chybí
sluníčko, radost a motivace. A to je
právě jeden z důvodů, proč vůbec
tento seriál tolik let organizujeme.
Tentokrát mezi vítězkami přivítáme
mladou maminku…

20. června 2022

7UHQÇU3DYHOjXVWUKRGQRWË]Dê¿WHNSĆËSUDY\

pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

Do baga se zapojují hráči různě. Někteří
kreativně, a to nejen s míčem. „Píchec,
nepropíchni ten míč,“ zní od jedné skupiny. V další zase zazní názor, že brankáři by
bago dělat neměli. Hodně skloňovaná je
dovolená. Když se něco nepodaří, smějí se
hráči jiným i sobě. „Zase ta dovolená...“

Z tepla se mezitím stalo horko. I tak ale do- saa
stali pochopitelně ještě něco na rozehřátí,
a sice pět minut rozhýbání. „Ale to neznamená, že budete běhat jen tam a zpátky,“
halasil trenér Pavel Šustr. Po pár minutách
usoudil, že už hráčům došla kreativita.
Následovalo tedy další rozcvičení okolo
kuželů. A také bago. To se stalo pro mnohé
vítanou aktivitou, pro jiné utrpením. Pro
některé snad něco mezi tím. „Ty se tam
jdeš zašít?“ baví se trenér Šustr při pohledu
na Koudelku. „Ne, já už sem chodím automaticky,“ praví „Koudy“, známý vtipálek ·XQFRCVąKNR÷VKOKPWVQXÆOWTQ\D÷J¾PÊ
týmu.

" I NII L ? J I L N´´ Û
"INIL?JILN´Û

Pak už ale přijde na řadu hra. Na to, že
jde o první trénink, je v ní vidět řada
zajímavých kombinací, kliček, ale také
drzosti, někteří hráči si i po pauze dovolí
obejít klidně dva soupeře, a ještě situaci
vyšperkovat zajímavou nahrávkou. Místy jen drhne střelba. „Střílej, zakonči to!“
hecují se hráči. Hodně ran je zblokovaných, zklamané povzdechnutí se pak B Y L I J S M E
nese, když Omale z těžké pozice zkusil U T O H O
FOTOGALERIE
ránu, ale minul. „No tak co? Vystřelil,
klikni na
zkusil to. Jen ať střílí,“ klidní mumlání
www.vecernikpv.cz
trenér.
Po více než hodině a půl je po všem. Hráči (QVDCNKUVÆRTQUV÷LQXUMÆJQGUM¾éMCUGPCRTXPÊOVTÆPKPMWPGX[JÚDCNKCPKUQWDQLčO
Foto: Michal Sobecký
si ještě vyslechnou, že oběd jedou tentokrát po vlastní ose. „Zeptejte se Píchece, A hráči, často nemálo zpocení, míří do ka- při čtvrtečních teplotách mohla být po pauco mají v KFC,“ zazní jeden z posledních bin. Konec práce? Ne tak docela. Odpoled- ze docela fuška. Inu, každý si pod souslovím
ne je čeká ještě výběh podél Hloučely. Což „lehký trénink“ představujeme něco jiného...
pokynů.

jakk vyppadal prvvní trééninnk eskááčkka v lettní přříppraavěě....
3x foto: Michal Sobecký

$CIQLGX÷éPÆ#PC×XQFRąÊRTCX[XGNKEGQDNÊDGP¾ 5RQTVQXPÊ \¾V÷å JT¾éčO RQ ×XQFPÊO VTÆPKPMW XG
MTCVQEJXÊNG
éVXTVGMPGMQPéKNC

Známe trenéra a hráèe
mìsíce kvìtna
Prostějov (sob) – Se sezónou
F:NL skončilo také pravidelné hlasování o nejlepšího trenéra a hráče
měsíce. Tentokrát se dostalo na
Opavu a Chrudim. Za Opavu totiž
nastupoval teprve jednadvacetiletý záložník Denis Darmovzal.
Prožil skvělou sezónu, připsal si
sedm tref. Na hřišti byl pravidelně
hodně vidět. I květen se mu povedl, dokonce dal branku rezervě
Sparty. A tak zatímco dříve hrál
spíše sporadicky, nyní často dostával plnou porci minut v zápase.
Opava se i díky jeho celosezónnímu
příspěvku dostala až do baráže
o ligu. V ní už Slezané střelecky
mlčeli. A nic na tom nezměnil ani
mladý záložník. Jiné starosti než
Opava měla Chrudim. Ta se po
podzimu potácela jen těsně nade
dnem. Hrozil jí sestup a vedení
klubu tak sáhlo po změně. Tou byl
kouč Radek Kronďák. O půl roku
později mohl být na svou práci
pyšný. Chrudim nově sahala po
středu tabulky, hlavně však zcela
změnila styl hry i její produktivitu,
tým pravidelně bodoval, na jaře
zapsal jedinou prohru. A sestupové
starosti mohli hráči Východočechů
pustit z hlavy už tři kola před koncem ročníku.

ZHQVQCTEJKX#-ąÊåQXÆ

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 6/2022 - Letní
hrníčkové recepty, který bude v prodeji od 20. 6. 2022.

22021810272

21012210063

A já už se těším zase příště!
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#MVVW¾¾NPPÊ UQQWRKUMMC55- 2TQQUV÷÷LQQX Eskáčko hlásí řadu příchodů,
BRANKÁŘI

Bárta Michal
1989
Krynskiy Volodymyr 1997
Kvapil Jan
2000

11z/1031
zkouška
zkouška

jaro 2020
Přerov (Divize)
Uničov (MSFL)

OBRÁNCI
Bialek Daniel
Blahuta Jarmil
Gáč David
Kulig Samuel
Schaffartzik Jan
Stříž Michal
Zapletal Michal

1997
2001
1998
2001
1987
1994
1998

24z/1134
podzim 2018
přestup FC Baník „B“ (MSFL)
přestup
Senica (1. SVK)
přestup FC Baník „B“ (MSFL)
21z/1977
podzim 2021
17z/1058
jaro 2020
25z/2185
jaro 2015

1993
1998
2000
2001
1992
2000
2001
2001
2003
1999

29z/2280
podzim 2021
přestup
Třinec
nový hráč Vratimov (MSFL)
zkouška Nové Sady (Divize)
30z/2422
jaro 2015
26z/1854
podzim 2021
22z/1621
podzim 2020
zkouška
Blansko (MSFL)
nový hráč
Sigma Ol (U19)
nový hráč
Hlučín (MSFL)

2000
1998
2001
1995

6z/254
odchovanec
zkouška
Humenné (2.SVK)
hostování
Varnsdorf
9Z/259
podzim 2021

ZÁLOŽNÍCI
Bartolomeu Robert
Bolf Jakub
Elbel Jakub
Kirschbaum Marek
Koudelka Jan
Kušej Vasil
Omale Solomon
Todorič Nikola
Vyhlídal Jakub
Wala Vojtěch

ÚTOČNÍCI
Píchal David
Pinc Dušan
Velich Oliver
Vichta Jakub

v Prostějově je Bolf!
Baník začal zásobit hráči.
Přijde i odchovanec
Teplic či Jablonce

PROSTĚJOV Kola fotbalových přestupů a přesunů se začala
roztáčet. A to i směrem do Prostějova. Eskáčko tak v uplynulém
týdnu ohlásilo hned několik nových tváří ve svých řadách. V některých případech jde o zkoušky hráčů, v jiných si ale už plejeři
rovnou vysloužili přestup nebo hostování. Svěřebci staronové- (QVDCNKUVčO5-2TQUV÷LQX\CéCNCXGéVXTVGMRąÊRTCXC#RąKXÊVCNKPQX¾LOÆPCOG\K
ho lodivoda Pavla Šustra se nyní snaží posílit prakticky na všech UGDQW<EGNCXRTCXQQDT¾PEG&CXKF)¾é
Foto: Michal Sobecký
postech, útok – tradiční slabinu – nevyjímaje.
Na pažitu prostějovského stánku se už jdou. „V pondělí by měl dorazit stoper

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
V předešlých týdnech klub oznámil, že
zahajuje užší spolupráci s FC Baník Ostrava. A částečně i se Zbrojovkou Brno.
Následně to však vypadalo, že přísun
nových hráčů na Hanou drhne. Nyní už

jsou však známé první výsledky. „Přestupuje k nám Jakub Bolf, hrál v Třinci, ale je
kmenovým hráčem Baníku. Je zde dále
Nikola Todorič, což je hráč z Blanska, ale
byl na hostování ve Vyškově. Hraje post
středního záložníka,“ prozradil exkluzivně Večerníku Ladislav Dudík, sportovní
ředitel 1.SK Prostějov. Bolf nastoupil za
Třinecké ve 20 zápasech, obdržel přitom
7 žlutých karet. Todorič se mihl ve Vyškově jen krátce, ale v Blansku se ukázal
v dobrém, když vstřelil čtyři branky.

prohání také David Gáč, čtyřiadvacetiletý
obránce, který dosud působil s koučem
Šustrem v Senici. Do přípravy eskáčka
se zapojili brankáři Volodymyr Krynskyi
a Jan Kvapil. Oba chytali v Přerově, Kvapil
ročník zakončil v Uničově. Zatím nejasná je situace kolem budoucnosti třetího
brankáře Michala Bárty. Podle všeho ale
některý z gólmanů bude muset hledat
jiné angažmá. Klub si ponechá jen dvojici.
Zatímco některé nové tváře už byly
při přípravě vidět, další teprve při-

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2021/2022

Trenérský tým
Hlavní trenér:
Pavel Šustr
Asistenti trenéra: Matěj Vyhlídal a Karel Kroupa
Trenér brankářů: Dušan Melichárek

či defenzivní záložník Samuel Kulig
a další stoper Jarmil Blahuta. Jsou
to kluci z Baníku Ostrava, kteří sem
přichází na přestup. Několik dalších
hráčů je v jednání. „Řešíme Lhoteckého, ale ten jde se Zbrojovkou Brno
do přípravy. Tam se uvidí, zda si jej
nechá. Měl by přijít Dušan Pinc. Je
to kmenový hráč Plzně, ale teď hrál
v Humenném. Snažíme se také o Koryčana, ale tam je to v pozici, kdy jsme
řekli manažerovi, že bychom se na
něj chtěli podívat. Dalším jménem je
Velich, který byl ve Varnsdorfu, je ale
kmenovým hráčem Jablonce,“ uvedl
dále Ladislav Dudík.
Potvrdil tím, že se prostějovský klub
naplno vrací k získávání mladíků
a práci na jejich talentu. Nositelem
této myšlenky byl v minulosti i nyní
trenér Pavel Šustr. „Když se člověk podívá na ročníky, jsou to všechno dvoutisícovky, kromě Davida Gáče, který
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PROSTĚJOV Necelé dva týdny po
začátku letní přípravy čeká fotbalisty 1.SK Prostějov první přípravný
zápas. A to v neutrálním prostředí
Slatinic. Zde se nadcházející sobotu
25. června utkají s Dubnicí nad Váhou. Souboj se slovenským druholigovým týmem odstartuje ve 13.30
hodin.

Prostějovské eskáčko má za sebou
těžkou sezónu. Nepodařilo se úplně
během jara doplnění, vinou smůly
a mnoha zranění tak tým nezaznamenal žádné větší posily. Po většinu
jara tak strádal. Velkou část sezóny
odehrál na 13 hráčů, kteří ovšem své
kvality ukázali. Nyní se však bez části z nich musí obejít. Odchod totiž

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8
Michal SOBECKÝ

Na úvod pěkné: Dravost
týmu rozhodně nechybí
První trénink po delší pauze je vždy specifický. Hráči se poznávají, oťukávají
jak okolí, tak sebe. U těch starších je to i o tom zjistit, kde, co (a jak moc) píchá
či tahá. To poslední ale není problém Prostějova…
Eskáčko totiž pro jaro buduje znovu mladý tým. Dá se říct, že se naplno vrací
do časů, kdy i „Koudy“ byl pomalu brán jako starý harcovník, přičemž mu
ještě nebylo ani třicet. Dojem navíc zesílilo to, že v týmu nepokračují Petr Jiráček a také Aleš Schuster, kterému to bohužel zdraví nedovolí.
Celkově pak na hřišti při prvním tréninku nescházelo nic. Ani pohoda, ani
srandičky. Hlavně však nechyběl fotbalový um a dravost, které mužstvo nepochybně budou zdobit. Ukázali se techničtí hráči, jako jsou Jan Koudelka,
dále střelci jako Robert Bartolomeu. Roli „rozbíječe“ obran a rychlíka na sebe
znovu zdařile vzal Vasil Kušej. Vidět ale byli mnozí: Vichta, Stříž, Bialek, Zapletal…
Po příchodu nových kluků je pak znovu podtržena mladost týmu. Veskrze
všechny posily jsou hráči okolo dvaceti let, vybočuje prakticky jen David Gáč.
Už na úvod přípravy se zkrátka zdá, že trenér Pavel Šustr vsadí na to, co už se
mu v Prostějově osvědčilo. Tedy sázka na mladé, neokoukané hráče, kterým
by Prostějov pomohl v naplnění potenciálu. Ten přitom jednotliví hráči i tým
jako celek mají.
Ano, šlo o první tréninky. A někteří hráči možná v Prostějově nakonec působit
nebudou, jsou jen na zkoušce. Už nyní to ale vypadá na velice dobrý základ.
S jistotou už se dá říct, že co nebude týmu chybět, to je dravost a dynamika.
Když se k tomu přidá efektivita a stále se zlepšující vyhodnocování herních
situací, může eskáčko po pauze pomýšlet na vršek tabulky.

ohlásili Jakub Urbanec, Jakub Kopřiva, další smlouva nebyla uzavřena
s Petrem Jiráčkem. A u některých
dalších hráčů je otazník. Naopak
přišlo hned několik hráčů, ať už je to
třeba Jakub Bolf z Třince, David Gáč
ze Senice, nebo Dušan Pinc, který hrál v Humenném. Mužstvo tak
bude z poloviny nové.

Podobně jako Prostějov měla záchranářské starosti i druholigová Dubnica.
Ta je však měla o poznání vážnější.
Druholigovou příslušnost totiž zachránila až v samém závěru ročníku během
utkání s Púchovem. Dubnica nakonec
skončila v šestnáctičlenné tabulce na
11. místě. Ze třiceti zápasů posbírala 31
bodů. A také výrazně negativní skóre

33:51. V závěru soutěže jí pomohla remíza 0:0 s již řečeným Púchovem.
Dubnica nestřílela mnoho branek
v celé sezóně. Přesto se tu a tam i v tomto týmu vyskytl střelec. Jedním z nich
byl útočník Matija Babovič, který si
v ročníku připsal sedm branek. V Dubnici pak působil rovněž hráč, který patřil
k vůbec nejvytěžovanějším v celé soutě-

ži. Samuel Vavrúš totiž odehrál celkem
2705 minut, což už je úctyhodná porce.
Do nejlepší jedenáctky soutěže byl pak
zvolen v závěru ročníku Marek Kuzma,
který sice působil v Dubnici, sezónu ale
zakončil v Podbrezovej.
Dubnica už má za sebou i první přípravný duel. V něm porazila Třinec v poměru 2:1.
(sob)

e6HQLFD"3HQË]HXæDVLQHXYLGËPr
S trenérem Šustrem přišel ze Senice obránce David Gáč

PROSTĚJOV Pořádné mezery
vznikly během uplynulé sezóny
v prostějovské sestavě. A to prakticky na všech postech. Nyní se ale daří
část z děr zalepit. Jedním z hráčů,
kteří by měli patřit ke zkušenějším
a navrch oporám, je David Gáč. Vysoký obránce má ve svých 24 letech
četné zkušenosti s českou i slovenskou ligou. Spolu se Schaffartzikem
nebo Bialkem by měl patřit k hráčům, přes které se jen těžko budou
soupeři dostávat s míčem. Ať už ve
hře, nebo při standardních situacích. V exkluzivním r0ozhovoru
jsme se věnovali i jeho předešlému
angažmá v slovenské Senici, která
kvůli finančním problémům přišla
o ligu i o pověst.

Michal SOBECKÝ
yy Co vás na možnosti prostějovského angažmá zaujalo?
„Šel jsem sem, protože má eskáčko ve
druhé lize dobré ambice, dobré jméno.
Je zde už několik let. A vybral jsem si
nejlepší nabídku. Ze druhé ligy určitě.“
(úsměv)
yy Jak byste sám sebe jako hráče zhodnotil? Kde jsou vaše silné stránky?

„Asi je to síla v osobních a hlavičkových
soubojích. A také týmovost. Celkově
jsem hlavně soubojový hráč.“
yy Jaká byla situace v Senici, jak ji
zpětně hodnotíte?
„Odcházel jsem v zimě. To se odcházelo ještě s nějakou nadějí, že nějaké
peníze třeba i uvidíme. Kluci, co tam
zůstali déle, říkali, že to bylo horší
a horší. Odešel trenér i všichni hráči.
A dopadlo to tak, že se to celé rozpadlo. Takže peníze žádné už asi neuvidím.“
yy Takovou situaci jste předtím ještě nezažil?
„Ne. A doufám, že ani už nezažiju!“
yy V jakých částkách se zde pohybujeme?
„Cifru neřeknu. Ale týká se to řádu měsíců, které jsme tam se spoustou kluků
nechali...“
yy Bylo pro vás důležité, že se ze Senice přesouvá do Prostějova i trenér
Pavel Šustr?
„Určitě ano. Existoval zájem trenéra,
to je nejdůležitější. Určitě jsem to bral
v potaz. Navíc Prostějov je blízko Brna,
ze kterého pocházím. Na dojezd je to
tedy taky dobré. A působení trenéra, to
bylo jen další plus.“

èV[ąKCFXCEGVKNGVÚQDT¾PEG&CXKF)¾éRąKwGNFQ2TQUV÷LQXC\G5NQXGPUMC
Foto: Michal Sobecký

yy Na závěr si trochu zavěštěme.
O jakých příčkách by měl Prostějov
uvažovat, na jaké umístění jej vidíte?
„Těžko říct, teprve začínáme. Uvidíme,
jak nám to s kluky sedne. Máme zde

totiž skoro nový tým, takže se musíme
sehrát, což bude určitě nějakou dobu
trvat. Ale příprava je krátká, musíme to
tedy dát co nejdříve dohromady. A už
v prvním mistrovském utkání bodovat.“ (úsměv)
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Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Ještě před veleúspěšným mistrovstvím světa
na Balkáně, kde raftaři a raftařky Tomi-Remont
Prostějov vybojovali devět medailí včetně sedmi
zlatých, uspořádali na vyhlášené
Labské soutěsce
pod Špindlerovým
Mlýnem mistrovství republiky ve
sjezdu 2022.
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Foto: internet

Parašutisté Dukly Prostějov 7µ>CM<I<KMJI@CM<EÁ>Á3TnFJQ

už jsou na vojenském MS
PROSTĚJOV První vrchol této
sezóny pro parašutisty Armádního
sportovního oddílu Dukla Prostějov reprezentující Českou republiku je tady! Stane se jím vojenské
mistrovství světa CISM 2022 v rakouském Güssingu, které začíná
právě dnes, tj. v pondělí 20. června,
a potrvá do čtvrtka 30. června.
Půjde o 45. armádní šampionát v klasickém parašutismu a soutěžit se během něj bude ve skupinové akrobacii,
individuální akrobacii i přesnosti přistání. Všechny výsledky se navíc tradičně sečtou do absolutního pořadí
jak jednotlivců, tak družstev.
Prostějovští borci dlouhodobě patří
mezi širší mezinárodní špičku v disciplíně skupinová akrobacie, zatímco
na přesnost přistání pravidelně bývají
na úplně nejvyšších příčkách. Individuální akrobacie přitom byla parádní
disciplínou Libora Jirouška, ale ten již

loni ukončil aktivní kariéru a stal se
vedoucím starším trenérem.
Do Rakouska tudíž odcestovala
částečně pozměněná sestava Dukly ve složení Oldřich Šorf, Petr
Směšný, Miloslav Kříž, Bonifác
Hájek a Petr Chládek, coby kameraman skupinové akrobacie ještě
Jakub Pavlíček. „V minulých letech
jsme ze světových šampionátů vždy
přivezli nějakou medaili, většinou jich
bylo i víc. Věřím, že se nám také letos
bude dařit a na dosažené úspěchy navážeme,“ řekl před cestou na šampionát Libor Jiroušek.
Poslední přípravou na vrcholnou
akci měl být úvodní závod Světového poháru na přesnost přistání 2022
v chorvatské Rijece. Tento podnik
však výrazně ovlivnilo nepříznivé počasí, jež dovolilo odskákat jediné kolo
a klání tudíž zůstalo bez výsledků.
(son)

PROSTĚJOV Klidnějším obdo- velka, Venkrbec, Burian,
nebyli v konbím nyní prochází LHK Jestřábi Ostřížek i Vlach.
taktu,“ tvrdí
Prostějov. Klub má podle vyjád- Problém tkví
Ivo Peštuření trenérů z velké části hotový v tom, že
ka, sporkádr. Nadále však o něm nein- smlouvy jsou
tovní maformuje. Odmítl rovněž potvrdit datovány až
nažer LHK
posily, o nichž minule Večerník od pozdějšíJestřábi a videoBYLI JSME
informoval. V případě RomanaU T Oho
kouč. Potvrdit nebo
H O data a vedeVlacha nebo Viléma Buriana je to ní se údajně obává
vyvrátit konkrétní jména
prý dokonce slepá kolej. Redakce konkurenčního tlaku. Tak uvidí- však odmítl s tím, že až přijde čas, k odsi však za svými zdroji stojí, do jes- me, kdo nakonec přijde.
tajnění soupisky dojde. Pár věcí přesto
třábího hnízda mají namířeno Pa- „S některými z řečených posil jsme ani potvrdil. Třeba přesun mladého útoč-

kají
Jestøáby èe outy,
tryhromadné tvrdit
posily po
odmítli
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Foto: Michal Sobecký

VOLEJBALOVÝ SVÁTEK

SMUTEK I RADOST VE FOTBALE
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Krásné období prožívá prostějovský volejbal.
Ženský A-tým místního VK předváděl ve druhé polovině uplynulé sezóny a hlavně během
závěrečného play-off skvělé výkony, až senzačně
dospěl k zisku mistrovského titulu, už jedenáctého v patnáctileté klubové historii. Uprostřed
července propukne v Národním sportovním
centru PV mistrovství Evropy kadetek 2022,
tedy vrcholná mezinárodní akce věkové kategorie U17.
A mezitím do haly Sportcentra DDM Prostějov
tak trochu nečekaně doputovala jiná mezistátní
lahůdka v podobě semifinálového duelu Golden European League žen 2022 mezi ČR a Rumunskem. Český volejbalový svaz s vydatnou
pomocí vékáčka i statutárního města Prostějov
přijali výzvu narychlo uspořádat zápas, který
měla původně hostit Ukrajina. Zdejší fanoušci
sportu pod vysokou sítí tak mohli přijít do prostorného hlediště, užili si krásnou pětisetovou
bitvu s vítězným vyústěním a domů si odnášeli
nezapomenutelné zážitky.
Navíc současný volejbalový boom zdaleka nemusí končit, neboť Hanačky půjdou i do příštího extraligového ročníku se slibně kvalitním
družstvem. Je na co se těšit!

Posledním hracím víkendem vyvrcholily krajské
i okresní fotbalové soutěže 2021/22. A jak už to
každým rokem tradičně bývá, přinesl jejich závěr
někde radostné křepčení, zatímco jinde smuteční
depresi. Stoprocentně to platí i v našem regionu,
pojďme ho bleskově prolétnout.
Tým 1.SK Prostějov uzavřel nepovedené druholigové jaro poměrně dávno, až jedenácté místo bylo
velkým zklamáním. V krajském přeboru znovu obstála solidní Lipová, naopak prohlubující se strádání Kralic dopadlo zaslouženým sestupem.
Přesto bude mít Prostějovsko v nejvyšší soutěži
Olomouckého KFS víc zástupců než letos zásluhou Konice a Čechovic, kterým famózně vyšla
1.A třída. Jejich suverénní postupové triumfy jsou
balzámem na duši. Výbornou kopanou předváděl
rovněž Kostelec, slušně čutali v Plumlově i Určicích, aspoň se zachránil Protivanov.
Co 1.B třída? Ve skupině A další progres zaznamenaly Otaslavice, trochu stagnuje směrem do
průměru Pivín s Klenovicemi, padák dolů těsně
odvrátily Vrchoslavice. V grupě B postupně vyprchala euforie z parádní jízdy nakonec páté Hané
Prostějov, zhoršování zastavily Mostkovice, nad
propastí se udržely Smržice. Slabý Jesenec-Dzbel
však ne.

Podle astronomického kalendáře léto začne teprve zítra, ale na základě kalendáře přírodního
i dle reálného počasí (navzdory častým výkyvům
a bouřkám) je tady už docela dlouho. A čím hlouběji se do něj noříme, tím víc lákavých akcí pod
širým nebem přináší. Včetně sportovních.
Všichni si je můžeme naplno vychutnávat o to
intenzivněji, když nás nikterak neomezují dřívější
restrikce v důsledku covidu. Do podzimu je ještě
daleko a zatím netřeba řešit, jestli přijde, či nepřijde další vlna koronaviru, případně neudeří nějaká jiná hrozivá choroba.
Samozřejmě musí mít člověk i momentálně
odolnost nenechat se příliš zdeptat spoustou
jiných negativních faktorů ovlivňujících naše životy. Ano, nekončící válkou na Ukrajině počínaje
a silnou ekonomickou krizí včetně extrémního
zdražování všeho konče. Toto vše pro normální
lidi fakt není žádná sranda.
Pokud tyto nepříjemné věci dokážete z hlavy
aspoň na čas odfiltrovat, můžete si pak hezky
užít něco pěkného se sportem. Jak aktivně coby
účastník, tak pasivně v roli diváka. Nabídka čítá
pro nejbližší týdny a měsíce hromadu atraktivních položek venku pod širákem. Jen si správně
vybrat.

níka Jana Vojtoviče z Opavy. „Na sto
procent s ním domluvení nejsme, měl
by přijít na try-out. O něm toho moc
nevíme, dostali jsme ho nabídnutého.
Uvidíme tedy, jak se bude jevit v přípravě,“ objasnil Peštuka. A dodal, že
dohromady na zkoušku počítají s desítkou hráčů. „Jsou to vesměs mladí
hráči. Ale v žádném případě ne takoví,
kteří dosud neměli kde hrát a bereme
si je jen tak,“ zdůraznil.
Jisté naopak definitivně je, že z minulé
sezóny bude u Jestřábů pokračovat pouze pět hráčů: obránci Josef Zajíc a Robin
Staněk, útočníci Martin Novák, Tomáš
Jáchym a Tomáš Jiránek. Stejně tak jsou
známí soupeři pro přípravné zápasy.
Bude jimi Poruba, Frýdek-Místek, Třebíč, Oswiecim a Jastrzebie. S některými
celky se Prostějov utká dvakrát. „Zatím
jsme domluveni na osmi zápasech s těmito týmy,“ potvrdil Ivo Peštuka. K
Hráčský kádr má tvořit 26 jmen. „Počet bude tři brankáři, devět obránců
a čtrnáct útočníků. Ty, co nebudou hrát
pravidelně, budeme směrovat třeba do
Vyškova, který prostřednictvím manažera Roberta Hamrly koupil druholigovou licenci od hodonínských Drtičů
a je pro nás v ideální poloze čtvrt hodiny
autem. Je to lepší než jezdit někam do
Havířova nebo Valašského Meziříčí.
Počítáme zkrátka se širším kádrem než
loni. Ať se nestane, co se stalo, že se někdo zranil dlouhodobě a museli jsme
to lepit,“ zmínil sportovní manažer jeden z jestřábích neduhů nejen minulé
sezóny.
Zatímco vyškovský stadion nedávno
rekonstrukcí prošel, ten prostějovský
aktuálně částečnou prochází. Je ale
možné, že dělníci nestihnou nástup
Jestřábů na led, který byl plánovaný na
18. července. „Stadion bude nádherný,
ale jde o to, aby se všechno stihlo. Počítalo se, že půjdeme na led 18. července
a zatím to však vypadá až na 25. červenec. Budeme ještě s Alešem Totterem
zvažovat, zda bychom využili Vyškova
a jezdili na tréninky tam. Spíše to ale
vidím tak, že týden ještě budeme pracovat v posilovně a na hřišti,“ nastínil plány
Ivo Peštuka.
(son)
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PROSTĚJOVSKO Ani v dnešním vydání nechybí exkluzivní informace od zelených trávníků v rámci seriálu FOTBAL EXTRA, který pokračuje dalším speciálním dílem. A zatímco minule jsme vám servírovali dvojitou podobu, dnes to
jsou rovnou čtyři tematicky samostatná klání. Opět jsme totiž nashromáždili
aktuální zprávy z prostředí výkonnostních soutěží, přičemž tentokrát přinášíme
avizovaný rozhovor s čechovickým koučem, který svůj tým přivedl do krajského přeboru. Zmonitorovali jsme situaci v jednotlivých soutěžích, jak by měly
dopadnout postupy-sestupy dle platných soutěžních řádů (z kuloárů je ale jasné, že všechno bude trochu jinak – pozn.red.) a přinášíme také žhavou novinku
z prostředí okresních soutěží. Stačí nalistovat stranu 39 a když už tam budete, tak
byste neměli opomenout ani další ohlédnutí za sezónou společně s aktuálním
zpravodajstvím z tábora eskáčka na dvoustraně 40-41, v neposlední řadě pak
zveme na dvě zajímavé akce.
Ještě předtím si ale naposledy připomeňme, co vše jste mohli najít v předchozích pětadvaceti dílech. V prvotním ohlédnutí jsme se podívali za sezónou
jednotlivých týmů z Prostějovska ve všech soutěžích od krajského přeboru
přes okresní třídy, mládežnické grupy až po ženskou kopanou. Svůj prostor
následně dostal několikrát právě již zmíněný jediný profesionální tým v regionu. Poté přišel na řadu krajský přebor, v němž již třetí sezónu v řadě působí
dva celky z Prostějovska – Kralice na Hané a Lipová. Další pokračování patřilo
přehledu výsledků podzimní části ve všech mužských soutěžích od Přeboru
Olomouckého KFS až po III. třídy OFS Prostějov, přidali jsme také ženská klání
s regionálním zastoupením. Tento sumář „do kapsy“ byl perfektním doplňkem obsáhlé osmačtyřicetistránkové přílohy FOTBAL EXTRA, která vyšla jako
součást čísla 48/2021 PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Následně došla řada na
menší potěr, tedy mládež. Stejně jako u mužů a žen jsme vám nabídli souhrn
napříč soutěžemi doplněný o konečné tabulky a exkluzivní rozhovor. Po týdenní přestávce jsme se zaměřili na Konici, tým hrající I.A třídu Olomouckého
KFS, což byl doposud jediný regionální zástupce ve skupině „A“. A pak jsme
si ve dvou dílech po sobě posvítili na „béčko“, v němž se naopak představilo
hned pět týmů z Prostějovska. Prostor dostala i skupina „A“ I.B třídy, v níž má
zdejší region čtyři zástupce. Jubilejní desátý díl patřil spanilé podzimní jízdě
prostějovské Hané. Ve druhé části ohlédnutí za nejnižší krajskou soutěží nás
čekala sonda ke zbývajícímu triu účastníků„béčka“. Dvanáctý díl nakoukl zpět
do prostějovského eskáčka, které již zahájilo jarní část soutěžního ročníku, třináctka spustila monitoring podzimních bojů v nejvyšší okresní soutěži, tedy
Přebor OFS Prostějov. Úvodní pasáž patřila lídrovi z Brodku u Prostějova, prostřední druhému celku tabulky z Vícova a oslovili i zástupce na třetím až sedmém místě tabulky, v závěrečném epilogu„okresu“ jsme pak získávali názory
celků z osmé až čtrnácté příčky tabulky. Následovala úvodní sonda do III. třídy
okresního fotbalového svazu, přičemž vzhledem k dřívějšímu začátku jsme se
prvně věnovali skupině „B“. Mezitím si Večerník ještě odskočil k fotbalistkám.
Zprvu dostala prostor skupina „B“ Moravskoslezské divize žen, jejíž jarní část
odstartovala i s Mostkovicemi a Protivanovem, vzápětí došlo na fotbalistky
1.SK Prostějov hrající ještě o výkonnostní soutěž výše. V neposlední řadě jsme
uzavřeli seniorské soutěže skupinou „A“ III. třídy pod hlavičkou OFS Prostějov,
aby se pak plynule vrhli na mládežnické pole. Zde dostaly prostor naděje prostějovského eskáčka, ve druhé fázi přišly na řadu krajské a okresní grupy. Po
týdenní pauze, kdy do harmonogramu skočilo čtvrtfinále krajského poháru,
jsme se do seriálu vrátili sondou k těm, bez kterých by fotbal nebyl fotbalem,
tedy rozhodčím.
A jedeme zvesela dál! Na konec jarní části totiž plynule naváží souhrny kompletně odehraného ročníku 2021/2022! Jako první přišlo na řadu právě prostějovské
eskáčko a jeho nevydařené jaro ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Věnovat se mu
budeme hned v několika spektrech. Mezitím už pro vás chystáme druhý díl zaměřený na„muže v černém“, tedy rozhodčí a ruku v ruce s nimi přijdou na řadu
také ženy v kopačkách, které již své soutěže ukončily. To vše najdete již v příštím
dvojčísle PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, jehož součástí bude i tradiční souhrn
seniorských soutěží společně s konečnými tabulkami a aktuálními novinkami.
FOTBAL EXTRA následně bude pokračovat i přes prázdninové měsíce, kdy
budeme nejenže postupně hodnotit uplynulou sezónu 2021/2022 ve všech
výkonnostních sférách, ale nahlédneme už i do ročníku příštího, neboť letní přestávka je opravdu velmi krátká.
Takže se pohodlně usaďte a pečlivě se začtěte do všeho, co má s „kulatým nesmyslem“ společného!
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PROSTĚJOV Když před
čtyřmi lety nastoupil Lukáš
Koláček jako nový trenér k fotbalistům TJ Sokol Čechovice,
nepatřili stabilně mezi špičku
I.A třídy Olomouckého KFS.
Pod progresivním mladým
koučem se však sezónu od
sezóny průběžně zlepšovali
a stoupali tabulkou vzhůru. Až
soutěž letos suverénně ovládli,
což znamenalo vysněný postup
do krajského přeboru. Již po
rozhodujícím smetení Protivanova 6:0 Večerník šťastného
lodivoda vyzpovídal, a je na
místě se ke šťastným okamžikům vrátit.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Jaký byl duel, kterým jste
definitivně potvrdili svůj posun výš?
„Utkání mělo jednoznačný průběh. Hosty jsme v podstatě k ničemu nepustili, oni měli až ve druhém poločase jedinou střelu na
bránu a jednu šanci zakončenou
nad, jinak to bylo pouze o nás. Do
zápasu jsme skvěle vstoupili, hned
po minutě dali první gól. A rychlé vedení dodalo klukům klid na

kopačky, celé střetnutí pak hráli
dobře. Postupně jsme zvyšovali
svůj náskok až na konečných 6:0,
výsledek mluví za vše. Jak říkám,
šlo o jasnou partii s naším kvalitním výkonem, důležitý souboj
jsme zvládli výborně.“
yy Postoupit jste mohli už týden předtím v Hlubočkách, ale
podlehli jste tam 3:4. Musel jste
mužstvo před Protivanovem
nějak uklidňovat, zvedat?
„Ano. Na klucích jsem viděl obrovské zklamání hlavně z průběhu toho předchozího utkání, kdy
jsme to měli výborně rozjeté a tři
body v Hlubočkách vyloženě nechali. Nicméně je to fotbal, hraje
se na góly a ne na krásu. Proto
jsme si k tomu v týdnu samozřejmě něco řekli, snažili se mančaft
uklidnit. Poslední krok bývá někdy nejtěžší, může svazovat nohy.
A tak hlavním cílem pro dnešek
bylo správně vyladit formu i motivaci, což se myslím povedlo na sto
procent. Postup nám tak bohatě
vynahrazuje týden staré zklamání
z přerušené série dvaceti zápasů
bez porážky. Ale jak se říká, každá
série jednou končí. Teď nás to už
nemusí tolik mrzet, protože jsme
vybojovali postup doma před
vlastními fanoušky, což je krásné.“
yy Panovala před derby nervozita, nebo jste si pevně věřili?
„Já přiznám, že jsem na sobě ner-

vozitu cítil. Asi z vědomí velkého
úspěchu, který byl blízko, a potřebovali jsme ho potvrdit. Naštěstí
veškeré možné pochybnosti rychle opadly díky rychlému vedoucímu gólu, pak už jsme měli celý
zápas až do poslední minuty jasně
pod kontrolou.“
yy Užili jste si všichni bezprostřední oslavy hned po mači
přímo na hřišti?
„No jo, pochopitelně. (smích) Říkal jsem hráčům, že dosáhnout
takového úspěchu a pak jej společně oslavit je to úplně nejkrásnější. Proč vlastně fotbal děláme,
scházíme se třikrát týdně na trénincích, společně makáme. Tohle
teď byla nádherná odměna. Navíc
dorazilo hodně fanoušků, divácká
návštěvnost čtyř set lidí nás velice
potěšila a příznivcům moc děkujeme za podporu. Oslavy super,
taková třešnička na dortu.“ (směje
se)
yy Jde i pro vás osobně o vyvrcholení dosavadní trenérské
práce?
„Určitě ano. Do Čechovic jsem
přicházel před čtyřmi lety, na
něčem jsme s klukama dlouhodobě pracovali a postupně se rok
od roku zlepšovali. Povedlo se
nám vyhrát krajský pohár, což byl
taky hezký úspěch, ale vítězství
v 1.A třídě stavím samozřejmě
výš, neboť je to dlouhodobá a ve-

lice těžká soutěž.“
yy Co v Krajském přeboru, jenž bude ještě
mnohem náročnější?
„Během jara jsem
sledoval několik
utkání krajského přeboru a musím říct, že při vší úctě a pokoře
se nemusíme vyšší soutěže
bát. Mančaft máme dobře
nastavený, jen to chce ho citlivě doplnit. A věřím, že vůbec není potřeba mít strach
z bojů o záchranu. Podle
mého názoru se klidně
můžeme pohybovat ve
středu tabulky, tam budeme cílit. Vyhrávat
doma, nějaké body vozit i z venku a užívat si
kvalitní soutěž. Krajský
přebor bude čechovickému fotbalu jednoznačně slušet, zdejší
klub i prostředí tady si
jej rozhodně zaslouží. Když Čechovice
působily osmadvacet
let v 1.A třídě, tak by
mohly vydržet aspoň
dalších dvacet osm
let v krajském přeboru.“ (se
-QWé éGEJQXKEMÚEJ HQVDCNKUVč .WM¾w
smíchem)
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U2TQVKXCPQXGO
Foto: Marek Sonnevend
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ČECHOVICE Fotbalisté v
Čechovicích v minulých dnech
vybojovali postup do krajského přeboru. Pro tuto část
Prostějova jde samozřejmě o
velkou událost. „Moc jsem kolegům z tamního klubu držel
palce, aby to vyšlo a pohár vybojovali. A ještě raději jsem jim
během sobotního zápasu gratuloval k zaslouženému úspěchu,“ říká primátor František
Jura, který je zároveň celoživotním fotbalistou, trenérem
a sportovním funkcionářem.
O uplynulém víkendu tým
Čechovic, který se do nejvyšší
krajské soutěže vrací po dlouhých 28 letech, převzal pohár a
mohl slavit...
(red)
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Dva postupující celky, ale také dva pády
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Situace v řadě soutěží je však stále nejasná
Lion sport I.B třída skupina B

Přebor OFS Prostějov-II. třída

PB SCOM krajský přebor

I.A třída skupina A

Postup: FK Velká Bystřice
Sestup: Jesenec-Dzbel

Postup: FK Brodek u Prostějova
Sestup: Tištín, Ptení

Postup: FK Šternberk
Sestup: FC Kralice na Hané

Postup: Sokol Konice
Sestup: FK Bohdíkov

PROSTĚJOV Letošní ročník je
definitivně u konce a nyní přichází
posezónní období, ve kterém bude
ještě zajímavé sledovat, jak se situace
v různých soutěžích bude měnit. Jedno je ale jisté. Právo postupu má každý vítěz své soutěže a sestup čeká na
poslední celek. A v právě skončené sezóně do toho silně promluvily i zdejší
regionální celky. Konice i Čechovice
se dočkaly vytouženého postupu
mezi krajskou smetánku. Do kraj-

ských soutěží se po letech vrací i Brodek u Prostějova. Na okresní úroveň
I.B třída skupina A
I.A třída skupina B
ale po sestupu klesne Jesenec-Dzbel
Postup: Sokol Kovalovice
Postup: Sokol Čechovice
a pád čeká i na Kralice na Hané.
Sestup: Sokol Jezernice
Sestup: Slavoj Kojetín
V současné chvíli jsou ale postupy a sestupy zatím pouze na papíře. Bude totiž
otázkou, jak se k tomu všechny kluby poIII. třída skupina A
III. třída skupina B
staví a jaké změny tak doopravdy nastaPostup: Sokol Přemyslovice
nou. Na oficiální stanovisko je ještě brzy Postup: FC Kostelec na Hané„B“
a vše a jasno bude až během losovacího
aktivu, do kdy mohou kluby své přihláš- souhrnu všech tabulek dozvíte, jak bu- Teď se zatím můžete podívat, které celky
ky stáhnout. V příštím vydání se tak ze dou soutěže s regionální účastí vypadat. čeká postup a které pád.
(jaf)
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

vítr se vymlouvat
NUDA, PAK HEZKÉ GÓLY „Na
QHP÷ÿHPH´
Derby vyznělo lépe
pro domácí Určice
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BYLI JSME
U TOHO

URČICE Poslední zápas sezóny v „B“-skupině I.A třídy Olomouckého KFS proti sobě postavil Určice
a Protivanov. Oba regionální týmy už o moc nehrály. Protivanov se však mohl ještě v tabulce posunout
o jedno místo. Ovšem jen v případě výhry za tři body.
Nestalo se, a to i přesto, že hostující celek v Určicích vedl. Domácí ale dokázali penaltou krátce před koncem
srovnat. A závěrečné pokutové kopy dopadly lépe pro
družinu kouče Petra Gottwalda.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal SOBECKÝ

Mírným favoritem byly Určice. Těm se
v poslední době začalo přeci jen dařit. A naposledy porazily silné Hlubočky. Výhodou
pak také pochopitelně bylo domácí prostředí. Oproti tomu Protivanov se minule
neprosadil bodově proti Kostelci na Hané.
A tabulkově byl rovněž na tom hůře než
Určice.
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Hned zkraje utkání bylo k vidění několik
pohledných kombinací na obou stranách.
Pak se ale hra „zvrhla“ v nakopávání míčů
a souboje o ně. Bylo k vidění jen málo šancí
a fotbalovosti. O něco lepší každopádně
byly Určice. Těm snad pomáhal i vítr – hrály po větru – nicméně byly většinu poločasu na balónu. Brzdila je ale finální fáze. Protivanov se prvních střel na branku dočkal až
ke konci poločasu. První půle ale skončila
bez branek.
Druhá polovina utkání přinesla vyrovnanou hru. Určice byly sice mírně lepší,
nicméně zprvu se jim nedařilo ohrozit
branku. Naopak Protivanov nejprve zničehonic a poté po kombinaci a střele z úhlu
dokázal vstřelit dvě branky. Určice však
na první gól poměrně rychle reagovaly
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Druhá půle zprvu přinesla hluchou pasáž, bez fotbalových momentů, hlavně
bez šancí. 52. minuta ale přinesla velkou
šanci Halouzky, následně navíc Menšík
střílel nad. V 57. minutě už se ale skóre
měnilo, ovšem na druhé straně. Marek
Grmela dokázal zkrotit vysoký nákop,
obrana situaci podcenila, a tak střelec
Protivanova sám proti brankáři uspěl
– 0:1. Určicím ale na srovnání stačilo
pět minut. Dobře kopnutý roh vyústil
v situaci, kdy se Menšík na ose dostal
k míči a ten poslal pěknou střelou do
růžku – 1:1. To ale nebylo vše. Už v 69.
minutě znovu vedl Protivanov. Růžička
poslal míč do boku a odsud, z úhlu, se
krásně František Pospíšil prosadil do
druhého růžku – 1:2. Ten navíc v další šanci z těžké pozice vybojoval roh.
Utkání poté opět na chvíli polevilo
v tempu. Dvě šance měl ale v 80. minutě Halouzka. Tentýž hráč v 88. minutě
padl ve vápně a byla nařízena penalta.
Tu proměnil opět Menšík, když zamířil doprostřed brány. Sám závěr utkání
ale přinesl asi nejvíce zajímavou pasáž
hry vůbec. Nejprve totiž mohl Dadák
rozhodnout, ale hlavou poslal míč těsně
nad. Krátce poté Vít Nejedlý střílel do
brankáře. Ten vyrazil, v probíhající akci
ještě ale Protivanov jednou zahrozil,
tentokrát prudkou střelou hosté minuli.
Šlo se tedy do pokutových kopů. Ty se
dlouho oběma týmům dařily, jejich střelci
byli neomylní. Zejména hned první penalta v podání Paula patřila k výstavním, kdy
trefil o břevno do brány. Nakonec rozhodla
šestá série. Zatímco Rotschedl poslal k levé
tyči, Vít Nejedlý mířil tamtéž, ale sem se
včas natáhl Sohlich a vyrazil. Druhý bod si
tak připsal domácí tým.

a v závěru dokázaly vyrovnat penaltou.
V poslední minutě hosté neproměnili dvě
obrovské šance. Pokutové kopy pak dlouho nepřinášely rozhodnutí. Prvních deset
střelců se nemýlilo, rozhodlo tak zakončení
Rotschedla a následná penalta Víta Nejedlého, kterou chytil Sohlich.
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klikni na

Hned zkraje potkal Určice problém.
Už v první minutě se zranil Krajíček při
manévru na postranní čáře. A musel odstoupit. Hned nato přišel náznak šance
od Protivanova, kdy František Pospíšil
hledal a nenašel nabíhajícího spoluhráče.
Poté se naopak ukázali domácí, ale ani
z toho střela nebyla, Bureš se k míči nedostal. 10. minuta přinesla dvě kombinace. Po ose Halouzka, Mariánek a Handl
putoval míč a poslední jmenovaný trefil
branku z boku. Na druhé straně proběhla
kombinace Víta Nejedlého a Františka se
Zdeňkem Pospíšilem. Ale beze střely. Po
čtvrthodině hry pak trefil Handl břevno.
Zejména Určicím pak postupně přibývaly šance. Ve 20. minutě Mariánek z osy
nemířil dobře, krátce po něm byl Menšík
vychytán v obrovské šanci ve vápně. Až
ve 31. minutě přišla první střela hostů,
Grmela při ní střílel po zemi na druhou
tyč – brankář ale zasáhl. Brzy nato Bureš
mohl hlavou proměnit centr na druhou
tyč, jenže minul. A šance pokračovaly.
Halouzka z vápna posílal z voleje na bránu, ovšem přímo do náruče brankáře. 38.
minuta přinesla střelu Grmely. V samém
závěru poločasu byl poslán nedovoleně
k zemi Liška. Fanoušci hostů si žádali žlutou kartu, ta však nepřišla.

neskrýval
zklamání
VWíHOHF3RVStñLO

www.vecernikpv.cz

Foto: Michal Sobecký
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Bylo jich více, například Marek Grmela,
který byl z Protivanovských spolu s Františkem Pospíšilem nejvíce vidět. Zazářil však
hlavně domácí Tomáš Menšík, který měl
řadu šancí a dvakrát se mohl radovat z gólu.

=DMÉPDYRVWGXHOX
V 61. minutě došlo k úsměvné situaci,
kdy fanoušek chtěl poslat hráči místo
normálního míče k autovému vhazování
míč dětský, navíc náležitě pestrobarevný.
Po zápase pak přišel své bývalé spoluhráče
z Určic pozdravit Kamil Žáček.

URČICE Několik zajímavých individuálních výkonů bylo vidět
uplynulou neděli na hřišti v Určicích. O jeden z nich se postaral
hráč s číslem 7 František Pospíšil
(na snímku). Záložník Protivanova
byl spolu s Markem Grmelou téměř při všech šancích hostů ohrozit bránu Určic. A jeden gól se mu
nakonec podařilo vstřelit. Navíc to
byla rána z kategorie výstavních.
Nejen o krásné trefě, ale celkově
o utkání pohovořil bezprostředně
po jeho skončení v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník.

Michal SOBECKÝ

ƔƔ Jak hodnotíte utkání?
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ „Bylo to hodně náročné. Hlavně to vedro. Chtěli jsme ale ještě vyhrát, abychom přeskočili Slavonín. Nakonec
Poměrně bouřlivá. Dorazili totiž také pří- se nám to ale nepodařilo. Snad z toho
znivci Protivanova. Spolu s domácími uděla- bude záchrana.“
li utkání solidní kulisu. Zejména to zabouřilo ƔƔ Protivanov vstřelil dva góly, oba
v 88. minutě po nařízené penaltě pro Určice. krásné…

Foto: Michal Sobecký

„No, to byla spíš náhoda, že jsem to tak
krásně trefil. Jsem za to rád.“
ƔƔ Marek Grmela měl ale i trochu
štěstí.
„To je potřeba. K tomu fotbalu je třeba
mít hodně štěstíčka, aby góly padaly. Je
škoda, že se nám to nepovedlo dotáhnout až do konce.“
ƔƔ První půli měly více ze hry Určice,
pak se ale hra srovnala. Souhlasíte?
„Bylo to spíše hodně soubojové. Moc
šancí se nevytvářelo. Nakonec to asi
byla zasloužená remíza.“
ƔƔ Ovlivnil hodně vývoj utkání
vítr?
„Spíš bylo nepříjemné to vedro. Ale
vítr…, nevím. To bylo pro oba týmy
stejné. Tam není na co se vymlouvat.“
ƔƔ Na zápas dorazilo i hodně fanoušků Protivanova. Co byste jim
vzkázal?
„Určitě aby nás chodili podpořit i příští sezónu. Snad to pojede dál.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
3HWU*277:$/'

7-6RNRO8UÄLFH
„Za dva body jsem rád, odvraceli jsme nepříznivý výsledek. Ale na druhou stranu
zaviněný námi. Byli jsme totiž celý zápas
lepší, neproměnili jsme gólové šance. Oni se
dvakrát dostali do velké šance, dvakrát skórovali. Naštěstí jsme srovnali z penalty. Výsledek
na penalty, za ten jsem vděčný. Je to hlavně
o střelcích. Dnes jsem zvolil ty dobré. Věřil
jsem Lukáši Sohlichovi, že aspoň jednu chytí.
Chytil tu poslední, takže jsme spokojení.“

'DYLG129271¹6.3URWLYDQRY
„První poločas jsme hráli proti větru. Snažili jsme se hrát po zemi, ale chyběla nám přesnost nahrávek. Kazili jsme a obírali jsme se o příležitosti. Cením si ale, že se kluci snažili hrát, ne pouze nakopávat. Soupeř i z větru těžil, jednoduše se přes nás dostával, to se brání těžko, když stačí nákop
a obrana se musí rychle vracet. V prvním poločase měl soupeř víc šancí než my. Podařilo se to ale
odbránit. Sem tam nějaká šance byla, ale ne moc. Ve druhé půlce ale k naší škodě přestalo foukat.
Soupeř by to měl těžší, jako my v první půli. My to mohli využívat k nákopům za ně. Jsem rád,
že jsme šli do vedení, i když to bylo s přispěním obrany, kdy jsme využili nedorozumění v obraně. Pak přišlo vyrovnání. Byl tam odražený míč za vápno a soupeř to dobře trefil. Nám chyběl
druhou půlku pohyb. I při vytlačování soupeřů. Pak se podařilo jít do vedení nádhernou střelou.
V sezóně jsme měli deset šancí a ani gól, teď to byly dvě střely a dva góly. Pokutový kop byl jasný,
škoda že jsme to nezachytili. Penaltový rozstřel už je loterie...“

SK Protivanov
2:2
I.A třída Olomouckého KFS, skupina B - 25. kolo

TJ Sokol Určice

Halouzka

Kropáč

Grulich

D. Sedlák

David
NOVOTNÝ

Petr
GOTTWALD

Menšík
V. Nejedlý
Rus
Bureš

Sohlich
Mariánek

Ondroušek
Dokoupil

Grmela
F. Pospíšil
Růžička

Frehar

M. Pospíšil

Slezák

Krajíček

Liška

Mašek

Branka: 62. a 88. z penalty Menšík,
rozhodující penalta Rotschedl
Střely na branku:
6 Střely mimo branku:
Rohové kopy:
6 Žluté karty: -

URČICE

2 : 2

PROTIVANOV

( 0 :0)
6 : 5
P K

8

Rozhodčí: Kundrát - Vybíral, Vilímek

Z. Pospíšil

Branky: 58. Grmela, 69. F. Pospíšil
Střely na branku:

Diváků: 103 Rohové kopy:

7
1

Střely mimo branku:
Žluté karty: -

Střídání: 3. Handl za Krajíčka, 69. Dadák za Bureše, 76. Paul za Maška,

Střídání: 46. R. Sedlák za Lišku, 46. Fiedler za Kropáče, 80. L. Nejedlý za Sedláka,

76. Rotschedl za Grulicha

84. D. Nejedlý za Fiedlera

1
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30. kolo: NRORÓVWt²/XWtQ  Branky: 
D1HK\ED9\NDâLãOiN+RORXEHN
=DJRO±&KUiVWäOXWpNDUW\6HQFRYLFL
1HK\ED ±  D  9\PD]DO  1DYUiWLO  Kralice
Q+ ² 0RKHOQLFH    Branky:  âXS ± 
D  %UXOtN  )LãDUD  .XED äOXWp NDUW\ 
5\ED  .QêĜ  3LQNDYD YãLFKQL 0   Medlov
² -HVHQtN    Branky:   D  +RORXã
.DVDO9UED=PXQG±D&XQGUOD
äOXWpNDUW\%DUWRQČN+RORXã9UED±
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D/RãĢiN=LIþiN6DPHN3D]GHUD
7|JHO.U\O±'ORXKê5\FKOtN =iEĝHK
²%URGHNX3ĝHURYD  Branky: D3XFKU
±&K\WLOäOXWpNDUW\/HSND±âHEHVWD 
%RKXėRYLFH²5DSRWtQ  Branky: )U\þiN
 7HOtãHN ±  &KDUYiW  .OHPVD  'UR]G
äOXWp NDUW\  1HVYDGED  .UiO ±  &KDUYiW
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.21(ý1È7$%8/.$
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NROR ĜHWč]iUQD²%RKGtNRY  Branky: 
D2EãLO-XUþHN±.XEČQNDäOXWpNDUW\
0DFHþHN.RQtþHN-XUþHN±+DWRĖ 1iPčäģ
Q+²3RVWĝHOPRY  Branky: 
D)LãDUD9DYĜtQ±'YRĜiNäOXWpNDUW\
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%čONRYLFH²2OHäQLFHSN  Branky: 6NOHQiĜ
0LFKDO6NOHQiĜ0LURVODY±0DOtQHN6DViN
* Troubelice – Lesnice 3:0 (0:0). Branky:  D 
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 NROR Dub n./M. HFK Olomouc „B“ 0:1 (0:1).
Branka:  6YUþLQD äOXWp NDUW\  3D]GHUD ± 
)OHLVFKPDQQ  'RVHGČO  .DFKOtN  þHFKRYLFH
²%čORWtQ  Branky: 7UDMHU&HOQDU YO 
 +DORX]ND ±  +DQiN  /RãĢiN äOXWp NDUW\
1RYiN+DOX]DâROtQ±1RYRVDG
7RPPDOLHK.XEHãDýHUYHQiNDUWDSRVNRQþHQt
]iSDVX%LVNXS %  /LSQtNQ%²3OXPORY  
Branky: .LãND.RWOiQäOXWpNDUW\.RYDĜtN
.RYDĜtN±+ODGNê)DMVWO Kostelec n./H. –
6ODYRQtQ  Branky: 3UDLVOHU6NDOQtN
äOXWpNDUW\6NDOQtN3UHLVOHU±*UXãHFNê
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Branky: *DĢDĜtN±D=HKQiOHN-HPHOND
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1ČPþiN ÓVWtÅ%´²ÓMH]GHF  Branky: 4.
.RSHFNê.XþD)U\GU\FK+HOHãLFâHUê
±=êYDODäOXWpNDUW\.XQRYVNê.XþD±
6HGOiþHN 2SDWRYLFH²+RUQt0RäWčQLFH  
Branky: âLJXW±2EUWHO.DUDV=HGHN
äOXWpNDUW\âLJXW.OYDĖD±D5\SDU
.DUDV 5DGVODYLFH²3LYtQ  Branky: 
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Konec dobrý, všechno dobré? I tak se to dá říci. Určitě
u Lipové. Ta prožila velice tíživý podzim. Zatímco loni
sahala po nejvyšších metách, tentokrát se neuvěřitelně
trápila a propadala se tabulkou. Jaro už bylo lepší. I tak ale
ne přímo skvělé. Závěr sezóny ale Lipová ubojovala proti
Mohelnici. V psychicky i fyzicky náročném mači dokázala vždy dorovnat. A remizovala.
Lipovou celou sezónu velmi trápí marodka. Projevilo se to i
nyní. Například v útoku nastoupil Kovář, který obvykle hraje
zálohu. „Celou sezónu nás trápí různé problémy. Nebylo to
jiné ani teď. Sice v zápise máme plno. Ale jen dva hráči byli
schopni nastoupit a plnohodnotně hrát,“ konstatoval trenér
Lipové Pavel Růžička. Jeho tým v závěru sezóny chtěl zahrát
co nejlépe. A motivace byla vidět. „V prvním poločase jsme začali dobře. Ale po dvaceti minutách měl soupeř více ze hry, po
zásluze vsítil vedoucí gól,“ poznamenal Pavel Růžička. Druhá
půle byla z pohledu Lipové lepší. „Ve druhém poločase jsme
se zlepšili, podle mě jsme byli lepším týmem. Vyrovnali jsme,
dostali jsme ale z ojedinělé akce na 2:1. Nakonec jsme ale po
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PROSTĚJOVSKO Derniéru zapsal také krajský přebor mužů. V něm se loučily Kralice na Hané, které už
jsou delší čas jasným sestupujícím. A ne vítězně: tým
se proti Mohelnici držel první poločas, ve druhém byla Kralicím uštědřena lekce z produktivity. Nejlepší regionální celek v krajských soutěžích naopak díky
slušnému druhému poločasu vydoloval bod. A to i přesto, že soupeř z Velkých Losin se dvakrát dostal do
vedení, Lipová totiž v obou případech srovnala. Nevyšly jí až pokutové kopy.

PB SCOM
KRAJSKÝ PŘEBOR

zásluze srovnali na 2:2,“ ohlížel se za utkáním kouč Lipové. Nakonec Lipovští prohráli na penalty. Nicméně ne vždy je kouč
s podobným výsledkem nespokojen. „Na základě průběhu
zápasu – prohrávali jsme v poločase, ve druhém po vyrovnání
jsme dostali na 2:1, takže jsme vlastně celý zápas dotahovali
jednobrankovou ztrátu. Myslím si ale, že remíza je zasloužená.
A jsem s ní spokojen,“ dodal trenér Růžička.
(sob)

WWW.VECERNIKPV.CZ
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KRALICE NA HANÉ Minimálně na sezónu
mají za sebou poslední utkání v krajském přeboru Kralice na Hané. V domácím prostředí se
postavily Mohelnici hrající o třetí příčku tabulky
a po poločase to vypadalo s nadějemi na bodový
zisk velmi dobře. Ve druhé půli už ale favorit domácí zatlačil a byl aktivnějším mužstvem, které
také po zásluze získalo všechny tři body.
Úvodní dějství přitom podle kouče patřilo kralickému výběru. „V prvním poločase jsme nastoupili
velmi odhodlaně a organizovaně. Taktika byla hrát
v bloku, abychom eliminovali rychlé brejky soupeře. To se nám v prvním poločase podařilo a byly
tam velmi dobré individuální výkony. Z jedné
z těchto akcí se podařilo dát branku, kdy to udělal
skvěle Šup, pak jsme ještě trefili tyčku,“ ohlížel se
k první pětačtyřicetiminutovce kouč David Kobylík.
Navázat na výkon z prvního poločasu se ale domácím i vinou nedostatku hráčů nezdařilo. „Ve druhém poločase jsme bohužel inkasovali ze standardní situace a soupeře to nakoplo, bylo vidět, že chce
zvítězit, aby získal třetí místo v tabulce. My jsme
postupem času odcházeli fyzicky a neměli jsme
koho prostřídat, protože nám scházeli kluci vinou

zranění z minulého kola. Šíře kádru nebyla taková,
jakou bychom si představovali. Mohelnice ale potvrdila své kvality a dala nám ještě další tři branky,“
doplnil k druhému poločasu trenér.
I přes porážku však své svěřence lodivod pochválil a nastínil situace ohledně příštího roku. „Kluky
musím pochválit, jak k zápasu přistoupili a jak se
dařilo dodržovat taktiku v prvních šedesáti minutách. Zachovali jsme dobrý dojem a dnes bylo
vidět, že to na kluky naštěstí psychicky příliš nedolehlo. Teď se musíme připravovat na I.A třídu,“
dodal závěrem Kobylík.
(jaf)

I.A třída skupina B

0:2
(0:1)
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TJ Sokol
3OXPORY

Branky: 31. P. Kiška, 78. F. Kotlán. Rozhodčí: Horáček – Vilímek, Vybíral. ŽluSK Lipová
té karty: 75. L. Kovařík, 90. M. Kovařík
(1:0)
(0:1)
– 24. Hladký, 34. Fajstl. Diváci: 55.
).0RKHOQLFH
pk 3:4
9HONp/RVLQ\
Sestava Plumlov: Grepl – M. Vysloužil,
Branky: 18. Šup – 51. Fišara, 71. Kuba, 80. a 81. V. Kotlán, Fajstl, J. Kiška – Martin BuBrulík. Rozhodčí: Vedral – Jurčák, Kreif. Žluté reš (81. Ševcůj (88. Ševcůj), R. Bureš, F.
Branky: 75. Kovář, 86. pekař – 24. Navrátil, 80. Šinogl. Rozkarty: 53. Ryba, 54. Knýř, 64. Pinkava (všichni Kotlán, P. Kiška, Marek Bureš – Hladký.
hodčí: Sedláček – Konečný, Perutka. Žluté karty: 89. AdáHrající trenér: Miroslav Takáč.
M). Diváků: 100.
mek – 62. Žídek. Diváci: 100.
Sestava Kralic: Peka – Dvořák, Hlačík, Novotný
Sestava Lipové: Holásek – Žilka, Takáč, Milar, Ráček –
Hodnocení hrajícího trenéra
(55. Daniel), Kopečný – Baran, Studený, Jurtík,
Musil (82. Pekař), Stryk, Nakládal, Vykopal – Adámek, KoMiroslava Takáče:
Lexa – Cibulka, Šup.
Trenér: David Kobylík.
vář. Trenér: Pavel Růžička.
„Od nás to byl s velice kvalitním soupeřem nejlepší výkon jara. Narazili
PROSTĚJOV Opět se zadařilo a Konice má další zářez na cestě za titulem. Tentokrát se jí podařilo získat všechny bo- jsme na jedno z nejfotbalovějších
mužstev soutěže. Kromě pár náznaků
dy v Pasece, i když duel nebyl zcela jednoduchý. Po prvním poločase to vypadalo velmi slibně a Konice vedla o dvě jsme
ale domácí vůbec nepustili do
branky. Po deseti minutách druhé půle ale bylo skóre srovnané. Utkání ale o chvíli později rozhodl Kamený, protože nějaké gólové šance. Tentokrát jsme
tento náskok si už hosté vzít nenechali.
ani nespoléhali na brejky, ale chtěli

2:2

1:4

I.A třída skupina A
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PROSTĚJOV Hořkosladké pocity mohou mít po posledním utkání I.A třídy
Olomouckého KFS ve skupině „A“ hráči
i příznivci Konice. Výběr trenéra Petra
Ullmanna totiž ovládl sezónu a postupuje
do krajského přeboru. Derniéra ročníku
se ale jeho výběru nepovedla. Slepenými
brankami z první půle totiž prohrával 0:2.
Zkraje druhého poločasu sice Jaromír
Krása snížil, to ale bylo vše. Od chvíle, kdy
má Konice jistý postup, tento tým padl již
podruhé. Nyní už bez možnosti nápravy.
Mužstvo přitom podle jeho trenéra rozhodně nehodlalo utkání odevzdat. Stále bylo

o co hrát. „Jeli jsme do Chomoutova, byl to
poslední zápas. Mým přáním bylo vyhrát,
abychom posunuli klubový bodový rekord.
I s tím skóre. Bohužel se nám to ale nepovedlo,“ řekl Petr Ullmann.
V utkání dostali příležitost spíše hráči z lavičky, opory jako Jaromír Krása nebo Jiří
Jašíček zůstaly na lavičce. „Zvolil jsem sestavu, kdy jsem ze začátku chtěl dát šanci
hráčům, kteří tolik nenastupovali. Aby se
o to porvali, ukázali, jestli do týmu patří,
nebo ne. Musím ale říct, že první poločas
byl velkým zklamáním. I diváci byli rozhořčení, v rychlém sledu jsme prohrávali

0:2,“ obracel se za průběhem zápasu Petr
Ullmann.
Konice ale dokázala na nepříznivý vývoj reagovat, i když zpočátku ještě ne gólově. „Pak
jsme se zvedli, měli jsme územní převahu
a taky dvě velké šance, Filip Drešr třeba trefil spojnici. Ale hrálo se v úmorném vedru,“
připomněl kouč Konice. Přestávka pak byla
ve znamení velkých změn, kouč nebyl spokojený. „Musel jsem v poločase sáhnout ke
čtyřem střídáním, poslal jsem tam všechny
osvědčené hráče. A hned zkraje Jara Krása krásně střelou na zadní tyč nás vrátil do
hry,“ obracel se za snížením ze strany domá-

cích. Jenže to po brankové stránce bylo vše.
„Byl to obdobný zápas jako v Postřelmově,
hrálo se na jednu branku, soupeře jsme tlačili. Měli jsme nespočet rohů, standardek, střel.
Myslím, že jsme měli kopat penaltu po faulu
na Jašíčka,“ vypočítával Ullmann možnosti
svých svěřenců. „Ale soupeř hrál vyloženě na
brejky, zdržoval, zakopával. A těsné vítězství
uhájil,“ uzavřel Petr Ullmann. Po předvedené
hře podle svých slov zváží setrvání některých
hráčů. „Zase mi to ukázalo, že někteří hráči
nebudou moct pokračovat, protože výkonnostně nedosahují 1.A třídy, natož krajského
přeboru,“ konstatoval Petr Ullmann. (sob)

2:1
(2:0)
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Branky: 19. a 20. Búbela – 48. J. Krása. Rozhodčí: Foral – Zemánek, Vít. Žluté karty: 86.
Dvořák – 18. Vyroubal, 32. Knoll. Diváci:
140.
Sestava Konice: Hradečný – Ryp (46.
Pospíšil), F. Drešr, F. Bílý (46. J. Krása), M.
Drešr (46. R. Krása) – Knoll, Procházka, M.
Škrabal, A. Vyroubal (61. Škrabal) – Holub
(46. Jašíček), Kamený. Trenér: Petr Ullmann.

jsme hrát fotbal a využít veliké krásné
hřiště. Což se nám dařilo. I díky počasí nás soupeř tolik nepresoval. Takže
mezihra byla výborná. I přechod do
útoku. Akorát za 20 minut to mělo být
0:4, kdy Jura Kiška přehazoval gólmana, přehodil i bránu. Adam Hladký dal
tyčku. Ujala se až dalekonosná střela
Peťu Kišku, kdy přehodil gólmana.
Vedli jsme. Domácí si chtěli vynutit
tlak. Ale to se jim nedařilo. Jak přišli
do útoku, tak jsme to drželi, aby nemohli mít soustavný nápor. Do druhého poločasu jsme trochu prostřídali.
Zase chtěli dopředu, ale střed hřiště
byl výborný. Celý tým podal skvělý
výkon, ale prostředek držením balónu
nepřipustil, aby nás soupeř dostal pod
tlak. A šancí měl soupeř minimum.
My jsme hrozili každým protiútokem,
nakonec jsme ještě přidali na 2:0 po
pěkné akci Hladkého a Filipa Kotlána.
Závěr patřil nám. Na silném soupeři
jsme dali skvělou výhru. Velká spokojenost.“

'DOxËNRQHFWUHQÇUD
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 NROR 'RORSOD]\ ² 6ODWLQLFH   
Branky:  D  0OþRFK  .URSiþHN 
*|W]HO ±  9DOVD  .RæXäDQ\ ² 0RVWNRYLFH
  Branky: D7KRPDV3DODãþiN
 5R]HKQDO  âSLþiN ±  1ČPHþHN 
.DUD¿iWâOp]DU-DQþtN +DQi3URVWčMRY
²+DėRYLFH  Branky: D*iERU
.UXSLþND7\SQHU±.XWUD1DYUiWLO 
6PUæLFH²9HONë7ëQHFSN  Branky: 
/XåD  .RWOiU ±  'UiEHN  *URIHN äOXWp
NDUW\.DODQGĜtN±'RVRXGLO þHUQRYtU²
0RUDYVNë%HURXQ  Branky: D
.XQGUWD.DĤYDFKD/XWRQVNê
+UVWND3XONHUW0iþDOD±/DFPDQäOXWp
NDUW\+UVWND±âOtåHN.UDXV 9HONi
%\VWĝLFH²-HVHQHF  Branky: D
6FKXOPHLVWHU+RUQLFK=OiPDO2QRIUHM
* ãWHUQEHUNÅ%´²+QčYRWtQ  Branky: 
+XVWê±D6FKLQQHFN+ROXE0
+ROXE-
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Branka: +XGVNêäOXWpNDUW\.DZLM±
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 6WHMNRUD  3ĜLNU\O  /HFKQHU  3HĜLQD
.UiO %URGHNX39²'REURPLOLFH  
Branky: DâYpGD-DQXUD0XGUOD
* 9tFRY ² 7LäWtQ    Branky:  D 
5DMQRKD3OLVND+XPSROtþHN7UQHþND
±1iYUDW %URGHNX.RQLFH²1čPÿLFHQ+
SN  Branky: *UHSO.RXGHOND
.ROiĜ±äXSND9\URXEDO'UåiOHNäOXWp
NDUW\  +ORXãHN  .ROiĜ ±  .URPND 
'UåiOHN 'UæRYLFH²2OäDQ\  Branky:
.RXWQê9\PD]DO±(OQHUäOXWpNDUW\
 )XUPDQHWV  3URFKi]ND  .XþHUD 
3OXPORYÅ%´²9UDKRYLFH  Branky: 
.XWQê%iUWD.RWOiQ9.RWOiQ)
)DMVWO±6WXGHQê3HWtN-DPULFK
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Sestava Jesence-Dzbelu: Müller – J.
Žouželka, Konečný (32. Tyl), Hegr,
Burian, Laštůvka, Hradil, P. Mrňka,
L. Žouželka, Prokeš, Campolina (90.
Matějka)). Trenér: Jaromír Krása.
Hodnocení utkání trenéra SK
Jesence-Dzbelu Jaromíra Krásy se nepodařilo do redakční uzávěrky získat.

MSDL ST.

MSDL ML.

30. kolo: Zbrojovka Brno „B“ – Jihlava 3:0 (1:0).
Branky:  ýHUQê  âODSDQVNê  3DYOtN äOXWp
NDUW\6UED3DYOtN±-LURXãHN+RPROD
* Sigma Olomouc „B“ – Znojmo 1:0 (1:0). Branka: 4.
6WDãiNäOXWpNDUW\0LFKO6HHKRI±1DYUiWLO
âNRSHN =OtQÅ%´²3URVWčMRY  Branky:
*DUDMD%XOHMNR.DGOþHN%XFKWD±
3ČþHNäOXWpNDUW\%XFKWD9DOHQWD*DUDMD
±%DåDQW )UëGHN0tVWHN².URPčĝtæ  
Branky: 0DOpĜ±D)XNVD +OXÿtQ²/täHė
  Branky: D+DYUiQHN.RYDOD
+DQGOtĜětKD±3VRWD*DOLD7LSRDV 
7ĝLQHF²2SDYDÅ%´  Branky: .LVLDOD
%\UWXVäOXWpNDUW\%XU\DQ±0LHQVRSXVW
.DYDQ9DOD9ČQWXV Poruba – Baník Ostrava
Å%´  Branky: 'RVWiOtN±6HNDQLQD
äiN6WUQDG0DORĖ 6ORYiFNRÅ%´²ãXPSHUN
1:0 (0:0). Branka: .UiOtN
.21(ý1È7$%8/.$
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30. kolo: =EURMRYND%UQRÅ%´²-LKODYD  
Branky: D9LNWRUtQâYDQFDUD9HþHĜD
äOXWpNDUW\6WDQČN9HVHOê RED-  Sigma
2ORPRXF Å%´ ² =QRMPR    Branky: 
 D  )ROG\QD  D  -XGDV  D  1RYê
/RUHQF=DKUDGQtþHN'~FNê±ýtåHN
* =OtQ Å%´ ² 3URVWčMRY    Branky:  
+YR]GHQVNê+RãĢiOHN±,OOtN.DãW\OäOXWp
NDUW\5DFHN0LWDQD RED39  Frýdek-Místek
².URPčĝtæ  Branky: D0DNV\PFKXN
 .XERã  +OXÿtQ ² /täHė    Branky: 
8OULFK±D-DKĤGND 7ĝLQHF²2SDYDÅ%´
   Branky:  ýPLHO ±  D  %DDU äOXWp
NDUW\3URERV]F]±9ODGDĜ=DFSDO Poruba
²%DQtN2VWUDYDÅ%´  Branky: D
9R]QtND6WDQČND%DNUOtN.\VHOê
5DDE/DFLQD 6ORYiFNRÅ%´²ãXPSHUN  
Branky: %tOHN%DUiW
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Branky: 80. Preisler, 87. Skalník. Rozhodčí: Horák – Lizna, Winkler. Žluté
karty: 28. Skalník, 70. Preisler – 64.
Grušecký, 80. Hoffman. Diváci: 110.
Sestava Kostelce na Hané: Drčka –
Holoubek (46. Pírek), Pavlíček (46.
Chytil), Lužný, L. Grulich – Výmola,
Kořenovský, Schvarz, Hruban (46. A.
Grulich), Skalník – Preisler. Trenér: Lubomír Keluc.
Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Lubomíra Keluce:
„Zápas vyl takovým příjemným letním
utkáním. Nikomu se nechtělo moc
běhat. Soupeř byl snaživý, měl hodně

ty Lošťák. Rozhodčí: Perutka – Vláčil,
Dosoudil. Žluté karty: 39. Novák, 54.
Haluza, 85. Šolín – 36. Novosad, 76. Tommalieh, 78. Kubeša. Červená karta:
Biskup. Diváci: 320.
Sestava Čehovic: Klimeš (46. Sedlařík)
– Veselý, Haluza (71. Bezecný), Walter,
Šolín – Halouzka, Lakomý, Novák, Muzikant (88. Sobota) – Šteigl, Trajer (66.
Kadlec). Trenér: Lukáš Koláček.

přímého kopu na 2:1. V poločase jsem
musel neplánovaně střídat Klimeše, na
hře týmu to ale znát nebylo. Aktivní
hrou a napadáním jsme se tak dostávali
do šancí. Pak dal Trajer tyč. Pokud by
proměnil, utkání by se vyvinulo jinak.
Následovalo asi dvacet minut hluchého
období, kdy se hrálo mezi vápny. Na
středu hřiště byl soupeř lepší. Pak už
jsme to ale dokázali udržet. Měli jsme
i šance, brejky Šteigla a Halouzky, stejně
Hodnocení trenéra Čechovic
tak Kadlec netrefil u tyče. Jsem rád, že
Lukáše Koláčka:
jsme utkání vyhráli. A zároveň jsme sl„V týdnu jsem apeloval na hráče, že to nili předsezónní cíl. Jsem na kluky hrdý.“
bude po psychické a emoční stránce
nároční utkání. Chystaly se velké osla7-6RNROĆHFKRYLFH
6RNRO8UćLFH
vy, bál jsem se tedy, aby byli hráči kon(3:1)
(0:0)
centrovaní. Soupeře jsme sledovali, po
PK 1:0
7-6RNRO%đORWtQ
6.3URWLYDQRY
špatném podzimu udělal hodně změn.
A zabral. Utkání se opravdu neukázaBranky: 6. Trajer, 11. vlastní Celnar, lo jako jednoduché. Ale byli jsme lepší Více ve Fotbalové rozhledně na straně
43. Halouzka – 31. Hanák, 54. z penal- a vedli 2:0. Soupeř zkorigoval z volného 35
(sob)
mladých kluků, což mě mile překvapilo. V prvním poločase měl dvě střely,
ve druhém vůbec nic. Pouze bránil. My
hráli dost naivně. Rozhodly dvě totožné akce, kdy po ze strany potaženém
a poslaném balónu přišla střela na přední tyč. Soupeř nehrál nebezpečně a šlo
o utkání bez parametrů. Potěšilo mě
ale, že jsme se stali nejlepším týmem
jara. A stejně tak to, že tým skončil tam,
kde byl můj cíl, a sice na druhém místě.
Hráči si to zasloužili. Nyní si nemůžeme dát jiný cíl než první místo. A útok
na postup.“

3:2

2:2

PROSTĚJOVSKO Závěrečné boje za sebou mají i regionální účastníci v I.B
třídě skupině „A“ Olomouckého KFS. Ani jeden z dvojice celků, které se
uplynulý víkend představily, však úspěch neslavil. Vrchoslavice doma podlehly už v pátek rezervě Želatovic, která si tak zajistila druhé místo. Z regionálních celků Pivín padl v neděli v Radslavicích, což znamená, že nejlepším
regionálním klubem v této soutěži jsou letos Otaslavice, které si derniéru s Klenovicemi předehrály (6:5).

I.B třída skupina A

D7=JÜÁI@F Nejlepší z regionu jsou„Metle“
1:4
(0:2)

SMRŽIC Sotva skončilo fotbalové jaro, už několik klubů ví, že
bude muset sáhnout po novém
trenérovi. Po Ptení, které dosud
hrálo II. třídu, je rozhodnuto i ve
Smržicích. Kouč Zbožínek se po
posledním zápase sezóny nechal
slyšet, že s trénováním končí.
„Důvodů je víc. Je tam hlavně únava. A vím, že trénovat teď nechci,“
konstatoval Ivo Zbožínek, který
býval i ligovým fotbalistou. Coby
trenér Smržice opakovaně dotáhl
k záchraně v I.B třídě. V nedávno
skončeném ročníku se mohl pochlubit solidním podzimem. Na
jaře se ale na tým sypala jedna po-

FK

Sestava Mostkovic: Jurný (46. Zapletal) –
9HONi%\VWİLFH
Drábek, Milar, Němeček, J. Karafiát, Jančík,
(4:0)
SK
Šlézar (46. Wolker), Hanák (34. Foret),
-HVHQHF']EHO
Kratina (46. Petr), Entner (86. Bureš),
Hrající trenér: Ondřej Milar.
Branky: 42. a 44. Thomas, 39. Palaščák, Kazda.
87. Rozehnal, 89. Špičák – 15. NěmeBranky: 7., 17. a 23. Schulmeister,
ček, 25. J. Karafiát, 35. Šlézar, 75. Jančík. Hodnocení hrajícího trenéra Ondřeje 19. Hornich, 52. Zlámal, 84. Onofrej.
Rozhodčí: Lasovský – Spurný, Strýček. Milara se do redakční uzávěrky nepo- Rozhodčí: Lizna – Majer, Dokoupil.
dařilo získat.
Žluté karty: 72. Rončák, 79. Blaha.
Žluté karty: 16. Hradil.
Diváci: 50.
Diváci: 186.

TJ Sokol
Mostkovice

37
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PROSTĚJOVSKO Zakončenou sezónu hlásí také z I.B třídy Olomouckého KFS, skupiny B. Její závěr se týmům z Prostějovska
příliš nepodařil. Vyhrál jen jediný, a to Haná Prostějov, která si s chutí zastřílela (čtěte na jiném místě dvoustrany – pozn.
red.). Dva body si připsaly také Smržice. Ty tak daly zapomenout na předešlé nezdary. Naopak Mostkovice odešly ze
zápasu s prázdnou. A Jesenec-Dzbel na závěr své poutě nejnižší krajskou soutěží obdržel debakl a v políčku inkasovaných branek přesáhl ostudnou stovku…

SőHVWőHONX $-HVHQHFGRVWDOåHVWNX

2:0
(0:0)
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I.B třída skupina B

6PUçLFH ERGRYDO\ 0RVWNRYLFH QH]YOiGO\

20. června 2022

PROSTĚJOVSKO Samotný závěr sezóny přinesl týmům z Prostějovska v I.A třídě skupině„B“ Olomouckého KFS vesměs výhry. Dařilo se třeba Kostelci
na Hané, který v závěru ročníku hubeným výsledkem zvítězil a poskočil na konečné druhé místo hned za postupující Čechovice. Ty i ve chvíli, kdy
byly jasným postupujícím, nezaváhaly a přetlačily i svého posledního soka. Horší sezónu měli v Plumlově. Jarní část tomuto týmu moc nevyšla, ale
nakonec jej tým zakončil tříbodovou výhrou nad silným Lipníkem. Poslední kolo ročníku přineslo i derby Určic s Protivanovem, o němž podrobně
referujeme v rámci rozhledny na straně 35 dnešního vydání.

8[FCąGPÚ\¾X÷T-QUVGNGEWTXCNFTWJÆOÊUVQ
Čechovice znovu zvítězily, Plumlov překvapil Lipník
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X392WDVODYLFH  Branky: 3RVStãLO
'YRĜiNäOXWpNDUW\0DWČMþHN 8UEiQHN
1HKHUD -HVHQtN²þHUQRYtU  Branky: 
0DVRSXVW  âLQGHOND  &KDU\NRY  äYiWRUD
äOXWp NDUW\  3ODQê ±  &KDU\NRY  7RYDÿRY
² 6ODYRQtQ    Branky:  %UDFKWO  +RSDQ
±  5R]ORåQtN  Konice – Mostkovice-Kostelec
   Branky:  0RVWLFN\M  âNUDEDO ± 
-XUQê.DUD¿iW.ODSNDäOXWpNDUW\%ČKDO
 .RĜHQRYVNê RED 0   .R]ORYLFH ² þHFKRYLFH
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Gê.XEDQ±0\QDĜtN.DþXUäOXWpNDUW\
6NRSDO*ULJiUHN±5R]HKQDO &KRPRX
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ĜiN±3RSUDFK3LV]NLHZLF]3URNHã
.21(ý1È7$%8/.$
 .R]ORYLFH

 âWHUQEHUN

 1RYp6DG\

 -HVHQtN

 ýHUQRYtU

 7RYDþRY

 6ODYRQtQ

 0RVWNRYLFH.RVW 
 .RQLFH

 ýHFKRYLFH

 &KRPRXWRY

 'XEQ0

 =iEĜHK

 %URGHNX3Y2WDV














































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


www.vecernikpv.cz
















zjistili jsme
rážka za druhou. A mužstvo skončilo až třetí od konce. „Na podzim
mě čeká operace kolene. Pokud
bych se pak vrátil někdy k trénování, tak spíše k dětem. Určitě
spíše než k této věkové kategorii
a na takové soutěžní úrovni,“ sdělil pro Večerník Zbožínek, který
ještě v této sezóně týmu pomáhal
v některých zápasech i jako hráč.
(sob)
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Branky: 47. z penalty Gaťařík – 33. Jemelka, 44. a 58. Zehnálek, 86. Zlámal. Rozhodčí: Salva – Borovička, Weiser. Žluté
karty: 12. Zehnálek (Ž). Diváků: 90.
Sestava Vrchoslavic: Klesnil (46. M.
Panáček) – Jašek (78. Coufalík), Holub,
Lakomý, R. Fialka – Vévoda, Machálek,
P. Horák, Otáhal – J. Horák, Gaťařík. Trenér: Miroslav Panáček.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:
„Bylo znát, že obrovské vedro na tempo
zápasu dolehlo. Musím uznat, že soupeř
ukázal kvalitu a proč je na špici tabulky.
Dokázal si dávat míče téměř naslepo a bylo
vidět, že to má dobře naučené. My jsme to
zase látali, jak to jen šlo. V prvním poločase
se soupeř dostal do vedení a zřejmě rozhodujícím momentem byla branka do kabin,
kdy odskočil. Ve druhém poločase se nám
podařilo snížit z penalty. Soupeř byl trošku

omráčen, ale my toho nevyužili, takže po
třetí brance už zase převzal iniciativu. Měli
jsme tam nějaké šance, ale soupeř vyhrál
zaslouženě. My se musíme do příštího
roku zlepšit.“

du. Góly padly po pěkných akcích na obou
stranách. My jsme trošku doplatili a soupeř využil svých dvou věží vepředu, které
nám dělaly velké problémy, nakonec jeden
z nich utkání rozhodl. Jinak hra byla vyrovnaná a pro diváka koukatelný zápas. Šanci
dostali i další kluci, když přijeli dorostenci.
6.5DGVODYLFH
Do příštího ročníku je budeme chtít více
zapojovat. Kluky musím za dnešní výkon
(2:2)
6RNROY3LYtQđ
pochválit, bohužel rozhodla výšková převaha. A chci kluky pochválit i za celou se(jaf)
Branky: 31. Suchánek, 41. Dlouhý, 59. zónu.“
a 68. Barot – 13. Frýbort, 19. Valtr. Rozhodčí: J. Horák – A. Horák, Antoníček.
Žluté karty: 54. Stoklásek, 60. Barot, 62.
Dlouhý, 66. Suchomel – 49. Krejčí. Diváků: 85.
Sestava Pivína: Oršel – Verbický (76.
Zlámal), T. Vrba, M. Bartoník, Šimek (76.
Fica) – S. Vrba (70. Prečan), Hýžďál, Valtr, Krejčí – Svozil, Frýbort. Trenér: Pavel
Valtr.

4:2

Hodnocení trenéra Pivína Pavla
Valtra:
„Klasický poslední zápas. Pojali jsme to
tak, že o nic nejde a půjdeme si zahrát
dobrý fotbal, který nás bude bavit. Stejně
to bral i soupeř a hrálo se relativně v pokli-
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PROSTĚJOV V posledním kole sezóny
2021/2022 I.B třídy skupiny „B“ Olomouckého KFS nastoupili Hanáci na trávě v Olympijské ulici proti SK Haňovice.
Hosté jsou na hranici sestupu, ale jejich
bojovný výkon po celý zápas tomuto nenasvědčoval.
Za šíleného vedra se obě mužstva snažila o
nátlakovou hru. Už ve druhé minutě střílel
na branku hostů domácí Mazouch, ale Šibal

vyrazil na roh. Ve 25. minutě střelu Gábora
vyrazil hostující gólman na roh. Ten zahrával
Mazouch a odražený míč nastřelený Novákem dorazil mezi beky do sítě Krupička –
1:0. Ve 39. minutě vystřelil na Šibala domácí
Typner, gólman hostů míč vyrazil tak nešťastně, že útočník Hané zvýšil na 2:0. Hosté
zahrozili v následující minutě, ale jejich střelu
vyrazil domácí Tesař s pomocí tyče na roh.
Ve 45. minutě se loučil s fotbalovou kariérou

Milan Macourek a za potlesku přítomných
diváků předal kapitánskou pásku střídajícímu „mladíkovi“ Ivanu Jančiarovi. Ve druhém
poločase hosté zahrozili hned po minutě
hry, ale dalekonosnou střelu vyrazil Tesař
přes horní břevno na roh. Domácí podnikli
ve 49. minutě útok a Gábor zblízka zvýšil na
3:0. Hosté Hanákům nezůstávali nic dlužni
a z protiútoku orazítkovali břevno Tesařovy
branky. Po hodině hry byly konečně úspěšní i hosté a Kutra snížil na 3:1. V 64. minutě
přihrál Typner na křídlo Hladkému, jenž poslal centr před bránu, a Gábor s pomocí teče
hostujícího obránce navýšil na 4:1. V 80. minutě domácí podnikli útok, míč se dostal ke
Gáborovi, který obešel obránce i gólmana a

svým hattrickem přidal pátý gól Hanáků. Neúnavní hosté ještě snížili v 86. minutě Navrátilem a jeho přesnou střelou z hranice vápna.
Po zápase následovala „závěrečná“, při které
se hodnotila celá sezóna Hané. Páté místo
a 49 bodů při skóre 77:52 je ještě ověnčené
37 brankami nejlepšího střelce 1.B tř.sk. B
Patrika Gábora. Všichni účastníci se v družné
zábavě příjemně bavili, kuli plány a hodnotili
ambice na sezónu 2022/23.

5:2
(2:0)

Branky: 49., 64. a 80. Gábor, 25. Krupička, 39. Typner – 60. Kutra, 86. Navrátil.
Rozhodčí: Vachutka – Dömisch, Franc.
Hráno bez žlutých karet. Diváků: 69.
Sestava Hané Prostějov: Tesař – Michal
Trnavský, Macourek (45. Jančiar), Kaprál,
Cibulec – Hladký, Mazouch, Krupička, Jakub Novák (70. Pavel Trnavský) – Gábor,
Typner. Trenér: Daniel Kolář
Hodnocení trenéra Hané PV
Daniela Koláře:

+DQi3URVWđMRY

„Bezstarostný zápas, ve kterém jsme byli
lepší a v pohodlném tempu jsme ho dovedli do vítězného konce.“

6.+DĦRYLFH

PØES LÉTO VÁM NOVINY NEUTEÈOU!

letní akce
NA PØEDPLATNÉ

na červenec
a srpen
do domu za

150 Kč

Více informací na:
582 333 433, 608 960 042,
predplatne@vecernikpv.cz
či v redakci na Vápenici 19.

Platí pro 8 vydání.
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připravila sportovní redakce Večerníku

RADIM MILER
V posledním kole sice brankář Kralic jednou inkasoval a pro jeho tým to znamenalo
porážku. Legenda regionálního fotbalu mezi třemi tyčemi je ale vybrána především
z důvodu, že v příštím týdnu oslaví životní jubileum. K jeho padesátinám se přidává
s gratulací i sportovní redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

LÍK
KOLA
SOKOL TIŠTÍN

V posledním kole se chtěl Tištín důstojně rozloučit se soutěží. Jenže do Vícova
dorazilo pouze devět bojovníků, kteří proti silnému Vícovu bojovali, ale na lepší
výsledek než 1:5 to z jejich pohledu nestačilo. Nezbývá než celku popřát, aby se do
příští sezóny dal dohromady a na pěkném hřišti se na fotbal nezanevřelo.

VÝROK

%52'(.6('2þ.$/32+É58
V derniéře si poradil s Dobromilicemi
BRODEK U PROSTĚJOVA V rámci posledního kola Přeboru OFS
Prostějov došlo na tradiční regionální souboj mezi Brodkem u Prostějova
a Dobromilicemi, které spolu svedly nespočet vyrovnaných bitev.
V posledním vzájemném měření před odchodem domácího celku do
krajské soutěže byl ale výsledek jednoznačný. Torzo hostujících hráčů
v úmorném vedru sice dělalo domácím problémy v jinak poklidném
zápasovém tempu, ale branky dokázali vstřelit jen hráči Brodku. Už jasný
okresní přeborník se tak se sezónou rozloučil s bilancí jediné porážky
v základní hrací době a oslavy postupu do I.B třídy Olomouckého KFS
mohly propuknout ve velkém.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

KOLA

Jan
FREHAR

3$9(/925Éý

„Nehráli jsme nejlépe a moc se mi to nelíbilo, tak jsem
musel naskočit. A hned to vypadalo lépe. Musím se
pochválit, přinesl jsem tam kreativitu i ohromný pohyb. Dokonce na mě byla penalta, ale tu jsem nechal
spoluhráčům, aby to nebylo jen o mně,“

ZAJÍMAVOST

glosoval vtipně stejně
jako v průběhu sezóny
dobře naladěný kouč
Němčic.

KOLA

DOHRÁVANÁ

Téměř každý z klubů ve svém posledním hodnocení hovořil o tom, že poslední kolo už bylo čistě dohrávacím. Není se také moc čemu divit. Své už většina
mužstev měla jisté a dalším velkým faktorem bylo obrovské vedro, které většímu pohybu také nenahrávalo.

Å6tO\]ţVWDO\LQDRVODY\´
VPiOVHNDSLWiQ0DWRXåHN

Start sobotního duelu odložilo čekání na
druhého pomezního z řad lidu a začalo se
zhruba o pět minut později. Tempo utkání bylo od začátku hodně poklidné. Bylo
znát, že oba celky mají své jisté a v úmorném vedru se nikomu příliš hnát nechtělo. O první pokusy se postaral Žondra
a Dvořák, oba ale našli jen rukavice obou
brankářů. Po devíti minutách přišla první
branka duelu. Pas Matouška našel přesně
rozběhnutého Dvořáka, který ještě přihrál před prázdnou branku Švédovi, a ten
míč uklidil bezpečně – 1:0. Na další šance
si diváci museli počkat. Zajímavý pokus
vyslal Grulich, ale Nosek byl připraven.
Druhou branku utkání obstaral Janura,
který využil chyby v obraně a míč poslal
pod brankářem do sítě – 2:0.
Ze hry i dál měl více Brodek, ale nedokázal se popasovat z ofsajd systémem hostů, kteří měli šancí nepatrně více. Fialka,

BRODEK U PROSTĚJOVA V zápase se představil první půlFoto: Jan Frehar
hodinu, kdy pomohl skvělými pasy dostat svůj tým do dvoubrankového vedení. Pak se přesunul na střídačku, kde řešil různé věci okolo posledního
utkání v sezóně. Na poslední minuty ještě Jaromír Matoušek (na snímku) naskočil a po skončení duelu převzal od předsedy Okresního fotbalového svazu v Prostějově Milana Elfmarka
pohár pro nejlepší letošní celek okresního přeboru. Po zápase se tak s úsměvem zastavil i na
poslední exkluzivní rozhovor pro Večerník v mistrovské sezóně 2021/2022.
se nám podařilo zvítězit a potvrdili jsme tak
svou vítěznou mentalitu, která nás zdobila po
celý rok.“
ƔƔ Jaký byl poslední duel letošní sezóny?
„Opravdu těžký. To vedro bylo až nechutné. ƔƔ Jak bylo vůbec možné udržet takovou
Já jsem toho ale po první půlhodině naštěstí formu po celou sezónu?
moc neodehrál, protože jsem organizoval „Podle mě to ani možné není. (smích) Ale něvšechno okolo. Ale čtyři nula je jednoznačný jakým způsobem jsme to letos zvládli. Je to
výsledek, i když to tak na hřišti asi nevypada- především kvůli výborné partě. Máme tu řadu
lo. Byl ale celkově klidný. Jsme však rádi, že mladých, dravých kluků, pak taky ty starší. Nebo

Jan FREHAR

POŘADÍ
KANONÝRŮ
Zdeněk Švéda (Brodek u PV)
26 branek
Giovanni Janura (Brodek u PV)
25
24
3. Petr Novák (Ptení)
4. David Javořík (Určice „B“)
David Kolář (Brodek u K)
23
Petr Vodák (Určice „B“)
23
22
6. Petr Bross (Držovice)
Petr Vodák (Určice „B“)
22
8. Tomáš Neděla (Dobromilice) 21
9. Matěj Samek (Olšany u PV) 20
10. Zdeněk Blumenstein
(Dobromilice) 15
Adam Studený (Němčice)
15
1.

Kralice na Hané „B“
Určice „B“

0:1
(0:1)

Branky: 11. Hudský. Rozhodčí: V. Minx
– R. Minx, Protivánek. Žluté karty: 85.
Kawij – 63. Pavel Mlčoch. Diváků: 28.
Sestava Kralic: Miler – Bluma, Uličný, L.
Petržela, Dokoupil – L. Zapletal, Kawij,
Pejřimovský, Dvořák – R. Petržela, Daniel.
Střídali: Zatloukal, Růžička. Trenér: Jiří
Němčík.
Sestava Určic: Kováč – Hudský, Grulich,
Přemysl Mlčoch, Ježek – Kadlec, Pavel Mlčoch, Javořík, Vaverka – Střetský, Vodák.
Střídali: Sosík, Hýbl, M. Mlčoch, Sosík.
Trenér: Karel Vlach.
Pohledem trenérů:
Radim Miler (hrající asistent): „Byla
to opravdová dohrávaná letošní sezóny.
Úmorné vedro, ani jeden z celků se do

FOTBAL

2.5(61«3ą(%25SRGOXSRX9HêHUQËNX

KOLA

SM

25

Selucký i Kratochvíl ale nedokázali najít
prostor branky. V poslední minutě byli diváci svědky ještě šancí na obou stranách.
Richter pláchl obraně, ale nenašel místo
na zadní tyči zhruba o metr a na opačné
straně pálil nad Nehera i Dvořák.
Druhá půle začala v podobném duchu
jako celý první poločas. Hned po třech
minutách bylo skóre ještě navýšeno.
Dlouhý pas za obranu našel Švéda, který vyhrál sprinterský souboj a zakončil
přesně – 3:0. Dobromilice pak spálily
dvě vyložené šance. Fialka ani Kratochvíl
svou hlavičku zcela osamoceni do branky
neprotlačili. Brodek se neustále potýkal
se hrou v ofsajdu, kterých bylo opravdu
mnoho, kvůli jednomu z nich mu nebyla
čtvrtá branka uznána. Čtvrté branky se ale

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na
www.vecernikpv.cz
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2x foto: Jan Frehar
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%UDQN\ 9. a 48. Švéda, 19. Janura, 73. Martin Mudrla. 5R]KRGÿt:
Procházka. åOXWpNDUW\=ERĜLO'LYiNĥ 174.
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diváci přeci jen dočkali. Po krásné akci se
dostal míč až k Martinu Mudrlovi, který
jej uklidil do prázdné branky – 4:0.
Krásný zákrok po dobré střele Šoce vytáhl Marek Mudrla, a to bylo poslední,
co v zápase ukázal, protože na poslední
čtvrthodinu naskočila jednička Vystavěl.

Ten musel do konce utkání vytasit ještě
tři perfektní zákroky a konečnou nulu
dokázal společně s kolegou udržet. Zbytek utkání už byla opravdová dohrávaná
nejen zápasu, ale i sezóny. Po závěrečném
hvizdu následovalo další kolečko oslav letošního hegemona soutěže.

Pozápasové hodnocení trenérù
Vít HOCHMAN – FK Brodek u Prostìjova:

Michal ROCHLA– FC Dobromilice

„Karty už byly rozdány, navíc k tomu i to velké vedro. Chtěli jsme ale i tak zápas zvládnout a získat další výhru, což se nám podařilo. Velký problém nám
dělal ofsajd systém hostů, se kterým jsme se nemohli vypořádat, i když jsem
na to hráče upozorňoval. Nakonec se nám ale podařilo některé akce dobře
sehrát. Ani směrem dozadu už to nebyl tak zodpovědný výkon a soupeř měl
dost šancí, ale podrželi nás oba brankáři. Jsem rád, že jsme zvítězili, ale na
nějaké velké hodnocení to není, bylo znát, že se sezóna pouze dohrává.“

„Přijeli jsme zápas vyloženě odehrát. Scházela nám řada hráčů a hodně
se to podepsalo. Měl jsem obavy, aby z toho nebyl velký propadák, ale
musím všem klukům poděkovat za bojovnost. Myslím si, že skóre je pro
nás kruté, protože těch šancí jsme měli hodně, určitě jsme mohli alespoň
nějakou branku dát. Ale nepodařilo se, bohužel. Soupeři gratuluji, letos
ukázal, že byl nejlepším celkem, přeji mu, aby se mu nadále dařilo i v krajské soutěži. My jsme rádi, že jsme utkání vůbec odehráli.“

spíše starý kluky, jako je Tomáš Bureš a Peťa
Zbořil. Je to hlavně o těch lidech, je vidět, že nás
to baví. Dvakrát týdně poctivě trénujeme a je to
vidět.“
ƔƔ Nyní vás čeká skok o třídu výš. Bude to
v něčem jiné a náročnější?
„Myslím si, že to nebude až tak hrozné,
pokud se nám podaří udržet partu a skvělý
kolektiv, který bude nadále poctivě trénovat.
Samozřejmě jsem tu soutěž nikdy nehrál,
takže uvidíme, ale nemyslím si, že by tam
byly kluby, se kterými si nezahrajeme fotbal
stejně jako se špicí okresu. Důležité bude,
abychom vydrželi.“
ƔƔ Slyšel jsem, že ty první oslavy byly hodně
náročné. Zůstaly síly i na další?
„Určitě. Měli jsme teď čtrnáct dnů pauzu na regeneraci a nabrání sil, takže to určitě zvládneme. Bude
nás hodně, pivo poteče proudem, k tomu jsou tam
dvě kýty, takže to určitě zvládneme. Minule jsem
viděl, že jsem byl označen jako největší alkoholik,
tak můžu ujistit, že budu zase odcházet poslední,
ale tentokrát už v pondělí do práce půjdu.“ (smích)

25. KOLO II. TŘÍDY PŘEBORU OFS PROSTĚJOV V KOSTCE
ničeho moc netlačil a oba měly své jisté.
Bylo to bez větších šancí na obou stranách
a myslím si, že by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Doufal jsem, že uhrajeme
alespoň penalty a já si půjdu první kopnout
a pak dvě chytím. (smích) Ale nevyšlo to.
Třetí jsme ale skončili i tak, takže můžeme
být spokojení se sezónou.“
Karel Vlach: „Klasický poslední zápas
sezóny. Domácí jsme v prvním poločase
k ničemu nepustili a celkem jsme soupeře přehrávali. My jsme toho ale taky moc
neměli a branku jsme dali po rohu. Ve druhém poločase jsme hráli profesorský fotbal,
který moc prima nevypadal, ale účel světil
prostředky. My jsme rádi, že jsme získali
třetí venkovní výhru. Večer tak máme co
oslavit.“ (úsměv)

Brodek u Konice
Němčice nad Hanou

3:3
(3:2)
2:3 PK

Branky: 7. Matyáš Grepl, 34. J. Koudelka,
41. Kolář – 31. Župka, 40. Vyroubal, 69.
Držálek z penalty. Rozhodčí: Rek – Pokorný. Žluté karty: 36. Hloušek, 88. Kolář
– 26. Kromka, 90. Držálek. Diváků: 122.
Sestava Brodku u K.: K. Grepl – Zemánek, H. Burget, Možný, Blatner – Matyáš
Grepl, Kschwend, J. Burget, Hloušek – J.
Koudelka, Kolář. Střídali: Z. Koudelka,
Müller. Trenér: Radovan Vičar.
Sestava Němčic: Chmelař – Buček, Řezáč, Vejvoda, Držálek – Jordán, Vyroubal,
Tomek, Kromka – Župka, Vrána. Střídali:
Kočí, Voráč. Trenér: Pavel Voráč.
Pohledem trenérů:
Radovan Vičar: „Z mého pohledu vyrovnaný zápas, kdy hosté asi byli tvořivější.
První poločas trochu divočina, což se asi
líbilo divákům. Druhý poločas už byl klidnější. Penalty se nám nepovedly, ale hosté
si bod navíc zasloužili. Ještě bych chtěl
pochválit patnáctiletého Matyáše Grepla,
který sehrál výborný zápas.“

Pavel Voráč: „My jsme relativně dost
chybovali. Nehráli jsme dobrý zápas, ale
naštěstí ani domácí nehráli extra vydařené
utkání. Bylo to tak hodně vyrovnané, až
do doby, kdy jsem nastoupil a svým neúnavným pohybem jsem to rozhýbal. Pak
už to bylo koukatelné. (úsměv) Po poločase jsme branku ztráceli a řekli jsme si, že
zkusíme ještě udělat nějaké body. Utkání
se nám podařilo srovnat. Zase se musím
pochválit já, kdy jsem svým přehledem ve
vápně byl zfaulován na penaltu. Na penalty
jsme šli s tím, že chceme uspět, což se nám
podařilo.“

Držovice
Olšany

2:1
(2:0)

Branky: 15. Koutný, 41. Vymazal – 70.
Elner. Rozhodčí: Jurníček. Žluté karty:
35. M. Valenta, 75. Procházka, 82. Kučera
(všichni D). Diváků: 110.
Sestava Držovic: Lošťák – Furmanets,
M. Valenta, Srbený, Kučera – Kolkop,
Procházka, Hodulák, Koutný – S. Valenta,
Vymazal. Střídali: Pustějovský, Řehulka,
Grepl, Šťastný. Trenér: Jindřich Skácel.
Sestava Olšan: Bokůvka – Augustin, Miška, J. Pospíšil, A. Keluc – Elner, Koleňák,
Hemerka, Marek – A. Pospíšil ml. – Samek. Střídali: Aila, A. Pospíšil st., Zhyvaha. Trenér: Antonín Pospíšil.
Pohledem trenérů:
Jindřich Skácel: „Hrálo se na perfektním
hřišti v úmorném vedru s velmi kvalitním
zápasem. Za mě to dnes byl nadstandardní zápas na okresní přebor. Olšany mě
mile překvapily. Soupeř byl běhavý, dobře
technicky připravený a hrál téměř bez
faulů. Opravdu kvalitní celek. Nám se podařilo díky dvěma individuálním akcím
dostat do dvoubrankového vedení. Ve
druhém poločase se hrál opět vyrovnaný
zápas, kterému by remíza slušela. Soupeři se ale v druhé půli podařilo jen snížit a

doma jsme se tak se sezónou rozloučili
vítězně.“
Antonín Pospíšil: „První poločas jsme
odehráli celkem špatně. Dostali jsme dvě
branky po našich individuálních chybách.
Byly to zbytečné branky po rychlých
brejcích soupeře. Co se týče prvního
poločasu, tak byl soupeř lepší, ale kdybychom proměnili šance, mohlo být 2:2. Ve
druhém poločase jsme soupeře zatlačili a
mohli jsme i srovnat, ale bohužel se nám
to nepodařilo. Byla to nezasloužená porážka. Za druhý poločas musím klukům
poděkovat. S ním jsem byl vážně spokojený.“

Nezamyslice
Ptení

5:0
(2:0)

Branky: 9. z penalty Stejkora, 27. Přikryl,
56. Lechner, 59. Peřina, 90. Král. Rozhodčí: Kaštyl – Kordzik. Žluté karty: bez karet. Diváků: 70.
Sestava Nezamyslic: J. Král – Machálek,
Oulehla, Král, Dvořák – Stejkora, Hájek,
Musil, Rus, Pleva – Přikryl. Střídali: Lechner, Plšek, Dostalík, Peřina. Trenér: Marek
Pavelka.
Sestava Ptení: Grulich – Pospíšil, Kohout,
Hrabal, Chlup – M. Doležel, Nevrla, Novák, Hon – Jergl, Lang. Střídali: S. Doležel,
Porteš, Vyroubal, Přikryl. Trenér: Michal
Kohout.
Pohledem trenérů:
Marek Pavelka: „Myslím si, že zápas jsme
měli od začátku pod kontrolou. Poločas byl
o dvě branky a celkem v pohodě jsme vedli.
Ve druhém poločase soupeř postupně odpadal a my jsme si vytvořili spoustu šancí.
Konečně po delší době hladké a klidné
vítězství, kde jsme nemuseli dohánět soupeřův náskok. Za mě tedy před závěrečnou
dobrý zápas, mohli jsme spokojeně oslavit
konec ročníku. Škoda toho brzkého začátku sezóny další. Pauza dlouhá nebude.“

Michal Kohout: „Abychom se mohli
s Nezamyslicemi rovnat, tak bychom museli být v plné sestavě a mít i trochu naběháno. Bohužel ani jedna tato podmínka se
nevydařila, bylo tak o osudu zápasu jasno.
V tom vedru to bylo vidět ještě více. Domácí byli jasně lepší a musím jim k vítězství
pogratulovat. Bylo zcela zasloužené. Velký
obdiv zaslouží i hospodář, protože hřiště
bylo perfektní. My jsme rádi, že máme
okresní trápení za sebou. Dali jsme pivečko
a nevydařenou sezónu jsme dobře spláchli.“

Vícov
Tištín

5:1
(3:0)

Branky: 8. a 44. Rajnoha, 22. P. Pliska, 56.
Humpolíček, 80. Trnečka – 68. Robin Návrat. Rozhodčí: Protivánek. Žluté karty:
bez karet. Diváků: 110.
Sestava Vícova: Drexa – M. Pliska, Humpolíček, Látal, Mlčoch – Ježek, Rajnoha,
Dostál, Kvapil – P. Pliska, Sovík. Střídali:
Trnečka, Rozsíval, Krutovský, Bartlík. Trenér: Miroslav Krutovský.
Sestava Tištína: Konupka – Stančík, Pátík, Hýsek, Jansa, Koutský, Rudolf Návrat,
Robin Návrat, Faltin, Václavíček, Oulehla.
Trenér: Rudolf Návrat.
Pohledem trenérů:
Miroslav Krutovský: „Soupeř přijel
v menším počtu hráčů a od začátku zápasu
to bylo vidět. Dali jsme rychle dvě branky a
bylo v podstatě po zápase. Hrálo se na jednu bránu a řekl bych, že to spíše připomínalo přátelské utkání. I když bylo soupeře
málo, tak do toho dal, co mohl, zaslouží
obdiv. Pro nás to byla ale jednoznačná a
povinná výhra na závěr sezóny.“
Rudolf Návrat: „Přijelo nás devět, co
k tomu můžu dál říct. Pro Vícov to byl takový lepší trénink, protože proti druhému
toho my v devíti opravdu nezmůžeme.
Nehledě na fakt, že brankář Jiří Koutský

musel na střed zálohy, protože Konupka
s bolavým tříslem jel jen do branky. Musím
ale Jiřího Koutského pochválit, protože
konečně byla vidět kreativita a myšlenka a
měli jsme středního záložníka.“

Plumlov „B“
Vrahovice

5:3
(1:3)

Branky: 39. z penalty Kutný, 53. Bárta, 59.
V. Kotlán, 65. F. Kotlán, 74. Fajstl. Rozhodčí: Procházka – Protivánek, Weiser.
Žluté karty: 90. Jamrich (V). Diváků:
117.
Sestava Plumlova: Grepl – P. Kiška, Kutný, Čarný, Surma – Takáč, Bárta, Aujezdský, Fajstl – F. Kotlán, V. Kotlán. Střídali:
Hulka, Pírek, Hladký, Ševcůj. Trenér: Ladisalv Ševcůj.
Sestava Vrahovic: D. Pokorný – Prucek,
Šmíd, Jano, Němec – Michalec, Hanák,
Doležel, F. Pokorný – Petík, Studený. Střídali: Kratochvíl, Pořízka, Kurfürst, Jamrich, Vybíral. Trenér: David Mezuliánek.
Pohledem trenérů:
Ladislav Ševcůj: „Soupeř hrál velmi dobře
a v prvním poločase dokázal být produktivní. Podařilo se nám korigovat z penalty
a do druhé půle jsme se chtěli zlepšit a poprat se ještě o výsledek. Ve druhém se nám
zadařilo dát tři rychlé branky a poté ještě
jeden šťastný gól, díky kterému jsme zápas
otočili. Velmi dobře dnes zahráli všichni
hráči vepředu včetně obou Kotlánů a velmi
dobře to dnes odehrál i Mira Takáč, který
odehrál svůj jubilejní zápas za muže.“
David Mezuliánek: „Já ani nevím, co
k tomu říct. Po poločase jsme vedli o dvě
branky a byl to od nás velmi slušný poločas.
Ve druhém ale nastal náš absolutní kolaps.
Absolutně nevím, čemu to připsat. Jsem
z toho velmi zklamaný, ale je to asi odraz
celého jara, kdy se nás scházelo na tréninky
hodně málo, bylo to bohužel vidět týden
co týden.“
(jaf)
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Jak bude vypadat okresní Ptení bude muset

hledat
trenéra
pøebor v pøíštím roce?
PROSTĚJOV Situace na obou stranách bojiště Přeboru OFS Prostějov
byla v právě skončeném ročníku 2021/2022 poněkud rozdílná. Zatímco
na přední příčce se v jarní části nic nezměnilo a Brodek u Prostějova dokázal navázat na vydařený podzim, čímž nedal konkurenčnímu Vícovu
šanci. Na protipólu tabulky to vypadalo na zajímavou bitvu o druhé sestupové místo, ale nakonec bylo rozhodnuto také s předstihem, když
jarní část zcela nevyšla celku Ptení. Nejspíš se tak s okresní soutěží rozloučí spolu s beznadějně posledním Tištínem.
okresní soutěží, když si suverénní jízdou
dokráčel pro zaslouženou místenku v I.B
třídě Olomouckého KFS. „Postup se sapro Večerník
mozřejmě oslaví, ale už teď myslíme na
příští sezónu, kde se chceme prezentovat
Jan
v dobrém světle,“ nechal se slyšet kouč
FREHAR
Vít Hochman.
V Brodku bylo o postupu jasno, muž- Pokud se situace nikterak nezmění,
stvo bylo jednohlasně pro už od začátku mělo by být jasno i v případě dvou
sezóny. Po letech se tak loučí s nejvyšší týmů, které okresní soutěž opustí.

PŮVODNÍ
zpravodajství

O soutěž níž by se měl stěhovat Tištín
a Ptení. V případě prvně jmenovaného
o tom bylo jasno už před několika koly.
Začátek jarní části ale ještě sliboval návrat do boje. „Už jsme věděli, že je to
spíš utopie, ale chtěli jsme soutěž důstojně dohrát. Bohužel řada zranění to
ztížila. Do příští sezóny zatím nikdo nenaznačuje, že by chtěl odejít, tak věřím,
že se dáme dohromady a ve třetí třídě
zápasů přibude,“ přidal svůj pohled hrající kouč Rudolf Návrat.
Ve Ptení to vypadalo nějaký čas velmi
dobře, ale pak hráčům zlomila vaz série
porážek s nejbližší konkurencí. „Abych
řekl pravdu, tak ve třetí třídě jsme už
měli lepší kádr, než máme nyní. Nejspíš
tak pro nás bude tento pád lepší a třeba
se nám podaří v dohledné době vrátit

zpátky silnější,“ nehledal nějaké výmluvy
kapitán mužstva Michal Kohout.
Doplnit okresní přebor mohou vítězové
třetích tříd, tedy Přemyslovice a rezerva Kostelce. Třetím celkem za Brodek
u Prostějova by měl být Jesenec-Dzbel,
jakožto sestupující tým z I.B třídy Olomouckého KFS. V tomto případě se nabízí otázka, zda tomu tak opravdu bude.
V kuloárech se mluví o tom že Jesenečtí
přihlášku do okresního přeboru nepodají a budou hrát až nejnižší soutěž, tedy
III. třídu OFS.
A může se stát, že i některý z dalších celků svoji přihlášku do II. třídy nepodá,
a zamíří o soutěž níže. Kompletně jasno
v případě čtrnácti celků tak rozhodně
není, může se to dotknout i (zatím) sestupující dvojice.

PTENÍ Sotva skončil ročník i v okresních fotbalových soutěžích, začínají být známé první změny. Zpráva
o jedné z nich dorazila i ze Ptení. Do
ročníku 2022/2023 si totiž bude muset tým najít nového trenéra. Tím byl
dosud František Vlach.
Brzy šedesátiletý kouč ještě předloni hrál
za Ptení ve III. třídě. V okresním přeboru jej již vedl jako nehrající kouč. Jak ale
říká, stačilo. „Budu muset vymyslet, jak
se bez fotbalu obejdu. I když to nebude
snadné. Těžko to ale stíhám,“ objasnil
Vlach, který provozuje hospodu ve Vícově. Na hřiště si tak místy odbíhal. Navíc
se ještě věnuje pořádání různých společensko-vojensky laděných akcí, jako je
třeba Pochod po stopách 22. výsadkové
brigády Prostějov. „Zvažoval jsem ještě, zda bych netrénoval, pokud by se ve
Ptení hrála třetí třída. Ale ne. To by nešlo,
aby trenér nemohl chodit na tréninky

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
a viděl se s mančaftem až na zápasech,“
usoudil fotbalový nadšenec.
Ptení se aktuální ročník vůbec nepovedl. Skončilo předposlední a zachrání se
jen v situaci, kdy by neměly týmy ze III.
třídy zájem o posun výše. Zejména předposlední zápas sezóny se týmu nevyvedl,
když prohrál v jasně posledním Tištíně
2:3.
(sob)

Rezerva Kostelce se dočkala poháru a v příštím
roce ji čeká Přebor OFS

22051310840

KOSTELEC NA HANÉ Rezerva Kostelce na Hané svou sezónu zakončila
poslední týden v květnu, na pohár
pro vítěze si ale musela počkat ještě
další tři týdny. Ten dostala v sobotu
před výkopem utkání „A“ mužstva
a na oslavu tak už bylo vše kompletní.
Ohledně postupu se sice moc v Kostelci nemluvilo a řešení se nechávalo
až po ukončení sezóny. Nakonec se ale
rozhodlo, že rezerva účastníka I.A tří-

dy Olomouckého KFS své právo využije a od příštího roku doplní okresní
přebor.
V případě, že by postup odmítl Kostelec „B“ i Výšovice, by byla situace
značně nepřehledná, protože by nebylo
jasné, zda by některý z celků na postup
reflektoval. Nyní už je ale jasno. „Dohodli jsme se, že mužstvo ještě doplníme o některé hráče, aby nás bylo víc,
a do postupu půjdeme. Myslím si, že

jsme společně s Výšovicemi byli hodně
odskočení, ale do ´okresu´ budou muset kluci ještě zapracovat. Schválně říkám kluci, protože já dostal za úkol třetí
třídu vyhrát, ten jsem splnil a můžu to
s klidnou hlavou předat dál. Bude to časově daleko náročnější a já už se raději
přemístím do role fanouška,“ prozradil
dobře naladěný, dnes už dosluhující
vedoucí rezervy Kostelce na Hané Juraj
Šulc.
(jaf)
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15/1289
ѵ
ƑņƏ

0f;v;ॕmĺ-roru࣐v;7ouov|࣒fo-
f;|࣒m;7ov|-Ѵķm-ro7u_࣐৴|o-Ѵ;rorংझŊ
1_o7Ѵ-mvh-Ѵoĺ-m1b৴uov|Ѵ=ou-u7m;rv|bѴ
- 7झh v࣐ -]u;vbmझ _ং;ķ ࣂ-v|࣐ v|ং;Ѵ0࣒ b ruo7h|bb|࣒ v;
7ov|-Ѵ7o_Ѵ;7࢙ࣂhruoѴb]o1_hѴ0ৄĺroro;7;m࣐l
ro7blovo|࣒৴-lझংbѴķh7৴vbf;f-Ѵhoࣂ-uoझh
7o$;rѴb1ĺ;_o7ৄѴ;৴b|ov|ruo;vh࢙ࣂho7oh-f;b=-h|ķ৴;
bro1;Ѵ࣐v;ॕm࣒0Ѵv|࢙Ѵ;m;fѴ;rझlv|ং;Ѵ1;l|lĺ

6

27/1782
Ɛ
ƕņƏ

;_u࢙Ѵ ৴7 Ѵ;ķ -Ѵ; l࢙ uo_o7m࣒ m-
झ1ĺѴ;ॊvhmb;u࢙Ѵķh|;uf;v1_orm
|oংb|ķ-homࣂo-|b0u࢙mb|ĺ-hov|ং;7mझ࢙Ѵo৴mझh|ol࣒Ѵ
ru |࣒৴h࣐ķ homhu;m1; m- |ol|o rov| 0Ѵ- ;Ѵh࢙ĺ
(f-umझࣂ࢙v|bl࣒Ѵm-or-hh7bvrob1b;Ѵhorou1blbm|ķ
--hm;m-࢙-ѴrѴm࣒m-rং;7;Ѵoķro7-ং;mov;ॕŊ
mĺ ;f;m ro; ]ॕѴo࣒ķ -Ѵ; -mb _;um࣒ĺ 71_࢙झ 7o
$࢙0ouvh-ĺ
࢙Ѵo৴mझh
,m࢙lh(;ࣂ;umझhĹ

odehrané zápasy/minuty:
v|ং;Ѵ;m࣐]ॕѴĹ
৴Ѵ|࣐ņࣂ;u;m࣐h-u|Ĺ

7

22/1651
ƒ
ѶņƏ

,࢙Ѵo৴mझh  b]࣐ub; v; uofझ৴7࣒Ѵ rol-Ѵķ
rov|rm࣒ v; -h 7ov|-Ѵ 7o vѴm࣐ =ouŊ
lĺ ;0Ѵ vb1; |-h -h|bmझ vl࣒u;l 7orং;7 f-ho 7ংझ;ķ
mb1l࣐m࣒0Ѵ;=;h|bm࣒fझĺ;l࣒Ѵ|orংb|olিrѴm࣒Ѵ;_h࣐ķ
;v|ং;7roѴ;0Ѵ-;fl࣐m-ro7blmझࣂ࢙v|bo0uovh࢙
homhu;m1;ĺ&7u৴;Ѵvbmb1l࣐m࣒vৄf7ৄu-mv|Ѵ_urѴm
vo0ofৄĺ  mo r-|ংbѴ h m;fࣂ-v|࣒fb |u;v|-ml _u࢙ࣂৄl
vo|࣒৴;ĺ
o0u࢙m1;ņ࢙Ѵo৴mझh

,m࢙lh(;ࣂ;umझhĹ

odehrané zápasy/minuty:
v|ং;Ѵ;m࣐]ॕѴĹ
৴Ѵ|࣐ņࣂ;u;m࣐h-u|Ĺ

7

17/1058
Ə
ƐņƏ

࢙ - v;0o ;Ѵlb voѴb7mझ v;ॕmĺ ,ru
v;uom࣒৴ro|h-Ѵv;7u-o|mझlbruo0Ѵ࣐lĺ
om࢙u-|v;-Ѵ;h-o-Ѵ7o0u࣐lv࣒|Ѵ;ĺ(࢙৴;Ѵlझࣂ;ķ
hol0bmo-Ѵķm-0झ_-Ѵvbĺং;7࢙7࣒ѴvѴm࣐1;m|uĺo_৴;Ѵ
m;7ov|࢙-Ѵv;|-hࣂ-v|o7o-homࣂ;mझķf-h00Ѵo|ং;0-ĺ
o0ࣂ-v-࢙_-Ѵovo0mझlvo0ofbĺ;Ѵho7of;lf;-Ѵ;
;Ѵb1;7o0uĺ
࢙Ѵo৴mझh
,m࢙lh(;ࣂ;umझhĹ

odehrané zápasy/minuty:
v|ং;Ѵ;m࣐]ॕѴĹ
৴Ѵ|࣐ņࣂ;u;m࣐h-u|Ĺ

-7࣒fm࣐_o =ou-u7- vb rং;7 v;ॕmo
|࢙_Ѵo;vh࢙ࣂho&mbࣂo-ĺ;m৴;v;m;Ŋ
ruov-7bѴĺং;v|o৴;v;7o-m1झ7oh࢙৴;7ov|-|-;fl࣐Ŋ
m- ruovbm1o ࢙r-v ruo|b Ł0࣐ࣂhľ "r-u| r-|ংbѴ h |࣒l
ro;7;mlķlo1-m1झm;7ov|-Ѵĺ,ৄv|-Ѵlblo࢙hѴ-7mझ
v;v|-ķ1_झѴb_o|u࢙rbѴo7u-झķfbm70Ѵ7u-m࢙_u-7Ŋ
mझhĺo|;m1b࢙Ѵl࢙ĺѴ;lvझ7ov|-|ruov|ouĺ

6/126
Ə
ƏņƏ

uov|࣒fovh o71_o-m;1 v; rং;7 v|-uŊ
|;l rѴmѴ࣐ v;ॕm࣒  u࢙|bѴ 7olৄ ;
"b]l Ѵolo1ĺ o_৴;Ѵ -|झl f;m m-hu࢙|hoķ 0Ѵ
uov|࣒fo࣒f;m0࣒_;lro7blmझࣂ࢙v|bĺu࢙Ѵvrou-7b1Ŋ
hķm;h-bѴ-mbm;rং;h-rbѴĺ࣒Ѵ-Ѵ;f;ml࢙Ѵolo৴movŊ
|झ h࢙-| v࣐ h-Ѵb|ķ |u࣐mbmh vb m;0ofo-Ѵ lझv|o
࢙hѴ-7mझv;v|-࣒ĺ

18/1707
Ə
ƓņƐ

uo |l ;Ѵh࢙ orou-ķ 0} ৴  m࣒h|;u1_
࢙r-v;1_ 0Ѵo b7࣒|ķ ৴; m;v|झ_࢙ vor;ং;ĺ
o࣒|bmo-Ѵ;rৄvo0bѴr;m࣒ķ7o0ং;uo;_u࢙-Ѵ-vझѴ-Ѵ
_u࢙ࣂ;7orং;7ĺݭ-v|ovu࢙৴;Ѵlझࣂ;ķm-_u࢙hbv|ং;Ѵķh࢙-Ѵ
v;f-hovh࣒Ѵm-ࣂ;umoru࢙1bĺl;m|ouruolѴ-7࣐_u࢙ࣂ;ĺ
(f-umझࣂ࢙v|b৴0Ѵ-Ѵ;b7࣒|f;mvrou-7b1hķ-m-hom;1_o
ং-7bѴ7u-o|mझruo0Ѵ࣐lķh|;u࣐m-rolo_Ѵhhomࣂ;mझ
f;_oruo=;vbom࢙Ѵmझh-ub࣐uĺ

odehrané zápasy/minuty:
v|ং;Ѵ;m࣐]ॕѴĹ
৴Ѵ|࣐ņࣂ;u;m࣐h-u|Ĺ

odehrané zápasy/minuty:
v|ং;Ѵ;m࣐]ॕѴĹ
৴Ѵ|࣐ņࣂ;u;m࣐h-u|Ĺ

13/1053
Ɛ
ƑņƐ

(voh o0u࢙m1; ;Ѵho ࣂ࢙v| v;ॕm m;Ŋ
1_-Ѵĺofo-Ѵv;7u-झlķ࣒|bmf-umझࣂ࢙v|b
ruol-uo7bѴĺ oh7 ৴ m-v|orbѴķ rৄvo0bѴ voѴb7m࣒ķ f;_o m-Ŋ
_u࢙hrorov|u-mmझࣂ࢙ং;o0hѴ;ruo1_࢙;Ѵĺouझ|o0Ѵo
v=-ѴĺrbѴfb1_rol࣒um࣒_o7m࣒ķm-झ17ov|m;0;r;ࣂm࣐
7࢙Ѵ;mov|bo70u-mhĺ;rংb7-Ѵvb-mbov|ul࢙huoh;lķro
h|;u࣐lb7࣒Ѵࣂ;u;moh-u|ĺ

odehrané zápasy/minuty:
v|ং;Ѵ;m࣐]ॕѴĹ
৴Ѵ|࣐ņࣂ;u;m࣐h-u|Ĺ

,m࢙lh(;ࣂ;umझhĹ

odehrané zápasy/minuty:
v|ং;Ѵ;m࣐]ॕѴĹ
৴Ѵ|࣐ņࣂ;u;m࣐h-u|Ĺ

6

5

࢙Ѵo৴mझh

2/130
Ə
ƏņƏ

( ro7blmझ ࣂ࢙v|b Ĺ v; f;m lb_Ѵ v;Ŋ
v|-o ;vh࢙ࣂh-ĺ ( uov|࣒fo࣒ rৄvo0bѴ
|o|b৴ f;m hu࢙|1; - ࢙_ -v; ;Ѵ 7࢙Ѵĺ( Ѵ;|mझ rংझru-࣒
v; rংb|ol h-o-Ѵ 7o1;Ѵ- vѴm࣒ĺ ( v;ॕm࣒ ৴ -Ѵ;
|-hb7࣒|m;0Ѵĺ-bѴķrংbvrझ-Ѵhm;িvr࣒1_ৄlhu-f;
ro7blĺurংb;Ѵolझv|oh࢙7uķrovѴ࣐;o7;;Ѵ
7of;7mo_o1;Ѵhৄmb৴झ1_vo|࣒৴झ1_ĺ

22/1976
Ɛ
ƔņƐ

u࢙ࣂķh|;ul࣒Ѵ0|rovbѴo7oo0u-mķ0}
7ংझ; _u࢙-Ѵ vrझ; ࢙Ѵo;ĺ ,- ro7bl vb
-vѴo৴झझ_o7mo1;mझķ7-ংbѴov;lbblmझrংझru-࣒ĺ
-umझࣂ࢙v|৴0Ѵ-o;l|uo1_vѴ-0झĺং;v|ovbrovbѴ-;
b৴ho-7u৴;Ѵ-ro1;ѴuoࣂmझhvѴm࣐|;lro_uķ7o0u࣐
m-_u࢙h - rংbvrझ-Ѵ b rংझloࣂ-uov|झ _u-mbࣂझ1झ v 7uov|झ ŋ
m;0࢙Ѵv;ro|࢙_mo|lझࣂĺ

7

2

10/249
Ɛ
ƏņƏ

ovbѴ-m-rovѴ;7mझ1_झѴbĺ vh࢙ࣂhoro|ং;Ŋ
0o-Ѵoি|oࣂmझh-ķ|-hf;fझvh-Ѵoro7o0࣒
mb];ubfvh࣐_o _u࢙ࣂ;ķ h|;u rং;7|झl _u࢙Ѵ oѴ7࢙bbĺ oŊ
_৴;Ѵ;o|b1hѴ;]bom࢙ংm;m-rѴmbѴoࣂ;h࢙࢙mझķm-झ1࢙_
झvh-Ѵro࣒v|ruo0Ѵ࣐lo࣐_o_u࢙ࣂ;ĺ-_ংb|࣒v;7ov|࢙Ŋ
-Ѵvrou-7b1hķo0hѴ;m-rovѴ;7mझ1_7;v;|-৴r-|m࢙1|
lbm|ĺ$om;mझ7o0u࢙bb|h-|lķh|;u|u-Ѵ;v_࢙mझ
ি|oࣂmझh--l࢙m-_uo|fbm-h;Ѵho7झuĻ

24/1134
Ə
ƒņƐ

obránce

odehrané zápasy/minuty:
v|ং;Ѵ;m࣐]ॕѴĹ
৴Ѵ|࣐ņࣂ;u;m࣐h-u|Ĺ

,m࢙lh(;ࣂ;umझhĹ

odehrané zápasy/minuty:
v|ং;Ѵ;m࣐]ॕѴĹ
৴Ѵ|࣐ņࣂ;u;m࣐h-u|Ĺ

(voh o0u࢙m1; l࢙ - v;0o o0v|ofmo
v;ॕmĺং;v|o-Ѵ;m;|-hooķf-holझ-Ѵ
7ংझ;ŋlbmѴov|b0ѴrѴ-|m࣒fझvl࣒u;l7orং;7bholŊ
0bm-ࣂm࣒ĺ 0u-mm࣐ িhoѴ vb -Ѵ; rѴmbѴ;Ѵb1; vѴm࣒ķ1;Ѵh
v;l7-ংbѴovѴm࣒৴झ-|bvohĺou-m࣒mझh-Ŋ
rb|࢙m-"1_v|;u-vbr-hrংbrbvo-Ѵ;Ѵh࣐lmo৴v|झࣂ-vm-
_ংb|b - v|-Ѵ v; f;7mझl  Ѵझ7uৄ -7mझ1_ ং-7ķ h7৴ ro7࢙-Ѵ
vroѴ;_Ѵb࣐homĺ

21/1977
Ɠ
ƕņƐ

,ro_Ѵ;7(;ࣂ;umझhm;f7-ং;m࣒fझroŊ
vbѴ-ĺ--morংb;Ѵruৄ0࣒_ro7blŊ
mझࣂ࢙v|b-࢙_v;h࢙-Ѵoķ৴;|of;7o0uh-=ĺ"|-Ѵv;
7ৄѴ;৴b|lķrѴ-|ml_u࢙ࣂ;lĺ(-7rৄvo0bѴfbv|࣒ķ|o|࣐৴
rংb uo;_u࢙1; -  o0u-mm1_ িhoѴ;1_ĺ ";0;࣒7olझ
lm;1_0࣒Ѵoķv|;fm࣒f-horং;vmov|m-_u࢙;hĺr-Ŋ
vhr-|ubo|m-u1_rংb7-Ѵࣂ|ংb0u-mhĺ-ॊhof;ࣂ;uŊ
;m࢙h-u|-ĺ

odehrané zápasy/minuty:
v|ং;Ѵ;m࣐]ॕѴĹ
৴Ѵ|࣐ņࣂ;u;m࣐h-u|Ĺ

obránce

odehrané zápasy/minuty:
v|ং;Ѵ;m࣐]ॕѴĹ
৴Ѵ|࣐ņࣂ;u;m࣐h-u|Ĺ

࡛|oࣂmझh

3/283
0
10

࣒Ѵov;f;7m-|o;Ѵhm࢙u-|m-ruo=;Ŋ
vbom࢙Ѵmझ |u࢙mझhĺ "Ѵb0m࣒ uof;|o h-ub࣐u
-rৄfࣂ;m࣐l]ॕѴl-mobƐĺ "Ѵo࢙1horংb0u7bѴou-Ŋ
m࣒mझĺ(u࢙|b|v;l࣒Ѵuov|࣒fo࣒ķ|-1;v;l-Ѵ;ৄ0;1
m;ro;7Ѵ-ĺ,-ࣂ-Ѵ-vohorou࢙৴houm࣒ķh7m࣒h|;Ŋ
u࣐0u-mhѴm-f;_ou0ĺ$ংbm1bv;7-Ѵoংझ1||o|࣐৴ĺ
(;|ং;1_࢙r-v;1_v;lm;7-ংbѴoķr-hf;fm-झ1u-7bѴo
7u-झĺ(0u࢙m࣒v;fb৴7ohom1;v;ॕmm;o0f;bѴĺ

26/1854
Ɣ
ѵņƏ

obránce

odehrané zápasy/minuty:
v|ং;Ѵ;m࣐]ॕѴĹ
৴Ѵ|࣐ņࣂ;u;m࣐h-u|Ĺ

8

8

;mझķo;lm;vlझum࣒_0b|_u࢙ࣂl࢙-v;Ŋ
0orumझuoࣂmझhuov|࣒fo࣒ĺo7blmझࣂ࢙v|
f;|࣒m;0Ѵ-িrѴm࣒b7;࢙Ѵmझķf-umझ1_o7;|࢙1_৴-h0Ѵ;
;Ѵlb7o0u࣐=oul࣒ĺৄvo0bѴࣂ-v|om-_ংb|bm;f৴b࣒fbĺ oh࢙-Ѵ
vb|࢙ং;|7o0u࣐-m1;-|-h࣐f;ruol࣒ॊo-|ĺ";ॕm7oŊ
_u࢙-Ѵ;;Ѵh࣐ro_o7࣒-m;0|vѴ-0झ_oro7blķ7;झ|h-
_o7mo1;mझ0lm;mbhѴ-ĺ

3/51
Ə
ƏņƏ

;v|Ѵb v; m࣒hol v;ॕm- oru-7 m;roŊ
;7Ѵ-ķ |-h f; |o huol࣒ 0u-mh࢙ং; ;lu-Ŋ
 |-h࣐ h;m v|ং;7mझ ࢙Ѵo৴mझhķ h|;u -roࣂ-Ѵ v;ॕm
uov|࣒fo࣒ĺ;0Ѵ-Ѵ;lo1b7࣒|ķ;v;v|-v;0࣒_;l
ro7blmझࣂ࢙v|b|u࢙1;Ѵĺ৴7;=bmb|bm࣒hom;ࣂm࢙rংbѴ-ro
|h࢙mझv(ho;lķroh|;u࣐lo7;;Ѵ7ohu-fvh࣐_orং;Ŋ
0ouĺ ouov|࣒fo-৴v;m;u࢙|bѴĺ

odehrané zápasy/minuty:
v|ং;Ѵ;m࣐]ॕѴĹ
৴Ѵ|࣐ņࣂ;u;m࣐h-u|Ĺ

,m࢙lh(;ࣂ;umझhĹ

odehrané zápasy/minuty:
v|ং;Ѵ;m࣐]ॕѴĹ
৴Ѵ|࣐ņࣂ;u;m࣐h-u|Ĺ

odehrané zápasy/minuty:
vychytané nuly:
inkasované góly:

27/2350
Ə
ƓņƏ

࢙Ѵo৴mझh

odehrané zápasy/minuty:
v|ং;Ѵ;m࣐]ॕѴĹ
৴Ѵ|࣐ņࣂ;u;m࣐h-u|Ĺ

3

7

ং;;Ѵb1; h;m 0-Ѵ u;ru;;m|-m|
;ݭvh࣐u;r0Ѵbhৄv|࢙࢙vh࣒Ѵm-lझࣂb
- _u-f; v rং;_Ѵ;7;lĺ ࣒Ѵ m-_u-7b| m࣒h7;fझ vѴ৴0
7-Ѵझ ;Ѵh࣐ ovo0mov|b -m- oѴ࢙h-ĺ ,ࣂ࢙v|b v; l |o
ro;7Ѵoķ b h7৴ v; uofझ৴7࣒Ѵ rov|rm࣒ķ m-hom;1 ;
࣒|bm࣒࢙r-vৄrѴ-|bѴ-|-_om-ĺ(m࣒hoѴbh-7;Ѵ;1_
v; -Ѵ; ; _u |࣐l࣒ং 1;Ѵ- |u-|bѴĺ ;7-ংbѴo v; l
ruol࣒ॊo࢙mझ-m1झĺ

6/254
Ƒ
ƐņƏ

;v|Ѵb l࢙ m࣒h7o o_uolmo rou1b vlৄѴķ f;
|of;7;mm;f࣒|झ|-Ѵ;m|ৄruov|࣒fovh࣐loŊ
7;umझ࣐uĺ71_o-m;1v;roruol-uo7࣒m࣐|-1bѴ-7࣐
oѴ;vѴ-bu࢙|bѴ7o;vh࢙ࣂh-ķ-Ѵ;0o_৴;Ѵ;Ѵlb0uv;u-mbѴĺ
࢙u-|7ov;v|-v;|-hhom-Ѵ-৴v-l࣐l࢙࣒uuoࣂmझŊ
hĺ(7;umb࣐ং;vo|࣒৴mझ_ouoࣂmझhrolo_Ѵ7࣒l-]ॕѴ;
mbࣂ;mझংझ0u-lbĺoh7ৄv|-m;7u-ķf;m࣒l;ѴhroŊ
|;m1b࢙Ѵĺ

odehrané zápasy/minuty:
v|ং;Ѵ;m࣐]ॕѴĹ
৴Ѵ|࣐ņࣂ;u;m࣐h-u|Ĺ

,m࢙lh(;ࣂ;umझhĹ

odehrané zápasy/minuty:
v|ং;Ѵ;m࣐]ॕѴĹ
৴Ѵ|࣐ņࣂ;u;m࣐h-u|Ĺ

,m࢙lh(;ࣂ;umझhĹ

29/2280
Ɠ
ƒņƏ

࢙Ѵo৴mझh

30/2422
Ɠ
ƑņƏ

Ło7ľ ৴ f; |-hoo ruov|࣒fovho hѴ-Ŋ
vbhoĺ ࡈbhom ࢙Ѵo৴mझh v; h࢙-Ѵ _Ѵ-m࣒
 f-umझ ࣂ࢙v|bķ m- ro7bl |o 0Ѵo |uo1_ vѴ-0झĺ(; 7u_࣐
roѴobm࣒lv࣒7ࣂbѴ-rob1;oѴm࣐_o_u࢙ࣂ;ķl࣒Ѵvrov|
ࣂ-vm-_ংb|bbv|झl|-h࣐7ov|v|ং;Ѵ;1h1_rংझѴ;৴b|ov|झĺ(vझ|bѴ
vb1; m-hom;1 f;m v࣐ v|-m7-u7mझ ࣂ|ংb ]ॕѴķ ং-7 7-Ѵझ1_
-m1झ-Ѵ;m;ruol࣒mbѴĺ-_ংb|b-Ѵ;7࣒Ѵ-Ѵrং;vm࣒|oķ1ov;o7
m࣒fࣂ;h࢙Ĺ|࢙ং;mझ-m1झķhol0bm-1bķ7o0uro_0ĺ

8

&mb;u࢙Ѵķh|;u7of-umझࣂ࢙v|bķ-ࣂ0Ѵh-ubŊ
࣐ং;ro࣒|bmohংझ7;Ѵmझ࢙Ѵo৴mझhķm-v|orbѴ
1o0 ি|oࣂmझhĺ ࣒_- _u࢙ࣂķ vo0ofoķ v ;Ѵlb 7o0uo
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